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حامت الطائي

املدير العام رئي�س التحرير

في الذكرى العاشرة النطالق فعاليات »يوم السالمة« بالشركة

السلماني: »تنمية نفط عمان« سباقة في توعية 
موظفيها بضرورة االلتزام بالقواعد المنقذة للحياة

الرؤية - فايزة الكلبانية

ق��ال محمد ب��ن عيل الس��لامين مدي��ر الصحة 
والس��امة والبيئة برشكة تنمي��ة نفط عامن، إن 
الرشك��ة دأبت عىل االحتفال بيوم الس��امة؛ من 
خ��ال إعادة تس��ليط الضوء عىل ع��دة محاور 
لرف��ع مس��توى أداء الرشكة يف مجال الس��امة، 
وهذا الع��ام يواف��ق الذكرى الع��ارشة النطاق 
يوم الس��امة يف الرشكة؛ لذلك ارتأت الرشكة أن 
تركز عىل أهمي��ة ثقافة اإلباغ عن الحوادث؛ ملا 
له��ا من أثر إيجايب يف سلس��لة التعلم والحد من 
الحوادث مستقبا. وأشار السلامين إىل استخدام 
عدة وس��ائط؛ مثل: العروض التوضيحية واملرئية 
لجعل االحتفال بهذا الي��وم تفاعليا، لنرش ثقافة 
اإلباغ وترسيخها يف األذهان؛ سواء لدى موظفي 
الرشكة أو الرشكات املتعاَقدة معها، وكذلك إعادة 
تذكري الجميع بالربنامج املبس��ط الذي دشناه يف 
2016؛ لتسهيل عملية اإلباغ عن الحوادث التي 

كادت تقع، والذي ميكن الوصول إليه إلكرتونيا.
وح��ول أهمية تقيد الرشكة بقواعد الس��امة يف 
م��كان العمل، قال الس��لامين: نركز عىل تدريب 
جميع املوظفني واملتعاقدين؛ لنغرس يف نفوسهم 
أهمي��ة الس��امة منذ أول يوم عم��ل، وتتواصل 
برامج التدريب والتطوي��ر يف هذا املجال طوال 
فرتة عملهم يف الرشك��ة، كام نحرص عىل التذكري 
يف االجتامعات اليومية واألسبوعية بكل جديد يف 
مجال الس��امة، وتنظم الرشكة زيارات ميدانية 
بصفة دورية ملختلف أماكن العمل للتحدث مع 

املوظف��ني مبارشة يف مجاالت الس��امة املتعلقة 
بعمله��م، وإمكانية تطوير أس��اليب العمل من 
أجل إيجاد بيئة عمل أكرث س��امة، وكذلك تصدر 
الرشكة املنشورات واملجات املتعلقة بهذا املجال 

بصفة مستمرة.

وعن الجه��ود التي تبذله��ا “تنمية نفط عامن” 
لضامن س��امة األفراد وس��امة؛ أوضح السلامين  
قائ��ًا إن تدري��ب املوظفني وتأهيله��م ركيزتان 
تعتم��د عليه��ام الرشك��ة يف مج��ال الس��امة؛ 
“لذا نواص��ل مراقبة برامج التدري��ب والتأهيل 

ومتابعته��ا، إىل جان��ب مواصل��ة تطوي��ر هذه 
الربامج من أجل ضامن استمرار فاعليتها، ونجري 
عملي��ات الصيانة املطلوبة بحس��ب مقتضيات 
وطبيعته��ا؛  املس��تخدمة  واملع��دات  األجه��زة 
لض��امن فاعلية هذه املعدات وس��امتها. وتوفر 

الرشك��ة أدوات الحامي��ة الش��خصية للموظفني 
للقي��ام باألع��امل املطلوب��ة، وال نغفل اإلرشاف 
املبارش من قبل املس��ؤولني، خاصة األعامل ذات 
الطبيعة الخطرة، وكذلك أخذ س��امة العمليات 
بع��ني االعتبار قبل الب��دء يف أي مرشوع؛ للتأكد 
من انع��دام املخاطر، أو تقنينها للحد األدىن قدر 

اإلمكان”.
وأض��اف الس��لامين “بأنه وعىل مدى الس��نوات 
العرش املاضية، تناول يوم السامة بالرشكة عدداً 
م��ن املجاالت، وكان��ت انطاقتنا من خال رشح 
أهمي��ة إبقاء الضوابط خالي��ة من أية عيوب أو 
خلل، مخاف��ة وقوع كارثة ال ق��در الله. وخال 
هذه الرحلة، دش��نا “القواعد املنق��ذة للحياة” 
الت��ي يجب ع��ىل الجميع التقيد به��ا يف جميع 
األوقات م��ن أجل املحافظة ع��ىل حياتهم، كام 
نركز عىل أهمي��ة إدارة التعب واإلرهاق، خاصة 
خ��ال أش��هر الصيف وش��هر رمض��ان الفضيل. 
وعرجنا ع��ىل قواعد الرشك��ة الذهبي��ة الثاثة؛ 
صنا  وهي: االلت��زام والتدخل واالحرتام. وقد خصَّ
ا بها، وأس��هبنا يف رشحها  لكل قاع��دة يوماً خاصًّ
وتوضي��ح أهميته��ا؛ م��ن أجل ضامن الس��امة 

للجميع”.
وبخص��وص األس��س الت��ي تعتمد عليه��ا ثقافة 
الس��امة يف الرشكة، قال الس��لامين: “إن للرشكة 
ثاث��ة قواعد ذهبية وه��ي وإن كانت صغرية يف 
مبانيها إال أنها تحمل الكثري يف طياتها؛ فعىل سبيل 
املثال: القاعدة الذهبية األوىل “االلتزام” تتطلب 
من الجميع معرفة ماهية االش��رتاطات والقوانني 

املتعلق��ة بعمله��م، وكيفية اس��تخدام األدوات 
واملعدات استخداما صحيحا، كذلك فإن القاعدة 
الذهبية الثانية “التدخ��ل” تتطلب من الجميع 
أن يتحىل باليقظة ملا حولهم ومن حولهم؛ بحيث 
يستطيع أن يتدخل يف حال ماحظته صدور خطأ 
م��ن أحد زمائه أثناء العمل. وإضافة لذلك، فإن 
الرشكة تركز عىل التقيد بالقواعد املنقذة للحياة، 
وهي اثنتا عرشة قاعدة تش��مل جوانب عديدة 

من عمليات الرشكة.
وح��ول خط��ط الرشك��ة املس��تقبلية يف مجال 
الس��امة، أوض��ح الس��لامين أن الرشكة تعكف 
حالياً عىل إدراج الس��امة الس��لوكية يف الرشكة؛ 
م��ن خال برنامج “اهت��امم”، الذي طور داخل 
الرشك��ة من أجل الرتكيز عىل س��لوكيات األفراد 
التي تساعد عىل تحس��ني أداء الرشكة يف مجال 
السامة، وأدرجنا برنامج “املرشفون املبارشون” 
الذي يهدف لتطوير ق��درات املرشفني من أجل 
متابعة العمل بش��كل أكرث فاعلي��ة، كام نراجع 
كاف��ة االش��رتاطات والقوان��ني املتعلق��ة به��ذا 
املجال من أجل تبس��يطها وجعلها أكرث س��هولة 
للتطبيق. ويف مجال السامة عىل الطرق، هنالك 
العديد من املش��اريع التي ستدخل حّيز التنفيذ 
ع��ام قريب بإذن الله؛ ومنها: اس��تخدام “عيون 
القط��ط” التي تعم��ل بالطاقة الشمس��ية عىل 
امت��داد أكرث من ألف كيلوم��رت يف طرق منطقة 
امتي��از الرشكة، والتي يس��تخدمها الكثريون من 
أجل إنارة جوانب الطريق، والحد من الحوادث 

مع حلول الظام.
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»اهتمام«.. برنامج »تنمية نفط عمان« لتعزيــــــــــــز أنظمة الصحة والسالمة والبيئة

تحديد مكامن الخطر
ودّشن فريق الصحة والسالمة والبيئة بالرشكة حملة 
جدي��دة لتحديد مكامن الخط��ر يف مواقع العمل يف 
س��ياق جهود “العودة إىل األساس��يات”. ومن خالل 
الج��والت التفقدية، واملالحظات، والخ��رة العملية، 
س��رافق املتخصص��ون يف الصحة والس��المة والبيئة 
العامل الذين يطلب منهم املشاركة وتحديد املخاطر، 

واألعامل أو الظروف غر اآلمنة يف مكان عملهم. 
وس��يوثق الفريق من خالل التصوي��ر جميع النتائج 
التي خلصت إليها الحملة، وسيناقش الخراء األخطار 
املحتملة وأفضل اإلجراءات التي من شأنها التخفيف 
من حدة املخاطر. ويف كل حالة من الحاالت، ستكون 
الصور التوثيقية متاحة للخراء املرشفني، ومستشاري 
الصحة والسالمة والبيئة ومس��ؤويل العقود املعنيني 
بدراس��ة مكام��ن الخط��ر، وذلك للتأكد من رس��وخ 

تقييامت املخاطر يف األذهان كوثائق “حية”.
ويف بع��ض الحاالت صّمم الفري��ق ملصقات تحديد 
مكامن الخط��ر الس��تخدامها مع الزم��الء اآلخرين. 
ونظ��راً لتكّل��ل النتائج التي تحقق��ت يف هذا املجال 
بالنج��اح الباهر، فإننا سنتقاس��م الرنامج مع جميع 

الدوائر بالرشكة واملتعاقدين واملجتمع ككّل. 
وتحث رشكة تنمية نفط عامن الجميع عىل مش��اركة 
س��لوكيات تحدي��د مكام��ن الخط��ر م��ع عائالتهم 
كموضوع الوقاية من الحرائق يف املنزل والذي يشمل 
مناقش��ة االس��تخدام األمثل للفرن وكي��ف تترّصف 
يف ح��ال وقع حريق يف املبنى أو قواعد الس��المة يف 

السيارات.
وم��ن امُلثر لالس��تغراب اإلجابة الت��ي تحصل عليها 
عندما تطلب من األش��خاص تحدي��د مكامن الخطر 
بأنفس��هم. كام نش��ّجع العائالت عىل تدريب صغار 
الس��ن عىل تحدي��د مكامن الخطر م��ن خالل لعبة 
لرصد املخاطر عىل سبيل املثال يحصل الفائزون فيها 
عىل مكاف��آت. ونحّث املدارس كذل��ك عىل تدريب 
الط��الب عىل رصد املخاطر فيام يتعلق بالس��المة يف 
مواقف الس��يارات وجوانب الصحة والسالمة والبيئة 
يف الصفوف الدراسية. ومن املعلوم أن طبيعة العمل 
يف مج��ال النفط والغاز تكتنفه��ا الكثر من املخاطر، 
ففي بعض األحيان، نتقّب��ل املواقف التي نعلم بأننا 
يج��ب أال نفعلها بأية ح��ال، وذلك ألننا مل نتعلم من 

النتائج.
لذل��ك علينا أال ننتظر النتائج ونكون عىل اس��تعداد 
للتعام��ل م��ع أي حدث ممك��ن. وتدع��م منهجية 
تحدي��د مكامن الخط��ر رفع مس��توى املعرفة لدى 
املوظفني فيام يتعلق بس��لوكيات األمن والسالمة يف 
جميع مواقع العمل. وباملثل، ميكن أن يس��اهم اآلباء 
واملعلمون يف تحسني مجال الصحة والسالمة والبيئة 

بتوعية صغار السن وتدريبهم.
وال مراء يف أن الرشاكة يف أنش��طة الصحة والس��المة 
والبيئة وتحديداً يف مجال البحث عن مكامن املخاطر 
تقتيض االلتفات إىل منهجية “العودة إىل األساسيات” 
يف الخط��وط األمامية، والتي نعتره��ا األكرث فاعلية 
يف تعلي��م كيفية تحدي��د املخاطر. ويتمث��ل برنامج 
تحدي��د مكامن الخطر يف إيجاد بيئة عمل تتوافر بها 
كافة إج��راءات الصحة والس��المة والبيئة للموظفني 
املبارشي��ن الذين تتطل��ب طبيعة عمله��م التعرض 
للمخاط��ر يومياً. وعىل املنوال نفس��ه، يتي��ح للقّراء 
فرصة تش��جيع الزمالء واملتعاقدي��ن وأفراد عائالتهم 

للمشاركة.

اإلمكانات القيادية 

ودّش��نت الرشكة برنامج امله��ارات القيادية يف مجال 
السالمة للمرشفني املبارشين لتحسني معرفة املرشفني 
باملس��ؤوليات القيادية يف مجال الس��المة مع الرتكيز 
ع��ىل قضايا الس��المة الس��لوكية. ويه��دف ذلك إىل 
التعاطي م��ع االتجاه املتزايد للح��وادث يف الرشكة، 
مع الرتكيز عىل الس��بب الجذري وهو عدم الفعالية 
واإلرشاف غ��ر ال��كايف يف امليدان، فع��دم التدخل يف 
موق��ع العمل بس��بب الخوف من ال��كالم، والهرمية 
التنظيمية وحاجز اللغة؛ واالفتقار إىل املش��اركة مع 
القوى العاملة لفهم سلوك الناس لعدم االمتثال هي 

تحديات قامئة عىل أرض الواقع. 
ويف مارس 2016، ب��دأت الرشكة بتنظيم حلقة عمل 
للمرحل��ة األوىل م��ن امله��ارات القيادي��ة يف مجال 
الس��المة للمرشف��ني املبارشين يف مديرية هندس��ة 

اآلبار، كان أغلب املشاركني فيها من العامنيني.
وتم تصمي��م برنامج امله��ارات القيادي��ة للمرشفني 
املبارشين الذين يرتأس��ون فريق��اً وتقع عىل عاتقهم 
مسؤولية تنفيذ العمل يف املوقع وفق قواعد السالمة. 
وأعدت تس��ع مق��ررات حول املس��ؤوليات القيادية 
الست يف مجال السالمة، والتي تشّجع املوظفني عىل 
اتباع س��لوكيات آمنة. ويتضمن الرنامج أس��س بناء 
العالقات مع اآلخرين، ومهارات التحقيق واالستامع، 
ومامرس��ة التدخ��ل، وتخطي��ط العم��ل، وإع��داد 
املساهامت الشخصية يف مجال السالمة وفهمها. كام 

يتضم��ن الرنامج التطبيق العم��ي والتدريب عقب 
حلقة العمل حيث يتمك��ن املرشفون من إنجاز كل 

متطلبات األداء.
وتتمث��ل أه��داف حلقة العمل للمرحل��ة األوىل من 
الرنام��ج يف تحس��ني معرفة املرشفني باملس��ؤوليات 
القيادي��ة يف مجال الس��المة مع الرتكي��ز عىل قضايا 
السالمة السلوكية. وصقل مهارات املرشفني ليصبحوا 
أك��رث فعالية، ومن ث��م القضاء عىل ع��دد الحوادث 
بسبب الرقابة غر املجدية أو الحد بشكل كبر منها. 
واالس��تمتاع بفرصة فريدة للتواصل مع رؤس��اء فرق 
هندس��ة اآلبار، وكرس الحواجز يف الهيكل التنظيمي، 

وتقديم نهج جديد للحوارات حول السالمة. 
وبعد تدريب 37 م��ن مديري وقادة فرق اإلنجاز يف 
هندس��ة اآلبار بالرشكة، كمس��هلني يف مجال السالمة 
للمرشف��ني املبارشي��ن، متّكن الفريق م��ن إنجاز 21 
حلقة عم��ل يف عام 2016 ع��ىل أن يكمل 21 حلقة 

عمل أخرى يف عام 2017.
وح��ر حلقة العمل أك��رث من 830 مرشف��اً مبارشاً 
وركزت عىل مرشيف الحف��ر ومرشيف منصات الصيانة 
ومدي��ري الحفر وم��رشيف الحفر يف املناوب��ة الليلية 
ورؤس��اء الفرق الكهربائي��ة وامليكانيكي��ة وأغلبهم 

عامنيون.
ومن ب��ني التحس��ينات واإلنجازات امللموس��ة التي 
لوحظ��ت، أن حلق��ة العمل التي صّمم��ت خصيصاً 
للرشكة الحقائق الحالية ش��ملت الدروس املستفادة 
من الحوادث التي وقعت مؤخراً. واالحتفاظ مبهارات 
تقدي��م حلق��ة عم��ل للف��رق القيادي��ة يف الرشكة. 
وأضح��ى املرشفون مؤهلني بش��كل أفض��ل مبعرفة 
املهارات القيادية يف مجال السالمة، ولديهم الثقة يف 
إرشاك املوظفني بفعالية والتأثر بش��كل إيجايب عىل 
س��لوكياتهم. كام قبل كبار املرشفني مبسؤولية تسهيل 
حلق��ة العم��ل وأصبحوا مث��االً يحت��ذى يف إحداث 
التغي��ر. ووضعت خطط العمل الش��خصية لضامن 
تطبي��ق األس��اليب يف املي��دان. وأصبح��ت املهارات 
القيادي��ة يف مج��ال الس��المة للمرشف��ني املبارشين 
من البن��ود الثابتة التي ت��درج يف جدول األعامل يف 
اجتامعات الفريق القيادي واللقاءات ربع الس��نوية 
الت��ي تتن��اول آخ��ر املس��تجدات لفري��ق الحوكمة 
واملخاطر والضامن. كام ضمنت اس��تمرارية الرنامج 
حي��ث إن املعارف واملهارات يف تس��هيل حلقة عمل 

يحتفظ بها املواطنون وليس امليرسين من الخارج. 
ويف يونيو 2017 دش��نا املرحل��ة الثانية من املهارات 

القيادي��ة يف مجال الس��المة للمرشفني املبارشين من 
خ��الل أكادميية املهارات القيادية يف مجال الس��المة 

للمرشفني املبارشين بهندسة اآلبار.
وانته��ج النم��وذج التش��غيي للمرحل��ة األوىل من 
برنامج املهارات القيادية يف مجال السالمة للمرشفني 
املبارشين لتطوير اسرتاتيجية املرحلة الثانية وخطتها 

التنفيذية. 
وم��ن املؤكد أن تويّل القي��ادة واإلدارة اإليجابية تعد 
الطريق��ة املث��ىل إلجراء حوار يف مجال الس��المة مع 

املرشفني امُلبارشين.
وقد تح��ّول تركيز حلق��ة عمل املرحل��ة الثانية من 
امله��ارات القيادي��ة يف مج��ال الس��المة للمرشف��ني 

املبارشين إىل التوضيح الفعي للس��لوكيات القيادية 
من خالل تبّني عقلية القلق املزمن.

وتعد الس��يناريوهات التي صيغ��ت للنامذج مامثلة 
لتلك املش��كالت التي تحدث ع��ىل أرض الواقع مام 
يجعل التدريبات واألنش��طة أكرث عملية. وستساهم 
هذه التجربة بأكملها يف تطوير املرشفني ليكونوا أكرث 

فاعلية يف قيادة فرقهم.
من جهته، قال محمد السلامين مدير الصحة والسالمة 
والبيئة: »إن مفتاح نج��اح برنامج املهارات القيادية 
يف مجال الس��المة للمرشفني املبارشي��ن يعتمد عىل 
الدع��م الكامل واملريئ من الفري��ق القيادي، وهو ما 
يعني القيادة يف كل مستوى من مستويات العمل«. 
وأضاف »يجب علينا جميعاً أن نلتزم عىل املس��توى 
الش��خيص بأن تكون املعارف وامله��ارات القيادية يف 
مجال الس��المة واضحة وملموس��ة ومثبتة عملياً يف 
م��كان العمل... إننا نس��عى لدع��م الفريق اإلرشايف 
واإلداري برمته للميض به��ذا الرنامج نحو مزيد من 

النجاح وتحقيق الهدف الصفري«.

إسرتاتيجية اإلحراق

يتغر املشهد العام والدوافع الخارجية لإلحراق وإدارة 
الغ��ازات املس��ببة لظاهرة االحتباس الح��راري تغراً 
ملحوظاً، وتتضمن بعض دواف��ع الرشكة والتزاماتها: 
مبادرة البنك ال��دويل للتوقف عن اإلحراق الروتيني 
للغ��از، والالئحة التنظيمي��ة الجديدة لح��رق الغاز 
التي أصدرته��ا وزارة النفط والغاز، التزام الس��لطنة 
بخف��ض 2٪ من الغازات املس��ّببة لظاهرة االحتباس 
الحراري ضمن اتفاق باري��س للمناخ، وتقرير األداء 
بش��أن الغازات املس��ّببة لظاهرة االحتباس الحراري 
البيئ��ة والش��ؤون املناخي��ة،  للمس��اهمني، ووزارة 
والتص��ور العاملي إلح��راق الغاز من خ��الل بيانات 

األقامر االصطناعية.
ويف املقاب��ل، ح��دد أن االلتزام��ات املذك��ورة أعاله 
تتطل��ب إج��راءات منّس��قة. وقد بذل��ت عدة فرق 
جه��وداً ملحوظ��ة يف الس��نوات املاضي��ة لتحّس��ن 
أداء الرشك��ة يف اإلحراق والغازات املس��ببة لظاهرة 
االحتب��اس الحراري. ومع ذلك، ح��ددت الحاجة إىل 
تنس��يق جه��ود جميع الف��رق يف إط��ار فريق عمل 
منس��ق والت��ي   أقرها الحق��اً املدير الع��ام. ولذلك 
ش��كل فريق العمل، والذي عقد أول اجتامع مواءمة 
ل��ه يف 2017/4/26. وأج��رى الفري��ق يف 2017/6/7 
حلقة عمل لتطوير خارطة طريق لإلحراق والغازات 

تتصدر جوانب الصحة 

والسالمة والبيئة أولويات 

القائمين على صناعة 

النفط

تسخير التكنولوجيا 

واستخدام الطاقة 

المتجددة من أجل ترشيد 

استهالك الطاقة وتعزيز 

كفاءتها

النقل الجماعي يسهم 

في خفض الحوادث 

وإنقاذ األرواح

بدأت دائرة الصحة والسالمة والبيئة بالرشكة يف عام 2015، بتطوير نظام 

للسالمة مبني عىل السلوك يشمل األنشطة املتنوعة للرشكة بالرشاكة 

مع متعاقدين مختارين.  ولكون بيئة العمل تضم العديد من الثقافات 

والجنسيات واملعتقدات، فإن فريق نظام السالمة املبني عىل السلوك بالرشكة 

عمل بالتنسيق التام مع املوظفني يف امليدان لفهم احتياجاتهم. ودشنت 

الرشكة برنامج »اهتامم« يف عام 2017، وهو عبارة عن منهج صمم حسب 

االحتياجات ووفق منهجية »ليني« للسالمة املبنية عىل السلوك، ويستهدف 

مهمة محددة ويويل اهتامماً بالسلوك الذي يشكل خطراً، مام يتيح اتباع 

نهج أكرث تركيزاً عىل عمليتي الرصد والتدخل. وتم تجريب برنامج »اهتامم« 

يف ثالث رشكات ملدة 8 أشهر، وأظهر نتائج مشجعة وإيجابية يف التأثري عىل 

ثقافة السالمة ورفع التوعية بالسلوكيات التي تشكل مخاطر.  وال ريب يف أن 

التأثري عىل ثقافة مؤسسة ما وتغيريها عملية تتطلب التفاين والصرب واملثابرة، 

ونحن ملتزمون بذلك. وسيعّمم برنامج »اهتامم« عىل الرشكة برمتها يف عام 

2018، وال شك يف أن الربنامج مييض يف االتجاه الصحيح نحو تحقيق التميز يف 

مجال السالمة.

مسقط - الرؤية
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»اهتمام«.. برنامج »تنمية نفط عمان« لتعزيــــــــــــز أنظمة الصحة والسالمة والبيئة
املسببة لظاهرة االحتباس الحراري، حيث ان األفكار 
واملناقشات يف حلقة العمل ساعدت لوضع أساسيات 
تطوير اسرتاتيجية اإلحراق والغازات املسببة لظاهرة 

االحتباس الحراري.
ومع األخذ يف االعتبار طبيعة االستكش��اف واإلنتاج 
يف مج��ال النف��ط والغ��از ومخاط��ر إدارة اإلحراق 
واملخ��اوف العاملية، ثم تحديد ثالثة مجاالت للرتكيز 
عليها وهي: اإلحراق غري الروتيني، ومش��اريع الحد 
من اإلحراق يف املوجودات، واس��تخدام التكنولوجيا 
الحديث��ة للحد م��ن اإلحراق. حي��ث فحصت تلك 
املج��االت مع أصح��اب الش��أن ورواد األعامل، كام 
اختربت ملواءم��ة األعامل. وتع��د انبعاثات الغازات 
املس��ببة لظاه��رة االحتباس الح��راري تهديًد خطراً 
ي��ؤدي إىل تغ��ريات مناخي��ة، حيث يتغري املش��هد 
العاملي ح��ول تغري املناخ ويتج��ىل ذلك خالل عىل 
التزام��ات اتف��اق باري��س للمناخ  وال��ذي يتطلب 
من الدول تطوير »املس��اهامت املح��ددة وطنياً«. 
وتعهدت املس��اهامت املحددة وطنياً بالسلطنة يف 
عام 2016 بالتحكم يف منو انبعاثات الغازات املسببة 
لظاهرة االحتباس الحراري بنسبة 2٪ لتصبح 88714 
جيجاغرام بحلول عام 2030. وسينفذ التحكم خالل 

الفرتة من 2020- 2030.
قد ت��م تحدي��د ثالث��ة مج��االت يف االس��رتاتيجية 
الخاصة لخفض الغازات املس��ببة لظاهرة االحتباس 
الح��راري يف الرشكة وهي:كفاءة الطاقة، ومش��اريع 
خفض الغازات املس��ببة لظاهرة االحتباس الحراري، 
والطاقة املتجددة. وعموماً، تحدد هذه االسرتاتيجية 

»الوض��ع« الح��ايل والتحديات األساس��ية القامئة أو 
الناتجة والتي تستدعي اتخاذ اإلجراءات حول كيفية 

تحقيق النجاح مستقباًل.

النقل الجامعي بالحافالت

يف 15 يوني��و 2013 دش��نت الرشكة م��رشوع النقل 
التجريب��ي، تتويج��اً لتقييم ش��امل الحتياجات نقل 
املوظف��ن، وذلك به��دف تقديم بدي��ل موثوق به 
للمامرس��ة ش��ديدة الخط��ورة املتمثل��ة يف التنقل 
باستخدام الس��يارات الخاصة، ويوفر النقل ملوظفي 
الرشكة والرشكات املتعاقدة معها الذين ليس لديهم 
وسيلة للنقل. ومتثل الهدف من املرشوع يف تجريب 
هذا النم��وذج من الخدم��ات يف البداي��ة وتحديد 
القضايا والحواجز الرئيسية واقرتاح إسرتاتيجية لحل 
نظم التنقل أو تحس��ينها. وبعد عامن من التشغيل، 
ثبت أن املفهوم ناجح، وحّول املرشوع التجريبي إىل 

عمليات منتظمة يف إطار مرشوع النقل يف الرشكة.
وترك��ز الرشك��ة بش��كل رئييس عىل ش��امل منطقة 
امتيازه��ا، حيث ال يوجد س��وى حافلتن تعمالن يف 
الجنوب )طريق مسقط - مرمول(، ويغطي املرشوع 

حالياً 26 نقطة تجّمع رئيسية و65 قرية.
 وتعم��ل خدمة النق��ل يف مناط��ق العمليات وفق 
نظام الرحالت الرئيس��ية والرح��الت الفرعية، حيث 
تقل الس��يارات الصغرية موظفي الرشكة من بيوتهم 
وتأخذه��م إىل نقط��ة تجّمع رئيس��ية، منه��ا ينقل 

الركاب بالحافالت الفاخرة إىل وجهتهم النهائية.
وقد تط��ور املرشوع م��ن 552 مس��افراً مبدئياً إىل 

9 آالف مس��افر ش��هرياً يف املتوس��ط   يف عام 2017، 
وكان معظ��م هؤالء املوظفن البالغ عددهم 9 آالف 
موظف يتنقلون إما بسياراتهم الخاصة أو باستخدام 
بعض وسائل النقل غري املتوافقة مع تدابري السالمة. 
ويشار إىل أنه حتى اآلن التحقت باملرشوع 75 رشكة 
م��ن ال��رشكات املتعاقدة حيث تس��تخدم خدماتنا. 
وهذا مام يثب��ت نجاعة هذه الخدم��ة وأنها إنجاز 
عظيم؛ إىل جانب تسجيل انخفاض يف عدد السيارات 
الخاصة يف املراكز الش��املية م��ن مناطق العمليات 
بنس��بة 49٪. وتقدم الخدمة 7 أيام يف األس��بوع مع 
العديد من رحالت املغ��ادرة خالل النهار من بعض 
نقاط التجمع الرئيس��ية واملراكز الس��كنية مبناطق 
العمليات. يف ح��ال احتاج العامل للعودة إىل املنزل 
برسعة )للتعامل مع حالة طوارئ عائلية، عىل سبيل 
املث��ال(، خّصص س��ائقون لهذا الغ��رض يف مناطق 
العمليات، وهذا يوفر املرونة للموظفن الذين كانوا 
س��يختارون استخدام س��ياراتهم الخاصة إذا مل تكن 
هناك مرونة. ويوفر م��رشوع النقل العام للرشكات 
مثاالً للحل األمثل لكيفية الحد من مخاطر الوفيات 
غ��ري املتعلقة بالعمل وزيادة يف مس��توى الس��المة 
عىل الطرق بشكل عام. وسوف تستمر خدمة النقل 
بالحافالت يف التطور والتحس��ن. وتشمل املبادرات 
املس��تقبلية زيادة ع��دد رحالت الس��فر من خالل 
إدخال خي��ار الرحالت الجوية م��ن صحار، وتطوير 
نقاط التجّمع الرئيس��ية املناس��بة، حيث س��يكون 
لدى املوظفن خيار إيقاف س��ياراتهم الخاصة بأمان 
ومواصلة رحلتهم يف الحافالت الفاخرة، وما إىل ذلك.
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»تسمع مني«.. حملة وطنية لتعزيز السالمة المرورية
مسقط - الرؤية

تواص��ل رشكة تنمية نفط عامن تنظيم حملة »تس��مع مني« للس��امة املرورية، والت��ي أطلقتها ألول مرة يف عام 
2012، اسرتش��ادا بالكلمة الس��امية التي ألقاها حرضة صاحب الجالة السلطان قابوس بن سعيد املعظم- حفظه 
الله ورعاه- يف س��يح املكارم يف 18 أكتوبر 2009، عندما أوضح جالته ما تخلفه حوادث املرور من مآٍس س��واء يف 
فق��دان األرواح أو اإلعاقات مدى الحياة، كام إن ه��ذه الحملة تأيت ترجمة لرؤية الرشكة بتحقيق الهدف الصفري 

يف حوادث املرور.
والحملة التي تدعمها ومتولها الرشكة يديرها متطوعون من ش��تى أرجاء الس��لطنة، ويف كل عام تستهدف الحملة 
موضوعاً محدًدا من قضايا السامة عىل الطريق. ويتمحور موضوع حملة هذا العام حول »سامة األطفال« الذي 
يس��تهدف العائات، بهدف ضامن أن الوالدين يس��تخدمون مقاعد األطفال يف الس��يارة، ال س��يام ملن هم يف سن 
الرضاعة. ويف كل عام تنظم حملة »تس��مع مني« فعاليات يف مواقع مختلفة حس��ب الحضور املس��تهدف، والتي 

يتفق عليها املتطوعون يف بداية العام.
وم��ن أب��رز اإلنجازات التي تحققت ه��ذا العام، تنفيذ الحملة يف مرشوع املوج مس��قط بتاريخ 31 مارس املايض، 
وحملة حدائق صالة يف الفرتة من 1-8 أغس��طس 2017. وألول مرة، ش��هدت حملة الس��امة املرورية يف صالة 
تعاون حملة »تس��مع مني« مع رشطة عامن الس��لطانية وشل عامن للتس��ويق، والجمعية العامنية للسامة عىل 
الطري��ق والرشكة العامنية للغاز الطبيعي املس��ال وأورب��ك، وذلك من أجل نرش الوعي بقضايا الس��امة املهمة. 
ودربت حملة »تس��مع مني« أكرث من 100 مش��ارك حول كيفية اس��تخدام مقعد األطفال وأهدت ما جملته 45 

مقعًدا لألطفال يف فعاليتي املوج وصالة.
كام دشنت حملة »تسمع مني« خال حملة حدائق صالة ألول مرة عىل حسابها يف موقع »تويرت« مسابقة أفضل 
عرض مريئ للس��امة يف حافلة املدرس��ة ملدة دقيقة واحدة. ودشنت املس��ابقة يف 1 أغسطس وأغلق باب مشاركة 
الجمهور يف 7 أكتوبر، ولطلبة جامعة الس��لطان قابوس تم فتح باب املش��اركة من 1 أكتوبر حتى 22 أكتوبر. ومن 
املقرر اإلعان عن الفائزين الثاثة األوائل يف 15 نوفمرب الجاري، عرب وس��ائل التواصل االجتامعي، وس��يحصل األول 
ع��ىل جائزة قيمتها 1500 ريال عامين، فيام يفوز الثاين ب���1000 ريال عامين، ويحصل الفائز الثالث عىل 500 ريال 
عامين. وتس��تهدف فعالية حملة »تس��مع مني« املقبلة، التي تقام بتاريخ 3 نوفمرب يف النادي الصحي مبركز رأس 

الحمراء الرتفيهي، موظفي الرشكة وأرسهم من أجل تعزيز السامة املرورية داخليا.
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تعزيز جهود نشر السالمة المرورية بحمالت توعوية متعددة

مسقط - الرؤية

تحممرص رشكممة تنمية نفط عممان عىل 
تعزيز جهودها يف نرش السالمة املرورية، 
عممر رعاية وتنظيم العديد من الحمالت 

التوعوية.
وقال خلف بن خلفان العمري مستشار 
السالمة عىل الطريق برشكة تنمية نفط 
عان إّن الرشكة دشنت »حملة الخريف 
للسالمة املرورية« خالل الفرتة 20 يوليو 
2017 إىل 20 أغسطس 2017، وبالتحديد 
يف محطة شممل بطريق هياء عىل مدار 
5 ساعات يومياً. وأوضح أّن هذه الحملة 
جمماءت يف إطممار جهودهمما الرامية إىل 
تعزيز السممالمة املرورية عممىل الطريق 
ونممرش الوعممي حممول أهمّية السممياقة 
اآلمنممة يف مختلممف أرجمماء السمملطنة. 
وأضمماف أّن أعضاء الحملممة عملوا عىل 
االلتقاء بالزوار واسممتقبالهم يف طريقهم 
لصاللة لالستمتاع بأجواء الخريف ونرش 
الوعممي بينهم، يف ظل ممما توليه الرشكة 
من اهتام مبوسممم الخريف والسممالمة 
املرورية للسائحني والزوار. وأّكد العمري 
أّن الحملة عكسممت التزام الرشكة بنرش 
الوعي املروري يف السمملطنة بشكل عام 

ومناطق االمتياز بشكل خاص.
وتابممع العمممري أّن الحملممة تضّمنممت 

نقاشممات حيممة مممع الممزوار، وركز عىل 
جوانب مهمة يف مجال السالمة املرورية 
مثل التحيل باملسؤولية يف السياقة وإدارة 
الرسعة وسممالمة املركبات، واالسممتخدام 
السممليم لحزام األمان، وتجنب السياقة 
أثناء الشعور باإلجهاد، كا كان للحملة 
حضممور عممر وسممائل اإلعممالم املختلفة 

ووسائل التواصل االجتاعي.
ومىض قائال إّن الحملة رّكزت عىل رسائل 
محددة حاولممت الرشكة من خاللها رفع 
وعممي السممائقني املتجهممني مممن صاللة 
واليها بسمملوكّيات املممرور، ومنها توعية 
بعالمات اإلرهاق والرسعه والتعب التي 
مير بها املتجهني لصاللة وآليات التعامل 
معهمما لتخفيف أرضار الحوادث، وكذلك 
التوعيممة بممرورة االهتممام باإلطارات 

املتآكله. 
وأكد أّن الحملة سممعت إىل تغيري سلوك 
السممائقني عر أساليب خاصة، بعيًدا عن 
أسمماليب الرتهيب والتخويف، وعبارات 
»افعممل وال تفعممل«، إذ تحمماول الرشكة 
تغيري السمملوك من خالل تغيممري الفكر، 
ومنها السلسمملة الذهبية ملنع اإلصابات، 
وبفضلها نحو الحوادث واملخالفات عر 
تغيري سلوك السائق. وأكد أّن الحملة ال 
تخاطب العاطفة إال بنسممبة 20%، لكّنها 

بنسبة 80% تخاطب العقل.
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شركة تنمية نفط ُعمان تنظم حملة لتنظيف شاطئ الغبرة

تضاف��رت جه��ود موظفي رشك��ة تنمية نفط 
ُع��ان وزمالئهم من رشكات النفط الرئيس��ية 
األخ��رى بدول مجلس التع��اون الخليجي من 
أجل إنجاح حمالت تنظيف املوانئ والشواطئ 

يف دول املجلس ملدة يوم واحد. 
فقد ش��ارك أكرث من 50 موظف��اً متطوعاً من 
الرشك��ة ومتطوعون آخرون م��ن وزارة البيئة 
والش��ؤون املناخي��ة وبلدية مس��قط يف هذه 
الحمل��ة، وجمعوا قراب��ة 250 كيلوجراما من 
النفايات من س��احل الغربة من بينها زجاجات 

وأكياس بالستيك ومخلفات بناء.  
 ويف ه��ذا الصدد، ق��ال املهن��دس عبد األمري 
بن عبد الحس��ن العجمي، املدي��ر التنفيذي 

املضاف��ة  والقيم��ة  الخارجي��ة  للش��ؤون 
بالرشكة:«تلتزم الرشكة بحاية البيئة العانية 
ورفع مستوى الوعي بأهمية ذلك، ونحن نؤيد 
بش��دة الحفاظ عىل شواطئنا وسواحلنا نظيفة 
وآمنة وخالية من القامة.  ويضيف العجمي: 
“إنن��ا جميع��اً بحاجة إىل العم��ل معاً لضان 
ص��ون س��واحلنا وبحارنا وحايتها لتس��تمتع 
بها األجيال الحالية واملس��تقبلية، وأش��كر كل 
املتطوعن عىل جهوده��م املضنية يف تنظيف 

شاطئ الغربة”.  
ويأيت تنفيذ ه��ذه الحملة يف إط��ار التزامات 
دول مجل��س التع��اون الخليج��ي املنضوي��ة 
تحت عضوي��ة املنظمة اإلقليمي��ة للمحافظة 

عىل نظافة البحار )ريكس��و(. وتجدر اإلش��ارة 
إىل أنَّ املنظم��ة اإلقليمي��ة للمحافظ��ة ع��ىل 
نظاف��ة البح��ار ه��ي منظمة تعاوني��ة تعنى 
بصناع��ة النفط وتقوم عىل مفه��وم “املعونة 
املتبادلة” ودش��نها رس��مياً 13 عضواً مؤسساً 
يف ع��ام 1972، مبا يف ذلك رشك��ة تنمية نفط 
ُعان، وهي العضو الوحي��د من قطاع النفط 
ست املنظمة لتكون  والغاز يف الس��لطنة. وُأسِّ
مبثاب��ة مواجه��ة جاعي��ة لح��وادث التلوث 
النفطي الكربى، وتعمل ع��ىل تحقيق الهدف 
املش��رك املتمثل يف “االلتزام بخليج نظيف”.  
من جانبه قال هالل الدغييش، منس��ق حملة 
تنظيف الش��اطئ: “ عملنا عىل أحس��ن وجه 

مع زمالئنا من وزارة البيئة والش��ؤون املناخية 
وبلدية مسقط، ونحن سعداء مبا تحقق. ويعد 
شاطئ الغربة من أجمل الواجهات البحرية يف 
الس��لطنة، وإبقائه خالياً من القامة والتلوث 
ال يحافظ عىل جال مناظره فحس��ب، ولكن 
أيض��اً يقّلل م��ن األرضار املحتملة عىل الطيور 

واألحياء البحرية.
ويس��تطرد الدغي��يش بالق��ول: “إن تنظي��ف 
الش��واطئ هو واحد من العديد من املبادرات 
البيئية التي تكرس��ها الرشك��ة لضان تنفيذها 
لكافة عملياتها وأنش��طتها بطريقة مستدامة 
بيئياً ومبا ينس��جم والقوانن واألنظمة الّسارية 

يف السلطنة«.
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حملة »بيئتنا«.. مبادرة مميزة تستهدف رفع الوعي بالقضايا البيئية الرئيسية 

مسقط - الرؤية

دشنت رشكة تنمية نفط عامن حملة “بيئتنا”؛ 
به��دف الرتكيز عىل املبادرات املتعلقة بالبيئة 
يف الع��ام 2015، وتطم��ح الحمل��ة إىل رف��ع 
مس��توى وعي املوظف��ن واملتعاقدين وعامة 

الناس بشأن القضايا البيئية املهمة.
ويف كل ع��ام، تطلق “بيئتن��ا” حملة جديدة 
تركز ع��ىل مواضيع مختلفة. ويف العام 2015، 
أطلق��ت حملة ف��رز النفايات عن��د التخلص 
منه��ا، والتي ُنف��ذت يف جميع مق��ار الرشكة 
مبنطق��ة االمتي��از. ويف الع��ام 2016، أطلقت 
“بيئتن��ا” مس��ابقة النفاي��ات الغذائية، التي 
صممت للحد من مخلفات الطعام يف مناطق 
امتياز الرشكة؛ من خالل تس��ليط الضوء عىل 

املراكز الثالث��ة األوىل، التي متكنت من تقليل 
النفايات الغذائية خالل فرتة 9 أشهر.

ويف ه��ذا الع��ام 2017، دش��نت “بيئتنا” يف 
ي��وم البيئة العامين -الذي يصادف الثامن من 
يناير- مس��ابقتن رئيس��يتن للجمهور للمرة 
األوىل؛ هام: جائزة الرشك��ة للطاقة املتجددة 
والتعلي��م(،  الرتبي��ة  وزارة  م��ع  )بالتع��اون 
وجائزة االس��تدامة )مع الهيئة العامة لتنمية 
املؤسس��ات الصغ��رة واملتوس��طة “ريادة”(؛ 
حيث تركز كال املسابقتن عىل املحاور الثالثة 
الرئيس��ية إلدارة الطاقة؛ وهي: توفر الطاقة، 

وكفاءة الطاقة، والطاقة املتجددة. 
وتس��تهدف جائزة الرشكة للطاق��ة املتجددة 
املدارس الحكومية يف جميع أنحاء الس��لطنة؛ 
بهدف تعزيز اإلبداع بن جيل الش��باب. وقد 

اس��تلم أك��ر م��ن 60 مرشوعاً، وق��د أعلنت 
الرشك��ة ووزارة الرتبية والتعليم عن الفائزين 
الخمس��ة األوائل يف مهرج��ان ُعامن العلمي، 
الذي ُأقي��م خالل الفرتة م��ن 24-26 أكتوبر 
املنرصم، يف مركز ُعامن للمؤمترات واملعارض.

وتستهدف مسابقة “استدامة” -التي أُطلقت 
بالتع��اون مع “ري��ادة”- متكن املؤسس��ات 
الصغ��رة واملتوس��طة؛ م��ن خ��الل تزويدها 
مبنصة لعرض حلولها يف مجال تحديات إدارة 
الطاقة التي تواجهها هذه الصناعة يف الوقت 
الراهن. ويذكر أن املس��ابقة مفتوحة لجميع 
املؤسس��ات الصغرة واملتوس��طة املسجلة يف 
“ري��ادة”، ويغلق باب االش��رتاك يف 2 نوفمرب 
الجاري، وسيعلن عن املشاريع الثالثة الفائزة 

يف وقت الحق من هذا العام.
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