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طال���ب ام���ن الس���ر العام 
جلمعي���ة الصحافي���ن فيصل 
القناعي وسائل االعالم املختلفة 
من صحف ومج���الت وقنوات 
فضائي���ة ومواق���ع الكترونية 
باتخاذ االجراءات الكفيلة للقضاء 
على مظاهر الفنت والتفرقة التي 
بدأت تغ���زو املجتمع الكويتي 
الس���نوات االخيرة وباتت  في 
تهدد الوحدة الوطنية بش���كل 
خطير جدا قد يفتت النس���يج 
االجتماعي ومستقبل الكويت اذا 
لم يتم اتخاذ االجراءات احلاسمة 
للتصدي ملثل هذا االنفالت وعدم 

االنضباط والفوضى التي تسود الساحة االعالمية حتت غطاء حرية 
الرأي بعيدا عن روح املس���ؤولية والشعور بخطورة ما يحدث من 
حمالت حتريض وتشكيك واستخدام ملفردات تثير النعرات الطائفية 

والقبلية والفئوية.
وقال امن السر العام جلمعية الصحافين الكويتية ان اجلمعية 
تناش���د القائمن على وسائل االعالم من رؤس���اء حترير ومديرين 
ومسؤولن اتخاذ قرار فوري وحاسم مبنع استخدام املفردات املثيرة 
للفنت وعدم الس���ماح للكتاب واحملررين ولغيرهم بتداول املفردات 
والصفات املرفوضة مثل الشيعة والسنة والبدو واحلضر واملناطق 
الداخلي���ة واملناطق اخلارجية وغيرها من كلمات وعبارات تش���كل 
معوال لهدم جدار الوحدة الوطنية وترسخ وتكرس التفرقة بن افراد 
املجتم���ع، ويجب علينا جميعا ان نتعاون حلماية وحدتنا الوطنية 
ومننع ايا كان من املتاجرة والتكس���ب السياسي الرخيص من وراء 
اثارة مثل هذه االمور السلبية اخلطيرة واالتفاق على عدم نشر او 
بث اي مواد صحافية او اعالمية حتمل هذا النفس الطائفي والقبلي 
والفئوي البغيض، س���واء كان للكتاب او احملررين او العضاء في 

مجلس االمة او ملنتسبن الحزاب وتيارات سياسية او دينية.

ناشدت رئيسة اللجنة 
العليا لجائزة األم المثالية 
لألسرة المتميزة الشيخة 
فريحة األحمد وزير اإلعالم 
الش���يخ احمد العبداهلل 
وقف المهازل التي تظهر 
القنوات  عل���ى بع���ض 
الفضائية، وقالت ان هذه 
الفضائي���ات قد خرجت 
ع���ن الميث���اق اإلعالمي 
والوطني، وذلك بنش���ر 
غسيل المجتمع وتهويل 
التوافه وتعظيمها لدرجة 
الدول���ة بأمور  اش���غال 

جانبية.
وأسفت الشيخة فريحة األحمد للمستوى 
الذي وصلت إليه بعض القنوات الفضائية 
الكويتية من إس���فاف واض���ح ومزايدات 
رخيصة ال تمت بصل���ة لتاريخ الكويت 
ورجالها ورموزها الش���رفاء، وهذا ان دل 
على ش���يء فإنما يدل على جهل القائمين 

على هذه القنوات او ترك 
العاملين عليها يفتون في 
الوحدة الوطنية وتماسك 
ابناء الكويت ويصطادون 

في الماء العكر.
الش���يخة  وطالب���ت 
فريح���ة االحم���د وزارة 
اإلع���الم بوضع ضوابط 
وقي���ود وش���روط على 
بعض القنوات الفضائية 
الكويتية حتى ال نصبح 
أضحوك���ة أم���ام العالم 
الخارجي، وقالت ان العمل 
المهني اإلعالمي يجب ان 
يترفع عن هذه المهاترات 
ويمارس دوره في اصالح وتوجيه المجتمع 
وضبط سلوكيات األبناء وتقديم النصح 
للمسؤولين بكل أدب واحترام، مع مراعاة 
الذوات وعدم الطعن والتشهير بأبناء الوطن 
الى مسؤولي  المواطنين  وإيصال صوت 

الدولة.

وزير الشؤون: لجنة دائمة لمتابعة حاالت التوقف الجماعية عن العمل
برئاسة الوكيل المساعد لشؤون العمل

الكندري التقى وفد وزارة القوى العاملة في ُعمان 
لالطالع على القرارات المنظمة لسوق العمل

برنامج الهيكلة يستقبل 45 مسّرحًا
من القطاع الخاص في اليوم الثالث

استقبل برنامج اعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
بالدولة امس 45 مس���رحا من 
القطاع اخلاص في اليوم الثالث 
من فتح باب التسجيل لصرف 

البدل.
التقدمي  وقالت رئيس قسم 
في برنامج اعادة الهيكلة ابرار 
ذياب  ان مجموع الذين سجلوا 
في قسم التقدمي على مدى االيام 
الثالث االولى بلغ 110 مسرحن 

من القطاع اخلاص.
وع���ن اآللي���ة املتبع���ة في 
استقبال املسرحن قالت ذياب 

انه على املسرح اخذ موعد عن 
طريق الهاتف ومن ثم مراجعة 
مبنى البرنامج لتقدمي االوراق 
املطلوبة من خالل ادارة جودة 
اخلدمة للتأكد من صحة االوراق 
واعطائه استمارة للعمل في جهة 

اخرى.
وبينت انه بعد هذه اخلطوة 
يحول الشخص الى قسم املزايا 
املالية التابع لقسم التقدمي للعمل 
على فتح ملف للشخص املسرح 
ودخول بياناته في النظام التابع 

للبرنامج لصرف البدل.
وافادت الذياب بأن االستمارة 

تثبت للشخص املسرح انه راجع 
البرنامج ليحفظ حقه في صرف 
البدل واعطاءة فرصة للعمل في 
جهات اخرى حس���ب مؤهالته 

العلمية وخبراته.
واضافت الذياب انه في نهاية 
كل ي���وم يتم حتوي���ل ملفات 
املسرحن املتقدمن للبرنامج الى 
البرنامج  القانونية في  االدارة 
للتأكد من احقية الشخص في 
صرف البدل وذلك بالتنس���يق 
م���ع الهيئة العام���ة للتأمينات 
الش���ؤون  االجتماعية ووزارة 

االجتماعية والعمل.

بشرى شعبان
اش���اد وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري 
بالعالق���ات المميزة والتواصل المس���تمر بين 
وزارتي الشؤون االجتماعية والعمل في الكويت 

وسلطنة عمان.
ج���اء ذلك عق��ب اس���تقب��اله وفد المديرين 
العامين من وزارة القوى العاملة في س���لطنة 
عمان مدير عام الترقية د.ناصر بن سيف الشامي 
ومدير عام التشغيل سالم بن نصير الحضرمي، 
وال���ذي يزور الكويت للتع���رف واالطالع على 
تجربته���ا في مجال العم���ل والعمالة وبخاصة 
لالطالع على القرار الصادر بشأن ايقاف اصدار 
تصاريح العمل اال في القطاعات الحيوية وأثر ذلك 
على معالجة مشكلة العمالة الهامشية والتقليل 

من وجودها.
واض���اف الكندري: اطلعن���ا الوفد على آخر 
الق���رارات الصادرة في مج���االت العمل وردود 
األفع���ال عليها ومدى تأثيرها في حل مش���اكل 
عديدة تواجه قطاعات العمل، موضحا ان مشاكل 

العمالة في الكويت تعتبر قليلة بالنسبة لحجم 
العمالة الوافدة في البالد، مؤكدا ان الوزارة تسعى 
دائما للتنسيق مع جميع الجهات اليجاد بدائل 
لنظام الكفيل والس���عي الدائم لحماية الكفيل 

والمكفول.
ومن جانبه اثنى الوكيل المساعد لقطاع العمل 
منصور المنصور على القرار األخير بشأن تحويل 
العامل دون موافقة الكفيل، معتبرا اياه خطوة 

جريئة وتتفق مع جميع المواثيق الدولية.
وتقدم د.ناصر بن س���يف وسالم بن نصير 
بالشكر والتقدير لوكيل الوزارة والوكيل المساعد 
على حسن االس���تقبال والحفاوة التي القياها 
في بلدهما الكوي���ت، مؤكدين على ان مثل هذه 
اللقاءات وتبادل الخبرات تس���اهم بشكل كبير 
في الحد من تواجد العمالة الهامشية واستقرار 

سوق العمل بدول مجلس التعاون.
واشادا بتجربة الكويت المتميزة في معالجة 
قضايا العمالة والقرارات الجريئة للحد من العمالة 

الهامشية.

المنصور: قرار تحويل العامل دون موافقة الكفيل جريء

محمد الكندري ومنصور املنصور خالل لقائهما الوفد العماني

د.محمد العفاسي

فيصل القناعي

الشيخة فريحة األحمد

للشركات واملؤسسات املتعاقدة مع 
اجلهات احلكومي����ة والعمل على 

تذليل اي عقبات بشأن ذلك.
ويحدد ضابط اتصال بن اجلهات 
املبينة في هذا القرار للتنس����يق 
معها حول آلية عمل اللجنة وكل ما 
يتعلق باختصاصاتها على ان تتم 
تسميته من قبل األعضاء في أول 
جلسة يتم عقدها بعد صدور قرار 
تشكيلها. على ان جتتمع اللجنة 
بدعوة من رئيسها او نائبه وتعتبر 
اجتماعاته����ا صحيح����ة بحضور 

أغلبية األعضاء.
وللجنة ان تستعن مبن تراه 
من ذوي اخلب����رة واالختصاص 
لتس����هيل مهامها وتباشر اللجنة 
أعمالها وتصنف بالفئة االولى طبقا 
لقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 
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املراسالت في الشؤون بدر العجمي. 
وم����ن وزارة الداخلية مدير ادارة 
العمالة املنزلي����ة العقيد عبداهلل 
عوض العلي، ومدير ادارة البحث 
والتحري العقي����د جنيب خليفة 
الش����طي، باالضافة ال����ى رئيس 
العقود احلكومية  قس����م متابعة 
في الش����ؤون فت����وح األنصاري، 
رئيس قسم الرواتب في الشؤون 
العمل  العازمي، ومفتشي  مبارك 
الظفيري،  ناصر اجلريب، محمد 
محمد السلمان، ومنسق إداري من 

الشؤون مرزوق الرشيدي.
وتختص اللجنة املشكلة بسرعة 
االنتق����ال الى أماك����ن التجمعات 
العمالية فور اإلبالغ عنها، وإجراء 
التحقيقات األولية مع أطراف النزاع 
العمالة  للوق����وف على طلب����ات 
وحتديد مدى قانونيتها. الى جانب 

التنس����يق مع ادارة عمل العقود 
واملشاريع احلكومية للتحقق من 
وجود ضمان مالي وقيمته بشأن 
املشروع احلكومي موضوع النزاع، 
مع التنسيق مع ادارة تفتيش العمل 

من قبل اجلمارك اال بعد موافقة 
اجلهة املختصة وللسلطة احلق 
في حتديد ش���روط الش���هادة 
الصحية النباتية التي ينبغي 
استيفاؤها قبل مغادرة الشحنة 
للبلد املصدر وللسلطة املختصة 

واضاف البدر انه صدر ايضا 
قانون باملوافقة على نظام االسمدة 
ومحسنات التربة الزراعية في 
دول املجلس والذي ينص على 
عدم اس���تخدام وتداول اسمدة 
ومحسنات التربة الزراعية غير 
املسموح باستخدامها وتداولها او 
مخالفة للمواصفات او الشروط 
الصادرة مع عدم استيراد اسمدة 
او محس���نات للتربة الزراعية 
دون احلص���ول على ترخيص 
استيرادها من اجلهة املختصة 
وش���هادات بخلوها من بذور 
اخلشخاش واالحياء املجهرية 
واآلفات احليوانية واحلشرية 
الضارة، مع استعمال عبوات 
لألسمدة او محسنات التربة او 
وضع ملصقات على العبوات او 
كتاب���ة بيانات عليها باملخالفة 

للقرارات الصادرة.

احلق في إلغاء هذه االشتراكات 
لبعض املواد بناء على مستوى 
له���ذه  املخاط���رة املصاح���ب 

املواد.
البدر: كم���ا ينص  وتاب���ع 
القان���ون على ان���ه يجب على 
املستوردين االفصاح عن جميع 
النبات���ات واملنتجات النباتية 
والكائن���ات النافق���ة وامل���واد 
اخلاضعة للتفتيش فور وصولها 
الى نقطة الدخول، وتخضع هذه 
االرساليات للتفتيش والتأكد من 
سالمتها وفي حال ثبوت ان املواد 
متثل خطرا بإدخال آفة زراعية 
للسلطة احلق في إعدام املواد 
املستوردة على وجه السرعة، 
اذا رأت انها تشكل خطرا اضافة 
الى انه يحظر دخول الرمل او 
التربة او االسمدة العضوية غير 

املعاجلة وغير املعقمة.

واألدوات والرس���ائل موضوع 
املخالفة. واش���ار البدر الى ان 
نظام احلجر الزراعي يعتبر من 
النظم املتطورة التي تؤدي الى 
النباتية  البيئة واملواد  حماية 
من دخ���ول اآلف���ات الزراعية 
وانتش���ارها ولتسهيل انتقال 
امل���واد الزراعية والنباتية بن 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
وباقي دول العالم على اس���س 
علمية وصحية لتحقيق الهدف 

من هذا النظام.
القان���ون ينص  ان  وب���ن 
على تفتيش شحنات النباتات 
النباتية والكائنات  واملنتجات 
النافقة واملواد اخلاضعة للوائح 
املستوردة او املعدة للتصدير 
م���ن الدول اضافة الى اعدام او 
التخلص من الشحنة املخالفة، 
وال يسمح باإلفراج عن اي شحنة 

بشرى شعبان
أعلن رئي���س مجلس إدارة 
هيئة الزراعة م.جاس���م البدر 
ان قانون احلجر الزراعي لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربي���ة صدر وس���يعمل به 
اعتبارا من صدوره في ش���هر 
يوليو املاضي، حيث تضمنت 
املادة األولى من القانون املوافقة 
على قانون احلجر الزراعي لدول 

املجلس.
وقال في تصريح صحافي إن 
القانون شمل في مادته الثانية 
ان كل من يخال���ف احكام هذا 
القان���ون او اللوائح الصادرة 
تنفي���ذا له يعاق���ب باحلبس 
م���دة ال تتجاوز ثالثة اش���هر 
وبغرامة مالية ال تتجاوز 225 
دينارا او احدى هاتن العقوبتن 
املواد  مع احلك���م مبص���ادرة 

للتحقق من ثبوت تقدمي اصحاب 
االعمال كشوف رواتب عن الفترة 
التي يطالب بها العمال من عدمه، 
اإلدارة  التي اتخذتها  واإلجراءات 
بشأن صاحب العمل غير امللتزم 
بذلك، اضافة الى التنسيق مع ادارة 
العمل املختصة حول بيانات املنشأة 
موضوع النزاع، والتنس����يق مع 
قطاع الشؤون املالية واإلدارية حال 
اقرار اللجنة تسييل الضمان املالي 
طبقا لإلجراءات املنصوص عليها 

بالقرار الوزاري رقم 2001/134.
والتنسيق مع اإلدارات املعنية 
بوزارة الداخلية لسرعة التواجد 
ف����ي م����كان التجمه����ر، وتوعية 
العمالة مبراعاة اإلجراءات اخلاصة 
العمالية طبقا للمادة  باملطالبات 
69 من قان����ون العم����ل بالقطاع 
االهلي، ومتابعة الدفعات املستحقة 

بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون د.محمد 
العفاس����ي ق����رارا وزاريا يقضي 
بتشكيل جلنة مشتركة بن وزارة 
الشؤون ووزارة الداخلية ملتابعة 
حاالت التوقف اجلماعي للعمال عن 
العمل وتسوية تلك املنازعات وديا 
على ان تكون جلنة دائمة برئاسة 
الوكيل املس����اعد لشؤون العمل، 
وعضوية كل من مدير ادارة عالقات 
العمل في وزارة الش����ؤون نائبا 
لرئيس اللجنة واملستشار القانوني 
األزهري عبداحلميد ومراقب عالقات 
العمل هادي العنزي باالضافة الى 
الباحث����ن القانونين في الوزارة 
كل من: مش����عل املطيري، حمدان 
العنزي، يوسف املطيري، ضاري 
املراد، عبدالرزاق  الفرتاج، وفهاد 
حسن فهمي، سعود هديان، ومنفذ 

الحربي إليجاد حلول سريعة الرتفاع أسعار المواد الغذائية
قال رئيس احلملة الوطنية ملكافحة الغالء 
مبارك احلربي اجتهت العديد من األسر الى 
ترشيد مستلزماتها بعد موجة الغالء وارتفاع 
األسعار التي شهدتها املواد الغذائية خالل 
هذا العام، والتي ارتف����ع بعضها الى اكثر 
من 100% مقارنة بالع����ام املاضي، وجاءت 
تلك اخلطوة من معظم االسر ذات الدخلن 
املتوسط واملتدني بعد فش����لها في الوفاء 
بتلبية حاجاته����ا بعد موجة الغالء وثبات 
رواتب معظم املوظفن وعدم زيادتها بالشكل 
الذي ميكنها من مج����اراة تلك االرتفاعات، 

التي بدأت تشكل مش����كلة اخرى لدى تلك 
الفئة من املوظفن.

وتابع: تدور مخاوف ل����دى العديد من 
املس����تهلكن من اس����تغالل وجشع بعض 
التجار خالل شهر رمضان واغراق السوق 
مبنتجات غير صاحلة او رديئة بأس����عار 
منافسة، مستغلن عدم قدرة البعض على 
ش����راء متطلباتهم، مطالبن بفرض رقابة 
شديدة من وزارة التجارة والشؤون للتصدي 

لعمليات الغش والتدليس.
وأثنى احلربي على إعالن وزير الشؤون 

االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي رفض 
الوزارة ألي زيادة مصطنعة في اسعار السلع 
قبل وخالل شهر رمضان وهذا طمأن املواطنن 
واكد على جدية احلكومة في رفض اي تالعب 
بأقدار املواطنن وقد اعلن العفاسي ان وزارة 
الشؤون جتري مخاطبات مع وزارة التجارة 
واحتاد اجلمعيات بشأن ارتفاع االسعار خالل 
شهر رمضان، مشيرا الى ان وزارة الشؤون 

تعمل جاهدة على هذا املوضوع.
وحذر من ارتفاع اسعار السلع الغذائية 
خالل شهر رمضان املبارك، مؤكدا ان وزارة 

الش����ؤون خاطبت اجلهات املختصة بشأن 
هذا املوضوع، وس����يتم متابعة اي تعد او 
جت����اوز دون مبرر، قائال: لن نس����مح بأي 
زيادة خالل هذا الشهر الكرمي، ونتمنى ان 
تكون احلكومة كلها العفاسي الذي ارضى 

جموع املواطنن واملقيمن.
وطالب احلربي بوضع حلول س����ريعة 
الرتفاعات اسعار املواد الغذائية، خصوصا 
التي دعمت م����ن احلكومة وخفضت لفترة 
قصي����رة، ث����م ع����اودت االرتفاع بش����كل 

جنوني.

 ضم أشكناني لتشكيل اللجنة التنفيذية لـ »المعاقين«
وإلغاء شرط سقف الراتب لمنح المساعدة لذوي اإلعاقة دون الـ 18 عامًا

أصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي قرارات خاصة باملعاق���ن حيث جاء في 
القرار االول: تشكل هيئة طبية عليا مكونة من ثالثة 
اطباء استشارين باالضافة الى رئيس اللجنة الطبية 
الرئيسية العتماد شهادات االعاقة الصادرة عن اللجنة 

الطبية الرئيسية والتصديق عليها.

وتضمن القرار الثاني: يلغى شرط سقف الراتب 
كش���رط ملنح املس���اعدة لالطفال املعاقن دون سن 
الثامنة عشرة جلميع االعاقات والذين تنطبق عليهم 

شروط املجلس االعلى ملنح املساعدة.
وجاء في القرار الثالث: مينح القرض االسكاني 
لالش���خاص ذوي االعاقة املقيدين باملجلس االعلى 

لشؤون املعاقن وذلك جلميع انواع االعاقات باستثناء 
التعليمية فيما عدا ما تقرره اللجنة الطبية الفرعية 

املختصة.
وآخر القرارات كان ضم د.جاسم اشكناني وكيل 
الوزارة املساعد للرعاية االجتماعية الى تشكيل اللجنة 

التنفيذية للمجلس االعلى لشؤون املعاقن.

الجناحي: إدارة اإلحصاء تعّد خطة لتعداد السكان 
والمباني والمساكن والمنشآت لعام 2010

قالت االدارة املركزية لالحصاء امس انها اعدت 
خطة متكاملة للتعداد العام للسكان واملباني واملساكن 
واملنشآت لعام 2010 من حيث مراحل العمل والتوقيت 
الزمني الشامل لها. واوضحت مديرة االدارة حصة 
اجلناحي في ان املرحلة التحضيرية شملت حتديث 
الوحدات امليدانية من بلوكات ومبان بغرض اعداد 
اخلرائط واملخططات احملدثة ومن ثم اعادة تقسيمها 
الى مناطق عمل املشتغلن حسب الكثافة السكانية 
والتوزيع اجلغرافي الذي استند الى ما اسفرت عنه 
بيانات التحديث من اعداد االسر واالفراد واملنشآت. 
واضافت انه مت اعداد هيكل املشتغلن وتقدير اعدادهم 
في كل فئة واعداد دليل ميداني لهذه التقسيمات على 

ضوء ما اسفرت عنه بيانات التحديث.
وافادت بأن اعمال التحديث بدأت منذ س����بتمبر 
عام 2008 واستمرت حتى يونيو عام 2009 مشيرة 
الى انه متت االس����تعانة ببلدية الكويت ومؤسسة 
الرعاية الس����كنية والهيئة العامة للزراعة والثروة 
الس����مكية في توفير اخلرائط اضافة الى ارش����يف 

التعداد السابق لعام 2005.
واشارت الى انه مت تقسيم عدد املشتغلن على كل 
محافظات الكويت ومتت االستعانة بوزارة الداخلية 
لتسهيل اعمال املش����تغلن ومت اعتماد التقسيمات 

االدارية للوحدات امليدانية في الدولة.
وقالت اجلناحي انه مت وضع برنامج الستقطاب 
الراغبن في العمل في املشروع في كل مراحله عن 
طريق االعالن في الصحف ووسائل االعالم املرئية 
واملس����موعة واملقروءة مش����يرة الى انه مت توزيع 
صناديق لتجميع طلبات العمل بعدة اماكن مبحافظات 
الكويت الس����ت وغيرها. واشارت الى انشاء قاعدة 

بيان����ات آلية لتجميع كل الطلب����ات متهيدا لفرزها 
واختي����ار من تنطبق عليهم الش����روط الختبارهم 
وتوزيعهم على برامج التدريب. وبينت انه مت استخدام 
النظام اآللي لنظم املعلومات اجلغرافية في حتديث 
اخلرائط وانتاج خرائط باالرقام الرمزية للوحدات 

االحصائية لغاية البلوك واملبنى.
واشارت الى ان االسابيع املقبلة ستشهد انطالق 
مرحلة ترقي����م البلوكات موضحة ان����ه مت اعتماد 
لوحات معدنية خاصة باملش����روع لتثبيتها بعيدا 
عن االس����لوب املتبع في التعدادات السابقة والذي 
كان يستخدم الصبغ والرش لهذه العالمات حفاظا 
على الوجه احلضاري للمباني. واكدت ان اللوحات 
ستمكن الباحث من ترقيم املباني في املرحلة الالحقة 
وهي املرحلة التنفيذية لتعداد املباني واملساكن في 
فبراير املقبل وصوال الى املساكن وترقيم املنشآت 
وبالتالي حصرها واستيفاء االستمارات املعدة لذلك 
وصوال الى االسر واالفراد وحصرهم في ابريل عام 
2010 واستيفاء بياناتهم الدميوغرافية واالجتماعية 
واالقتصادية. وناشدت اجلناحي املواطنن واملقيمن 
ضرورة احملافظة على اللوحات واملساهمة في اجناح 

هذا املشروع الوطني في مراحله املختلفة.
وقالت ان هذا التعداد سيوفر قاعدة من البيانات 
الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية اضافة الى 
انه يشكل بذلك اطارا للمسوح واالبحاث التي جتري 
بالعين����ة والتي تخدم اغ����راض التنمية وتفيد في 
رسم السياسات السكانية واالسكانية وتساهم في 
تطبيق برامج الرعاية الصحية واالجتماعية واالرتقاء 
برعاية ذوي االحتياجات اخلاصة والتوزيع املناسب 

للمرافق واخلدمات.

انطالق مرحلة ترقيم البلوكات قريبًا

»الصحافيين« تدعو لمنع استخدام المفردات الطائفية والقبلية

البدر: قانون الحجر الزراعي يهدف لحماية المواد النباتية من اآلفات

 فريحة األحمد تدعو وزير اإلعالم
لوقف اإلسفاف وتهويل التوافه في الفضائيات
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