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المسباح لتبني 
سياسات تشجيعية 

لجذب رؤوس األموال

الباللي حاضر
 عن المخدرات
 في »ركاز« عمان

ليلى الشافعي
اط���ار احلديث عن  ف���ي 
اخلصخصة، اكد الداعية ناظم 
املسباح ضرورة قيام احلكومة 
بتبني سياسات تشجيعية 
جلذب رؤوس االموال إلقامة 
البالد  املش���اريع وتعمي���ر 
وتوفير ف���رص العمل وفق 
خط���ط مدروس���ة وقوانني 
محكمة توافق احكام الشريعة 
االسالمية وال تخالفها وبعيدة 
عن شبهات التنفيع واالحتكار، 
وفي الوقت نفسه على التجار 
أن يعطوا للوط���ن وأبنائه 
خدمات بقدر ما يأخذون من 
امتيازات، فالدولة فتحت لهم 
املجال للتج���ارة والصناعة 
والربح وأعطت لهم تسهيالت 
كبيرة ال تتوافر في كثير من 
الدول، مبينا ان وجود اختالف 

في االرزاق سنة كونية.
واك���د ان ضم���ان جناح 
اخلصخصة هو باستشارة أهل 
االختصاص من االقتصاديني 
املتبحرين  وعلماء الشريعة 

واالستماع لكل اآلراء.

ليلى الشافعي
بدعوة من مؤسسة ركاز 
عمان، وجمعية احلياة، ألقى 
الداعي���ة عبداحلميد الباللي 
محاضرة في مسجد اخلطابي 
في مسقط عن آفة املخدرات 
وأثرها في املجتمع ومسؤولية 
الوالدين حيال هذه املشكلة، 
وذكر عدة قصص واقعية عن 
مأساة هذه اآلفة والسبيل إلى 
معرفة املدمن، وأهم املظاهر 

التي تبدو عليه.
كم����ا التقى الباللي بعض 
املس��������ؤولني ف���ي اللجنة 
الوطني���ة ملكافحة املخدرات 
وش���رح لهم أنشطة جمعية 
بش���ائر اخلي���ر، والنظرية 
تعم���ل  الت���ي  االمياني���ة 
مبقتضاها، وأهم االجنازات 
التي حتققت ودعاهم للتعاون 
في هذا املجال، كما قام الباللي 
بزيارة جمعية احلياة، حيث 
التقى برئيس مجلس االدارة 
محمد بن ابراهيم الزدجالي، 
وع���رض علي���ه النظري���ة 
االميانية التي تعمل مبقتضاها 
جمعية البشائر، واطلع على 
اعمال جمعية احلياة املهتمة 
بنفس املجال واتفق الطرفان 
على التع���اون فيما بينهما، 
واس���تعداد جمعية بشائر 
اخلير عل���ى القيام بتدريب 
الك���وادر التي تعمل في ذات 
املجال، والتقى الشيخ الباللي 
بلجنة السراج التابعة للجنة 
التنمية االجتماعية، وقدم لهم 
عرضا ألعمال جمعية بشائر 
اخلير، مما حاز اعجابهم بهذه 

التجربة املتميزة.

ناظم املسباح

عبداحلميد الباللي

الشعيب: تعاميم جديدة لترشيد االستهالك في قطاع المساجد
قالت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية امس انها حققت 
نتائج مميزة وقفزات نوعية في مجال ترش���يد استهالك 

املاء والكهرباء.
وأوضح وكيل الوزارة املس���اعد لشؤون املساجد وليد 
الشعيب في تصريح صحافي عقب ترؤسه اجتماع اللجنة 
املشتركة للترشيد بني وزارة األوقاف ووزارة الكهرباء واملاء 
لترشيد الكهرباء واملاء ان للوزارة دورا متميزا في تعزيز 

ودعم احلملة لترشيد الكهرباء واملاء.

واشار الى ان الوزارة حققت هذا اإلجناز منذ بداية احلملة 
مع ان املساجد تعمل على مدار اليوم وبعكس املرافق األخرى 
وعلى الرغم من الزيادة املطردة س���نويا في عدد املساجد 

فإن التوفير مستمر سواء في الكهرباء او املاء.
وق���ال ان االجتماع اتفق على وضع خطة عمل واصدار 
تعاميم جديدة خاصة مبوضوع الترشيد لتفعيل استراتيجية 
قطاع املساجد الداعية الى تقنني ثقافة االستهالك وخاصة 
مع ق���دوم فصل الصيف الذي تتزايد فيه معدالت األحمال 

الكهربائية بشكل ملحوظ.
وشدد الشعيب على انه س���يتم متابعة تنفيذ والتزام 
املس���اجد بالتعاميم من خالل اللجنة املشتركة مشيرا الى 
ان فكرة الترشيد في األساس تقوم على نظرية »االستخدام 

األمثل« وهذا األمر يحتاج الى وعي الناس.
واشار الى انه س���يتم تخصيص احدى خطب اجلمعة 
للحديث عن موضوع الترش���يد واإلسهام في نشر الوعي 

وليد الشعيب خالل ترؤسه اجتماع اللجنة املشتركة للترشيداإلرشادي لدى املصلني.


