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معهد جسور يستضيف ندوة »كرة القدم واالقتصاد الدائري«

اســـتـــضـــاف مــعــهــد جــــســــور، مــركــز 
التميز في إدارة الرياضة وتنظيم 
الفعاليات الكبرى باملنطقة، جلسة 
حوارية عبر االتصال املرئي، حول 
كـــــرة الــــقــــدم واالقــــتــــصــــاد الــــدائــــري 
)املـــــــــــدور(، ضـــمـــن ســلــســلــة نـــــدوات 
ــول االســـتـــدامـــة. نــاقــشــت  املــعــهــد حــ
الــدائــري،  الــنــدوة مفهوم االقتصاد 
وهــو نــمــوذج اقــتــصــادي يستهدف 
الــــحــــد مــــن هـــــدر املـــــــــواد، وتــحــســن 
املـــوارد وفاعليتها، ويرتكز  كــفــاءة 
الــحــد مــن النفايات والــتــلــوث،  على 
وإطالة دورة حياة املواد واملنتجات 
واستخدامها لفترة أطــول بطريقة 
مناسبة بيئيا، والعمل على تجديد 

النظم الطبيعية.
ــا  ــنـــدوة، الــتــي أدارهــ وتـــحـــدث فـــي الـ
أوريان لوندبيرغ خبير االستدامة 
والـــــبـــــيـــــئـــــة فـــــــي الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
إيــريــن  لــلــمــشــاريــع واإلرث، كـــل مـــن 
كيلي مــديــر االســتــدامــة فــي بطولة 
قـــطـــر 2022،   FIFA الـــعـــالـــم ــــأس  كــ
واليونورا ريزوتو مؤسس ورئيس 
الرابطة اإليطالية لتنمية االقتصاد 
الـــدائـــري ومـــديـــر إدارة املــســؤولــيــة 

املجتمعية فــي »بــولــغــاري«، وغايا 
بريتنر مدير املشتريات املستدامة 
فـــي »قــطــر 2022«، ولـــوكـــا مــوســكــا 
ــة  ــعــــامــ الــ ــر أول اســــــتــــــدامــــــة  ــ ــديــ ــ مــ

التجارية في »أديداس«.
ــال الـــجـــلـــســـة  ــ ــمــ ــ وقــــــــد افــــتــــتــــحــــت أعــ
ــايـــا  ــن غـ ــ ــة مــ ــاركــ ــمــــشــ ــة بــ ــ ــواريــ ــ ــحــ ــ الــ
ــقـــت الــــضــــوء عــلــى  ــتـــي ألـ بــريــتــنــر الـ
كــيــفــيــة تــطــبــيــق نـــمـــوذج االقــتــصــاد 
الـــــدائـــــري عـــلـــى حـــــدث ضـــخـــم مــثــل 
مونديال كرة القدم في جوانب مثل 
التخطيط واملــشــتــريــات والتشييد 
ـــادة الـــتـــدويـــر. من  ــ والــعــمــلــيــات وإعـ
جانبها، تحدثت إيــريــن كيلي عن 
الــدائــري  تطبيق مفهوم االقــتــصــاد 
خــال بطولة كــأس العالم لألندية 

FIFA قطر 2020 التي استضافتها 
الدوحة في فبراير املاضي، وشمل 
ذلــك جــوانــب مــن بينها املشتريات 
والعقود، ورفــع الوعي، والتدريب، 

والعمليات، ومعالجة النفايات.
وأشـــــارت كــيــلــي إلـــى الــــدور الــفــاعــل 
لإلجراءات املستدامة، مثل محطات 
إعــادة التدوير، واستخدام معدات 
تــحــويــل الــنــفــايــات إلـــى ســـمـــاد، في 
الــتــي تستقبلها  املــخــلــفــات  تــقــلــيــل 
مطامر النفايات بنسبة 42 باملئة، 
ــة  ــيـ ــبـ ــالـ ــــث جـــــــــرت مــــعــــالــــجــــة غـ ــيـ ــ حـ
النفايات وإعـــادة االســتــفــادة منها 
ــــات  ــاحـ ــ ــــسـ ألغـــــــــــراض الــــــــزراعــــــــة واملـ
الخضراء والحدائق في قطر. وفي 
مداخلته خــال الجلسة الحوارية، 

تناول لوكا موسكا االستراتيجية 
التي تتبعها شركة »أديداس« على 
صعيد االســتــدامــة، وألــقــى الــضــوء 
على جهود الشركة في إنتاج أكثر 
ــذاء ريـــاضـــي في  ــ مـــن 15 مــلــيــون حـ
الــعــام 2020 بــاســتــخــدام باستيك 
مــصــنــع مــــن مــخــلــفــات املــحــيــطــات، 
ــة تــتــوقــع  ــركــ ــشــ الــ إلــــــى أن  مـــشـــيـــرا 
الـــتـــوقـــف تــدريــجــيــا عـــن اســتــخــدام 
البوليستر والباستيك البكر الذي 
املــواد  يــجــري تصنيعه باستخدام 
الـــخـــام، لــتــحــل مــحــلــه املـــــواد املــعــاد 

تدويرها، بحلول العام 2024.
الــيــونــورا  مــن جهتها اســتــعــرضــت 
ــو، تــجــربــتــهــا فــــي تــأســيــس  ــ ــزوتـ ــ ريـ
الرابطة اإليطالية لتنمية االقتصاد 

ــــري، بـــهـــدف الـــتـــرويـــج لــرؤيــة  ــدائـ ــ الـ
ال تـــقـــتـــصـــر عــــلــــى مـــــجـــــرد إعــــــــادة 
ــل تــمــثــل نــهــجــا شــامــا  ــر، بـ ــتـــدويـ الـ
ويـــائـــم كـــل مــنــطــقــة، كــمــا تــحــدثــت 
عن طريقة إدارة العامة التجارية 
لــلــمــابــس »بـــولـــغـــاري« ألنشطتها 
املــســتــدامــة، مــشــيــرة إلـــى أن عــامــة 
املنتجات الفاخرة اتبعت ممارسات 
االســتــدامــة عبر العمل على تغيير 
الــســلــوك فــي كــافــة جــوانــب سلسلة 
الــتــوريــد، مــع تعزيز جهودها على 

صعيد البحث والتطوير.
يـــشـــار إلــــى أن مــعــهــد جـــســـور، هو 
لــبــطــولــة كــأس  بـــرامـــج اإلرث  أحــــد 
الــعــالــم FIFA قــطــر 2022، أسسته 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث 
نـــقـــل  ــدف  ــ ــهــ ــ بــ الـــــــعـــــــام 2013،  فـــــــي 
املـــعـــرفـــة املــكــتــســبــة مـــن اســتــضــافــة 
املــونــديــال إلـــى األجــيــال املقبلة من 
املــتــخــصــصــن فــي مــجــال الــريــاضــة 
وتــنــظــيــم الـــفـــعـــالـــيـــات الـــكـــبـــرى فــي 
قطر واملنطقة. ويستضيف املعهد 
أنــشــطــة تــعــلــيــمــيــة وتــدريــبــيــة على 
ــــي ســـبـــيـــل إحــــــداث  ــام، فـ ــ ــعــ ــ مــــــــدار الــ
نقلة نــوعــيــة فــي صــنــاعــة الــريــاضــة 
وتــنــظــيــم الــفــعــالــيــات الــكــبــرى عبر 

بناء إرث مستدام في هذا املجال.

الدوحة - قنا

»تدريب الشرطة« يختتم التمرين الختامي لمشاريع كأس العالم

ــدريـــب الـــشـــرطـــة صــبــاح  نــظــم مــعــهــد تـ
ــــس الــخــمــيــس الـــتـــمـــريـــن الــخــتــامــي  أمـ
الــعــالــم 2022 للدفعة  ملــشــاريــع كــــأس 
الثامنة لسرايا الشرطة املستجدين. 
حـــضـــر الـــتـــمـــريـــن املــــقــــدم عـــلـــي ســعــود 
الحنزاب مدير معهد تدريب الشرطة 
واملـــقـــدم نـــايـــف مــحــمــد املــنــاعــي مــديــر 
مـــعـــهـــد تــــدريــــب الــــضــــبــــاط وعـــــــدد مــن 
ــوزارة الــداخــلــيــة والـــقـــوات  ــ الــضــبــاط بــ

املسلحة القطرية.
واشتمل التمرين على تدريبات دورات 
الــســريــع، دورة فــض الشغب  الــتــدخــل 
الـــــدوريـــــات  تــنــمــيــة مـــــهـــــارات  ودورة 
األمنية. وقدم املتدربون عروضا قوية 
تؤكد جاهزيتهم واســتــعــدادهــم التام 

للقيام بأعمالهم بكل كفاءة.
وقـــال املــقــدم علي ســعــود الــحــنــزاب إن 
الــتــدريــبــات تــهــدف لــارتــقــاء بــقــدرات 
ــوزارة  ــ ــ ــادر الـــبـــشـــري بـ ــ ــكـ ــ ومـــــهـــــارات الـ
ــلـــهـــم وتــجــهــيــزهــم  ــيـ ــلــــيــــة وتـــأهـ الــــداخــ
ــة الـــكـــبـــرى الــتــي  ــيـ ــريـــاضـ ــــداث الـ ــــألحـ لـ
ســـتـــشـــهـــدهـــا الـــــدولـــــة خــــــال املـــرحـــلـــة 
الـــقـــادمـــة، مــوضــحــا أن هــــذا الــتــمــريــن 
الــخــطــة  مــــن  لـــلـــربـــع األول  هــــو خــــتــــام 

لـــلـــعـــام 2021 -  لــلــمــعــهــد  الـــتـــدريـــبـــيـــة 
2022م ويرتكز على تدريبات منتسبي 
وزارة الداخلية على عدة مجاالت مثل 
عمليات الشرطة والـــدوريـــات األمنية 
ومـــهـــارات الــقــتــال فــي املــنــاطــق املبنية 
وهذا التدريب يؤكد أن املعهد قد أنهى 

الربع األول من الخطة بنجاح.
قـــال النقيب فيصل سعد  مــن جــانــبــه 
ــدريــــب  ــتــ ــم الــ ــســ ــــس قــ ــيـ ــ الـــــهـــــاجـــــري رئـ

ــريــــاضــــي بــاملــعــهــد إن  الـــعـــســـكـــري والــ
ــذا الــتــمــريــن  ــ ــام بــتــنــفــيــذ هــ ــ ــد قــ ــهـ ــعـ املـ
الــخــتــامــي، تــمــاشــيــا مـــع الــتــوجــيــهــات 
ــتــــطــــورات الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــدولـــة  والــ
الــداخــلــيــة بشكل  بــشــكــل عـــام ووزارة 
ــــاص، لـــارتـــقـــاء بـــقـــدرات ومـــهـــارات  خـ
ــري مــــــن خــــــــال بـــنـــاء  ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـــــــكـــــــادر الـ
مــنــظــومــة تــدريــبــيــة مـــتـــطـــورة تــرتــكــز 
على دعائم الريادة والتميز، ولتقديم 

ــقـــدم يــضــمــن  ــتـ تــــدريــــب تــخــصــصــي مـ
ــة  ــزيــ ــاهــ ــجــ ــداد والــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــيـــق االســ ــقـ تـــحـ
ــبـــرى الــتــي  ــكـ لــــألحــــداث الـــريـــاضـــيـــة الـ
ــــال املـــرحـــلـــة  ســـتـــشـــهـــدهـــا الـــــدولـــــة خــ
الــتــدريــب تضمن  الــقــادمــة. مضيفا أن 
ــارات الـــلـــيـــاقـــة الــبــدنــيــة  ــ ــهـ ــ عــــروضــــا ملـ
وفنون االشتباك والدفاع عن النفس 
واألسلحة والرماية وقيادة الدوريات 
األمنية. وأشــار رئيس قسم التدريب 

أنــه وعلى  إلــى  العسكري والــريــاضــي 
هامش التمرين أقيم معرض ملعدات 
الــحــديــثــة بمعهد  الـــتـــدريـــب  وأدوات 
ــم تــدشــن  ــدريــــب الــــشــــرطــــة، كـــذلـــك تــ تــ
الــخــاصــة باملعهد  املــيــدانــيــة  املـــراجـــع 
مــثــل مــــادة املـــشـــاة الــتــأســيــســيــة مـــادة 
ــة، مـــــادة مــكــافــحــة  ــايــ األســـلـــحـــة والــــرمــ
الشغب ومــادة االشتباك والــدفــاع عن 

النفس.

12 عاما على مدى 

100 مشروع بحثي معهد البحوث االجتماعية ينجز 

أنــجــز معهد الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
الــعــام  قــطــر مــنــذ تأسيسه فــي  املسحية بجامعة 
بــحــثــي عــالــي  مــــشــــروع  مــــن 100  ــر  ــثـ أكـ  ،2008
ــودة، فـــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا الــتــي تــدخــل في  ــجـ الـ
إطار اختصاص املعهد، وتندرج ضمن األولويات 
الــوطــنــيــة لــلــبــحــث الــعــلــمــي وتـــخـــدم صــنــاع الــقــرار 
وصــانــعــي الــســيــاســات فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات. 
وشملت تلك املشاريع البحثية عدة مجاالت تدخل 
للمعهد ذات األهمية  البحثية  ضمن االهتمامات 
القطري، بما في ذلــك قضايا  للمجتمع  بالنسبة 
الــعــمــل والــعــمــالــة، والــحــداثــة والــتــغــيــرات فــي القيم 
التعليم والصحة  االجتماعية، وكذلك في قضايا 

وبنية األسرة، وتأثير اإلعالم، وغيرها.
وقالت الدكتورة كلثم الغانم مدير املعهد في حوار 
القطرية »قنا« إن هذه املشاريع  األنباء  مع وكالة 
نــتــجــت عــنــهــا بـــيـــانـــات واتـــجـــاهـــات نــوعــيــة حــول 
املواقف والقيم االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
البحوث  الـــدولـــة.. مضيفة أن مــخــرجــات هــذه  فــي 

تــتــم االســتــفــادة منها عــلــى مــســتــوى املــؤســســات 
السياسات وعلى مستوى  في صناعة وترشيد 
الباحثني، حيث تمكنهم من توظيفها في بحوثهم 
وفــي استقصاء قضايا بحثية جديدة. وأشــارت 
البحوث االجتماعية  أنــه منذ تأسيس معهد  إلــى 
واالقتصادية املسحية بجامعة قطر في أكتوبر 
عام 2008، كان أحد أكبر إنجازاته وضع معايير 
للبحوث املسحية فــي دولـــة قطر..  الــجــودة  عالية 
وقـــالـــت »أصـــبـــح املــعــهــد حــالــيــا مـــن املــؤســســات 
الــرائــدة للبحوث املسحية في دولــة قطر، ولــه دور 
العلمية وكفاءتها وبناء  البحوث  فعال في جــودة 
القدرات البحثية الوطنية عند العمل على البحوث 

املسحية«.
ولفتت إلى حصول باحثني في املعهد على العديد 
من املنح من قبل الصندوق القطري لرعاية البحث 
البحثية،  العلمي ملجموعة متنوعة مــن املشاريع 
مــمــا فــيــهــم مــنــح مــن بــرنــامــج األولـــويـــات الوطنية 
للبحث العلمي، والتي مكنتهم من تنفيذ مشاريع 
ــــة قطر  نــوعــهــا فــي دول األولــــى مــن  بحثية تعتبر 
الــعــربــي، ومــشــروع املسح  الديمقراطية  كمقياس 

عـــن الــشــبــاب الــقــطــري، بــاإلضــافــة إلـــى مــشــاريــع 
املتنقلة  التطبيقات اإلعالمية  أخــرى كاستخدام 

وحصولهم على منح أخرى مثل منحة األسرة.
البحثية تستند إلى  املعهد  بــأن أنشطة  ــادت  وأفــ
لدولة قطر في ضــوء خطة  الوطنية  االحتياجات 
ــة قطر  ــ الــوطــنــيــة 2018 - 2022، ورؤيــ الــتــنــمــيــة 
الــوطــنــيــة 2030، وتــشــمــل مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
املجاالت الجوهرية ذات األهمية للمجتمع القطري، 
بما في ذلك االقتصاد والعمل والتوظيف، والحداثة 
ــقــيــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــتــعــلــيــم،  والـــتـــحـــوالت فـــي ال
ــهــيــكــل األســـــــري، وتـــأثـــيـــر وســائــل  والـــصـــحـــة، وال
اإلعـــــالم االجــتــمــاعــيــة والــتــقــلــيــديــة، كــمــا يــشــارك 
الدولية  العديد مــن املشاريع املسحية  املعهد فــي 

واإلقليمية.
وعـــن إســتــراتــيــجــيــة مــعــهــد الــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة املــســحــيــة بــجــامــعــة قـــطـــر، أكــــدت 
الدكتورة كلثم أن أهم إستراتيجياته هي االرتقاء 
بــالــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة الــتــجــريــبــيــة، ودعــــم عملية 
صناعة السياسات املبنية على الحقائق، وتعزيز 
الــقــضــايــا والــتــحــديــات التي  وعـــي املجتمع بــشــأن 

تــواجــهــهــا دولـــــة قـــطـــر، كــمــا تــســعــى إلــــى تــعــزيــز 
املــعــهــد.. وقــالــت »إن هذه  فــي  الفاعلية املؤسسية 
أهــداف رئيسية وهي  اإلستراتيجية ترتكز على 
إنتاج أبحاث ذات جودة عالية في مجال الدراسات 
االجتماعية واالقــتــصــاديــة 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 
البحثية، وتعزيز  املــجــاالت  جامعة قطر فــي هــذه 
الوعي العام بقيمة وأهمية املشاركة فيها«. وحول 
البحوث  الــحــالــيــة ملعهد  البحثية  األولـــويـــات  أبـــرز 
ــة املــســحــيــة بــجــامــعــة  ــاديـ ــتـــصـ االجــتــمــاعــيــة واالقـ
قــطــر واملـــشـــاريـــع املــســتــقــبــلــيــة لــلــعــامــني 2021 - 
املعهد  الغانم مدير  الــدكــتــورة كلثم  2022، بينت 
تــتــوافــق مــع مجموعة من  البحثية  األولـــويـــات  أن 
بــأولــويــات جامعة قطر  العالقة  املــوضــوعــات ذات 
البحثية فــي مــجــال الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة والــعــلــوم 
اإلنسانية كالتغير االجتماعي والهوية وقضايا 
التطرف، والتنوع االقتصادي، والسكان والهجرة 
وقــــــوى الـــعـــمـــل، والـــتـــحـــضـــر والـــنـــمـــو الــحــضــري 

واإلســكــان، والتنمية املستدامة، والطفولة واملــرأة 
واألسرة والشباب، واألمن القومي والتعليم وبناء 

القدرات.
وتــابــعــت »بـــنـــاء عــلــى ذلــــك، يــقــوم املــعــهــد بــإجــراء 
املتعلقة باملجاالت  الدراسات املسحية  العديد من 
املذكورة، كدراسات مسحية في مجال  واملحاور 
العام، والسكان والهجرة والقوى  األســرة، والــرأي 
العاملة. باإلضافة إلى أوليات بحثية أخرى متعلقة 
بالصحة النفسية والتنمية املستدامة«. وبينت أن 
من ضمن األوليات األخرى التي يسعى املعهد إلى 
القطريني في  الباحثني  إعــداد جيل من  تحقيقها 
الــدراســات املسحية والتطبيقية.. مشيرة  مجال 
إلــى أن لديه العديد مــن املــبــادرات فــي هــذا الشأن 
البحثية  املــهــارات  الــعــيــادة املسحية لتطوير  مثل 
الطلبة لساعات  ملنسوبي جامعة قطر، وتوظيف 
مـــحـــددة لــلــمــشــاركــة فـــي املــشــاريــع الــبــحــثــيــة، إلــى 
ــتــي تــتــمــثــل فـــي دورات  جــانــب بـــرامـــج الــتــدريــب ال
تدريبية متنوعة ومتخصصة في املناهج البحثية 
وآليات تطبيق الدراسات الحقلية لطلبة الدراسات 

العليا في جامعة قطر.

الدوحة - 

الدوحة - قنا


