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على املعلمات تشجيع الطفل على تناول الوجبة كاملة وحتفيزه على ذلك بطرق مختلفة ومحببة

تربويات لـ «األنباء»: الوجبات الغذائية حتقق التوازن الصحي ألطفال الرياض

عبدالعزيز الفضلي

ثمن عدد مــن أهل امليدان 
التربــوي قرار وزارة التربية 
بعــودة الوجبــات الغذائيــة 
لرياض االطفال مع بداية العام 
الدراســي اجلديد بعد توقف 
عامني بسبب جائحة كورونا، 
مؤكدين ان الوجبات تساهم في 
حتقيق التوازن الغذائي للطفل 
وتعويده على الطعام الصحي 
مــن خــالل الوعــي بالعادات 

الغذائية منذ سن مبكرة.
وقالوا فــي تصريحات لـ 
«األنبــاء» ان توافر الوجبات 
الصحيــة ضروري جــدا في 
وقتنا احلالي بسبب ما يحضره 
األطفال من أطعمة غير مفيدة 
إلى الروضة، مطالبني بوجود 
مجهــزة أغذية في كل روضة 
لتكون مســؤولة عن املطعم 
مــن  الوجبــات  واســتقبال 
الشركات والتأكد من سالمتها، 
وكذلك مســؤولة عن جتهيز 
املطعم وتوزيع الوجبات على 

األطفال.
وطالبوا بأن تكون الوجبة 
الغذائية متكاملة وحتتوي على 
العناصر الالزمة لبناء اجلسم 
والعقل وتكون شهية وجاذبة، 
داعني أولياء األمور للتأكد من 
إمداد الطفل بالوجبة األولى قبل 
الذهاب للروضة مع احلرص 
على تعزيز اآلداب اإلسالمية 
في تناول الطعــام في املنزل 
حتى تثمر اجلهود املشتركة في 
تربية األطفال وتشجيعهم على 
تناول الوجبــة في الروضة، 

وفيما يلي التفاصيل: 

في البدايــة، قالت مراقبة 
رياض االطفال مبنطقة مبارك 
الكبير التعليمية سمر العماني 
انــه لكي ينمو الطفل بشــكل 
ســليم ويتمتع ببنيــة قوية 
ومحصنة من مختلف األمراض 
اخلطيــرة واملعديــة ال بد من 
دعم جسده بكمية من األغذية 
الطبيعيــة التي حتتوي على 
نسبة من الڤيتامينات املهمة 
لنموه اجلســماني والعقلي، 

تناول الوجبة كاملة وحتفيزه 
على ذلك بطرق مختلفة.

قرار صائب

بدورهــا، أكــدت موجهــة 
رياض االطفال حنان ياســني 
ان قرار عودة الوجبات الغذائية 
صائــب، ألنهــا متــد األطفال 
الــالزم  بالطاقــة والنشــاط 
الدراســي،  اليوم  الســتكمال 
والسيما أن بعض األطفال قد 
يحضرون إلى الروضة بدون 
تناول وجبة االفطار ألسباب 
متعــددة، وللمشــروع أهمية 
بالغة فــي تعويد الطفل على 
تنــاول الوجبــات الصحيــة، 
مشــددة على ضــرورة اتخاذ 

لذا يتوجب نشر ثقافة توعوية 
توضــح أهمية اتبــاع النظام 
الغذائــي الصحــي لألطفــال، 
مــع مراعــاة أن تكــون أيضا 
الوجبات املقدمة في الروضة 
بهــا (فاكهة، خضار، بروتني) 
وال حتتوي على أي حلويات، 
مطالبة أولياء األمور بضرورة 
أال يخرج الطفل من املنزل إال 
بعد تناوله وجبة اإلفطار، حتى 
وإن كان شيئا بسيطا الى أن 
يحني موعد وجبته األخرى في 
الروضة، وعدم إحضار الطفل 
إلــى الروضة بعد املرور على 
اجلمعيــة وشــراء احللويات 
واألغذية املليئة بالســكريات 
وان يكــون ولي األمــر قدوة 

وضعت شروطا للوجبات التي 
يحضرهــا الطفل مــن املنزل 
ولكن لألســف لم يتم التقيد 

بها من قبل األهالي.
وأكدت الكندري أن هناك من 
ال يحضر وجبة للطفل فيبقى 
مــن دون طعام طــوال اليوم 
الدراسي أو في أغلب األحيان 
تضطــر اإلدارة الــى توفيــر 
وجبة له حتى يستطيع إكمال 
اليوم الدراسي بنشاط، فلهذه 
األسباب الوجبة الغذائية مهمة 
للطفل، مشددة على ضرورة 
وجود مجهــزة أغذية في كل 
روضــة تكون مســؤولة عن 
املطعم واستقبال الوجبات من 
الشركات والتأكد من سالمتها، 
وكذلك مســؤولة عن جتهيز 
املطعم وتوزيع الوجبات على 
األطفال، مشيرة الى أن هناك 
العديد مــن الرياض ال يوجد 

بها مجهزة أغذية.
ولفتــت إلــى ضــرورة أن 
تكون الوجبة متكاملة وحتتوي 
على العناصر الغذائية لبناء 
اجلسم والعقل وأيضا شهية 
وجاذبة إلكساب الطفل العادات 
الغذائية السليمة والتقليل من 
انتشار السمنة التي الحظناها 
في الفتــرة األخيــرة، مؤكدة 
أن الطفل يتعلــم منها تناول 
األطعمة املفيدة والتقليل من 
احللويــات إضافة الى غســل 

الوقائية كفحص  االجــراءات 
العاملني في املطعــم وارتداء 
القفاز والكمامات طوال فترة 
تواجدهم في العمل وأن تكون 
الغذائيــة مغلفــة  الوجبــات 
بطريقــة آمنــة وصحية ذات 

جودة عالية.
وتابعــت ياســني: توافــر 
الوجبــات الصحية ضروري 
جدا في وقتنا احلالي بســبب 
ما يحضره األطفال من أطعمة 
غير مفيدة إلى الروضة، ومع 
األسف بعض أولياء األمور غير 
صارمني فيما يخص الوجبات، 
فهم يحبذون اختيار الطفل ملا 
يريد من حلويات وأطعمة غير 
مناسبة وال يحاولون منع ذلك، 

للطفل في اختيار الطعام.
من جانبها، أيــدت مديرة 
روضة املقدسي هبة الكندري 
القــرار، مبينــة أن الوجبات 
الغذائية مهمة جدا في رياض 
األطفال، حيث يكــون الطفل 
عاداتــه الغذائيــة مــن خالل 
ما يحيطــه به مــن مؤثرات، 
لذلك يجــب مســاعدة الطفل 
على اكتســاب أمنــاط غذائية 
صحية تســاعد فــي حمايته 
مــن األمراض والڤيروســات، 
مشيرة الى أن توقفها بسبب 
ڤيروس كورونا اضطر األطفال 
الى إحضار وجباتهم من املنزل 
والتي تفاوتت بني صحية وغير 
صحية، مع العلم أن الوزارة 

األيدي قبل وبعد األكل، داعية 
أولياء األمور الى ضرورة إبالغ 
اإلدارة املدرسية عن الطفل الذي 
يحتــاج الى وجبــات خاصة 
ألسباب صحية وعدم إحضار 
الطفــل للروضة وجبات غير 

صحية.
مــن جهتها، أكــدت مديرة 
روضة البشــاير غصون بدر 
أن قرار عودة الوجبات الغذائية 
لرياض االطفال مهم ومستحق، 
الصحيــة  ألبعــاده  وذلــك 
والتربوية واالجتماعية، حيث 
تساهم هذه الوجبات في ضمان 
إمداد الطفل بالعناصر الغذائية 
الالزمــة لتعزيــز  الصحيــة 
االنتباه والتعلم أثناء الدوام 
املدرسي وتدريبه على اآلداب 
اإلســالمية في تناول الطعام 
وحتسني التواصل بني التالميذ 
اجتماعيــا، موضحة أن هناك 
شروطا عديدة يجب توافرها 
ومنها توافر العناصر الغذائية 
األساســية وســالمة تخزين 
وتوصيل الوجبات، ومراعاة 
عوامــل احلساســية التي قد 
تتواجــد لدى بعــض األطفال 

من مكونات بعض األغذية. 
وأضافت بدر أن الوجبات 
الغذائيــة ضروريــة، حيــث 
سنضمن في هذه احلالة توافر 
الوجبة الســخية للطفل مما 
يساعده على استكمال اليوم 
الدراســي بفعالية، مناشــدة 
أولياء األمور التأكد من إمداد 
الطفــل بالوجبــة األولى قبل 
الذهاب للروضــة حتى تثمر 
اجلهود املشــتركة في تربية 
التالميذ وتوجيههم وتشجيعهم 
على تناول وجبة اإلفطار في 
الروضــة. أما ولي األمر أحمد 
ناصر، فأكد على ضرورة توفير 
الغذائيــة لألطفال،  الوجبات 
خاصة أن اغلبهم يذهبون الى 
الروضة دون إفطار، مشــيرا 
الى أن عــدم تناول وجبة في 
الصبــاح تنعكس على صحة 
الطفل ســلبيا، لذلــك نتمنى 
الوجبــة صحيــة  أن تكــون 
بالتعاون والتنسيق مع اجلهات 

املختصة.

أشدن بقرار عودة الوجبات بعد توقف بسبب جائحة كورونا وطالنب بوجود مجهزة أغذية في كل روضة لإلشراف عليها

هبة الكندريسمر العماني غصون بدرحنان ياسني

مشيرة الى أنها خطوة رائعة 
من الوزارة، السيما ان وجبة 
اإلفطار في مرحلــة الروضة 
مهمة جدا وتساعد الطفل على 
مواصلة يومه بنشاط وحيوية.

جائحة كورونا

وأضافــت العمانــي: فترة 
«كورونــا» كانــت اختبــارا 
لألســرة فــي إعــداد وجبات 
أطفالهم، فمنهم من اهتم بإعداد 
الوجبــة املتكاملة، ومنهم من 
تركــوا أطفالهم مع احللويات 
واألشياء غير الصحية، مشددة 
علــى ضــرورة تقــدمي وجبة 
صحية للطفل ومراعاة احلاالت 
الصحية اخلاصة واملمنوعني 
من بعض أنواع األكل، على ان 
تقوم الــوزارة بحصر األعداد 

وتقدمي البديل لهم.
وذكرت ان إلزامية الوجبات 
الغذائية في ريــاض األطفال 
تســاهم في حتقيــق التوازن 
الغذائي، وبذلك يتعود الطفل 
علــى األكل الصحي من خالل 
الوعي بالعادات الغذائية منذ 
سن مبكرة، متمنية من أولياء 
األمور عدم إرسال أي حقيبة 
طعام مع أطفالهم واعتمادهم 
علــى الوجبــة الصحية التي 
تقدمها «التربية» وفق معايير 
وشــروط صحيــة، مطالبــة 
املعلمات بتشجيع الطفل على 

صورة ارشيفية لتجهيز الوجبات الغذائية لطلبة رياض االطفال

يجب أن تكون الوجبة صحية ومتكاملة وحتتوي على العناصر الغذائية الالزمة لبناء اجلسم والعقلتساعد في تعويد الطفل على تناول الوجبات الصحية ويجب إبالغ اإلدارة إذا كان يعاني من مرض ما

بروتينات وفاكهة وخضار
شددت اختصاصية التغذية ليلى آغا على أن يكون 
توفير الوجبات الغذائية بالتنسيق مع وزارة الصحة 
واجلهات املختصة وفقا الشتراطات التناول والتداول 
والتقدمي واملتابعة من بداية تسلم الوجبات من الشركة 
الى خطوات نقلها وحفظها وتقدميها لألطفال، وكذلك 
التأكد من صالحيتها. وقالت آغا: في حال تناول الطفل 
للوجبة يفضل أن تكون املعلمة قريبة منه لتشجيعه 
على ذلك، مشــيرة الى وجوب احتــواء الوجبة على 
بروتينات وتكون قليلــة الدهون، إضافة الى وجود 
الفاكهة واخلضــار، مطالبة أوليــاء األمور بضرورة 
إبالغ اإلدارات املدرســية اذا كان الطفل يعاني من أي 
ليلى آغامرض كالسكري وغيره، لالهتمام به أكثر ومتابعته.

أمن

ضبط مخدرات وأدوات حادة وهواتف وشواحن 
أخفيت بطرق مبتكرة داخل عنابر نزالء «املركزي»

ضبط مخدرات وعمالة وهمية 
في «اخلالدية» و«الشعب» و«املرقاب»

محمد اجلالهمة

شن رجال السجن املركزي في 
ساعة متأخرة من يوم امس االول 
حملة جديدة على عنابر الســجن 
املركــزي وحتــت إشــراف وكيــل 
قطاع األمن اخلاص واملؤسســات 
اإلصالحية وتنفيذ األحكام اللواء 
عبداهللا سفاح، واســفرت احلملة 
عن ضبط مخــدرات وأدوات حادة 
وهواتف وشــواحن اخفيت بطرق 

مبتكرة داخل عنابر.
وكانت املضبوطات عبارة عن ٦
هواتف نقالة و٤ سماعات سلك و٢

ســماعة بلوتوث و٨ أسالك شحن 
ورأس شــحن، وعــدد ٧ ضبطيات 
مخدرات، و٢ فالش ميموري، وعدد 
٣ سكاكني، وجهاز مقوي سيرفس، 
وجهاز هاردسك، و٢ مطارة حتتوي 
على شحن، وعدد ١٠ شرائح اتصال 
ونباطــة، ومت حتريز املضبوطات 

وإحالتها إلى االختصاص.

داهم رجال االدارة العامة ملباحث 
شؤون االقامة مكتب خدم وهميا في 
اخلالدية بعد معلومات بشأن تشغيل 
عمالة مخالفة وضبط بداخل املكتب ٤

مخالفني لقانون اإلقامة ومتت إحالتهم 

إلى جهة االختصاص التخاذ االجراءات 
القانونيــة الالزمة بحقهــم. من جهة 
اخرى، متكن قطاع األمن اجلنائي ممثال 
في اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات من 
ضبط شخصني وبحوزتهما كمية من 

أقراص الالريكا جاهزة للبيع بقصد 
االجتــار، األول فــي منطقــة املرقاب 
والثاني في منطقة الشعب البحري، 
ومتت إحالتهما إلى جهة االختصاص 
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما.

املضبوطات أخفيت في أماكن سرية

تاجرا املخدرات في قبضة األمن اجلنائي العمالة املخالفة

إحالة ٥٤ حدثًا إلى النيابة 
و٤٣ مخالفًا للنظارة

النيابة تأمر بحجز ١٤ متجمهرًا 
من «البدون» ٢١ يومًا

أسفرت احلمالت املرورية في الفترة من السبت ٢٧
أغسطس املاضي حتى اجلمعة ٢ اجلاري عن تسجيل 
٢٧٢٠٧ مخالفات مرورية متنوعة، وحتويل ٥٤ حدثا 
إلى النيابة بسبب القيادة دون رخصة، والتحفظ على 
٤٣ مخالفا في النظارة على خلفية مخالفات جسيمة، 
وحجــز ٢٧ مركبة و١٢ دراجة في كراج حجز املرور، 
ومتابعة ١٣٥٩ حادثا مروريا، كما مت ضبط ١٧ مركبة 
و٣٦ شخصا مطلوبني بأحكام قضائية، ومت حتويلهم 

إلى جهات االختصاص.

احملرر القضائي

قــررت النيابة العامة امس حجــز ١٤ متجمهرا من غير 
محددي اجلنسية ٢١ يوما وإحالتهم إلى السجن املركزي.

وكانت النيابة قد حققت مع املتهمني بتهم تتعلق بالتجمهر 
دون احلصول على ترخيص على خلفية جتمعات وندوات 
أقاموها للمطالبة بحقوقهم. ويتوقع أن يقدم دفاع املتهمني 
طعنا بالقرار متهيدا لعرضهم على قاضي التجديد وتعجيل 

محاكمتهم أمام محكمة اجلنايات.

ملشاهدة الڤيديو


