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أيها املوظف أنت مسؤول 
ومساءل شرعاً وقانوناً

املسؤولية صفة مالزمة لإلنسان املسلم املكلف بالتكاليف 
الشرعية، فأي تصرف يصدر عنه يترتب عليه إما ثواب أو 
عقاب في الدنيا واآلخرة، وقد يكون الثواب والعقاب بسبب 

التقصير في أداء واجب أو اقتراف محرم، وهي صفة اصيلة 
في عالم العمل والوظيفة وسلوك مستهدف لعموم املوظفني 

القياديني منهم والعاملني وعليه يثاب او يعاقب.
وتتجلى أهمية مبدأ املسؤولية واملساءلة في حياة اإلنسان 

املسلم وذي اخللق القومي، حيث يستوجب أن املسلم يشعر 
دائما بأنه مسؤول أمام اهلل تعالى عن كل تصرفاته، وان 

يتكسب رزقه او ما يعرف براتبه الوظيفي وفق تلك القيمة 
حتى لو كان هناك الكثير من اخللل املؤسسي او عدم العدالة 

او الظلم ألنه في النهاية ال يكون إال الصحيح لتستقيم حياتنا. 
يجب ان نقف أدوات صلبة امام جميع التحديات والسلبيات 

املؤسسية، ويجب علينا جميعا ان نعزز الرقابة الذاتية، 
ونتوجه نحو اإلخالص وإتقان العمل خوفا من اهلل تعالى اوال، 

وثانيا سعيا لتنمية وتغيير مجتمعاتنا نحو األفضل، وأذكر 
نفسي والقارئ الكرمي املوظف منهم واملسؤول واملراقب 

واملشرع ببعض األدلة الشرعية على سبيل املثال ال احلصر 
ومنها ما يلي:

1 ـ قال اهلل تعالى: )أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال 
ترجعون( املؤمنون: اآلية: 115.

2 ـ وقوله تعالى: )كل نفس مبا كسبت رهينة( املدثر: اآلية: 38.
3 ـ وقوله تعالى: )إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 

عنه مسؤوال( اإلسراء: اآلية: 36.
4 ـ عن عبداهلل بن عمر قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول: 

»كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: اإلمام راع ومسؤول عن 
رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، واملرأة 

راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع 
في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن 

رعيته« متفق عليه.
5 ـ عن أبي برزة األسلمي قال: قال رسول اهلل ژ ال تزول 
قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع: عن عمره فيما 

أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه 
وعن جسمه فيم أباله )أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن 

صحيح(.
لتكن رحلة حياتنا الوظيفة والتي هي جزء من حياتنا الدنيوية 
عمال وعبادة، ولنكن مسؤولني قبل ان نساءل ولتكن سنة أداء 

وإجناز فيها من املسؤولية واملساءلة كقيمة أصيلة للموظف 
املسلم. 

واهلل ولي السداد

موظفو »الوطني« يتبرعون بالدم

»اخلليج« يعلن فائزي »الدانة«

نظم بنك الكويــت الوطني حملة خاصة للتبرع بالدم ملوظفي 
البنك إميانا منه بدوره الفعال في خدمة املجتمع وخدمة احملتاجني 

لهذا التبرع.
وشــهدت احلملة جتاوبا وتفاعال من قبل موظفي البنك الذين 
توافدوا فورا إلى بنك الدم الذي تواجد في برج الراية وذلك التزاما 
منهم بالواجب اإلنساني والوطني جتاه جميع املرضى واحملتاجني 
للدم. وهذه احلملة ليست األولى التي ينظمها البنك الوطني دعما 
لبنك الدم، فقد دأب البنك على تنظيم حمالت متواصلة تعبيرا عن 
روح املشــاركة االجتماعية وانطالقا من إميانــه بدوره الفعال في 
خدمة املجتمع. وأشاد فريق بنك الدم بهذه املبادرة الطيبة والرائدة 
منوها مبا يقوم به البنك الوطني من نشــاطات وجهود مســتمرة 
خلدمة املجالني اخليري واإلنســاني في الكويت انطالقا من توجه 

البنك الهادف إلى خدمة الوطن واملجتمع الكويتي.
ويحفل ســجل البنك الوطنــي بالعديد من املبــادرات الريادية 
االجتماعيــة واإلنســانية تغطي مختلف املجاالت. وتشــتمل هذه 
املبادرات على العديد من حمالت توعية في املجال الصحي كالصحة 
العامة والسمنة وصحة األسنان إلى جانب التوعية ملكافحة األمراض 
وفي مقدمها احلملة السنوية ملكافحة سرطان الثدي والكشف املبكر 

عنه وغيرها من احلمالت الهادفة.
ويسعى البنك الوطني إلى توفير مختلف سبل الدعم للمؤسسات 
واجلمعيات املعنية بتقدمي خدمات الرعاية الصحية في الكويت، إلى 
جانب قيامه بصورة مستمرة بتنظيم األنشطة واحلمالت التوعوية 
املتعددة األهــداف والرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشــجيع 

السلوكيات والعادات الصحية بني أفراد املجتمع.

أعلن بنك اخلليج في 26 يناير اجلاري عن الفائزين بالسحوبات 
اليومية حلســاب الدانة، ومتنح الســحوبات اليومية حلساب 
الدانــة جائزتني قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خالل أيام 

العمل، والفائزون هم:
علي محمود حســن شــعبان، جليل إبراهيم حاجي الطباخ، 
جهاد محمد شاكر النقي، ڤيالبان مهيش كومار، الشيخة حصه 
عبداهلل اخلليفة الصباح، خالد صالح عبدالعزيز املزيني، لبنى 
صالح رومية، عمار عباس علي حداد، حسني أحمد البنا، صديقة 

علي ناصر علي القطان.
يتضمن برنامج سحوبات الدانة املجدولة لعام 2014 سحوبات 
الدانــة يوميا على جائزتــني قيمة كل منهمــا 1000 دينار )أيام 
العمــل(. أما الســحوبات ربع الســنوية علــى اجلوائز الكبرى 
فستجرى كالعادة حيث سيبدأ السحب ربع السنوي األول في 
27 مارس 2014 على ثالث جوائز نقدية بقيمة )200 ألف دينار، 
125 ألف دينار و25 ألف دينار( يليه السحب ربع السنوي الثاني 
الذي سيجرى في 26 يونيو على جوائز نقدية بقيمة )250 ألف 
دينار، 125 ألف دينار و25 ألف دينار( اما السحب ربع السنوي 
الثالث فسيقام في 25 سبتمبر على اجلوائز التالية: )500 ألف 
دينار 125ألف دينار و25 ألف دينار( أما السحب الرابع واألخير 
فسيكون في 8 يناير 2015 على اجلوائز النقدية بقيمة 50 ألف 
دينار و250 ألف دينار كما سيتخلل هذا السحب تتويج مليونير 
الدانة لعام 2014 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

أحد موظفي »الوطني« خالل حملة التبرع بالدم

10 حيل تزيد متابعيك بـ »تويتر«
مراعاتها خالل اليوم، فهي من 
10 صباحا حتى 12 مساء و08 

مساء الى 10 مساء.
وإذا كان يريد املستخدم أن 
يرى معظم املشاركات، وفقا 
ألعلى معدل من الضغط، يجب 
أن تكون التغريدات من الساعة 

12 ظهرا إلى 2 مساء.

9 ـ التفاعل مع المشاهير

مــن األفضــل أن يحــاول 
املســتخدم بشــكل مســتمر 
الرد على تغريدات املشاهير 
الذين يشتركون مع املستخدم 
في االهتمامات نفســها، فإن 
بعض الــردود التي تعجبهم 
قد يعيدون إرسالها ملتابعيهم، 
وهذا بالتأكيد يعطي املستخدم 
فرصة لزيادة املتابعني حلسابه 
اخلاص، خصوصا إذا كان ردا 
غريبا أو جاذبا، وينصح بالرد 
على التغريدات بـ »@« وليس 
اإلشــارة للحساب فقط دون 
وجود تغريدة سابقة، ألن هذا 
يعتبر مخالفة لسياسة تويتر، 
ومثله مثل البريد اإللكتروني 
غير املرغوب فيه وميكن أن 

يؤدي إلى حظر احلساب.

10 ـ طرح مواضيع جاذبة

طــرح  علــى  احلــرص 
مواضيع وتغريدات حصرية 
وغريبة وجاذبة، فإنه يفتح 
الفرصــة إلعــادة إرســالها، 
ووضــع مســابقات وجوائز 
للمتابعني، وحتديد رقم املتابع 
الفائز يعتبر أيضا من الطرق 
املجدية، واضافــة تغريدات 
حتتوي علــى صور وملفات 
الڤيديو، ألنها من أكثر الطرق 
التي جتلب املتابعني وحتفزهم 

على إعادة إرسالها.

ثالثة كحد أقصى في التغريدة 
الواحــدة حتــى ال تقلــل من 

قيمتها.

5 ـ االهتمام باختيار العناوين

اختيار العناوين القصيرة 
واجلميلة التي جتذب االنتباه، 
مثل الصحافــي الذي يختار 

عناوين مميزة.

6 ـ ال يسير المستخدم على 
وتيرة واحدة

للحصــول علــى أقصــى 
»تويتــر«،  مــن  اســتفادة 
سيحتاج املستخدم إلى تنويع 
احملتوى اخلاص باحلساب، 
الترويــج الذاتي قليال يكون 
جيدا، لكنه لن يكون كذلك إذا 
زاد على احلد، كما يجب مزج 
40% مــن تغريدات اآلخرين، 
والــذي يتضمن الــرد عليهم 
واعادة التغريــد لهم، و%45 
من صناعة الكلمات التي لها 
صلة باحملتوى اخلاص الذي 
يريد املستخدم الترويج له.

7 ـ استمع إلى اآلخرين

إذا كان املستخدم من النوع 
الذي يوظــف املوقع ألهداف 
جتاريــة، فمــن األفضــل أن 
يكون متابعــا جيدا للتعرف 
علــى منافســيه ومــا يحبه 
املســتهلكون، وما يروق لهم 

وما ال يروق.

8 ـ التوقيت هو كل شيء

من أجل احلصول على أكثر 
ضجة للحساب على»تويتر«، 
يجب أن تكون التغريدات في 
األوقــات الصحيحة، وفقا لـ 
Radium One، فهنــاك نوعان 
في أوقات الذروة التي يجب 

عن اهتمامات صاحب احلساب، 
لتجذب املتابعني املشــتركني 
معه في نفس االهتمامات من 
خالل محركات البحث، أو من 
خالل وصولهــم إلى صفحة 
احلساب وقد يكون هذا السبب 
منطقيــا لعــدم االهتمام من 
أصحاب احلسابات القوية على 
»تويتــر« بتصميم الصفحة 
واخللفية مقابل تقدمي احملتوى 
اجليد في التغريدات وامللف 

الشخصي.

3 ـ مراعاة عدد األحرف

مراعــاة عــدد األحــرف 
التغريدة،  املســموح بها في 
البــد أال تتجــاوز التغريــدة 
للمســتخدم عــدد األحــرف 
املســموح بها، حيث إن لديه 
كمية محدودة من عدد األحرف 
لالســتخدام ال تتجــاوز 140 
حرفا، والســبب في ذلك بكل 
بســاطة انــه إذا كان هنــاك 
شخص قد فضل إعادة نشر 
التغريدة اخلاصة باملستخدم، 
فسيلجأ الى تعديلها باختصار 

بعض الكلمات.
جعــل  إذا  حالــة  وفــى 
املســتخدم التغريدة طويلة، 
فمــن املمكــن التعديــل على 
التغريــدة بشــكل يقلــل من 
قيمتهــا على ســبيل املثال 2 
.you بدال من u أو to بدال من

4 ـ المناقشة على 
»hashtag«

 »Hashtags« أول من أنشأ
هــو »تويتر« وهي وســيلة 
تستخدم للتصنيف والبحث 
عن احملتوى، ولكن من األفضل 
 ،»hashtags«استخدام اثنني من
ولكن ال تزيــد على اثنني أو 

محرك البحث فــي »تويتر« 
إلظهار احلساب للمهتمني من 
خالل الكلمات التي توضع في 

امللف الشخصي.
ويحبــذ وضــع صــورة 
شخصية حقيقية للمستخدم، 
ألنها تعكس املصداقية وترفع 
من قابلية املتابعة للشخص، 
أو استخدام الشعار الرسمي 
للجهة إذا كان حسابا ملنظمة 
معينة، وقد لوحظ أن اختيار 
االســم املناســب يزيــد مــن 
عــدد املتابعــني، وخصوصا 
للحسابات اخلدمية، ألن هذا 
يساعد في الوصول للحساب 
عن طريق محــركات البحث 

الشهيرة.
كما أن حتديد الدولة التي 
يقطن بهــا املســتخدم يزيد 
اهتمــام املتابعني من املنطقة 
نفسها، وكذلك ينصح بإضافة 
املوقــع اإللكتروني أو وضع 
رابــط للحســاب اخلاص في 
»فيسبوك« أو »لينكد إن« أو 

قناة »يوتيوب«.
أما اإلضافة األكثر أهمية 
في ملف التعريف الشخصي 
فهي الســيرة الذاتية، والتي 
ينصــح بــأن حتتــوي على 
الكلمات الرئيسية التي تعبر 

مــن  الكثيــر  يســعى 
مستخدمي الشبكة االجتماعية 
»تويتر« لزيادة عدد املتابعني 
لهم، وهنا عدد من النصائح 
التي ينبغــي احلرص عليها 
فــي  املســتخدم  ملســاعدة 
احلصول على أقصى استفادة 
مــن اســتراتيجية »تويتر« 
املشــاركات  عــدد  وزيــادة 

واملتابعني للحساب:

1 ـ اختيار اسم جيد

من املهم اســتخدام اســم 
جتــاري أو اســم شــخصي 
مميــز ولكن األهم أن يتذكره 

املستخدم بسهولة.
وإذا اراد أي شــخص أن 
يعيد رؤية تغريدة ملستخدم 
ما، فإن عامل عدد احلروف من 
أهم العوامل، لذا يجب جتنب 
استخدام الكثير من األحرف 
 underscore and اخلاصة مثل

.multiple vowels
فعلى سبيل املثال اذا كان 
اسمك Ahmed وعلى تويتر @
ahmed، وكان مستخدما من 
قبل شخص آخر، فمن األفضل 
أال يلجأ املستخدم إلى زياده 
 ،ahmmmed@ االحرف مثــل
فالبد أن يبقيه سهل التذكر.

2 ـ الملف الشخصي

طريقة إنشاء ملف شخصي 
شــامل وواضح يفتح مجاال 
للمتابعــة، حيــث يختصــر 
التعريــف  ملــف  البعــض 
الشــخصي اخلــاص بــه في 
»تويتر«، ويرى أنه غير مهم، 
ولكنه في الواقع يعد املفتاح 
الذي يفتــح الباب للمتابعني 
وهو مبنزلــة إعالن جتاري، 
وهو الوسيلة التي يستخدمها 

أكبر مخاطر اقتصادية تواجه العالم في 2014

الصني .. تباطؤ سريع

الدول املنتجة للنفط .. أزمة ميزانية

أوروبا .. الوسط املضطرب روسيا .. إنهيار بوتني

إميركا .. فخ االنكماش

إيران .. منافسة مع السعودية

قد يكــون الرئيــس الروســي »فيالدمير بوتــني« »أكثر 
الشخصيات نفوذا في العالم« وعدم تزايد شعبيته احمللية 
يدعم نظام حكمه غير املنظم، وقالت شركة التحليالت العاملية 
التي يقع مقرها في اململكة املتحدة »اوكســفورد أناليتيكا« 
ان عام 2014 قد يشــهد »انهيارا في نظام »بوتني« مع تفكك 

التوازن الدقيق الذي قد حافظ عليه بني النخبة احلاكمة.

قد يؤدي تقليص اشتراك الواليات املتحدة في الشؤون 
اخلارجية إلى ضعف املعايير الدولية، زيادة اخلالف في 
اللوائح املالية وإضعاف الـ »ناتو«، في الوقت نفسه، حذر 
تقرير »اوكســفورد أناليتيكا« فــي حال أصبح االقتصاد 
األميركــي غارقا في فــخ االنكماش فإنه قــد يقود العالم 

لركود عاملي آخر.

توصلــت إيران مع القوى العامليــة الكبرى في نوفمبر 
املاضي إلى االتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في العشرين من 
الشهر املاضي، ومبوجبها تخفف العقوبات االقتصادية ضد 
طهران، في مقابل احلد من أنشطة البرنامج النووي للبالد. 
وعلــى الرغم من ذلك، تضع 
»Eurasia« احتمالية التوصل 
التفاق طويل األجل عند %60، 
وأوضحت ان االتفاق نفسه قد 
يخلق بعض املخاطر، مبا فيها 
أسعار النفط، وإضافة لذلك، 
حذرت »اوكسفورد أناليتيكا« 
من احتمالية اشتداد املنافسة 
بني إيــران واململكة العربية 
السعودية »مما يثير »حربا 
بالوكالة« بني اثنني من القوى 

الكبرى في املنطقة«.

يبدو ان األزمة االقتصادية العاملية تقترب من نهايتها، حيث هدأت املخاوف 
احمليطة مبنطقة اليورو، والصني تقدم ببطء مع اإلصالحات الرئيسية، كما 
يرى االحتياطي الفيدرالي ان االقتصاد األميركي قوي بشكل يكفي ملواصلة 

تقليص مشترياته من السندات.
وعلى الرغم من ذلك إال ان األوضاع العاملية ليست وردية متاما، حيث 
أثارت التوترات في الشرق األوسط، كوريا الشمالية، روسيا وفضيحة جتسس 

وكالة األمن القومي األميركية املخاوف مجددا.
وانطالقا من ذلك، قدمت شبكة »سي ان بي سي« ونشرتها »أرقام« قائمة 

بأكبر املخاطر العاملية في عام 2014 التي جمعتها وفق آراء متعددة.

النمــو   شــهد معــدل 
الســنوي للنــاجت احمللــي 
اإلجمالــي تباطــؤا خــالل 
الربــع الرابــع إلــى %7.7، 
لينمو االقتصــاد الصيني 
خالل 2013 بأضعف وتيرة 
عامــا. وحــذرت   14 فــي 
ان  أناليتيكا«  »اوكسفورد 
التباطؤ السريع للغاية قد 
يعرقــل االقتصاد و»ميزق 
الصني سياســيا«، وعالوة 
على ذلك، قالت »Eurasia« ان 
فورة اإلصالحات احلكومية 
أضافت املزيد من عدم اليقني 

مع متابعة الدول املنتجة 
للنفــط حــول العالــم عن 
كثب املفاوضــات النووية 
 »Euroasia« اإليرانية، فإن
ترى في ذلك االتفاق سببا 
فــي عمليات بيــع وهو ما 
سيؤدي إلى ان تلك الدول 
قد تواجه أزمة خطيرة في 
امليزانية، وتوقعت املجموعة 
االستشــارية أن روســيا 
وڤنزويال سيكونان األكثر 
ضعفا في هذا السيناريو.

رأي تنموي

وزير خارجية إيران جواد ظريف

 علــى الرغم من وجود 
ضــوء داخل النفــق إال ان 
أوروبــا مازالــت تواجــه 
حتديات صعبة، ووضعت 
فــي  أوروبــا   »Eurasia«
»الوســط املضطــرب« ـ ال 
انتعاش وال انهيارـ  وتزعم 
ان جهــود البنــك املركزي 
األوروبي إلنعاش االقتصاد 

بدأت تؤتي بثمارها.


