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من قطر للعرب
ومن العرب إلى العالم
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قطر: تصويت مصر للقرار الروسي مؤسف

قطر تدين تفجير هكاري 
وتتضامن مع تركيا

ـــتـــقـــدت قــطــر  نــــيــــويــــورك - وكـــــــــاالت: ان
والسعودية تصويت مصر في مجلس األمن 
الـــدولـــي لــصــالــح مـــشـــروع الـــقـــرار الــروســي 
تأييداً  يلق  لم  الذي  سوريا  في  الوضع  بشأن 
قطر  مندوبة  ووصفت  دول.  أربــع  من  إال 
ــيــاء آل  لــــدى األمـــــم الــمــتــحــدة الــشــيــخــة عــل
القرار  مشروع  لصالح  مصر  تصويت  ثاني 
اآلن  المهم  إن  وقالت  بالمؤسف.  الروسي، 
لمواجهة  فعله  يمكن  مــا  على  التركيز  هــو 

فشل مجلس األمن في حل األزمة السورية 
بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة، 
مــن جانبه وصــف الــمــنــدوب الــســعــودي في 
تأييد  الــُمــعــلــمــي  اهللا  عــبــد  الــمــتــحــدة  األمــــم 
مصر للقرار الروسي بالمؤلم، وقال إن من 
المؤسف أن يكون موقف السنغال وماليزيا 
في مجلس األمن أقرب إلى الموقف العربي 

من موقف مصر. 
ص ٣٨

إدانتها  عــن  قطر  أعــربــت  قنا:   - الــدوحــة 
واســتــنــكــارهــا الـــشـــديـــديـــن لــلــتــفــجــيــر الـــذي 
استهدف مقراً أمنياً في والية هكاري جنوب 
شرقي تركيا، ما أسفر عن سقوط عدد من 
القتلى والجرحى. وأكدت وزارة الخارجية، 
مع  التام  قطر  تضامن  أمــس،  لها  بيان  في 

ما  جميع  في  الشقيقة  التركية  الجمهورية 
تتخذه من إجــراءات وتدابير لمواجهة هذه 
على  وللحفاظ  اآلثــمــة  اإلجــرامــّيــة  األعــمــال 
أمــن واســتــقــرار الــبــالد. كما جـــددت موقف 

قطر الرافض للعنف واإلرهاب. 

ص ٣٩

أمهات ذوي التوحد يطالبن بمراكز حكومية

٣٦١ رخصة بناء في سبتمبر

أمهات  مــن  عــدد  أكــد  الدوحة-[: 
أهــم  أن   ] لــــ  الـــتـــوحـــد  ذوي  أطـــفـــال 
مركز  وجـــود  عــدم  هــي  يواجهنها  مشكلة 
لتأهيل أبنائهن بعد تجاوزهم سن ١٨ سنة 
وتــخــرجــهــم مــن مــركــز الــشــفــلــح لــألطــفــال 
مراكز  بإنشاء  مطالبات  االحتياجات،  ذوي 

تأهيل وتوظيف لألطفال ذوي التوحد.

وأشرن إلى أن مركز الشفلح ال يستوعب 
األعداد المتزايدة من األطفال ذوي التوحد، 
وأن هناك قائمة طويلة على قائمة االنتظار 
ما يتطلب إنشاء مراكز حكومية متخصصة 
التي  المالية  األعباء  لتخفيف  التوحد  بذوي 

يتحملها اآلباء واألمهات.

ص ٢٢ و٢٣

الدوحة - [: قالت وزارة التخطيط 
الــتــنــمــوي واإلحـــصـــاء إن عـــدد رخـــص البناء 
مقارنة  رخصة،  بلغ ٣٦١  سبتمبر  شهر  في 
السابق.   أغسطس  شهر  في  رخصة   ٦١٦ مع 
ــــه عــنــد مـــقـــارنـــة عــدد  ــتــقــريــر أن وأوضــــــح ال
مع  سبتمبر ٢٠١٦  خــالل  الــصــادرة  الرخص 
عــدد الرخص الــصــادرة خــالل الشهر السابق 

قــدره ٤١٪ ويعود  عاماً  فإن هناك انخفاضاً 
ذلك إلى أسباب موسمّية عالوة على عطلة 
عيد األضــحــى الــتــي امــتــّدت إلــى عــشــرة أيــام 
تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمّية المخّولة 
إلصــــدار تــراخــيــص الــبــنــاء، وقـــد لــوحــظ هذا 
االنخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات.

بـ[ ^ تفاصيل 

 قطـر تصنع  قطـر تصنع ٥٥ زوارق إطفــاء جـديدة زوارق إطفــاء جـديدة

سريان قانون الوافدين في ديسمبر
التنمية اإلدارية والداخلية تطلقان حمالت لتوعية العمال بأحكامه

حقوقهم تــحــفــظ  آلــيــات  ــر  ــي ــوف وت ــال  ــم ــع ال ـــي  وع تــعــزيــز  ــا  هــدفــن الــتــنــمــيــة:  وزيــــر 

برنامج إمداد 
يواجه التضخم

افتتاح قطر مول 
١٠ ديسمبر المقبل
ڈ  تفاصيل بـ[ ^ ڈ

الدوحة - [: كشف المهندس 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــحــمــادي  عيسى 
ـــــة أن  ـــمـــواد األولـــــّي ـــل لـــشـــركـــة قـــطـــر ل
المرحلة األولى من برنامج «إمداد» 
الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٥ 

ستكتمل في يناير ٢٠١٧.
وقـــــال: الــبــرنــامــج يــســعــى لــتــفــادي 

تضخم األسعار، والتنبؤ بالمستقبل.

تفاصيل بـ[ االقتصادية

 زورق اإلطفاء الذي ستشارك به أمن السواحل في ميليبول قطر ٢٠١٦

الجاري  األســبــوع  خــالل  تبدأ  قنا:   - الــدوحــة 
القانون  حــول  توعية  حمالت  شهرين  ولــمــدة 
رقم (٢١) لسنة ٢٠١٥ بتنظيم دخول وخروج 
الــوافــديــن وإقــامــتــهــم، والــتــي تنظمها كــل من 
التنمية  ووزارة  الداخلية  وزارة 
اإلداريـــــــــة والـــعـــمـــل والــــشــــؤون 

االجتماعية في قطر.
وتهدف حمالت التوعية 
إلـــــــى تــــوضــــيــــح األحــــكــــام 
الــــجــــديــــدة فــــي الـــقـــانـــون 
والتغييرات المترتبة على 
آلـــّيـــة خـــــروج الـــوافـــديـــن 
ونــظــام الــعــقــود الــجــديــد 
الـــــــــذي ســــيــــحــــّل مــحــل 
الملغى،  الكفالة  نظام 

المقبل  ديــســمــبــر  فــي  ســاريــة  ستصبح  والــتــي 
بن  د.عيسى  سعادة  وقــال  القانون.  تطبيق  مع 
اإلداريــة  التنمية  وزيــر  النعيمي  الجفالي  سعد 
لزيادة  نسعى  االجتماعية:  والــشــؤون  والعمل 
بشأن  الــعــّمــال  بين  الــوعــي  وتعزيز  الشفافية، 
آلّيات  وجود  وضمان  قطر،  في  العمل  قوانين 
القانون  «إن  وأضـــاف:  حقوقهم.  لهم  تحفظ 
وإقامتهم،  الوافدين  وخــروج  لدخول  الجديد 
والتغييرات المقبلة في قوانين العمل القطرية، 
من  أكــبــر  كتلة  مــن  فــقــط  جـــزء  ســـوى  ليست 
أجور  لحماية  أدّق  تنظيماً  تشمل  اإلصالحات 
جــودة  ذات  للعمال  مساكن  وتطوير  الــعــمــال، 
عــالــيــة، وتــعــزيــز اإلجـــــراءات الــخــاصــة بتطبيق 

القوانين ومعاقبة الُمخالفين».

ص ٩

الركن  العميد  كشف   :]  - الدوحة 
بحري علي أحمد البديد مدير عام اإلدارة 
خطة  عن  والحدود  السواحل  ألمن  العامة 
لتوزيعها  جديدة  إطفاء  زوارق   ٥ لتصنيع 
عــلــى بــعــض الــمــواقــع الــهــامــة عــلــى ســواحــل 
الدولة في الخور والوكرة وفرضة الشيوخ 

لتوفير  الــتــراثــيــة  بــالــمــراكــب  تمتلئ  الــتــي 
موضحاً  المراكب،  لتلك  الكافية  الحماية 
اإلطــفــاء  بــــزورق  الــمــشــاركــة  اإلدارة  عـــزم 
منسوبي  بأيدي  تصنيعه  تــّم  الــذي  الجديد 

اإلدارة في معرض ميليبول قطر.
طوله  يبلغ  الــــزورق  أن  لـــ [  وأكـــد 

فــيــمــا يــبــلــغ عــرضــه ١٢ قــدمــاً،  ٣٤ قـــدمـــاً 
مشيراً إلى أن اإلدارة العامة ألمن السواحل 
زيــادة  على  تصاميمه  وضــع  عند  حرصت 
على  الثبات  من  قــدر  أكبر  لمنحه  عرضه 

سطح الماء أثناء عمليات اإلطفاء.

ص ١٠










