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الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة ســـــــــيـــــــــاســـــــــتـــــــــنـــــــــا  مــــــــــــــــن  جـــــــــــــــــــــزء  اجلــــــــــــــــــديــــــــــــــــــدة  االســـــــــــتـــــــــــراتـــــــــــيـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــة  حـــــــــــــمـــــــــــــد:  بــــــــــــــــن  مـــــــــحـــــــــمـــــــــد  د. 

استراتيجية وطنية للتغذية والنشاط البدني

كتب - علي بدور:

بن  محمد  الــدكــتــور  الشيخ  أكــد 
الصحة  إدارة  مدير  ثاني  آل  حمد 
للصحة  األعــلــى  بالمجلس  العامة 
اســتــراتــيــجــيــة  وإعـــــــداد  وضــــع  أن 
البدني  والــنــشــاط  للتغذية  وطنية 
السياسة  مــن  يــتــجــزأ  ال  جـــزء  هــو 
مع  ويتماشى  الــوطــنــيــة،  الصحية 
للصحة  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
التي جرى إطالقها في شهر ابريل 

الماضي. 
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــالل ورشــــــــة 
باللجنة  الــخــاصــة  األولـــــى  الــعــمــل 
البدني  والنشاط  للتغذية  الوطنية 
الــصــحــة  تـــعـــزيـــز  إدارة  نــظــمــتــهــا 
بــإدارة  االنتقالية  غير  واألمـــراض 
األعلى  بالمجلس  الــعــامــة  الصحة 
عمل  آلــيــة  وضـــع  بــهــدف  للصحة 
للتغذية  الــوطــنــيــة  لالستراتيجية 
والـــنـــشـــاط الــبــدنــي بــالــتــعــاون مع 

منظمة الصحة العالمية.
الــصــحــة  إدارة  واعـــتـــبـــرمـــديـــر 
هــــذه  مــــثــــل  وضـــــــع  أن  الــــعــــامــــة 
بالتعاون  تتم  التي  االستراتيجية 
من  العالمية  الصحة  منظمة  مــع 
شأنه المساهمة في تحديد آليات 
المختلفة  القطاعات  بين  للتعاون 

البدني،  والنشاط  التغذية  لتعزيز 
واالرتـــقـــاء بــمــســتــوى الــوعــي حــول 
الغذاء الصحي بين مختلف الفئات 

العمرية السيما طلبة المدارس.
وتـــــــــنـــــــــاولـــــــــت د.جــــــولــــــيــــــيــــــت 
إبــراهــيــم اإلبــراهــيــم مــديــر إدارة 
بالمجلس  والــتــقــيــيــم  الــتــخــطــيــط 
تتناولها  الــتــي  الجزئيات  تعريف 
للصحة  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــغــذيــة والــنــشــاط 
البدني، أعقبها محاضرة تعريفية 

الشيخة  ألقتها  الــورشــة  بــأهــداف 
الــــدكــــتــــورة الـــعـــنـــود بـــنـــت مــحــمــد 
آل ثـــانـــي مـــديـــر تــعــزيــز الــصــحــة 

واألمراض غير االنتقالية.
خبير  الــجــوالــدة  د.أيــــوب  وأدار 
جلسات  العالمية  الصحة  منظمة 
الــنــقــاش فـــي الــــورشــــة، حــيــث تم 
خمس  عــلــى  الــمــشــاركــيــن  تقسيم 
والثانية  األولــى  تناولت  طـــاوالت: 
مــوضــوع الــتــغــذيــة، حــيــث ناقشت 
الطاولة األولى التغذية خالل فترة 

سنة  من ٢١  الحمل (أقــل  قبل  ما 
وأكــبــر مــن ٢١ ســنــة)، والــتــغــذيــة 
أثناء الحمل، ومتطلبات الرضاعة 
وخــيــارات  الصحيحة،  الطبيعية 
اإلفطار الصحي وخاصة لألطفال.

ـــاقـــشـــت الــــطــــاولــــة الـــثـــانـــيـــة،  ون
الــمــدارس  فــي  الصحية  الــوجــبــات 
وفــــــق فــــئــــات عـــمـــريـــة مــخــتــلــفــة 
سنة)،   ١١-١٨  ،٦-١٠  ،٣-٥ (مــن 
المدارس  في  الصحية  والوجبات 
ــبــدنــي،  وفــــق مــســتــوى الـــنـــشـــاط ال

واألكـــــــــل فــــي الـــمـــطـــاعـــم خــاصــة 
ــــوجــــبــــات الـــســـريـــعـــة،  مـــطـــاعـــم ال

وسالمة األغذية.
البدني  النشاط  موضوع  وغلب 
الثالثة،  الــطــاولــة  مــنــاقــشــات  عــلــى 
حــيــث نــاقــش الــمــشــاركــون بــرامــج 
ـــمـــدارس  ــيــة فـــي ال ــبــدن ــتــربــيــة ال ال
(الروضة،  المراحل  مختلف  على 
الثانوية)،  اإلعـــداديـــة،  االبــتــدائــيــة، 
واألنــــشــــطــــة الـــبـــدنـــيـــة اإلضـــافـــيـــة 
وتوفر  المدرسة)،  (بعد  لألطفال 

خيارات متعددة في األندية العامة 
والــخــاصــة، وتــوفــر أمــاكــن مغلقة 
ــنــشــاط الـــبـــدنـــي مثل  ــل مـــتـــعـــددة ل

مراكز التسوق.
ـــة الـــرابـــعـــة  ـــطـــاول وتـــطـــرقـــت ال
إلـــى مــوضــوع اإلعــــالم، مــن حيث 
الـــتـــرويـــج والــتــوعــيــة حــــول خطة 
والنشاط  بالتغذية  الخاصة  العمل 
خاصة  شخصية  وإعـــداد  الــبــدنــي، 
للتوعية الصحية بالتغذية والنشاط 
حول  والتوعية  والترويج  البدني، 

الــســيــاســات والــقــوانــيــن الــجــديــدة، 
وطرق االتصال وتبادل المعلومات 

مع الجهات المعنية والمجتمع.
ـــة الــخــامــســة  ـــطـــاول وبـــحـــثـــت ال
ذات  والقوانين  والسياسات  النظم 
الــصــلــة خـــاصـــة لـــلـــمـــدارس حــول 
الــتــغــذيــة والــنــشــاط الــبــدنــي، وفــي 
المطاعم،  مــثــل  الــخــاص  الــقــطــاع 
والــمــواصــفــات،  الــمــقــايــيــس  ودور 
وتـــعـــزيـــز الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي عــلــى 
مختلف  وفــي  المستويات  جميع 

الـــقـــطـــاعـــات (الـــحـــكـــومـــيـــة وغــيــر 
الحكومية والخاصة).

ـــوزيـــع نسخة  هـــــذا، وقــــد تـــم ت
مــــن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اإلقــلــيــمــيــة 
للتغذية ٢٠١٠-٢٠١٩ الصادرة عن 
المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط 
بـــمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
عـــلـــى جــمــيــع الـــحـــضـــور لـــالطـــالع 
إعـــداد  عــنــد  لــهــا  واالســتــنــاد  عليها 
للتغذية  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
بدولة  الخاصة  البدني  والــنــشــاط 

قطر.
ويــتــكــون فـــريـــق عــمــل الــلــجــنــة 
البدني  والنشاط  للتغذية  الوطنية 
بالخبرة  لها  مشهود  كفاءات  من 
ــــمــــعــــرفــــة مـــــن الـــمـــؤســـســـات  وال
وعلى  بالدولة  الوطنية  والهيئات 
للصحة  األعــلــى  الــمــجــلــس  رأســهــا 
ووزارة  للتعليم  األعلى  والمجلس 
ــبــلــديــة والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي  ال
األوليمبية  واللجنة  البيئة  ووزارة 
الطبية  حمد  ومؤسسة  القطرية 
ـــصـــحـــيـــة األولــــيــــة  ـــــة ال ـــــرعـــــاي وال
والـــمـــؤســـســـة الـــقـــطـــريـــة لـــإلعـــالم 
وجامعة قطر وسبيتار (مستشفى 
الرياضي  والطب  العظام  جراحة 
قــــطــــر) وهـــيـــئـــه مـــتـــاحـــف قــطــر 

ولجنة رياضة المرأة القطرية.

لالرتقاء بالوعي الصحي لطالب املدارس

المشاركون بالورشة في لقطة تذكارية

د.ايوب الجوالدةالشيخ د.محمد بن حمد ال ثاني

قناة الجزيرة تحتفل بمرور ١٥ عاماً على تأسيسها

كتبت- هناء صالح الترك: 

يــــتــــشــــارك قـــســـم اإلعــــــالم 
بـــجـــامـــعـــة قـــطـــر مــــع مــركــز 
الــجــزيــرة  بشبكة  الــدراســات 
فـــي طــــرح مــســابــقــة بــحــثــيــة 

لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن الـــــشـــــبـــــاب فـــي 
الـــمـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم خـــالل 
الــخــريــف الــقــادم وذلـــك في 
إطـــــار االحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى 
الـــــــــــــــ١٥ لـــــتـــــأســـــيـــــس شـــبـــكـــة 

الجزيرة.

وســـيـــتـــم اخــــتــــيــــار أحـــســـن 
خــمــســة بـــحـــوث مـــن فــئــتــيــن 
أصــحــاب  ليتسلم  عمريتين 
الـــبـــحـــوث الـــعـــشـــرة الـــفـــائـــزة 
جـــوائـــز نـــقـــديـــة، كــمــا ســيــتــم 
دعــوتــهــم لــتــقــديــم أوراقـــهـــم 
سينعقد  الـــذي  الــمــؤتــمــر  فــي 
 ٢٠١١ بــالــدوحــة فــي أكــتــوبــر 
ـــــذكـــــرى الـــــــ١٥  بـــمـــنـــاســـبـــة ال

الجزيرة. لتأسيس 
الـــــبـــــحـــــوث  وتـــــــتـــــــنـــــــاول   
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــتـــنـــافـــس عـــدة 
ـــجـــزيـــرة  مـــــحـــــاور تـــشـــمـــل ال
الجزيرة  الجديد،  واإلعـــالم 
معالجة  الــعــربــي،  والــشــبــاب 
ــــــألحــــــداث فــي  الـــــجـــــزيـــــرة ل
الــمــنــطــقــة، تــأثــيــر الــجــزيــرة، 

للجزيرة. نقدية  ونظرة 
محمود  الــدكــتــور  وصــــّرح 
اإلعــالم  قسم  رئيس  قلندر، 
بـــــاإلنـــــابـــــة بــــجــــامــــعــــة قــطــر 

ـــهـــم فـــــي قـــســـم اإلعــــــالم  ـــأن ب
ســــــعــــــداء بــــالــــمــــشــــاركــــة مــع 
مـــركـــز الـــجـــزيـــرة فــــي هـــذا 
الــعــمــل األكــاديــمــي والــبــحــثــي 
الــمــتــمــيــز، والــــــذي ســيــســهــم 
العلمية  اإلمكانات  إبراز  في 
لــــلــــشــــبــــاب الــــــعــــــربــــــي، كـــمـــا 
ســيــســهــم فــي تــوضــيــح تــأثــيــر 
ومــــكــــانــــة الـــــجـــــزيـــــرة  عــلــى 

المنطقة. مستوى 
أن  بـــــــالـــــــذكـــــــر  جــــــــديــــــــر 
أوراقاً  ستقبل  التي  المسابقة 
ـــيـــزيـــة،  بـــالـــعـــربـــيـــة واإلنـــجـــل
عمريتين  لفئتين  مفتوحة 
سن  دون  الباحثين  فئة  هما 
 ٢٦ سن  بين  والباحثين   ،٢٦
البحوث  تقويم  وسيتم  و٣٥، 
الــمــشــاركــة مــن قــبــل أســاتــذة 
إعـــالم مــن الــشــرق األوســـط 
المتحدة. والواليات  وأوروبا 

مسابقة بحثية دولية حول قناة الجزيرة
في الذكرى الـ15 إلطالقها

د. محمود قلندر


