
بجامع��ة  ال�سحاف��ة  درســُت 
اإح��دى  قط��ر،  يف  ن�رث��س��رن 
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ن�رث��س��رن  بجامع��ة  الدرا�س��ة 

التج��ارب  اأ�س��عد  م��ن  قط��ر  يف 

واأكرثه��ا  الت��ي ع�س��تها يف حيات��ي 

اإث��ارة. فق��د كن��ا ثاين دفع��ة تلتحق 

باجلامعة، ورغ��م اأننا خ�سنا غمار 

لكنن��ي  �س��اقة،  جتريبي��ة  مرحل��ة 

خرج��ت بذكري��ات رائع��ة حًق��ا من 

الفرة التي ق�سيتها هناك.

اأعم��ل حالًي��ا لدى م�ق��ع العربية 

تغطي��ة  واأت���ىل  االإنرن��ت،  ع��رب 

امل��س�ع��ات،  م��ن  وا�س��عة  طائف��ًة 

منه��ا و�س��ائل االإع��الم، والثقاف��ة، 

جمل���ض  منطق��ة  يف  وال�سيا�س��ة 

التعاون اخلليجي. وح�سلُت م�ؤخًرا 

عل��ى جائزة »اأف�س��ل �سحفي عربي 

�س��اب خ��الل الع��ام« يف دب��ي، وق��د 

اأدت جامع��ة ن�رث��س��رن يف قط��ر 

دوًرا كبًرا يف ف�زي بهذه اجلائزة. 

بجامع��ة  اأ�س��اتذتي  كان 

ن�رث��س��رن يف قط��ر اأول حمررين 

ف�س�لن��ا  وكان��ت  معه��م.  اأعم��ل 

اأ�س��به بغرف��ة االأخب��ار،  الدرا�س��ية 

اأ�س��اتذتنا هن��اك  وج���د  يك��ن  ومل 

لنق��ل املعرف��ة اإلينا فق��ط، ولكنهم 

�س��اعدونا حمرري��ن وجعل���ا عملنا 

اإىل  اأنظ��ر  عندم��ا  اإتقاًن��ا.  اأك��رث 

ال�راء، اأج��د اأن كثًرا من املهارات 

وامل��س�عات التي ناق�سناها اآنذاك 

يف  احل��ايل  اأ�س��ل�بي  �س��ّكلت  ق��د 

تغطية االأخبار.

لطامل��ا اأردت اأن اأك���ن مرا�س��اًل 

حربًيا وقد �سخر مني كثرون لهذا 

قّدم���ا  اأ�س��اتذتي  اأن  اإال  ال�س��بب. 

يل الدع��م دائًم��ا، و�س��اعدوين يف 

ال��س���ل اإىل ه��ديف، وبالفعل قمُت 

بتغطية احلرب ال�سع�دية يف اليمن 

م��ن اخلط�ط االأمامي��ة منذ ب�سعة 

اأ�سهر.

اكت�س��بتها  الت��ي  املعرف��ة  اإّن 

والدرو���ض الت��ي تعلمته��ا يف جامعة 

ن�رث��س��رن يف قطر قد �س��اعدتني 

بخ�س����ض  لي���ض  االأم��ر،  ه��ذا  يف 

الدعم فق��ط، بل من حيث اجلانب 

ا. يعمل بع�ض اأ�س��اتذة  التقن��ي اأي�سً

�سحفي��ن،  باجلامع��ة  ال�سحاف��ة 

ال�ثائقي��ة  براجمه��م  ويقّدم���ن 

االأعم��دة  ويكتب���ن  اخلا�س��ة، 

واملق��االت، وقد كان���ا جميًعا جزًءا 

من غرف االأخبار. لقد اأدت جامعة 

ن�رث��س��رن يف قطر دوًرا كبًرا يف 

�سياغة مالمح م�سرتي املهنية.

عل��ى  التعليمي��ة  املدين��ة  تعتم��د 

ال��روح املجتمعي��ة، وينتمي الطالب 

القاطن���ن يف ال�س��كن الطالبي اإىل 

جن�س��يات متعددة. اأحم��ل ذكريات 

رائع��ة من املدين��ة التعليمي��ة، التي 

ت�ؤ�س���ض الطالب للمرحلة الراهنة، 

ا. وت�ؤهلهم للم�ستقبل اأي�سً

حري��ة  مقارن��ة  ميكن��ك  ال 

ال�سحافة يف هذه املنطقة مع حرية 

ال�سحاف��ة يف مناطق اأخرى. وعلى 

الرغ��م من الطريقة الت��ي يرى بها 

كثرون جمال ال�سحافة يف ال�سرق 

االأو�س��ط، اإال اإنك عندما تنظر اإىل 

االأ�س��ر  اأن  �س��رى  االإح�سائي��ات، 

العربي��ة ال ت��زال جتتم��ع يف عطل��ة 

نهاية االأ�س��ب�ع لتناول طعام الغداء 

القن���ات  اإح��دى  ي�س��اهدون  وه��م 

االإخباري��ة عل��ى �سا�س��ة التلفزي�ن. 

تتمّي��ز ال�سحاف��ة يف ه��ذه املنطقة 

بالن�س��اط والتطّ�ر امل�ستمر، وعلينا 

اأن نك�ن يف املكان الذي ي�ستقي منه 

اجلمه�ر معل�ماته. 

مب�س��اري  للغاي��ة  �س��عيد  اإنن��ي 

املهن��ي احل��ايل وقدرتي على �س��رد 

الق�س���ض الهادفة، واآمل اأن اأ�سبح 

حم��رًرا يف نهاي��ة املط��اف. اأكرث ما 

اأحب��ه يف ال�سحاف��ة ه��� اال�س��تماع 

اإىل ق�س���ض االأفراد، جي��دًة كانت 

اأم �س��يئة. فال يهمني ن�سر املقاالت 

�سفح��ات  عل��ى  ا�س��مي  كتاب��ة  اأو 

اجلرائد، بقدر ما يهمني اال�ستماع 

والتح��دث  االأف��راد  ق�س���ض  اإىل 

معهم. 

شؤون طالبية 

 إسماعيل نار٫ خريج دفعة عام ٢٠١3 بجامعة نورثوسترن في 
قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر

الحياة الطالبية

جامعة ن�رث��سرن يف قطر 

ت�ؤهل الطالب مل�سارات مهنية 

ناجحة يف جمال ال�سحافة 

إسماعيل نار
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مقتطفات
تكريم طالب 

جامعة كارنيجي 
ميلون في 

قطر في ندوة 
»تكنوفيت« 

n شهدت ندوة »تكنوفيت« 
بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 

تكريم ثالثة من خريجي جامعة 
كارنيجي ميلون في قطر، إحدى 

الجامعات الشريكة لمؤسسة 
قطر. وجذبت الفعالية حضوًرا بلغ 

حوالي 3٠٠ شخص.
تحّدث الخريجون صبيح بن 

وسي، وروخسار نياز، وجيدا 
موسى في الندوة التي أدارها 

ماهر حكيم، المدير العام لواحة 
قطر للعلوم والتكنولوجيا 

المنضوية تحت البحوث والتطوير 
بمؤسسة قطر. 

واحتفت الفعالية بقبول 
الفريق في البرنامج المرموق 
»ألكيميست« لتسريع تطوير 

المشاريع التكنولوجية في 
سيليكون فالي.

 سيقضى الفريق ستة أشهر 
هناك، حيث سيعكف على تطوير 

نموذج »ميتيس« لألعمال، وهو 
تطبيق يرشد طالب الجامعات 

نحو االختيار األمثل للبرامج 
التعليمية بناًء على شخصياتهم 

وتفضيالتهم واهتماماتهم، 
إلى جانب بناء العالقات وجذب 

المستثمرين.

شؤون طالبية 

»يمكننا من خالل 
تثقيف أطفالنا أن 

نثّقف المجتمع 
بأسره، ألن أطفالنا 

سيقومون بعد ذلك 
بتعليم عائالتهم 

وأصدقائهم، وحينئذ 
يمكننا بكل ثقة أن 

نبني جيًلا مستقبلًيا 
أكثر قوة ووعًيا«

طالب أكاديمية قطر - مشيرب 
يتعّلمون أهمية االستدامة في 

فعالية مفعمة بالمرح
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المحــاكاة اخترب الدبل�ما�س��ي�ن 
ح��ل  جم��االت  يف  مهاراته��م  الط��الب 

النزاع��ات و�سن��ع الق��رار، خ��الل تدريب 

للمح��اكاة ح���ل التفاو���ض واالأزمات ُعقد 

قط��ر،  يف  ج�رجت��اون  بجامع��ة  م�ؤخ��ًرا 

اإحدى اجلامعات ال�سريكة مل�ؤ�س�سة قطر.

عل��ى  ُعق��د  ال��ذي  التدري��ب،  اتخ��ذ 

م��دار ثم��اين �س��اعات، �سيغ��ة امل�س��تقبل 

االفرا�سي، و�سّكل مقدمة لعملية تفاو�ض 

فيه��ا  امل�س��ارك�ن  عم��ل  ا�س��راتيجي، 

عل��ى هيئ��ة فري��ق واح��د يف م�اجه��ة اأحد 

التحديات التي ت�اجه املجتمع الدويل.

م��م التدري��ب، ال��ذي انط���ى عل��ى  و�سُ

تقّم���ض االأدوار، لتعليم امل�س��اركن كيفية 

ح��ل الق�سايا املعقدة مع �س��ركاء عدة، يف 

بيئ��ة ترزح حتت �سغ���ط. وح�سل كل وفد 

عل��ى تعليمات من »حك�مته« ح�ل النتيجة 

املطل���ب االنتهاء اإليها، كما ُمنح الطالب 

دورة مكّثف��ة ح���ل كيفي��ة التفاو���ض عل��ى 

االتفاقيات املجزية للطرفن.

جيم���ض  الربوف�س���ر  التدري��ب  وت���ىل 

�س��يفرز، مدير الدرا�سات مبعهد درا�سات 

االأم  اجلامع��ي  احل��رم  يف  الدبل�ما�س��ية 

جلامعة ج�رجتاون يف وا�سنطن العا�سمة، 

العمي��د  �س��ي�ايتز،  كري�س��تن  والدكت���رة 

بجامع��ة  االأكادميي��ة  لل�س���ؤون  امل�س��اعد 

الدكت���رة  تق���ل  قط��ر.  يف  ج�رجت��اون 

�س��ي�ايتز: »حم��اكاة التفاو�ض الدويل من 

اأب��رز تدريب��ات التعل��م التجريب��ي لدين��ا؛ 

اإذ يحظ��ى الط��الب فيها بفر�س��ة تطبيق 

يف  العاملي��ة،  لل�سيا�س��ة  النظ��ري  الفه��م 

م�قف م�سابه للعامل احلقيقي، و�سط بيئة 

تدريبي��ة ذات �س��يناري� حم��دد. والطالب 

�س��غ�ف�ن بهذا للغاية، حتى اإنه ميكنك اأن 

ت�سعر باحلما�ض واالإثارة يف اأرجاء املكان. 

اإنه ي�م رائع حًقا«.

وتق���ل �س��لمى ح�س��ن، الطالبة بال�س��نة 

قط��ر:  يف  ج�رجت��اون  بجامع��ة  االأوىل 

»عل��ى الرغم م��ن اأن التدريب كان جمرد 

�س��ديد  �سغ��ط  حت��ت  كن��ت  حم��اكاة، 

العتم��ادي عل��ى مه��ارات التفاو���ض، ويف 

احل��رب  ه���  تهدي��د  اأك��رب  كان  حالتن��ا، 

الن�وي��ة. اإنن��ي �س��عيدة مل�س��اركتي يف هذا 

التدري��ب؛ الأن��ه منحن��ي مه��ارات قّيمة يف 

فن التفاو�ض«.

اأم��ا حممد اجلاب��ري، الطالب بال�س��نة 

قط��ر،  يف  ج�رجت��اون  بجامع��ة  الثاني��ة 

فم��ن كلمات��ه يف و�سف ه��ذا االأم��ر ق�له: 

»تق��ّدم املح��اكاة ملح��ًة ع��ن م��دى تعقي��د 

املفاو�س��ات الدولي��ة، وه� م��ا ال جنده يف 

الكتب الدرا�س��ية. واأهم ما تعلمُته فيها اأن 

الت��س��ل اإىل حل ير�س��ي االأطراف جميًعا 

رمب��ا كان �سرًب��ا من امل�س��تحيل؛ فعلى كل 

ط��رف اأن يك���ن عل��ى ا�س��تعداد لتق��دمي 

تن��ازالت، والقب�ل باأقل مم��ا كان يخطط 

له؛ من اأجل ال��س�ل اإىل حل و�سط«.

تعقده��ا  �س��ن�ية،  فعالي��ة  املح��اكاة 

جامع��ة ج�رجت��اون يف قط��ر، م�س��تلهمًة 

باأمثل��ة تاريخي��ة اأو اآنية حالي��ة من العامل 

احلقيق��ي، اأو مت�قع��ة، ترّكز عل��ى ق�سايا 

مثل ال�سيا�سة واالأمن واالأزمات االإن�سانية؛ 

لبن��اء قدرات الطالب يف جمال التفاو�ض 

واتخاذ القرارات.

انقضاء المنح الدراسية الصيفية لطالب وايل 
كورنيل للطب - قطر في الواليات المتحدة 

القطري���ن  الط��الب  ع��اد  الخبــرة 
الذي��ن كان�ا قد ح�سل���ا على منحة بحثية 

يف بع�ض اأبرز املختربات البحثية يف العامل 

بعد ف�زهم مب�سابقة كتابة املقال »االأيادي 

ال�س��افية« التي نّظمته��ا وايل ك�رنيل للطب 

ال�س��ريكة  اجلامع��ات  اإح��دى  قط��ر،   -

مل�ؤ�س�س��ة قطر، اإىل الكلية لعر�ض جتربتهم 

البحثية يف ني�ي�رك.

لت جلنة حتكيم  فف��ي ماي� 2016، ت��سّ

امل�س��ابقة اإىل اأن ط��الب املرحل��ة الثان�ي��ة 

االأربع��ة ق��د كتب���ا اأف�سل مق��االت من بن 

عدد كبر من املقاالت امل�ساركة؛ ليح�سل�ا 

بذلك على منحة »اأطباء امل�ستقبل« املم�لة 

بالكامل، والتي امتدت الأ�سب�عن ق�س�هما 

ب�اي��ل ك�رني��ل للط��ب وجامع��ة ك�رني��ل يف 

ني�ي�رك.

فاز بجائزة عام 2016 كل من اجل�هرة 

�س��امل امل��ري )مدر�س��ة االإمي��ان الثان�ي��ة 

امل�ستقلة للبنات(، وفاطمة حممد النعيمي 

)مدر�س��ة لندن الدولية - قطر(، وجا�سم 

اأحم��د املن�س���ري )املدر�س��ة االإجنليزي��ة 

)مدر�س��ة  قائ��دي  واإميان��ه  احلديث��ة(، 

االإميان الثان�ية امل�ستقلة للبنات(.

 ،2008 ع��ام  يف  امل�س��ابقة  انطلق��ت 

الط��الب  ا�س��تقطاب  مكت��ب  وينظمه��ا 

والت�ا�سل املجتمعي التابع لربنامج ما قبل 

الط��ب، به��دف متكن الط��الب القطرين 

باملرحل��ة الثان�ي��ة م��ن ا�ستك�س��اف االآفاق 

ال�ا�سعة ملهنة الطب.

ويف معر�ض حديثها عن التجربة، قالت 

اإميان��ه قائدي: »كانت جترب��ة رائعة جًدا، 

وكان اجلانب االأكرث ت�س�يًقا ه� التج�ل يف 

العيادات والتحّدث اإىل املر�سى، وال�س��رح 

ال��ذي �س��معناه م��ن االأطّب��اء ع��ن احلاالت 

املر�سي��ة املختلف��ة. لق��د عر�س���ا لنا �س�ر 

ح���ا لنا الفرق بن  االأ�س��عة املقطعية، وو�سّ

الف�س��ي�ل�جيا ال�س��ليمة واملعتل��ة، وم��ن ث��م 

ات�سح��ت لن��ا فكرة ممار�س��ة مهنة الطب. 

لطامل��ا رغبت يف درا�س��ة الط��ب واأن اأ�سبح 

طبيبة، وال �س��ك اأن املنح��ة اأنارت الطريق 

يل، واأ�س��عر بال�سعادة اأن ح�سلت على هذه 

الفر�سة«.

الطالب يكتسبون مهارات التفاوض القّيمة 
من خالل تدريب بجامعة جورجتاون في قطر

تدريب تقّمص األدوار ُصمم لتعليم المشاركين سبل حل القضايا المعقدة
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االستدامة حظي طالب اأكادميية 
قطر - م�س��رب، ع�س� م�ؤ�س�سة قطر، 

العاملة حت��ت مظلة مكتب التعليم قبل 

اجلامع��ي، بفر�س��ة ملعرف��ة املزيد عن 

اال�س��تدامة واحلف��اظ عل��ى البيئ��ة يف 

فعالي��ة خا�سة ُعق��دت م�ؤخًرا، ي�م 24 

ن�فمرب 2016، وت���ىّل تنظيمها رابطة 

املدر�س��ة  واملعلم��ن يف  االأم���ر  اأولي��اء 

بالتعاون مع اإزدان م�ل.

وجلبت الفعالية اإىل املدر�س��ة حملة 

امل�س���ؤولية االجتماعي��ة االأب��رز الإزدان 

م���ل، وهي »احلل��م االأخ�س��ر 2022«، 

الرامي��ة اإىل زرع 22 ملي�ن �س��جرة يف 

اأنح��اء دول��ة قط��ر بحل�ل ع��ام 2022، 

للط��الب  اإزدان  فري��ق  اأو�س��ح  حي��ث 

وا�س��تخدام  االأ�س��جار  زراع��ة  كيفي��ة 

ق�س��ر البي�ض �س��ماًدا يخ�س��ب الربة، 

و�س��ارك�ا معل�م��ات ح���ل �س��بل زراعة 

ال�سجرات يف املنزل ورعايتها.

رج��اء  قال��ت  ال�س��ياق،  ه��ذا  ويف 

�س��لبي، الناظ��ر امل�س��اعد، الت��ي تدي��ر 

��ا رابط��ة اأولياء االأم���ر واملعلمن،  اأي�سً

»تليج��راف  �سحيف��ة  م��ع  حديثه��ا  يف 

االأم���ر  اأولي��اء  اإن  قط��ر«  م�ؤ�س�س��ة 

الفعالي��ة  ا�ستح�س��ن�ا  واالأطف��ال 

ا�ستح�ساًنا كبًرا. 

واأو�سح��ت قائلًة: »اأردنا فعل �س��يء 

م��ن �س��اأنه ا�سطح��اب االأطف��ال خارج 

يتمت��ع  اأن  عل��ى  الدرا�س��ي،  الف�س��ل 

بعنا�سر ح�س��ية خمتلفة ت�س��مل اللم�ض 

طالبن��ا  يتع��رف  وال�س��م.  والب�س��ر 

يف الف�س��ل الدرا�س��ي عل��ى النبات��ات 

ه��ذا  ويكّم��ل  واأهميته��ا.  واالأ�س��جار 

خ��الل  م��ن  تعّلمه��م  عملي��ة  الن�س��اط 

كم��ا  العملي��ة،  باخل��ربة  تزويده��م 

اجله��د  مق��دار  فه��م  يف  ي�س��اعدهم 

وال�ق��ت املطل�ب��ن لزراع��ة النبات��ات؛ 

اأهمي��ة  الط��الب  يتعل��م  املقاب��ل  ويف 

االحرام وال�سرب وامل�ساءلة«.

ويف اإط��ار تعليق��ه عل��ى اأهمي��ة هذه 

االأن�س��طة، قال حممد عي�س��ى الكعبي، 

رئي�ض احتاد اأولياء االأم�ر واملعلمن يف 

اأكادميية قطر - م�سرب: »ميكننا من 

خالل تثقيف اأطفالنا اأن نثّقف املجتمع 

اأطفالن��ا �س��يق�م�ن بع��د  باأ�س��ره، الأن 

ذل��ك بتعلي��م عائالته��م واأ�سدقائهم، 

وحينئ��ذ ميكننا بكل ثقة اأن نبني جياًل 

م�ستقبلًيا اأكرث ق�ة ووعًيا«.

ومن جانبه، قال ي��سف اجلالهمة، 

»متنحن��ا  الراب��ع:  بال�س��ف  الطال��ب 

االأ�س��جار الظل واالأك�سجن، وت�ّفر لنا 

��ا. ال حي��اة  الغ��ذاء، وللحي�ان��ات اأي�سً

بدون اأ�س��جار، ولذا نحت��اج اإىل حماية 

البيئة واحلفاظ على عاملنا«.

حم��اد،  اآي��ة  قال��ت  جانبه��ا،  وم��ن 

»اإع��ادة  الراب��ع:  ال�س��ف  يف  زميلت��ه 

اأ�س��تمتع  اأم��ر ممت��ع ومث��ر.  التدوي��ر 

اأ�سنعه��ا  الت��ي  امل�س��روعات  بتنفي��ذ 

بنف�سي. وميكننا ا�ستخدام الزجاجات 

كعل��ب جم�فة، كم��ا ميكننا ا�س��تخدام 

النبات��ات لتب��دو منازلن��ا اأك��رث جمااًل، 

و�س���ف يت�س��ّنى لن��ا اأن نك��رب م��ع هذه 

النباتات. لقد كان هذا الن�س��اط رائًعا 

للغاية«.

وبالن�س��بة لطالب��ة ال�س��ف الثال��ث 

فاطمة عي�س��ى، فقد �ساعدها الن�ساط 

كان  مهم��ا  عم��ل  كل  اأهمي��ة  فه��م  يف 

�سغ��ًرا. وقال��ت: »ق��ّدم هذا الن�س��اط 

الإنق��اذ  التع��اون  �س��رورة  عل��ى  مث��ااًل 

االأخ��رى  االأمثل��ة  وتت�سم��ن  الع��امل. 

اإطف��اء االأن���ار عندم��ا نغ��ادر الغرفة، 

وعدم اإهدار املياه«.

به��ذه املنا�س��بة، قال مال��ك قي�سر 

م���ل:  اإزدان  ع��ام  مدي��ر  ع���ان، 

»االأطف��ال ه��م م�س��تقبلنا، وم��ن املهم 

للغاي��ة اأن ن�س��اعدهم يف فه��م اأهمي��ة 

حماي��ة البيئ��ة. اإننا ن�س��عى م��ن خالل 

مب��ادرة »احلل��م االأخ�س��ر 2022« اإىل 

الت�ا�س��ل مع الط��الب يف رب�ع الدولة، 

وت�س��جيعهم عل��ى االط��الع ب��دور مهم 

يف بن��اء م�س��تقبل اأخ�س��ر م��ن خ��الل 

م�س��اركة املعرفة ب�س��اأن اإعادة التدوير 

واال�ستدامة«.

اإح��دى  القحط��اين،  �س��ارة  واأثن��ت 

اأولي��اء االأم���ر الذي��ن تط�ع���ا خ��الل 

الفعالي��ة، عل��ى ه��ذه املب��ادرة، قائل��ًة: 

»ه��ذه االأن�س��طة مهمة للغاية مل�س��اعدة 

االأطف��ال يف تعزي��ز م�س��اعر االهتم��ام 

بالبيئ��ة. كم��ا اأنه��ا ت�س��اعدهم يف فهم 

م��ا ميكنه��م القي��ام به الإح��داث تغير 

اإيجابي. ي�س��ارك االأطف��ال يف الفعالية 

ب��كل حي�ي��ة؛ الأنه��ا اإحدى الن�س��اطات 

التي ي�س��تخدم�ن فيه��ا اأيديهم، واإنني 

�س���ف  الن�س��اط  ه��ذا  اأن  م��ن  واثق��ة 

يك�س��بهم �سفات اأ�سا�س��ية مثل ال�سرب 

وامل�س�ؤولية«.

يتعّلمون مشيرب   - قطر  أكاديمية  طالب 
أهمية االستدامة في فعالية مفعمة بالمرح




