
 
 

 

 التابعة له معارض الابتكاراتإلى  العالم كافة أرجاءمشزوعات من مؤثمز "ويش" يجتذب 

 

ً  السعاًت في لالبخكاز العاإلاُت ًحث مإجمس القمت –( 2102أكتىبز  22الدوحة، قطز ) ش" اإلابدعين اإلاميًز الصحُت "َو

عهم لالشتراك في مسابقت  حىل مً  ت اإلاسخقبلُت مً خالل حسجُل مشاَز ُّ العالم لترك بطمتهم في ألاهظمت الصح

ش" الخابعت لـمعازض الابخكازاث   ."َو

بما فيها قطس ومطس وأإلااهُا  ،دول  03طلب مشازلت مً قازاث مخخلفت ومً  03آلان ألثر مً  لغاًتجلقى اإلاإجمس  وقد 

ا وبالسخان وسلىفُيُا وسىَسساو هُجوهاًتي والهىد واإلاكسُك  ومىخجاث  وجخضّمً الابخكازاث ممازساث حدًدة. يًر

 
ً

ت وحلىل ُّ ت طب ُّ  عً التربُت الصحُت. حدًدة خدماث وأفكاز الباإلضافت ئلى هماذج حسلُم  ،زقم

ش" الصحُت السعاًت في لالبخكاز العالمي القمت مإجمسًجدز بالرلس أن  للخعلُم  قطس  مإسست أطلقتها عاإلاُت مبادزة" َو

 المسابقت معازض الابخكازاث اإلاىضىٍت جحذ زاًخه جمىح و  والعلىم وجىمُت اإلاجخمع.
 
 الصحُت السعاًت إلابخكسي  فسضت

عهم لعسض  01 ًىمي ئقامتها اإلاصمع اإلاإجمس مً القادمت اليسخت أزىاء عالمي قساز وضاوع خبير ألف قسابت أمام مشاَز

ت اإلاقبل في  فبراًس 01و  بخكازاث فيحدًد الا حساهم القمت في ئلقاء الضىء على ولرا سىف الدوحت. العاضمت القطٍس

 العالمي. اإلاسخىي  على الصحُت السعاًت مسخقبل في حغُير ضىع شأنها مً التيو  ،اإلاجالث مً العدًد

ً البروفِسىز اللىزد دازشي ش إلاإجمس الخىفُري ، السئِسأوف دًنهام سُقىم باخخُاز الفائٍص ق  ،َو بالخعاون مع فٍس

 ُّ ق حمد إلاإسست العام حىان الكىازي، اإلادًس ةمين بقُادة الدلخىز الق  ألافكاز لسدشازاث بساون  جُم الطبُت، وفٍس

 .mPedigree شبكت وزئِس الاحخماعُت الشإون مجال في واإلابخكس ألاعمال زحل ،ساًمىهص ، وبساًذIDEOالعاإلاُت 

ًلرلك و  ،"ًقع الابخكاز في ضلب عملىا :دازشيقال اللىزد وبهره اإلاىاسبت،   لعسض ٌشكل اإلاإجمس فسضت العمس للمبخكٍس

عهم ت ًىطلقىن منها للخىاضل جأزيًرا في عالم السعاًت الصحُت، ما ًإمً لهم مىط أمام أبسش الصخطُاث وألثرها مشاَز

 ىي العالمي."مع ألاشخاص اإلاىاسبين ووشس اإلاىخجاث والخدماث الجدًدة اإلاخىفسة على اإلاسخ

رلس أن  ش   eRangerمشسوع ًُ ع اإلاعسوضت في معازض الابخكازاث إلاإجمس َو وهى  3300قد حظي بلقب أفضل اإلاشاَز

ت اسعاف دزاحتعبازة عً  بين مبخكسها عقد شسالت ئذ جم  ؛العالم أهحاء مخخلف في لبير ئًجابي خأزيرجخمخع ب هاٍز

أول  ئلى أسطىل سُازاث ؤلاسعاف بىضفها سعافدزاحت ؤلا  خدماث ساهذ حىن لإلسعاف لضّم حكىمت لُيُا و و 

ت دزاحت eRanger ؤلاسعاف دزاحتو مسخجُب عىد وقىع الحىادر.   ومخعددةوزخُطت الخكلفت  مخِىت هاٍز



 
اإلاىاطق  في جىفير خدماث السعاًت الصحُتحساهم في ٍمكً أن خلفُت، و  أو حاهبُت مقطىزة عسبت مع الاسخخداماث

 .الىائُت

طاهُا: "مىحىا اإلاإجمس  eRanger ؤلاسعاف دزاحت حهخه، قال ماًك هىزمً، مإسسمً  والعضى اإلاىخدب لفسع بٍس

ش بالفعل مىطت مىاسبت باليسبت  شكل مإجمس َو دة لعسض عملىا ووشس اإلاعسفت حىل ابخكازها. َو  إلابخكسي فسضت فٍس

آلان مع السلطاث الصحُت في دول أوغىدا  وهحً ممخىىن لفسضت الخقدم التي مىحىا ئًاها. وعمل الصحُت السعاًت

ع مبدعت ومإزسة." قُا مً أحل ابخكاز مشاَز  والفُلُبين ولُيُا وحىىب أفٍس

ش" إلاإجمس السسمي اإلاىقع خالل مً وذلك القادم ألخىبس 00 هى الطلباث لخقدًم مىعد آخس أن ئلى ٌشاز  على" َو
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ش مً أحل النهىض بالبخكاز في مجال السعاًت الصحُت في دولت قطس  ًجدز بالرلس أن مإسست قطس أطلقذ مإجمس َو

ش لدعم الدولت ومساعدتها على ئوشاء مبادزاث صحُت واإلاىطقت  والعالم. وحسعى مإسست قطس مً خالل مإجمس َو

مت جفُد العالم بأسسه، مع الحسص على أن جبقى أهدافه مخىائمت مع زؤٍت ضاحبت السمى الشُخت مىشا بيذ  ُّ ق

 هاضس، زئِس مجلس ئدازتها.

 

 *** اهخهى ***

 مالحظاث للمحسزًٍ:

د مً اإلا  علىماث، السحاء الاجطال:للمٍص

 ههى العفُفي

ش" مإجمس اإلاإسس ي الاجطال قسم مدًسة  "َو

nelafify@wish.org.qa 

41911414439+ 
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