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)محمود الطويل(.. والوزير العريضي يسلم نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد درع »األنباء« األمير منصور بن عبدالعزيز يتسلم درعا تقديرية من غازي العريضي

نزار زيتون في لقطة تذكارية مع الزميل عدنان الراشد لقطة جماعية للفائزين بجوائز احلريري في التشغيل والصيانة يتوسطهم األمير منصور بن عبدالعزيز وغازي العريضيأحمد الساعاتي ممثل جريدة »األيام« البحرينية يتسلم درعا تقديرية

غادة بلوط

الملتقى الدولي التاسع للتشغيل والصيانة في بيروت
يشدد على ضرورة بناء مجتمع معرفي مستعيناً بخبراء المنطقة

م الجهات والهيئات الداعمة والمنظمة ومنح جائزة سعد الحريري لخمسة أفرع في التشغيل والصيانة ويختتم أعماله اليوم كرَّ

السراج لـ »األنباء«: ما ينقصنا ثقافة روح العمل التي تجمع الجهود الفردية

بيروت ـ اتحاد درويش
ش����دد أمني عام امللتقى الدولي التاسع للتشغيل 
والصيانة في البلدان العربية د.زهير محمد السراج على 
اهمية امللتقى لناحية املواضيع املدرجة في البرنامج 

الذي يتضمن عقد لقاءات وندوات وورش عمل.
واكد ان النقاش����ات وتبادل االفكار واخلبرات بني 
اصحاب االختصاص تغني العمل وتؤدي الى الهدف 
املنش����ود خصوصا ان عنوان امللتقى »حتسني اداء 
الصيانة بالتدريب«، الفتا الى اهمية التدريب ودوره 
في حتس����ني الصيانة الذي يتعرف من خالله املدرب 
واملتدرب ماذا يريد من البرنامج املقترح خصوصا ان 
هناك ما يس����مى بالتدريب املنتهي بشهادات تأهيلية 
والتي يسعى املعهد العربي للتشغيل والصيانة الى 
حتقيقه. وتوقف السراج في حوار خاص ل� »األنباء« 
عند التجارب املتعددة واملتنوعة لعدد من الدول املتقدمة 
في مجال التش����غيل والصيان����ة والتي القت جناحا 
كبيرا، مشيرا الى عدم توافر املنفذ حتى على مستوى 
االعمال البسيطة كاالعمال الكهربائية او السباكة ما 
لم يكن مؤهال ويحمل شهادة تصنيف مهنية تؤهله 

الداء العمل.

القرارات الخاطئة

وحتدث الس����راج عن املعايي����ر الدولية املعتمدة 
في مجال التش����غيل والصيان����ة وطرق تطبيقها في 
املنطقة العربية واكد ان هذا املوضوع مرتبط ب� »كود« 
البناء اي االساسيات التي توجب اخذ املعايير الدولية 
باحلسبان عند بناء املنشأة او اي مبنى حفاظا على 
السالمة العامة او سالمة االستخدام وتعرض االنسان 

للحوادث حتى ولو كانت بسيطة، واشار الى وجود 
»الكود« الدولية والتي هي عديدة وصممت ملعطيات 
وعوامل خاصة باملنطقة او الدولة، ورأى ان جغرافية 
االماكن تختلف بني مكان وآخر ما يلزمنا اخلروج ب� 
»كود« خاص باملنطقة وهذا ما تعتمده اململكة العربية 
السعودية التي لديها »كود« بناء متقدم جدا ويخضع 
للتطبي����ق التجريبي، موضح����ا ان هذا االمر يصبح 
إلزاميا بعد عامني بحس����ب ما قرره مجلس الوزراء 
بعدما اتيح اخذ آراء الناس الذيني يس����تخدمونه من 
مكاتب هندسية ومهندسني ومستخدمني، وشدد على 
اهمية التخطيط بش����كل سليم ملا يوفره من تكاليف 
تكون في كثير من األحيان غائبة عن االنظار وتأتي 
في وق����ت حدوثها، مؤكدا عل����ى أن التخطيط اجليد 
والس����ليم يوفر مبالغ كبيرة ألن اخلسائر ال تتوقف 
على الرواتب ومصاريف الصيانة وقطع الغيار بل في 

قيمة القرارات اخلاطئة.

روح العمل

وحول الطاقات والقدرات البش����رية املتوافرة في 
منطقتنا العربية التي تخولنا عدم االعتماد على الطاقات 
اخلارجية أكد د.السراج ان لدينا قدرات عربية كبيرة 
ومتمكنة على املس����توى الفردي.. ال على املس����توى 
التنظيمي الذي يجمع هذه اجلهود الفردية، معتبرا ان 
هذا هو عيب الدول العربية، الفتا الى ان ما ينقصنا 
هو روح العمل كفريق اي ه����ذه الثقافة التي مازلنا 
بحاجة ماسة اليها للعمل مع بعضنا البعض، واوضح 
ان التنظيم في كثير من االحيان يكون على مستوى 
جيد امنا التطبيق سيئ ما يعني عدم امكانية توظيف 

الطاقات.
وقال: انا من خالل اشرافي على الكثير من املشاريع 
والدراسات واالبحاث وادارة االعمال وعقود في الصيانة 
عبر ثالثني عاما وجدت طاقات متميزة ممن يأتون من 
وكالء للشركات املصنعة والذين يتمتعون باخلبرة 
الواسعة لكنهم يصطدمون بعوائق مع رؤسائهم لعدم 
متكنهم من ايصال آرائهم. وشدد على ضرورة وضع 
آلية لتوطني التقنية الذي يتم عن طريق التدريب. ورأى 
أن اكثر وسيلة لتوظيف العمالة املواطنة في كل بلد 
عربي هو في مجال التشغيل والصيانة الذي هو قطاع 
ال ينضب مادامت هناك حياة وهناك تشغيل وصيانة 
على عكس االنشاء الذي يعتمد على امليزانيات حيث 
تكثر املشاريع عند الطفرة املالية، واكد ان موضوع 
التشغيل والصيانة هو كصحة االنسان الذي يعالج 
نفس����ه، الفتا الى ان هناك فرصة كبيرة الستقطاب 
طاقات بش����رية عربية مواطنة وه����ذا يتطلب صقل 

قدراتهم عن طريق التدريب.

المباني الخضراء

واعلن د.السراج عن عنوان املؤمتر القادم للمعهد 
العربي للتشغيل والصيانة هو »املباني اخلضراء« او 
الصديقة للبيئة. وشدد على أهمية وضرورة موضوع 
الصيانة في ظل املتغيرات املناخية التي يشهدها عاملنا 
نتيجة االنبعاثات احلرارية املختلفة. واكد على ضرورة 
البحث في كيفية وضع متطلبات االنشاء وفي ال� »كود« 
التي تراعي االسس البيئية الن النظرة الى هذا اجلانب 
باتت حتتم علينا البحث في افضل السبل حفاظا على 

سالمة االنسان التي هي من سالمة البيئة.

دعا إلى توظيف الطاقات الوطنية في التشغيل والصيانة في كل بلد عربي

شعار المؤتمر المقبل »المباني الخضراء«.. تطوير الصيانة في ظل المتغيرات المناخية

»األنباء« حازت جائزة أفضل أداء إعالمي كراعٍ مساهم في الملتقى

د.السراج متوسطا الزميلني عدنان الراشد واحتاد درويش عقب اللقاء

الراعية للملتقى، وقد تس���لم 
الدرع  الراش���د  الزميل عدنان 
التكرميي���ة ل� »األنب���اء«، كما 
تسلم اجلائزة كل من تلفزيون 
 CNBCوصحيفة »املستقبل« و
عربية وجريدة الوطن القطرية 
و»االيام« البحرينية و»مشاريع 

اخلليج«.

أعمال الملتقى

هذا، وكان امللتقى قد واصل 
اعمال���ه عل���ى م���دى اليومني 
املاضيني فعقد سلسلة جلسات 
التدريب  ترك���زت عل���ى دور 
في بناء مجتم���ع معرفي عبر 
مداخ���الت لعدد م���ن اخلبراء 
العرب واالجانب حول حتسني 
أداء الصيان���ة بالتدريب، كما 
تناولت اجللسات دور املؤسسات 
التي  التعليمي���ة والتدريبية 
ش���ارك فيها خبراء من جامعة 
الدول العربية واملنظمة العربية 
للتنمي���ة االدارية واالش���راف 
العس���كرية  الفني لالش���غال 

)السعودية(.
كما شهد امللتقى عقد جلسة 
خصصت للطاق���ة الكهربائية 
وخدماته���ا وحمايتها س���واء 
لناحي���ة التدري���ب أو حماية 
التنظيم للمرافق  أو  املستهلك 
وأنظمة الطاقة، ش���اركت فيها 
 � الشركة السعودية للكهرباء 
السعودية ومركز التدريب في 
البحرين وعضو املعهد العربي 
للتش���غيل والصيانة وجهاز 

التنظيم � مصر.
كما تناولت اجللسات القطاع 
الصحي، حيث شاركت مجموعات 
من االردن والسعودية وسورية 
العربي للتش���غيل  واملعه���د 
والصيانة، وتركز النقاش على 
التقدير والصيانة في  وسائل 
املباني الصحية وعقود الصيانة 
في القط���اع الصحي وصيانة 
املرافق وقدمت عينات عن املرافق 
الصحية اجلامعي���ة واملرافق 
اجلامعية عامة، وجرى نقاش 
ح���ول التخطيط إلدارة تفادي 

املخاطر في الرعاية الصحية.

املتميز لعام 2010 )لالفراد(، وفاز 
بها هذا العام م.فؤاد احمد الشيخ 
الكهرباء  رئيس محطة سترة 
واملاء في مملكة البحرين، اما 
الف���رع الثان���ي: جائزة افضل 
اداء لعام 2010 )للمؤسس���ات 
والشركات( وفازت بها شركة 
س���يركو دبي، الف���رع الثالث: 
جائزة افضل منظومة صيانة 
لعام 2010 )للهيئات واملنشآت(، 
فاز بها شركة مرافق الكهرباء 
واملي���اه باجلبي���ل وينبع من 
الس���عودية، اما الفرع الرابع: 
فجائزة افضل منظومة تشغيل 
لعام 2010 )للهيئات واملنشآت( 
فاز بها الشركة الدولية لتوزيع 
املياه )توزيع( من السعودية 
والفرع اخلامس جائزة أفضل 
عمل اعالمي يساهم في تطور 
أعمال التشغيل والصيانة في 
العالم العربي، وفازت به الزميلة 

جريدة الرياض بالسعودية.
ثم وزعت اجلوائز التقديرية 
عل���ى املؤسس���ات االعالمية 

عام امللتقى د.زهير محمد السراج 
بتقدمي اجلوائز للفائزين التي 
تتكون من خمسة فروع، الفرع 
االول: جائزة مهندس الصيانة 

البشرية العربة.

تكريم وجوائز

وقام الوزير العريضي وامني 

عنوان »افضل نشاط تدريبي 
في مجال التشغيل والصيانة« 
وذلك اميانا من املعهد بأهمية 
التدري���ب في تطوي���ر الطاقة 

العرب���ي للتش���غيل  املعه���د 
والصيانة اضافة فرع سادس 
العربية  جلائ���زة احلري���ري 
للتش���غيل والصيان���ة حتت 

هذا في مقدم���ة القائمة، ودعا 
املشاركني من هيئات ومتحدثني 
التواصل  ومهندس���ني لزيادة 
امللتقى واملب���ادرة بتقدمي  مع 
خبراتهم وجتاربهم بامللتقيات 
القادمة وكذلك الستقطاب املزيد 
من املش���اركني حت���ى تتحقق 
االهداف املرجوة من وراء عقد 

هذا امللتقى.
ورأى ان جن���اح امللتقى لم 
يأت اال بجهود كبيرة من املعهد 
العربي للتش���غيل والصيانة 
واالمانة العام واللجان املنظمة 

واللجان العلمية.
وختم بكلمة شكر لرئيس 
مجلس الوزراء سعد احلريري 
على رعايته للملتقى ولضيف 
امللتقى صاحب السمو  شرف 
امللك���ي االمي���ر د.منصور بن 
متع���ب ب���ن عبدالعزيز على 
تكرم���ه وحض���وره وللوزير 
العريض���ي وللجهات الداعمة 
والراعية، واعلن انه بناء على 
ع���دة مقترحات ق���رر مجلس 

بيروت ـ اتحاد درويش
اقام امللتقى الدولي التاسع 
للتشغيل والصيانة في البلدان 
العربية ال���ذي يختتم اعماله 
الي���وم حفل عش���اء في فندق 
احلبتور، كّرم خالله املشاركني 
من هيئات منظمة وداعمة ورعاة 
اعالميني، وق���د منحت جائزة 
العربية للتش���غيل  احلريري 
التي اطلقها املعهد  والصيانة 
العربي للتشغيل والصيانة عام 
2005 بهدف تشجيع املمارسات 
الصحيحة في تنفيذ واداء اعمال 
التشغيل والصيانة وتشجيع 
املبادرة واالبداع لدى القطاعني 
الع���ام واخل���اص، وقد جرى 
افرع،  توزيعها على خمس���ة 
كم���ا كان للرع���اة االعالميني 
جانب كبير من التقدير والثناء 
وحازت »األنباء« جائزة افضل 
اداء اعالمي كراع مس���اهم في 

امللتقى.
وحضر حفل التكرمي صاحب 
السمو امللكي د.منصور بن متعب 
بن عبدالعزيز وزير الشؤون 
البلدي���ة والقروية في اململكة 
الس���عودية وضيف  العربية 
ش���رف امللتقى امللتقى وممثل 
رئيس مجلس الوزراء اللبناني 
العامة غازي  وزير االش���غال 
العريضي والعديد من اصحاب 
الس���مو والوزراء والس���فراء 
واملسؤولني واخلبراء املختصني 
من ال���دول العربية واملكرمني 

املشاركني في امللتقى.
والقى مدي���ر عام مجموعة 
»اكزيكون« الدولية التي اشرفت 
على تنظيم امللتقى نزار زيتون 
كلمة اعرب فيه���ا عن تقديره 
وش���كره لكل من ساهم وقدم 

العون والرعاية للملتقى.
مشيرا الى ان امللتقى اصبح 
على اجندة الكثير من املختصني 
في مجال التشغيل والصيانة 
حيث انه بدأ يزاحم املؤمترات 
العاملية في هذا املجال، واكد انه 
اذا كان هناك من تصنيف حلجم 
التشغيل والصيانة  مؤمترات 
وما يط���رح فيها لكان ملتقانا 

بلوط: جهود كبيرة بذلت إلنجاح الملتقى
اشادت االعالمية االقتصادية غادة بلوط 
باجلهود التي بذلت في امللتقى الدولي التاسع 
للتشغيل والصيانة لناحية التنظيم واالداء 
من خالل توزيع اجللسات ومحاور النقاش 

الى جانب عقد ورش العمل.
واكدت ل� »األنباء« ان مقياس جناح اي 
مؤمتر رهن مبدى تنظيمه وتفوقه في متابعة 
س���ير اعماله وفق املدة الزمنية املقررة له، 
واش���ارت الى ان احد اسباب النجاح الذي 
تخصصت به مجموعة »اكزيكون« الدولية 

التي تشرف على تنظيم املؤمترات العلمية 
االقتصادية املتخصصة هو اتباعها الفضل 
اتباعه،  الواجب  اداء وتقيدها باملس���توى 
ولفتت الى ان املجموعة قد سجلت سلسلة 
من تنظيم املؤمترات ذات املستوى العالي 
واملتقدم منها مؤمترات اقتصاديات االمراض 
املس���تعصية في ال���دول العربية وحتلية 
املياه ف���ي زمن اجلفاف والتصحر وغيرها 
من املؤمترات املتخصصة التي تش���مل كل 

القطاعات ونواحي احلياة.


