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 ماذا لو ...؟

نها ـض مـعـبـدو الـيت قد يبـواطر الـين العديد من التساؤالت واخلـان تشغلـلب األحيـيف أغ
 (ليكون التعبري أكثر دقة)غريباً .. بل جنونيًا 

إبمكاننا "ماذا لو كان ... مؤخراً  يفكر سرحت فيها بمن هذه التساؤالت اجلنونية واليت 
ىل حيث حنن ذاهبون بدون عوائق إاصطحاب مجيع الناس الذين قابلناهم وال نريد فقداهنم 

 أو صعوابت؟"

يف حيايت منذ صغري وحىت اآلن ؛ يب بدأت حينها أفكر يف مجيع الشخصيات اليت مرت 
فتذكرت العديد من األشخاص الذين وددت أن يكونوا بقريب يف خمتلف مراحل حيايت . 

أفضل صديق يل يف طفوليت ، مث تذكرت زمالئي يف مجيع املراحل الدراسية ،  تذكرت
وتذكرت أصدقائي يف مجيع املناطق اليت عشت هبا ، واألشخاص الذين تعرفت عليهم خالل 

 سفرايت املتعددة ، وتذكرت أصدقائي وزمالئي يف مجيع األماكن اليت عملت هبا ...

يف طرح األسئلة بشكل عكسي . فتساءلت كيف  مث قادين تعمقي يف الفكرة إىل البدء
؟ ستكون حياهتم ممتعة ابلنسبة هلم هلستكون حياة اآلخرين ألنين أجربهتم ابلذهاب معي ؟ 

هل ستكون حيايت أان مجيلة بوجودهم مجيعاً معًا يف نفس الوقت ويف نفس املكان ؟ حىت 
 إىل حيث هو ذهاب!!؟"  أان وصلت إىل السؤال األهم ... "ماذا لو أراد أحدهم اصطحايب

ماذا عن أهلي وأبنائي ؟ كيف سأمتكن حينها من االبتعاد عن احلياة اليت أعيشها حالياً ؟ 
كيف سأمتكن من فعل ما أود فعله فيما تبقى من ماذا عن أهدايف وخططي املستقبلية ؟  

 حيايت ؟ كيف سأمتكن من حتقيق اجنازايت الشخصية ؟ ...

 سبحانه وتعاىل قد حباان بنعمة الذكر، ت ، وجعلها ابقية معنا لننعم هللاوقتها استدركت أبن 
الذكر، ت رمبا كانت حياتنا  بتذكر أوقاتنا اجلميلة اليت قضيناها مع أحبابنا . وأعتقد أبنه لوال

 ، حىت وإن كانت تلك الذكر، ت مؤملة يف بعض األحيان .التساوي شيًئا 

ه يف العمل على جعل بذل قصارى جهدنسان على أن ياالعزم وأعتقد أنه من احلكمة أن ي
اللحظات ستكون يف يوم ما ...  ، ألن هذهأكثر مجاالً وأتلقاً  يلتقيهممع مجيع من  حلظاته
 اجلميلة . ذكر، تهضمن 

  الذكر، ت يف حيايت .. ألن : معكم من أمجلأوقايت ستظل 

 .. وفوق القلب .. وفوق املشاعر ... هلذا هي ال تُنسى !! "" الذكر، ت شيء فوق اإلرادة 

ـــــــطرواب
 ـ

 عبدهللا ابحشوان
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 معدات جديدة ملخترب مصنع البوليمرز

حنو التطوير ورفع كفاءة  جفتكس يف خطوة جديدة الدارة مصنع
ذات  منتجات املصنع ، قامت االدارة بشراء وتوفري معدات متقدمة و 

 .كفاءة عالية لتدعيم املخترب اخلاص ابملصنع 
الرتفاع الطلب على منتجات مواكباً توفري األجهزة اجلديدة وجاء قرار 

 . السوقاملصنع من قبل العمالء و 
 

 دورة تدريبية داخلية 

بتقدمي دورة  جفتكسقامت ادارة مصنع 
لغرض رفع كفاءهتم  داخلية ملوظفيها بةتدريب

 االنتاجية .

أتيت هذه الدورة ضمن اخلطط التطويرية للموارد 
البشرية ابملصنع واليت يهدف منها تدعيم امليزة 

التنافسية للمصنع  ملواكبة املنافسة القوية 
 املوجودة يف السوق . 

 ال نقول وداعاً .. بل إىل لقاء قريب
العامة جملموعة السريع لالستثمار  قامت اإلدارة

الصناعي ممثلة يف مديرها العام املهندس / هديل 
أمحد ، ومجيع أفراد االدارة العامة بتكرمي األستاذ / 

يف احتفال  أمحد الكومي )مدير مصنع املنظفات(
بسيط يف مقر االدارة العامة . ومت خالل احلفل تقدمي 

د عن جمهوداته تذكارات الشكر والتقدير لألستاذ أمح
املتميزة خالل فرتة عمله الطويلة اليت قضاها يف 

 خدمة اجملموعة .
مع متنياتنا له بدوام التوفيق والنجاح يف حياته العملية 

 والشخصية القادمة .

 2مصنع جفتكس 
عمال األولية اخلاةة نإنشاء مصنع األمت استئناف 

 بعد توقف دام لفرتة من الزمن . 2جفتكس 
وينتظر حالياً اعتماد خمططات التصاميم والبناء من هيئة 

املدن الصناعية حىت يتمكن املكتب االستشاري من البدء 
 أبعمال البناء .

 من جد وجد ...
 البوليمرز جفتكستكللت اجملهودات املتميزة الداريت مصنع 

وذلك من ، لنجاح ابالغربية احلديثة للتغليف مصنع الشركة و 
اليت حققها كال املصنعني يف األهداف متازة املنتائج خالل ال
 م . 2102عام البيعية لل
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 االدارة ابلتقارير

من م  4102اتباعاً للنجاح الذي مت حتقيقه خالل العام 
، قامت االدارة العليا  سرتاتيجية االدارة ابألهدفاخالل 

للمجموعة بتوجيه مجيع االدارات العامة أبن العمل خالل 
م سيكون عن طريق التقارير الدورية . حبيث  4102العام 

على عدد من التقارير  سيتم االتفاق مع كل مدير ادارة
الدورية واليت ختص االدارة واليت سيتم ارساهلا يف أوقات حمددة 

 لزايدة فاعلية وكفاءة أعمال االدارة .
على  جداً  االسرتاتيجية كبرية ويتوقع أن تكون عوائد هذه
 .اجملموعة يف مجيع اجملاالت 

 ردرا  يمزاا  تطوررا  أكثر امل 

بتقدمي جائزة مستحدثة يف ابدرة غري مسبوقة ، قام مدير عام اجملموعة املهندس / هديل أمحد 
م . وقد قام خالل حفل 4102ألكثر املدراء متيزاً وتطوراً بناءاً على األداء الوظيفي خالل العام 

ة التدقيق الداخلي( واملهندس/ كٍل من األستاذ / أشرف أبو كحلة )مدير ادار بتكرمي  اداري مبسط 
أمحد صبحي )مدير ادارة اجلودة الشاملة( على جهودمها املتميزة وأدائهما املتطور خالل العام 

مع جوائز عينية متمثلة يف قسائم م . وتضمن التكرمي تقدمي شهادات الشكر والتقدير 4102
 شرائية ، ابالضافة إىل اعتماد زايدات استثنائية لكل منهما .

 االً عملياً للعديد من األمثلة اليت تنتهجها ادارة اجملموعة يف طريق السعي مثتعترب هذه البادرة و 
تقاء مبستوى لالر من اجلهود  وحث اجلميع على بذل املزيد، أفضل ما لدى موظفيها خراج إل

 أدائهم الشخصي ، ومستوى األداء العام للمجموعة .

  

 أفضل ادارة

؛  اجملموعة صاععمل خدماهتا أفضلتقدمي ل العامة تادار إلل اً حتفيز 
دارة يف إفضل الربعية ألائزة اجلإبعادة  اإلدارة العليا قامت

م دمج 4102الربع األخري من العام ومت خالل .  اجملموعة
لث والربع الرابع من خالل تكرمي االدارتني األوىل جائزيت الربع الثا

 والثاعية من عتائج التقييم عن الربع الثالث .
 كأفضلوحصلت إدارة التحصيل واالئتمان على املركز األول  

التدقيق الداخلي يف املركز الثاين واليت مت إدارة  توجاء، إدارة 
 اعتبارها عن الربع األخري من العام .

ممثلة يف األستاذ /  التحصيل واالئتمانأن ادارة  اجلدير ابلذكر
رائد ععمان قد حتصلت على جائزة أفضل ادارة يف مناسبات 

سابقة ، مما يدل على متيز وتطور هذه االدارة املستمر وشغفها 
 الدائم يف احلصول على األفضلية .

 إلغا  الرقم املرحرد للمجمرعة

بعد العديد من التشاورات ، وبناءاً على حتليل البياانت والتقارير 
اخلاصة بتفاعل العمالء مع الرقم املوحد للمجموعة ؛ قررت ادارة 

 .م 4102اجملموعة إلغاء الرقم املوحد الذي مت اطالقه يف بداية العام 
بسبب تضاح عدم فعالية الرقم املوحد إل قرار اإللغاء عتيجةً كان 

يف صناعات أغلبها  يدخلاملنتجات اخلاصة ابملصاعع واليت طبيعة 
 أخرى .
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 التدريب هدف حبد ذاته

لقد قيل دوًما إنه من األفضل للمؤسسات أن ترتك موظفيها يغادرون أعماهلم وقد انلوا حظهم الوافر 
من التدريب اجليد، من أن تبقيهم يف أعماهلم دون تدريب، ولكننا نالحظ أن كثريًا من أرابب العمل 

موظفيهم وعماهلم حبجة قيام هؤالء برتك العمل بعد حصوهلم على التدريب. واحلقيقة أنه خيشون تدريب 
إذا ما تزامن التدريب حبس االنتماء واإلخالص، فإن ذلك كفيل ابستخالص الطاقات القصوى 

التدريب املستمر يف كل عمل هو الذي يدفعه قدًما إىل األمام،   هملصلحة املؤسسات وخريها. إذن إن
ن الياابنيني )املعروفني مبهنيتهم العالية( يقومون إبعادة وتكرار التدريب لنفس األشخاص بعد كما أ

 ُمضي ِّ حنو سنة، حتسًبا للنسيان، وللحفاظ على مستوى رفيع من اإلجناز!

وفلسفة التدريب املكثف هي وحدها القادرة على دفع عجلة الصناعة واخلدمات إىل األمام، وال معىن 
فاءة املعدات احلديثة دون وجود أشخاص أكفاء ومدربني، واملدير الفعال يقود إما للحديث عن ك

ابلتعليمات وإما إبقناع الكوادر املدربة وهي الطريقة املثلى، كما أن التدريب جيب أن يكون متداخاًل، 
مفادها مبعىن أن يتجاوز احليز الضيق ليشمل كل النواحي األفقية ذات العالقة. ونصل هنا إىل خالصة 

أن تدريب وتطوير الكفاءات البشرية يفضل أن يكون هدفًا حبد ذاته، وليس من الضروري ربطه دائًما 
 ابإلنتاج والرحبية، فكفاءة العاملني يف احملصلة مكسب للوطن وللمؤسسات ولألشخاص املعنيني. 

ئدة عن التدريب التقليدي، لوجدان أن معظمها ينبع ولو حاولنا إجياز األفكار والقناعات السلبية السا
من عدم القناعة جبدوى الفاعليات التدريبية، كما يلي: التدريب عمل روتيين، املصانع أو أماكن العمل 

ليست مدرسة، أنه وسيلة لتمضية الوقت ورمبا السفر والرتفيه وجين املكاسب املالية، أنه عمل نظري 
رائي امليداين، ال يوجد ما يسمى "التدريب".. فإما أن تتقن مهمتك أو ال وال عالقة له ابلعمل اإلج

تتقنها! التدريب مضيعة للوقت واجلهد، وهترب من العمل احلقيقي ومتابعة املشكالت، التدريب قد 
 يقود إىل التمرد وعصيان التعليمات، وقد خيلق ثقة زائدة ابلنفس.

 تتابع املسارات الوظيفية للمتدربني، وال تطلب إجناز عالوة على ذلك، فإن كثريًا من املؤسسات ال
تقارير تدريبية تفصيلية، وال هتتم بقياس أثر التدريب على حتسني األداء الوظيفي، كما أن بعضها 
يتجاهل البعد التكاملي للعملية التدريبية، وال يضع معايري قياس وتغذية مرتدة تفاعلية، مما حيو ِّل 

دي روتيين، وابلتايل يفقد زمخه وانطالقته احلماسية الزمنية، وينعكس ذلك سلًبا التدريب إىل عمل تقلي
على جممل األداء الوظيفي. ولكن للحق فقد بدأت بعض املؤسسات ذات القيادات الواعية هتتم 

ابلتدريب كعنصر حاسم لتحسني جممل األداء العام، وخباصة يف فرتات االنتقال االسرتاتيجي، حيث 
 امه كأداة فاعلة يف إدارة التغيري.ميكن استخد

41/41/1141منقول من جملة إدارة كوم  ونشر بتاريخ   مشاركة م. أمحد صبحي 
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 تكرمي أفضل املندوبني بيعاً وحتصيالً 

دعاه ا ت اً ة اااستار  من جمهودات ،  ا قددم  اداة  ائاتتا ا  ااتتصيل امتداداً مل
امن منطلق  ، هلم عالي ءأداضفل  أل تلوصولاملتواص  جلالع املندابني 

يف  ضفل  ثالثة مندابنيأعن طريق ج اتا   اإبرازهملندابني تفعل  داة اب تتاا ائا
األضفل  يف  ملندابنيا قكرميحف  قلم أضفدد  ؛اجملاوعة يف اتتصيل  ااتبلع 

حبلوة اتعديد من املدةاء   يف مينع اتغربلة  8024 أغسطس 82اتةيخ 
. اقد مت يف هذا احلف  استصداث ج اتا  جديد   اتتنفلذيني ابجملاوعة

اتسنوات امل اضلة . خالل ضان أضفل  ثالثة من اديب تلانداب األكثر قواجداً 
ك ا  قرقلب املندابني اتثالثة . ا  محد معوض أ/  األست اذاقد ح از علله ا 

 ك اتت ايل :   8024األال من اتع ا   اتنيفخالل  اتف اتاين

  (مينع اتغربلة) احلفلظ عبد اتتج اين/  األست اذال األاملركا . 
  (املنظف اتمينع ) اتوحلشي حسني ه اشم/  األست اذ اتث ايناملركا. 
  (مينع اتغربلة)محد معوض أ/  األست اذاتث اتث املركا . 

 معرض أسطنبول للدهاانت

يف معرض ده اانت  ز(لار اتبوت)مينع املستلام ات احلديثة تلنسلج احملداد  ش اةك 
متخيص عرض امل. ايعترب هذا   01/3102/ 32 – 32طنبول يف اتفرت  من  اس

شرح املعرض ضفرت  خالل مت قد ا  ، مستلام اهت اوايت ااملواد اخل ا  ا ااتب تيف اتده اان
 . اااةلعديد من اتتقدنلة اتبلار  امواصف ات املنتج ات اقطبلد اهت ا 

مدير )ااملهندس / أمين كراجة ( مدير املينع)د يوسف ااقد مث  املينع اتسلد/ حم
  جملاوعة( .اب تتيديرا  إداة 

 

 موقع داخلي للمجموعة
ل  مع امالت موظفي اجملاوعة ؛ يف اتسب اق حنو اتتالا ااتتطوة ، اسعل اً تتسه

ق امت اداة  شؤا  املوظفني ابتتع اا  مع اداة  قدنلة املعلوم ات ابجملاوعة إبطالق 
ا ا يتعلق تلاوظفني ضفل يا اتذي سلعترب املرجع اترتلسموقع اجملاوعة اتداخلي 

عن املوظفني  موسع قسم ، ابإلض اضفة إىل ختيلصبسل اس ات اجملاوعة ااتنا اذج 
 . ا أم اكن عالهم ااإلداةات اتت ابعني هل ا

تتسهل  عاللة  اقس ام  قبسلط امت،  تلد اةئ مرحية بسلطة أبتوا  وقعمت قيالم امل
ب  ا ، ابتلغتني اتعربلة ا اإلجنللاية على اتسل اس ات املوقع حيتوي ا  اتبصث ب  .

 . طب اعته اا  على اجها  املوظفنيحتالله ا  ميكن اتيتمعظم اتنا اذج 

 حل املشكالت بطرق ابداعيةدورة 

 اتع املني هب ا ؛يف ظ  سعي اجملاوعة ترضفع كف اء  املوظفني 
أق امت اجملاوعة داة  قدةيبلة تع امالت اإلنت اج يف مينعي 

. اأقلم عن ح  املشكالت بطرق ابداعلة اتست اتر ااألاثت 
مبدر   12/28/8024يو  األةبع اء املواضفق  اتتدةيب

ائاست اذ / ع األاثث حتت إشراف اتدسم اتنس اتي مبين
 ( .ابجملاوعة ايمسني اخلراةي )مسؤاتة اتدسم اتنس اتي

اهلدف من هذه اتداة  هو ةضفع مه اة  ح  املشكالت اك ا  
ةيبهم على اتتع ام  معه ا من تدى املوظف ات عن طريق قد

 خالل قدنل ات اتتفكري ائابداعي .
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 مهارات للتواصل الفعال 7
 : وأ االلكرتونية الرسائل عرب حىت وأ لوجه وجها سواء شخص ألي كلماتك  او رساالتك الوضوح 

 .واحد معىن من كثرأ حتمل وال مبهمة غري،  وبسيطة واضحة تكون نأ جيب ، اخلطاابت
 الطرف نفس يف تبعث ال حىت ختتصر نأ وحاول اآلخر للطرف الكالم يف تسهب ال : االختصار 

 املواضيع من العديد يف انتباهه تشتت الأ وحاول.  معك احلوار من الضجر أو ابمللل الشعور اآلخر
 من االساسي هدفك ختدم واحدة نقطة حول يدور معه حوارك يكون نأ حذرا   دائما كن  بل

 .االتصال
 : تثبت اليت واالحصائيات ابلدالئل قاويلكأ تدعم نأ حاول شخص يأ مع حوارك يف الواقعية 

 .احلديث ليكمل معك يتحاور من نفس يف كبرية  ثقة يبعث بدوره فهذا كالمك  صحة
 : ففي. لوجه وجها   وأ كتابة  سواء ، اآلخرين مع تواصلك ثناءأ الصحيحة لفاظاأل استخدم الصحة 

 استخدام من البعض يكثر كما  ، قواعد خطاءوأ امالئية خطاءأ يف منا العديد يقع قد الكتابة ثناءأ
 .مفهومة الغري واملصطلحات العامية الكلمات

 : فإذا. اآلخرين مامأ شخصيتك من كبريا    جزءا   تكشف تستخدمها اليت كلماتك  نأ اعلم التماسك 
 ؟معه تتواصل من مامأ مظهرك سيكون كيف  تخيلف متماسك كيان  وداخل مرتابطة كلماتك  تكن مل

 للطرف توصيلها يف ترغب اليت وأ تكتبها اليت رسالتك تكون نأ دوما   احرص : كمال الرسالة 
 .له ومفهوم معىن من تريد ما كل  وحتمل كاملة  اآلخر

 أول من تبعث وجهك على لطيفة ابتسامة ترسم نأ عليك اآلخرين مع تواصلك عند : ودود كن 
 االبتسامة هذه جتعل نأ واحرص. والسكون والراحة الطمأنينة معك يتواصل من نفس يف وهلة

 .حبكمة وانتقيها بعناية لفاظكأ استخدم. ودودة ومعاملة بلطف دوما وعززها طبيعية

 دار  الوق إلتقنيـات 

 ود خطة مع وضوح األهدافوج . 
 املرونة يف تنفيذ اخلطـة . 
 ما تراه مفيدا  لك يف مستقبلكقّدم األولوايت أي: اخرت  . 
  وال تشتت ذهنكرّكز . 
  قاعدة ابريتو()من الوقت  %08 يف من األعمال تنجزها %08تذّكر أن  
 )تعّلم فقه األوليات: )ال ختلط بني املهم و العاجل  . 
 أن النجاح ليس مبقدار األعمال اليت تنجزها ، بل هو مبدى أتثري هذه  اعلم 

  األعمال بشكل إجيايب عليك وعلى احمليطني بك.
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 قصة .. وذكاء

 اعرايب فمر،  املاء إىل احتجتيوما  و  ابلبادية كنتاالمام أبو حنيفة "  يقول 

 ومل الدراهم إليه فدفعت دراهم خبمسة اايها يبيعين أن إال فأىب ماء قربة ومعه

 ..غريها معي يكن

 فأعطيته.. هات: قال ، السويق يف لك هل أعرايب اي: قلت ارتويت أن وبعد 

 القدح:  قلت ؟ ماء شربة انولين: قال مث عطش حىت منه لأك جافا   سويقا  

 ."!! ابلقربة واحتفظت مايل فاسرتددت ، دراهم خبمسة

 

 نصائح لذاكر  أقوى

. فقد استخدم خيالك ليساعدك على تذكر املعلومات وال تعتمد فقط على الطرق التقليدية للحفظ .1
أثبتت األحباث أن أحد أجنح طرق االحتفاظ ابملعلومات هي وضع هذه املعلومات داخل قصة قصرية 

 . إذ أن هذه القصص ستساعدك على ترتيب املعلومات يف رأسك وكذلك تذكرها لفرتات طويلة
ن أقدم طرق تقوية ، وهذه الطريقة م ميكنك ربط املعلومات ابألماكن لتتذكرها بشكل أفضل وأسرع .0

ا   . ختيل مكاان   الذاكرة وأكثرها فاعلية وقم بتوزيع األشياء اليت  -مثال غرفتك أو منزلك  –تعرفه جيد 
فقرة من فقرات تريد تذكرها داخل هذا املكان. مثال ميكنك ختيل املكان املناسب يف منزلك لكل 

ما نظرت . وهبذا سيمكنك تذكر هذه املعلومات كلعرضك التقدميي أو النقاط املهمة يف خطابك 
 . رتجاعها بشكل أسرع حني حتتاج ذلكوأيض ا ستتمكن من اس، حولك 

  -نصائح-لذاكر -أقوىhttp://www.nafham.com/blog/5 جملة نفه   
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