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فعاليات «ثينك بينك» بمؤسسة قطر تسهم
فــي زيـــادة الــوعــي بــشــأن الــرعــايــة الصحية
نظم عدد من أعضاء
ّ
مؤسسة قطر ،بما في
ذلك مكتبة قطر الوطنية،
ومركز السدرة للطب
والبحوث ،وجامعة حمد بن
خليفة ،فعاليات مختلفة
في إطار حملة «ثينك بينك»
لزيادة الوعي بشأن قضية
سرطان الثدي.

جانيت بوثا ،أمين مكتبة،
بأكاديمية قطر  -مشيرب
ً
«وفقا لسجل قطر الوطني للسرطان،
ُيعد سرطان الثدي أكثر أنواع
شيوعا بين النساء ،ويمثل
السرطان
ً
 31في المائة من حاالت السرطان في
وغالبا ما يتم تشخيص
دولة قطر.
ً
السرطان في إحدى مراحله المتقدمة.
لهذه األسباب ،أعتقد أنه من المهم
جميعا أن نغتنم
للغاية بالنسبة لنا
ً
هذه الفرصة لتسليط
الضوء على أهمية
التوعية بسرطان
الثدي ،وطرق الوقاية
منه ،وتشخيصه
وعالجه .ثقفوا
أنفسكم حول
هذا المرض،
وبادروا
إلى إجراء
الفحوصات
وكونوا
أعضاء
ً
فاعلين!»

وضحة الخوري ،طالبة ورئيس
نادي «بيج موفمينت» بجامعة
كارنيجي ميلون في قطر
«يعد «بيج موفمينت» أحد األندية
وتشجع
التي تدعم أعمال البر
ّ
على بناء المجتمع .يعاني بعض
أفراد المجتمع القطري من سرطان
الثدي ،إذ يصيب العديد من النساء.
ومن المفاهيم الخاطئة التي أردنا
تصحيحها :أن الرجال ال يصابون
بسرطان الثدي .لكن الحقيقة أنهم
كذلك عرضة لإلصابة بهذا المرض،
وأردنا أن يدرك الطالب من الذكور
جيدا».
هذا األمر
ً

مركز السدرة للطب والبحوث

ا�س��ت�ضاف مركز ال�سدرة حما�ضرة وور�شة
عمل يف عيادات ال�س��درة اخلارجية يوم 10
�أكتوب��ر 2016؛ لتوعي��ة املر�ض��ى والزائرين
ب�سرطان الثدي.
ُعق��دت ه��ذه الفعالي��ة باللغت�ين العربية
والإجنليزي��ة ،ونظّ مها فريق تعزيز ال�صحة
يف ال�س��درة بالتعاون م��ع اجلمعية القطرية
لل�س��رطان؛ لت�س��ليط ال�ض��وء عل��ى �أهمي��ة
�إج��راء فحو�صات الك�ش��ف املبك��ر والوقاية
من �س��رطان الثدي .وقد حظي امل�ش��اركون
يف ور�ش��ة العمل مبعلومات حيوية عن كيفية
التع��رف عل��ى عالم��ات �س��رطان الث��دي
و�أعرا�ضه من خالل منوذج تو�ضيحي.
وقال��ت الدكتورة �إمي��ان ن�صراهلل ،مدير
ق�س��م عالق��ات املجتم��ع والفعالي��ات يف
ال�س��درة« :ميك��ن للفح���ص الدوري و�أ�ش��عة
الثدي توفري و�سيلة مفيدة للن�ساء للحد من
خماطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي واحلفاظ
نريد �أن منكّن
عل��ى �صحتهن يف امل�س��تقبلُ .
الن�س��اء من ذلك ،ومن �أجل ذلك �س��تجيب
املر�شدات ال�صحيات يف مركز ال�سدرة عن
�أية ا�ستف�سارات بهذا ال�ش�أن».
ع�لاوة على ذلك ،تعاون مركز ال�س��درة
م��ع م�ؤ�س�س��ة الرعاي��ة ال�صحي��ة الأولي��ة
ال�س��ت�ضافة حما�ض��رة ملوظفي��ه تناول��ت
معلوم��ات مهم��ة ح��ول �س��رطان الث��دي،
و�س��لّطت ال�ض��وء عل��ى خي��ارات الفح���ص
ق��دم فري��ق
املتاح��ة يف دول��ة قط��ر .كم��ا ّ
الرعاي��ة ال�صحي��ة الأولي��ة معلوم��ات حول
كيفي��ة حتدي��د مواعي��د الك�ش��ف لإج��راء
�أ�شعة الثدي.

معهد قطر لبحوث الطب
الحيوي

�ألقت عاملتان من علماء معهد قطر لبحوث
الط��ب احلي��وي بجامع��ة حم��د ب��ن خليفة،
وهما الدكت��ورة منال كرم والدكتورة جويل
ديك��وك ،حما�ضرة عامة بعنوان «�س��رطان
الث��دي :م��ن الك�ش��ف �إىل البيولوجي��ا
والع�لاج» ،يف مركز الط�لاب بجامعة حمد
بن خليفة ،يوم � 20أكتوبر .2016
و�أقام��ت جامعة حم��د بن خليفة �أك�ش��اكًا
تعريفي��ة يف مركز الطالب بجامعة حمد بن
خليفة ،و«جلف م��ول» ،وجامعة قطر لتزويد
�أع�ضاء املجتمع مبعلومات عن انت�شار مر�ض
�س��رطان الث��دي يف دول��ة قط��ر واملنطق��ة،
والإج��راءات الت��ي ُيك��ن للن�س��اء اتّباعه��ا
لتقليل خماطر الإ�صابة بهذا املر�ض.
ويف هذا ال�س��ياق ،قال��ت الدكتورة جويل
ديك��وك ،الباحث��ة يف العالج��ات املناعي��ة
ل�س��رطان الثدي مبعهد قطر لبحوث الطب
احلي��وي« :تُ�س��هم ه��ذه احلمل��ة يف توعي��ة
الأفراد ب�ش�أن ت�أثري النظام الغذائي والبيئة
املحيط��ة يف تط�� ّور مر���ض ال�س��رطان ،كما
تُ�س��اعدهم ليكون��وا �أك�ثر �إدراكًا لفوائ��د
الفح�ص والك�شف املبكر لهذا املر�ض».
مدارس مؤسسة قطر

نظّ ��م جمل���س الط�لاب ب�أكادميي��ة قط��ر -
الدوحة� ،أحد املدار���س التي ي�ش��رف عليها
مكتب التعليم قبل اجلامعي التابع مل�ؤ�س�س��ة
قط��ر ،حمل��ة لزي��ادة الوعي ح��ول مكافحة
�س��رطان الث��دي ،كم��ا عق��دت فعالي��ات
متنوع��ة جلم��ع التربع��ات خالل ي��وم عدم

ارتداء الزي املدر�س��ي .وجرى ت�سليم �شيك
بقيم��ة � 35أل��ف ري��ال قط��ري �إىل ممثل��ي
اجلمعية القطرية لل�سرطان.
ويف ه��ذا ال�س��ياق ،قال��ت مه��ا الرميثي،
نائب مدي��ر �أكادميية قط��ر الدوحة« :نحن
�سعداء لأننا جمعنا التربعات من �أجل هذه
الق�ضي��ة املهم��ة .ينخرط طالبنا بحما�س��ة
يف ه��ذه الفعالي��ات ،وهم ملتزم��ون بالعمل
م��ع الكيان��ات املعتم��دة ،مث��ل اجلمعي��ة
القطرية لل�س��رطان ،بغية الت�صدي النت�شار
ال�سرطان يف دولة قطر».
وم��ن جانبه��ا ،قال��ت راكا �س��ينجال،
مدر���س ومن�س��ق جمل���س الط�لاب يف
�أكادميي��ة قط��ر  -الدوح��ة ،خ�لال حديثها
مع �صحيف��ة «تليجراف م�ؤ�س�س��ة قطر»� ،أن
الط�لاب �أرادوا �أن يبذلوا ق�صارى جهدهم
لإح��داث ف��ارق ملمو���س .و�أو�ضح��ت قائلةً:
« ُيع��د «ثينك بينك» م��ن املو�ضوعات املهمة
للغاي��ة ،فمعظمن��ا عل��ى دراي��ة ب�ش��خ�ص
تع ّر���ض للإ�صابة مبر�ض ال�س��رطان ،ولهذا
تفاعل جميع الطالب مع هذه الفعاليات».
�أم��ا �أكادميي��ة قط��ر  -م�ش�يرب ،فق��د
�ش��جعت موظفيه��ا عل��ى ارت��داء الل��ون
ّ
ال��وردي لالحتفال بهذا ال�ش��هر ،كما ُعلّقت
مل�صقات حمالت التوعية ب�س��رطان الثدي
لت�ش��جيع املوظف�ين و�أولي��اء الأم��ور عل��ى
امل�شاركة يف الفعاليات التوعوية.

الرعاية ال�صحية الأولية ،يف تنظيم فعالية
للتوعية ب�س��رطان الث��دي حتت عنوان« :جو
بين��ك» ،يف مركز الطالب بجامعة حمد بن
خليفة ،يوم � 15أكتوبر .2016
وب�ش���أن ه��ذه الفعالي��ة ،قال��ت �أم��اين
اليافع��ي� ،أخ�صائ��ي خدم��ات املعلوم��ات
يف مكتب��ة قط��ر الوطني��ة« :ت�س��تثمر مكتبة
قط��ر الوطنية يف �صحة املجتمع و�س�لامته،
وحتر���ص با�س��تمرار عل��ى التع��اون م��ع
خمتل��ف امل�ؤ�س�س��ات واجله��ات القطري��ة
لتد�ش�ين الفعاليات واملب��ادرات التي تخدم
فئات املجتمع كافة».
الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر

نظّ م��ت جامع��ة كارنيج��ي ميل��ون يف قط��ر،
�إح��دى اجلامعات ال�ش��ريكة مل�ؤ�س�س��ة قطر،
خالل جمل�س��ها ال��ذي ُيعقد �أيام اخلمي���س
جل�س��ات لإج��راء فحو�ص��ات الث��دي ،كم��ا
عقدت منظمة «بيج موفمينت» التي يديرها
الطالب جل�سات حول �سرطان الثدي.
وا�س��ت�ضاف طالب جامعة جورجتاون يف
قط��ر� ،إحدى اجلامعات ال�ش��ريكة مل�ؤ�س�س��ة
ؤخ��را فعالي��ة للتوعي��ة ب�س��رطان
قط��ر ،م� ً
وت�ضمن��ت حمل��ة جلم��ع التربعات
الث��دي،
ّ
ُجم��ع م��ن خالله��ا �أك�ثر م��ن � 100أل��ف
ري��ال قط��ري ل�صال��ح اجلمعي��ة القطري��ة
لل�س��رطان .ا�ضطلع بتنظي��م الفعالية نادي
التنمي��ة واملجتم��ع الن�س��ائي ال��ذي تدي��ره
مكتبة قطر الوطنية
طالبات اجلامعة.
تعاون��ت مكتب��ة قط��ر الوطني��ة م��ع املرك��ز
وبدوره��ا نظّ م��ت واي��ل كورني��ل للطب -
الوطن��ي لع�لاج و�أبح��اث ال�س��رطان ،قط��ر اليوم ال��وردي« ،بين��ك داي» ،ملوظفي
واجلمعي��ة القطري��ة لل�س��رطان ،وم�ؤ�س�س��ة املدينة التعليمية وطالبها و�أ�سرهم.

أحمد الهاجري ،طالب بالصف
الثاني عشر ورئيس مجلس
الطالب بأكاديمية قطر  -الدوحة
«عقدنا فعاليتين ،وهما ،يوم عدم
ارتداء الزي المدرسي ،واليوم الوردي
«بينك داي» ،وتمكنّ ا خاللهما من
جمع التبرعات لهذه
القضية المهمة.
وبادرنا إلى تنظيم
فعاليات «ثينك
بينك» لسنوات
عديدة ،وأسعدنا
أننا تمكنّ ا من
إحداث تغيير
حقيقي».

موزا خليفة الكواري ،أخصائي
األساس الجزيئي لفقدان السمع
بمركز السدرة
وشجعتني
جدا،
ّ
«أفادتني المحاضرة ً
على إجراء الفحوصات .وآمل في المرة
القادمة أن يدرجوا بعض القصص
الحقيقية في المحاضرة؛ للتعرف على
تجارب الحياة الواقعية وسبل العالج».
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رياضة

تابعوا مؤسسة قطر على
twitter.com/QF , facebook.com/QatarFoundation
instagram.com/qatarfoundation , Snapchat username: QFSNAPS
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الصورة
«يسعدنا للغاية أن
مجددا هذا
نتعاون
ً
العام مع االتحاد
القطري لكرة
القدم في تنظيم
هذه البطولة التي
تعكس التزام
مؤسسة قطر
بتعزيز الصحة
والسالمة لدى
أفراد المجتمع»

األكبر

حامل لقب دوري مؤسسة قطر يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز
انطلق مؤخّ ًرا دوري مؤسسة قطر الشهير ليتيح فرصة
لعشاق كرة القدم الستعراض مهاراتهم في التسديد
والمراوغة وااللتحام في المدينة التعليمية.
ّ
تنظمه مؤسسة قطر بالتعاون مع االتحاد
الدوري
القطري لكرة القدم ،بنظام ثمانية العبين على كل
وتقسم الفرق المشاركة إلى
طرف من طرفي الملعب.
ّ
مجموعتين ،تضم كل منهما أربعة فرق ،ويتأهل صاحبا
المركزين األول والثاني للدور قبل النهائي.
تُعقد المباريات كل خميس بواقع مباراتين في
الليلة ،وتتكون المباراة من شوطين مدة كل منهما 25

دقيقة .وشهدت أولى مباريات الدوري ،التي ن ّ
ُظمت في
 20أكتوبر ،منافسة محتدمة بين طرفي نهائي نسخة
العام الماضي؛ إذ فاز حامل اللقب ،جامعة قطر ،على
كلية قطر لعلوم الطيران ،بنتيجة  - 2صفر.
كما شهدت المباراة الثانية مواجهة بين جامعتين
شريكتين لمؤسسة قطر؛ إذ فازت جامعة تكساس إي
أند أم في قطر على جامعة كارنيجي ميلون في قطر،
في منافسة قوية بين الفريقين الذين خسرا في نسخة
العام الماضي في الدور قبل النهائي.
صرح محمد السعود ،رئيس خدمات
من جهتهّ ،

ً
قائلا« :يمثل دوري الجامعات فرصة رائعة
الترفيه،
أمام أفراد المجتمع للتالقي وممارسة اللعبة
الشعبية األولى في المنطقة .وال تسلط البطولة
مهم
الضوء على الرياضة فحسب ،بل تضطلع بدور ّ
في تشجيع طالب الجامعات على اتباع أسلوب حياة
صحي من خالل ممارسة رياضات من هذا القبيل.
مجددا هذا العام مع
يسعدنا للغاية أن نتعاون
ً
االتحاد القطري لكرة القدم في تنظيم هذه البطولة
التي تعكس التزام مؤسسة قطر بتعزيز الصحة
والسالمة لدى أفراد المجتمع».

