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من قطر للعرب ومن العرب إلى العالم

يومية سياسية مستقلة
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قانون األسرة يعاني من الثغرات
أكدوا أن ٩٩٪ من القضايا تنتهي لصالح الزوجة.. محامون:

الخارجية : ال تسافروا إلى لبنان

انطالق منتدى الدوحة اليوم

الخارجية  وزارة  دعت  قنا:   - الدوحة 
كــافــة الــمــواطــنــيــن إلـــى عـــدم الــســفــر إلــى 
لــبــنــان فـــي الـــوقـــت الــحــالــي حـــرصـــاً على 
أمنهم وسالمتهم، وذلك نظراً لألوضاع 
الجمهورية  فــي  المستقرة  غير  األمنية 
اللبنانية الشقيقة وما قد يترتب عليها من 

تداعيات. كما دعت المواطنين المتواجدين 
في لبنان حالياً إلى المغادرة، وفي حالة 
قطر  بسفارة  االتــصــال  بقائهم  ضـــرورة 
في بيروت على أرقام: ٠٠٩٦١١٨٦٥٢٧١ 

.٠٠٩٦١١٨٠٤٢٥٨ - ٠٠٩٦١١٨٠٤٢٥٦ -
ص ٤

أعــمــال  الــيــوم  تنطلق  قــنــا:   - الــدوحــة 
مــنــتــدى الــدوحــة الــثــانــي عــشــر ومؤتمر 
إثــــــراء الــمــســتــقــبــل االقـــتـــصـــادي لــلــشــرق 
أيــام..  ثالثة  فعالياته  وتستمر  األوســـط 
يعقد  الذي  المنتدى،  أعمال  في  يشارك 
المستقبل  إثــــراء  مــؤتــمــر  مــع  بــالــتــزامــن 

االقـــتـــصـــادي لــلــشــرق األوســــــط، الــعــديــد 
والــوزراء  والحكومات  الدول  رؤساء  من 
ونــــــواب الــبــرلــمــانــات ورجــــــال األعـــمـــال 
وخبراء في مختلف المجاالت من شتى 

أنحاء العالم.
ص ٨

استقاالت بالجملة في القطرية للمسنين

القطريات يدرن مصانع على الورق فقط كيوتل:  ال زيادة في رسوم البالك بيري
اتصاالت  شركة  نفت   :]  - الدوحة 
قطر كيوتل الشائعات التي تناقلتها شبكات 
زيادة  وجود  عن  أمس  االجتماعي  التواصل 
وصرح   . بيري  البالك  خدمات  رســوم  في 
مصدر لـ[ أن أسعار الخدمة لم يطرأ 
مشيراً  الماضي  سبتمبر  منذ  تغيير  عليها 

إلى أن سعر خدمة هال بالك بيري ١٥ رياالً 
لعمالء  ريــاالً  و٦٠  هال،  لعمالء  األسبوع  في 
لكيوتل  ســابــق  بــيــان  وبــحــســب   ، الــشــهــري 
يحصل جميع عمالء خدمة «الشهري» على 
بالك  إنترنت  خدمة  من  الكاملة  الحزمة 

بيري مجاناً.

دراســة  نتائج  كشفت   :]  - الــدوحــة 
أجـــراهـــا الــمــركــز الــثــقــافــي لــلــطــفــولــة على 
األطفال في سن ١٠ و ١٢ سنة وفي مناطق 
مختلفة من قطر حول توجه األطفال نحو 
القراءة أن٦٣ ٪ من األطفال في سن الثانية 
عشرة و٥٧٪ من األطفال في سن العاشرة 

قــراءة  على  التلفزيون  مــشــاهــدة  يفضلون 
الكتب، فيما عّبر ٣٥٪ من األطفال في سن 
سن  في  األطــفــال  من  و٣٣٪  عشرة  الثانية 
العاشرة عن اعتقادهم بأن القراءة مضيعة 

للوقت. 

ص ١٩

األطفال يفضلون التلفزيون على القراءة

كتبت - منال عباس :

أكــــد عــــدد مـــن الــقــانــونــيــيــن أن قــانــون 
الرجل  ظلم   ٢٠٠٦ لعام  القطري  األســرة 
ما يتعلق  في كثير من مــواده، وخصوصاً 
من  وغــيــرهــا  والــحــضــانــة  النفقة  بقضايا 
األمـــور األخــــرى، مــؤكــديــن أن ٩٩ ٪ من 
قضايا األسرة والتي يكون طرفاها الزوج 

والزوجة تنتهي لصالح األخيرة.
مــاســة  الـــحـــاجـــة أصــبــحــت  وقــــالــــوا إن 
إلعـــــداد مـــشـــروع قـــانـــون جــديــد لــألســرة 
التي  الكبيرة  والتغيرات  التطورات  يواكب 
أن  مبينين  القطري،  المجتمع  يشهدها 
رغم  كبير،  قصور  يشوبه  الحالي  القانون 
في  المتطورة  القوانين  من  يعد  كــان  أنــه 
معالجة  تــتــطــلــب  الـــضـــرورة  وأن  قــطــر، 
الــنــواقــص فـــي هـــذا الــقــانــون كــونــه يمثل 
ركيزة أساسية في الحفاظ على المجتمع 
من  بــد  ال  نقاطا  هــنــاك  أن  كشفوا  كما   ..
تتحقق  حــتــى  األســـــرة  لــقــانــون  إضــافــتــهــا 

المعادلة وتقل المشكالت.
ــــى جــهــل بــعــض الــســيــدات  وأشــــــــاروا إل
الــذي  األمــر  النفقة،  ومشكالت  بالقانون 
التقاضي،  أمـــد  ويــطــيــل  مــعــانــاتــهــن  يــزيــد 
فــضــالً عـــن أن عــــددا مـــن مــــواد الــقــانــون 
إلى  يؤدي  الذي  األمر  وهو  واضحة،  غير 
حدوث كثير من المشاكل بين المتقاضين 
العديد  أيضا  هناك  أن  كما  والمحامين، 
مــن الـــمـــواد الــتــي تــحــتــاج إلعــــادة صياغة 

لتوضيحها ألنها تحمل أكثر من تفسير.
ص ٢٢

األمير وعباس يستعرضان 
المستجدات الفلسطينية

ص ٨

في [ اليوم

إعالن آليات منح 
القسائم التعليمية

ص٢٧

عراقيون يهددون 
تركيا بسبب الهاشمي

ص٣٦

البعوض يطارد 
قادة الثماني 

ص٣٩

اعتماد الالئحة التنفيذية 
لألنشطة الصيفية 

ص٤٣

بقلم : صادق محمد العماري

تعثر أشغال تعثر أشغال 
        حديث المجالس حديث المجالس 

ص ٢٣

كتبت- هناء صالح الترك: 

كــشــف الــســيــد مــبــارك عــبــد الــعــزيــز آل 
القطرية  للمؤسسة  العام  المدير  خليفة، 
من  عــدد  استقالة  عن  المسنين،  لرعاية 
الموظفين القطريين من المؤسسة بسبب 
التي   ٪٦٠ الـــ  زيـــادة  على  حصولهم  عــدم 
حصل عليها جميع الموظفين القطريين 
أن   ] لـــ  وأكــد  العامة.  بالمؤسسات 
الموظفين  استقطاب  تــحــاول  المؤسسة 
القطريين عبر الحوافز الوظيفية، إال أن 

ذلك لم يعد يكفي، حيث أقدَم عدد كبير 
من الكوادر على تقديم استقاالتهم بسبب 
عـــدم حــســم حقهم فــي زيــــادة الــرواتــب 

بنسبة ٦٠٪ منذ ٩ أشهر.
الرعاية  خدمة  تفعيل  بدء  عن  وأعلن 
خــطــوات  واتــخــاذ  الــســن  لــكــبــار  المنزلية 
عــمــلــيــة لــتــقــديــم الـــرعـــايـــة الــنــهــاريــة في 
المسنين  استقطاب  خالل  من  المؤسسة 
الطبيعي  والــعــالج  الترفيه  تشمل  والــتــي 

وتعزيز اللياقة البدنية والذهنية.

ص ٢٦

كتب - عاطف الجبالي:

طالب عدد من سيدات األعمال القطريات 
تطوير  تواجه  التي  العقبات  تذليل  بضرورة 
وتنمية القطاع الصناعي، وأكــدن أن المرأة 
الــقــطــريــة تــمــتــلــك ٥٠ مــصــنــعــاً عــلــى الــــورق 

المشروعات  تلك  إدارة  تتولى  حيث  فقط 
المصانع  صــاحــبــات  وتكتفي  أخـــرى  جــهــات 
بأخذ ريع اإليجار فقط. وأضفن أن تطوير 
القطاع الصناعي يتطلب زيادة تسهيالت منح 

األراضي الصناعية وتخفيض القروض.
تفاصيل بـ[ االقتصادية


