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العس����كرية بوزارة الدفاع، أن 
إدارتهم تعتبر مؤسسة هندسية 
وطني����ة متكامل����ة، وانها من 
البدايات عند اكتمال املشاريع 
واملنشآت التابعة لوزارة الدفاع 
قبل ما يق����ارب األربعة عقود، 
اإلدارة بأهمي����ة  استش����عرت 
التشغيل والصيانة لهذه املرافق، 
خاصة ان جاهزيتها مرتبطة كليا 
مبهام الوزارة، مما دفع الوزارة 
إلى وضع رؤية إس����تراتيجية 
تتوخى تبني منهجية علمية 
ومهنية لتنفيذ أعمالها في إطار 
وفكر مؤسس����ي منظم يستند 
الى املقاييس واملعايير العاملية 
سعيا إلى إيجاد بيئة عمل داعمة 
لإلنتاجية. وأضاف قباني انه 
مت ذل����ك عبر تنظي����م وتقنني 
إجراءات العمل وتقييسها وفق 
األدل����ة التنظيمية واإلجرائية 
التي حتقق ممارس����ات أفضل 
فنيا وحتافظ على مس����توى 
األداء واجلودة ملختلف منشآت 
ال����وزارة وترابطه����ا كوحدة 
متكامل����ة له����ذه املنظوم����ات 
املدن  اخلدمية والهندسية من 
إلى املستشفيات  العس����كرية 
والطرق واجلسور واملطارات 
ومحطات توليد الطاقة والتحلية 
والص����رف الصح����ي والبنى 
التحتية واإلس����كان واملباني 
التعليمية واملرافق الرياضية.

نهضة تنموية

من جانب آخر، قال صاحب 
الس����مو امللكي األمير منصور 
بن متعب بن عبدالعزيز وزير 
الشؤون البلدية والقروية: إن 
خادم احلرمني الشريفني راعي 
هذه املناسبة شرفني نيابة عنه 
بافتتاح أعمال امللتقى احلادي 
عشر للتشغيل والصيانة في 
البلدان العربية حتت ش����عار 
»دور الصيان����ة ف����ي التنمية 
املس����تدامة«. وأض����اف األمير 
منصور: ال تخفى األهمية الكبرى 
للتشغيل والصيانة وأثرها على 
التنمية املس����تدامة في بلداننا 
العربية، والتي تش����هد بفضل 

الكبريت وأكاسيده والكربون 
وأكاسيده من محطة حتلية جدة 
ف���ي مرحلتها الرابعة بلغ 300 
مليون ريال، مؤكدا أن املؤسسة 
تستشعر أهمية احملافظة على 
البيئة العتبارات عديدة. وأوضح 
آل إبراهيم أن املؤسسة قررت 
طوعا االلتزام بباقة متعددة من 
األهداف االستراتيجية التي ال 
تقل أهمية عن هدف إنتاج املياه 
احملالة من البح���ر، والتي من 
بينها الهدف االستراتيجي املعني 
باحملافظة على البيئة وجعلت له 
سياسات مقننة وبرامج واضحة 

ضمن مؤشرات أداء محددة.

مؤسسة وطنية

كما أوضح اللواء م.خالد بن 
علي قباني مدير عام األشغال 

التعاون  الصيانة، وتوس���يع 
مع الهيئ���ات الدولية لتحقيق 
نقل اخلب���رة، وتفعيل برامج 
التدري���ب والدراس���ات العليا 
وتقدمي اخلدمات االستشارية، 
وتش���جيع األبحاث والتأليف 

والترجمة.

المحافظة على البيئة

م���ن جان���ب آخر، ش���كر 
د.عبدالرحم���ن ب���ن محمد آل 
إبراهي���م محاف���ظ املؤسس���ة 
املياه املاحلة  العامة لتحلي���ة 
في كلمته في احلفل مبناسبة 
فوز املؤسسة بجائزة احلريري 
ألفضل منظومة تش���غيل في 
ف���رع البيئة. وقال آل ابراهيم: 
إن اس���تثمار تكلفة اس���تثمار 
املؤسسة في بناء منظومة نزع 

امللتقى  الف���وزان، إن  د.محمد 
احلالي ينطلق حتت شعار »دور 
الصيانة في التنمية املستدامة«، 
وإن���ه ال يوجد تعريف مقبول 
عامليا لالس���تدامة وذلك لكثرة 

األمور املتوقعة منها.
الفوزان أن كثيرا  وأوضح 
من املتخصص���ني حتدثوا عن 
الصيانة كاستراتيجيات وأعمال 
تطبيقات وأفراد وتعليم وتدريب 
ومعدات وأنظمة، مبينا انه يجب 
أن نعرف الدور املطلوب ومن 
س���يقوم به ويضع ضوابطه 

ويشرع تطبيقاته.
وأكد الفوزان ان املعهد أعد 
خطة طموح تهدف إلى ترسخ 
التوعي���ة بأهمي���ة الصيانة، 
وتأصيل دور املعهد كمرجعية 
عربي���ة مش���تركة ف���ي مجال 

التشغيل والصيانة مبا يساهم 
في نقل وتوطني التقنية، ووضع 
معايير ومواصفات قياس���ية 
التش���غيل  ف���ي مجال  عربية 
والصيان���ة وتش���جيع تبادل 
اخلبرات والتجارب بني الهيئات 
واملنظمات والشركات املعنية 

في الدول العربية.
وقدم السراج باسمه وباسم 
املش���اركني في املؤمتر خالص 
شكره وتقديره خلادم احلرمني 
الش���ريفني امللك عب���داهلل بن 
امللتقى  عبدالعزيز، لش���مول 

برعايته الكرمية.

ال تعريف لالستدامة

من جهته قال رئيس املعهد 
العربي للتش���غيل والصيانة 
ورئيس اللجنة العلمية للملتقى 

نيابة عن خ���ادم احلرمني 
الش���ريفني امللك عب���داهلل بن 
عبدالعزيز افتتح صاحب السمو 
امللكي األمير منصور بن متعب 
وزير الشؤون البلدية والقروية 
العربية السعودية  في اململكة 
الشقيقة، امللتقى الدولي احلادي 
عشر للتشغيل والصيانة في 
البلدان العربية الذي نظمه املعهد 
العربي للتش���غيل والصيانة 
والذي احتضنته محافظة جدة 
خالل الفترة من 11 إلى 14 اجلاري 
ورعته رسميا وزارة الشؤون 
البلدية والقروي���ة في اململكة  
وتعاون في تنظيم���ه اإلدارة 
العامة لألش���غال العس���كرية 
ب���وزارة الدفاع، ومثل الكويت 
الكهرباء  امللتق���ى وزي���ر  في 
واملاء ووزير األش���غال العامة 

م. عبدالعزيز االبراهيم.
م���ن جهته، ق���ال أمني عام 
امللتق���ى د.زهير الس���راج إن 
املنطقة العربية مرت وما زالت 
متر بنهضة تنموية كبيرة شهدت 
تش���ييد مدن حديثة ومنشآت 
عمالقة وبن���ى حتتية ضخمة 
تشكل في مجموعها مكتسبات 
أنفق عليها  حقيقية ألوطاننا، 
ميزانيات كبي���رة وبذلت فيها 
جهود حثيثة، لذلك فإن احلفاظ 
على هذه املكتس���بات وإبقائها 
بحالة تشغيلية فعالة هو أمر 
حتمي يؤدي إلى استدامة أدائها 
وبالتالي ضمان أسباب الراحة 

والعيش الكرمي.
وبني السراج في كلمته خالل 
احلفل، أنه من الواضح أن القطاع 
الصناعي واإلنتاج���ي متقدم 
بشكل أكبر في مجال التشغيل 
والصيانة عن القطاع اخلدماتي، 
حيث إن األول حتكمه معايير 
الربح واخلسارة، وبالتالي يتبنى 
سياس���ات وقرارات تقوم على 
أسس اقتصادية، بينما ال يتمتع 
الدرجة  قطاع اخلدمات بنفس 
من االهتم���ام بأعمال الصيانة 
والتشغيل، وتوفير امليزانيات 
الالزم���ة لها مم���ا يجعل مهمة 
القائمني على تشغيل وصيانة 
أكثر صعوبة  املرافق اخلدمية 
وهو ما يجعل تطبيق أساليب 
أكثر  الفعالة  وأسس الصيانة 

إحلاحا.
وتابع السراج أن الكثير من 
القائمني على إدارات الصيانة في 
مختلف املنشآت تبنوا مقاربتني 
األولى: التج���اوب عند حدوث 
اخللل واألخرى: تنفيذ اإلجراءات 
الوقائية لتفادي حدوث اخللل، 
ولكن املالحظ ف���ي الكثير من 
املنش���آت في عاملنا العربي أن 
التجاوب مع الوضع عند حدوث 
اخللل هو الطاغي على حساب 
تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية 
بالط���رق الصحيحة مما يزيد 
من اآلثار املترتبة على تأخير 
أعمال الصيانة وزيادة تكاليف 

تصحيح األوضاع.
وأكد أمني ع���ام امللتقى أنه 
يج���ب عل���ى املس���ؤولني عن 
التش���غيل والصيانة  أعم���ال 
ف���ي مختلف أنواع األنش���طة 
والقطاع���ات، التركي���ز عل���ى 
التالية عن���د وضع  األس���س 
سياسات التشغيل والصيانة، 
اتباع االس���تراتيجيات  وهي: 
والتقنيات احلديثة، والتركيز 
على تطبي���ق برامج الصيانة 
الوقائية والتوقعية، والتركيز 
البش���ري من  العنصر  عل���ى 
خ���الل تدري���ب ق���وى العمل 
الفنية املواطنة والتركيز على 
تطبيق املعايير املهنية لوظائف 
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السراج: القطاع 
الصناعي واإلنتاجي 
متقدم عن القطاع 

اخلدماتي

الفوزان: 
ال يوجد تعريف 

مقبول عامليًا 
لالستدامة وذلك 

لكثرة األمور 
املتوقعة منها

آل إبراهيم: تكلفة 
استثمار »تنقية 

املياه« في محطة 
جدة بلغت 

300 مليون ريال

اهلل نهضة تنموية وإجنازات 
جتلت في العديد من املشاريع 
واملرافق واخلدم����ات والبنى 
الس����عي  التحتي����ة، وواجبنا 
احلثيث للمحافظة عليها وضمان 
جودة أدائها واستمراريتها من 
خالل إيجاد أفضل السبل وأجنع 
الوسائل لتشغيلها وصيانتها 
واعتماد تقنيات حديثة لتحسني 
مستوى أدائها وكفاءة فاعليتها 
ورفع مستوى العاملني فيها إلى 
جانب توفير البرامج التدريبية 
املتخصصة واملتطورة وس����د 
حاجته����ا بالكف����اءات املؤهلة 
واملدربة مبا يتناسب مع مهام 
ومسؤوليات هذا النشاط والذي 
يعد في مقدمة األنشطة القادرة 
على استيعاب أعداد كبيرة من 

الشباب للعمل فيه.
وقال سموه إن هذا امللتقى 
والذي ينظم����ه املعهد العربي 
للتش����غيل والصيان����ة يأتي 
امتدادا لعشرة ملتقيات سبقته 
وطافت العديد من دولنا العربية 
خالل 10 سنوات مضت ليؤكد 
على ال����دور احلي����وي واملهم 
للتشغيل والصيانة، مبينا أن 
منظمي امللتقى أحسنوا عندما 
اخت����اروا »دور الصيان����ة في 
التنمية املستدامة« شعارا لهذا 
امللتقى ملا لها من أثر كبير وفاعل 
التنمية املستدامة  في حتقيق 
وضم����ان ج����ودة املش����اريع 
واستمراريتها وحتقيق دورها 

بكل كفاءة واقتدار.
وتابع سموه أنه: في اململكة 
العربية السعودية يحظى قطاع 
التشغيل والصيانة للمرافق 
التي تديرها وتشغلها الدولة 
باهتم���ام كبير حيث خصص 
له باب ضمن امليزانية العامة 
للدولة كما قامت وزارة الشؤون 
البلدية والقروية بإعداد العديد 
من الدراسات واألبحاث واألدلة 

املتعلقة بأعمال الصيانة.
وأضاف أن ما أعد لهذا امللتقى 
من محاور تتعلق بتش���غيل 
وصيانة مرافق الكهرباء ومرافق 
حتلية املي���اه املاحلة ومرافق 
املياه واملجمعات ومرافق املباني 
ومرافق النقل واملرافق البلدية 
وصيانة أنظم���ة االتصاالت 
واألنظمة اإللكترونية وإدارة 
مواد الصيانة وتدريب وتأهيل 
العاملني في مجال الصيانة إلى 
جانب العديد من ورش العمل 
وحلقات النقاش لتجارب دولية 
وإقليمية ومحلي���ة ليدعونا 
للتف���اؤل بالوصول إلى رؤى 
ومقترح���ات عملي���ة وبناءة 
لتطوير هذا املجال املهم، السيما 
ان هذا امللتقى يحظى مبشاركة 
متنوعة خلبرات مميزة جتمع 
بني التأهيل واخلبرة في مجاالت 

التشغيل والصيانة.
ومتنى سموه في اخلتام كل 
التوفيق والنجاح للمؤمتر و»ال 
يفوتني باسمكم جميعا أن أرفع 
أسمى آيات الشكر لسيدي خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
ب���ن عبدالعزيز  يحفظه اهلل  
على تفضله برعايته السامية 
الكرمية لهذا امللتقى ومساندته 
ومؤازرته الدائمة لكل ما فيه 
دعم العمل العربي املشترك«. 
كم���ا ش���كر س���موه املعهد 
العربي للتشغيل والصيانة 
واألمانة العامة للملتقى على 
التنظيم واإلعداد لهذا  حسن 
امللتق���ى وجلمي���ع اجلهات 
الداعمة واملش���اركة والراعية 
له ولإلخ���وة املتحدثني ولكل 

جلان امللتقى.
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