
 
Yaman Abou Jieb ganha o "ESTRELAS DA CIÊNCIA" em sua sétima temporada no MBC4 

 

Inovador sírio nomeado ganhador 

DOHA, Catar, 22 de novembro de 2015 /PRNewswire/ -- Yaman Abou Jieb, o jovem inovador da 
Síria, saiu vitorioso na espetacular final, ao vivo, do "Estrelas da Ciência" ("Stars of Science") em 
Doha, Catar, concluindo a sétima temporada do programa de televisão de "edutainment reality" 
(entretenimento educativo na vida real) da Fundação Catar para a Educação, Ciência e 
Desenvolvimento Comunitário (QF -- Qatar Foundation), no canal MBC4. 

Para ver este comunicado à imprensa em multimídia, por favor, clique em:  
http://www.multivu.com/players/uk/7697251-stars-of-science-season-7-winner-announced/ 

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20151120/289900  

A votação de telespectadores de todo o mundo árabe, combinada com a deliberação de um júri, 
asseguraram a Yaman Abou Jieb uma pontuação de 37,2%, o suficiente para ele ganhar o primeiro 
prêmio de US$ 300.000, com sua Máquina de Lavar Roupa Solar, a Glean. Yaman foi bem-sucedido 
na sétima temporada do "Estrelas da Ciência", graças a sua resistência e determinação 
características. 

Lançado em 2009, o "Estrelas da Ciência" é dedicado à inovação científica e objetiva dar notoriedade 
à próxima geração de jovens inovadores árabes. A iniciativa concretiza a visão dominante da 
Fundação Catar de liberar o potencial humano com a criação de um ambiente que facilita o 
aprendizado e a aquisição de conhecimentos. 

Omar Hamid, inventor da Cadeira da Oração, a Sanda, ficou em segundo lugar, com uma pontuação 
combinada de 23,1%, ganhando US$ 150.000. Omar encantou as audiências neste ano com sua 
criatividade e paixão pelo impacto social. 

O inovador tenaz, solucionador de problemas, do Reino da Arábia Saudita, Hassan Albalawi, ficou 
em terceiro, com uma pontuação de 20,4%, com seu Analisador de Toucas de EEG, o Wakecap. 
Com seu Analisador de ECG sob Estresse, o Digiheart, Mohamed Mourad Benosman, um pensador 
resoluto da Argélia, ficou em quarto lugar, com uma pontuação de 19,3%. Hassan ganhou US$ 
100.000, enquanto Mohamed recebeu US$ 50.000. 

"O 'Estrelas da Ciência' é uma experiência para toda a vida. Estou orgulhoso por representar a Síria 
nessa grande competição", disse Yaman Abou Jieb, vencedor da sétima temporada do "Estrelas da 
Ciência". "Ao conectar jovens inovadores, como eu, com recursos eexpertise, a Fundação Catar gera 
interesse na ciência, na engenharia e em projetos no mundo árabe. De agora em diante, me sentirei 
estimulado a desenvolver a Glean e também irei dar aos jovens da região confiança em suas 
habilidades para melhorar vidas através da inovação". 

O "Estrelas da Ciência" irá retornar em 2016, com a oitava temporada. Para a nova temporada, o 
"Estrelas da Ciência" irá aceitar participantes na faixa etária de 18 a 35 anos. Uma ênfase especial 
será colocada na busca de ideias de projetos promissores, que contribuam para resolver os desafios 
ao desenvolvimento sustentável nos países árabes e assegurem que suas invenções sejam 
benéficas a suas comunidades e exerçam um impacto na região e no mundo. O propósito é ativar 
projetos em diversas áreas, como Computação e Tecnologia da Informação, Energia, Meio 
Ambiente, Saúde e Ciências Biomédicas. 

O programa também irá diversificar os prêmios para os finalistas, passando a incluir dinheiro e 
subvenções para desenvolvimento de produto, como incubação. O valor total dos prêmios para os 
finalistas vai aumentar para US$ 1.000.000. 



Os inovadores interessados em participar da oitava temporada do "Estrelas da Ciência" ainda têm 
tempo, porque as inscrições onlineserão fechadas apenas em 30 de janeiro de 2016. Candidatos 
interessados de toda a região são encorajados a se inscrever através dowebsite oficial do "Estrelas 
da Ciência" em http://www.starsofscience.com. 

Para mais informações, por favor, visite: 
Website - http://www.starsofscience.com 
Facebook - https://www.facebook.com/StarsOfScienceTV 
Twitter - https://twitter.com/starsofscience 
YouTube - https://www.youtube.com/user/StarsOfScienceTV 
Instagram - https://instagram.com/starsofsciencetv/ 

Estrelas da Ciência 

Já entrando em sua oitava temporada, o principal programa científico de televisão no mundo árabe 
de "edutainment reality" (entretenimento educativo na vida real), o "Estrelas da Ciência", uma 
iniciativa da Fundação Catar para a Educação, Ciência e Desenvolvimento Comunitário (QF -- Qatar 
Foundation), estará de volta no canal MBC4 em 2016, com um formato novo e estimulante. 

Selecionados competitivamente em todo o mundo árabe, nove candidatos, na faixa etária de 18 a 35 
anos, irão participar da competição com ideias de projetos promissores que contribuam para resolver 
os desafios ao desenvolvimento sustentável nos países árabes e assegurem que suas invenções 
sejam benéficas a suas comunidades e exerçam um impacto na região e no mundo. O propósito é 
ativar projetos em diversas áreas, como Computação e Tecnologia da Informação, Energia, Meio 
Ambiente, Saúde e Ciências Biomédicas. 

As mentes mais brilhantes da região irão competir intensamente entre si, com ideias inovadoras, 
participando de uma rodada eliminatória de Prototipação e Validação do Consumidor, pela chance de 
ganhar uma fatia do prêmio de US$ 1.000.000 em capital e suporte em espécie. 

Durante o cansativo processo de 10 semanas, os candidatos demonstram a validade de suas 
soluções, com o apoio de uma equipe de engenheiros, projetistas e líderes empresariais experientes, 
junto com ex-alunos do "Estrelas da Ciência", conforme eles competem contra o relógio em um 
laboratório construído sob encomenda, onde é necessária perseverança e engenhosidade para ser 
bem-sucedido. 

Para mais informações, por favor, visite: http://www.starsofscience.com 

Fundação Catar -- liberando o potencial humano 

A Fundação Catar para a Educação, Ciência e Desenvolvimento Comunitário (QF -- Qatar 
Foundation) é uma organização privada, sem fins lucrativos, que está dando suporte ao Catar em 
sua jornada de uma economia do carbono para uma economia do conhecimento, por liberar o 
potencial humano, para o benefício do Catar e de todo o mundo. Fundada em 1995 por Sua Alteza 
Xeique Hamad bin Khalifa Al Thani, o Emir Pai, a QF é presidida por Sua Alteza Xeique Moza bint 
Nasser.  

O trabalho da QF engloba educação, pesquisa e desenvolvimento comunitário. Universidades de 
classe mundial são levadas ao Catar, para ajudar a criar um setor educacional no qual os jovens 
possam desenvolver atitudes e qualificações requeridos para a economia do conhecimento. Ao 
mesmo tempo, a QF constrói a capacidade de inovação e tecnologia do Catar, ao desenvolver e 
comercializar soluções através de ciências essenciais. A Fundação também trabalha para promover 
uma sociedade voltada para o futuro, ao mesmo tempo em que aprimora a vida cultural, protegendo 
as tradições do Catar e lidando com as necessidades imediatas da comunidade. 

Para ver uma lista complete das iniciativas e projetos da QF, visite http://www.qf.org.qa . 

 



CONTATO: Taylor Bossung ou Hanane Rougani, T +974 4436 4385 

 


