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 االتصالإدارة 

 كلية طب وايل كورنيل في قطز

 المدينة التعليمية
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 الدوحة، قطز
 

 

 للمدارس الثالث الفائزة مسابقة البيوت الخضراءتسلم جوائز  "صحتك أوالً"
 

بالجائزة األولى فً سمٌة االبتدائٌة المستقلة للبنات مدرسة  < فازت5192مايو  91 –الدوحة 
بهدف تعرٌف طالب المدارس  حملة "صحتك أوالً"،مسابقة البٌوت الخضراء التً أطلقتها 
حصدت طالبات . وقد قٌف النشء بأسالٌب الحٌاة الصحٌةالقطرٌة بمفاهٌم الزراعة الطبٌعٌة وتث

وأبدعن فً تزٌٌن البٌت األخضر  الخضروات والفواكه المدرسة الفائزة أفضل محصول وفٌر من
وقمن بترشٌد استخدام المٌاه خالل عملٌة الري. فٌما فازت مدرسة جوعان  تدوٌرهابمواد معاد 

  بن جاسم النموذجٌة المستقلة للبنٌن بالمركز الثانً ومدرسة دخان المستقلة للبنٌن بالمركز الثالث.
  

وبالتعاون المباشر مع المجلس األعلى للتعلٌم، أحد شركاء الحملة االستراتٌجٌٌن، شاركت فً 
حٌث تسلمت من  فً أنحاء قطر إعدادٌةمدرسة  84بادرة "البٌوت الخضراء" فً عامها الثانً م

واألتربة المعدة البٌوت الخضراء وأدوات البستنة والبذور وأحواض النباتات "صحتك أوالً" 
مدرسة فً عامها األول،  59وكانت المبدارة قد بدأت فً إلى جانب إرشادات الزراعة. للزرع 

مدرسة فً أنحاء قطر. وتسعى "صحتك أوالً" من خالل هذه  4;على أن تصل العام المقبل إلى 
ومن المؤمَّل أن ٌسهم  أهمٌة البٌئة واالستدامة وتناول األطعمة الصحٌة،المبادرة إلى التشدٌد على 

وتنشئة أجٌال متعافٌة مؤهلة لتلبٌة متطلبات رؤٌة  والسمنةكري من انتشار داء الس ذلك فً الحد  
 .6474قطر الوطنٌة 

 
وقد جرى حفل تسلٌم الجائزة األولى فً مقر  المدرسة الفائزة بحضور السٌد حسن المحمدي مدٌر 
مكتب االتصال واإلعالم فً المجلس األعلى للتعلٌم والسٌد أحمد سلمان الشٌب المستشار فً هٌئة 

اكتسب طالب "المحمدي فً هذه المناسبة< قال لٌم والقائمٌن على حملة "صحتك أوالً". والتع
ٌ مة عن فوائد المدارس  تناول الفواكه والخضروات بفضل مبادرة البٌوت الخضراء دروساً ق
على صحة النشء فً قطر وٌسهم بحماٌتهم من خطر اإلصابة  وسٌنعكس ذلك ،الطازجة

هذا طالبات مدرسة سمٌة االبتدائٌة المستقلة للبنات . وقد أظهرت يثل السمنة والسكربأمراض م
ً  العام وأنا سعٌد بما أظهرنه من اهتمام واعتناء بالنباتات، كبٌراً على المدارس األخرى  تفوقا

 جاءلذا  ،فهن بمعرفة أهمٌة األطعمة الصحٌةوبحرصهن على تزٌٌن البٌت األخضر، وبشغ
 مستحقاً".فوزهن 



 
 

 
كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر، إن فً الرئٌس التنفٌذي لالتصال  نسرٌن الرفاعًقالت السٌدة و

أجٌال صحٌة من أجل تنشئة  "صحتك أوالً "مشروع البٌوت الخضراء ٌمثل جانباً من حملة 
ودرء مخاطر اإلصابة بالسكري والسمنة، لتسهم بالفعل فً تحقٌق رؤٌة  متعافٌة نحو المستقبل

"نرٌد تثقٌف النشء بأهمٌة الحمٌة الغذائٌة الصحٌة والتمارٌن وأضافت<  .6474ة قطر الوطنٌ
 "صحتك أوالً "الرٌاضٌة وتعرٌف جٌل الٌوم بأهم مفاهٌم البٌئة واالستدامة. ومن خالل حملة 

م من شركائنا االستراتٌجٌٌن< مؤسسة قطر، المجلس األعلى للصحة، المجلس  ٌ م المقدَّ والدعم الق
إكسون موبٌل واللجنة األولمبٌة القطرٌة، نحن ماضون ، للبترول علٌم، أوكسٌدنتال قطراألعلى للت

 فً تحقٌق هدفنا، إذ تتضافر جهودنا إلعداد أجٌال صحٌة قادرة على مواجهة تحدٌات الغد".
 

، فقد أعربت عن سعادتها ، مدٌرة مدرسة سمٌة االبتدائٌة المستقلة للبناتأما السٌدة شٌخة السهل
ومثابرتهن وحماسهن وإبداعهن فً  طالباتالبإنجاز المدرسة على المركز األول و بحصول

تعلَّمن أهمٌة المواظبة على تناول األغذٌة الطبٌعٌة والصحٌة  االهتمام بالبٌت األخضر حٌث
مشروع البٌت األخضر جاء "وقالت<  .المعالجة ذات المكونات الصناعٌة واالبتعاد عن األطعمة

لما تتعلمه طالباتنا فً مواد العلوم عن األطعمة الصحٌة، فقد رأٌن بالتجربة العملٌة  داعماً ومتمماً 
وراقبن  تات الطبٌعٌة وتابعن بشغف نموهاالمباشرة خالل هذا المشروع كٌفٌة زراعة النبا

 واعتنٌن بالنباتات ٌوماً تلو آخر، وكان أداؤهن متمٌزاً".
 

ل حٌث قمن  سمٌة االبتدائٌة المستقلة للبنات، سةمدرالبٌت األخضر مصدر فخر لطالبات  شك 
بتزٌٌنه بأحواض نباتٌة ومنحوتات حٌوانٌة مصنَّعة من إطارات سٌارات معادة التدوٌر ومطلٌة 
بألوان زاهٌة. كذلك قمن بتعلٌق السالل وعملن معاً كفرٌق واحد للمحافظة على نظافة وتنسٌق 

 البٌت األخضر.
 

"تعلَّمنا الكثٌر عن النباتات (< عاماً  55) مٌار عماد نصٌرس وقالت الطالبة فً الصف الساد
تعلَّمنا أن النباتات هً مصدر الحٌاة، وأن  ، كمااألطعمة المناسبة من أجل صحتنا تناولوأهمٌة 

 اعتناءنا بها هو جزء من اعتنائنا بكوكبنا".
 

"من  (< عاماً  56)حفصة محمد طاهر  زمٌلتها فً الصف الطالبةوفً السٌاق نفسه، قالت 
المعروف أن األطفال ٌحبون الوجبات السرٌعة، غٌر أننا عرفنا خالل هذا المشروع أن 

علٌنا نتناول الكثٌر منها فً الصغر ألننا بحاجة إلى التغذٌة حتى  هالخضروات لذٌذة الطعم وأن
 ننمو ونكبر. أسرتً سعٌدة ألننً أرغب فً تناول األطعمة الصحٌة وتشجعنً على ذلك".

 
واإلعتناء بها إلى أن أصبحت شتوالً وبدأت زراعة البذور فً شهر سبتمبر ببدأ طالب المدارس 

الطماطم والبصل والخٌار والباذنجان والفلفل بإنتاج المحاصٌل من خضروات ثمرٌة وعشبٌة مثل 
واستمتع الطالب بتناول هذه الخضروات مع  والفجل والجرجٌر والبقدونس والكزبرة والنعناع.

 ئهم فً المدرسة ومع أفراد أسرهم حٌث كانوا ٌأخذون منها إلى منازلهم. زمال
 



 
 

 
 جوعان بن جاسم النموذجٌة المستقلة للبنٌن مدرسةالنعٌمً، مسؤولة قسم البٌئة فً فاطمة أشادت 

ٌ مة وأعربت عن حماسها للفوبمبادرة البٌوت الخضراء  ز بالمرتبة األولى العام كتجربة تعلٌمٌة ق
المدارس المشاركة فً مسابقة العدد الكبٌر من بٌن  الثانٌةمرتبة ال"سعدنا بالفوز ب وقالت<، المقبل

تجربة وتعلموا كٌفٌة زراعة النباتات بأنفسهم والفوائد هذه الاستمتع طالبنا بوقد البٌوت الخضراء. 
الصحٌة لتناول الخضروات الطازجة والعضوٌة، وتناولوا بعض المحصول مع أُسرهم، وقرر 

 كثٌرون منهم زراعة الخضروات بأنفسهم فً منازلهم".
 

ٌ د صدٌق محمد، منسق قسم أصدقاء البٌئة والعمل التطوعً فً  وأعرب بدوره السٌد عاشور س
المستقلة للبنٌن، عن فرحة طالب المدرسة بفوزهم بالمرتبة الثالثة آمالً أن ٌحصلوا  مدرسة دخان

قال< "عادت مبادرة البٌوت الخضراء بالفائدة الكبٌرة على على الجائزة األولى فً العام المقبل. و
طالبنا من الصفوف االبتدائٌة الثالثة األولى، حٌث تعلموا الزراعة فً المدرسة وبدأوا ٌمٌزون 
بٌن الخضروات المثمرة والخضروات ذات األوراق العشبٌة وتعرفوا على فوائدها الصحٌة، 

 جربة إلى منازلهم وباتوا ٌزرعون الخضروات فً حدائقهم".   واألهم من كل هذا أنهم نقلوا هذه الت
 

  -انتهى  -

 
 التعليق على الصور:

السٌد حسن المحمدي مدٌر مكتب االتصال واإلعالم فً المجلس األعلى للتعلٌم والسٌد : 9صورة 
 سمٌة أحمد سلمان الشٌب المستشار فً هٌئة التعلٌم ٌسلمان درع الجائزة األولى لمدٌرة مدرسة

 السٌدة شٌخة السهل والطالبتٌن مٌار عماد نصٌر وحفصة محمد طاهر.  االبتدائٌة المستقلة للبنات
 

أمام البٌت  سمٌة االبتدائٌة المستقلة للبنات طالبات الصفوف االبتدائٌة فً مدرسة :5صورة رقم 
 األخضر مع درع الجائزة األولى.

 
 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. ٌتم  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 حد  سواء. 
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 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال<
 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً
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