
 
 

 

 
 "حياتك خضراء" توقع مذكرة تفاهم مع "صحتك أولا "

 
وقعت "صحتك أوالً"، حملة التوعٌة الصحٌة المنبثقة عن واٌل : 7102نوفمبر  72 - الدوحة

ثقة عن مجلس قطر للمبانً المنبقطر، مذكرة تفاهم مع مبادرة "حٌاتك خضراء"  –كورنٌل للطب 
على لنشر التوعٌة وتعزٌز المعرفة بأثر البٌئة المبنٌة  سوٌة، حٌث ستعمل الجهتان الخضراء

لممارسات المستدامة فً مجال الصحة والبٌئة، إلى جانب ل . كما سٌتم التروٌجالصحة العامة
تعمٌق الفهم العام بالصلة الوثٌقة بٌن التعاون الوثٌق فً المشارٌع البحثٌة المشتركة الرامٌة إلى 

 البٌئة والصحة.
 
وقَّع مذكرة التفاهم  الذي عقد فً الدوحة مؤخراً، على هامش أعمال مؤتمر قطر للمبانً الخضراءو

الممتدة لخمسة أعوام المهندس مشعل الشمري مدٌر مجلس قطر للمبانً الخضراء، والسٌدة نسرٌن 
 . قطر –نٌل للطب ال فً واٌل كورالرفاعً الرئٌس التنفٌذي لالتص

 
وأشاد المهندس الشمري بهذا التعاون بٌن الجانبٌن قائالً: "نحن سعداء بإبرام هذه الشراكة مع 
"صحتك أوالً" المتماشٌة والمنسجمة تماماً مع أهداف مبادرة "حٌاتك خضراء" التً أطلقها مجلس 

العالم ٌشجع جمٌع أفراد المجتمع على  قطر للمبانً الخضراء مؤخراً كأول برنامج من نوعه فً
التفكٌر فً االستدامة كأسلوب حٌاة من خالل التعرٌف باألثر الكبٌر إلحداث تغٌٌرات بسٌطة فً 

ستتضافر جهود مبادرة "حٌاتك خضراء" وحملة "صحتك أوالً" فً إطالق أنشطة . حٌاتنا الٌومٌة
نشر التوعٌة من جهة وتمكٌن القاطنٌن فً مشتركة عدة فً أنحاء قطر فً المستقبل القرٌب ُبغٌة 

 الدولة من انتهاج أسالٌب حٌاة أفضل من أجل صحتهم وبٌئتهم فً آٍن معاً".
 

حملة "صحتك أوالً" ومبادرة "حٌاتك "تتقاسم نسرٌن الرفاعً:  وفً السٌاق ذاته، قالت السٌدة
 شك أن عناٌتنا احترام البٌئة. والٌقوم على والذي عمٌق إزاء الصحة المستدامة ال امتزخضراء" اال

ألنها حٌنها ستعطٌنا محاصٌل الفواكه والخضروات الطازجة  بالبٌئة ستعود علٌنا بفوائد جمة
سنتمكن من  ،فً إطار مذكرة التفاهم المبرمة. وٌحتاجها اإلنسان، السٌما النشء والعضوٌة التً

لطازجة من أجل صحتنا، وفً الوقت العمل سوٌاً إلطالق مشارٌع تشجع على اختٌار المحاصٌل ا
 نفسه تؤكد على األهمٌة البالغة لالستدامة من أجل حماٌة البٌئة ألجٌال المستقبل".

 
تمثل "صحتك أوالً" حملة توعٌة صحٌة متكاملة ترتكز إلى مفاهٌم مبتكرة من أجل تشجٌع جمٌع 

االهتمام األكبر للنشء. وتبرز أفراد المجتمع فً قطر على انتهاج أنماط الحٌاة الصحٌة، مع إٌالء 
المبادرات المتالحقة التً أطلقتها "صحتك أوالً" الصلة الوثٌقة بٌن الصحة واالستدامة، ومن أمثلة 

مدرسة ابتدائٌة فً أنحاء قطر البٌوت  28مشروع البٌوت الخضراء الذي منح تلك المبادرات 
الخضراء والبذور الالزمة لتشجٌع آالف األطفال على تعلُّم أصول الزراعة وتناول الخضروات 

إعداد قوائم طعام صحٌة لمقاصف  ،واألعشاب الطازجة والمغذٌة. ومن بٌن تلك المبادرات أٌضاً 
لى اختٌار األطعمة الصحٌة والمغذٌة عبر المدارس الثانوٌة التابعة لمؤسسة قطر وتشجٌع طالبها ع



 

إحداث تغٌٌرات فً المقاصف المدرسٌة وتزٌٌنها بألوان زاهٌة ولوحات تعرٌفٌة تعّدد الفوائد 
أماكن متفرقة من قطر  تجوبالتً  "ناتشٌرال ٌالّ "المختلفة لألطعمة الصحٌة. وهناك أٌضاً حافلة 

ور بفوائد األطعمة الطازجة والمحاصٌل الطبٌعٌة بالتزامن مع فعالٌات وأحداث عامة لتعرٌف الجمه
 والتمارٌن البدنٌة المنتظمة.

 
  -انتهى  -

 
 التعليق على الصورة المرفقة:

المهندس مشعل و قطر –نٌل للطب السٌدة نسرٌن الرفاعً الرئٌس التنفٌذي لالتصال فً واٌل كور
 بعد التوقٌع على االتفاقٌة ي مدٌر مجلس قطر للمبانً الخضراءالشمر

  
 قطر -نبذة عن وايل كورنيل للطب 

قطر من خالل شراكة قائمة بٌن جامعة كورنٌل ومؤسسة قطر،  -تأسست واٌل كورنٌل للطب 
وتقدم برنامجاً تعلٌمٌاً متكامالً ٌشمل سنتٌن دراسٌتٌن فً برنامج ما قبل الطب ثم أربع سنوات فً 

من قبل هٌئة تدرٌسٌة تابعة لجامعة كورنٌل ومن بٌنهم أطباء معتمدٌن برنامج الطب. ٌتّم التدرٌس 
من قبل كورنٌل فً كل من مؤسسة حمد الطبٌة ومستشفى سبٌتار لجراحة العظام والطب 

قطر إلى بناء األسس المتٌنة والمستدامة فً بحوث الطب  -الرٌاضً. تسعى واٌل كورنٌل للطب 
قوم بها على صعٌد العلوم األساسٌة والبحوث اإلكلٌنٌكٌة. الحٌوي وذلك من خالل البحوث التً ت

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

 وللمقٌمٌن فً قطر على حّد سواء. 
weill.cornell.edu-http://qatar/  

 
 لمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال:

 حنان اللقٌس
 مدٌر إعالمً

 قطر -واٌل كورنٌل للطب 
 +475 55565555جوال: 
 +475 55482554مباشر: 

 

http://qatar-weill.cornell.edu/

