
 
 

 

  جهودها المجتمعيةفي إطار 

 للتبرع بالدم تها السنوية الثانيةحملمؤسسة قطر تنظم 

 

 )الدوحة، قطر(: 4102 ديسمبر 3

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع حممة ناجحة لمتبرع بالدم،  استضافت  ،لمعام الثاني عمى التوالي
، من خالل ومتضامن حّثت خالليا أعضاء الييئة التعميمية والطالبية عمى المساىمة في بناء مجتمع متكاتف

نقاذ حياة اآلخرين.    .الطبيةتم تنظيم الحممة بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم في مؤسسة حمد  التبرع بالدم وا 

مع الجيات األخرى ذات العالقة واحدة من المشاركات العديدة والمستمرة لممؤسسة  بالدم التبرع حممة عتبروت
مؤسسة قطر المتكاممة  خطة من جزءاً و  عمى مدى عدة سنوات اليامة الصحية الحمالتفي تنظيم ورعاية 

  .لمتصدي لمتحديات الكبرى التي تواجو قطاع الصحة والسالمة في الدولة

 مؤسسة معا بالتعاون نظمتي الذي الثدي بسرطان لتوعيةا حممة وتشمل الحمالت التي شاركت بيا المؤسسة 
مية التي تولييا مؤسسة ، ما يعكس األىاألمل ومستشفى لمسرطان القطرية والجمعية األولية الصحية الرعاية

 خرى الرائدة في الدولة.قطر لشراكاتيا مع المؤسسات األ

مساىمة تحقيق رسالتيا الرامية إلى تنمية المجتمع، والوتأتي ىذه الحممة في سياق سعي مؤسسة قطر ل
، ضرورة مساعدة اآلخرينالتوعية بو إلنساني تعاون اال، من خالل تعزيز 4131رؤية قطر الوطنية  بتحقيق
 .الخيرعمل بناء مجتمع صحي، يمتزم بقيم التضامن و بيدف 

 

 



 
 

قت السيدة روضة السعدي، المشرف عمى خدمات المجتمع في إدارة خدمات الدعم بمؤسسة قطر، قائمة: وعمّ 
 . كما"تيدف ىذه الحممة إلى إنقاذ حياة اآلخرين، فضاًل عن إعادة تكوين مخزونات الدم في بنك الدم القطري

 ، وبناء مجتمع تسوده األلفة والمحبة".نسعى لتشجيع الجميع عمى االنخراط أكثر في األنشطة المجتمعية

شخص في العام الماضي لمتبرع بدميم، مما سمح لمؤسسة حمد الطبية بجمع  011وتابعت قائمة: "لقد سجل 
 ".وحدة من الدم 24

 وحدة 24، نتج عنيا جمع شخصًا لممشاركة بالتبرع 021 بتسجيل ،العام ىذا أكبر حاً اوقد حققت الحممة نج
 .الدم من

فعمقت عمى تجربتيا قائمة: "لقد  ،بالدم ىيا آل ثاني وكانت ىذه المرة األولى التي تتبرع فييا الطالبة القطرية
وليذا ، . ومنذ سنوات الطفولة كنت أرغب في مساعدة اآلخرين دائماً ةالثامنة عشر  أصبحت لتوي في سن

أتبرع بدمي اليوم. وليس من المستغرب أن تستضيف مؤسسة قطر ىذه الحممة لمتبرع بالدم، فيي السبب 
 .تبحث دائمًا عن طرق لمساعدة الناس ودعم المجتمع"

من مركز قطر لبحوث القمب واألوعية الدموية، عضو مؤسسة قطر، في  ،الدكتورة ىند الخياط تكما اشترك
بدمي ألنني أريد أن أنقذ حياة إنسان، وذلك يعود عمي بالكثير من  تتبرع: "، وعّمقت عمى ذلك بالقولالحممة

النفع. وأنا أحاول أن يكون أسموب حياتي صحيًا، فذلك ليس من أجل صحة جيدة لي فقط بل من أجل 
 يستفيدون من ىذا التبرع".اآلخرين الذين 

قائمة: "كنت أرغب دائمًا بالتبرع ، بالدم لممرة األولى ياأعربت الطالبة مريم حسين عن سعادتيا لتبرعبينما 
كون دمي من لأن أتبرع مؤسسة قطر الفرصة المالئمة لذلك. أعتقد أنو من الضروري لي بالدم، وقد وفرت 

مساعدة، وسيكون من الرائع أن يقوم العمينا جميعًا  يتوجب .مساعدة الجميعيتيح لي فئة "أو إيجابي"، ما 
 ".التبرع بالدمبجميع الطالب 



 
 

نشر العديد من الممصقات التثقيفية داخل في مبنى اآلداب والعموم بالمدينة التعميمية، وتخمميا  الحممةأقيمت 
المدينة التعميمية، وتوزيع المنشورات عمى الطالب لمتوعية بأىمية التبرع بالدم، والفوائد الناتجة عنيا لممتبرع 

 نفسو ولآلخرين.  

 -انتيى-

 

 إلطالق قدرات اإلنسان -قطرمؤسسة 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 
اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى 

  دولة قطر والعالم بأكممو.

الشيخ حمد بن خميفة آل  بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد 0444ة تأّسست مؤسسة قطر سن
  ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل 
يم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب إنشاء قطاع لمتعم

الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق 
مجتمع متطّور استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء 

 .وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

 لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 
http://www.qf.org.qa 

http://www.qf.org.qa/

