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شراكة إستراتيجية بني منتديي الدوحة وبوخارست

 إشغال  90% من املبنى األول

إقبال قياسي على مشروع 
قطر العقاري بمانهاتن

القطرية تطلق باقات استثنائية 
لحضور مباريات الفيفا 2019

قطر تبرم عقودًا جديدة 
في صناعة الغاز

:World Oil 

أصحاب حالل يطالبون بإعادة النظر 
في موقع سوق األغنام الجديد بالوكرة

بث مباشر لعملية 
قلب مفتوح بحضور 
200 طالب وطالبة

ثمن جهود أنقرة ملساعدة السوريني.. السفير الحراكي لـ �: 

عملية نبع السالم ضرورية للسوريني واألتراك على السواء

سفارتنا في بيروت تنصح بالتريث في السفر 

األمم املتحدة تدعو اللبنانيني 
إلى ضبط النفس
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اإلعالن عن شعار مونديال 
األندية بالدوحة 2019

ا

• بوخارست - 	 - قنا: أكدت سعادة السيدة لولوة 
الخاطر املتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن مشاكل 
املنطقة تتطلب وجود إرادة داخلية مستقلة لدى دول 
املنطقة، تمثل مصالحها الجماعية وتفصل حسابات 

الالعبني الدوليني. وقالت: إن القدرة على تقييم املشاكل 
وإدارتها بنجاعة ستكون أكبر عندما ننزع الحسابات 

األخرى من املعادلة. 
ــت لـــولـــوة الــخــاطــر إلـــى حـــل الــتــوتــر فـــي الــعــالقــات  ودعــ
بــني إيــــران وبــعــض الــــدول الــعــربــيــة عــبــر الــحــوار البناء 
والــقــنــوات الدبلوماسية. وقــد اجتمع كبار املسؤولني 
وممثلو األعــمــال واألكــاديــمــيــون والــخــبــراء مــن أوروبـــا 
وآسيا وأفريقيا وأمريكا للمرة الثامنة في بوخارست 
في منتدى بوخارست 2019، للنقاش حول املوضوعات 
ــن الـــشـــركـــاء املــؤســســني لــلــمــنــتــدى  الــجــيــوســيــاســيــة ومــ
حكومة رومانيا، وكذلك من الشركاء اإلستراتيجيني 

منتدى الدوحة.

وحدة قيد اإلنشاء 
تشمل برجًا سكنيًا 

من 62 طابقًا 

844

االتفاق التركي األمريكي مهم لوحدة األراضي السورية

ص20

لولوة الخاطر: حل التوتر بني إيران وبعض الدول العربية بالحوار

مشاكل املنطقة 
تتطلب إرادة داخلية 

مستقلة

إفصاحات الشركات ترفع 
    مؤشر البورصة

خطط جديدة الستقطاب 
الشباب للحركة الكشفية

¶ لولوة الخاطر خالل مشاركتها في منتدى بوخارست
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¶ د. عبدالناصر التميمي¶ فرجينيا بارس

¶ نسرين سبيتة

4 العدد 11447السبت  20 صفر 1441 هـ 19 أكتوبر 2019ممحليات ◄◄

بث مباشر لعملية قلب مفتوح
 بحضور 200 طالب وطالبة 

نظمتها مدرسة ديبيكي ألول مرة في قطر

 د. فرجينيا بارس: الفعالية لتشجيع الطلبة على االلتحاق بكليات الطب

¶ جانب من الفعالية                           تصوير: راجان

نظمت مدرسة ديبيكي للمهن الصحية، 
فعالية تــقــام ألول مـــرة فــي قــطــر،، بنقل 
عــمــلــيــة قـــلـــب مـــفـــتـــوح عــــن طـــريـــق الــبــث 
املــبــاشــر مـــن مــركــز مــايــكــل إي ديبيكي 
المـــــــــراض الـــقـــلـــب واالوعــــــيــــــة الـــدمـــويـــة 
بـــمـــســـتـــشـــفـــى مـــيـــثـــوديـــســـت هـــيـــوســـنت 
تــكــســاس، بحضور 200 طــالــب وطالبة 
من مدرسة ديبيكي وجامعة كالجاري 

ووايل كورنيل للطب. 
تضمنت الفعالية عملية قــلــب مفتوح 
ــبــــاشــــرة فــي  ــا عــــلــــى الــــــهــــــواء مــ ــثـــهـ تـــــم بـ
مـــدرســـة ديــبــيــكــي، لتغيير صــمــام قلب 
أقــل  مــريــض، حــيــث اســتــغــرقــت العملية 
مـــن 20 دقــيــقــة، وتـــم فــتــح بـــاب األســئــلــة 
واالســتــفــســارات للطلبة حــول الوسائل 
الــتــكــنــولــوجــيــة والــهــنــدســيــة الــحــديــثــة 
الــقــلــب. حضر  املستخدمة فــي عمليات 
الــفــعــالــيــة الــــدكــــتــــورة فــرجــيــنــيــا بــــارس 
ــة مــايــكــل  ــ ــدرسـ ــ ــيـــذي ملـ ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
ــد الـــنـــاصـــر  ــبــ ــكــــي، والـــــدكـــــتـــــور عــ ــيــ ــبــ ديــ
ـــاء  ــب الــــرئــــيــــس، وأعــــضـ ــائــ الـــتـــمـــيـــمـــي نــ
مجلس األمــنــاء، ومــســؤولــون مــن وزارة 

التعليم والتعليم العالي.
ــــارس إن  وقـــالـــت الـــدكـــتـــورة فــرجــيــنــيــا بـ
الــفــعــالــيــة أعــطــت طـــالب املـــدرســـة قــاعــدة 
صلبة وفكرة واضحة عن التخصصات 
الـــطـــبـــيـــة، كـــمـــا أعـــطـــتـــهـــم فـــرصـــة رائـــعـــة 
لالطالع على التقدم في مجال التقنيات 
املــســتــخــدمــة فـــي الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
بــاملــســتــشــفــيــات األمــــريــــكــــيــــة، حـــيـــث تــم 
ــــي أقـــل  ــريــــض فـ ــام قـــلـــب ملــ ــمــ تـــغـــيـــيـــر صــ
مـــن 20 دقــيــقــة، وكـــانـــت الــعــمــلــيــة سهلة 
للغاية ونــاجــحــة، إذ إنــه مــن الــضــروري 

تدريب الطالب على استخدام التقنيات 
الحديثة في املجال الطبي.

وأضــافــت: «نــبــذل جــهــودًا كبيرة إلعــداد 
ــى أعـــلـــى درجـــــات  ــلـــوصـــول إلـــ الــطــلــبــة لـ
الـــتـــفـــوق، كــمــا نـــرغـــب فـــي زيــــــادة أعــــداد 
الطلبة الخريجني الراغبني في االلتحاق 

بمهنة الطب، لذلك ننظم تلك الفعاليات 
لترغيبهم في املهنة».

◄ تأسيس الطالب 

مـــن جــانــبــه قـــال الــدكــتــور عــبــد الــنــاصــر 
التميمي نائب رئيس مدرسة ديبيكي 
الــثــانــويــة للمهن الصحية، إن املــدرســة 
استضافت طالبا من جامعة كالجاري 
كـــــورنـــــيـــــل، مــــنــــهــــم 50 طـــالـــبـــا  ووايـــــــــــل 
ــلــــب، لـــذلـــك  ــقــ تــخــصــصــهــم جـــــراحـــــات الــ
ــان مــــن الــــهــــام تــنــظــيــم تـــلـــك الــفــعــالــيــة  ــ كـ
ألول مــرة فــي قطر فــي مــدرســة ثانوية، 
ــة تـــريـــد تــأســيــس  ــ ــــدرسـ مـــوضـــحـــًا أن املـ
طالبها وتعريفهم بأهمية مجال الطب، 
املــجــال، لتطبيق  ــادة شغفهم بــهــذا  وزيــ
اســتــراتــيــجــيــة وزارة التعليم لتشجيع 
ــاق بــــاملــــســــارات  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــلــــى االلـ الـــطـــلـــبـــة عــ
ــاف د. الــتــمــيــمــي: «نــدفــع  الــعــلــمــيــة. وأضــ

الــطــالب لاللتحاق بتخصصات الطب، 
والهندسة بــاألخــص الهندسة الطبية، 
كما اضفنا تخصصات إدارة األعــمــال، 
حتى يكون الطالب على درايــة بكيفية 
إدارة املشروعات، على اعتبار أنه يمكن 
بــعــد تــخــرجــه فــتــح عــيــادة أو مستشفى 
ــة تــضــم  ــ ــــدرسـ خـــــــاص»، مـــوضـــحـــًا أن املـ
حاليًا 430 طالبا وطالبة، وهناك خطة 
لتوسيع املدرسة لتستوعب 600 طالب، 
فـــضـــًال عـــن تــنــقــيــح املـــنـــاهـــج الـــدراســـيـــة 
ملـــواكـــبـــة الـــتـــطـــور الـــحـــاصـــل فــــي مــجــال 
الطب تحديدًا. وفــي ذات السياق قالت 
نــســريــن ســبــيــتــة رئـــيـــس قــســم الــتــعــلــيــم 
والــتــعــلــيــم بــمــدرســة ديــبــيــكــي، الفعالية 
تـــقـــام لطلبة  الـــتـــي  الــفــعــالــيــات  مـــن أول 
املــــــــــدارس، وهـــــي نـــقـــل مـــبـــاشـــر لــعــمــلــيــة 
جــراحــيــة، موضحة انــه تــم دعـــوة طالب 
الــصــفــني الـــحـــادي عــشــر والــثــانــي عشر، 
إلزالـــة أي مــخــاوف لــدى الطلبة لدراسة 
ــتـــحـــاق  ــلـــى االلـ الــــطــــب، وتــشــجــيــعــهــم عـ
باملسار الطبي، ألن الدولة بحاجة إلى 
تخريج املزيد من األطباء في املستقبل، 

واملدرسة تعمل على ذلك الهدف.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــــدرســــة ديــبــيــكــي 
الــثــانــويــة تــنــقــســم إلــــى أربـــعـــة مــســارات 
ــيـــريـــة تــــؤهــــل الـــــطـــــالب لــــدخــــول  تـــحـــضـ
الــجــامــعــة: (الــهــنــدســة، والــتــكــنــولــوجــيــا، 
الــصــحــيــة).  ــال، والـــعـــلـــوم  ــمــ وإدارة األعــ
ــكـــي املــــدرســــة  ــيـ ــبـ ــبـــر مـــــدرســـــة ديـ ــتـ ــعـ وتـ
الــتــحــضــيــريــة الـــوحـــيـــدة لــكــلــيــة الــعــلــوم 
ــي قـــطـــر، ويــتــمــيــز  الـــصـــحـــيـــة الـــطـــبـــيـــة فــ
طــالبــهــا عــن بــاقــي أقــرانــهــم فــي املرحلة 
الثانوية بأنهم الوحيدون املسموح لهم 
بإجراء دورات تدريبية طبية كجزء من 
برنامج علوم الصحة الطبية الخاص 

بهم. 

عمرو عبدالرحمن

 د. عبدالناصر التميمي: نهدف إلى زيادة 
أعداد الكوادر الطبية

عبدالرحيم عبدالعلي: 
الفعالية توجه الطلبة 

إلى اختيار الطب

خالد محمد: تعلمنا 
كيفية إدارة غرفة 

العمليات وتجهيزها

قال الطالب عبدالرحيم عبدالعلي 
إن فعالية «عملية القلب املفتوح» 
فـــــي مـــدرســـة  مــــــرة  تــــحــــدث ألول 
ثانوية في قطر، وهو كان من بني 
املحظوظني الذين حضروا عملية 
قلب مفتوح على الهواء مباشرة، 
ــه  ــتــ ــــوم بــــدراســ ــقـ ــ ــا يـ ملــــشــــاهــــدة مـــ
ــــدي أكــبــر  ــلـــى ايــ نـــظـــرًا عــمــلــيــًا وعـ
املتخصصني، مبينا أن الفعالية 
لــهــا تــأثــيــر عــلــى اخــتــيــار مــســاره 
عقب تخرجه من الثانوية، إذ إنه 

سوف يتجه لدراسة الطب .

قال خالد محمد نور من جامعة 
ــالــــجــــاري لـــلـــتـــمـــريـــض، إنـــــه فــي  كــ
السنة الرابعة، وسيتخرج للعمل 
ــًا،  ــبـ ــريـ ــتــــمــــريــــض قـ فـــــي مــــجــــال الــ
لــــذا كــــان مـــن الـــهـــام حــضــور هــذه 
الــتــجــربــة املــمــيــزة، لــالطــالع على 
الجانب العملي ملــا يتم تدريسه 
ــيــــة. وأضــــــــــاف تــعــلــمــت  ــلــ ــكــ فـــــي الــ
كـــيـــفـــيـــة الـــتـــشـــخـــيـــص، وتــجــهــيــز 
املـــريـــض لــغــرفــة الــعــمــلــيــات قبل 
إجــراء عملية خطيرة، باإلضافة 
أثــنــاء العملية،  إلــى إدارة الغرفة 

ومساعدة الطبيب الجراح.

ديما الصالح: اطلعنا على الجانب 
العملي من دراسة الطب

الثاني عشر باملسار  قالت الطالبة ديما الصالح، إنها حاليًا في الصف 
الــطــبــي، حيث إنــهــا تــرغــب فــي االلــتــحــاق بكلية الــطــب عقب تخرجها من 
الثانوية، نظرًا لشغفها بهذا املجال ورسالته لخدمة اإلنسانية، موضحة 
أن الفعالية مكنت طلبة مدرسة ديبيكي 
من االطالع على جانب من التخصصات 
الطبية الهامة والدقيقة وهــي جراحات 
الـــقـــلـــب، حــيــث يــمــكــن أن يـــحـــدد الــطــالــب 

مصيره املهني عقب ذلك.
ــــح بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــالـ ــ ــــصـ وأشـــــــــــــادت الـ
املتطورة التي تستخدمها املستشفيات 
ــات الـــقـــلـــب، حــيــث  ــراحــ األمـــريـــكـــيـــة فــــي جــ
تــم تــركــيــب صــمــام فــي أقـــل مــن 20 دقيقة 
وهــو وقــت قــيــاســي، الفــتــة إلــى أن أهمية 
الــفــعــالــيــة ايـــضـــًا لـــالطـــالع عــلــى الــجــانــب 

العملي من دراسة الطب.

مريم رحماني: التجربة مفيدة 
لطلبة كليات التمريض

ــا ســعــيــدة  ــهـ ــم عـــلـــي رحـــمـــانـــي طـــالـــبـــة فــــي جـــامـــعـــة كــــالــــجــــاري، إنـ ــريـ قـــالـــت مـ
بمشاركتها في تجربة مشاهدة عملية قلب مفتوح مباشرة على الهواء، إذ 
إن خوض تجربة مثل تلك، تعزز من مهارات 
ــــوال ســنــوات  ــه طـ الــطــلــبــة الــعــمــلــيــة، حــيــث إنــ
الدراسة لم يخض أي طالب مشاهدة عملية 

جراحية دقيقة مثل تلك.
ــــت أن مــــركــــز مـــايـــكـــل إي ديــبــيــكــي  ــحـ ــ وأوضـ
ألمراض القلب يعتبر من أشهر وأكبر مراكز 
الــجــراح  الــعــالــم، وكــذلــك  القلب على مستوى 
الــذي أجــرى العملية من أشهر 10 جراحني، 
ــادة كـــبـــيـــرة، بــمــشــاهــدة  لـــذلـــك كـــانـــت االســـتـــفـ
كــافــة التفاصيل فــي إدارة غــرفــة العمليات، 
والوسائل التقنية الحديثة واملساعدة التي 

يمكن أن يستخدمها املمرض املساعد .


