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محليات

معهد جسور يستضيف ندوة «كرة القدم واالقتصاد الدائري»
الدوحة  -قنا

اسـ ـتـ ـض ــاف م ـع ـهــد ج ـ ـسـ ــور ،مــركــز
التميز في إدارة الرياضة وتنظيم
الفعاليات الكبرى باملنطقة ،جلسة
حوارية عبر االتصال املرئي ،حول
ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ــدائـ ــري
(امل ـ ـ ـ ـ ــدور) ،ض ـم ــن س ـل ـس ـلــة ن ـ ــدوات
امل ـع ـهــد حـ ــول االسـ ـت ــدام ــة .نــاقـشــت
الـنــدوة مفهوم االقتصاد الــدائــري،
وهــو نـمــوذج اقـتـصــادي يستهدف
الـ ـح ــد مـ ــن ه ـ ــدر امل ـ ـ ـ ــواد ،وت ـح ـســن
كـفــاءة امل ــوارد وفاعليتها ،ويرتكز
على الـحــد مــن النفايات والـتـلــوث،
وإطالة دورة حياة املواد واملنتجات
واستخدامها لفترة أطــول بطريقة
مناسبة بيئيا ،والعمل على تجديد
النظم الطبيعية.
وت ـح ــدث ف ــي الـ ـن ــدوة ،ال ـتــي أداره ــا
أوريان لوندبيرغ خبير االستدامة
والـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا
لـلـمـشــاريــع واإلرث ،ك ــل م ــن إيــريــن
كيلي مــديــر االس ـتــدامــة فــي بطولة
كـ ـ ــأس الـ ـع ــال ــم  FIFAقـ ـط ــر ،2022
واليونورا ريزوتو مؤسس ورئيس
الرابطة اإليطالية لتنمية االقتصاد
ال ــدائ ــري وم ــدي ــر إدارة املـســؤولـيــة

املجتمعية فــي «بــولـغــاري» ،وغايا
بريتنر مدير املشتريات املستدامة
ف ــي «ق ـطــر  ،»2022ول ــوك ــا مــوسـكــا
مـ ـ ــديـ ـ ــر أول اس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
التجارية في «أديداس».
وقـ ـ ـ ــد افـ ـتـ ـتـ ـح ــت أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــواريـ ـ ــة بـ ـمـ ـش ــارك ــة مـ ـ ــن غ ــاي ــا
بــري ـت ـنــر الـ ـت ــي ألـ ـق ــت الـ ـض ــوء عـلــى
كـيـفـيــة تـطـبـيــق ن ـم ــوذج االق ـت ـصــاد
ال ـ ــدائ ـ ــري ع ـل ــى ح ـ ــدث ض ـخ ــم مـثــل
مونديال كرة القدم في جوانب مثل
التخطيط واملـشـتــريــات والتشييد
وال ـع ـم ـل ـيــات وإعـ ـ ــادة ال ـت ــدوي ــر .من
جانبها ،تحدثت إيــريــن كيلي عن
تطبيق مفهوم االقـتـصــاد الــدائــري
خــال بطولة كــأس العالم لألندية

 FIFAقطر  2020التي استضافتها
الدوحة في فبراير املاضي ،وشمل
ذلــك جــوانــب مــن بينها املشتريات
والعقود ،ورفــع الوعي ،والتدريب،
والعمليات ،ومعالجة النفايات.
وأش ـ ــارت كـيـلــي إل ــى الـ ــدور الـفــاعــل
لإلجراءات املستدامة ،مثل محطات
إعــادة التدوير ،واستخدام معدات
تـحــويــل ال ـن ـفــايــات إل ــى س ـم ــاد ،في
تـقـلـيــل امل ـخ ـل ـفــات ال ـتــي تستقبلها
مطامر النفايات بنسبة  42باملئة،
حـ ـ ـي ـ ــث ج ـ ـ ـ ــرت م ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة غ ــالـ ـبـ ـي ــة
النفايات وإع ــادة االسـتـفــادة منها
ألغ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة وامل ـ ـسـ ــاحـ ــات
الخضراء والحدائق في قطر .وفي
مداخلته خــال الجلسة الحوارية،

تناول لوكا موسكا االستراتيجية
التي تتبعها شركة «أديداس» على
صعيد االس ـتــدامــة ،وأل ـقــى الـضــوء
على جهود الشركة في إنتاج أكثر
م ــن  15م ـل ـيــون ح ـ ــذاء ري ــاض ــي في
ال ـعــام  2020بــاسـتـخــدام بالستيك
م ـص ـنــع م ــن م ـخ ـل ـفــات امل ـح ـي ـطــات،
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن ال ـ ـشـ ــركـ ــة ت ـتــوقــع
ال ـت ــوق ــف تــدري ـج ـيــا ع ــن اس ـت ـخــدام
البوليستر والبالستيك البكر الذي
يـجــري تصنيعه باستخدام املــواد
الـ ـخ ــام ،لـتـحــل مـحـلــه امل ـ ــواد امل ـعــاد
تدويرها ،بحلول العام .2024
مــن جهتها اسـتـعــرضــت ال ـيــونــورا
ري ـ ــزوت ـ ــو ،ت ـجــرب ـت ـهــا ف ــي تــأسـيــس
الرابطة اإليطالية لتنمية االقتصاد

ال ـ ــدائ ـ ــري ،ب ـه ــدف ال ـت ــروي ــج لــرؤيــة
ال تـ ـقـ ـتـ ـص ــر ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـج ـ ــرد إعـ ـ ـ ــادة
الـ ـت ــدوي ــر ،ب ــل ت ـم ـثــل ن ـه ـجــا شــامــا
وي ــائ ــم ك ــل م ـن ـط ـقــة ،ك ـمــا تـحــدثــت
عن طريقة إدارة العالمة التجارية
لـلـمــابــس «ب ــول ـغ ــاري» ألنشطتها
امل ـس ـتــدامــة ،مـشـيــرة إل ــى أن عــامــة
املنتجات الفاخرة اتبعت ممارسات
االسـتــدامــة عبر العمل على تغيير
الـسـلــوك فــي كــافــة جــوانــب سلسلة
الـتــوريــد ،مــع تعزيز جهودها على
صعيد البحث والتطوير.
ي ـش ــار إلـ ــى أن م ـع ـهــد جـ ـس ــور ،هو
أحـ ــد ب ــرام ــج اإلرث ل ـب ـطــولــة كــأس
ال ـعــالــم  FIFAقـطــر  ،2022أسسته
الـلـجـنــة الـعـلـيــا لـلـمـشــاريــع واإلرث
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام  ،2013ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ن ـق ــل
امل ـع ــرف ــة امل ـك ـت ـس ـبــة م ــن اس ـت ـضــافــة
املــونــديــال إل ــى األج ـيــال املقبلة من
املـتـخـصـصــن فــي م ـجــال الــريــاضــة
وت ـن ـظ ـيــم ال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـك ـب ــرى فــي
قطر واملنطقة .ويستضيف املعهد
أن ـش ـطــة تـعـلـيـمـيــة وتــدري ـب ـيــة على
مـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،ف ـ ــي س ـب ـي ــل إحـ ـ ــداث
نقلة نــوعـيــة فــي صـنــاعــة الــريــاضــة
وتـنـظـيــم ال ـف ـعــال ـيــات ال ـك ـبــرى عبر
بناء إرث مستدام في هذا املجال.

«تدريب الشرطة» يختتم التمرين الختامي لمشاريع كأس العالم
الدوحة -

ن ـظــم م ـع ـهــد ت ــدري ــب ال ـش ــرط ــة صـبــاح
أم ـ ــس ال ـخ ـم ـيــس ال ـت ـم ــري ــن ال ـخ ـتــامــي
مل ـشــاريــع ك ــأس ال ـعــالــم  2022للدفعة
الثامنة لسرايا الشرطة املستجدين.
ح ـض ــر ال ـت ـم ــري ــن املـ ـق ــدم ع ـل ــي س ـعــود
الحنزاب مدير معهد تدريب الشرطة
واملـ ـق ــدم ن ــاي ــف مـحـمــد امل ـنــاعــي مــديــر
م ـع ـه ــد تـ ــدريـ ــب الـ ـضـ ـب ــاط وع ـ ـ ــدد مــن
ال ـض ـبــاط بـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة وال ـق ــوات
املسلحة القطرية.
واشتمل التمرين على تدريبات دورات
الـتــدخــل ال ـســريــع ،دورة فــض الشغب
ودورة ت ـن ـم ـيــة مـ ـ ـه ـ ــارات ال ـ ــدوري ـ ــات
األمنية .وقدم املتدربون عروضا قوية
تؤكد جاهزيتهم واسـتـعــدادهــم التام
للقيام بأعمالهم بكل كفاءة.
وق ــال املـقــدم علي سـعــود الـحـنــزاب إن
ال ـتــدري ـبــات ت ـهــدف لــارت ـقــاء ب ـقــدرات
ومـ ـ ـه ـ ــارات الـ ـ ـك ـ ــادر الـ ـبـ ـش ــري ب ـ ـ ــوزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة وت ــأه ـي ـل ـه ــم وت ـج ـه ـيــزهــم
لـ ــأحـ ــداث ال ــري ــاضـ ـي ــة الـ ـكـ ـب ــرى ال ـتــي
س ـت ـش ـه ــده ــا ال ـ ــدول ـ ــة خـ ـ ــال امل ــرح ـل ــة
الـ ـق ــادم ــة ،مــوض ـحــا أن هـ ــذا الـتـمــريــن
هـ ــو خـ ـت ــام ل ـل ــرب ــع األول مـ ــن ال ـخ ـطــة

ال ـت ــدري ـب ـي ــة ل ـل ـم ـع ـهــد ل ـل ـع ــام - 2021
2022م ويرتكز على تدريبات منتسبي
وزارة الداخلية على عدة مجاالت مثل
عمليات الشرطة وال ــدوري ــات األمنية
وم ـه ــارات الـقـتــال فــي املـنــاطــق املبنية
وهذا التدريب يؤكد أن املعهد قد أنهى
الربع األول من الخطة بنجاح.
مــن جــانـبــه ق ــال النقيب فيصل سعد
الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري رئـ ـ ـي ـ ــس ق ـ ـسـ ــم ال ـ ـتـ ــدريـ ــب

ال ـع ـس ـك ــري والـ ــريـ ــاضـ ــي بــامل ـع ـهــد إن
املـ ـعـ ـه ــد قـ ـ ــام ب ـت ـن ـف ـيــذ هـ ـ ــذا ال ـت ـمــريــن
ال ـخ ـتــامــي ،تـمــاشـيــا م ــع الـتــوجـيـهــات
والـ ـتـ ـط ــورات ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا ال ــدول ــة
بـشـكــل ع ــام ووزارة الــداخ ـل ـيــة بشكل
خ ـ ــاص ،ل ــارت ـق ــاء بـ ـق ــدرات وم ـه ــارات
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــادر الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال بـ ـن ــاء
م ـن ـظــومــة تــدري ـب ـيــة م ـت ـط ــورة تــرتـكــز
على دعائم الريادة والتميز ،ولتقديم

تـ ــدريـ ــب ت ـخ ـص ـصــي م ـت ـق ــدم يـضـمــن
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد وال ـ ـجـ ــاهـ ــزيـ ــة
لـ ــأحـ ــداث ال ــري ــاض ـي ــة ال ـك ـب ــرى ال ـتــي
س ـت ـش ـه ــده ــا ال ـ ــدول ـ ــة خـ ـ ــال امل ــرح ـل ــة
الـقــادمــة .مضيفا أن الـتــدريــب تضمن
عـ ــروضـ ــا ملـ ـ ـه ـ ــارات ال ـل ـي ــاق ــة ال ـبــدن ـيــة
وفنون االشتباك والدفاع عن النفس
واألسلحة والرماية وقيادة الدوريات
األمنية .وأشــار رئيس قسم التدريب

العسكري والــريــاضــي إلــى أنــه وعلى
هامش التمرين أقيم معرض ملعدات
وأدوات ال ـت ــدري ــب ال ـحــدي ـثــة بمعهد
تـ ــدريـ ــب الـ ـش ــرط ــة ،ك ــذل ــك تـ ــم تــدشــن
امل ــراج ــع امل ـيــدان ـيــة ال ـخــاصــة باملعهد
م ـثــل مـ ــادة امل ـش ــاة الـتــأسـيـسـيــة م ــادة
األس ـل ـح ــة وال ــرم ــاي ــة ،م ـ ــادة مـكــافـحــة
الشغب ومــادة االشتباك والــدفــاع عن
النفس.

على مدى  12عاما

معهد البحوث االجتماعية ينجز  100مشروع بحثي
الدوحة  -قنا

أنـجــز معهد الـبـحــوث االجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة
املسحية بجامعة قـطــر مـنــذ تأسيسه فــي الـعــام
 ،2008أك ـث ــر م ــن  100مـ ـش ــروع ب ـح ـثــي عــالــي
ال ـج ــودة ،فــي مـخـتـلــف الـقـضــايــا ال ـتــي تــدخــل في
إطار اختصاص املعهد ،وتندرج ضمن األولويات
الــوطـنـيــة لـلـبـحــث الـعـلـمــي وت ـخ ــدم ص ـنــاع ال ـقــرار
وصــان ـعــي ال ـس ـيــاســات ف ــي مـخـتـلــف الـقـطــاعــات.
وشملت تلك املشاريع البحثية عدة مجاالت تدخل
ضمن االهتمامات البحثية للمعهد ذات األهمية
بالنسبة للمجتمع القطري ،بما في ذلــك قضايا
الـعـمــل والـعـمــالــة ،وال ـحــداثــة والـتـغـيــرات فــي القيم
االجتماعية ،وكذلك في قضايا التعليم والصحة
وبنية األسرة ،وتأثير اإلعالم ،وغيرها.
وقالت الدكتورة كلثم الغانم مدير املعهد في حوار
مع وكالة األنباء القطرية «قنا» إن هذه املشاريع
ن ـت ـجــت ع ـن ـهــا ب ـي ــان ــات واتـ ـج ــاه ــات نــوع ـيــة حــول
املواقف والقيم االجتماعية واالقتصادية والثقافية
فــي ال ــدول ــة ..مضيفة أن مـخــرجــات هــذه البحوث

تـتــم االس ـت ـفــادة منها عـلــى مـسـتــوى املــؤسـســات
في صناعة وترشيد السياسات وعلى مستوى
الباحثني ،حيث تمكنهم من توظيفها في بحوثهم
وفــي استقصاء قضايا بحثية جديدة .وأشــارت
إلــى أنــه منذ تأسيس معهد البحوث االجتماعية
واالقتصادية املسحية بجامعة قطر في أكتوبر
عام  ،2008كان أحد أكبر إنجازاته وضع معايير
عالية الـجــودة للبحوث املسحية فــي دول ــة قطر..
وق ــال ــت «أصـ ـب ــح امل ـع ـهــد حــال ـيــا م ــن املــؤس ـســات
الــرائــدة للبحوث املسحية في دولــة قطر ،ولــه دور
فعال في جــودة البحوث العلمية وكفاءتها وبناء
القدرات البحثية الوطنية عند العمل على البحوث
املسحية».
ولفتت إلى حصول باحثني في املعهد على العديد
من املنح من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث
العلمي ملجموعة متنوعة مــن املشاريع البحثية،
مـمــا فـيـهــم مـنــح مــن بــرنــامــج األول ــوي ــات الوطنية
للبحث العلمي ،والتي مكنتهم من تنفيذ مشاريع
بحثية تعتبر األولـ ــى مــن نــوعـهــا فــي دول ــة قطر
كمقياس الديمقراطية الـعــربــي ،ومـشــروع املسح

ع ــن ال ـش ـبــاب ال ـق ـطــري ،بــاإلضــافــة إل ــى مـشــاريــع
أخــرى كاستخدام التطبيقات اإلعالمية املتنقلة
وحصولهم على منح أخرى مثل منحة األسرة.
وأف ــادت بــأن أنشطة املعهد البحثية تستند إلى
االحتياجات الوطنية لدولة قطر في ضــوء خطة
الـتـنـمـيــة الــوط ـن ـيــة  ،2022 - 2018ورؤي ـ ــة قطر
الــوطـنـيــة  ،2030وتـشـمــل مـجـمــوعــة واس ـع ــة من
املجاالت الجوهرية ذات األهمية للمجتمع القطري،
بما في ذلك االقتصاد والعمل والتوظيف ،والحداثة
والـ ـتـ ـح ــوالت ف ــي ال ـق ـيــم االج ـت ـمــاع ـيــة ،والـتـعـلـيــم،
وال ـص ـح ــة ،وال ـه ـي ـكــل األس ـ ـ ــري ،وت ــأث ـي ــر وســائــل
اإلع ـ ــام االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـت ـق ـل ـيــديــة ،ك ـمــا ي ـشــارك
املعهد فــي العديد مــن املشاريع املسحية الدولية
واإلقليمية.
وع ــن إسـتــراتـيـجـيــة مـعـهــد ال ـب ـحــوث االجـتـمــاعـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة امل ـس ـح ـيــة ب ـجــام ـعــة ق ـط ــر ،أك ــدت
الدكتورة كلثم أن أهم إستراتيجياته هي االرتقاء
بــالـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة الـتـجــريـبـيــة ،ودعـ ــم عملية
صناعة السياسات املبنية على الحقائق ،وتعزيز
وع ــي املجتمع بـشــأن الـقـضــايــا والـتـحــديــات التي

تــواج ـه ـهــا دول ـ ــة ق ـط ــر ،ك ـمــا ت ـس ـعــى إلـ ــى تـعــزيــز
الفاعلية املؤسسية فــي املـعـهــد ..وقــالــت «إن هذه
اإلستراتيجية ترتكز على أهــداف رئيسية وهي
إنتاج أبحاث ذات جودة عالية في مجال الدراسات
االجتماعية واالقـتـصــاديــة املسحية والتطبيقية،
وتعزيز حضور دولة قطر إقليميا وعامليا في هذا
املجال ،ونشر بيانات ذات جودة عالية عن املجتمع
القطري ،ودعم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في
جامعة قطر فــي هــذه املـجــاالت البحثية ،وتعزيز
الوعي العام بقيمة وأهمية املشاركة فيها» .وحول
أب ــرز األول ــوي ــات البحثية الـحــالـيــة ملعهد البحوث
االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة امل ـس ـح ـيــة بـجــامـعــة
ق ـطــر وامل ـش ــاري ــع املـسـتـقـبـلـيــة لـلـعــامــن - 2021
 ،2022بينت الــدكـتــورة كلثم الغانم مدير املعهد
أن األول ــوي ــات البحثية تـتــوافــق مــع مجموعة من
املــوضــوعــات ذات العالقة بــأولــويــات جامعة قطر
البحثية فــي مـجــال الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة والـعـلــوم
اإلنسانية كالتغير االجتماعي والهوية وقضايا
التطرف ،والتنوع االقتصادي ،والسكان والهجرة
وقـ ـ ــوى الـ ـعـ ـم ــل ،وال ـت ـح ـض ــر والـ ـنـ ـم ــو ال ـح ـضــري

واإلسـكــان ،والتنمية املستدامة ،والطفولة واملــرأة
واألسرة والشباب ،واألمن القومي والتعليم وبناء
القدرات.
وتــاب ـعــت «ب ـن ــاء عـلــى ذلـ ــك ،ي ـقــوم املـعـهــد بــإجــراء
العديد من الدراسات املسحية املتعلقة باملجاالت
واملحاور املذكورة ،كدراسات مسحية في مجال
األســرة ،والــرأي العام ،والسكان والهجرة والقوى
العاملة .باإلضافة إلى أوليات بحثية أخرى متعلقة
بالصحة النفسية والتنمية املستدامة» .وبينت أن
من ضمن األوليات األخرى التي يسعى املعهد إلى
تحقيقها إعــداد جيل من الباحثني القطريني في
مجال الــدراســات املسحية والتطبيقية ..مشيرة
إلــى أن لديه العديد مــن امل ـبــادرات فــي هــذا الشأن
مثل الـعـيــادة املسحية لتطوير امل ـهــارات البحثية
ملنسوبي جامعة قطر ،وتوظيف الطلبة لساعات
م ـح ــددة لـلـمـشــاركــة ف ــي امل ـشــاريــع الـبـحـثـيــة ،إلــى
جــانــب ب ــرام ــج ال ـتــدريــب ال ـتــي تـتـمـثــل ف ــي دورات
تدريبية متنوعة ومتخصصة في املناهج البحثية
وآليات تطبيق الدراسات الحقلية لطلبة الدراسات
العليا في جامعة قطر.

