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 بصعوبة فوزيفي تجاوز  يمانينجح  بينمايتألق  حسن
 MBC4على قناة  العلوم نجومفي حلقة دراماتيكية من برنامج 

 أبو ناويم السعودية من البلوي حسنن في برنامج نجوم العلوم، اتسابقالمتألق  – 2015 نوفمبر 7 الدوحة،
حيث نجحا  ،MBC4 على العلوم نجومفي برنامج  التصميماألولى من مرحلة  الحلقة في سوريا، منجيب 

أعضاء لجنة  أعربو . الترفيهي التعليمي لواقعالمرحلة النهائية في برنامج تلفزيون افي حجز تذكرتيهما إلى 
 نقطة 15منافسه الجريء يمان بـ فّوق على ت الذيبالثقة العالية التي يتمتع بها حسن، عن إعجابهم التحكيم 

 بفارق الثالث المركز في بعد أن حلّ  تونس من عثمان فوزي مشجعيل امآ توخابمحتًال المركز األول. 
 .المنافسةدائرة  منليخرج  فقط، نقاط ثالث

وحين في مالمبتكرين الط من القادم إلطالق قدرات اإلنسان لدى الجيلويأتي برنامج نجوم العلوم، الذي يعد وسيلة 
انطالق  منذو . والتميز الجودة ثقافة الرامية إلى تعزيز قطر مؤسسة مهمة مع تماشياً  والتكنولوجيا، مجال العلوم

خالل رحلتهم  المشاركين الطموحين من الشباب العالم العربي أنحاء جميع في المشاهدين تابع ماليين البرنامج،
 .اإلبداعية 

 التعليمي لواقعبرنامج تلفزيون ا فيمن العالم العربي االثنا عشر ويتنافس المخترعون الواعدون الشباب 
 – 18تتراوح أعمارهم بين  ون الذينمرشحيتوجه الو . عملية نماذجإلى  أفكارهمتحويل ل"نجوم العلوم"  الترفيهي

من المستوى العالمي في اإلرشاد من قبل خبراء حصلون على حيث ي دوحةالعاصمة القطرية الإلى عامًا  30
 للعلوم قطر واحة في مختبراتالمتسابقون  ويلهم. والتكنولوجيا للعلوم قطر واحةفي هندسة التصميم و مجال ال

  من مجرد فكرة إلى منتجات محتملة.تطوير أفكارهم وتحويلها لماليين الناس بينما يتنافسون  والتكنولوجيا

األولية  ذجانمال تحويللمخترعين  ثالثةيضم كل منها  مجموعات في ونمرشحيتنافس ال التصميم، مرحلة فيو 
 عقاربمع  وفوزي نايمو  حسن سباقوارتفعت الرهانات خالل ة وعملية. جذاب اتمنتج إلىالختراعاتهم 

 تحديد تمو . الموسم هذالن يتمكن من التأهل إلى قائمة األربعة النهائيين  منهم واحداً  أن العلم مع، الساعة
% لقابلية 30بينما تم احتساب البراعة الصناعية لتصاميمهم، نقاط المتسابقين من خالل تقييم % من 50

 تسابقون.الم أظهرها التي والقيادة ةنكالحلمستوى من النتيجة النهائية % 20مقابل م، تجاتهتسويق من
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 الشباب األعمال رواد تقييمبمهمة  والتصميم والتكنولوجيا العلوم مجال في خبراء ثالثة من لجنة وتم تكليف
 العام يرالمد الرحمن صالح، عبد السيد يوسف وضّمت لجنة التحكيم. العلوم نجومفي لجنة تحكيم برنامج 

التنفيذي لمركز التكنولوجيا اإلقليمي في  ، والبروفيسور فؤاد مراد المديروالتكنولوجيا للبحوث قطر ِشل لمركز
الحائز  المعماري مهندسالسيد جيمس لو، يرافقهم ال، ، كعضوين دائمينمؤسسة اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة

جيمس لو سايبرتكتشر "شركة المؤسس والرئيس التنفيذي لة، و ميم المبتكر التصلداعم الو على الجوائز 
  ."إنترناشيونال

ودافع . لجنة التحكيم ألعضاء ةيقو تسابقون عروضًا المقّدم  اختراعاتهم،تطوير  على لعملمن ا أسابيع بعدو 
 هدفوت ، والتي أطلق عليها اسم "ويك كاب"قبعة كشف النعاس للسائقين"ه "جهاز ومقنع عن  جيد بشكل حسن
كفاءة منتجه في حماية  حسن أثبت قبعة،صلب لل نموذج ارياختوبفضل . هتنبيالو  لنعاسالكشف عن ا إلى

 ،أثار اختراع حسن إعجاب السيد جيمس لوو . تهملسالم األهمية بالغ اً أمر  اليقظةتعتبر  الذين البناء، عمال
 بمهارة عالية. للقبعة الجذاب التصميمالعملية و  وظائفال بين توازن نجاحه في تحقيقعلى  هنأهالذي 

يمكن لمدربه اآللي لحراس  كيفبعد ذلك، جاء دور فوزي للمثول أمام لجنة التحكيم، حيث شرح بوضوح 
 دون بهم خاصة تدريباتصميم تعلى  القدم كرةالمرمى في ، أن يساعد حراس "فوز"الذي يحمل اسم  ،المرمى
 واتجاه زاوية تبديلبقذف الكرات مع " فوز"يقوم جهاز و رياضتهم.  تقانإل اآلخرين على االعتماد إلى الحاجة
لجنة  أعضاء وأشاد. ماهممر  عن لدفاعأمام تحديات صعبة لحراس المرمى وضع ل بسرعةانطالقها  ومسافة

 .تصميمهالكبير ل ديعقهم انتقدوا التلكن ،المميز فوزي لنموذجة جماليبالمزايا الالتحكيم 

 خالل منو ". لينج"غسالته الشمسية  عن لمحة التحكيم لجنةبعد أن أعطى  الثالث،وحّل يمان في المركز 
 والطاقة المياه توفيرجلين" على "إثبات قدرة  يمانحاول  ،فعاًال وصغير الحجمجهازًا  ليكون هاختراع تصميم
ثقة عالية جدًا أثناء تقديم  يمان وأظهر. العالم أنحاء جميع في الناس من لمزيدمريحة  غساالتوتقديم 

أعضاء لجنة التحكيم  دوأشا. التصميم مرحلة خالل كارثية ساتاكالوقوع في انتاقترابه من  رغماختراعه، 
 للتهور.وه من الوقوع ضحية حذر  هملكنبفكرته المؤثرة، 
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 فارقالمركز األول بترّبع في الذي  فعال،الو  بسيطال حسن نموذج زو فعن  جاءت النتائج بعد ذلك معلنةً و 
 فيليحجز مقعده  ،فقط نقاط ثالثفارق بسيط بلغ ب فوزي علىونجح يمان في التفّوق عن منافسيه.  كبير
  إلى جانب حسن. المقبلة النهائية الحلقة

وكأي إلى المرحلة النهائية.  يتأهللامتنان كبير و  غامرة بسعادة أشعر: "حسن قالوعقب نهاية الحلقة، 
ويل تحأن أقطع شوطًا طويًال في على  العلوم نجومني برنامج ساعد، و فكرةبوالدة  رحلتيمتسابق آخر، بدأت 

 الحلقة في للفوزالسعي و  الفرصة هذه اغتنامفي  اآلن مهمتيوتتمثل . قصيرة فترةإلى واقع خالل  الفكرة هذه
 ".األخيرة

مكانًا  العالم لجعل صميمالت قوةتوظيف  مسؤولية العلوم نجوم: "يحمل المشاركون في برنامج وقال جيمس لو
 عند التصميم،يمكن لروعة  كيف الشباب نو المخترع هؤالءلنا  أظهر اليوم،. و متعةو  استدامةو  أمناً  أكثر

 ".بساطة أكثر حياتنا تجعل مفيدة اختراعاتتثمر عن  أن بحكمة، تطبيقها

يوم الجمعة  MBC4برنامج "نجوم العلوم"، التي ستعرض على قناة الثانية من مرحلة التصميم في في الحلقة 
الساعة السابعة مساًء بتوقيت السعودية/ الرابعة عصرًا بتوقيت غرينتش، سنشاهد في نوفمبر  13الموافق 

 بقيمة النقدية الجائزةوسيتقاسم األربعة األوائل ة ستحدد متأهلين آخرين. واجهفي من المتسابقين الثالثة المتبقي
في الحلقة يتم اخيارهم بناًء على آراء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور  بعد أن أمريكي دوالر 600,000

  النهائية المباشرة.

 -انتهى-

  للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـِ: 
  ركانيالأو حنان  تايلور بوسونغ

  44364385 974 +هاتف: 
  www.starsofscience.comالموقع اإللكتروني 

  https://www.facebook.com/StarsofScienceTVفيسبوك 
   https://twitter.com/starsofscienceتويتر 

  http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetvيوتيوب 
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  starsofsciencetvإنستغرام 
 
 
 

 نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

"نجوم العلوم" هو برنامج تلفزيون واقع تعليمي ترفيهي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 
البرنامج الرائد في المنطقة في مجال االبتكار. ويهدف البرنامج إلى دعم وتشجيع المخترعين الطموحين في  ويعتبر

مرشحًا لتحدي إثبات مهاراتهم  12مجال العلوم والتكنولوجيا في العالم العربي. وفي موسمه السابع حاليًا، يخضع 
رائدين في القطاع. وتقوم لجنة تحكيم البرنامج التي تضم  خالل المراحل الحساسة لالبتكار بينما يتعاونون مع مشرفين

فريقًا من الخبراء بتقييم وٕاقصاء المتسابقين ومنتجاتهم المبتكرة في حلقات الهندسة والتصميم إلى أن تبقى أربعة 
تم تحديد ألف دوالر أمريكي، حيث ي 600مشاريع فقط. ويتنافس المتسابقون األربعة النهائيون لتقاسم جائزة قيمتها 

 ذلك بناًء على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور.

على  2015نوفمبر  20سبتمبر ولغاية الجمعة الموافق  18وسيبدأ بّث البرنامج اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 
 .MBC4قناة 

 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة منظمة هي المجتمع وتنمية والعلوم للتربية قطر مؤسسة
 قطر دولة على بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون على المعتمد اقتصادها
 خليفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السمو صاحب من كريمةٍ  بمبادرةٍ  1995 سنة قطر مؤسسة تأّسست .بأكمله والعالم

 .إدارتها مجلس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل

 إنشاء خالل من المجتمع وتنمية والعلوم، والبحوث للتعليم، الشاملة االستراتيجية مهمتها بتحقيق قطر مؤسسة وتلتزم
 المهارات اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب للتعليم قطاع

 الحلول استخالص طريق عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة على مبنيٍّ  القتصادٍ  الضرورية والسلوكيات
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 الثقافية الحياة وتعزيز متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة وتسهم .األساسية العلمية المجاالت من المبتكرة
 .للمجتمع المباشرة االحتياجات وتلبية التراث على والحفاظ

 اإللكتروني الموقع زيارة يرجى ومشاريعها، قطر مؤسسة مبادرات كافة على للحصول

http://www.qf.org.qa 

 

 MBCنبذة عن مجموعة 

في لندن، لتصبح أول مجموعة قنوات فريدة من نوعها في العالم العربي.  1991في العام   " MBCتأّسست "مجموعة 
" مكانة مرموقة لتصبح مجموعة MBCعامًا، تبّوأت "مجموعة  23وعبر سجلـّها الحافل والممّيز الذي يمتد على مدى 

علومات. ومن مقّرها إعالمية عالمية تثري حياة ماليين المشاهدين من خالل التواصل والتفاعـل معهم، وتزويدهم بالم
قناة تلفزيونية هـي:  20" اليوم MBCالرئيسي في مدينة دبي لإلعالم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تضم "مجموعة 

MBC1  (للترفـيه العائلي)، و MBC MAX &MBC2  (أفالم عالمية على مـدار الساعة)، وMBC3  قناة)
(للمرأة العربية العصرية)، و MBC4 مخصصة ألطـفال وتضم مزيجًا من البرامج العالمية واإلنتاجات المحلية)، و 

MBC Action (أفالم ومسلسالت التشويق والمغامرة باإلضافة إلى برامج من إنتاج محّلي)، وMBC 
Variety   و(أفالم ومسلسالت وبرامج ومنّوعات عالمية على مدار السا ،(عةMBC  دراما عربية وكذلك تركية) دراما

(قناة مدفوعة) ، والعربـية (قناة األخـبار باللغة    MBC+ Dramaوهندية والتينية وغيرها مدبلجة إلى العربية)، و
و"وناسة"(قناة األغاني  لقناة العربية تتوجه لمدمني األخبار)، العربيـة على مدار الساعة)؛ ، والحدث (نافذة إضافية

 2مصر MBCمصر (قناة الترفيه الراقي والهادف للعائلة المصرية)،  MBCلخليجية والعربية على مدار الساعة)، وا
(أفالم  MBC Bollywood  (قناة الترفيه العائلي لألسرة المصرية، ولنقل مباشر لمباريات كرة القدم المصرية)، و

 MBC PRO SPORTSقنوات رياضية كروية هي ومسلسالت وبرامج هندية وآسيوية مدبلجة ومترجمة)، وشبكة 
(قناة  MBC USAقنوات مخصصة لبث المسابقات الكروية السعودية والبرامج الكروية ذات الصلة؛ و 4التي تضم 

" موّجهة للجمهور العربي المتواجد في الواليات المّتحدة األميركية، وهي مخصصة لعرض Dish Networkعلى "
، من أفالم ومسلسالت وبرامج)؛ باإلضافة إلى محطتـين MBCنوعي العائد ألبرز قنوات مروحة واسعة من المحتوى ال

باإلضافة إلى  (ألنجح االغاني العربية الحديثة)؛ fm(للموسيقى الخليجية)، وبانوراما  MBC FMإذاعيتين هما: 
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ـق عن المجموعة عدة مواقع لإلنتاج (وحدة االنتاج المتخّصصة بالبرامج واألفالم الوثائقية). كما تنبث O3شركة 
، و www.alarabiya.net، و www.mbc.net إلكترونية رائدة على شبكة اإلنترنت تتضمن:

www.shahid.net سب الطلب" مجاني في العالم العربي، ووهو أول موقع "فيديو حwww.actionha.net   و 
 www.mbcprosports.netوغيرها . 

بث سبع قنوات بأحدث تقنيات البث العالي الوضوح في منطقة  MBC، بدأت مجموعة 2011وابتداًء من يوليو 
دراما،  MBC1 ،MBC 2  ،MBC 4 ،MBC Action  ،MBCالشرق االوسط وشمال افريقيا. وتضم القنوات 

تم إضافة  2014لهذه الباقة وفي عام  MBC3تم إضافة  2013، إضافًة إلى قناة العربية. وفي عام MBC Maxو
  ضًا.أي MBC Varietyقناة 

 

 

 

 

 


