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الصحف الغربية أشادت بخطوات الدوحة لتعزيز بيئة العمل

ترحيب عاملي باإلصالحات القطرية في مجال العمل
منظمة العمل الدولية:
اإلصالحات الشاملة لنظام
الكفالة تدعم حقوق العمال

رئيس الوزراء يستقبل مساعد رئيس بيالروس

الغارديان:
اإلصالحات تمنح العمال
األجانب مزيدًا من الحرية

ال ديباش الفرنسية:
قطر أول دولة خليجية تجري
إصالحات على نظام الكفالة

أواست :الدوحة أقرت مجموعة من اإلصالحات والتشريعات لفائدة العمال
بورو :قطر تتغير بشكل إيجابي واإلصالحات تضع نظامًا أكثر حداثة

☚ص3

رئيس األركان يبحث تعزيز
التعاون األمني مع قادة أمريكيني
☚ص2

الدوحة  -الشرق -قنا

رحبت منظمة العمل الدولية باإلصالحات
الشاملة التي أعلنتها دولــة قطر في سوق
الـعـمــل لــديـهــا ،ب ـهــدف إن ـهــاء ن ـظــام الكفالة
ووض ــع خ ـطــوة مـهـمــة إل ــى األمـ ــام ف ــي دعــم
حقوق العمال املهاجرين.

وق ــال ــت املـنـظـمــة ال ــدول ـي ــة ،ف ــي ب ـيــان أورده
مركز أنباء األمم املتحدة :إن هذه الخطوات
مجتمعة تمثل نهاية الكفالة في البالد.
وأش ـ ـ ــادت ال ـص ـح ــف ال ـع ــامل ـي ــة بـمـجـمــوعــة
اإلصالحات الهامة التي أقرتها دولة قطر
لـصــالــح الـعـمــال مــن أج ــل تـحـســن ظــروف
ال ـع ـمــل ودع ـ ــم ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ال ـكــون ـيــة،

☚ص 20-3ورأي قرشلا ص17

الدوحة تستضيف قمة ميونيخ أواخر الشهر الجاري ..خبراء لـ قرشلا:

بسعر ريال للسهم الواحد اعتبارًا من  27وحتى  7نوفمبر

قطر تقوم بدور رائد في األمن السيبراني
تقارير عاملية :املنتدى
فرصة مهمة للتركيز على
التقنيات املتطورة

اهتمام إعالمي
بفعاليات منتدى األمن
العاملي في الدوحة

ماسلحدان :نتائج إيجابية
للمنتدى في مكافحة
املعلومات املضللة

كول :قطر تقوم
بجهود للتوعية بمخاطر
املعلومات املزيفة

بلدنا تطرح  1.4مليار سهم لالكتتاب
إدراج الشركة بالبورصة
في ديسمبر املقبل
☚ص15

أكثر من  15مليار ريال أرباح
 7شركات بالربع الثالث ☚ص14

مواقف نائبي رئيس الوزراء في املنتدى حظيت بمتابعة إعالمية واسعة
☚ص20-19

☚ص18

ُ املؤسسات األمريكية
تشيد بدور قطر اإلنساني

إبداعات
املصممات في
معرض هي لألزياء
☚ص13

حـيــث أب ــرزت الـتـقــاريــر الــدولـيــة املـنـشــورة
أمــس وترجمتها قرشلا الـخـطــوات املهمة
ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـه ــا ال ــدوح ــة ل ـت ـعــزيــز بـيـئــة
العمل ،مبرزة البيان الصادر عن منظمة
ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة الـ ــذي أشـ ــاد بـجـهــد دول ــة
قـطــر فــي دع ــم حـقــوق الـعـمــل ،مـعـتـبــرة أنــه
استثناء في املنطقة.

حمد الطبية تدرس
أفضل طرق الوقاية
لألطفال من السكري
☚ص9

 ترصد مخاطر
األسواق العشوائية
على الصحة
☚ص10

تعاون قطري عماني في مجال
مكافحة الفساد ☚ص4

ثمرة خمس ساعات من املفاوضات األمريكية التركية

تعليق عملية نبع السالم  120ساعة
لتأمني انسحاب القوات الكردية
بنس :بعد
االتفاق ال عقوبات
على تركيا
أن ـق ــرة  -األن ــاض ــول  -واش ـن ـطــن  -وكـ ــاالت:
أع ـل ـن ــت ت ــرك ـي ــا وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة بـعــد
مـفــاوضــات استمرت خمس ســاعــات أمس
وقـفــا مــؤقـتــا إلط ــاق ال ـنــار شـمــال ســوريــا،
وقــال مايك بنس نائب الرئيس األمريكي

عقب محادثات مــع الرئيس التركي رجب
طيب أردوغــان أمس :إن تركيا وافقت على
وقـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار ملـ ــدة خ ـم ـســة أي ـ ــام في
ش ـمــال ش ــرق س ــوري ــا لـلـسـمــاح بــانـسـحــاب
العناصر الكردية.
☚ص22-21
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صاحب السمو يصدر  6وثائق تصديق وتعيني سفيرين في رواندا وأملانيا
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