ื่ น ักนว ัตกรรม 9 คนทีผ
รายการ Stars of Science ประกาศรายชอ
่ า่ นเข้ารอบสุดท้าย
โดฮา, กาตาร์--17 ตุลาคม--พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
ปี นม
ี้ น
ี ักนวัตกรรมหญิงเข ้ารอบสุดท ้ายมากทีส
่ ด
ุ เป็ นประวัตก
ิ ารณ์
Stars of Science รายการเรียลลิตส
ี้ าระบันเทิงเพือ
่ เฟ้ นหานักนวัตกรรมแถวหน ้าของโลกอาหรับ
ั่ ที่ 10 เสร็จสิน
้ เป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว
ซึง่ สร ้างสรรค์โดยมูลนิธก
ิ าตาร์ ได ้คัดเลือกผู ้เข ้ารอบสุดท ้ายในซีซน
และการแข่งขันทีแ
่ ท ้จริงกาลังจะเริม
่ ขึน
้ โดยนักนวัตกรรม 9
คนทีผ
่ า่ นการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได ้บินไปร่วมเวิรก
์ ช็อป ณ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกาตาร์ เพือ
่ เปลีย
่ นแนวคิดของแต่ละคนให ้กลายเป็ นผลิตภัณฑ์จริง
และแข่งขันกันเพือ
่ คว ้ารางวัล “สุดยอดนักนวัตกรรมแห่งโลกอาหรับ”
ในบรรดานักนวัตกรรมทัง้ หมดทีผ
่ า่ นเข ้ารอบสุดท ้าย มีนักนวัตกรรมหญิงมากถึง 4 คน
่ สาร ได ้แก่ Sylia Khecheni
โดยสองคนผ่านการคัดเลือกมาจากรอบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
จากผลงาน Home Privacy Drone Blocker
อุปกรณ์ทส
ี่ ามารถหยุดการส่งวิดโี อโดยไม่สร ้างความเสียหายต่อแหล่งสัญญาณแทรก ขณะที่ Rooda Al
Qebaisi ก็จะได ้ทดสอบผลงาน Dynamic VIP Seating Manager ของตนเอง
นอกจากนี้ Anna Malek หญิงสาวหัวนักธุรกิจ ยังได ้สานต่อผลงาน Smart Car Seat
ทีไ่ ม่เพียงปกป้ องเด็กทารกแรกเกิดเท่านัน
้ แต่ยงั ช่วยให ้คนเป็ นพ่อเป็ นแม่สบายใจด ้วย
ส่วนทางด ้านนักวิจัยวิทยาศาสตร์ Nour Majbour ก็ได ้พัฒนาผลงาน Parkinson's Early Detection Kit
เพือ
่ ตรวจหาสัญญาณบ่งชีโ้ รคพาร์กน
ิ สัน
ผู ้ทีผ
่ า่ นเข ้ารอบสุดท ้ายในปี นม
ี้ าจากรอบชีวการแพทย์มากทีส
่ ด
ุ โดยผ่านเข ้ารอบมาถึง 5 คน
จากทัง้ หมด 10 คนในรอบดังกล่าว โดย Walid Albanna ศัลยแพทย์ด ้านระบบประสาท จะพัฒนาผลงาน
Neurovascular Google Analyzer
ทีอ
่ อกแบบมาเพือ
่ ช่วยเหลือแพทย์ในการตรวจหาสัญญาณของโรคหลอดเลือดสมองทีเ่ กิดซ้าตัง้ แต่เนิน
่ ๆ
ขณะที่ Ahmed Zahlan นักนวัตกรรมอายุน ้อยทีส
่ ด
ุ ในรายการ ตัง้ ความหวังว่าผลงาน Contactless
Gluten Detector ของเขาจะถูกนาไปใช ้กับผู ้ทีม
่ อ
ี าการแพ ้กลูเตน ส่วน Abdullah Al Sairafi
ก็พร ้อมทีจ
่ ะต่อยอดผลงาน Sports Performance Patch ของตนเองให ้สมบูรณ์แบบทีส
่ ด
ุ
ในรอบพลังงานและสิง่ แวดล ้อมนัน
้ มีผู ้เข ้ารอบ 2 คนจากผู ้เข ้าแข่งขันทัง้ หมด 5 คน โดยศิลปิ น
Salim Al Kaabi ได ้รับการคัดเลือกจากผลงาน Safe Frankincense Varnish for Artists
ผลิตภัณฑ์ทช
ี่ ว่ ยลดผลข ้างเคียงจากน้ ามันเคลือบ
เพือ
่ ให ้ศิลปิ นสามารถสร ้างสรรค์ผลงานได ้อย่างปลอดภัย ขณะที่ Ghassan Oueidat
เข ้ารอบพร ้อมผลงาน Dry-Ice Cleaner Bot ทีใ่ ช ้ทาความสะอาดอาคารสูงแบบอัตโนมัต ิ ทัง้ นี้
ผู ้ชมสามารถดูรายการรอบผลงานต ้นแบบได ้ในวันที่ 20 ตุลาคมนี้
ติดต่อ: Mariam Diefallah โทร. +974-6683-6932 อีเมล:
MDiefallah@webershandwick.com
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