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املفرزة  الخاليا  تقّدم  كيف  بحثها  تناول 
لإلنسولني املستمدة من الخاليا الجذعية 
 واعـــدًا 

ً
الــبــشــريــة مــتــعــددة الـــقـــدرات بــديــال

للوسائل التقليدية لعالج داء السكري.
واكــتــشــفــت بــشــرى، مــن خـــالل بــحــثــهــا، أن 

مــن خــاليــا «بيتا»  املبتكرة  األســـالف  تلك 
البشرية  الجذعية  الخاليا  مــن  املستمدة 
ــســتــخــدم 

ُ
مـــتـــعـــددة الـــــقـــــدرات يـــمـــكـــن أن ت

املفرزة لإلنسولني   للخاليا 
ً
مصدرًا بديال

خـــــالل عــمــلــيــة عـــــالج الـــســـكـــري بــالــخــاليــا 
الــجــذعــيــة، ودراســــة تــطــور خــاليــا «بيتا» 

البنكرياسية البشرية.
ــقــت بــشــرى على هــذا اإلنــجــاز فقالت: 

ّ
وعــل

«أنــــا مــمــتــنــة لــلــدكــتــور عــبــدالــعــلــيــم، الـــذي 
منحني بتوجيهه ودعمه بصفته مشرفي 
الــثــقــة فــي جــهــودي الــبــحــثــيــة، وضــمــن لي 
كــذلــك تيسير سبل الــوصــول إلــى مختبر 
بــحــثــي حــديــث ومــتــطــور، بــاإلضــافــة إلــى 
إتـــاحـــة إمــكــانــيــة االســـتـــفـــادة مـــن خــبــراتــه 
ق الدكتور عصام عبدالعليم 

ّ
الهائلة». وعل

: «الــســكــري مــن األمـــــراض املنتشرة 
ً
قـــائـــال

ــل تــحــديــًا طبيًا 
ّ
فـــي املــنــطــقــة؛ حــيــث يــمــث

رئــيــســيــًا لـــدولـــة قـــطـــر. ونـــحـــن نــلــتــزم، من 
خالل بحوثنا، بتعزيز فهم أعمق للمرض 
بحيث نتمكن من االستعداد بشكل أفضل 
لتشخيص  متقدمة  إلى وسيلة  للتوصل 

املرض وعالجه».
ســـتـــونـــكـــيـــل،  إدوارد  الــــــدكــــــتــــــور  وقــــــــــال 
الصحية  الــعــلــوم  لكلية  املــؤســس  العميد 

تجربة  بتوفير  الكلية  «تلتزم  والحيوية: 
تعليمية متكاملة لطالبها، تكمل األبحاث 
للمقررات  النظري  الجانب  فيها  العملية 
الــقــوي على  تركيزنا  الــدراســيــة. ويضمن 
الــبــحــوث تـــخـــّرج طــالبــنــا بــعــد تــعــريــفــهــم 
للتحديات  للتصدي  املناسبة  بالوسائل 
األكــثــر إلــحــاحــًا عــلــى مــســتــوى دولــــة قطر 

وخارجها».
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 جامعة حمد تكتشف مصدرًا  جامعة حمد تكتشف مصدرًا 
 للخاليا املفرزة لإلنسولني 

ً
 للخاليا املفرزة لإلنسولني بديال

ً
بديال

 خالل 3 أعوام 

لة 
ّ
 2000 مستفيدة من خدمات الوحدة املتنق

للكشف املبّكر عن السرطان 

األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  مؤسسة  احتفلت 
بــــمــــرور ثـــالثـــة أعـــــــوام عـــلـــى إطــــــالق الـــوحـــدة 
منذ  ساهمت  الــتــي  املــبــّكــر،  للكشف  املتنقلة 
إطالقها في يونيو 2016 في تقديم خدمات 
الكشف املــبــّكــر عــن ســرطــان الــثــدي ألكــثــر من 
ألــفــي ســيــدة فــي مختلف أنــحــاء قــطــر، حيث 
يــــزداد عـــدد املــســتــفــيــدات مــن خــدمــاتــهــا عامًا 

تلو اآلخر.
ويشرف على إدارة الوحدة املتنقلة فريق من 
املتخصصات بالرعاية الصحية والتصوير 
الــشــعــاعــي، والــلــواتــي ُيــشــرفــن عــلــى عمليات 
ـــعـــّدات، 

ُ
الــكــشــف املــبــّكــر بــاســتــخــدام أحــــدث امل

في جو من الخصوصية، كما تضم الوحدة 
ُمـــــمـــــرضـــــات مــــتــــمــــرســــات لــــتــــزويــــد املــــرضــــى 
وافـــيـــة حــول  أســـاســـيـــة وردود  بــمــعــلــومــاٍت 

جميع االستفسارات املتعلقة بالكشف.
لنشر  فعالة  وسيلة  املتنقلة  الوحدة  وتمثل 
التوعية فــي األمــاكــن الــعــامــة، بــاإلضــافــة إلى 
دعـــــم الـــجـــهـــود الــتــثــقــيــفــيــة لـــفـــريـــق بــرنــامــج 
مختلف  في  صحّية»  لحياٍة  املبّكر  «الكشف 

الفعاليات واملناسبات.
وزارت الوحدة املتنقلة منذ انطالقها أكثر من 
املــدن واملناطق  مــن  العديد  50 موقعًا ضمن 
في دولة قطر، بما في ذلك العاصمة الدوحة 

ومناطق الخور والشمال والشحانية والريان 
ومسيعيد والوكرة ودخان والظعاين، ووفر 
فريق الوحدة املتنقلة خدمات الكشف املبّكر 
للسيدات بكل سهولة وخصوصية في أماكن 
الــحــاجــة  دون  إقــامــتــهــن،  مــنــاطــق  أو  عملهن 
لــحــجــز مـــوعـــٍد أو تــكــّبــد عـــنـــاء الــــذهــــاب إلــى 
املراكز الصحية، وهو ما أتاح لهّن اختصار 

الكثير من الوقت والجهد. 
برامج  رئيسة  املــاس،  الدكتورة مريم  وقالت 
الــكــشــف املــبــكــر (الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ) في 
«شهدنا  األولــيــة:  الصحية  الرعاية  مؤسسة 
املتمّيزة  بالنتائج  حافلة  استثنائّية  رحلة 
عـــلـــى صــعــيــد تـــوعـــيـــة شـــريـــحـــة واســــعــــة مــن 
الــجــمــهــور حــــول أهــمــيــة الــكــشــف املــبــكــر عن 
وبفضل  األرواح.  إنقاذ  في  ودوره  السرطان 
قــدرتــنــا عــلــى الـــوصـــول إلــــى أبـــعـــد األمـــاكـــن، 
املبّكر  للكشف  املــتــطــّورة  أجنحتنا  ســّجــلــت 
سبقة إلجراء 

ُ
إقباًال كبيرًا على حجز املواعيد امل

الكشف املبّكر.  وحقق برنامج «الكشف املبّكر 
لحياة صحّية» طوال السنوات السابقة نموًا 
الفــتــًا مـــن حــيــث حـــضـــوره ودوره الــتــوعــوي 
اإليجابي، ليغدو اليوم منصة رائدة تساهم 
فــي تحقيق أثــــٍر إيــجــابــي فــي حــيــاة الــنــاس، 
وانسجامًا مع هدفه االستراتيجي الرئيسي، 
قــــام فـــريـــق الـــبـــرنـــامـــج بـــاتـــخـــاذ ســلــســلــٍة من 
التدابير لتعزيز وعي سكان قطر حول أهمية 

الكشف املبّكر عن سرطان الثدي واألمعاء.
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 يهدف إلى تقليل الهدر الغذائي 

 جامعة قطر تعلن نتائج مشروع خيام رمضانية 
وتأثيره على تقليل النفايات الغذائية 

أقــــــام مــعــهــد الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة املــســحــيــة فـــي جــامــعــة 
فــعــالــيــة  األحـــــــــد،  األول  أمــــــس  قــــطــــر، 
لـــإلعـــالن عـــن نــتــائــج مـــشـــروع «خــيــام 
وتــأثــيــره  للبيئة  رمــضــانــيــة صــديــقــة 
عــــلــــى ســــيــــاســــات تـــقـــلـــيـــل الـــنـــفـــايـــات 

الغذائية».
ويــــهــــدف هـــــذا املـــــشـــــروع إلـــــى تــقــلــيــل 
الهدر الغذائي واملساهمة في تحقيق 
االكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي مـــن الـــغـــذاء بــإعــادة 
الغذائية وتحويلها  املخلفات  تدوير 
إلـــــى ســــمــــاد، يــســتــخــدم فــــي اإلنـــتـــاج 
الـــــزراعـــــي، ويـــســـاهـــم املــــشــــروع أيــضــًا 
وخفض  البيئية  البصمة  تقليل  فــي 

التلوث البيئي.
يعتبر هــذا املشروع نتاج شراكة مع 
وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة 
ومعالجة وتدوير النفايات، وجمعية 
الـــهـــالل األحـــمـــر الـــقـــطـــري مــمــثــلــة في 
إدارة قطاع التطوع والتنمية املحلية.

مــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدث الـــدكـــتـــور مــاجــد 
الــســيــاســات  إدارة  مـــديـــر  األنــــصــــاري 
بــــمــــعــــهــــد الــــــبــــــحــــــوث االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
واملـــســـحـــيـــة بـــجـــامـــعـــة قــــطــــر، بــشــكــل 
عـــام عــن ســيــاســات الــجــامــعــة ومعهد 
الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة االقــتــصــاديــة 

املسحية.
وقـــال إن املـــشـــروع يــهــدف إلـــى تقليل 
الهدر الغذائي واملساهمة في تحقيق 
االكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي مـــن الـــغـــذاء بــإعــادة 
الغذائية وتحويلها  املخلفات  تدوير 
إلـــــى ســــمــــاد، يــســتــخــدم فــــي اإلنـــتـــاج 

الزراعي.
وقــــدمــــت الــــدكــــتــــورة ســـنـــاء أبـــــو ســن 
بــاحــثــة مــشــاركــة فــي مــعــهــد الــبــحــوث 
االجــتــمــاعــيــة االقـــتـــصـــاديـــة املــســحــيــة 
بــمــكــتــب الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة، شــرحــًا 
الرمضانية  الخيمة  ماهية  عن  وافيًا 
وعـــالقـــتـــهـــا بـــالـــتـــنـــمـــيـــة املـــســـتـــدامـــة، 
وضـــــرورة تــحــويــل هـــذه الــخــيــمــة إلــى 
خــيــمــة صــديــقــة لــلــبــيــئــة حــتــى يمكن 
الــخــطــيــرة في  البيئية  اآلثــــار  تــفــادى 
املــــدى الــبــعــيــد الــتــي تــحــدث كنتيجة 

لزيادة املخلفات الغذائية.
وأشــــــارت األســــتــــاذة مــنــى الــســلــيــطــي 
املــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــقـــطـــاع الـــتـــطـــوع 
أنــه تم ترتيب  إلــى  والتنمية املحلية، 
مــحــاضــرات تــوعــويــة تــهــدف إلــى رفع 
ثــقــافــة املــجــتــمــع حــــول أهــمــيــة إعــــادة 
الغذائية  الــنــفــايــات  وتقليل  الــتــدويــر 

ودورها في خلق توازن بيئي.
مدير  البحر  حمد  املهندس  وتــحــدث 
الـــبـــلـــديـــة  بـــــــــــوزارة  الــــنــــفــــايــــات  إدارة 
والبيئة، عن سبل جعل هذا املشروع 
نــمــوذجــًا نــاجــحــًا لــيــتــم تــعــمــيــمــه في 
املــســتــقــبــل حـــتـــى يــشــمــل كــــل الــخــيــام 
الــرمــضــانــيــة. وأشـــار إلــى املــشــروعــات 
الــــتــــوعــــويــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن تــنــفــيــذهــا 
بـــاســـتـــخـــدام حــــاويــــات الـــطـــعـــام بــعــد 

نهاية الشهر الكريم في املستقبل.
هي  والبيئة  البلدية  وزارة  إن  وقـــال 
الجهة التي اقترحت املشروع، ممثلة 
النفايات،  وتدوير  معالجة  إدارة  في 
حيث قامت بتنفيذ املشروع وتوفير 
الــنــفــايــات  بــفــرز  حـــاويـــات مخصصة 

لتكون غذائية خالصة.
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