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�ملباركة،  �لعمانية  للنه�ضة  و�لأربعون  �خلام�ضة  �لذكرى  علينا  حتل 

�لوطني  �ل�ضعيدين  على  به،  لالحتفال  يدعو  مما  �لكثري   وهناك 

و على نطاق �ل�ضركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�ضال.

�جلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  يعود  �أن  و�ل�ضرور  �لب�ضر  دو�عي  ملن  �إنه 

�أر�ض  �إىل  �ل�ضلطان قابو�ض بن �ضعيد �ملعظم - حفظه �هلل ورعاه - 

�لنه�ضة  �ضم�ض  �أ�ضرقت  �أن  فمنذ  و�لعافية،   �ل�ضحة  مبوفور  �لوطن 

�لعمانية �حلديثة و�ل�ضلطنة ت�ضهد تقدمًا ملحوظًا و�زدهارً� متو��ضاًل 

يف �ضتى مناحي �حلياة بف�ضل �لقيادة �ل�ضامية جلاللته – �أيده �هلل. 

لقد برزت �ضركتنا �أقوى من �أي وقت م�ضى يف �لتحديات �لتي تو�جه 

�أ�ضو�ق �لنفط و�لغاز، على �لأقل يف �أ�ضعار �لنفط �لعاملية �لتي �ضهدت 

يف  �أكرث  �أهمية  لنا  متثل  �لتي  �جلو�نب  من  �أن  �إل  ملحوظًا.  تر�جعا 

�ل�ضركة من �ضعر �ل�ضوق هي حياة �لإن�ضان وذلك من خالل �ملحافظة 

املحتويات

2 اأخبار ال�سركة 

   6 عمان: »�أبـ�شــري قابو�س جاء« 

10 طو�ف عمان 

14 ح�سن ال�سني�سلة: مــعــلـــم تــاريــــخي 

17 امل�سئولية االجتماعية لل�سركة تلج حقبة جديدة 

20 غازي 2015 

كـلمــة الرئي�س التنفيذي

جميع  �إىل  �ل�ضالمة  ر�ضالة  و�إي�ضال  �لنظيف  �ل�ضالمة  �ضجل  على 

نطاق  و�ملجتمع خارج  و�لعمالء،  معنا  �ملتعاقدة  و�ل�ضركات  موظفينا 

�ل�ضركة. يدل »هدفنا �ل�ضفري« يف جمال �ل�ضالمة، �أن �ملوؤ�ض�ضة تعمل 

دون �نقطاع �أو حدوث �إ�ضابة. 

لل�ضركة  �لتنموية  �ملوؤ�ض�ضة  يف  �لعمل  بدئنا  باأننا  �إفادتكم  ي�ضعدين 

�لعمل  من جو�نب  تعزز  �ضوف  و�لتي  �مل�ضال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية 

�لقت�ضادي  �لن�ضيج  يف  م�ضاهمتنا  �أوجه  من  وتعزز  �ملجتمع،  مع 

و�لجتماعي لهذ� �لبلد �ملعطاء، وذلك من خالل تخ�ضي�ض ما ن�ضبته 

بالن�ضبة  �أما  �جلهود.  هذه  لدعم  �ل�ضركة  دخل  �ضايف  من   ٪1.5

للعاملني ورو�د �لأعمال، فنقدم لهم �لتدريب وفر�ض �لعمل، وو�ضائل 

�لر�حة لزيادة �لإنتاج �أو ت�ضهيله. كما نوفر لغريهم �لدعم �للوج�ضتي 

مبعد�ت وو�ضائل نقل.

�آمل �أن ت�ضتمتعو� بقر�ءة هذه �لطبعة من جملة �لغنجة.

 ت�ضدر �لغنجة ف�ضليًا عن �ل�ضركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�ضال �ض.م.م. �لإ�ضر�ف �لعام: نا�ضر بن �ضعيد �لكـندي. لال�ضتف�ضار، 

يرجى مر��ضلة: مدير �ل�ضو�بط و�لت�ضالت، �ل�ضركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�ضال، �ض.ب: 560، م�ضقط 116، �ضلطنة عمان

حارب بن عبداهلل الكيتاين

�لرئي�ض �لتنفيذي



يوم ال�سالمة

ميثل يوم �ل�ضالمة يف �ل�ضركة جزء من �ل�ضيا�ضات �لن�ضطة يف �ضركتنا 

لغر�ض ثقافة �ل�ضالمة بني موظفي �ل�ضركة.

هذ� �ليوم �لذي نظم يف مو�قع خمتلفة بجميع �أنحاء �ل�ضركة، ي�ضري �إىل 

�أن هذه �ل�ضيا�ضة �لقوية تعمل، و�أن ثقافة �ل�ضالمة �لتي يعتنقها موظفو 

كفاءة  لتحقيق  �ضعيهم  يف  �أخرى  لعو�مل  بها  �لت�ضحية  يتم  ل  �ل�ضركة 

عمليات �إنتاج �لغاز �لطبيعي �مل�ضال يف �ل�ضركة و ت�ضديره.

جاء مو�ضوع هذ� �لعام »حتقيق �لهدف �ل�ضفري... عدم �إحلاق �ضرر... 

عدم وقوع ت�ضربات«، بناًء على �لعتقاد باأن �ملوظفني و�ملتعاقدين ميكن 

�أن يعملو� ب�ضال�ضة مع جتنب �حلو�دث �لكبرية، مبا يف ذلك �لإ�ضابات 

�خلطرية �أو فقد�ن �لأرو�ح.

تطوع 14 موظف لإد�رة �لفعالية، ت�ضعة منهم من خارج د�ئرة �جلودة 

�ملوظفني  مع  �حلو�ر  جل�ضات  لت�ضهيل  و�لبيئة،  و�ل�ضالمة  و�ل�ضحة 

و�ل�ضركات �ملتعاقدة لتعزيز ثقافة �ل�ضالمة.

�ل�ضركات �ملتعاقدة،  �للقاء يف م�ضنع �ل�ضركة و�ضاحة  وعقدت جل�ضات 

غرفة  يف  �لجتماعات  وقاعة  �لبحرية،  و�لقاعدة  �ملطار،  ومرتفعات 

�لتحكم �ملركزية، وحي �ل�ضروق. و�ضارك يف �لفعاليات حو�يل 800 من 

موظفي �ل�ضركة و�ل�ضركات �ملتعاقدة معها.

 معر�ض الوظائف الأول بجامعة 

ال�سلطان قابو�ض

كاليفورنيا  جامعة  يف  بيت�ض  لوجن  يف  �لعمانيني  �لطلبة  جمعية  نظمت 

موؤخرً� معر�ض �لوظائف �لأول للطلبة �ملبتعثني وذلك يف قاعة �ملعار�ض 

م�ستوى عاملي لل�سحة وال�سالمة

بدون  عمل  يوم   1909 �مل�ضال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�ضركة  حققت 

حو�دث م�ضيعة للوقت، وبذلك جتاوز �مل�ضتوى �لأف�ضل �ل�ضابق �لذي بلغ 

1886 يوم يف عام 2009.

وموظفي  وموظفيها  �ل�ضركة  جهود  مع  بالتز�من  �لإجناز  هذ�  ياأتي 

�ضركات �لعقود باللتز�م باأعلى معايري �ل�ضحة و�ل�ضالمة يف جميع ما 

تقوم به.

اأخبـــار ال�سـركــــة
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للجمعية. وبلغت تكلفة �حلافلة 20 �ألف ريال و�ضت�ضاعد �حلافلة  �جلمعية 

يف تنظيم �لأن�ضطة �لجتماعية �ملختلفة ملنت�ضبيها.

كما ن�ضت �لتفاقية �لثانية مع جمعية �ملر�أة �لعمانية يف ولية �لعو�بي 

على توفري حافلة ذ�ت 15 مقعدً�، لنقل �لأطفال للم�ضاركة يف �لأن�ضطة 

�لأن�ضطة  تنظيم  يف  �لن�ضاء  مل�ضاعدة  وكذلك  �جلمعية،  يف  �لتعليمية 

�لجتماعية و�لثقافية.

تدريب وتاأهيل 30 مواطنًا

�ل�ضلطان  �جلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  �ل�ضامية  بالتوجيهات  ��ضرت�ضادً� 

من  �ملزيد  لإيجاد   - ورعاه  �هلل  حفظه   - �ملعظم  �ضعيد  بن  قابو�ض 

فر�ض �لعمل للمو�طنني، وقعت �ل�ضركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�ضال 

و�جلمعية �لعمانية للخدمات �لنفطية »�أوبال« �تفاقيتني لتمويل تدريب 

30 مر�ضحًا عمانيًا.

بجامعة �ل�ضلطان قابو�ض، حيث ��ضتهدف �ملعر�ض �لطالب و�خلريجني 

�لعمل  فر�ض  عن  و��ضحة  فكرة  و�إعطائهم  �خلارج  يف  �لد�ر�ضني 

و�لتدريب �لتي تقدمها �ل�ضركات و�ملوؤ�ض�ضات يف �ل�ضلطنة.

ومن �جلدير بالذكر �أن �ل�ضركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�ضال كان لها 

�حلديدي،  حممود  �لفا�ضل  �ضارك  حيث  �ملعر�ض،  يف  فعالة  م�ضاركة 

رئي�ض ق�ضم �لتوظيف بال�ضركة، باإعطاء فكرة عامة عن �ل�ضركة وقطاع 

�لنفط و�لغاز كما تطرق �إىل خمتلف �لإمكانيات �ملتاحة بالإ�ضافة �إىل 

فر�ض �لتطور �لوظيفي �لتي تقدمها �ل�ضركة.

حـافـالت للجمعيات الأهليــة

�لأهلية  �جلمعيات  من  عدد  مع  �ملا�ضي  �لعام  وقعتا  لتفاقيتني  تنفيذً� 

بال�ضلطنة؛ �حتفلت �ل�ضركة موؤخرً� بت�ضليم حافالت نقل لدعم �جلمعية 

�لعمانية لذوي �لإعاقة �ل�ضمعية وجمعية �ملر�أة �لعمانية بولية �لعو�بي، 

و�لذي يوؤدي �إىل تو�ضعة لنطاق برناجمها لال�ضتثمار �لجتماعي، �لذي 

1.5٪ من �ضايف �لدخل �ل�ضنوي لل�ضركة  يتم متويله بتخ�ضي�ض ن�ضبة 

بعد خ�ضم �ل�ضر�ئب.

ت�ضمنت �لتفاقية �لأوىل قيام �ل�ضركة بتمويل �ضر�ء حافلة ركاب ذ�ت 

�لنقل  حتديات  لت�ضهيل  �ضمعيًا،  للمعوقني  �لعمانية  للجمعية  مقعدً�   30
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طو�ل  �ضهرية  رو�تب  على  �ملر�ضحني  ح�ضول  �ملبادرة  هذه  وتت�ضمن 

در��ضتهم، و�ضوف ت�ضاعد على �ضمان منحهم منا�ضب برو�تب جمزية 

�ضناعة  يف  �ملتعاقدة  �ل�ضركات  مع  �جلديدة  وظائفهم  يف  �لبدء  عند 

�لنفط و�لغاز.

 ت�سجيع ال�سياحة الداخلية ودعم 

قطاع الرثوة ال�سمكية

يف �تفاقني منف�ضلني، خ�ض�ضت �ل�ضركة �لعمانية للغاز �لطبيعي �مل�ضال 

�أكرث من 600 �ألف ريال لإن�ضاء مر�ضى لل�ضيادين يف منطقة �لرب  بولية 

�لعيجة  �ضاطئ  من  �ل�ضمالية  للجهة  �لبحرية  �لو�جهة  وحت�ضني  �ضور 

بالولية.

وعلى �ضوء �لتفاقية �لأوىل، تقوم �ل�ضركة بتمويل �إعادة تاأهيل مر�ضى 

�لرب بولية �ضور، �لذي من �ضاأنه ت�ضجيع �ضريحة �أكرب من �ل�ضيادين على 

ممار�ضة مهنة �ضيد �لأ�ضماك ب�ضهولة وي�ضر ورفع �مل�ضتوى �لقت�ضادي 

و�ملعي�ضي لهوؤلء �ل�ضيادين.

�ل�ضرقية بدور تاريخي هام يف  وقد قامت ولية �ضور مبحافظة جنوب 

تن�ضيط حركة �لتجارة و�ملالحة �لبحرية يف �ملحيط �لهندي،  وحتت�ضن 

�لولية ما يقارب 3000 ن�ضمة ممن ميار�ضون مهنة �ل�ضيد، مما يجعلها 

عامل جذب للتجار و�ملهتمني بقطاع �لرثوة �ل�ضمكية. 

�لثانية  �لتفاقية  مبوجب  �ل�ضركة  تقوم  �لثانية،  �لتفاقية  نطاق  وعلى 

منطقة  من  �ل�ضمالية  �جلهة  يف  حماية  وجد�ر  مم�ضى  �إن�ضاء  بتمويل 

وبعر�ض  )1200م(،  �ملمر  طول  �ضيكون  حيث  �ضور،  بولية   �لعيجة 

�ضتة �أمتار.

ال�سركة توقع ثالث اتفاقيات متنوعة لتعزيز 

برناجمها لال�ستثمار الجتماعي

يف �إطار جهودها �حلثيثة يف بر�مج �مل�ضئولية �لجتماعية، قامت �ل�ضركة 

بتوقيع ثالث �تفاقيات ت�ضتهدف دعم جمعية �لنور للمكفوفني، وت�ضاهم 

و�لإ�ضعاف  �ملدين  للدفاع  �لعامة  �لهيئة  تبذلها  �لتي  �جلهود  دعم  يف 

للحفاظ على حياة �ملدنيني وحمايتهم.

�لفا�ضل  �ضور  بولية  للمكفوفني  �لنور  جمعية  مع  �لأوىل  �لتفاقية  وقع 

على  وبناًء  �جلمعية.  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �لفار�ضي،  �ضليمان  بن  ر��ضد 

هذه �لتفاقية تقوم �ل�ضركة بتمويل �ضر�ء �أجهزة بر�يل �ضين�ض و�إقامة 

تقوم  باأن  �لثانية  �لتفاقية  ق�ضت  كما  بر�يل.  طريق  يف  تعليمية  دورة 
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للمكفوفني  �لنور  جلمعية  رباعي  دفع  �ضيارة  �ضر�ء  بتمويل  �ل�ضركة 

مبحافظة �لد�خلية، و�لتي �ضوف ت�ضهم ب�ضورة �إيجابية يف تعزيز جهود 

�جلمعية ملمار�ضة �أن�ضطتها و�لرقي باخلدمات �لتي تقدمها لأع�ضائها.  

جمل�ض  رئي�ض  �ل�ضبيحي،  عديمّ  بن  حممد  �لفا�ضل  �لتفاقية   وقع 

�إد�رة �جلمعية.

ويف �تفاقية ثالثة تقوم �ل�ضركة بتمويل �ضر�ء ناقلتي مياه �ضعة 5000 

حيث  �ضور،  بولية  و�لإ�ضعاف  �ملدين  للدفاع  �لعامة  للهيئة  جالون 

ريال   )118.000( �ألف  ع�ضرة  وثمانية  مائة  �لدعم  قيمة  بلغت 

�ملدين  للدفاع  �لعامة  �لهيئة  جانب  من  �لتفاقية  وقع  وقد  عماين، 

عام  مدير  �لغيالين،  جمعة  بن  مبارك  �ملهند�ض  �لعميد  و�لإ�ضعاف 

�لدفاع �ملدين.

 اأجهزة تعوي�سية لذوي الحتياجات 

اخلــا�ســة

و�لأجهزة  �ملعد�ت  من  عدد  �ضر�ء  متويل  �تفاقية  على  �ل�ضركة  وقعت 

�لطبية �لتعوي�ضية لأكرث من 900 مو�طن من ذوي �لحتياجات �خلا�ضة 

�ل�ضركة  بني  �لتعاون  نطاق  �إطار  يف  وذلك  �ل�ضلطنة؛  ربوع  كافة  يف 

و�جلمعية �لعمانية للمعوقني.

تهدف هذه �لتفاقية �إىل تخفيف حدة �ملعاناة لهذه �ل�ضريحة من �ملجتمع 

لهم  ل  ت�ضهمّ �لتي  �حلديثة  و�لأجهزة  �ملعد�ت  �أحدث  �إدخال  خالل  من 

جو�نب �حلياة �ملختلفة. حيث بلغت قيمة �لدعم مائتني وثالثة و�ضبعني 

�جلمعية  مل�ضاعدة  تخ�ضي�ضها  مت  عماين  ريال   )273.000( �ألف 

�لعمانية للمعوقني يف �ضر�ء 905 جهاز من �لأجهزة �لتعوي�ضية و�ملعينة؛ 

ت�ضمل 595 كر�ضي متحرك مبختلف �أنو�عه، و60 �ضماعة لذوي �لإعاقات 

�ل�ضمعية، و50 �ضريرً� طبيًا، و100 خمدة هو�ئية، و100 كر�ضي دور�ت 

مياه و�لتي تعمل كدور�ت مياه متحركة لذوي �لحتياجات �خلا�ضة �لذي 

تكون حركتهم حمدودة ب�ضبب �لإعاقة. 

دعم مبادرات ال�ستدامة

�ضناديق  موؤخرً�  �مل�ضال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�ضركة  ��ضتحدثت 

�إعادة تدوير �لأور�ق يف مكتبها �لرئي�ضي يف مرتفعات �ملطار بالتعاون 

�لوعي  م�ضتوى  رفع  �إىل  �ملبادرة  وتهدف  �خلريي.  �لرحمة  فريق  مع 

جتاه  �ل�ضركة  �لتز�م  تو�ضيح  عن  ف�ضاًل  �لتدوير،  �إعادة  باأهمية 

فريق  �إىل  �مل�ضروع  ريع  �ضيعود  حيث  �مل�ضئولة،  �لبيئية  �ملمار�ضات 

�لرحمة �خلريي مل�ضاعدته يف دعم �لأ�ضر �ل�ضعيفة ماديًا.  

�سيعود ريع امل�سروع اإىل فريق 

الرحمة اخلريي مل�ساعدته يف 

دعم الأ�سر ال�سعيفة ماديًا. ويف 

حال تكلل هذا امل�سروع التجريبي 

بالنجاح �سيتم تعميمه على 

مرافق ال�سركة الأخرى يف �سور 

وم�سقط.  
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واكت�ســـت  الفـــرح  باأهازيـــج  وبواديهـــا  ال�سلطنـــة  حوا�ســـر  ترمنـــت 

امليمونـــة حل�ســـرة �ساحـــب  بالعـــودة  ابتهاجـــاً  ال�ســـرور  بكرنفـــاالت 

اجلاللـــة ال�سلطـــان قابو�س بـــن �سعيد املعظم - حفظـــه اهلل ورعاه - 

يـــوم 23 مار�ـــس 2015 اإىل اأر�ـــس الوطـــن بحمـــد اهلل، بعـــد رحلـــة اإىل 

جمهورية اأملانيا االحتادية.

وما اأن بداأ التلفزيون العماين يف نقل مرا�سم و�سول املقام ال�سامي 

اإىل البالد حتى ت�سمرت  االأعني  على ال�سا�سات، وهي ترتقب حلظة 

النزول من  �ُسلم  ال�سامي يف  املقام  الو�سول. ويف كل خطوة خطاها 

الطائرة كانت القلوب العمانية تلهج �سكراً هلل على نعمة عودة الروح 

لعمان، و بانيها ال�سلطان  قابو�س – اأيده اهلل. وانت�سرت اأخبار عودة 

الوالء  م�سريات  وخرجت  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  يف  جاللته 

اإىل  ال�سامية  بالعودة  االحتفاالت  وا�ستمرت  ال�سوارع،  يف  والعرفان 

اأر�س الوطن الأ�سابيع قادمة.

 عمان: 

»اأبـ�ســري 

قابو�ض جاء«
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لقد م�ضى 45 عامًا منذ �أن و�ضع ح�ضرة �ضاحب �جلاللة روؤيته �ل�ضامية 

للنه�ضة �لعمانية �حلديثة. �أخذت تلك �لروؤية تتجلى رويدً� رويدً� بعناية، 

�لتي  و�لقيم  �ليوم.  فيها  نعي�ض  ع�ضرية  دولة  لإن�ضاء  خطوًة،  وخطوًة 

�لوحدة  �ضملت  �ملر�تب  �أعلى  �إىل  للو�ضول  بلدنا  �أمام  �لطريق  مهدت 

�لت�ضامح  ت�ضجع  �لتي  و�لثقافة  �لتعليم  خالل  من  و�ملعرفة  �لوطنية، 

و�لعد�لة وحقوق �لإن�ضان.

ولهذه �لقيم ي�ضاف �جلانب �لعملي �جلاد، و�لعامل �مللتزم يجمع بينها 

معًا. ودعا جاللته �ل�ضباب �إىل »�أن �لعمل، بقدر ما هو حق، فهو و�جب 

ن�ضبو�  كنا  �لتي  �لتطلعات  تلك  من  �لعديد  مع حتقيق  و�ليوم،  �أي�ضًا«. 

�إليها، فاإن مقت�ضيات توفري فر�ض �لعمل يتحول من �لدولة �إىل �لقطاع 

�خلا�ض.

مما  �خلارجية،  لل�ضوؤون  �لعماين  �لنهج  قلب  يف  �أي�ضًا  هو  �لت�ضامح 

عدم  هي  �لرئي�ضية  »�ضيا�ضتنا  م�ضطرب.  عامل  يف  فريدً�  دورً�  يعطيها 

.... وت�ضتند �ضيا�ضتنا �خلارجية على  �لدول �لأخرى  �لتدخل يف �ضوؤون 

�أ�ض�ض ومبادئ ثابتة، ودعم �حلق و�لعدل، و�لرغبة يف �لعمل جنبًا �إىل 

جنب مع �لدول �لأخرى �ملحبة لل�ضالم يف �لعامل ... من خالل �حلو�ر 

و�لتفاو�ض«. )من �لنطق �ل�ضامي حل�ضرة �ضاحب �جلاللة، 14 نوفمرب 

.)2006

التن�سئة املبكرة حل�سرة �ساحب اجلاللة

ولد جاللة �ل�ضلطان يف �ضاللة يوم 18 نوفمرب عام 1940، وتلقى تعليمه 

�ملبكر يف عمان قبل �أن ير�ضله و�لده، �لر�حل �ل�ضلطان �ضعيد بن تيمور، 

ل�ضتكمال تعليمه يف �إجنلرت�.

تدريب  دورة  �إىل  �نتقل  �ضوفولك  �ملد�ر�ض �خلا�ضة يف  فبعد عامني يف 

�ل�ضباط بالأكادميية �لع�ضكرية �مللكية يف �ضاندهري�ضت و�لتحق بكتيبة 

�لقيادة  جمال  يف  بها  قام  �لتي  �لدر��ضات  �أعدته  �أملانيا.  يف  ع�ضكرية 

جولة  جاللته  ��ضتكمل  �أن  وبعد  �مل�ضتقبل.  يف  لدوره  �ملحلية  و�حلكومة 

�ل�ضلطنة  �إىل  عاد  و�لده،  من  بت�ضجيع  �أ�ضهر  ثالثة  مدة  �لعامل  حول 

�ل�ضريعة  در��ضة  على  عكف  حيث  �ضاللة،  يف  و��ضتقر   1964 عام  يف 

�لإ�ضالمية وتاريخ عمان وثقافتها.

اهتمامات �ساحب اجلاللة

�إن ح�ضرة �ضاحب �جلاللة  قارئ متعط�ض وعا�ضق للكتاب، ولديه مكتبة 

عامرة بالأعمال �لنادرة و�ملعا�ضرة. وترجم عمليًا حبه للعلوم �لعربية 

وتعليمها، و�لدين وعلم �لفلك و�لرت�ث و�لطبيعة، بالدعم �لقوي للعديد 

من �مل�ضاريع �لثقافية، �ضو�ء يف د�خل �ل�ضلطنة �أو خارجها، ف�ضالً عن 

�مل�ضاعي �لتي تربز وتعزز �لت�ضامح يف �لإ�ضالم.

هــــذه �لعاطفــــة للفنــــون ت�ضــــمل �حلــــب �لعميــــق للمو�ضــــيقى يف تعبري�تها 

�ملختلفة، من �لتقليدية �إىل �لأوبر�.

يف عام 1991 مت �إكمال مو�ضوعة �ل�ضلطان قابو�ض لالأ�ضماء �لعربية �لتي 

تعترب �إ�ضافة هامة للمكتبة �لعربية وت�ضهم يف �إثر�ء �حلياة �لثقافية.

كما متكن جاللته من حتقيق �لتو�زن بني �حلاجة �حلقيقية للتفاعل مع 

�ضعبه و�ضغفه مدى �حلياة باخليول �لأ�ضيلة و�ضباق �لهجن �لعربية. من 

نهج جاللته نتعلم قيم �لعمل �جلاد، وحمبة �لنا�ض و�لطبيعة، و�لف�ضول 

و�ملعرفة و�لإبد�ع.
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نحن هنا يف �جلبل �لأخ�ضر يف ظهرية �ليوم �لر�بع من �ملرحلة �لر�بعة 

�جتازو�  �لذين  �لأبطال  بعدها  ون�ضاهد  حلظات  عمان.  طو�ف  من 

�ملوز  بركة  بنيابة  مرورً�  �لهو�ئية  بدر�جاتهم  منطلقني  بتفوق  �ل�ضباق 

كيلومرت�ت.  7ر5  بطول  لليوم  و�ملحددة  �مل�ضنية  �لأخرية  �مل�ضافة  لبلوغ 

فبعد �أن قطعو� م�ضافة 180 كيلومرتً� منذ �أن بد�أو� �ل�ضباق  �ضباحًا  من 

�أمام م�ضجد �ل�ضلطان قابو�ض �لأكرب ها هم يجدون �أنف�ضهم فجاأة �أمام 

�أ�ضعب مرحلة من �ل�ضباق وتتمثل يف منخف�ض �ضديد �لنحد�ر تبلغ درجة 

ميالنه �ملبدئي 20٪ ثم تنخف�ض لحقًا  قبل �أن ترتفع ن�ضبة  �مليالن مرة 

�أخرى لتبلغ يف �ملتو�ضط 10.6٪ على طول �مل�ضافة �ملتبقية من �ل�ضباق. 

�لتمتع  من  �ملتناف�ضون  يتمكن  �أن  �ملحتمل  غري  ومن  ع�ضري  �ضعود  �إنه 

مب�ضاهدة �ملناظر �خلالبة �لتي تك�ضو �له�ضبة يف �لأ�ضفل - ويظل �حلال 

هكذ� على �أقل تقدير حتى يبد�أ �لأبطال يف �ضحب قم�ضانهم �حلمر�ء 

لليوم.    �ملحدد  �لنهاية  ببلوغهم خط  �يذ�نًا  �ملجهدة  �أكتافهم   فوق  من 

ر�ئع  يوم  يف  �ملده�ض  باأد�ئهم  �لعجاب  يثريون  ذلك  رغم  �أنهم  غري 

لريا�ضة �لدر�جات �لهو�ئية.

جبلي  طريق  يف  وتتلوى  تتعرج  كانت  �إذ  �ضهلة  �ل�ضعود  عملية  تكن  مل 

تتخلله �ضل�ضلة من �ملنعطفات �حلادة. وعلى �لرغم من �نحد�ره �إل �أن 

بقلم: جيم�س وايت

جيم�س وايت كاتب وم�سور م�ستقل يعمل من مدينة �ساوثمتون يف اجنلرتا ويحمل درجة الدكتوراه يف بيولوجيا حماية النباتات.

طواف عمان
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�لطريق كان عري�ضًا وم�ضطحًا بقدر كاف. �إن هذ� �لطريق مبنعرجاته 

هو �لذي دعا جميع �لأبطال �لذين �ضبق لهم �أن فازو� يف طو�ف فرن�ضا 

�ليوم  �ضباق  يف  �لفوز  له  يكتب  ومن  عمان   ب�ضباق  لالن�ضمام  موؤخرً� 

�ضتكون �لفر�ضة �أمامه كبرية لنيل �لتكري �لنهائي يوم �لأثنني. وهكذ� 

فرب�ير   23 يف  �أي  فالز  رفائيل  �لإ�ضباين  فاز  عندما  �لنتيجة  ظهرت 

2015 حمققًا �أف�ضل �نت�ضار له مما ي�ضكل �حرت�فا و�عدً� له.  ومتثلت 

�لثالث  يف  �ملركز  �ضابقًا يف ح�ضوله على  رفائيل  نتيجة حققها  �أف�ضل 

2010. وما �ضاعد رفائيل  بطولة طو�ف �ضان لوي�ض يف �لأرجنتني لعام 

�ضاحبت  و�لتي  للجدل  �ملثرية  �لظروف  �لن�ضر  لتحقيق  كبرية  بدرجة 

�ملرحلة �خلام�ضة و�لتي �ألغيت ب�ضبب �لأحو�ل �جلوية. وكانت �ل�ضلطنة 

قد �ضهدت عا�ضفة رملية خالل نف�ض �لأ�ضبوع �إىل جانب �رتفاع درجات 

�حلر�رة �لتي ز�دت من معاناة �ملت�ضابقني و�أدت �إىل مطالباتهم بالتخلي 

لكي  لرفائيل  �لطريق  �لعا�ضفة  مهدت  وبالتايل  �ل�ضباق  مو��ضلة  عن 

يحقق فوزه وي�ضف ذلك قائاًل : �إنها ثالثة �أيام كانت بالن�ضبة يل حلمًا 

حتقق بهذ� �لفوز �لكبري.

مع �أن طو�ف عمان ل يز�ل يف بد�يته �إل �أنه �ضرعان ما �كت�ضب زخما 

�لدر�جات  �ضباق  �أبطال  لأ�ضهر  �ملو�ضم  لتد�ضني  هامة  منا�ضبة  و�أ�ضبح 

�لأ�ضهر  فرن�ضا  طو�ف  مناف�ضات  خلو�ض  ��ضتعد�د�  �لعامل  يف  �لهو�ئية 

على م�ضتوى �لعامل �إىل جانب مناف�ضات �لطو�فني �لكبريين �لآخرين. 

)�لتي  �لريا�ضية  �أموري  موؤ�ض�ضة  عمان  طو�ف  تنظيم  يف  وي�ضارك 

�لهو�ئية  �لدر�جات  وبطل  وبومر  م�ضقط   وبلدية  فرن�ضا(  طو�ف  تدير 

�لأ�ضطوري �ل�ضابق �إيدي مريك�ض �لذي يلعب �لدور �لرئي�ضي كمنظم.

 984 بلغ طوله  �إذ  �لآن  �لعام هو �لأطول حتى  يعترب طو�ف عمان لهذ� 

كيلومرتً� مما �أتاح �لفر�ضة مل�ضاهدة �لعديد من �ملناظر �لطبيعية �لتي 

حبا �هلل بها عمان بدءً� من �خلط �ل�ضاحلي و�نتهاء باجلبال �لتي حتيط 

باملناطق �لد�خلية وحتت�ضن بينها �ل�ضهول �ملنب�ضطة و�ملمتدة بتموجاتها 

�لتي تبهر �لأنفا�ض.  ويتيح �لطو�ف للمتناف�ضني مبر�حله �ل�ضت مزيجًا 

من �ل�ضباق �لذي يجري يف خط م�ضتقيم �إىل جانب ذلك �لذي يتطلب  

�ل�ضعود �إىل قمم جبال تثري �لإعجاب بتعرجاتها  وتكويناتها �ل�ضخرية.  

ظلت �لت�ضاري�ض �ملفعمة بالتحديات يف عمان لوقت طويل جتتذب �إليها 

باأ�ضعة  لال�ضتمتاع  يتطلعون  ممن  �لهو�ئية  �لدر�جات  ركوب  حمرتيف 

11



على  �لكربى  �لبطولت  يف  �لأوىل  �ملر�كز  يحتلون  �لذين  �ملتناف�ضون 

�ملبكر  للعبور  كج�ضر  فاعليته  �أثبت  �لذي  عمان  طو�ف  يف  �مل�ضاركة 

لل�ضهرة  للعديد  من �أبطال �ملناف�ضات �لكربى.

غري �أن منظمي طو�ف �آ�ضيا مل ينتبهو� لالعرت�ف بطو�ف عمان كمعرب 

�ضنوي د�ئم مبر�حله �ل�ضت �إل يف عام 2010 حيث و�فقو� على ت�ضنيف 

�لطو�ف يف فئة HC.2  ونظم طو�ف عمان حتى �لآن �ضت بطولت.

وفاز بجائزة �لبطولة �لأوىل �لتي نظمت عام 2010 �ل�ضوي�ضري فابيان 

كان�ضيالر� من فريق �ضاك�ضو بنك فيما ح�ضد �جلائزة يف �لعام �لتايل 

�لهولندي روبرت جين�ضيك.

�أما بطولة عام 2012 فكانت من ن�ضيب �ل�ضلوفاكي بيرت فلبتي�ض ممثاًل 

عن �أوميغا فارما-كويك ��ضتب فيما كانت �جلائزة يف �لعاميني �لتاليني 

من ن�ضيب فروم �إىل �أن �نتزع فال�ض �لبطولة عام 2015.

عمان وامل�سهد الآ�سيوي

�لعاملي  لالحتاد  �آ�ضيا  طو�ف  يف  رئي�ضية  مناف�ضة  عمان  طو�ف  يعترب 

ل�ضباق �لدر�جات �لهو�ئية  �لذي يعد جزءً� من مناف�ضات �لحتاد �لعاملي 

�ملناف�ضات حتت مظلة  �لهو�ئية. ومت �لعرت�ف بهذه  �لدر�جات  ل�ضباق 

و�حدة من قبل �لحتاد �لعاملي ومت دجمها يف نظام عام  يف 2005.

وت�ضارك يف طو�ف �آ�ضيا �أربع مناف�ضات قارية من �أفريقيا و�لأمريكتني 

و�أوروبا  ودول �ملحيطات ولكنها جميعًا ت�ضنف حتت مناف�ضات �لحتاد 

�لعاملي بدرجة و�حدة.

باآخر  للبرتوكيماويات  تربيز  فريق  من  بوري�ضيد  �ضمد  �لير�ين  وفاز 

مناف�ضة  يف طو�ف �آ�ضيا لالأفر�د.

�لوقت متارينهم  نف�ض  وميار�ضون يف  �ضهرين   �أو  �ضهر  لفرتة   �ل�ضم�ض 

�إيدي  و�ضف  وقد  �أوروبا.  يف  �لربودة  قار�ض  �ل�ضتاء  ف�ضل  عن  بعيدً� 

مريك�ض نف�ضه حتدي �جلبل �لأخ�ضر كاأف�ضل ��ضتعد�د حل�ضاد جائزة 

�لطو�ف. هذ� وح�ضدت �إير�ن نف�ضها جائزة �لدولة �لأوىل لعام 2013-

2014  فيما �حتلت تربيز للبرتوكيماويات مركز �لبطولة  يف فئة �لفرق 

�ملد�فعة عن �لبطولة. 

هذ� ويبد�أ طو�ف �آ�ضيا للدر�جات �لهو�ئية يف مطلع فرب�ير من كل عام  

وي�ضدل �ل�ضتار يف منت�ضف دي�ضمرب. وتتمثل مناف�ضات بد�ية �ملو�ضم  يف 

طو�ف �لفلبني ويختتم �ملو�ضم مناف�ضاته بطو�ف �لزبارة يف قطر. ويعترب 

طو�ف عمان �ل�ضباق �ل�ضاد�ض يف �لبطولة �لآ�ضيوية وياأتي مبا�ضرة بعد 

طو�ف دبي وقطر وب�ضع دور�ت �آ�ضيوية للبطولة.

�أخريني  دورتني  با�ضت�ضافة  �لعام  خالل  لحقا  �لإمار�ت  دولة  و�ضتقوم 

ت�ضت�ضيف قطر  فيما  �ل�ضارقة   �أبو ظبي وطو�ف  �آ�ضيا وطو�ف  لطو�ف 

طو�ف �لزبارة �لذي ي�ضدل �ل�ضتار على مناف�ضات �ملو�ضم.

املعرب للمناف�سات الكربى

�لعديد  يق�ضدها  �ل�ضهري  عمان  كطو�ف  �آ�ضيا  طو�ف  مناف�ضات  �إن 

توؤهلهم  �أو جتربة حقيقية  �لهو�ئية كمعرب  �لدر�جات  �ضباق  �أبطال  من 

وهو  �أل  �لعامل   م�ضتوى  على  و�لأ�ضهر  �لنهائي  �لطو�ف   يف  للمناف�ضة 

طو�ف �لدر�جات �لهو�ئية �لعاملي و�لذي ي�ضم �لبطولت �لثالث �لكربى 

و�أهم مناف�ضات �لدر�جات �لهو�ئية  �إىل جانب نحو 25 بطولة تنظم على 

م�ضتوى �لعامل.

�لإيطالية  و�لبطولة  فرن�ضا  طو�ف  �لكربى  �لثالث  بالبطولت  ونق�ضد 

يحر�ض  عمان  طو�ف  فعاليات  تد�ضني  ومنذ  �لإ�ضبانية.  و�لبطولة 
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فــوز  فــال�ض 

ح�ضد �لبطل �ل�ضباين رفائيل فال�ض بطولة طو�ف عمان عندما 

حقق فوزه بثقة يف دورة 2015 من �لبطولة يف 22 فرب�ير 2015.

يف  �أيام   ل�ضتة  ��ضتمرت  و�لتي  �لقوية  �ملناف�ضة  نهاية  وجاءت   

كورني�ض مطرح.  وظل فال�ض �لذي ميثل لمربي-مريد� هادئًا 

ماثيا�ض  �لنم�ضاوي  حقق  حني  يف  �لكلية   �جلائزة  يحقق  حتى 

�ملرحلة  يف  �لبطولة    IAM Cycling فريق   من  بر�نديل 

خامتة  يف  متميزً�  �أد�ء  بر�نديل  و�أظهر  و�لأخرية.  �ل�ضاد�ضة 

هذه �ملناف�ضة وكان قد �نف�ضل عن �ملجموعة  يف وقت مبكر من 

كي�ض  و�جلو   Team Sky فريق   من  بيت  د�ين  ومعه  �ليوم  

من فريق Etixx- Quick-Step وجيف فان ميهيغ من فريق 

ينطلق  �أن  قبل    Topsport Vlaanderen- Baloise

�أربع  مبفرده  يف �لكيلومرت�ت �لنهائية  ليفوز  بالبطولة بفارق 

ثو�ن عن �لآخرين.

و�حتل �لبلجيكي كي�ض �ملركز �لثاين  يف �ملرحلة �ل�ضاد�ضة  فيما 

تخلف زمياله فان مهيغ وبيت ب�ضع ثو�ن ليحتال �ملركز �لثالث 

و�لر�بع على �لتو�يل.

ح�ضد  �لذي  جارديني  �أندريا  �لإيطايل  �لنقاط  مبناف�ضة  وفاز 

�أي�ضًا جائزة �ملرحلة �لأوىل من �ملناف�ضة.  وكان �لبطل �جلنوب 

�أفريقي لوي�ض منتي�ض من فريق MTN �أف�ضل  �أ�ضغر م�ضارك يف 

حني نال فان ميهيغ جائزة �لريا�ضي �جل�ضور بعد م�ضاركته يف 

حالت �لنف�ضال يف كل مرحلة من مر�حل �ل�ضباق.  وفاز فريق 

BMC Racing بجائزة ت�ضنيف �لفرق.

بطل  غياب  �لريا�ضية  �لتظاهرة  هذه  يف  �لالفت  من  وكان 

حقق  قد  كان  و�لذي  فروم  كري�ض   2013 لعام  فرن�ضا  طو�ف 

بطولة طو�ف عمان يف عامي 2013 و2014 كما �أن �لربيطاين 

من �أ�ضل كيني من فريق Team Sky مل ي�ضارك يف  طو�ف 

�لقدر  بنف�ض  قوية  �أخرى  مناف�ضة  يف  ي�ضارك  �أن  و�آثر  عمان 

 وهي بطولة �لأندل�ض �لإ�ضبانية وذلك ��ضتعد�دً�  لطو�ف فرن�ضا 

لهذ� �لعام.
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ح�سن ال�سني�سلة
مــعــلـــم تــاريــــخي

الدمج بني احلداثة واحل�سارة

ن�ضاهد من على بعد يف ميناء �ضور �لتجاري �لقدي �أربعة �أبر�ج د�ئرية  

�لأبــر�ج  هذه  وت�ضرئب  �ل�ضني�ضلة.  ح�ضن  باحة  خمطط  متثل   عالية 

�ملدينة  على  بيقظة  تطل  وهــي  �ل�ضماء  عنان  �إىل  باأعناقها  �لأربــعــة 

و�ل�ضاطيء. وبدًل من فوهات  �ملد�فع  �لتي كانت تربز فيما م�ضى من 

�لــزو�ر  وهم   �أفــو�ج  �ليوم  ن�ضاهد  فاإننا  �لت�ضديد   �لزمان عرب فتحات 

يندفعون ب�ضغف نحو قمة �لأبر�ج  للتمتع مب�ضاهدة �ملدينة و�مليناء من 

علو �أو �جللو�ض يف باحاتها �لد�خلية وهم يتاأملون تاريخ هذ� �ملكان �لذي 

متيز ب�ضهرة ل تخلو من �ل�ضطر�ب �أحيانًا.  

ح�ضن  وكان  �ضهريً�  �إقليميًا  ممرً�  �لزمن  عرب  �ضور  مدينة  وظلت 

ر�دعًا  �ل�ضخم  بهيكله  يقف  كان  �إذ  دفاعيًا  نظامًا  ميثل  �ل�ضني�ضلة 

كان   عام   300 نحو  قبل  بني   �لذي  �حل�ضن  �إن  �لبحر.  لغز�ة  قويًا 

وعرف  ويزيد  عام  �ألف  من  �أكرث  قبل  ظهر  بلدً�  ذلك  قبل  يحر�ض 

�إىل  �أفريقيا منذ وقت مبكر يعود تاريخه  �لر�ئجة مع �ضرق   بتجارته 

�لقرن �ل�ضاد�ض.
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جديد  من  زخمه  �لآن   �حل�ضن  يكت�ضب  �ملتميز  �ل�ضرت�تيجي  مبوقعه 

لتاريخه  �إحياًء  �مل�ضال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�ضركة  من  كم�ضاهمة 

مبم�ضى  �حل�ضن  ترميم  �ل�ضركة  تنفذه  �لذي  �مل�ضروع  وي�ضم  �لتليد. 

ح�ضري للزو�ر يحيط باملجمع  وموقف لل�ضيار�ت  و�أماكن لال�ضتقبال 

�أهم  �ضيكون  وبالطبع  �ل�ضخ�ضيات.  لكبار  مبر�فقها  جمهزة  و�ضالت 

معلم يف هذ� �مل�ضروع  تو�ضيع �لباحة �لد�خلية مب�ضاحة 338 مرت مربع 

لي�ضبح مركزً� منا�ضبًا للمنا�ضبات �لثقافية.

جذب  م�ضدر  ليكون  �مل�ضروع  هذ�  تنفيذ  يف  �ل�ضياحة  وز�رة  وت�ضارك 

�ل�ضتثماري  مردوده  �مل�ضروع  يحقق  �أن  متوقعة  �ل�ضلطنة  يف  �ضياحي 

بف�ضل �أهمية �ضور كوجهة �ضياحية.

�ضلطنة عمان عن  ما مييز  �أكرث  و�لأبر�ج هي  و�حل�ضون  �لقالع  تعترب 

غريها من �لبلد�ن. وجند �ملئات من هذه �لهياكل �لعمر�نية �ل�ضخمة 

على  تطل  وهي  �ضاهقة  مرتفعات  فوق  منت�ضرة   �لإعجاب  تثري  �لتي 

ول�ضكان  ل�ضاغليها  �لأبر�ج  هذه  ومتثل  �لعمانية.  �ملناطق  من  �لعديد 

�لر�دعة   للمنعة  له نف�ضه بالعتد�ء رمزً�  ت�ضول  �ملدن  وكذلك لكل من 

ورمزً� للدفاع و�ل�ضيادة  ومالذ� �آمنًا عند �ل�ضرورة  �إىل جانب ما متثله 

من حلقة للتو��ضل و�لعتد�د بتاريخ جميد وما�ض تليد. ويذكر �لتاريخ 

�أن �ضور ظلت يف معظم �ملر�حل �لتي مرت بها مدينة م�ضهورة برث�ئها 

وبالكثري من �ملو�رد �لتي ينبغي �لدفاع عنها.

�لوحيد يف �ضور فهناك ح�ضن  لي�ض هو �حل�ضن  �ل�ضني�ضلة  �إن ح�ضن 

بالد �ضور �لأكرب حجمًا و�لذي يقع على �أر�ض منب�ضطة وتتمثل وظيفته 

�لعيجة   قلعة  وهناك  �لد�خل.  من  �لآتية  �لهجمات  �ضد  يف  �لدفاعية 

�أي�ضًا �لتي تتميز بت�ضاميمها �لع�ضكرية كما تقف �أبر�ج �ملر�قبة �لعديدة 

و�مللحقة بها خري �ضاهد على ذلك.

ومع ذلك ل يبدو �لأثر �لكلي �ملرتتب عن هذه �لهياكل �ملعمارية �مل�ضممة 

جند  بالعك�ض  بل  عد�ئي  �أنه  �حلجم  متو�ضط  �ضكاين  مركز  يف  للدفاع 

�أنها ترفد �ملدينة بروح �لت�ضامن و�لأمن بالطريقة �لتي ت�ضورها �أولئك 

�لذين �ضيدوها من �لأ�ضالف.

ويف بزوغ فجرها للمرة �لثانية حتت حكم �ليعاربة �أ�ضحت �ضور �أ�ضهر 

�لفرتة  وخالل  ور�ءها.  وما  �أفريقيا  �ضرق  مع  للتجارة  عماين  ميناء 

�ملمتدة من �لقرن �ل�ضابع ع�ضر وحتى �لتا�ضع ع�ضر عندما كانت عمان 

قوة بحرية رئي�ضية يف �آ�ضيا كان من �مل�ضاهد �ملاألوفة �أن جتد نحو 400 

مركبا ر��ضية يف مرفاأ �مليناء فيما كانت �ملر�كب �ل�ضر�عية �لتي �ضنعت 

يف �ضور نف�ضها متخر عباب  �لبحار بالرياح �لتجارية نحو �ل�ضرق �إىل 

�لهند و�ضيالن و�ل�ضني وكان �حلر�ض على تعزيز �لدفاعات مهمًا  �أكرث 

من �أي وقت م�ضى. يف هذه �لأيام عمل ح�ضن �ل�ضني�ضلة  كنظام دفاعي 

ت�ضرئب من �أبر�جها �ملد�فع وتعج باحاتها باحلركة و�لن�ضاط.

�إقليمي  ومركز  �ضياحي  جذب  كم�ضدر  �ضبابها  تعيد  �ضور  هي  وها 

�مل�ضال  �لطبيعي  �لغاز  م�ضنع  من  �مللمو�ضة  لال�ضتفادة  وكنموذج 

�لقريب. �إن روح �لتجارة �لتي �أنع�ضت هذ� �ملرفاأ  �لطبيعي ذ� �ملوقع 

يف  ت�ضري  تز�ل  ل  �لزمان  قدي  منذ  عمان  خليج  يف  �ل�ضرت�تيجي 

�ضر�يينه �إذ  ل تز�ل �ملدينة ت�ضتهر ب�ضيد �لأ�ضماك و�ضناعة �ملر�كب 

زبائن  بدخول  جديد  من  �زدهرت  و�لتي  �أحد  فيها  يناف�ضها  ل  �لتي 

جدد من �لعامل �ل�ضناعي.  فتيم �ضيفني �ضيد �ملركب �ل�ضندباد هنا  

–وهي مدينة �ل�ضندباد نف�ضه. و�عتمد تيم  يف هذه �ملدينة �مل�ضهورة 

كما  له.  طاقمًا  لحقا  لي�ضبحو�  ثم  �ملركب  لبناء  �ضور  �أهايل  على 

ن�ضاهد من على �لبعد �ل�ضفن �حلديثة ر��ضية على �أطر�ف �ملدينة يف 

عر�ض �لبحر.
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�لأول  �مل�ضروع  هو  لي�ض  �ل�ضني�ضلة  ح�ضن  �ضيانة  م�ضروع  �أن  ويذكر 

�إطار  يف  �مل�ضال  �لطبيعي  للغاز  �لعمانية  �ل�ضركة  تنفذه  �لذي 

على  ن�ضري  ذلك  و�إىل  �ملحلي.  �ملجتمع  تنمية  يف  �حلثيثة  جهودها 

 �ضبيل �ملثال ل �حل�ضر م�ضروع �ضيانة �ضريح بيبي مري �لذي تقوم 

�ل�ضركة بتنفيذه.

ويتمثل �أحد �مل�ضاريع �ملثرية لالإعجاب و�لتي تنفذها �ل�ضركة بالتعاون 

مع وز�رة �ل�ضياحة يف �ملركز �لعلمي لالأبحاث يف ر�أ�ض �جلينز مباليني 

�لدولر�ت. ويهدف هذ� �مل�ضروع توفري بيئة منا�ضبة لل�ضالحف �لبحرية 

�خل�ضر�ء �ملهددة بالنقر��ض.  ويكت�ضب �ضاطىء ر�أ�ض �جلينز  �ضهرة 

على م�ضتوى �لعامل بكونه �أهم منطقة تتكاثر فيها �ل�ضالحف �خل�ضر�ء 

�لذي  �لوحيد  �ملكان  كذلك  �ل�ضاطىء  ويعترب  �لهندي.  �ملحيط  يف 

 يتمكن فيه �لنا�ض من م�ضاهدة  عملية تكاثر هذه �لكائنات �ل�ضخمة 

عن كثب.

و�أن�ضىء   1996 عام  �ضلطاين  �ل�ضالحف مبر�ضوم  و�أن�ضئت حممية  هذ� 

للغاز  �لعمانية  �ل�ضركة  من  بتمويل   2008 عام  لحقًا  �ل�ضالحف  مركز 

�لطبيعي �مل�ضال. ومنذ �إن�ضائها ظلت �ملحمية جتتذب �إليها �أنظار �لعلماء 

و�ل�ضياح من خمتلف �أنحاء �لعامل كل عام.

�أن م�ضاهمة �لنفط و�لغاز يف �لقت�ضاد �لعماين كانت هي  ومما يذكر 

�لبالد  تعتمد  حني  يف  �ل�ضلطنة  ت�ضهدها  �لتي  للنه�ضة  �لأ�ضا�ض  حجر 

حاليًا على قطاع �لنفط و�لغاز يف تعزيز قطاعات �قت�ضادية �أخرى وعلى 

�ل�ضياق   هذ�  يف  �ضور  ملدينة  حليفًا  �حلظ  وكان  �ل�ضياحة.  تاأتي  ر�أ�ضها 

ويعود �لف�ضل يف ذلك بدرجة كبرية  لوجود �ل�ضركة على مقربة منها. 

لال�ضرتخاء  باعثة  �حلر�رة  درجات  تكون  حني  �لظهرية  �أوقات  ففي 

جند �ملدينة �لقدمية ي�ضودها �لهدوء  وفوقها يتعاىل �حل�ضن يف �ضموخ 

�لتي  �لفر�ض  لغتنام  متيقظة  د�ئمة  �ضور  جند  �أننا  غري  �ضرمدي. 

يتيحها �لقرن �حلادي و�لع�ضرين  ولديها �لقدرة و�ل�ضتعد�د �لد�ئم على 

�لتاأقلم مع كل جديد.
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�أولت �ل�ضركة �لُعمانية للغاز �لطبيعي �مل�ضال، منذ تاأ�ضي�ضها، �هتمامًا كبريً� بامل�ضاهمة يف منو وتطور �ضلطنة عمان 

و�ضعبها يف خمتلف �جلو�نب؛ ل �ضيما برناجمها �لر�ئد يف جمال �ل�ضتثمار �لجتماعي.

ومن �أجل مو��ضلة تعزيز جهودها �لر�ئدة يف جمال �مل�ضئولية �لجتماعية، مع مزيد من �لرتكيز عليها و�إبر�زها، 

قرر جمل�ض �إد�رة �ل�ضركة �لُعمانية للغاز �لطبيعي �مل�ضال �إن�ضاء موؤ�ض�ضة قانونية م�ضتقلة يف عام 2009م. وي�ضادف 

�لأول من يوليو 2015 م تاريخ �لبدء بت�ضغيل �ملوؤ�ض�ضة �لتنموية لل�ضركة �لُعمانية للغاز �لطبيعي �مل�ضال.

ول ريب �أن �إن�ضاء �ملوؤ�ض�ضة �لتنموية لل�ضركة لن يقدم �لدعم �ملايل للم�ضاريع و�ملبادر�ت و�لرب�مج خلدمة �ملجتمع 

�أكرب مركز للتميز يف �ل�ضلطنة يف جمال �ل�ضتثمار �لجتماعي، حيث �ضتكون  �لُعماين فح�ضب، بل �ضتكون مبثابة 

مثاًل يحتذى به يف �ل�ضلطنة.

 تلج حقبة جديدة منوذج جديد للم�سئولية 

الجتماعية لل�سركة 
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نبذة عن املوؤ�س�سة

 ،2009 عام  يف  �ض.م.م  �مل�ضال  �لطبيعي  للغاز  �لُعمانية  �ل�ضركة  قامت 

و�تخذت  �لجتماعي  �ل�ضتثمار  جمال  يف  �لريادي  برناجمها  مبر�جعة 

قر�رً� بتعزيز هذه �مل�ضاعي �حلثيثة. ويف �حلقيقة كان �لربنامج ر��ضخ 

�ل�ضلطنة،  �أرجاء  �ضتى  �إىل  م�ضاهماته  و�ضلت  حيث  بالفعل  �جلذور 

و�لقت�ضادية  �لجتماعية  �لتنمية  يف  بامل�ضاهمة  �ملتمثل  لهدفه  حتقيقًا 

عندما  مهمة،  حتول  نقطة  �إىل  �لرحلة  و�ضلت   2011 عام  ويف  للبالد. 

باإن�ضاء  �ل�ضركة  طلب  على  بال�ضلطنة  �ملوقر  �لوزر�ء  جمل�ض  و�فق 

�إن�ضاء  على  باملو�فقة  وز�ري  قر�ر  ف�ضدر  �جتماعية.  تنموية  موؤ�ض�ضة 

�ملوؤ�ض�ضة �لتنموية لل�ضركة �لُعمانية للغاز �لطبيعي �مل�ضال، حيث ُحددت 

�أن  ويذكر  للموؤ�ض�ضة.  �ملقرتحة  �لأعمال  و�أن�ضطة  بالتف�ضيل �ضالحيات 

هذ� �لرتخي�ض هو �لأول من نوعه ي�ضدر ل�ضركة ُعمانية.

و�ضوف ت�ضتثمر �ملوؤ�ض�ضة �لتنموية لل�ضركة �لُعمانية للغاز �لطبيعي �مل�ضال 

للم�ضاهمة  �ل�ضريبة  خ�ضم  بعد  �ل�ضركة  دخل  �ضايف  من   ٪1.5 ن�ضبة 

�ملوؤ�ض�ضة  و�ضتكون  م�ضتد�مة.  بر�مج  خالل  من  �لجتماعية  �لتنمية  يف 

�ملجتمعات  �لالزمة خلدمة  �لدر��ضات  �إجر�ء  لها  يتيح  �أف�ضل  و�ضع  يف 

�لقائمة  �لدعم  م�ضتويات  على  �ملحافظة  ذ�ته  �لوقت  ويف  وتنميتها، 

و�لر��ضخة من خالل �إطار �مل�ضئولية �لجتماعية لل�ضركة �لُعمانية للغاز 

�لطبيعي �مل�ضال.

اأهداف املوؤ�س�سة

و�ملبادر�ت  للرب�مج  �ملايل  �لدعم  توفري  يف  �ملوؤ�ض�ضة  �أهد�ف  تتمثل 

و�خلطط �لتي تهدف �إىل تعزيز �خلدمات �لجتماعية  للمجتمع �لُعماين 

وتطويره، مع �لرتكيز على �ملجالت �لآتية:

�لأ�ضا�ضية. �لبنية  تطوير  	•

و�لتعليم(. )�لتدريب  �لب�ضرية  �ملو�رد  تنمية  	•

و�ل�ضالمة  �ل�ضحة  جمال  يف  �لتدريب  وبر�مج  �لتوعية  مبادر�ت  	•
و�لبيئة.

و�لثقافة. �لرت�ث  	•

�لأخرى. �ل�ضباب  تطوير  و�أن�ضطة  �لريا�ضية  �لأن�ضطة  	•
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�مل�ضـــئولية  �أن�ضـــطة  �أخـــرى من  �أن�ضـــطة  و�أيـــة  �لأعمـــال �خلرييـــة  	•
�لجتماعيـــة )مبا يف ذلـــك �لتو�ضـــيات �حلكومية( ح�ضـــبما يو�فق 

عليها جمل�ض �إد�رة �ملوؤ�ض�ضة.

بالإ�ضافة �إىل ذلك، �لقيام بالدر��ضات �لالزمة خلدمة وتطوير �ملجتمع، 

�لجتماعية  �مل�ضئولية  مفهوم  �إطار  على  �ملحافظة  ذ�ته  �لوقت  ويف 

لل�ضركة �لُعمانية للغاز �لطبيعي �مل�ضال )بولية �ضور( ووليات �ل�ضلطنة 

�ملختلفة.

الروؤية

و�ملبادر�ت  للم�ضاريع  �ملايل  �لدعم  وتوفري  د�ئم  دخل  م�ضدر  �إيجاد 

و�لرب�مج �لتي تعود بالنفع على �ملجتمع �لذي تعمل فيه �ل�ضركة �لُعمانية 

للغاز �لطبيعي �مل�ضال، و�ملحافظات �لأخرى يف �ل�ضلطنة.

املهمة

�أن ت�ضبح منوذجًا يحتذى به للم�ضئولية �لجتماعية لل�ضركات على  	•
م�ضتوى �لعامل، مبا يوؤدي �فتخار �لُعمانيني مب�ضاهماتهم.

حيث  من  لل�ضركات  �لجتماعية  للم�ضئولية  جديد  مفهوم  �إيجاد  	•
)�لدخل/ �ل�ضتد�مة( يف �ل�ضلطنة.

للم�ضئولية  م�ضتد�مة  موؤ�ض�ضة  باعتبارها  ر�ئدة  موؤ�ض�ضة  تكون  �أن  	•
�لجتماعية لل�ضركات و�لدفع قدمًا بتعزيز �ضمعة/ �لعالمة �لتجارية 

لل�ضركة �لُعمانية للغاز �لطبيعي �مل�ضال وم�ضاهميها.
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