
أص������درت ج��م��ع��ي��ة إح��ي��اء 
ال��ت��راث اإلس��ام��ي بياناً دان��ت 
فيه املمارسات التي تقوم بها 
سلطات االح��ت��ال الصهيوني 
جتاه املسجد األقصى في القدس.
وج��اء في البيان أن جمعية 
إحياء التراث تتابع بألم وقلق 
ب��ال��غ��ن ت���ك���رار االع����ت����داءات 
الصهيونية على املسجد األقصى 
واملصلن املسلمن ف��ي أكنافه 
امل��ب��ارك��ة ال��ت��ي تتم على م��رأى 

ومسمع العالم أجمع!! 
وإذ ت��س��ت��ن��ك��ر اجل��م��ع��ي��ة 
ه��ذه امل��م��ارس��ات ال��ت��ي ترعاها 
مؤسسات االح��ت��ال الرسمية 
واملغتصبن الصهاينة، وسعيهم 
للتحكم باملسجد األقصى املبارك 
وانتهاك حرمته وتدنيسه، ومنع 
املسلمن من دخوله ورفع اآلذان 

وإقامة الصاة فيه.
} ومن أظلم ممن منع مساجد 
الله أن يذكر فيها اسمه وسعى 
ف��ي خرابها أول��ئ��ك م��ا ك��ان لهم 
أن يدخلوها إال خائفن لهم في 
الدنيا خ��زي ولهم ف��ي اآلخ��رة 

عذاب عظيم { .  البقرة/114 . 
ث����م أك������دت اجل��م��ع��ي��ة ف��ي 
بيانها على ض��رورة وق��ف هذه 
املمارسات املخالفة لكل املعاهدات 
واملواثيق الدولية التي تنفذها 
سلطات االح��ت��ال، وم��ا متثله 
م��ن انتهاك ص���ارخ ملكانة دور 
العبادة واستباحة حرماتها، 

وخصوصاً املسجد األقصى، وما 
حدث من اعتداء عليه واستباحة 
حلرمته سعياً إلب��ع��اد املصلن 
عنه، واستكمال بسط نفوذهم 
على ال��ق��دس بأكملها ؛ فمدينة 
القدس احملتلة تشهد حملة تهويد 
مكثفة متسارعة وكثيفة نالت 

املقدسات والقبور واملباني !
كما دع��ت اجلمعية املجتمع 
ال��دول��ي وال���دول الكبرى للقيام 
بواجبهم جت��اه ه��ذه اجلرمية 
ال��ن��ك��راء ال��ت��ي ت��خ��ال��ف جميع 
امل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة وح��ق��وق 

اإلنسان. 
كما وج��ه��ت جمعية إحياء 
ال��ت��راث اإلس��ام��ي ف��ي بيانها 
دعوة إلى العلماء وطلبة العلم 
للمساهمة في الدفاع عن املسجد 
األق��ص��ى، وال���رد على شبهات 
ال��ي��ه��ود وأك��اذي��ب��ه��م وخ���داع 
أعوانهم في التشكيك والتهوين 

من مكانة املسجد األقصى عند 
املسلمن؛ والعمل على إعمار 
املسجد األقصى بالصاة فيه، 
ودع��م حلقات العلم وال��دورات 
الشرعية إلعادة احلركة العلمية 
إليه من خال املسلمن املقيمن 
بجوار املسجد األقصى. وال حول 

وال قوة إال بالله العلي العظيم . 
واخ��ت��ت��م ال��ب��ي��ان بالتأكيد 
ع��ل��ى أن احل��ك��وم��ات العربية 
واإلسامية مدعوة اليوم أكثر 
من أي وقت مضى للعمل ضمن 
استراتيجية واضحة ومحددة 
حلماية املسجد األقصى، ومدينة 
ال���ق���دس ب��أك��م��ل��ه��ا م���ن العبث 
ال��ي��ه��ودي ؛ وال ب��د م��ن تنسيق 
ج��ه��ود امل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة 
واإلسامية لتكثيف نشاطاتها 
ودع��م��ه��ا للمدينة وسكانها ، 
وتطوير برامج الدعم اخليري 

واإلنساني . 
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اختتمت االندية الصيفية في ادارة السراج 
املنير التابعة لوزارة االوقاف  أنشطتها بعدما 
استمرت طيلة أرب��ع أسابيع متتالية بتقدمي 
الفعاليات املختلفة سواء الرياضية او الدينية 

والثقافية والرحات
أكد رئيس األندية الصيفية د/ فهد اجلنفاوي 
ف��ي اختتام ال��ن��ادي الصيفي ال��راب��ع عشر أن 
األندية الصيفية حققت العديد من أهدافها التي 

وضعت من أجلها وأهم تلك األهداف :-
شغل وق��ت ال��ف��راغ للناشئة م��ن س��ن )8( 
سنوات حتى )13( سنة فيما هو مفيد ونافع 
خال العطلة الصيفية .إضافة إلى تعليمهم 
أص���ول دي��ن��ه��م وحتفيظهم ل��ل��ق��رآن ال��ك��رمي 
.ومشاركتهم للرحات املتنوعة التي نظمها كل 

مركز على حدا لألماكن الترفيهية والسياحية.
 وأش��اد اجلنفاوي بتعاون أول��ي��اء األم��ور 
مع اإلدارة ، وسعيهم اجلاد حلضور أبناءهم 

ومشاركتهم في األن��دي��ة املختلفة حلمايتهم 
من رفقاء السوء . وبتعاون وزارة التربية 
بالسماح لألندية الصيفية باستخدام املدارس 
خال الفترة الصيفية وتهيئة الفرصه حلماية 
أبناءنا من االنحرافات السلوكية التي قد تنتج 
بسبب وقت الفراغ خال العطلة الصيفية . وأكد 
كذلك على تنوع البرامج واألنشطة حيث مت 
مراعاة وجود عناصر التشويق باإلضافة إلى 
التدريس وامل��رح والفقرات املهارية وال��ورش 
الفنية  وإلكساب الطاب املهارات اإليجابية 
وتنمية مهارة القراءة السريعة وكذلك تنمية 

روح االبداع واستغال الذوق العام
 كما ناشد اجلنفاوي أولياء األمور أن يكونوا 
دائ��م��ا على صلة ب��ال��س��راج املنير والسعي 

لتسجيل ابناءهم بالفصل الدراسي األول .
 كما أوض���ح م��ن خ��ال زي��ارات��ه امليدانية 
مبراكز السراج املنير التميز خال صيف هذا 

العام بزيادة أعداد املشاركن .
وفي اخلتام توجه بالشكر لقيادات وزارة 
األوق��اف والشئون اإلسامية لدعمها املستمر 
للسراج املنير ، وحرصها على تربية الناشئة 

التربية اإلسامية .
 أضاف اجلنفاوي : أن مراكز السراج املنير 
مبختلف أنشطتها وفعاليتها تقدم األفكار 
اجلديدة الستقطاب أكبر عدد من أبناء الكويت 
واملقيمن ،إضافًة إلي تعزيز الوحدة الوطنية 
وتعميق مفهوم الوالء للوطن ،وتقدمي اإلسام 
ب��ص��ورت��ه الصحيحة وم��ف��ه��وم الوسطية 
واالع��ت��دال، وتنمية مهارات احل��وار مع اآلخر 
وتنمية الذات والثقة بالنفس من خال مختلف 
الورش وكل ذلك تقدمه السراج خدمًة للجمهور 

مجاناً دون أي رسوم .
وأن اجلديد في صيف هذا العام هو فتح باب 
التسجيل وألول مرة للطاب لألعمار من 15إلي 

18 عام في مركز الريادة .
ومن جانبه قال نائب رئيس النادي الصيفي  
راشد سالم العازمي أن فكرة “ املراكز الصيفية 
“ حتت شعار “بعد الدراسة صيف السراج 
وناسة “ جاءت لتصب في تربية الناشئة من 
خال مناخ تربوي إسامي سليم وجو إمياني 
يجمع بن االستفادة خلقيا وروحيا ،مشيرا إلى 
أن رسالة املراكز الصيفية للسراج املنير هي 
األخ��ذ بيد الناشئة إلكسابهم القيم اإلسامية 

ومهارات احلياة وتعزيز الروح الوطنية .
قال إن فعاليات النادي الصيفي الرابع عشر 
ج��اءت ضمن أنشطة إدارة السراج املنير هذا 
العام لتؤكد على أهمية الناشئة ورعايتها من 
قبل إدارة السراج املنير مبا يحقق عدة أهداف 
منها تنمية ال���روح االجتماعية واجلماعية 
لدى الناشئة وملئ أوق��ات فراغهم مبا يحقق 
النفع لهم وملجتمعهم مب��ا يتماشى وروح 

التنشئة االجتماعية ، وفق روح اإلسام واملنهج 
الوسطي ال��ذي تتبعه إدارة ال��س��راج املنير، 
واملنبثقة من اإلستراتيجية العامة ل��وزارة 
األوق��اف والشؤون اإلسامية في هذه املرحلة 
، والذي جاء ليحقق الفائدة املرجوة منه للفرد 

واملجتمع .
وأشار العازمي إلى أن مراكز األندية الصيفية  
ك��ان��ت مجهزة ب��أح��دث ال��وس��ائ��ل التعليمية 
وأح��دث وسائل العرض املتطورة واحلديثة ، 
كما احتوت املراكز على صاالت أللعاب التسالي 
مثل : )البلياردو – تنس الطاولة – البيبي 
فوت – الباي استيشن( ، وهناك ماعب لكرة 
القدم وصاالت إلقامة املسابقات واملهرجانات 
الثقافية والندوات ، وحتتوي أيضا على كافتريا 
للطاب ومسجد وغيرها الكثير من املرافق 
التي يحتاجها الطاب خال حضورهم للمراكز 

د.فهد اجلنفاويالصيفية .

4 أسابيع األنشطة تواصلت ملدة 

»األوقاف« اختتمت فعاليات أندية السراج املنير الصيفية
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غاف املجلة

فصلية تعنى بأخبار الهيئة وأنشطتها املختلفة

القصر  ل��ش��ؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
تصدر مجلة »الوفاء«

صرح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة، رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة لشئون القصر الدكتور فالح عبد الله العزب، بان 
الهيئة العامة لشئون القصر أصدرت العدد األول من مجلة الوفاء وهي 
مجلة فصلية تعنى بأخبار الهيئة وأنشطتها املختلفة وكافة شؤون 
املشمولن برعايتها، وتوثق مسيرة كل من ساهم ويساهم في بناء الهيئة 
وأدائها لدورها في رعاية شئون القصر وغيرهم من املشمولن برعايتها، 
وبهذه املناسبة تقدم معالي الوزير بالتهنئة ملجلس إدارة الهيئة العامة 
لشئون القصر  واالدارة التنفيذية وموظفي الهيئة واملشمولن برعايتها 
متمنياً لهم جميعا دوام التقدم والنجاح والتطور الذي يساهم في تأكيد 
الدور االجتماعي واالنساني للدولة وللقيادة احلكيمة حلضرة صاحب 
السمو أمير اإلنسانية، ووجه معالي الوزير الشكر ل��وزارة اإلعام على 

تعاونها في سبيل إصدار هذه املجلة.

املكراد مكرماً الشمري

لشجاعته في حريق كراجات »شرق« الصناعية

م اإلطفائي مالك الشمري  املكراد كرَّ

كرم مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء الفريق خالد 
املكراد الوكيل عريف عبدالوهاب مالك الشمري وذلك 

لدوره في حريق كراجات شرق الذي وقع مؤخرا. 
واستقبل الفريق املكراد في مكتبه صباح اليوم 
نائب املدير العام لشؤون قطاع املكافحة اللواء جمال 
البليهيص يرافقه مدير اطفاء محافظة العاصمة 
العميد محمد الشطي لتقدمي الوكيل عريف الشمري 
أحد منتسبي مركز املدينة لإلطفاء، إذ أثنى املكراد 

على شجاعته وتفانيه في ح��ادث احلريق األخير 
في كراجات منطقة شرق الصناعية، مبينا أنه مثال 

يحتذى.
وتعرض الى مايسمى علميا  »Backdraft«، أي 
انفجار الدخان أثناء عملية مكافحة احلريق، وحينها 
تصرف الوكيل عريف بحرفية تامة في مواجهة 
هذا االنفجار لنقل صورة مشرفة عن زمائه رجال 

اإلطفاء.

عمدة )واشنطن( ود.حسن اإلبراهيم 

كسفراء لبرنامج »افعل الشيء الصحيح«

– أميركا« مؤسسة »الكويت 
50 طالبًا أميركيًا  تكرم  

كرمت مؤسسة الكويت - امريكا )ك��اف( للعام 
ال�22 على ال��ت��وال��ي 50 طالبا أمريكيا كسفراء 
لبرنامج )افعل الشيء الصحيح( الذي يهدف الى 
احلد من انتشار العنف في امل��دارس واملجتمعات 

احمللية في امريكا.
 جاء ذلك خال حفل عشاء اقامته املؤسسة في 
واشنطن مساء امس الثاثاء بالشراكة مع )احلملة 
الوطنية لوقف العنف( لتكرمي الطلبة كتاب املقاالت 
الفائزين من بن أكثر 75 الف مقال مقدم من أكثر من 
30 مدينة أمريكية طالها العنف وعانى أطفالها من 

صدمات نفسية.
 واعربت عمدة مدينة )واشنطن( موريل بوزر في 
تصريح لوكالة االنباء الكويتية )كونا( على هامش 
مشاركتها في هذه الفعالية عن سعادتها السهام 
القطاع اخلاص في خدمات التعليم العام في مدينة 

واشنطن.
 واكدت التزام املدينة بتحسن مستوى التعليم 
وضمان اكتساب جميع الطلبة للمهارات املطلوبة 
لنيل حياة كرمية معربة عن شكرها ملؤسسة الكويت 

- امريكا على اسهاماتها في هذا الصدد.
 واشارت الى الدعم التي تقدمه املؤسسة للطلبة 
واقامتها لانشطة والفعاليات املختلفة في سبيل 
ارش��اد الطلبة ال��ى الطريق الصحيح واتخاذهم 
القرارات الصائبة في حياتهم مؤكدة ان حتديات 
احلياة سترشد اولئك الطلبة ال��ى انتهاج النهج 
الصحيح االمر الذي سيساهم في حتقيق اهدافهم 

احلياتية.
 من جهته ق��ال رئيس املؤسسة الدكتور حسن 
االب��راه��ي��م ف��ي تصريح مم��اث��ل ل)ك��ون��ا( ان عدد 
املشاركن في مسابقة )افعل الشيء الصحيح( الذي 
يزداد سنويا وصل هذا العام حلوالي 75 الف طالب 
من مختلف الواليات االمريكية حيث مت اختيار 50 

منهم لتلقي تكرمي املؤسسة.
 واعرب عن الفخر واالعتزاز بانتشار البرنامج 
بشكل اكبر كل عام في جميع انحاء الواليات املتحدة 
االمريكية مبينا ان البرنامج س��اع��د ف��ي متكن 
الطلبة من التعبير والتفكير بتجنب وقوع العنف 

وانتشاره.
 واوض��ح ان املؤسسة ستقوم بتجميع مقاالت 
الطلبة الفائزين في كتاب وفهرستها بشكل دائم في 
مكتبة الكونغرس حيث خصص كتاب هذا العام 
لاجئن والنازحن حول العالم بسبب شجاعتهم 

في مواجهة العنف.
 وتأسست مؤسسة الكويت - أمريكا وهي منظمة 
غير هادفة للربح في عام 1991 تعبيرا لامتنان 
للشعب األمريكي على تضحياته في حرب اخلليج 
األولى وإعادة السلم إلى الكويت وتعزيز العاقات 

بن الواليات املتحدة والكويت.
 ودأبت املؤسسة منذ تأسسيها على حتقيق اهداف 
ثقافية وتعليمية من خال برامج التبادل الثقافي بن 
الشباب واعطاء فرصة للطلبة االقل حظا اضافة الى 

متويل ورعاية برنامج )افعل الشيء الصحيح(.

“إحياء التراث” جمعية 

»إحياء التراث« أدانت ممارسات 
االحتالل جتاه املسجد األقصى

»12 ضمن مهرجان »صيفي ثقافي 

»كمبوشة« لعبة مسرحية تخلق فوضى مصطنعة على مسرح الدسمة 
في معظم االوق��ات هناك شخص مجهول 
يقف وراء جناح او فشل عمل ما اال ان هذا 
الشخص كان يجلس اليوم في )كمبوشة( 
ليخلق فوضى فنية مصطنعة على خشبة 
مسرح الدسمة في لعبة مسرحية كوميدية 

ضمن فعاليات مهرجان )صيفي ثقافي 12(.
“كمبوشة” هو اسم لعرض مسرحي من 
تأليف عثمان الشطي واخراج نصار النصار 
وال��ذي يعني املكان الذي يجلس فيه امللقن 

الذي يشرح للممثلن النص او يلقنهم احلوار 
على املسرح.

 فهذا العرض الكوميدي الفوضوي املتعمد 
يوضح املشكات التي يواجهها فريق العمل 
ب��ن توصيات امل��خ��رج وش��ك��اوى املمثلن 
وق��ل��ق امل��ن��ت��ج وح���رص امل��ؤل��ف املسرحي 
والصعوبات التي يواجهها اجلميع خللق 

عرض مسرحي متكامل.
 واظهر فريق العمل حالة الفوضى في 

العمل املسرحي في حال عدم وجود تناغم 
وتفاهم ما بن اعضاء الفريق حيث فوضى 

االضاءة والصورة والصوت واحلوار.
 ورغم كل تلك الفوضى املصطنعة اال ان 
اجلمهور احلاضر للعرض املسرحي استمتع 
مبا شاهده واستنتج الهدف من هذا العرض 
املسرحي حيث أوص��ل اعضاء فريق العمل 

رسالة بشكل واضح للجمهور.
 وت��ط��رق ال��ع��رض ال��ى بعض املشكات 

االجتماعية والسياسية وبعض القضايا 
اجلديدة واملستحدثة على الساحة للتأكيد 
على اهمية ال��وح��دة الوطنية والتواصل 

االجتماعي.
 وي��أت��ي ه���ذا ال��ع��رض امل��س��رح��ي ضمن 
فعاليات مهرجان صيفي ثقافي 12 الذي 
ينظمه املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واالداب في الفترة من 10 حتى 29 يوليو 

اجلاري.

التزامًا باملعايير الدولية

»اإلحصاء«: حتديث »سنة األساس« ملؤشر أسعار املستهلك 
 أعلنت م��س��ؤول��ة ف��ي االدارة 
املركزية لاحصاء الكويتية أمس 
االرب��ع��اء ان االدارة حدثت سنة 
االس��اس ملؤشر االرق��ام القياسية 
الس��ع��ار املستهلك )ال��ت��ض��خ��م( 
لتصبح 2013 ب��دال م��ن 2007 
ال��ت��زام��ا باملعايير ال��دول��ي��ة ذات 

الصلة.
وقالت الوكيل املساعد لقطاع 
العمل االحصائي ب���االدارة منى 
الدعاس في مؤمتر صحافي عقد 
مبقر االم��ان��ة العامة للتخطيط 
والتنمية ان مشروع حتديث )سنة 
االساس( يعد احد مشروعات قطاع 
العمل االح��ص��ائ��ي وف��ق اجل��دول 

الزمني للنشر لعام 2017.
واضافت ان هذا املشروع يأتي 
حتقيقا للغايات االستراتيجية 
ل���ادارة املركزية لاحصاء التي 
تنص على تقوية وتدعيم النظام 
االح���ص���ائ���ي ف���ي ال���ب���اد ورف���ع 
مستوى ال��وع��ي ال��ع��ام وتوفير 
اح��ص��اءات وب��ي��ان��ات احصائية 
عاملية املستوى محسنة تنشر في 

توقيتها الصحيح.
واف��ادت ب��أن التحديث اجلديد 
واالن��ت��ق��ال بسنة االس����اس ال��ى 
)2013( ي��أت��ي اي��ض��ا ال��ت��زام��ا 
باملعيار الدولي بضرورة حتديث 
سنوات االساس كما يأتي التزاما 
ب��ق��رار مركز االح��ص��اء اخلليجي 
بانتقال دول املجلس لسنة اساس 

موحدة وهي 2013.
وذكرت انه مت االستعانة بخبير 
عن طريق برنامج االمم املتحدة 

االمن��ائ��ي مل��دة ع��ام للمساهمة في 
هذه النقلة النوعية وتدريب الكادر 
الوطني في مراقبة االسعار للتمكن 
من جميع املنهجيات والتصانيف 
الدولية احلديثة معربة عن الفخر 
بوجود ك��ادر وطني م��درب بشكل 
محترف على انتاج األرق��ام وفق 

املعايير الدولية.
واش������ارت ال���دع���اس ال����ى ان 
)االح��ص��اء( تعمل وف��ق جدولها 
الزمني على نشر م��ا ي��ق��ارب 43 
نشرة تخصصية سنوية ورب��ع 
سنوية وشهرية كما تدير سبعة 
مسوح ميدانية خال العام احلالي 
ف��ض��ا ع��ن ادارة ث��اث��ة انظمة 
احصائية ه��ي )معلومات سوق 
العمل( و )البيانات الداعمة خلطط 

التنمية( و )البيانات النفطية(.
وق���ال���ت ان ه����ذه ال��ن��ش��رات 
وامل��س��وح واالنظمة االحصائية 

تلبي املتطلبات من البيانات على 
املستوى الوطني وفق املعيار العام 
واخل��اص بالنشرات االحصائية 
الصادرة عن اللجنة االحصائية 
في االمم املتحدة وصندوق النقد 

الدولي.
واض���اف���ت ان ق��ط��اع ال��ع��م��ل 
االح���ص���ائ���ي ق�����ام خ�����ال ع���ام 
بالتحضير لهذا امل��ش��روع بعقد 
جلسات نقاشية م��ع مستخدمي 
االرقام القياسية السعار املستهلك 
الستطاع اآلراء وال��وق��وف على 
املتطلبات من املؤشر وفق طبيعة 
استخداماتهم وذلك مبشاركة من 
وزارة املالية وبنك الكويت املركزي 
ووزارة ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة 
وعدد من املراكز البحثية بالقطاع 

اخلاص.
وأك��دت احل��رص على استمرار 
)ق��ي��ادة ال��ت��ح��س��ن( ف��ي مختلف 

امل��ج��االت االح��ص��ائ��ي��ة ف��ي ضوء 
تزايد الطلب على البيانات والتزاما 
بأهداف التنمية املستدامة عامليا 
مبينة ان قطاع العمل االحصائي 
ميلك اجندة من املشروعات تشمل 
ال��ت��ع��داد االق���ت���ص���ادي ال��ش��ام��ل 
وال��ت��ع��داد التسجيلي )2020( 
ومسح الدخل واالن��ف��اق االس��ري 
واملسح الثاني لاستثمار االجنبي 

املباشر.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م��راق��ب 
اح���ص���اءات االس���ع���ار واالرق����ام 
ال��ق��ي��اس��ي��ة ب������االدارة امل��رك��زي��ة 
لاحصاء ه��دى السلطان خال 
امل��ؤمت��ر ان ثقافة تغيير )سنة 
االس��اس للرقم القياسي ألسعار 
املستهلك( ليست عملية جديدة 
بالكويت حيث ت��رج��ع ال��ى عام 

.1972
واض�����اف�����ت ال���س���ل���ط���ان ان 

االستعانة ب��خ��ب��راء معنين من 
املنظمات الدولية ساهمت في نقل 
املعرفة للكادر الوطني الجناز هذا 
العمل بطريقة مستدامة حيث مت 
عقد دورات تدريبية في مجاالت 
احتساب ال��رق��م القياسي ورب��ط 
سلسلة السنوات ومعاجلة السلع 

املفقودة وغيرها.
واظهر التقرير الشهري لارقام 
ال��ق��اس��ي��ة الس���ع���ار املستهلكن 
)التضخم( لشهر يونيو املاضي 
الذي مت اعتماده على )سنة اساس 
2013( ان الرقم القياسي العام 
الس��ع��ار املستهلك ارت��ف��ع على 
اس��اس شهري بنسبة 09ر0 في 

املئة مقارنة مبايو املاضي.
واوض����ح ال��ت��ق��ري��ر ان ال��رق��م 
القياسي العام سجل في يونيو 
امل��اض��ي ارت��ف��اع��ا سنويا مبقدار 
35ر1 في املئة مشيرا الى تغيير 
بعض عناصر منهجية القياس 
م��ع )س��ن��ة االس�����اس( اجل��دي��دة 
مثل االوزان الترجيحية وسلة 
السلع والتصنيف وعينة املصادر 
وطريقة متابعة ايجارات املساكن 

وغيرها.
ويعد الرقم القياسي السعار 
املستهلك اداة ل��ق��ي��اس التغير 
مبستويات االس��ع��ار عموما بن 
فترتن اما شهرية او سنوية وعادة 
ما يكون مؤشرا اساسيا لقياس 
التضخم او االنكماش االقتصادي 
اذ ميكن للدولة من خاله اتخاذ 
القرارات االقتصادية والتجارية 

ورسم السياسات النقدية واملالية.

جانب من املؤمتر الصحافي


