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 النشرة الدورية

   زارةكال ضامنكاالج  اعىك0220/4002مشه ةك  قمك

عدًدا من األحداث والفعاليات وحمالت التوعية التي نظمتها المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي  بالتعاون  2012شهد شهر أكتوبر 
شملت حمالت التوعية كل من الشركات والجامعات واألماكن . مع بعض الجهات العالمية والمحلية من أجل محاربة مرض سرطان الثدي

وتهدف هذه الفعاليات إلى حث الناس لمكافحة سرطان الثدي في مصر، حيث يمكنهم المشاركة . العامة للتجمع والمراكز التجارية الكبيرة
في ذلك عن طريق نشر معلومات عن المرض وتشجيع أحباءهم على الذهاب للفحص والتبرع من أجل مساعدة السيدات غير القادرات على 

.دفع ثمن الفحص والعالج المناسب  

في أولى فعالياتها لالحتفال باالشاهار الاعاالاماي لالاتاوعاياة بامارض                       

تعاونت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي  سرطان الثدي،

مع مدربي برنامج زومبا الدولي للمرة الثانية على التوالي لتاناظايام     

الحفلة الوردية الثانية من أجل الشفاء والتي شارك فيهاا أكاثار مان         

تضمن الحفل ممارسة التمارين على أنااااا الاماوساياقاى           . ألف سيدة

الهندية والشرقية وتمارين البيالتس، كما تخلل الحفل ساحاب عالاى       

ومن ضمن تعليقات الحضور عالاى الاحافال، قاالات              .  جوائز عديدة

أشاعار با لام       :  جاءتني صديقتي أثناء الحفل وقالت لاي " سامنتا أحمد 

في وجهي من كثرة االبتساا منذ وصولي هنا، وكنت أشعر بانافاس    

وتعد الحافالاة    !"  فقد كان يوًما رائًعا واستمتعنا بكل لحظة فيه.  الشئ

الوردية من أجل الشفاء وسيلة رائعة وممتاعاة لاماحاارباة سارطاان             

شكًرا " .الثدي، ولجمع التبرعات باإلضافة إلى الحفاظ على الصحة

لقد أثبتم بالفعل ب نكم مهتاماون   .  لمئات السيدات الالتي شاركن اليوا

بنشر الاوعاي، وأراهارتام ماودة           

ناتاماناى     !   كبيرة لبعضكم البعض

هكذا !"  رؤيتكم قريبا مرة أخرى

علقات جاياساي الرسان، إحادى              

مدربات بارنااماج زوماباا عالاى              

مااوقااع الااتااواصاال االجااتااماااعااي        

 .فيسبوك

 

استضاف منتجع مرتفعات القطامية للجولف والتنس مسااباقاة الاجاولاف         

. بمشاركة مجموعاة مان السايادات لالاعاب الاجاولاف                    –من أجل الشفاء 

مسابقة الجولف من أجل الشفاء تعد برنااماًجاا ياخاتاص بارفاع مساتاوى                 

كاومان مان      .  الوعي بصحة الثدي بالمشاركة مع مناظاماة ساوزان جاي         

يهدف الحدث إلى الت كيد على أهمية االكتشاف الاماباكار       .  ® أجل الشفاء

ماان أجاال عاااالج         

فاااع اااال لسااارطاااان     

وياااعاااد  .  الاااثااادي      

الااحاادث طااريااقااة         

العبات الجولف والمجتمع فى مساندة قضية هااماة أثانااء         ترفيهية إلشراك 

ممارساة ريااضاة      

فااي شاارك  .  ياحاباوناهاا     

  العبة 05الحدث 

 شه كال  عيةك   ضكس طانكالثدىكفىكمص 



تضافرت جهود المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي بالتاعااون   
مااع نااادي الاامااقاااولااون الااعاارب لاالااتااجااديااف           
بتدشين اإلحتفالية األولاى مان ناوعاهاا فاي               

مهرجان الاتاجادياف       " مصر والعالم العربي 
، وذلاك لالاتاوعاياة           " األول من أجال الشافااء       
 .بمرض سرطان الثدي

بدأ االحتفال بإطالق مركب شراعي يحمال  

الشارياال الااوردي لالاافاات االنااتاابااه لااقاضاايااة              

سرطان الثدى، ثم أعقبه سباق جماعي مان  

 05العاب و      05أجل الشفااء ماكاون مان           

العبة،  وتم اختتاا اإلحتفالية بلقاء حواري مع كل من الفنان  سااماوزيان        

ومدربة زومبا الدولية إيميلين الفندر، والادكاتاور ماحاماد شاعاالن رئاياس                   

المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثادي بااإلضاافاة إلاى السايادة ماناال                  

قامت بتقديم هذا الاحادث   .  عمر، إحدى الناجيات من مرض سرطان الثدي

عابار عان ساعاادتاه           عابار سااماوزيان عان             .  الهائل المذيعة  مهاا باهاناساي       

للمشاركة في مثل هذا الحدث العظيم، وقاا بتحية السيدات الانااجاياات مان        

المرض على قوتهم وشجاعتهم للتحدث عن تجاربهم مع الامارض وكسار      

  .حاجز الصمت

 

 رعاةكمه جانكال جدسفكمنكأجلكالشفاء
 

 ح التكال  عيـــــــــة

 جازرسايز وأركان مول وسيتي سنتر المعادي

تعاونت المؤسسة المصرية لاماكاافاحاة سارطاان            
الثدي ماع عادة جاهاات إلطاالق حامالاة تاوعاياة                      

حيث تواجدت المؤسسة فاي  .  خالل شهر أكتوبر
كل من سياتاي ساناتار الاماعاادي وأركاان ماول،                   
باإلضافة إلى فروع مركاز جاازرسااياز لالايااقاة             

 .أكتوبر 6البدنية في هليوبوليس و

  رابطة الجالية البريطانية فى مصر

عقدت مجموعة نساء من الجالياة الابارياطااناياة          

اجتمااع صابااحاى لاالحاتافاال بشاهار الاتاوعاياة                       

بمرض سرطان من خالل رفع الوعاي وجاماع      

 التبرعات لصالح مرضى سرطان الثدي

تععععععاون الععمععع سععع ععع عع عععة مععع           

 الشرك  ات

قامت الاماؤساساة الاماصارياة الاماصارياة                   

لاامااكااافااحااة ساارطااان الااثاادي بااتااقاادياام                    

محااضارات تاوعاياة لاماورافاات شاركاة                  

أباتشي للبتارول وشاركاة بااياكار هااجاز               

لاالاابااتاارول وشااركااة إتصاااالت لااخاادمااات         

وتظهر ماثال هاذه  الشاركاات            .  المحمول

مسئوليتها تجاه المجتماع مان خاالل نشار           

الوعي ودعم المؤسسة المصرية لمكافاحاة   

وقد ألقى  الدكتور ماحاماد      .  سرطان الثدى

شعالن رئاياس ماجالاس إدارة الاماؤساساة                    

وعبير المرشدى مدير بارنااماج الاتاوعاياة            

المحاضرات التي تضمانات كايافاياة عامال             

وحضارت عالاى      .  الفحص الاذاتاي لالاثادي         

 .سيدة فى كل محاضرة 05األقل 

ساندكقضيةكس طانكالثدىك إرتدائكك

 الل نكال ردى

فريق عمل المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى 

ارهارا لدعمهم لمرضى سرطان اللون الوردى يرتدون 

 الثدى

 ركعععععن العععععمعععععنعععععتعععععصععععع ععععع ععععع ععععع ععععع ععععع عععععرات             
 

إححححح   ) ضحححح حححح  
الحححيحححمنححح حححم   ححح     

 (: سححانححمث الحح حح     
ال تعتحدح ع ىح ح        " 

خححاححاا  الححدححاضحح     
اآلخححا،حح ك  حح حح حح       
 ححا، ححو هححا  حح ححم      
الححدححاضحح ححو الححتحح       

 "تخت ف ى  األخا 



كالوووووو ووووووا وووووو ةككككككككككك  جوووووواموووووو ووووووة
 

توجهت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الاثادى     
كالاياة الاتاجاارة         .  فى حملة توعية إلى جامعة القااهارة  

ناظام اتاحااد الاطاالب           كانت محطتها األولى حياث    
وبرنامج جورجيا بقسم اللاااة اإلناجالايازياة ياوا             
للاتاوعاياة وجاماع الاتابارعاات لادعام الاماؤساساة                         

وقاد قااماوا      .  المصرية لمكافحة سارطاان الاثادي      
بعرض مخبوزات منزلية عليها شعار سارطاان   

 .الثدى وبالونات و ابتسامـــــات وردية

وتواجدت المؤسسة المصرية على مدار يوميني    

بكلنة طي  اليريصير اليجينينيى جيهميجية اليريه يرة                        

ويييوميينيي  بكييرييي  بييكييليينيية ا  يي ييصييه  والييجييلييو              

 ك.السنهسنة

تشااجااع  الاامااؤسااسااة الاامااصااريااة              
لمكافحة سرطان الاثادي ماباادرات       
الشباب وتاقادا الادعام لاهام لاناشار                  

ولام تاناس      .  الوعي بسرطان الثدي
المؤسسة أن تشاارك فاى ماؤتامار            
البحث الاعالاماى لاخادماة األهاداف               
اإلناامااائاايااة باامااركااز الاامااؤتااماارات         
بالجامعة، فى ماحااولاة لالاوصاول           
إلاى حالاول عالاماياة فاى ماجااالت                   

 .الصحة والبيئة

أتييرييد  بييهلشييكيير ليي ييميينيي   يير ييه يينييه              

اليميصيليصيني  ليصيدمية  يد ينيه اليني يني                        

. ومكه حة سرطهن اليديدف  يص مصير        

وأكص بهلشكر الرعهة الكيرا  الينيي       

يسهعدوننه  يص ا ني يشيهر واليو يو            

أل  ر عد  م  السندات وزييه ة عيد      

ول  ننسيى أن    .  النهجنهت م  المرض

نشكر  ريق عم  المؤسسية الينف لي         

 “يدكر جهًدا ل و ن   وت المؤسسة وعملهه  ص المنطرة  لهه

 مح دكش الن.كد.كأ

 كرئيسكمجلسكاألمناء

 فعاليات الم س   ة الفترة المقبلة
 

     كال ؤس ةكال ص سةك0202ف  اس ك:ككخليكىكفىكأح نكحاالتك
 

  نادىكالجزس ةكك0202أ  سلكك01:كال درسبكمنكأجلكالشفاء

 م اهم      ات سخية

 

هى مؤسسة خايارياة إناجالايازياة مساجالاة تاهادف إلاى جاماع                             ...  جست بيكوز 

فى .  التبرعات وزيادة الوعى من أجل مكافحة مرض سرطان الثدى فى مصر

البداية، مجموعة من الراقصات اجتمعوا من أجل جمع تكالياف عاالج مارض        

عالاى مساتاوى       .  سرطان الثدى لصديقتهم سارة فاروق، التى تعاياب باالاقااهارة        

واتاخاذوا قارار      .  انجلترا كلاهاا، اتافاق الارقصاات عالاى تاحادى هاذا الامارض                         

بتخصيص التبرعات الزائدة إلى مؤسسة مصرية تعمل على مكافحاة سارطاان      

واستمروا فى جمع التبرعات بعد شاعاورهام بامادى الافاارق الاذى قاد                    .  الثدى 

 .يااااحاااادث فااااى حااااياااااة ماااارضااااى ساااارطااااان الااااثاااادى فااااى مصاااار                                    

 

 أشعة الماموجرام 
 

كشريك لمؤسسة سوزان جى كومن مان أجال الشافااء،           
تسلمت المؤسسة الاماصارياة ماناحاة مان شاركاة أناياتاا                        
للمالبس لتقديم أشعة الماموجراا مجانا لالاسايادات فاوق          

 .سن األربعين
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 صندوق أمنياتنا

سيدةكك5000    عككال ؤس ةكال ص سةكساعدتك

.2012خاللكعامك  

نضاعفكال قمك2013أمني ناكل امك  

 ساعدناكنح قكاألمنية

 تهانىكقل يــــة

 لألس اذةكع ي كال  شدى،كمنكأجلكت ليهاكمنصبكمدس كال  امجك ال ؤس ة

 لألس اذةكم سمكسالم،كم اعدةكخدماتكال  ضى،ك  ناس ةكزفافها

http://www.bcfe.org/ar/index.asp
https://www.facebook.com/pages/BCFE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%AF%D9%8A/100765499563
http://twitter.com/#!/BCFEgypt
mailto:info@bcfe.org

