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 االحصايإداسة 

 وٍٍت غب ٚاًٌ وٛسًٍٔ فً لطش

 اٌّذٌٕت اٌخعٍٍٍّت

 ٨٥١٥٥ صٕذٚق بشٌذ 

 اٌذٚحت، لطش
 

 

 "يالّ ناتشيرال" تشارك في مهرجان المأكىالت

 

حشاسن حٍّت "صحخه أٚالً" ِٓ خالي ِبادسة "ٌالً ٔاحشٍشاي" فً : 3102مارس  32 –الدوحة 

ِاسط اٌحاًٌ.  42ٚ 42ِٙشجاْ اٌّأوٛالث اٌزي عٍماَ فً حذٌمت اٌّخحف اإلعالًِ بٍٓ 
اد اٌّٙشجاْ حٛي أٍّ٘ت  ّٚ ٚعخخٛلف حافٍت "ٌالّ ٔاحشٍشاي" فً ِٛلع اٌّٙشجاْ ٌخمّذَ إٌصائح ٌش

 حٕاٚي األغعّت اٌصحٍت ِّٚاسعت اٌشٌاظت.

 
ٚححشص وٍٍت غب ٚاًٌ وٛسًٍٔ فً لطش اٌخً أغٍمج حٍّت "صحخه أٚالً"، عٍى اٌّشاسوت فً 

ٌّمٍٍّٓ ٌخٛعٍخُٙ عٍى أخٙاج أعاٌٍب اٌحٍاة اٌصحٍت ِٓ خالي األٔشطت اٌخفاعٍٍت ِع اٌّٛاغٍٕٓ ٚا

اٌعٛدة إٌى اٌطبٍعت ٚحٕاٚي اٌخعشٚاث ٚاألغعّت اٌطاصجت ٚاٌععٌٛت ٚصساعخٙا ِّٚاسعت 
 اٌخّاسٌٓ اٌشٌاظٍت بأخظاَ ٚحشعٍخ اٌعاداث اٌصحٍت اٌغٍٍّت فً أر٘أُٙ. 

 
اد اٌّ ّٚ ٙشجاْ ٚإحاحت اٌفشصت أِاُِٙ ٌضساعت ٚباإلظافت إٌى إٌصائح اٌصحٍت اٌخً عخمّذَ ٌش

اٌخعشٚاث اٌخً ٌحبٛٔٙا، عٍمَٛ فشٌك ِٓ "ٌالّ ٔاحشٍشاي" بعشض بعط اٌخّاسٌٓ اٌشٌاظٍت اٌخً 

ٌّىٓ ألي واْ ِّاسعخٙا فً إٌّضي ٌّغاعذحٗ فً اٌحفاظ عٍى ٌٍالخٗ اٌبذٍٔت، وّا عٍمَٛ اٌشٍف 
 ش األغعّت بشىً صحً ٚعشٌع. إسٌه وٛصاْ ِٓ "أِالن" بإسشاد اٌحعٛس إٌى وٍفٍت ححعٍ

 

ٚلاي فً ٘زا اإلغاس: "أٔا ععٍذ جذاً بٙزٖ اٌفشصت اٌخً عخخٍح ًٌ اٌخٛاصً ِع أفشاد اٌّجخّع 
ٚإسشادُ٘ إٌى وٍفٍت ححعٍش األغعّت بشىً صحً ٚاٌىشف عٓ بعط األعشاس فً ححعٍش 

ٌعٛدْٚ إٌى إٌّضي اٌطعاَ. فّعظُ إٌاط ٌخّغىْٛ بحجت عذَ إٌجاد اٌٛلج ٌخحعٍش اٌطعاَ عٕذِا 

بعذ ٌَٛ عًّ غًٌٛ، ٚٔحٓ ٕ٘ا ٌٕغاعذُ٘ ٚٔعٍُّٙ وٍف ٌمِْٛٛ بخحعٍش ٚجبت صحٍت ٌٚزٌزة 
 خالي بعع دلائك فمػ.     

   

  -انتهى  -

 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-www.qatar 
 
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:
 حنان اللقٌس

 مدٌر إعالمً
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر

 +475 55565555جوال: 
 +475 55482554مباشر: 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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