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الدوحة - �  »

انطلقت صباح أمس بجامعة 
قطر فعاليات مؤتمر «تنامي 
املشاركة الشعبية في الوطن 
العربي والعالم»، الذي ينظمه 
مــعــهــد الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة املــــســــحــــيــــة 
 ،(SESRI) قــــطــــر بــــجــــامــــعــــة 
شـــارك فــي املــؤتــمــر 55 باحثًا 
مــن 30 دولـــة، وتــطــرق املؤتمر 
الـــــــــــذي يــــســــتــــمــــر عـــــلـــــى مـــــــدار 
ثــالثــة أيـــام إلــى جمله محاور 
منها: الهوية, والديمقراطية, 
والــــــــحــــــــوكــــــــمــــــــة, والــــتــــنــــمــــيــــة 
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة, والــــتــــحــــوالت 
الـــثـــقـــافـــيـــة, وقــــضــــايــــا املـــــــرأة, 

وقضايا الدين.
وفــــــي كـــلـــمـــة االفــــتــــتــــاح أكــــدت 
الدكتورة شيخة بنت عبدالله 
املـــســـنـــد رئـــيـــس جـــامـــعـــة قــطــر 
أرّحـــــب  الـــبـــدايـــة أن  فــــي  «أود 
بجميع الوافدين للمرة األولى 
إلــى جامعة قطر ودولـــة قطر 
للمشاركة خصيصًا فــي هذا 
ــى لــهــم إقــامــة 

ّ
املــؤتــمــر، وأتــمــن

سعيدة, وأن يحققوا الفائدة 
املرجوة من هذا املؤتمر».

وأضــــافــــت الــــدكــــتــــورة املــســنــد 
في كلمتها أن تنظيم املؤتمر 
يــــــأتــــــي فـــــــي إطـــــــــــار الــــتــــفــــاعــــل 
مــــــع الــــتــــغــــيــــرات الـــســـيـــاســـيـــة 
واالجتماعية الغير املتوقعة, 
والتي تحدث في مجتمعاتنا 
الــــعــــربــــيــــة الــــــيــــــوم, ومـــــــن هــــذا 
املنطلق يتجلى دور الباحثني 

واألكاديميني لتفسير وتأويل 
هــــذه الــتــغــيــيــرات بــاســتــخــدام 
وســـائـــل وأســالــيــب تحليلية، 
األمر الذي يساعدنا على فهم 
مــجــريــات األحــــــداث لــيــس في 
العالم العربي فحسب, وإنما 

في العالم أجمع.
وقـــــالـــــت: «مــــشــــاركــــة الـــخـــبـــراء 
والـــبـــاحـــثـــني مــــن مــؤســســتــني 
مــرمــوقــتــني فـــي مـــجـــال إجــــراء 
الـــبـــحـــوث املـــســـحـــيـــة عـــلـــى مــر 
عــقــود وهــمــا «املـــســـح الــعــاملــي 
للقيم» و»الباروميتر العربي» 
ستثري املحتوى الفكري بهذا 

املؤتمر».
وتــــابــــعــــت: «أطــــلــــقــــت جــامــعــة 
قــطــر مــنــذ أكــثــر مــن 5 ســنــوات 
الــدراســات االقتصادية  معهد 

واالجتماعية املسحية لتعزيز 
البحوث املسحية االجتماعية 
في دولــة قطر, وهــو ما أسهم 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فـــــــي إصــــــــــدار 
بيانات ومعلومات قيمة تفيد 
صــانــعــي الــــقــــرار فـــي الـــدولـــة, 
وأجــــــــرى املـــعـــهـــد الـــعـــديـــد مــن 
املــــســــوحــــات الـــبـــحـــثـــيـــة الـــتـــي 
تناولت موضوعات مختلفة 
كــالــهــجــرة الــــوافــــدة والــتــعــلــيــم 
والصحة والقيم االجتماعية 
والسياسية, وقد القت نتائج 
هذه املسوحات اهتمامًا بالغًا 
فـــــي األوســـــــــــاط االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

واألكاديمية».
وبــــــــــــــدوره تـــــحـــــدث الــــدكــــتــــور 
درويـــــــــــش الـــــعـــــمـــــادي رئـــيـــس 
مــعــهــد الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة 

املــســحــيــة بــجــامــعــة قـــطـــر عــن 
ظـــــــروف نــــشــــأة املــــركــــز وقــــــال: 
«إن العمل في معهد البحوث 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
املــســحــيــة بــجــامــعــة قـــطـــر بـــدأ 
نـــوفـــمـــبـــر 2008، مـــؤكـــدًا  فـــــي 
أن تــنــظــيــم املــــؤتــــمــــرات بــهــذه 
النوعية من املشاركة العاملية 
جــزء مــن السياسة األساسية 
لــلــمــعــهــد الـــــذي مـــن جــمــلــة ما 
يــهــدف إلــيــه مــنــاقــشــة قضايا 
رئيسية تهم املنطقة والعالم، 
واملساهمة في طرح مواضيع 
ومـــــقـــــتـــــرحـــــات تــــســــاعــــد عــلــى 
تـــــطـــــور ونـــــمـــــو املـــجـــتـــمـــعـــات 
الــعــربــيــة عــمــومــًا والخليجية 

بشكل خاص».
وأضـــــــاف الـــدكـــتـــور الـــعـــمـــادي 

املــعــهــد  أن «الــــقــــائــــمــــني عـــلـــى 
حرصوا منذ إنشائه على أن 
يكون تركيز العمل على نقاط 
الـــقـــوة الــتــي تــمــيــز املــعــهــد عن 
غـــيـــره مـــن الــكــلــيــات واملـــراكـــز, 
ســــــواء فــــي دولــــــة قـــطـــر أو فــي 
املـــنـــطـــقـــة، ومــــــن أهــــــم الـــنـــقـــاط 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي يــتــمــيــز بها 
الــشــارع في  إبـــراز رأي  املعهد 
الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
تــهــم املــنــطــقــة، ولـــيـــس غــريــبــا 
املــــؤتــــمــــر  يـــــكـــــون عــــــنــــــوان  أن 
لــهــذا الــعــام «تــنــامــي املشاركة 
الــعــربــي  الــوطــن  فــي  الشعبية 

والعالم».
وقال: «الجزء الذي يهم املركز 
أكثر من غيره, والذي له عالقة 
مــبــاشــرة بــعــنــوان املــؤتــمــر هو 

أن الـــشـــرارة األولــــى الــتــي أدت 
إلــــى االنـــفـــجـــار الــســيــاســي أو 
مــا ســمــي فــيــمــا بــعــد بالربيع 
الــــعــــربــــي فـــــي املـــنـــطـــقـــة كـــانـــت 
بــســبــب الــرغــبــة املـــتـــزايـــدة من 
الـــــــشـــــــارع فــــــي املـــــشـــــاركـــــة فــي 
صــــنــــع الـــــــقـــــــرار عــــلــــى جــمــيــع 

املستويات». 
وأشـــــار إلــــى أن فــئــة نــخــبــويــة 
محدودة في هــذه املجتمعات 
ظـــلـــت تــصــنــع الـــــقـــــرار وتـــقـــوم 
بتقييمه وإعـــادة إنتاجه مرة 
تلو مرة, وظل الشارع لعقود 
طــــويــــلــــة خــــــــــارج إطــــــــــار هــــذه 
املنظومة حتى جـــاءت لحظة 

محمد بوعزيزي.
املــشــاركــة الشعبية  وقـــال: «إن 
هي العملية التي من خاللها 

الــفــرد دورًا فــي الحياة  يلعب 
الــــســــيــــاســــيــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ملجتمعه, وتكون لديه الفرصة 
للمشاركة في وضــع األهــداف 
لــذلــك املجتمع وكذلك  الــعــامــة 
أفــــضــــل الـــــوســـــائـــــل لــتــحــقــيــق 
وإنجاز هذه األهداف, وتعني 
أيضًا قدرة العناصر النشطة 
في املجتمع على فهم طبيعة 
الـــــســـــيـــــاق االجــــتــــمــــاعــــي بــكــل 
أبعاده ومحاوله التأثير فيه 
وتـــغـــيـــيـــره إلــــــى األفـــــضـــــل مــن 
خـــــالل جـــهـــود األفــــــــراد الـــذيـــن 
يــعــيــشــون فــــي املـــجـــتـــمـــع, وال 
تــقــتــصــر هـــــذه الــعــمــلــيــة عــلــى 
صــنــع الـــقـــرار, بــل تــتــعــداه إلــى 
الــقــرار والعمل  مــراقــبــه تنفيذ 

على تعديله إن لزم األمر».

وتابع: «أتساءل هل يمكن أن 
ترتقي املجتمعات وتنمو في 
ظل تهميش الشارع والنأي به 
عن املشاركة في صنع القرار؟ 
ربما يقول البعض نعم بحكم 
أن املجتمعات الديكتاتورية 
الــــعــــســــكــــريــــة عــــبــــر الــــتــــاريــــخ 
شــهــدت تـــطـــورًا إلــــى حـــد مــــا... 
نعم ولــكــن اإلشــكــال يــأتــي من 
الــــذي يتحقق في  الــتــطــور  أن 
ظــل غــيــاب املــشــاركــة الشعبية 
الحقيقية يكون تطورا أعرج.. 
وتطورًا ناقصًا.. وتطورًا آنيًا.. 
ال يستند على أرضيه صلبة.. 
إنه ظرف يخدم فئة قليلة من 
املجتمع وبالتالي يكون أفق 
نـــجـــاحـــه وفــــضــــائــــه مــــحــــدودًا 

جدا».

جانب من الحضور »الدكتورة املسند »الدكتور العمادي »

العمادي: االنفجار 

السياسي في املنطقة 

سببه الرغبة املتزايدة 

من الشارع في املشاركة 

بصنع القرار

املسند: املؤتمر يأتي 

في إطار التفاعل مع 

التغيرات السياسية 

واالجتماعية في 
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تــنــطــلــق فــعــالــيــات املـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي الـــثـــالـــث إلصـــالح 
الــتــعــلــيــم تــحــت شـــعـــار «املـــعـــلـــم الـــنـــاجـــح مــتــعــلــم دائــــم» 
بجامعة قــطــر يــومــي الــســبــت واألحــــد الــقــادمــني 24-23 

مارس. 
ويــهــدف املؤتـــــمر مــن خــــــــالل مــا سيطرحه مــن بحوث 
الـــعـــمـــل  أكــــاديــــمــــيــــة ومــــيــــدانــــيــــة وأوراق  ودراســــــــــــــات 
واســــتــــعــــراض الــــتــــجــــارب الـــعـــمـــلـــيـــة، إلــــــى خـــلـــق مــنــاخ 
أكاديمي ثري لتبادل األفكار والخبرات والتجارب، بما 
سينعكس بطبيعة الحال إيجابا على تحسني وتطوير 
السياسات واملمارسات في املؤسسات التربوية املعنية 
الــقــيــادات،  لــه ولــغــيــره مــن  بــاملــعــلــم، وبالتنمية املهنية 
ســــواء مــن خـــالل بــرامــج الــتــدريــب، أو مــن خـــالل آلــيــات 
واستراتيجيات التطوير الذاتي لألداء واستراتيجياته.
وتكمن أهمية انعقاد املؤتمر في أن تطوير أداء املعلم 
تــه وإنــتــاجــيــتــه مـــن خــــالل بـــرامـــج التنمية  ورفــــع كــفــاء
املــهــنــيــة بــوصــفــهــا عــمــلــيــة تــحــســني مــســتــمــرة، جـــزء من 
الــبــرامــج الــتــطــويــريــة املــعــمــول بــهــا حــالــيــا فــي عـــدد من 
املـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة فـــي دولـــــة قـــطـــر، وعـــلـــى رأســهــا 
الــتــربــيــة فــي جــامــعــة قطر،  الــتــي تبذلها كلية  الــجــهــود 
من خالل برنامج تطوير املعلمني والقيادات التربوية، 
 ،NCED الذي يقدمه املركز الوطني لتطوير التربويني
والــــذي ســيــكــون لــه حــضــور كــبــيــر فــي الــفــعــالــيــات التي 
ينظمها املــؤتــمــر فــي دورتــــه الــحــالــيــة، ســـواء مــن خــالل 
جــلــســات مــنــاقــشــات الــطــاولــة املــســتــديــرة، أو مــن خــالل 

ورش العمل والعروض األخرى املصاحبة للمؤتمر.
ويأتي تنظيم املؤتمر من قبل كلية التربية في جامعة 
قطر، ضمن إطار الشراكة املجتمعية التي تؤكد عليها 
رؤيــة ورسالة الكلية، وسعيا نحو مواكبة احتياجات 
املجتمع وتطلعاته، واضطالعًا بالدور الريادي املتوقع 
من كلية التربية باعتبارها املؤسسة التربوية الوحيدة 
املــؤهــلــة،  الــتــربــويــة  الـــكـــوادر  بــإعــداد  باملجتمع املعنية 
فضال عن تقديم الدعم املهني لها أثناء الخدمة بصورة 

مستمرة.
م مؤتمر اللغويات واللسانيات

ّ
جامعة قطر تنظ

الدوحة - � »

اخــتــتــم مــؤتــمــر الــلــســانــيــات الــرابــع 
في الخليج أعماله بحضور كل من 
عميد كلية اآلداب والعلوم د. إيمان 
مـــصـــطـــفـــوي، ورئــــيــــس قـــســـم األدب 
اإلنجليزي واللسانيات د. رضوان 
أحـــمـــد والـــعـــديـــد مـــن أعـــضـــاء هيئة 

التدريس وطلبة القسم. 
نّظم املؤتمر قسم األدب اإلنجليزي 
كـــلـــيـــة اآلداب  فــــــي  والــــلــــســــانــــيــــات 
والــعــلــوم بــجــامــعــة قــطــر عــلــى مـــدار 
يــومــني متتاليني، حيث استضاف 
املؤتمر نخبة متميزة من الباحثني 
والـــلـــغـــويـــني والــــخــــبــــراء فــــي مــجــال 
اللسانيات من دول الشرق األوسط 
والخليج لتبادل املعارف والخبرات 
وبــحــث آخــر املستجدات واألبــحــاث 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول مــخــتــلــف فـــــروع علم 

اللسانيات واللغويات. 
وفــــــي كــلــمــتــهــا الـــتـــرحـــيـــبـــّيـــة قــالــت 
د.إيـــــمـــــان مـــصـــطـــفـــوي عــمــيــد كــلــيــة 
فـــي جــامــعــة قــطــر:  اآلداب والـــعـــلـــوم 
«إن اهــتــمــام الجامعة بتنظيم هذا 
املــــؤتــــمــــر ســــنــــويــــًا يـــعـــكـــس أهـــمـــيـــة 
جـــامـــعـــة قـــطـــر بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــنـــارة 

لـــلـــتـــعـــلـــيـــم والــــــبــــــحــــــث فـــــــي مــــجــــال 
الـــلـــغـــويـــات فــــي مــنــطــقــتــي الــخــلــيــج 
والشرق األوســط. وسيتيح املؤتمر 
فــــــرصــــــة جــــــيــــــدة ألعــــــــضــــــــاء هـــيـــئـــة 
الــتــدريــس فــي الجامعة والباحثني 
لــتــبــادل الـــخـــبـــرات وبــحــث أســالــيــب 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي قــد تطرأ 
على مجال اللغويات واللسانيات 
للخروج بنتائج وتوصيات تخدم 
الــطــلــبــة والــبــاحــثــني والــعــامــلــني في 

هذا املجال». 

وبـــــــــدوره قــــــال رئــــيــــس قـــســـم األدب 
اإلنجليزي واللسانيات د.رضـــوان 
أحـــــمـــــد: «أصـــــبـــــح املــــؤتــــمــــر تــقــلــيــدًا 
ســــنــــويــــًا يــــتــــرقــــبــــه أعــــــضــــــاء هــيــئــة 
الـــــتـــــدريـــــس فـــــي الــــقــــســــم والــــعــــديــــد 
مـــن الـــخـــبـــراء والــبــاحــثــني املــهــتــمــني 
بــدراســة اللغويات ويعتبر املؤتمر 
مـــنـــصـــة حـــــواريـــــة تـــفـــاعـــلـــّيـــة تــتــيــح 
لـــلـــجـــمـــيـــع تـــــبـــــادل أفـــــكـــــارهـــــم فــيــمــا 
اللغة  فـــروع عــلــم  يــتــعــّلــق بمختلف 
وآمــــل بــــأن ُيــفــضــي هــــذا الــلــقــاء إلــى 

نتائج إيجابية ُتسهم فــي تطوير 
اللغة وإطــالق العديد  املعرفة بعلم 
من املشاريع واألبحاث التي تكشف 
عــن خبايا علم اللغة فــي منطقتي 

الخليج والشرق األوسط». 
وتــــضــــّمــــن جـــــــدول أعــــمــــال املـــؤتـــمـــر 
جلسات حوارية وعروضًا تقديمية 
قـــدمـــهـــا الـــخـــبـــراء والـــبـــاحـــثـــون فــي 
عــلــم الــلــغــة مــن جــامــعــة بــوخــارســت 
وجــــــــــامــــــــــعــــــــــة إدارة األعــــــــــمــــــــــال 
والتكنولوجيا وجامعة نيويورك 

وجـــامـــعـــة بـــيـــربـــيـــك وجـــامـــعـــة أيــــوا 
وجــــامــــعــــة املــــنــــصــــورة والـــجـــامـــعـــة 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي الـــشـــارقـــة وجــامــعــة 
نـــــيـــــوكـــــاســـــل وجـــــامـــــعـــــة الـــــشـــــارقـــــة 
وجـــامـــعـــة نـــيـــويـــورك فــــي أبــوظــبــي 
وجـــــامـــــعـــــة تــــكــــســــاس فــــــي أوســــــنت 
وجامعة اإلمـــارات العربية املتحدة 
وجامعة امللك عبدالعزيز وجامعة 
الــســلــطــان قــابــوس وجــامــعــة حيدر 

آباد وجامعة مونتريال. 
الــتــي  الــبــحــثــيــة  وتـــنـــاولـــت األوراق 
الــجــوانــب  الــخــبــراء مختلف  قــدمــهــا 
الـــشـــكـــلـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــتــغــيــر 
الـــلـــغـــوي فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج بما 
فـــي ذلــــك الــلــغــة الــعــربــيــة الفصحى 
والــــلــــهــــجــــات املـــحـــلـــيـــة الــخــلــيــجــيــة 
والـــعـــربـــيـــة، كـــمـــا تـــنـــاولـــت جـــوانـــب 
تـــطـــبـــيـــقـــيـــة تــــعــــّمــــق فــــهــــم الـــطـــلـــبـــة 

لنظريات اللغة. 
الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن مــــريــــم جــمــاز 
مـــن قــســم الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة قــدمــت 
ورقـــة بحثية بــعــنــوان: «الــتــحــديــات 
الــثــقــافــيــة والــلــغــويــة فــي الــتــرجــمــة» 
كــجــزء مــن رســالــة املــاجــســتــيــر التي 
تقدمها في جامعة بورتسماوث في 

اململكة املتحدة.

 وقعت مذكرة لجلب مركز «أوكونور» للدوحة

«تكساس» تعرف املهندسني بالسالمة في الصناعة 
الدوحة - � »

ــعــت جــامــعــة تــكــســاس أي آنـــد أم في 
ّ
وق

قــطــر مـــؤخـــرًا اتــفــاقــيــة إلحـــضـــار مــركــز 
مــاري كــاي أوكــونــور للسالمة العملية 

من تكساس إلى الدوحة-قطر.
وســـيـــمـــاثـــل هــــــذا املـــــركـــــز كـــــل الـــبـــرامـــج 
والـــنـــشـــاطـــات األكـــاديـــمـــيـــة لــلــمــركــز في 
حــــرم الــجــامــعــة الــرئــيــســي فـــي كــولــدج 

ستايشن، تكساس.
وتـــــــّم تـــوقـــيـــع مـــــذّكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم خـــالل 
املــــنــــتــــدى الــــســــنــــوي الـــــرابـــــع لــلــســالمــة 
العملية في قطر يومي 11 و12 مارس 

في مركز املؤتمرات الوطني في قطر.
تــــكــــمــــن مــــهــــمــــة املــــــركــــــز فــــــي الــــتــــرويــــج 
للسالمة كطبيعة ثانية فــي الصناعة 
ــب الـــحـــوادث 

ّ
حـــول الــعــالــم بــهــدف تــجــن

املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. مـــــن املــــتــــوقــــع أن يـــكـــون 
املــركــز سببًا دولــيــًا أولــيــًا فــي تخفيض 
الــــخــــســــائــــر فـــــي الــــصــــنــــاعــــة مـــــن خــــالل 
إجــراءات وإدارة ومعّدات وعملية أكثر 
ــر املــركــز مجلسا 

ّ
أمنًا وســالمــا. وســيــوف

استشاريا قانونيًا جــيــدًا على أســاس 

الـــعـــلـــوم، ويــــطــــّور ويــنــشــر املـــمـــارســـات 
الفضلى، ويؤّمن أنظمة إدارة إجراءات 
السالمة ويجري األبحاث. كما سيزّود 
الـــصـــنـــاعـــة بـــمـــنـــتـــدى لـــتـــبـــادل األفــــكــــار 
والتكنولوجيا املتقّدمة للحفاظ على 
التنافسّية. قال د.كينيث هول، مساعد 

الــعــمــيــد لــألبــحــاث والــــدراســــات العليا 
في جامعة تكساس أي آند أم في قطر: 
«أصبحت نــدوة قطر للسالمة العملية 
عرضًا اللتزام الجامعة بتحسني نوعية 
الـــحـــيـــاة فـــي قـــطـــر. هــــذا الــــعــــام، شملت 
الــــنــــدوة حـــدثـــًا بـــالـــغ األهـــمـــيـــة. فــمــركــز 

مــاري كاي أوكونور للسالمة العملية، 
وهــو الــبــرنــامــج األكــاديــمــي األول الــذي 
يتناول هذه املسألة املهمة، والواقع في 
كولدج ستايشن في تكساس، قد تقّرر 
تأسيس فرع له في جامعة تكساس أي 
آند أم في قطر. في ندوة قطر للسالمة 
العملية، قمنا مع الدكتور ســام منان، 
املدير التنفيذي للمركز بتوقيع مذّكرة 
تــفــاهــم مـــع د.كـــاثـــريـــن بــانــكــس، عميدة 
كلية دوايت لوك للهندسة في تكساس 
آنــد أم، طالبني موافقتها لتأسيس  أي 
الفرع. واقترحنا أن يكون د.لوك فيشو 
املــديــر اإلداري للفرع. تفتخر تكساس 
أي آنــــد أم بــأنــهــا كــســبــت ثــقــة د.مـــنـــان 
ومــركــز مــــاري كـــاي أوكـــونـــور للسالمة 
العملية، ونــتــعــّهــد بـــأّن فـــرع املــركــز في 
قطر سيبذل ما بوسعه لترسيخ هدف 
املــركــز الــرئــيــســي وهـــو «جــعــل السالمة 
طبيعة ثانية». قال د.سام منان، املدير 
الــتــنــفــيــذي ملــركــز مــــاري كـــاي أوكـــونـــور 
للسالمة العملية في قطر: «إّن تأسيس 
مــركــز مــــاري كــــاي أوكــــونــــور للسالمة 
ل خطوة مهمة 

ّ
العملية في الدوحة يمث

فــي إحــضــار كــّل الــبــرامــج والنشاطات 
الناجحة التي تّم تطويرها في الحرم 
الــرئــيــســي فـــي كـــولـــدج ســتــايــشــن إلــى 
تكساس أي آنــد أم فــي قــطــر. ســتــؤّدي 
هــــــذه الــــبــــرامــــج إلــــــى دمــــــج إجـــــــــراءات 
الــســالمــة فـــي مــنــاهــج بـــرامـــج الــتــربــيــة 
واألبــحــاث والخدمات في تكساس أي 
آنـــد أم فــي قــطــر. سيشّكل ذلـــك منفعة 
كــبــيــرة مــتــبــادلــة للجامعة والصناعة 
فــي قــطــر». وقـــال د.لــــوك فــيــشــو، املــديــر 
كـــــاي أوكــــونــــور  مــــــاري  ملـــركـــز  اإلداري 
لــلــســالمــة الــعــمــلــيــة فـــي قـــطـــر: «نــشــعــر 
بــالــســرور لتأسيس مــركــز مـــاري كــاي 
أوكــــونــــور لــلــســالمــة الــعــمــلــيــة هــنــا في 
الـــــدوحـــــة. فـــهـــذه الــبــنــيــة الـــتـــي تــجــمــع 
املـــؤســـســـات األكـــاديـــمـــيـــة والــصــنــاعــيــة 
والتنظيمية كــانــت مطلوبة فــي قطر، 
ونـــتـــحـــّرق شـــوقـــًا لــلــعــمــل مــــع مــســائــل 
إجراءات السالمة في الصناعة. واألهم 
مـــن ذلـــــك، ســيــســاهــم املـــركـــز بــمــشــاركــة 
زمالئنا في الصناعة، في تثقيف جيل 
من املهندسني يجدون السالمة طبيعة 

ثانية».
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