وليد الب ّنا يفوز باللقب في الموسم العاشر من برنامج نجوم العلوم
برنامج تلفزيون الواقع من مؤسسة قطر يدعو المواهب العلمية في العالم العربي للمشاركة في الموسم الحادي عشر
الدوحة ،قطر 25 ،نوفمبر  – 2018شهدت الحلقة األيخير من الموسم العاشر من برنامج نجوم العلوم اإلعالن عن
البنا بلقب أفضل ميخترع في العالم العربي .ونجح وليد ،جراح المخ واألعصاب الفلسطيني ،والبالغ من العمر
فوز وليد ّ
 35عاماً ،من كسب قلوب الجماهير ،باإلضافة إلى إعجاب لجنة التحكيم متفوقًا على منافسيه في حلقة مليئة
بالتشويق .وبفضل ايختراعه "نظارات تحليل شبكية العين لصحة الدماغ" والذي يدعم المرضى ويحميهم من ميخاطر
اإلصابة بالسكتات الدماغية المتكرر  ،فاز وليد بالمركز األول ،ليحصل على مبلغ قدره  300,000دوالر أمريكي
لالستثمار في مشروعه.
وفي هذا السياق ،قال يخليفة الكبيسي ،رئيس المكتب اإلعالمي بمؤسسة قطر" :يقدم برنامج نجوم العلوم ،إحدى
متقدم من المنافسة
مبادرات مؤسسة قطر ،فرصة فريد لجميع مبتكري العالم العربي ،إذ نشهد في كل عام مستوى ّ
ومجموعة متنوعة من األفكار المبتكر وقد أثبت الموسم العاشر تميزه ،إذ نحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على
دعم برنامج نجوم العلوم االبتكارات التي من شأنها إحداث التغيير اإليجابي في المنطقة العربية ،وأود أن أهنئ
البنا على فوزه بالمركز األول ،و المتسابقين اآليخرين على النجاحات التي حققوها ،ونحن في مؤسسة
الدكتور وليد ّ
بد من تهنئتهم على مساهماتهم التي لن ننساها من يخالل هذا
قطر نتمنى لهم النجاح في حياتهم المستقبلية وال ّ

البرنامج ".
انكب محبي البرنامج والعلوم والتكنولوجيا األسبوع الماضي على التصويت عبر شبكة اإلنترنت ،اليختيار أحد
هذا وقد
ّ

المتأهلين األربعة ،وبفضل تصويت الجمهور ولجنة التحكيم ،حصل وليد على اللقب عن مشروعه نظارات تحليل
شبكية العين لصحة الدماغ بنسبة  32.5بالمئة .ومن جانبه قال وليد" :أشعر بالسعاد البالغة ،وأعتقد أنه ال توجد
كلمات لوصف شعوري اآلن .أود أن أعرب عن شكري العميق لمؤسسة قطر ولبرنامج نجوم العلوم وأسرتي وأصدقائي
ولكل من دعمني يخالل هذه الرحلة المذهلة التي غيرت حياتي .وأقول لجميع المبتكرين والمبتكرات الذين تضج
عقولهم بأفكار مذهلة حول كيفية تحسين حياتنا؛ تذكروا دوماً أن أفكاركم مهمة وتستحق السعى واالستكشاف! لقد
تمكنت من تحقيق الفوز ،فكونوا على ثقة بقدرتكم على تحقيق أحالمكم بال شك".

واستحقت نور مجبور الفوز بالمركز الثاني بجدار عن مشروعها "عد بحثية لتشيخيص مرض الباركنسون" والذي
تسعى من يخاللها للتغيير من صور هذا المرض المستعصي عن طريق تقنية تشيخيصية مبتكر  ،وحققت معدل نقاط
بلغ  31.3بالمئة لتضمن الفوز بجائز قدرها  150,000دوالر .بينما جاءت سيليا يخشني في المركز الثالث بمعدل
نقاط بلغ  30.1بالمئة لتفوز بمبلغ قدره  100,000دوالر عن مشروعها جهاز "رصد وتشويش طائرات الدرونز
لحماية المنازل" الهادف للحفاظ على يخصوصية األفراد والعائالت عن طريق استهدافه وحجبه لبث طائرات الهوا
آيخرا ،احتل سالم الكعبي المركز الرابع بمعدل نقاط بلغ  6.1بالمئة عن مشروعه
المسير بدون طيار .و ًا
أيخير وليس ً

أمانا للمبدعين عن طريق
"دهان الورنيش النباتي اآلمن للفنانين" والذي يستيخدم صمغ اللبان العماني ليخلق بيئة أكثر ً

التيخلص من تأثيرات الورنيش السلبية على صحة الرسامين والرسامات ،ليحصل على جائز بقيمة  50,000دوالر
أمريكي.

من الجدير بالذكر أنه قد أقيمت التصفيات النهائية من برنامج نجوم العلوم في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في
العاصمة القطرية الدوحة .ويمكن للشباب والشابات العرب المهتمين بالعلوم واالبتكار والتكنولوجيا ورياد األعمال
التسجيل للمشاركة في الموسم المقبل من برنامج نجوم العلوم ،على أن يتم إغالق باب التسجيل عبر اإلنترنت بتاريخ
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انتهى-نبذة عن برنامج نجوم العلوم:
"نجوم العلوم" هو برنامج تلفزيون واقع تعليمي وترفيهي أطلق بمبادر من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ،ويعتبر

البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال االبتكار .تأسس البرنامج عام  2008بهدف تمكين الشباب العربي من تطبيق حلول
مبتكر للمشكالت اإلقليمية من يخالل العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
وفيما يحتفل بمرور عقد على تأسيسه ،فقد أثبت برنامج نجوم العلوم بأنه محفز إيجابي للتغيير العلمي والتكنولوجي في المنطقة
حيث يحظى بنسب مشاهد عالية وحضور قوي على منصات التواصل االجتماعي يصل إلى  2.5مليون متابع .ويتيخطى عدد

يخريجي البرنامج  131ميخترًعا من  18دولة عربية ،ممن نجحوا في تحقيق النجاح تلو اآليخر ،وجمعوا بشكل مستقل أكثر من

وفضال عن فوزهم بمئات جوائز االبتكار ،ساهم هؤالء
 14مليون دوالر أمريكي على شكل إيرادات ومنح وتمويل جماعي.
ً
اليخريجون في تأسيس شركات وتوفير فرص عمل ،والمشاركة في حوارات ملهمة ،وبناء مدارس ،والهام جيل كامل.
وعلى مدار  10أسابيع ،تقوم لجنة من اليخبراء بتقييم مشاريع  9ميخترعين ضمن مرحلتي نمذجة المنتج وتقييم األسواق ليبقى
أربعة مرشحين يصلون لمرحلة التصفيات النهائية لتقاسم جائز مالية تبلغ قيمتها  600,000دوالر أمريكي لتمويل مشروعاتهم،
بناء على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر اإلنترنت.
يرجى زيارة:
الموقع اإللكتروني www.starsofscience.com -
فيسبوكwww.facebook.com/StarsofScienceTV :
تويترtwitter.com/starsofscience :
يوتيوبwww.youtube.com/user/Starsofsciencetv :
إنستغرام – starsofsciencetv
مؤسسة قطر – إلطالق قدرات اإلنسان
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة يخاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسير تحول اقتصادها المعتمد
تأسست
على الكربون إلى اقتصاد معرفي من يخالل إطالق قدرات اإلنسان ،بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكملهّ .

مؤسسة قطر سنة  1995بمبادر كريمة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن يخليفة آل ثاني ،وتتولى صاحبة السمو
الشييخة مو از بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.
وتلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم ،والبحوث والعلوم ،وتنمية المجتمع من يخالل إنشاء قطاع
للتعليم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية

القتصاد مبني على المعرفة .كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استيخالص الحلول المبتكر من المجاالت العلمية
متطور وتعزيز الحيا الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية االحتياجات
أيضا في إنشاء مجتمع
األساسية .وتسهم المؤسسة ً
ّ
المباشر للمجتمع.
http://www.qf.org.qa/
للمزيد من المعلوماتُ ،يرجى التواصل مع:

مريم ضيف اهلل –ويبر شاندويك
MDiefallah@webershandwick.com
+97466836932

