
 

 

 6102ن شباب يقدمون مشاريعيم في قمة و مبتكر 

 عروض االبتكارات  سابقةفي م الفائزين)ويش( يعمن أسماء 

 

أسماء أعمن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية )ويش( : 7102 نوفمبر 72 ،الدوحة، قطر
ابتكاراتيم في مجال الرعاية الصحية خالل قمة  سوف يعرضون، الذين في مسابقة المبتكرين الشباب الفائزين
 نوفمبر في الدوحة بقطر. 01و 62في  المزمع عقدىاو  ،6102)ويش( 

 شأنيا منوحمول  ،الصحية الرعاية لتقديم مبتكرة ونماذج ،محمولة طبيقاتوت جيزة،أ االبتكارات تضمنتو 
 .نفسو الوقت في الرعاية تكمفة من الحد مع ،المريض وتجربة الصحية الرعاية جودةتحسين 

خدمة رسائل وهي ، (Ammi Service"خدمة أمي" ) ابتكار عن إسراء ناصر وكاميل شفيق وقد فاز كل من
"كيت  ابتكار عن فاسونذرا خناو ، الريفية بشأن صحة األميات صوتية تستيدف توعية الحوامل في المناطق

 أوتا عن مشروع كارلوس كوستا، ولمكشف عن عدوى البكتيريامنزلية  ختباراداة أوىي ، (Kit-Bac) "باك
(OTTAA)،  ووندركيت"ابتكار عن  بورويسعبد الرحيم ، ومع البكم اتصال منصةوىو" (Wonder Kit) ،

ابتكار عن  الفرعي سيف، والتوحد طيف باضطراب نالمصابو األطفال  يستخدمو الوسائط متعدد قميصوىو 
المغتين اإلنجميزية ب كتابةالقراءة و ال عمى المكفوفين تساعد تفاعمية لوحة كيربائيةوىو ، (Baseer) "بصير"

عمى اإلنترنت وىو موقع  ،(Meddy) "ميدي"موقع ابتكار عن  الخنجي اهلل وعبد أغادي حارس، ووالعربية
 مقدميلتدريب المرضى و  تعميمي تصميم جيازو ابتكار عن  أندرسون محمد وهنا مالذ، ولؤلطباء في قطر

 .مرضى السكري جروح رعاية الرعاية عمى
 



 

 وقطر واألرجنتين باكستانمثل  ،من دول وخمفيات مختمفة 6102المبتكرون الشباب في قمة )ويش( يشارك 
فعاليات عمى ىامش  صالة المعارض في ابتكاراتيميستعرضون سو  ،والجزائر وعمان واليند المتحدة والواليات

 .قمةال

الرضع  وفيات إسراء ناصر بالقول: "تسجل باكستان الرقم األعمى عالمًيا في معدلقت المبتكرة الشابة وعمّ 
 ،النائية الريفية المناطق في األمياتمساعدة  فيأمي"  خدمة"عبر  سنساىمو . من والدتيم األول اليومب
 ينىواتفإلى  صوتية رسائلإرسال  طريق عن حياتين وحياة أطفالين تنقذ صحية معموماتتزويدىن بو 

 منين". بالمئة 62 المحمولة التي تمتمكيا نحو

تاحة ىذه  في ىذا القطاع،الخبراء والرواد من  نخبة لعرض ابتكاراتنا أماممنبًرا وتابعت: "يوفر لنا )ويش(  وا 
 بدء عمى ناساعدت سوف 6102)ويش(  في مشاركتنا أنب ونعتقد. إلييا الحاجة أمسب ىملمن  الخدمات
 بالمكالمات والرسائل الصوتية". األميات صحة مستقبل لتغيير ميمتنا

عرض خالل سي، ف"العموم نجوم" برنامج في الثانية بالجائزةالذي فاز  ،بورويسعبد الرحيم المبتكر الشاب أما 
سيعود بالفائدة عمى قطاع الرعاية  الوسائط متعدد قميصوىو عبارة عن "ووندركيت"، ابتكاره  قمة )ويش(

 الصحية في قطر.

أن يكون فرًدا من المبتكرين الشباب في )ويش( بو  ،"ووندركيت"عن فخره بعرض ابتكاره بورويس وأعرب 
طفال األألسر ق ىدفو في تحسين الحياة اليومية وتحقي ،، آماًل في طرح القميص المبتكر في األسواق6102

 .ىذا القميصعبر ارتداء  توحدبالمصابين ال

 من الصحة خبراء أبرزأفكارىم أمام  ترويجو  لمتواصل الشباب مبدعينلممجااًل  6102توفر قمة )ويش( و 
 سياساتصانعي  كبار مع مباشرة متواصلل الشباب ممبدعينل ويتيح ذلك فرصة العمر. العالم أنحاء جميع
 . العالمعمى مستوى  القرارومتخذي  الصحية الرعاية

بنت  صاحبة السمو الشيخة موزال"قائاًل: لقمة )ويش(  التنفيذي المدير، شمنجز إجبرتالسيد  حمن جيتو، صرّ 
رصيد حافل في الدفاع عن قضايا األطفال والشباب. وليذا كان اليدف ، مؤتمر )ويش(ناصر، التي أسست 

من ىذا البرنامج ىو عرض مواىب المبتكرين الشباب من قطر وجميع أنحاء العالم. وقد أبيرنا المبتكرون في 



 

مقيمة لوحماس بابتكاراتيم ومياراتيم في ريادة األعمال، ومن قبل ذلك ما أبدوه من التزام  دورة ويش ليذا العام
 ".اإلنسانية األصيمة التي يعكسيا شعار الصحة لمجميع

ويمثل ممتقى  المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر لمؤسسة التابعة العالمية المبادرات إحدىىو  "ويش" مؤتمر
 والممارسات االبتكارات وتشجيع بنشريين المعنيين والمينين األكاديميمن صانعي السياسات و  آلالفلجامًعا 
 .السميمة الصحية

 بتصميم المتعمقةخاصة الضوء عمى االبتكارات من جميع أنحاء العالم،  6102" ويش" مؤتمرتسمط فعاليات 
 القادة بإنجازات التنويو إلى باإلضافة الشباب، المبتكرين من عدد بمشاركة الصحية، المشاريع وتمويل وتنفيذ
 .الثالثين سن دون الصحية الرعاية قطاع في

 قطاع تواجو التي التحديات أكبر عمى الضوء تسمط بحثية منتديات تسعة المؤتمر برنامج سيتضمن كما
 االقتصادية والفوائد الدقيق، والعالج السكانية، بالصحة المتعمقة تمك سيما العالم، حول الصحية الرعاية
 الدموية، واألوعية القمب وأمراض الصحية، العناية ومسؤوليات الصحي، القطاع في االستثمار عمى المترتبة
 اإلسالمية، األخالق منظور من العربي الخميج منطقة في الجينوم وأبحاث ،لتصورات السموكيةوا والتوحد،
 .الصحية الرعاية قطاع في العاممة والقوى

 حول مفصاًل  تقريًرا األولى، لممرة ،"ويش" سيصدر كما. العالميين المختصين أبرز من نخبة الندوات وسيدير
 السكري مرض مثل المؤتمر، سياق ضمن ُطِرَحت التيالموضوعات  يخص فيما وعالمًيا محمًيا المبادرة تأثير

 .المرضى وسالمة

أو حساب تويتر  www.wish-qatar.orgلممزيد من المعمومات حول مؤتمر "ويش"، يرجى زيارة موقع 
@WISHQatar. 

 تعميق الصور

عبدالرحيم بورويس، متسابق بمغ المرحمة النيائية لبرنامج نجوم العموم وواحد من  المبتكرين الشباب  :0صورة 
 .  6102ل"ويش" 



 

 

 انتهى

 

 نبذة عن مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش"
مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في الرعاية الصحية "ويش" ىو منصة عالمية لمرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل 
األفكار والممارسات المستندة إلى األدلة. ويعد مؤتمر "ويش" مبادرة عالمية أطمقتيا مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع 

 موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر.  تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة
 

بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية  6100انعقدت النسخة االفتتاحية من مؤتمر "ويش" في الدوحة عام 
مع دولي حول العالم. ويسعى المؤتمر من خالل القمم السنوية ومجموعة من المبادرات الممتدة عمى مدار العام إلى بناء مجت

 يضم نخبة من القادة وراد االبتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية الصحية. 
 

تتضافر جيود ىذا األطراف كميا من أجل تسخير قوة االبتكار لمتغمب عمى التحديات الصحية األكثر إلحاًحا حول العالم، 
ليام الجيات األخرى المستفيدة وتشجيعيا عمى العمل البناء.   وا 

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –طر مؤسسة ق

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة 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.

 
بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة  0221سنة  تأّسست مؤسسة قطر

  السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم 
يستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ 
عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم 

 ّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.المؤسسة أيًضا في إنشاء مجتمع متط

  http://www.qf.org.qaلالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

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


 

لممزيد من المعمومات عن مؤسسة قطر، الرجاء التواصل مع المكتب اإلعالمي عن طريق البريد 
 pressoffice@qf.org.qa :إللكترونيا
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