
 
 

  في إطار فعالياتيا المتنوعة لخدمة المجتمع
 سرطان الثدي في أكتوبر حولمكتبة قطر الوطنية تنظم فعالية توعوية 

 عن المرض المبكر الكشف الفعالية تركز عمى أهمية
 

لعالج وأبحاث بالتعاون مع المركز الوطني  ،مكتبة قطر الوطنيةتنظم  - 6102أكتوبر،  12قطر، الدوحة، 
. ومؤسسة الرعاية الصحية األولية، فعالية توعوية عن سرطان الثدي، والجمعية القطرية لمسرطان، السرطان

في مركز الطالب بجامعة حمد بن خميفة  الجاري أكتوبر الخامس عشر من شيرفي  وستنعقد ىذه الفعالية
 في المدينة التعميمية.

 
ددا و حددور سددرطان الثدددي، الددوعي زيددادة تيدددا الفعاليددة المفتوحددة لكددر الجميددور مددن النسددا  إلدد  و  تتضددمن عروض 

ددددا حقيقيددددة لنسددددا   جابددددات مددددن المتخصصدددين، وقصص  تتددددي  . كمددددا ىددددذا المددددر مدددن نجددددون تقديميدددة، وأسددددجمة وام
 معر  لمجيات المشاركة. ويتخمميا، سرطان الثديمر  لمكشا المبكر عن  سجيرفرصة التلممشاركات 

 
تسدددتثمر "تبدددة قطدددر الوطنيدددة  ، أخصددداجية خددددمات المعمومدددات فددي مكافعيأمدداني اليددد وحددور ىدددذه الفعاليدددة، قالدددت

المؤسسددات مكتبددة قطددر الوطنيددة فددي صددحة المجتمددع وسددالمتو، وتحددرل باسددتمرار عمدد  التعدداون مددع مختمددا 
فجددات المجتمددع. وليددذا نشددكر كددر الجيددات  افددةكوالجيددات القطريددة فددي تدشددين الفعاليددات والمبددادرات التددي تخدددم 

ونحددددث كددددر النسددددا  عمدددد  حضددددور ىددددذه الفعاليددددة، قضددددية سددددرطان الثدددددي. دعددددم فددددي المشددداركة عمدددد  إسددددياميا 
نبغدددي عميندددا جميع دددا التسدددم  إذ ي ،والمشددداركة فدددي جمسدددات التوعيدددة، ومعرفدددة أكبدددر قددددر ممكدددن مدددن المعمومدددات

ركيددزة ىددذه الفعاليدات  كمددا تمثدر .المدر المعمومدات فددي معركتندا مددع ىدذا وجمدع أكبددر قددر ممكددن مدن بالمعرفدة 
دددا عمددد  تحقيددد  فدددي دعدددم رحمدددة قطدددر لأساسدددية  مسدددتقبر أفضدددر، ونحدددن فدددي مكتبدددة قطدددر الوطنيدددة نحدددرل داجم 

 المساىمة في ىذه الرحمة".
 

استشداري أور بدالمركز الدوطني لعدالج وأبحداث السدرطان  ،صدالحة بوجسدوم البددرالددكتورة من جانبيا، صدرحت 
بسدرطان الوطنيدة   "نفخدر بمشداركتنا فدي شدير التوعيدة ، قاجمة  ومدير برنامج سرطان الثدي بمؤسسة حمد الطبية

  كشدداالبأىميدة تعدداون عدن قدرب مدع شدركاجنا فدي الرعايددة الصدحية لزيدادة الدوعي لمالدذي أتداح لندا فرصدة الثددي، 
التدي نسدتيدفيا. شدراج  النسدا  لتوعويدة فعاليدات ، والمشداركة فدي والوقايدة مندوالثددي  سدرطانعدن مدر  المبكر 



 
 

المبدادرات فدي  سدنة عمد  المشداركة 54أعمدارىن عدن  في مؤسسة حمد الطبية نشجع النسدا  الالتدي تزيدد ونحن
فددي أي عمددر أي تغيددرات أو أعددرا ، سددرطان الثدددي. وعندددما تالحددظ أي امددرأة عددن المبكددر  كشددالمالوطنيددة 

 يجب أن تطمب رأي الطبيب ألن سرطان الثدي يمكن عالجو عند اكتشافو مبكر ا".
 

نحددددرل فددددي الجمعيددددة عمدددد  "المدددددير العددددام لمجمعيددددة القطريددددة لمسددددرطان   ،وقالددددت السدددديدة مددددريم حمددددد النعيمددددي
دددالمشددداركة فدددي كدددر الفعاليدددات الكبدددرد التدددي تقدددام فدددي دولدددة قطدددر وذلددد  اىتما مندددا بالمشددداركة المجتمعيدددة فدددي  ام 

فجددداتيم لتدددوعيتيم تجدددداه  افدددةكددددر الجمددداىير بكإلددد  األنشدددطة العامدددة التدددي يدددتم تنظيميددددا، فدددي محاولدددة لموصدددور 
السددرطان ومسددبباتو وكيفيددة الوقايددة منددو، وأيضددا  لتصددحي  المفدداىيم الخاطجددة التددي تنتشددر فددي المجتمددع القطددري 

دددا السدددرطان مر مدددن أىميدددا اعتبدددار مدددر  و  ،تجددداه السدددرطان ن السدددرطان يمكدددن ألقددداتال   يدددر قابدددر لمعدددالج، ض 
 عالجو بنسبة كبيرة إذا ما تم اكتشافو مبكرا ".

 
وأضافت النعيمي قاجمة   "تندرج مشاركتنا اليوم في فعالية مكتبة قطر الوطنيدة فدي إطدار إطدال  الجمعيدة لحممدة 

تجداه مدر  سدرطان  ،والمجتمدع بشدكر عدام ،خاصدةشير أكتوبر لتوعيدة السديدات طوار التي تستمر  ،"عشانج"
المبكدر فددي زيددادة فدرل الشددفا  مددن المدر  إذا مددا تددم  كشدداالوأىميدة  ،وكيفيدة الوقايددة منددو ،وخطورتددو ،الثددي

 .كتشافو في مراحمو المبكرة"ا
 

رعايددة الصددحية األوليدة  "يعددرا الندداس ال مؤسسدة فددييخة، مدددير برندامج السددرطان وقالدت الدددكتورة شدديخة أبدو شدد
زيدد يي ذالد المبكدركشدا لميم ججدراام و  حضدورىممر  السرطان، لكن ىدذه المعرفدة ت تدنعكس عمد   خطورةجيد ا 

لدذل ، تدما التخطديط من أي خاليا سرطانية يتم رصدىا قبدر أن تتطدور لممراحدر الالحقدة. فرصة العالج والشفا  
سددرطان الثدددي واألمعددا  لنشددر الددوعي بددين فجدددات عدددن برنددامج الكشددا المبكددر  يقدددمياحمددالت توعويددة تنظدديم ل

 .يا ووصوليا ألكبر عدد ممكن"يتا أكبر لمتابعة ىذه الحمالت واستمرار المجتمع، ونبذر جيد  
 

سددرطان الثدددي يمييددا مددر  مسددا  ، بكممددات افتتاحيددة وجمسددة توعيددة حددور  الرابعددةتمددام السدداعة تبدددأ الفعاليددة فددي 
 حت  الساعة التاسعة مسا  .و ونصا  4من الساعة بداية  ر  الجيات المشاركة افتتاح مع

 



 
 

ثدددرا  الخيدددار، وصدددقر ممكدددات ا بدددداع، ومدددد جسدددور و  تتمثدددر رسدددالة مكتبدددة قطدددر الوطنيدددة فدددي نشدددر المعرفدددة، وام
وتنميدة مؤسسدة قطدر لمتربيدة والعمدوم  ووتسع  المكتبة، عضد .المعرفة بين تراث قطر والعالم العربي وا سالمي

المجتمع، إل  نشر ثقافة التميز في قطر وترسيخ مكانتيا في دعدم اتبتكدار واتنفتداح فدي المجتمدع الدذي يتطمدع 
ثرا  اتقتصاد القاجم عم  المعرفة.  لبنا  القدرات المستدامة وام

 
 **انتي **

 ستقبل.مد جسور المعرفة بين تراث قطر والعالم العربي واإلسالمي والم –مكتبة قطر الوطنية 
ر في مكتبة قطر الوطنية ىي منظمة  ير ربحية تأسست تحت مظمة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع. وتدعم مكتبة قطر الوطنية دولة قط

والباحثين وأفراد مسيرة تحوليا من اتقتصاد القاجم عم  الكربون إل  اتقتصاد القاجم عم  المعرفة، وذل  من خالر إتاحة المصادر الالزمة لمطالب 
جتمع، المجتمع القطري عم  حٍد سوا . وقد تفضمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رجيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية الم

  .٠٢۱٠نوفمبر  ۱٩با عالن عن مشروع مكتبة قطر الوطنية في 
 

وظاجا  المكتبة الوطنية، والمكتبة الجامعية والبحثية، والمكتبة العامة. وتتمثر وظيفة المكتبة تضطمع مكتبة قطر الوطنية برسالتيا من خالر ثالث 
شورات الوطنية في جمع وتسيير الوصور إل  مصادر المعرفة العالمية ذات الصمة بدولة قطر والمنطقة. كما تقوم المكتبة الوطنية كذل  بجمع المن

ا وظيفة المكتبة الجامعية والبحثية فتتجم  في دعم التعميم والوثاج  التراثية التي تتناور دولة  تاحتيا لمميتمين بمطالعتيا. أما قطر والمنطقة وحفظيا وام
فير الخدمات والبحث عم  جميع المستويات من خالر توفير المواد المطبوعة والرقمية المتطوارة لمطالب والباحثين. وتبرز وظيفة المكتبة العامة في تو 

 لمعرفية لمجميع بيدا نشر المعمومات وتزويد الجميع بالمعارا الالزمة.المكتبية وا
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