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فــي معهد  قــطــر، متمثلة   عــكــفــت جــامــعــة 
الـــبـــحـــوث االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
واالقــــتــــصــــاد،  اإلدارة  وكـــلـــيـــة  املـــســـحـــيـــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع أكـــاديـــمـــيـــة قـــطـــر لــلــمــال 

واألعـــمـــال؛ عــلــى تنفيذ دراســــة بــعــنــوان: 
األعــمــال في  الحصار على مجتمع  «أثـــر 
قــطــر»، ركـــزت عــلــى الــقــطــاعــني الصناعي 
واملـــــــــالـــــــــي، حـــــيـــــث اســـــتـــــخـــــدمـــــت أفــــضــــل 
للتعرف  دقــة  العلمي  البحث  منهجيات 
للحصار  واملستمرة  األولــيــة  اآلثـــار  على 
عـــلـــى ســـيـــر أعـــــمـــــال الـــــشـــــركـــــات، وكـــذلـــك 

نظرتهم للمستقبل.
وأجــــــــرى مـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لــإلعــالن  فعالية  املسحية  واالقــتــصــاديــة 
عن نتائج هذه الدراسة، حضرها كل من 
سعادة رئيس جامعة قطر الدكتور حسن 
التنفيذي  الـــدرهـــم، والــرئــيــس  بـــن راشــــد 
الدكتور  واألعــمــال  للمال  قطر  ألكاديمية 
خالد بن محمد الحر، واستهلت الفعالية 
بـــكـــلـــمـــة األســـــتـــــاذ الــــدكــــتــــور حـــســـن عــبــد 
الــرحــيــم السيد مــديــر املــعــهــد، والـــذي أكد 
عــلــى أهــمــيــة نــتــائــج الـــدراســـة فــي تكوين 
صـــورة شــامــلــة حـــول آثـــار الــحــصــار على 

القطاع االقتصادي. 
كما أكد الدكتور حسن السيد مدير املعهد 
أن املــعــهــد يــنــوي تــوســيــع هـــذه الـــدراســـة 

مــنــهــجــيــات عــلــمــيــة مختلفة  بــاســتــخــدام 
لــلــتــعــرف عــلــى الـــتـــأثـــيـــرات بــشــكــل أعــمــق 
وللوصول إلى توصيات أكثر دقة لصانع 
القرار، وأضاف أن لدى املعهد العديد من 
املــشــاريــع الــقــادمــة فـــي إطــــار الــســيــاســات 
العامة تهدف إلى تقديم املشورة لصانع 

القرار ودعم مسيرة التنمية الوطنية.
لنتائج  للمعهد  اســتــعــراض  ذلـــك،  وتــبــع 
الـــــــدراســـــــة، تـــضـــمـــن مـــخـــتـــلـــف جـــوانـــبـــهـــا 
بناًء  الــقــرار  لصناع  املقدمة  والتوصيات 

على ما ورد فيها. 
وجاء في االستعراض أن النتائج أظهرت 

أنه فيما يتعلق بظروف العمل العامة في 
عام  بشكل  إيجابية  الشركات  تعد  قطر، 
ومتفائلة بشأن املستقبل، حيث تحسنت 
األسواق املحلية بشكل كبير وتمكنت من 
الوصول الى أسواق وموردين جدد. ومع 
ذلك هناك مستفيدون وآخرون خاسرون 
الشركات  رأي  كــان  فقد  الــحــصــار.  بسبب 
املالية أكثر إيجابية حول تأثير الحصار 
مـــقـــارنـــة بـــالـــشـــركـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، حــيــث 
ذكرت 69% من الشركات املالية أن تأثير 
التجارية  األعمال  عائدات  على  الحصار 
كان «محايًدا» وعلى العكس، قالت 22% 

فقط من الشركات الصناعية أن إيراداتها 
بقيت كما هي منذ ما قبل الحصار. 

وإضافة إلى ذلك أبلغت %46 من الشركات 
فــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي عــن زيــــادة الطلب 
البناء،  قطاع  باستثناء  منتجاتها  على 
إلى  النظر  قليًال. وعند  الطلب  حيث ظل 
سالسل التوريد والقدرة على االستيراد 
والــتــصــديــر مــن قــطــر، واجــهــت الــشــركــات 
بــعــض الــصــعــوبــات ومـــع ذلــــك، فــقــد أبــلــغ 
63% من الشركات عن تمكنهم من العثور 
على بلدان بديلة في فترة زمنية قصيرة 

للغاية (أقل من 5 أشهر). 
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 وقع مركز العلوم البيئية في جامعة 
قـــطـــر اتـــفـــاقـــيـــة تــــعــــاون مــــع إكـــســـون 
موبيل لألبحاث قطر، وذلــك إلطالق 
مشروع الدراسة البيئية التفصيلية 

لكورنيش الدوحة. 
وتمثل هذه الدراسة املحاولة األولى 
لـــفـــهـــم الــــنــــظــــام الـــبـــيـــئـــي واملــــلــــوثــــات 
املحتملة في هذه املنطقة التي تمثل 
يرتادها  والتي  الدوحة،  مدينة  قلب 
املــواطــنــون واملــقــيــمــون بشكل يومي 

ودوري.
وتـــحـــتـــوي هــــــذه املـــنـــطـــقـــة الــبــحــريــة 
عــلــى الــكــثــيــر مــن الــكــائــنــات البحرية 
املهمة، وقد أدت النشاطات البشرية 
الــكــثــيــفــة فــــي املـــنـــطـــقـــة؛ إلـــــى تـــدهـــوٍر 

تدريجي لنوعية الحياة واملياه فيه، 
الدراسة لرصد هذه  لذلك تأتي هذه 
الــتــغــيــرات واقـــتـــراح الــســبــل والــطــرق 
الــنــظــام البيئي  الــعــلــمــيــة الســتــعــادة 

فــيــهــا وتـــطـــويـــرهـــا بــمــا يــلــيــق بــهــذه 
املنطقة الحيوية. 

وأكد األستاذ الدكتور حمد آل سعد 
البيئية،  العلوم  الكواري مدير مركز 

عــلــى األهـــمـــيـــة الــحــيــويــة لــلــمــشــروع 
ومـــســـاهـــمـــتـــه فـــــي تـــحـــســـني الــــواقــــع 
التنوع  واســتــعــادة  للمنطقة  البيئي 
اإلحــيــائــي الــبــحــري فيها، وقـــال: «إن 
هذا املشروع يأتي استكماًال للجهد 
ــــــــذي يـــبـــذلـــه  الـــبـــحـــثـــي املـــــتـــــواصـــــل ال
الباحثون في املركز لغرض الحفاظ 

على اإلرث البيئي لدولة قطر».
وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور مــــحــــمــــد يـــعـــقـــوب 
السليطي مدير مركز إكسون موبيل 
لـــألبـــحـــاث قـــطـــر: «يـــشـــرفـــنـــا أن نــبــدأ 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــــي شـــراكـــتـــنـــا مــع 
جــامــعــة قــطــر والـــتـــي تــمــتــد لــعــقــديــن، 
وذلــــــــك مـــــن خـــــــالل االتــــفــــاقــــيــــة الـــتـــي 
وقــعــنــاهــا مــع مــركــز الــعــلــوم البيئية 
الــــتــــابــــع لـــلـــجـــامـــعـــة، بــــهــــدف إجـــــــراء 
تــقــيــيــمــات شــامــلــة لــلــحــالــة الــبــيــئــيــة 

لكورنيش الدوحة. 

 بالتعاون مع «إكسون موبيل» لألبحاث 

طلق الدراسة البيئية لكورنيش الدوحة 
ُ
 «الجامعة» ت
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 عــقــد مــعــهــد الـــدوحـــة الـــدولـــي لـــألســـرة -عــضــو مــؤســســة 
البحثي  تــقــريــره  نقاشية إلطـــالق  مــؤخــرًا، جلسة  قــطــر- 
تحت عنوان «مراجعة نقدية لألدبيات حول موضوعات 

األسرة القطرية»، ملؤلفته الدكتورة بتول خليفة.
وناقشت الحلقة نتائج التقرير املقسم إلى تسعة فصول، 
تــنــاولــت مــراجــعــة مــنــهــجــيــة ألدبـــيـــات األســـــرة الــقــطــريــة 
والعمل  القطرية  (األســـرة  مثل:  موضوعاتها،  بمختلف 
والــتــعــلــيــم والــتــنــشــئــة االجــتــمــاعــيــة والــعــمــالــة املــنــزلــيــة 

والعنف واإلعاقة، إلى غير ذلك من املوضوعات).
إدارة  -مدير  عبداملنعم  عــزة  الدكتورة  الفعالية  افتتحت 
بكلمة  لألسرة-  الدولي  الدوحة  ملعهد  باإلنابة  البحوث 
ترحيبية قالت فيها: «ابتدأ هذا املشروع البحثي بفكرة 
مفادها ضرورة إيجاد مرجع علمي شامل ُيؤّطر الجهود 
في  القطرية  األســـرة  موضوعات  تناولت  التي  البحثية 
مكان واحد، يمكن للقارئ والباحث الرجوع إليه كبوتقة 
التدخالت  السياسات ومصّمم  لصانع  ويمكن  معرفية، 
االستناد إليه في توفير األدلة العلمية لصياغة وتطوير 

أدوات السياسات واملمارسات املختلفة». 
أضافت : «إن هذا التقرير يضع في بوتقة واحــدة ما آل 
إليه التراكم املعرفي الخاص بأدبيات األسرة القطرية، ما 

يمثل نواة إلثراء األجندة البحثية املستقبلية».
النفسية  الصحة  -أستاذ  بتول خليفة  الدكتورة  وقامت 
املشارك، كلية التربية بجامعة قطر- بإدارة نقاش جماعي 
التقرير ونتائجه في  تم فيه تبادل اآلراء حول محتوى 
القطرية  األســـرة  أولــهــا  ناقشت  رئيسية،  جلسات  ثــالث 
والتنشئة االجتماعية والعمالة املنزلية، والتي ترأسها 
مناقشًا الدكتور محمد الجمال، أستاذ مشارك بجامعة 

حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر. 
أستاذ  محمد،  يحيى  الدكتور  الثانية  الجلسة  وتـــرأس 
مشارك بجامعة جورجتاون في قطر -إحدى الجامعات 
موضوعات  الجلسة  وتــنــاولــت  قطر-  ملؤسسة  الشريكة 
األســــرة الــقــطــريــة وتــحــديــات الــصــحــة واإلعـــاقـــة والعنف 

األسري. 
واخــتــتــمــت الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة بــجــلــســة نــاقــشــت األســـرة 
القطرية والعمل والتعليم، برئاسة الدكتور عبدالله أبو 
تينة، مدير املركز الوطني للتطوير التربوي في جامعة 

قطر. 

ل نواة إلثراء األجندة البحثية 
ّ
 يمث

 «الدوحة الدولي» يطلق 
تقريرًا بحثيًا حول قضايا 

األسرة القطرية 

 تشارك حديقة القرآن النباتية، عضو 
مؤسسة قــطــر، فــي جــنــاح دولـــة قطر 
«إكسبو  للبستنة  الــدولــي  باملعرض 
2019»، الذي افتتح بتاريخ 29 أبريل 
عــاصــمــة جمهورية  بــكــني  فــي   ،2019
الـــصـــني الـــشـــعـــبـــيـــة، ويـــســـتـــمـــر حــتــى 
تاريخ 7 أكتوبر 2019. وقــام سعادة 
السيد سلطان بن ساملني املنصوري، 
ســفــيــر دولــــــة قـــطـــر لـــــدى جــمــهــوريــة 
الـــصـــني الــشــعــبــيــة، وســــعــــادة الــســيــد 
املجلس  رئيس  أوستيروم،  بيرنارد 
أعــضــاء  والـــســـادة  للبستنة،  الــدولــي 
املـــجـــلـــس الــــعــــام لـــإلكـــســـبـــو الـــعـــاملـــي 
بزيارة جناح حديقة القرآن النباتية 
إللـــقـــاء نـــظـــرة حــــول مــشــاركــتــهــم في 
املــــــعــــــرض. وتـــــأتـــــي حــــديــــقــــة الــــقــــرآن 
الـــنـــبـــاتـــيـــة ضـــمـــن عــــــدة حـــــدائـــــق فــي 
الـــجـــنـــاح تــمــثــل مــجــمــوعــهــا شــجــرة 
الــــســــدرة املــرتــبــطــة بـــتـــراث املــجــتــمــع 
الــقــطــري، ويــتــكــون جــنــاح دولـــة قطر 
مـــــــن خـــــمـــــس شـــــــجـــــــرات ســـــــــدر عـــلـــى 

مساحة نحو 2100 متر مربع، منها 
البدع،  وحديقة  العالجية،  الحديقة 
وحديقة الهالل. يشار إلى أن الجناح 
يــعــتــبــر مـــن أكـــبـــر األجـــنـــحـــة ويــحــمــل 
عنوان «تحت ظالل شجرة السدرة»، 
وقد تم تصميمه تحت إشراف فريق 

الــبــلــديــة والــبــيــئــة ليعكس  مــن وزارة 
الــــتــــراث والــثــقــافــة الــقــطــريــة. وقــالــت 
الـــســـيـــدة فـــاطـــمـــة صـــالـــح الــخــلــيــفــي، 
مـــــديـــــرة حـــديـــقـــة الـــــقـــــرآن الـــنـــبـــاتـــيـــة: 
«حــديــقــة الـــقـــرآن الــنــبــاتــيــة حــريــصــة 
الدولية  املــعــارض  فــي  املشاركة  على 

الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بــــمــــجــــاالت الــبــســتــنــة 
أجل تحفيز  البيئية من  واالستدامة 
وإحياء  بالبيئة  للعناية  الجماهير 
الــتــراث الثقافي اإلســالمــي، كما أنها 
تــمــد جــســرًا بــني الــحــضــارات، وتــعــزز 

املسؤولية املجتمعية تجاه البيئة». 

«ال حديقة النباتية» تشارك في معرض دولي للبستنة بالصني 

 جامعة قطر تعلن نتائج دراسة «أثر الحصار على مجتمع األعمال» 

  63%63% من الشركات القطرية وجدت بلدانًا  من الشركات القطرية وجدت بلدانًا 
بديلة في فترة قصيرة خالل الحصار بديلة في فترة قصيرة خالل الحصار 


�103 �53 7 $כ3	12 א�0/-, ¶ 61�א�0


