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 تطوير نظام متكامل إلدارة املياه عن طريق توحيد القواعد التنظيمية للقانون 
•  الدوحة- الشرق

افــتــتــح الـــدكـــتـــور راشـــــد الــــكــــواري الــوكــيــل املــســاعــد 
للشئون البيئية بــــوزارة البيئة أمــس ورشـــة عمل 
بعنوان "استخالص النتائج ملشروع قانون املياه 
الوطني" املدرج ضمن اإلستدامة البيئية التابعة فى 
رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني ولي العهد بتاريخ 28 مارس املاضى. 
وحددت رؤية قطر الوطنية 2030 التوجه العريض 
والــعــالــي املــســتــوى فــيــمــا يــتــعــلــق بمستقبل قــطــر، 
وكان لها في ذلك أربع ركائز أساسية هي التنمية 
البشرية للمحافظة على مجتمع مزدهر، والتنمية 
االقتصادية للوصول إلى اقتصاد تنافسي ومتنوع 
قـــــادر عــلــى تــلــبــيــة اإلحـــتـــيـــاجـــات وتـــأمـــني مستوى 
معيشي مرتفع للجميع، وتنمية اجتماعية للحفاظ 
عــلــى مــجــتــمــع رعـــايـــة عـــــادل مــســتــنــد إلــــى معايير 
أخالقية عالية ثم تنمية بيئية لضمان املواءمة بني 
التنمية االقتصادية واالجتماعية وحماية البيئة. 
تــهــدف الـــورشـــة إلـــى الـــوصـــول إلـــى خــطــة تنفيذية 
مفصلة من تحديد أنشطة تحقق أهــداف املشروع 
وصوال إلى املخرجات املطلوبة مع ضمان التنفيذ 
فـــي الــفــتــرة الــزمــنــيــة املـــحـــددة وفــــق األطــــر الــتــابــعــة 

لإلستراتيجية التنموية التي تحدد التداخالت بني 
الــــوزارات والجهات وكــذا الــقــدرات الــالزمــة للتنفيذ 
مع تقسيم املــوازنــات املختلفة على جميع املراحل. 
وبادرت وزارة البيئة لدعوة الجهات املعنية بتنفيذ 
املــشــروع سعيا منها لتحقيق رؤيتها التي تنص 
على شعار " نصون بيئتنا ونحمي وننمي مواردنا 
وصوال إلى بيئة مستدامة ". وهدف مشروع املياه 
الوطني إلى تطوير نظام متكامل إلدارة املياه عن 
طريق توحيد جميع القواعد التنظيمية في قانون 
املــيــاه الوطني وســد الثغرات فــي اإلطـــار القانوني 
مع الوضع في االعتبار معايير جودة املياه املحالة 
واملياه الجوفية ومياه الصرف الصحي فضال عن 
رفـــع كــفــاءة شبكة النقل مــن الخسائر والتكاليف 
واآلثــــار البيئية وذلـــك بمشاركة كــل مــن املؤسسة 
الــعــامــة القطرية للكهرباء واملــــاء "كــهــرمــاء" وهيئة 
االشغال العامة "أشغال" وإدارة التشريع بمجلس 
الـــوزراء ووزارة االقتصاد واملالية واالمــانــة العامة 
للتخطيط التنموي وزارة البيئة. وتعتبر وزارة 
البيئة طريقة تنفيذ هذا املشروع طريقة نموذجية 
سيتم تطبيقها على كافة املشاريع والبرامج. وفى 
تــصــريــح للصحفيني عــقــب افــتــتــاحــه الـــورشـــة، قــال 
الــدكــتــور راشـــد الــكــوارى، الوكيل املساعد للشئون 

البيئية بـــــوزارة الــبــيــئــة ان اســتــراتــيــجــيــة التنمية 
الــوطــنــيــة لــدولــة قــطــر 2011 — 2016 تتضمن 20 
مـــشـــروعـــا بــيــئــيــا وطـــنـــيـــا ســيــتــم تــنــفــيــذهــا خـــالل 
السنوات الخمس القادمة. واشــار فى هــذا السياق 
الى ان وزارة البيئة تعتبر جهة التنسيق الرئيسية 
فــى عملية التنفيذ بالنسبة لــهــذه املــشــاريــع بني 
الجهات املعنية وتقوم بجمع هذه الجهات وتحديد 
مدخالت كل مشروع، منوها بان وثيقة ايا من تلك 
املــشــاريــع تــوضــح الــجــهــات املــشــاركــة فـــى تنفيذه. 
وبــني الدكتور الــكــوارى ان وزارة البيئة سعت الى 
جمع الجهات املشاركة فى اجتماع امــس لتحقيق 
االهـــداف الخاصة بقانون مشروع املياه الوطني.. 
مبينا ان الــــوزارة اعتمدت هــذا املــشــروع، مشروعا 
نموذجيا يتم البدء من خالله وتحديد أفضل آلية 
لتحديد مــدخــالت كــل مــشــروع بحيث يــتــم تعميم 
آلية التنفيذ للمشاريع البيئية الوطنية العشرين 
الـــــواردة فــى استراتيجية التنمية الوطنية 2011 
— 2016. حاضر فى الورشة السيد يوسف الحمر 
مدير ادارة املياه بوزارة البيئة حيث قدم محاضرة 
بعنوان "نظرة عامة حول املياه فى قطر واملشروع 
املعتمد فى االستدامة البيئية". كما حاضرت كل من 

نوف السليطى و مريم املهندى من الوزارة. 

•  الدوحة - الشرق

نفى مــصــدر مــقــرب مــن فضيلة العالمة 
الــــدكــــتــــور يــــوســــف الــــقــــرضــــاوي رئــيــس 
االتــــحــــاد الـــعـــاملـــي لــعــلــمــاء املــســلــمــني ما 
تــنــاقــلــتــه بــعــض املـــواقـــع املــغــرضــة حــول 
الــــــوضــــــع الــــصــــحــــي لـــفـــضـــيـــلـــة الـــشـــيـــخ 
ألم  أنــه تعافى مما  الــقــرضــاوي، مــؤكــدا 
به من عــارض صحي طــارئ كــان عبارة 
عن نزلة برد أصيب بها عقب مشاركته 
في تشييع جثمان املغفور له بــإذن الله 

تعالى الشيخ عبداملعز عبدالستار.
وقـــــال ولـــيـــد أبـــوالـــنـــجـــا فـــي اتـــصـــال مع 
الـــشـــرق إن الــشــيــخ الـــقـــرضـــاوي تــعــافــى 
مــن نــزلــة الــبــرد وداوم أمـــس فــي مكتبه 

واستقبل العديد مــن زواره فــي املكتب، 
نافيا بصورة قطعية صحة ما تناقلته 

بعض املواقع حول الشيخ القرضاوي.
وعــــــــزا أبــــوالــــنــــجــــا إقـــــــــدام هــــــذه املــــواقــــع 
املـــغـــرضـــة عــلــى نــشــر أخـــبـــار كـــاذبـــة عن 
صــحــة الــشــيــخ الــقــرضــاوي إلـــى مــواقــفــه 
ودعـــمـــه لـــلـــثـــورات الــعــربــيــة فـــي كـــل من 
تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا، 
وتــأيــيــده للشباب الــثــائــر األمـــر الـــذي لم 

يرق لكثير من األنظمة الحاكمة.
الـــشـــيـــخ  إلــــــــى أن  أبـــــوالـــــنـــــجـــــا  وأشــــــــــــار 
الـــــقـــــرضـــــاوي أصــــيــــب بـــنـــزلـــة بــــــرد بــعــد 
مــشــاركــتــه فـــي تــشــيــيــع جــثــمــان الـــراحـــل 
الله،  الشيخ عبداملعز عبدالستار رحمه 
حيث لم يكتف فضيلته بإمامة املصلني 

عـــلـــى جـــثـــمـــان الـــفـــقـــيـــد بـــجـــامـــع مــقــبــرة 
مــســيــمــيــر، بـــل تـــوجـــه إلــــى مـــوقـــع الــدفــن 
وظــل واقــفــا قــرابــة الساعتني وكـــان آخر 
املــغــادريــن مــن املــقــبــرة، األمــــر الــــذي أدى 
إلصابته بنزلة البرد، التي أدت العتذاره 
عـــن إلـــقـــاء خــطــبــة الــجــمــعــة بــجــامــع عمر 
بــن الــخــطــاب وعـــدم حــضــور حــفــل تأبني 

الشيخ عبداملعز عبدالستار.
وكــــانــــت مــــواقــــع مـــغـــرضـــة قــــامــــت خـــالل 
الـــيـــومـــني املـــاضـــيـــني بـــتـــرويـــج لــشــائــعــة 
تدهور صحة الشيخ القرضاوي رئيس 
االتـــــحـــــاد الــــعــــاملــــي لـــعـــلـــمـــاء املـــســـلـــمـــني، 
الــــشــــيــــخ  املــــــــواقــــــــع أن  وزعـــــــمـــــــت هــــــــــذه 
الـــقـــرضـــاوي تـــدهـــورت حــالــتــه وأنـــــه في 

حالة ثبات دْماغي يسْمى بـ"غوْما". 

ضمن استراتيجية التنمية الوطنية.. د. الكواري:

البيئة تنفذ ٢٠ مشروعًا خالل  السنوات الخمس املقبلة

 العالمة القرضاوي بصحة جيدة 
¶  د. راشد الكواري 

¶  د. يوسف القرضاوي 

 يناقش إنشاء السوق اإللكتروني العربي
قطر تشارك في اجتماع 

لجنة البريد العربية 
•  القاهرة - السيد السعدني

تــشــارك دولـــة قطر فــي االجــتــمــاع الــثــانــي والــعــشــريــن للجنة 
املــقــرر أن تنطلق أعماله  الدائمة للبريد والــتــي مــن  العربية 
أيـــام. يترأس  الــثــالثــاء بمقر الجامعة العربية وملـــدة 3  غــدا 
الــوفــد الــقــطــري عــلــي جــاســم الكبيسي مــديــر إدارة الــشــؤون 
املــالــيــة والــتــجــاريــة ويــضــم عبد الــلــه شــالش الــهــاجــري مدير 
مكتب رئيس املؤسسة العامة للبريد ومدير إدارة الطوابع 
الـــبـــريـــديـــة. وكـــانـــت الــجــامــعــة الــعــربــيــة قـــد وجـــهـــت الـــدعـــوة 
للمؤسسة العامة للبريد القطري لحضور االجتماع الذي 
يناقش العديد من بنود األعمال الهامة وامللفات املتخصصة 
وعلى رأسها املعرض الثالث لطوابع البريد العربي والعمل 
عــلــى تــحــديــد مـــوعـــد هــــذا املـــؤتـــمـــر وكـــذلـــك تــطــويــر اإلبـــــداع 
واالبــتــكــار فــي قــطــاع الــبــريــد الــعــربــي ورعـــايـــة املــبــدعــني في 
هذا املجال. كما يناقش االجتماع العمل على إنشاء السوق 
اإللـــكـــتـــرونـــي الـــعـــربـــي واملــــركــــز الـــعـــربـــي لــنــوعــيــة الــخــدمــات 
البريدية باإلضافة إلى بنًد خاص بنظام املراقبة املستمرة 
بــني الــبــالد الــعــربــيــة ووجــــود تنسيق وتـــعـــاون دام فــي هــذا 
املجال، والعمل على وجود طابع بريد عربي موحد وإعادة 
هيكلة اللجنة العربية الدائمة للبريد، كما يناقش االجتماع 
بعض التقارير الخاصة باالتحاد البريدي العاملي وقضايا 

امللف الخاص بالبريد الفلسطيني. 

 سبب ظهور 
مقاومة 

مضادات 
امليكروبات 

 1 — اســــــــتــــــــخــــــــدام 
األدويــــة بطريقة غير 

مناسبة
2 —  أخــــــذ جـــرعـــات 

ناقصة
3 —  عدم إنهاء املقرر 

العالجي املوصوف
تــــدنــــي نــوعــيــة    — 4
األدويــــــــــــــــــة وإصـــــــــــــدار 

وصفات خاطئة
5 — عــدم الوقاية من 
الــعــدوى ومكافحتها 

بالطرق املالئمة

مع تحيات املجلس 
األعلى للصحة 


