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عبدالعزيز البالول

أحمد الصفار 

مشاركة سورية واسعة
في معرض التراث الدولي

»باز« ترعى معرض المال 
واالستثمار الثاني

أعلنت شركة خطوات لتنظيم املعارض واملؤمترات أن سورية 
أعلنت عن مشاركتها رسميا في معرض التراث الدولي األول الذي 
يقام بالكويت ألول مرة وذلك بـ 22 شركة متثل مختلف القطاعات 
االقتصادية بسورية وستنطلق أنشطته في أكتوبر املقبل برعاية 
وحضور الفريق عبداحلميد احلجي حيث يستمر املعرض خمسة 
أيام متواصلة ابتداء من يوم 9 نوفمبر الى 13 نوفمبر. وأكدت نهيل 
صوفان رئيس مجلس اإلدارة لشــــركة خطوات ان معرض التراث 
الدولــــي يعد من املعارض املتميزة واجلديدة على الســــوق احمللي 

الكويتي.

أعلنت مجموعة اجلابرية 
لتنظيم املعارض أن شــــركة 
باز للنظم العقارية اعلنت عن 
رعايتها الرئيسية ملعرض املال 
واالستثمار الثاني الذي ينطلق 
نوفمبر املقبل وذلك بعد النجاح 
الكبير الذي شــــهدته الدورة 
األولى ملعرض املال واالستثمار. 
وبهذه املناســــبة قال محمود 
عفيفــــي الرئيــــس التنفيذي 
بشــــركة مجموعة اجلابرية 
إن معرض املال واالســــتثمار 
فــــي دورته الثانية ســــيضم 
العقار والصناديق واحملافظ 

االستثمارية والعقارية.

احتفااًل بالمناسبات المميزة مع عمالئها

»الوطنية لالتصاالت« تمنح خصمًا %50
على الرسائل النصية المرسلة إلى الهند اليوم

»دار الكوثر العقارية« تطرح 65 قطعة أرض
تجارية وصناعية في صاللة بـ 3 ماليين دوالر

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن تقدميها 
تخفيضا بنسبة 50% لعمالئها من اجلالية الهندية 
عند إرسالهم رسائل قصيرة SMS مبناسبة ذكرى 
عيد االستقالل جلمهورية الهند الذي يصادف اليوم 
15 أغسطس، حيث يحتفلون بالذكرى السنوية الـ 
63 الستقالل بالدهم. وحول هذا العرض اخلاص 
قال مدير العالقات العامة في الشركة عبدالعزيز 
البالول في تصريـــح صحافي: »عرض الوطنية 
لالتصاالت يأتي من حرصها على مشاركة عمالئها 
أفراحهم أينما كانوا. اننا نهدف الى مشاركة عمالئنا 
أعيادهم الوطنية ما يؤكد لهم أن شركتهم املختارة 

لالتصاالت تعمل ألجلهم وألجل إرضائهم«. 
ولفتت الشـــركة الوطنية لالتصاالت إلى انها 
تســـعى الى تقدمي خدمات مميزة وبجودة عالية 

ترقى ملستوى تطلعات عمالئها، كما يأتي العرض 
من منطلق مسؤوليتها االجتماعية جتاه عمالئها، 
وفتح املجال ملزيد من حركة التواصل بني أحبائهم 

وأهاليهم في الهند.
 اجلدبر بالذكر أن التخفيض على قيمة الرسائل 
سيستمر ملدة 24 ساعة من بداية اليوم االحد. وقد 
سبق أن قدمت الشركة العديد من العروض املماثلة 
للكثيـــر من الدول التي لهـــا جاليات في الكويت 
مثل: الواليات املتحدة ومصر واألردن وسورية 
والهند وبنغالديش والفلبني وغيرها من الدول، 
وذلك حتى يتســـنى لعمالء »الوطنية« من أبناء 
اجلاليات التمتع بالتخفيضات املقدمة في إجراء 
املكاملات مع أهاليهم وأقربائهم في بلدانهم بنصف 

التكلفة احلقيقية.

أعلنت شـــركة »دار الكوثر 
العقاريـــة«، إحـــدى شـــركات 
»املجموعة اخلليجية للتنمية 
واالستثمار«، عن طرح حزمة 
جديدة مـــن األراضي التجارية 
السكنية والصناعية في صاللة 
يصل عددها إلى 65 قطعة بقيمة 
3 ماليـــني دوالر وذلـــك نظرا 
للعروض اجلديدة املتوفرة في 
السلطنة على طلب األراضي في 

صاللة.
وقال نائـــب رئيس مجلس 
اإلدارة في الشركة أحمد الصفار 

في بيـــان صحافي إن األراضي 
املطروحة تشمل أراضي جتارية 
تبدأ من 600 متر إلى 1300 متر، 
وأراضي صناعية تبدأ من 1960 
مترا إلى 4000 متر في مناطق 

حيوية.
وأشـــار الصفار إلى أن هذه 
األراضي تعتبر عروضا خاصة 
للتملك خالل فتـــرات الصيف 
واألجـــازات وشـــهر رمضـــان 

املبارك.
ولفت الصفـــار إلى أن هذه 
األراضـــي يتواجد بهـــا جميع 

اخلدمات والتي تعتبر من أفضل 
املناطق املطلوبة في السلطنة 

خالل الفترات املاضية.
وأكــــد الصفار أن الشــــركة 
مازالت ماضية في طرح صفقاتها 
ومشروعاتها املميزة، باإلضافة 
الى تقدمي خدمات وتســــهيالت 
الدفــــع التــــي تتجــــاوز الـ 12 
شــــهرا، والتي حققت من خالل 
تلــــك االنظمة جناحا في ايجاد 
حلول عقارية ملشكلة التمويل 
العقاري  املتواجدة في السوق 

الكويتي.

برنامج سنوي متواصل لمبادرات العمل الخيري في البنك

 »األهلي« يؤكد مسؤوليته االجتماعية

انطالقا من رؤيته وتطبيقه ملسؤوليته 
االجتماعية، يستمر البنك االهلي الكويتي احد 
اكثر البنوك احمللية تطورا وريادة، في تدعيم 
قنوات تواصله مع املجتمع مبختلف شرائحه، 
واهتمامه املستمر مبساعدة االسر احملتاجة في 
الكويت ليؤكد البنك تعزيزه لفعل اخلير في 
شهر رمضان الكرمي الذي يحمل معه كل معاني 

اخلير والبركة عندما يحل في كل عام، حيث 
قام البنك بتوزيع صناديق متوينية حتتوي 
على السلع الغذائية االساسية بهدف تأمني اهم 
االحتياجات الغذائية خالل الشهر الفضيل. 
وعن هذا العمل اخليري افادت سحر الذربان 
مديرة العالقات العامة في البنك: »اننا في البنك 
االهلي الكويتي نقوم بصورة مستمرة على 

جتديد انشطة التواصل االجتماعي والتفاعل 
البناء مع املجتمع، ويعتبر شـــهر رمضان 
املبارك الوقت االمثل لنجعل من فعل اخلير 
عمال اجتماعيا مهما يساهم في تعزيز مفهوم 
التكافل والتعاون االجتماعي، وسوف يستمر 
البنك في تقدمي املساعدات االنسانية اخليرية 

في شهر اخلير من كل عام.

بداية نبارك للقراء الكرام هذا الشهر الفضيل وأسأل 
اهلل العظيم أن يعيده علينا أياما عديدة وســــنني مديدة 
باليمن والرفاه والبركات، ولقد عاهدت نفســــي في هذا 
الشــــهر الفضيل أن أحــاول أن أركز على كتابة املقاالت 
التي تخص اإلدارة واالقتصاد في اإلســــالم وتطبيقاتها 
احلديثة، ونبدأ اليوم مبفهوم اإلدارة باألخالق وأهميتها 
في اإلصالح اإلداري وتطبيقاتهــــا احلديثة على اإلدارة 

الكويتية.

أوال: اإلدارة باألخالق في ديننا الحنيف:

اإلســــالم كله حث على الفضيلة والصدق والتمسك 
باألخالق احلميدة، حيث يقول النبي ژ: »إمنا بعثت ألمتم 
مكارم األخالق«، وأيضا قال ژ: »أقربكم مني مكانة يوم 
القيامة أحسنكم أخالقا بني الناس«، وعنه ژ: »التاجر 

الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء«.
1ـ  حث اإلسالم على الصدق والنهي عن الكذب: وذلك بقوله ژ 
»إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى اجلنة وإن 
الرجل ليصدق حتى يكتب عند اهلل صديقا، وإن الكذب 
يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا«، وســــأل ژ »أيكون 
املؤمن جبانا؟ قــــال: نعم، قيل له: أيكون املؤمن بخيال؟ 
قال: نعم، فقيل له أيكون املؤمن كذابا؟ قال: ال« )صححه 

األلباني(.
2 ـ إيفاء العقود: حيث يقول اهلل عز وجل في سورة املائدة: )يأيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود( وفي تفسير هذه اآلية أي مطلق 
العقود، فأي عقد بينك وبني آخر قد يكون مســــلما وقد 
يكون غير مسلم، ينبغي أن تفي به، والقاعدة الشرعية 
تقول هنا: املسلمون عند شروطهم، فأي عقد بينك وبني 
أي إنســــان أنت كمسلم ملتزم أن تطبق شرع اهلل الذي 

يأمرك بأن تفي بهذا العقد.
3 ـ االلتـزام بالوعود: فاملسلمون عند مواعيدهم ملتزمون 
بها، حيث يقول اهلل ســــبحانه وتعالى واصفا إسماعيل 
گ )انه كان صادق الوعد(، يقول ابن كثير في تفسير 
هذه اآلية ان إســــماعيل گ كان إذا واعـــد إنسانا يأتي 
قبل يوم من املـــوعد ولذلـــك وصـــفه اهلل أنه كان صادق 
الوعــــد، وأيضا يصف النبي ژ فــــي احلديث الصحيح 
املسلم الذي يخلف الوعد بأنه لديه صـــفات املنافق، ففي 
حديث البخاري، قال النبي ژ: »أربــــع من كن فيه كان 
منافقا أو كانت فيه خصلــــة من النفاق حتى يدعها، إذا 
حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم 
فجـــر«، وقال أبوبــكر: »آفـــــــة املروءة خلــف الوعد«، 
ويقول العلماء ان إخـــالف الوعد هو ربع النفاق، وليت 
شــــعري نرى املسلــمني اليوم ان أهون ما عليهم إخالف 
الوعد والوقوع في هذا اخللق الذميم واملخالف للمروءة، 
فنراه يتأخر عن موعده وبدون عذر يذكر، وهنا نذكرهم 
أيضا بقول النووي: »أجمعوا على أن من وعد إنســــانا 

شيئا ليس مبنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده«.
4ـ  البعـد عن الغش: يقول النبي ژ: »من غشــــنا فليس 
منا واملكر واخلــــداع في النار« صححه األلباني، ويقول 
اهلل ســــبحانه وتعالى: )يأيها الذين آمنــــوا ال تخونوا 
اهلل والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون(، وعن 
معقل بن يسار عن النبي ژ »ما من عبد يسترعيه اهلل 
عــــز وجل رعية ميوت يوم ميوت وهو غـــاش لرعــيته 
إال حــــرم اهلل عليه اجلنة«، فســــبحان اهلل كم من غش 
لدينا في األسواق، وكم من مديرين ال يؤدون واجباتهم 
الوظيفية فيقعون حتــــت طائلة هذه األحاديث واآليات 

وهم ال يشعرون.
5ـ  العدالة في تطبيق القرارات: يقول اهلل سبحانه وتعالى: 
)إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم 
بني الناس أن حتكموا بالعدل(، ويقول سبحانه وتعالى 
أيضا: )إن اهلل يأمر بالـــعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذّكرون(، 
يقول أحد الصحابة الزلت في شك من ديني حتى نزلت 
هذه اآلية ألن فيها كل خـــير يأمر وفيها كل شــــر ينهى 
عنــــه، وفي البخاري عن عائشــــة رضي اهلل عنها قالت: 
»ان قريشــــا أهمهم املرأة املخزومية التي سرقت، فقالوا: 
من يكلم فيها رســــول اهلل، ومن يجترئ عليه إال أسامة 
فكلمه أسامة، فقال الرسول ژ: »أتشفع في حد من حدود 
اهلل«، ثم خطب فقال: إمنا أهلك من كان قبلكم إذا سرق 
فيهم الشــــريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليــــه احلد، وأمي اهلل لو أن فاطمة بنت محمد ســــرقت 
لقطعــــت يدها، فأمر النبي بقطع يدهــــا«، وفي احلديث 
بيان حترمي الشــــفاعة في حد من حدود اهلل إذا وصلت 
اإلمــــام وأهمية تطبيق العدالة على اجلميع وأنه ال فرق 

بني غني وفقير.
6 ـ رفض قبول الهدايا في الوظائف العامة: ففي احلديث الشريف 
»أن النبي ژ استعمل رجال من األسر يقال له ابن اللتبية، 
على الصدقة فلما قــــدم قال: هذا لكم وهذا لي أهدي لي، 
فقام النبي ژ على املنبر فحمد اهلل وأثنى عليه وقال ما 
بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم، وهذا أهدي لي أفال قعد 
في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم ال، 

والذي نفســــي بيده ال ينال أحد منكم منها شيئا إال جاء 
بــــه يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة 
لها خوار أو شــــاة تعير ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي 
أبطيه ثم قال اللهم هل بلغت مرتني«، فهذه القاعدة وهي 
حترمي الهدايا على العاملني واملوظفني بالدولة هي قاعدة 
قدمية باإلســــالم ولألســــف اليوم ال تطبيق لدينا بينما 

جندها تطبق في الدول الغربية.
7ـ  العدالة حتى مع غير املسـلمني: في قصة تبني أن العدالة 
تطبــــق على اجلميع أن أمير املؤمنني علي بن أبي طالب 
فقــــد درعا له، ثم وجدها لدى يهودي يبيعها، فقال: هذه 
درعي لم أبع ولم أهب، فقال اليهودي: درعي، فقال أمير 
املؤمنني رضوان اهلل عليه: نذهب إلى قاضي املســــلمني، 
شريح، فقال القاضي: البينة يا أمير املؤمنني، قال: نعم 
قنبر واحلسني يشــــهدان أن الدرع درعي، فقال القاضي: 
شهادة االبن ال جتوز لألب، فقال اليهودي: أمير املؤمنني 
قدمني إلى قاضيه، وقاضيه قضى عليه؟ أشــــهد أن هذا 
للحق، أشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل، وأن 
الدرع درعك كنت راكبا على جملك األورق، وأنت متوجه 
إلى صفني، فوقعت منــــك ليال فأخذتها، فأهداها له أمير 
املؤمنني إلسالمه. وفي قصة أخرى لإلمام العادل عمر بن 
عبدالعزيز اخلليفة اخلامس، أنه عندما احتل قتيبة بن 
مسلم سمرقند، احتلها بدون أن ينذرهم أو يطالبهم باجلزية 
أو يسلموا، فاشتكوا إلى عمر بن عبدالعزيز رضوان اهلل 
عليه فأرســــل إلى قاضي املسلمني أن احكم بينهم، فقال 
القاضي لقتيبة بن مسلم »واهلل ما نصر اهلل هذه األمة 
إال بوفائها مبا ائتمنت عليــــه من عهود )وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مســــؤوال(، يا قتيبة )ال تشتروا بعهد اهلل 
ثمنا قليال إمنا عند اهلل هو خير لكم إن كنتم تعلمون(، 
فقال القاضي: حكمت بأن يخرج جميع املسلمني كافة من 
سمرقند خفافا كما دخلوها وتسلم إلى أهلها، ثم نطبق 
شرع اهلل بأن يعطوا إنذارا ألهل املدينة ملدة شهر حتى 
يستعدوا بأن يسلموا أو يدفعوا اجلزية أو القتال، فخرج 
جيش املسلمني مبا فيهم القاضي، وملا رأي أهل سمرقند 
من عدالة اإلسالم دخلوا جميعا أفواجا في اإلسالم بدون 
قتال، وهكذا عدالة اإلســــالم على اجلميع وصفة ال تنفك 

عن املسلم امللتزم.
8 ـ األمانة والقوة: يقول اهلل ســــبحانه على لســــان ابنة 
شعيب گ عن موســــى: )يا أبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوي األمني(، فالقوة واألمانة مطلب ضروري 
في االســــتعمال والتوظيف لذلك قال النبي ژ ألبي ذر 
الصحابي اجلليل رضوان اهلل عليه: »يا أبا ذر إني أراك 
ضعيفــــا وإني أحب لك ما أحب لنفســــي، ال تأمرن على 
اثنني وال تولني مال يتيم«، وعندما ســــأل النبي ژ عن 
الســــاعة قال »إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة، فقالوا 
وكيف إضاعتها يا رســــول اهلل؟، قال: إذا وكل األمر إلى 
غيــــر أهله«، وأيضا قال ســــبحانه وتعالى: )ومن يغلل 
يأتي مبا غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كســــبت 

وهم ال يظلمون(.
ـ الشورى والعمل اجلماعي والبعد عن القرارات التسلطية: الشورى   9
جزء أساسي من البناء السياسي واإلداري في اإلسالم حيث 
أنزل اهلل سبحانه وتعالى سورة كاملة أسمها الشورى، 
وأيضا جاءت آية الشورى في آل عمران بقوله عز وجل: 
)واستغفر لهم وشاورهم في األمر( حيث نزلت هذه اآلية 
بعد معركة أحد التي كانت الشــــورى هي جزء أساسي 
من مكوناتها وعليه هزم املســــلمون ولكن اهلل سبحانه 
وتعالى شدد على نبيه ژ في تأكيد موضوع الشورى 
وهو قوله: )واستغفر لهم وشــــاورهم في األمر(، ولقد 
كانت الشورى هي منهجية النبي ژ في اإلدارة والسير 
في أمور املســــلمني احلربية واالقتصادية والسياســــية 
واألســــرية. ففي صلح احلديبية كانت مشـــاورة النبي 
ژ ألم ســــــلمة أم املؤمنني هي التــــي أنقـــذت املوقـــف 
وجعلــــت الصحابة يتبعون نبيهــــم ژ في التحلل من 
اإلحــــرام، واتبع الصحابة رضوان اهلل عليهم النبي ژ 
في استخدام الشورى في احلكم واتخاذ القرارات اإلدارية، 
فكان أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب لديه مجلس من كبار 
فقهاء الصحابة يشــــاورهم ويأخذ برأيهم في أمور األمة 
اإلســــالمية، وهكذا كان عمر بن عبدالعزيز رضوان اهلل 
عليه، فالشورى جزء أساسي من مكونات األمة اإلسالمية 

وإن بعدت عن تطبيقها.
10 ـ البعد عن املال احلرام واسـتغالل حاجات الناس: فاإلسالم 
منع االحتكار حيث قال ژ »احملتكر خاطئ«، وقال عمر 
بــــن اخلطاب أمير املؤمنني في عهد خالفته »ال حكرة في 
سوقنا، ال يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق 
من رزق اهلل نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا...«، وأيضا 
نهى اإلسالم عن الربا واستغالل حاجات الناس وجعله أشد 
أمر يحارب اهلل عليه فقال عز وجل عن الذين ال ينتهون 

عن أكل الربا )فأذنوا بحرب من اهلل ورسوله(.
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