كــوالـيتــــــي
إكـسـ�يس
ب

Issue17 September 2017

نرشة تصدر عن شعبة التخطيط والسياسات والجودة تُعنى بنرش أخبار ومقاالت عن نظام إدارة الجودة

«الـجـنسـيـة والـجـــوازات» مـلـتـزمــة بـتـقـديـم التسهيالت كـافـة
للـمـواطـنـني والـمـقـيمــني والزوار
أخبار إكسربيس

أكــد الوكيــل املســاعد للجنســية والجــوازات واإلقامــة ،الشــيخ أحمــد بــن عيــى آل خليفــة ،أن شــؤون الجنســية
والجــوازات واإلقامــة ملتزمــة مبســاعيها يف االســتمرار بتطويــر الخدمــات التــي تقدمهــا إىل املواطنــن واملقيمــن
والــزوار ،وزيــادة نطــاق الخدمــات اإللكرتونيــة التــي توفرهــا ،مبــا يتوافــق مــع التوجهــات الحكوميــة الراميــة إىل
رسيتهــا
تحســن وتبســيط اإلجـراءات يف تقديــم الخدمــات يف القطــاع العــام ،واملحافظــة عــى أمــن املعلومــات و ّ
يف الوقـ�ت ذاتـ�ه للمزيــد ..

مـن هـــو القائــد الـملـهم!

أهم فوائد تطبيق إدارة املخاطر يف املشاريع

 INFOكـواليتي

يــزداد االهتــام يف القيــادة والصفــات املطلوبــة يف القائــد يوم ـاً بعــد يــوم،
وذلــك ألهميتهــا يف تحقيــق التط ـ ّور والنجــاح يف مختلــف مجــاالت الحيــاة،
مــن سياســية واقتصاديــة واجتامعيــة وتربويــة .فالقائــد امللهــم هــو القــادر
عــى تحفيــز اآلخريــن ،وإثــارة روح الحــاس والتعــاون فيــا بينهــم ،وإخـراج
أفضــل مــا لديهــم ،كــا يســاعدهم عــى تحــدّ ي أنفســهم ،وتطويرهــا ليكونــوا
أفضــل حــاالً.
ولكن ليحقق ذلك عليه أن ّ
يتحل بصفات مميزة.
 ّالتحل باألخالق الحسنة.
 املعرفة والحكمة. ُحسن التعامل مع اآلخرين والعفو والصرب عليهم. استشــارة اآلخريــن ،واتخــاذ الق ـرار الــذي تــم اإلجــاع عليــه ،وهــو مــناألهميــة البالغــة ملــا لــه مــن أثــر يف إشــعارهم بقيمتهــم واحرتامهــم وكســب
ثقتهــم وإخالصهــم.

 فهم جيد للمرشوع ويقودنا هذا الفهم إىل تكوين خطط واقعية ومنطقية يف تقدير تكلفة املرشوعوتحديد مدة املرشوع.
 ُي كن جميع األط راف املتعلقة باملرشوع من معرفة التعامل مع تلك املخاط ر. تكوين خطط واقعية ومنطقية يف تقدير تكلفة املرشوع وتحديد مدة املرشوع .املساهمة يف بناءمعلومات إحصائية للمخاطر تساعد يف التصميم الجيد للمشاريع املستقبلية.
 تسهيل األخذ باملخاطر الكبرية مبعقولية مام يزيد الفائدة املكتسبة من األخذ باملخاط ر.العدد الثالث  17سبتمرب 2017
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إكسـربيس

كــــواليـتــــــي

بقلم املهندس حمد بحر

خواطر
كواليتي

مــع التعــرض ملتاعــب الحيــاة العمليــة يصبــح يف حياتنــا أشــياء
نريــد الوصــول إليهــا أو نريــد التغلــب عليهــا،و ملواجهــه الضغــوط
و الوصــول اىل النجــاح هنــاك عــدة مفاتيــح للنجــاح ىف الحيــاة و
الوصــول اىل الســعادة بالتغلــب عــى املشــاكل و املتاعــب بالســعي
للحصــول و الوصــول اىل النجــاح الدائــم ىف العمــل و الحيــاة عامة..

أخبار إكسربيس

 ال تيــأس :ال تفقــد أبــدً ا األمــل فاملفتــاح االســاىس ىف النجــاح هــو االمــل والثقــة فاللــه اوال ثــم الثقــةىف النفــس يف هــذه الحيــاة مهــا ضاقــت بــك وتذكــر دامئًــا بأنهــا مــا ضاقــت إال لتفــرج ولتعلــم بأنهــا
ســتذهب كــا ذهــب غريهــا فــا يــأس مــع الحيــاة و ال حيــاة مــع اليــأس واول خطــوات النجــاح هــو فهــم
ومعالجــة اســباب الفشــل واالســتفادة مــن اخطــاء املــايض.
 افــرح مهــا واجهتــك متاعــب الحيــاة :ال تحــزن وال تطيــل الحــزن عــى شــخص او شــئ ضــاع فهنــاك أمليف الحيــاة دامئــا وســوف يعطيــك اللــه ويعوضــك اكــر مــا خــرت ففــي الحيــاة ســوف توجــد الجديــد
واذا اغلــق طريــق امامــك ســتجد طــرق اخــري مفتوحــة ترحــب بــك لتبحــث عــن الضــوء يف نهايــة النفــق.
 حــول حياتــك اىل تعلــم مســتمر :مــن أهــم مفاتيــح النجــاح يف الحيــاة ان تحــول حياتــك اىل تعليــممســتمر ،فيجــب اال ميــر يــوم بــدون ان تتعلــم شــئ مــا ىف يومــك يفيــدك ىف حياتك،تعلــم الجديــد يوميــا
و ثقــف نفســك و ابحــث عــن طريــق جديــد لتكتســب املزيــد مــن املعرفــة فالعلــم ســاحك الدائــم ىف
مواجهــه متاعــب الحيــاة أنــت قــوي بأســلوبك ،بكلامتــك ،بأفــكارك قــم بدراســة لغــة جديــدة.
 اســتغل وقــت فراغــك :لــي تصبــح ناجحــا يف حياتــك عليــك باســتغالل وقتــك مــن بدايــة اســتيقاظك ىفالصبــاح حتــي اخــر لحظــة قبــل نومــك عــن طريــق التعلــم و الهوايــات والرياضــة ،قــم بتعلــم الجديــد
مــن مجــاالت الحيــاة وتعــرف عــن احــدث مــا وصلــت اليــه التكنولوجيــا،و اســتغل كل لحظــة ىف وقتــك
مــارس رياضــة ولــو حتــي ملــدة  15دقيقــة يوميــا ســوف تشــعر بفــارق كبــر ىف حياتــك.
 تحــى بالشــجاعة و الثقــة بالنفــس :واجــه مخاوفــك وتصــدى لهــا بــكل شــجاعة قــد تجــد هنــاك صعوبــةيف بــادئ األمــر ،لكــن ال توقــف املحاولــة ثــق باللــه و ثــق بنفســك ســيكون النجــاح حليفــك دامئــا.

قصة نجاح الطفل الذي غري مجرى االنســانية
قصــة اليــوم مــن روائع قصــص نجــاح مــن الصفــر  ،عــن الطفــل
الــذي غــر مجــري االنســانية بالكامــل بعــد أن أتهمــه املدرســون
والجميــع بالفشــل والغبــاء وأنــه اغبــي طفــل يف املدرســة للمزيــد..
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الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،هــذا
اإلنســان الــذي ملعــت قيادتــه عــى مســتوى
العــامل ومــن فــرة طويلــة كان يشــغل تفكــري،
فالتغيــر الــذي أحدثــه خــال هــذه املــدة مــن
الزمــن مل يكــن ه ِّينــاً أو بســيطاً ،وأن األثــر
الــذي حققــه حتــى هــذه اللحظــة أطــال الــدول
املحيطــة والعــامل أيضــاً وليــس ديب واإلمــارات
فقــط.
ومبــا أننــي باحثــاً يف الشــئون اإلداريــة
واإلسـراتيجية والقيــادة فمثــل هذه الشــخصيات
تلفــت إنتباهــي وتجعــل التســاؤالت تزدحــم يف
عقــي وأحــاول مــن خاللهــا إيجــاد املــؤرشات
واألدوات والظــروف التــي إســتغلها هــذا القائــد
الفــذ إلحــداث هــذا التغيــر املبهــر.
الــذي أراه مــن أفعــال هــذا اإلنســان طبيعــي
جــداً ومــن املمكــن أي قائــد آخــر أن يفعلــه،
فياتــرى ماهــو الــر يف ذلــك؟؟
الــر ..بعــد البحــث والتحليــل إكتشــفت مــؤرشاً
واضحــاً وبــارزاً يف أســباب نجــاح هــذا القائــد
املتميــز أال وهــو « الرؤيــة الواضحــة « واملغامــرة
يف قــراءة الواقــع واملســتقبل والتطلــع نحــو
محــاكاة وتجــاوب حقيقــي مــع املجتمعــات
املتطــورة مــن جميــع النواحــي ،لديــه لغــة
واحــدة لتحقيــق إســتدامة تلــك الرؤيــة،
مصطلحــات دامئــاً مــا يكررهــا هــو وفريقــه..
الرؤيــة ،الريــادة ،التنفيــذ ،املســتقبل ،البقــاء،
الســبق ،القيــادة ،خطــة العمــل ،الوقــت ..يعمــل
يف إدارة ديب «باألســتثامر» يف العقــول ،يتبنــى
كل مــن هــم متميــزون يف األفــكار االمعــة
والنــرة ممــن يكونــون قيمــة مضافــة لخططــه
املســتقبلية ورؤيتــه.
لــن أطيــل عليكــم ألن مــدح البحــر لــن يزيــده
قطــره ،فــإذا كانــت رؤيتــه هــي « أنــه ال بديــل
عــن املركــز األول ،وكلمــة مســتحيل ليســت
يف قاموســنا يف دولــة اإلمــارات» فهــل املــدح
ســيضيف قطــره ،إذاً فالننهــض ونتعلــم مــن
أفضــل املامرســات التــي يقــوم بهــا هــذا الرجــل
وغــره ممــن أوجــدوا لهــم بصمــة وأثــر.

 5مفاتيح للنجاح يف الحياة

ســؤال الـــمسابقة (العــدد الثالث)
ما هي صفات القائد امللهم؟
ترسل اإلجابة يف موعد اقصاه  28سبتمرب2017
عرب الربيد االلكرتوين faltemimi@npra.gov.bh
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