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 تــوقــعــت إدارة األرصـــــاد الــجــويــة أن يــكــون الــطــقــس الــيــوم 
الثالثاء رطبًا ليًال مع بعض السحب على الساحل، فيما 
فرصة  مــع  متفرقة  بسحب  مصحوبًا  البحر  فــي  يــكــون 

ضعيفة ألمطار خفيفة أحيانًا على بعض املناطق.
الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية  وتكون 
غــربــيــة بــســرعــة تـــتـــراوح بـــني 5 و12 عـــقـــدة، وفـــي البحر 

تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة تتراوح 
بني 5 و15 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية األفقية بني 4 و8 
الساحل بني قدم  املوج على  ارتفاع  كيلومترات. ويتراوح 
واحدة و3 أقدام، وفي عرض البحر يتراوح بني قدمني و4 
أقـــدام. أدنــى درجــة حـــرارة متوقعة فــي الــدوحــة 29 درجــة 
א����� - �א  مئوية. 
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◄ ٠٦

تخريج طالبات «الشريعة»

◄ ١٠

إطالق حملة التطعيم ضد اإلنفلونزا

◄ ٠٨

٢٠٠ مبادرة في أسبوع االستدامة 

◄ ١٢

١٦ مؤسسة في مؤتمر «وياك»

 نــــــّظــــــم مــــعــــهــــد الـــــبـــــحـــــوث االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
فــي   «SESRI» املــســحــيــة  واالقــــتــــصــــاديــــة 
جــــامــــعــــة قــــطــــر أمـــــــس االثـــــــنـــــــني، فـــعـــالـــيـــة 
لــلــكــشــف عـــن نــتــائــج دراســـــة تـــم إجـــراؤهـــا 
املركزي  البلدي  املجلس  انتخابات  حــول 
لـــعـــام 2019، حــيــث أجـــــرت قطر  فـــي قــطــر 
انتخابات املجلس البلدي املركزي املكون 
من 29 عضوًا في أبريل 2019، كانت هذه 
االنــتــخــابــات هــي الــســادســة منذ تأسيس 

املجلس البلدي املركزي في عام 1999.
وقد أجرى املعهد استطالعات الرأي العام 
الــوطــنــي لــلــمــواطــنــني الــقــطــريــني مــبــاشــرة 
قـــبـــل آخـــــر عــمــلــيــتــي انـــتـــخـــاب لــلــمــجــلــس 
الـــبـــلـــدي املــــركــــزي -فـــــي عـــــام 2015 ومــــرة 
أخــرى فــي عــام -2019 لفهم وجــهــات نظر 
املواطنني العاديني تجاه املجلس البلدي 

املركزي وتجاه العملية االنتخابية.

كــمــا ضــم الــفــريــق البحثي بــعــض أعــضــاء 
هيئة التدريس من مركز دراسات الخليج، 
كنوع من التعاون بني املراكز البحثية في 
جــامــعــة قــطــر، والــــذي قـــام بــــدوره بــإجــراء 
مــقــابــالت نــوعــيــة مــع األعـــضـــاء السابقني 
والــــحــــالــــيــــني لـــلـــمـــجـــلـــس، لـــفـــهـــم أعـــمـــالـــه 

وإنــجــازاتــه. تظهر الــنــتــائــج الــتــي توصل 
إليها اســتــطــالع الـــرأي الــعــام الـــذي أجــراه 
واالقتصادية  االجتماعية  البحوث  مركز 
املــســحــيــة قــبــل انــتــخــابــات املــجــلــس أبــريــل 
استجابات  فــي  التغييرات  بعض   ،2019
باإلضافة   ،2015 بعام  مقارنة  املــواطــنــني 

إلــى بعض أوجـــه التشابه فــي آرائــهــم من 
ناحية أخرى.

وفـــي عـــام 2019، أصــبــح الــقــطــريــون على 
درايـــة أكــثــر إلــى حــدٍّ مــا باملجلس البلدي 
املــــــركــــــزي وأنــــشــــطــــتــــه، كــــمــــا أبــــلــــغــــوا عــن 
رضــــاهــــم بــشــكــل أعـــلـــى قـــلـــيـــًال عــــن األداء 

تفاعل  أن  أيــضــًا  لــوحــظ  للمجلس،  الــعــام 
املواطنني مع أعضاء املجلس ازداد قليًال 
في عام 2019 عما كان عليه في عام 2015، 
حــيــث ســعــى مـــزيـــد مـــن املـــواطـــنـــني الــذيــن 
يـــعـــانـــون مــــن مـــشـــاكـــل فــــرديــــة لــلــحــصــول 
عــلــى املــســاعــدة مــن أعــضــاء املــجــلــس، وتــم 

الوصول لحل مشكالتهم.
فــي الــوقــت نــفــســه، يظهر مــســتــوى تفاعل 
القطريني مع أعضاء املجلس خالل الفترة 
االنتخابية انخفاضًا طفيفًا في عام 2019 
مقارنة بعام 2015، مع قلة عدد املواطنني 
الـــذيـــن ذكـــــروا أنـــهـــم حـــضـــروا أي فــعــالــيــة 
االتــصــال بهم من  أو تم  انتخابية ملرشح 
قــبــل مــرشــح قــبــل االنــتــخــابــات، وبــالــتــالــي 
يــشــيــر مــســح املــعــهــد إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم 
من أن الفترة من 2015 إلــى 2019 شهدت 
بــعــض الــتــغــيــيــر اإليـــجـــابـــي فـــي املــفــاهــيــم 
العامة تجاه املجلس البلدي املركزي، فإن 
االهتمام الفعلي واملشاركة في انتخابات 

املجلس لم تزدد باملعدل نفسه. 

 إعالن نتائج استطالع معهد SESRI حول آراء املواطنني 

 القطريون أصبحوا أكثر دراية بأنشطة «البلدي»  في 2019
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