
 
 

 

 
 يشتركان في إنتاج برنامج عن العادات الغذائية الصحية "ج"وتلفزيون  "صحتك أولا "

 
 عضو فًقطر وتلفزٌون ج ) –للطب تضافرت جهود واٌل كورنٌل  :6102أكتوبر  62 –الدوحة 

تثقٌف  ، بهدف"الصحً الطعامبرنامج "( إلنتاج برنامج مسابقات لألطفال بعنوان الجزٌرة لألطفال
وتشجٌع النشء على تناول األطعمة الصحٌة لحماٌتهم من أمراض  سلٌمةاألطفال فً مجال التغذٌة ال

 العصر عند الكبر.
 

 سابقة الطهًالبرنامج ولعب دور الحكم فً م لتقدٌماختٌرت الشٌف العالمٌة الشهٌرة آن كوبر قد و
وتعلٌم األطفال المشاركٌن كٌفٌة تحضٌر الوجبات الصحٌة. وجاء اختٌارها نظراً لخبرتها فً هذا 

طالب آالف  01تشرف على تحضٌر الوجبات المدرسٌة الصحٌة والمغذٌة لنحو المجال، إذ أنها 
وصفات تحضٌر استعرضت الشٌف آن قبل بدء المسابقة، . وةكٌرٌالوالٌات األمإحدى  فً وطالبة

ثم طلب فرٌق  فال تحضٌرها بأنفسهم فً المنزل،عدد من الوجبات الصحٌة المناسبة التً ٌمكن لألط
 حٌث تّم تقٌٌمها فً ما بعدستدٌو الوجبات فً األهذه فً البرنامج تحضٌر  اإلعداد من المشاركٌن

 الختٌار أفضلها. 
 

قطر، بالتعاون مع  -ال فً واٌل كورنٌل الرئٌس التنفٌذي لالتص نسرٌن الرفاعً السٌدة هتونوّ 
" صحتك أوالً "فرصة لتعرٌف عشرات اآلالف من األطفال برسالة حملة الذي سٌتٌح التلفزٌون ج 

التً أطلقتها الكلٌة بالتعاون مع المجلس األعلى للصحة وشركاء استراتٌجٌٌن آخرٌن هم9 مؤسسة 
 ن موبٌل قطر واللجنة األولمبٌة القطرٌة.قطر، المجلس األعلى للتعلٌم، أوكسٌدنتال قطر، إكسو

 
 كافة أفرادإلى التواصل مع  " منذ إطالقهاصحتك أوالً بادرت "وفً هذا الصدد، قالت الرفاع9ً "

من خالل العدٌد من الفعالٌات التً جذبت  على انتهاج أنماط الحٌاة الصحٌةوتشجٌعهم المجتمع 
نشر رسالة الحملة على نطاق أوسع عبر تعرٌف لنا  تتٌحمع تلفزٌون ج اآلن شراكتنا  ولكن. اآلالف

بطرق تحضٌر وصفات بسٌطة وشهٌة وصحٌة داخل قطر وخارجها عشرات اآلالف من األطفال 
 وبعد نجاح التجربة األولىفً آٍن معاً، وتثقٌف النشء بشأن األهمٌة البالغة للحمٌة الغذائٌة الصحٌة. 

 فً المستقبل المنظور". التعاون، نتطلع إلى المزٌد من مع تلفزٌون ج
 

ص تلفزٌون ج سعد صالح الهدٌفً، المدٌر العام التنفٌذي بالوكالة فً تلفزٌون ج9 "ٌخصّ السٌد قال و
وذوٌهم على اعتماد األطفال  فً إطار شبكته البرامجٌة حملة توعٌة باألكل الصحً لتشجٌعكل عام 

مع حملة  بتعاونناى صحتهم، لذا نحن سعداء اظ علفحأسالٌب الحٌاة الصحٌة ولتعلٌمهم كٌفٌة ال
من المؤمل أن ٌحقق فً الوقت نفسه تثقٌفً وبرنامج ترفٌهً  سوٌة بإعداد حٌث قمنا أوالً صحتك 

 ".العربٌة المنطقة فرقاً ملموساً فً صحة األطفال والنشء فً
 

هذه قطر للمرة الثانٌة للمشاركة بفعالٌات "صحتك أوالً"، وصفت  زارتالتً آن كوبر أّما الشٌف 
دت على أهمٌة تعرٌف األطفال بأسس الطهً كخطوة  السلسلة من الحلقات بأنها تجربة رائعة وشدَّ



 

اهتماماً  األطفال الذٌن شاركوا بتصوٌر الحلقات أظهروقالت9 " أولى نحو التزامهم باألكل الصحً.
العمل بروح الفرٌق  اكتسابهم كٌفٌة هً من هذه التجربة ولعّل الفائدة الكبرى، مكبٌراً بما قدمناه له

تشجٌع األول  هدفناالطهً بأنفسهم كمرحلة مهمة أولى نحو المعرفة الصحٌة.  تجربةالواحد و
، األمر الذي سٌغرس فً أذهانهم الحقاً االهتمام باألطعمة الصحٌة من الصحً األطفال على الطهً

 وعافٌتهم".أجل صحتهم 
 

حٌث البٌتزا والمافن والعصائر المخفوقة،  تضّمنت تجربة الطهً وصفات طعام صحٌة من بٌنها
لدقٌق األبٌض، ا عوضاً عنمثل دقٌق القمح الكامل صحٌة األطفال المشاركون مكّونات استخدم 

 والكثٌر من الفواكه والخضروات واللحوم الخالٌة من الدهون.
 

طالبة فً أكادٌمٌة الدوحة9 "أنا معتادة على  -عاماً(  00روضة مصطفى ) تقالوعن هذه التجربة، 
طهً السمك والدجاج. من المهم أن نلتزم بتناول األطعمة على تحضٌر أصناف السلطة فً المنزل و

الفٌتامٌنات ب تزّودنااألطعمة فهذه ، وما ٌنتج عنها من أمراض الصحٌة لحماٌة أنفسنا من السمنة
، تعلَّمت الٌوم وجبات صحٌة سهلة التحضٌر ولذٌذة المذاق معاً وقد ٌدة ألجسامنا. والمعادن المف

 ".وسأطبقها فً المنزل بكل تأكٌد
 

طالب فً مدرسة بارك هاوس اإلنجلٌزٌة9 "تعلَّمنا تحضٌر وجبات  -عاماً(  01زٌد رٌان ) وقال
العادات  مج، تعلّمت أنأعمارنا. ومن خالل مشاركتً فً هذا البرنا ومغذٌة تناسبصحٌة خفٌفة 

تناول بعض الحلوى من حٌن إلى آخر فً إطار حمٌة ٌمكننا  هوأن فً حٌاتناالغذائٌة الصحٌة مهمة 
 مع اإلكثار من الفواكه والخضروات".ولكن غذائٌة متوازنة 
 

مساء وفً إعادة فً  5نوفمبر المقبل  8بدءاً من ٌوم اإلثنٌن وسٌعرض تلفزٌون ج الحلقات األربع 
 صباحاً. 01ظهراً وأٌام السبت الساعة  01مساء، أٌام الثالثاء الساعة  8921الٌوم ذاته الساعة 

 
  –انتهى  -

 
 قطر -للطب نبذة عن وايل كورنيل 
قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر، وتقدم  -للطب تأسست واٌل كورنٌل 

. ٌتّم ٌحصل بعدها الخّرٌج على درجة دكتور فً الطبمدمجاً ٌمتّد لست سنوات برنامجاً تعلٌمٌاً 
التدرٌس من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتمدٌن من قبل كورنٌل فً 
كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل 

المستدامة فً بحوث الطب الحٌوي وذلك من خالل البحوث قطر إلى بناء األسس المتٌنة و -للطب 
التً تقوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. كذلك تسعى إلى تأمٌن أرفع مستوى 
من التعلٌم الطبً لطالبها، بهدف تحسٌن وتعزٌز مستوى الرعاٌة الصحٌة لألجٌال المقبلة وتقدٌم 

 لمواطنٌن للقطرٌٌن وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. أرقى خدمات الرعاٌة الصحٌة ل
 



 

med.cornell.edu-www.qatar 
 
 

 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال9
 حنان اللقٌس

 مدٌر إعالمً
 كلٌة طب واٌل كورنٌل فً قطر

 +863 44425453جوال9 
 +863 33817550مباشر9 

med.cornell.edu-hyl2004@qatar  
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