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 االتصالإدارة 

 كلية طب وايل كورنيل في قطز
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حال في مؤسسة قطر "ناتشيرال يلا "حافلة   تحط الرا
 

المدارس بالتمارٌن الرٌاضٌة وتعرفوا  طالبالمئات من استمتع  :5142مارس  41 - الدوحة
ٌّقة على أنماط الحٌاة الصحٌة "ٌالّ ناتشٌرال"، إحدى مبادرات بعد أن توقفت حافلة  ،بطرٌقة ش

المتنقلة إلى  الحافلةوتهدف على مدى خمسة أٌام متتالٌة.  مؤسسة قطر حملة "صحتك أوالً"، فً
، فً إطار حملة وتناول األغذٌة العضوٌة الطازجة التعرٌف بالفوائد العدٌدة للتمارٌن الرٌاضٌة

 قطر."صحتك أوالً" التً أطلقتها كلٌة طب واٌل كورنٌل فً 
 

الشمال و الدوحة استقطبت الطالب والمعلمٌن من مدارس إذ ،نجاحاً واسعاً  المبادرةحققت هذه 
وكذلك طالب المدٌنة التعلٌمٌة، الذٌن تعرفوا على الطرٌق السهلة فً تحضٌر األطعمة  الخورو

الصحٌة وممارسة التمارٌن الرٌاضٌة. ولعّل الركن الذي جذب المشاركٌن أكثر، هو ركن 
ضٌر العصائر الطبٌعٌة المخفوقة من خالل االستعانة بدراجة هوائٌة خاصة تعصر الفواكه تح

 والخضار عند تحرٌك الدواسات.  
 

كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، إن استقبال المدٌنة التعلٌمٌة  وقال الدكتور جاوٌد شٌخ عمٌد
نان للقدرات البشرٌة بما ٌسهم إنما ٌؤكد التزام مؤسسة قطر بإطالق الع "ناتشٌرال ٌالّ "لحافلة 

 .0202بتحقٌق رؤٌة قطر الوطنٌة 
 

طالب تعرٌف مئات  ،بفضل دعم مؤسسة قطر وتمكٌننا من استخدام مرافقهاوأضاف7 "استطعنا 
كلٌة وتلتزم  .والتمارٌن الرٌاضٌة المنتظمة الصحٌة األطعمةبأهمٌة  ، جٌل المستقبل،المدارس

قاء بصحة المجتمع، وهذا ما نسعى إلى تحقٌقه من خالل طب واٌل كورنٌل فً قطر فً االرت
كاستجابة عالجٌة بعد  ال ٌجب أن تقّدم الرعاٌة الصحٌة وبرأٌنا أن. "ناتشٌرال ٌالّ "مبادرات مثل 

شكل تدابٌر وقائٌة تُحول دون اإلصابة باألمراض بمرض، بل ٌجب أن تكون استباقٌة اإلصابة بال
 ٌالّ "بحٌث ال ٌحتاج المرء لمراجعة طبٌب أو دخول مستشفى. وهنا تكمن أهمٌة مبادرة 

تحسٌن حٌاة اإلنسان الٌوم من  ٌكمن فًبكافة فعالٌاتها، فالهدف  "صحتك أوالً "وحملة  "ناتشٌرال
  ."لتمارٌن البدنٌةخالل تعرٌفه وتوعٌته بأهمٌة التغذٌة الصحٌة وا

 



 
 

بأن المحافظة على الصحة ال تستلزم وتابع الدكتور شٌخ قائال7ً "تذكرنا حافلة "ٌالّ ناتشٌرال" 
فعله هو تجنب األطعمة المعالجة واإلكثار من  علٌنان الكثٌر من المال أو الوقت، وكل ما ٌتعٌّ 

أو   دقٌقة ٌومٌاً  02لمدة حة المشً أو كرة القدم أو السباسة رٌاضة الفواكه والخضروات وممار
 أي نوع رٌاضة أخرى". 

 
مؤسسة تلتزم بدورها قالت السٌدة بثٌنة النعٌمً، نائب الرئٌس المشارك للتعلٌم فً مؤسسة قطر7 "

ألنه مهم جداً فً بناء  الصحًالغذائً  على اتباع النظاممن كافة األعمار األفراد بتشجٌع قطر 
بٌن الجمٌع فً مؤسسة قطر، وسعدنا  اً واسع اً نجاحوقد حققت مبادرة "ٌالّ ناتشٌرال"  .سلٌممجتمع 

سعٌاً لالستفادة من هذه المبادرة  إلى المدٌنة التعلٌمٌة  من كافة أنحاء قطر بقدوم طالب المدارس
   .التعلٌمٌة"

 
د ر، إذ الخوالب أكادٌمٌة قطر للقادة فً ط "،ٌال ناتشٌرال"ومن بٌن الذٌن زاروا حافلة   سانًشدَّ

منسق العلوم ومدرس الكٌمٌاء باألكادٌمٌة، على األهمٌة البالغة للتعرٌف بأسالٌب الحٌاة  جوزٌف
طالب المدارس على  ألنها تشجعمهمة  "هذه المبادرةالصحٌة عبر أنشطة تفاعلٌة شٌقة. وقال7 

مواظبة على التمارٌن تحضٌر أطباقهم من مكونات صحٌة والتعلمهم كٌفٌة الزراعة بأنفسهم و
مثل هذه الحمالت اهتمام الطالب وأن تثٌر حماسهم إلقناعهم بتجنب تلفت أن  بدّ  البدنٌة. وال

السرٌعة وااللتزام بأسالٌب الحٌاة الصحٌة والطبٌعٌة فً األمد البعٌد من أجل الوجبات الجاهزة و
 لٌاقتهم وعافٌتهم كقادة للمستقبل".

 
عاماً(، طالب الصف الثانً عشر فً أكادٌمٌة قطر للقادة الذي ٌتولى  96وقال عبدالملك العوفً )

الصحٌة  وباألطعمة ةٌالبٌئ ملّمٌن بالقضاٌا كقادة للمستقبلال بّد أن نكون مسؤولٌة توجٌه زمالئه7 "
أن نكون أكثر معرفة  بدّ  ال ،والتمارٌن الرٌاضٌة التً تفٌدنا. ومن أجل أن نكون قدوة لغٌرنا

 "."ناتشٌرال ٌالّ "وهذا ما تحققه بالفعل  ولٌاقة وصحة،
 

تحضٌر ب ساهمتإٌرٌك كوزان الشٌف التنفٌذي لدى أمالك للضٌافة التً  من جانبه، أعرب
وقال7 "لمسنا اهتماماً  "،ٌال ناتشٌرال" عادته بالمشاركة فً فعالٌاتاألطعمة الصحٌة، عن س

وأظهرنا لهم ولمعلمٌهم إمكانٌة  الصحٌةم طرق تحضٌر األطباق واسعاً من األطفال والطالب بتعلّ 
مطاعم السرٌعة تحضٌر الوجبات الصحٌة والشهٌة بسرعة بل وبتكلفة أقل مقارنة بوجبات ال

 ."واألطعمة المعالجة
 

برفقة المشرفات علٌهم واألخصائٌة  طالب مركز الشفلح "ناتشٌرال ٌالّ " حافلةكذلك استقبلت 
حٌث  بهذه الفعالٌة المبتكرةطالب استمتعوا إلى حد بعٌد ال إنالتً قالت  لٌلى شاهٌن االجتماعٌة

المتمثلة فً تعرٌفهم بأهمٌة تناول  التوعٌةالتجربة مرحة وممتعة إلى أبعد الحدود إلى جانب  كانت
وقالت7 "إن األطفال ذوي  األطعمة الصحٌة والطبٌعٌة والمواظبة على التمارٌن الرٌاضٌة.

بحاجة أكثر من غٌرهم لتناول األطعمة الصحٌة ألنهم أكثر عرضة هم ربما  االحتٌاجات الخاصة
م طالبنا تعلّ ة رائعت زٌارتنا للحافلة خطوة راض القلب والسمنة وغٌرهما. وكانمن غٌرهم ألم



 
 

ومن خالل الكثٌر من األنشطة وسهلة كٌفٌة المحافظة على صحتهم بطرٌقة مرحة خاللها 
 التفاعلٌة الشٌقة".

 
سة التربٌة البدنٌة ماجدة الصوالحً من مدرسة الشمال النموذجٌة اصطحبت مدرّ فً السٌاق ذاته، 

"من ، وقالت عن هذه التجربة7 الدوحةللبنٌن طالبها إلى المدٌنة التعلٌمٌة فً رحلة طوٌلة نحو 
من أجل صحتهم  ااألطعمة التً ٌنبغً علٌهم تناوله صغرهم علىمن  الطالبعرف تالمهم أن ٌ

" هذه ناتشٌرال ٌالّ "حافلة بزٌارة ة من الكثٌر من األمراض، لذا ُسررنا كثٌراً وعافٌتهم وللوقاٌ
األنشطة التفاعلٌة المرحة، فهم ٌبذلون  عبر رسائل التوعٌة إلى الصغارر تمرّ  التًرائعة ال الفكرة

 المواظبة الصغارن على أنه ٌتعٌّ . وكلنا ٌعلم وسٌتذكرون حتماً ما ٌتعلمون هناطاقتهم الطبٌعٌة 
على األنشطة البدنٌة، ونحن محظوظون فً مدرسة الشمال ألن طالبنا ٌعشقون الرٌاضة، لذا 
رأٌناهم وهم ٌستمتعون بالتمارٌن الرٌاضٌة هنا وكذلك بتحضٌر العصائر المخفوقة من خالل 

 ممارسة الرٌاضة على الدراجة الهوائٌة".
 

 الذي ٌزوده هً الموز المفضلة فاكهتهإنه  فً الصف الثانًأعوام(  4راشد الكبٌسً ) وقال
ب القوة اتناول األطعمة الصحٌة الكتس وسٌواصل الطاقة الالزمة لممارسة هواٌة كرة القدم،ب

 الكثٌر من األهداف. وإحراز
سة العلوم فً المدرسة اإلنجلٌزٌة الحدٌثة فً الخور عن مدرّ  من جهتها أعربت تٌسً جونسون

التً تشجع الطالب على التفاعل والتفكٌر المتنوعة تها فعالٌاو "صحتك أوالً "إعجابها بحملة 
على زراعة الخضروات  وقالت إن الطالب تشجعوابطرٌقة نقدٌة بشأن صحتهم وعافٌتهم. 

بأنفسهم، وتعلموا العدٌد من وصفات األطعمة الصحٌة وتعرفوا على التمارٌن البدنٌة التً ٌمكنهم 
 ون عناء للمحافظة على لٌاقتهم.ممارستها مرتٌن أو أكثر فً الٌوم الواحد د

 
فً  عاماً(، طالب السنة الثامنة بالمدرسة اإلنجلٌزٌة الحدٌثة 91وارٌن )جوقال خوان إستٌبان 

7 "تعلمنا الكثٌر هنا بفضل الخبراء الموجودٌن حولنا، حٌث استفسرنا منهم عن األطعمة الخور
على المحافظة على لٌاقتً والوقاٌة  التً تساعدنا فً المحافظة على لٌاقتنا وصحتنا. أنا حرٌص

النصائح من من جلسات تحضٌر األطعمة من مكونات عضوٌة و كثٌراً من السمنة، لذا استفدت 
ن ٌمارس كل واحد الخاصة بتحسٌن أسالٌب حٌاتنا الٌومٌة للمحافظة على صحتنا. ومن المهم أ

 ا".جتنس والٌووأنا شخصٌاً أفضل ال منا رٌاضة مفضلة أو نشاطاً بدنٌاً مفضالً 
 

مدرسة  ، نذكرفً مؤسسة قطر "ناتشٌرال ٌالّ "ومن بٌن المدارس العدٌدة التً زارت حافلة 
7 بهذه المبادرة وقالترئٌس قسم العلوم بالمدرسة  أشادت عزة عزت آغاحٌث د الدولٌة، االحمّ 

"طالبنا بحاجة لمعرفة األطعمة التً ٌحتاجونها للمحافظة على صحتهم، وهم بحاجة إلى من 
 ٌالّ "ٌشجعهم على تجنب األطعمة السرٌعة وغٌر الصحٌة المتاحة هذه األٌام فً كل مكان. وتسهم 

ً لتناول األطعمة الصح "اتشٌرالن ة وممارسة التمارٌن الرٌاضٌة، ٌفً جعل الطالب أكثر حماسا
 وطبٌعٌة". بطرٌقة سهلةكل ذلك و
 



 
 

ة ساعدته فً معرفة التغذٌ "ناتشٌرال ٌالّ " عاماً( إن 92هللا الخلٌفً )وقال الطالب مبارك عبد
كرة القدم، وتعرفت هنا على األغذٌة الطبٌعٌة التً  وخصوصاً ة المثلى للرٌاضٌٌن7 "أحب الرٌاض

القدم لفترة أطول دون الشعور أحتاجها للمحافظة على لٌاقتً وصحتً بحٌث أستمتع بكرة 
، وتعرفت عبر هذه الفعالٌة على تمارٌن أخرى، ينادالبالتعب. أمارس كرة القدم بالمدرسة وفً 

فً تحسٌن لٌاقتً سواء  ها مساعدتًٌمكن وكلها تمارٌن مثل ركوب الدراجات الهوائٌة والجري
 عند المشاركة بمبارٌات كرة القدم أو غٌرها".

 
 05-01حدٌقة متحف الفن اإلسالمً خالل الفترة بٌن  ستنتقل إلى "ناتشٌرال ٌالّ "ٌُذكر أن حافلة 

إلى أن  وتجدر اإلشارة هنالألغذٌة.  العالمًمارس الجاري فً إطار مشاركتها فً مهرجان قطر 
 وكتٌبات عن التغذٌة السلٌمة توزع على الجمهور وصفات طعام صحٌة "ناتشٌرال ٌالّ "

ٌقدم  متطوراً مٌزاناً  "ناتشٌرال ٌالّ "تتضمن حافلة وشروحات حول التمارٌن الرٌاضٌة. كما 
 . ونسبة العضل فً الجسم معلومات حٌوٌة للجمهور مثل مؤشر كتلة الجسم

 
باستعمال الوسم  "ناتشٌرال ٌالّ "تجربتهم مع  حوللجمٌع إرسال تغرٌدات ل ٌمكن

#YallaNatural  و#YHF  و#SahtakAwalan  صحتك "زٌارة صفحة  همبإمكانكما
رام وتبادل المعلومات والصور مع المشتركٌن اآلخرٌن اجعلى الفٌسبوك أو توٌتر أو إنست "أوالً 

أو التمارٌن الرٌاضٌة التً  عن المحاصٌل التً زرعوها أو الوجبات الصحٌة التً أعدوها
   مارسوها.    

 
 

  
 نبذة عن كلية طب وايل كورنيل في قطر 

تأسست كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة 
قطر، وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع 
سنوات فً برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم 

معتمدٌن من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام أطباء 
والطب الرٌاضً. تسعى كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً 
بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث 

. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز اإلكلٌنٌكٌة
مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة للمواطنٌن 

 للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
 

med.cornell.edu-rwww.qata 
 
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال7
 حنان اللقٌس
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 مدٌر إعالمً
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