
 

Stars Of Science 11. Sezonu En İyi Sekiz Mucidi Sunar   

DOHA, Katar, 6 Ekim 2019 /PRNewswire/ -- Qatar Foundation eğlenceli eğitim realite TV programı, 
Stars of Science, kapsamlı seçmeler sonucunda “En İyi Arap Mucitleri” başlıklı yarışması sona 
yaklaşırken en iyi sekiz mucidini seçti.  

Multimedya Haber Bültenini görüntülemek için lütfen https://www.multivu.com/players/uk/8619351-
stars-of-science-top-eight-innovators/ bağlantısına tıklayın. 

Stars of Science jüri üyesi Profesör Fouad Mrad şu ifadeleri dile getirdi: “Fikirlerinizi dünyaya 
sunmak, cesaret vericidir; ancak, karşılaşacağınız zorlukların ve güçlüklerin üstesinden gelmek ve 
bunlarla mücadele edebilmek, ayrı cesaret ve sabır gerektirir. Bu yılki yarışmacılar, bu tür bir 
cesareti, sabrı ve hep aradığımız yıldız kalitesini bizlere göstermiştir.”   

11. Sezonun en iyi sekiz mucidinin yarısı, medikal geçmişe sahiptir. Ürdünlü bir doktor olan Nuha 
Abu Yousef, engelli yüz kaslarına sahip hastaların etkilenen göz kapaklarını kontrol etmelerini 
sağlayan giyilebilir bir cihaz ile sıralamaya girmiştir. Fas’tan katılan kıdemli tıp doktoru Youssef El 
Azouzi, kalp yetmezliği nedeniyle komplikasyon oluşma ihtimalini azaltmak için kalp yetmezliği 
yaşayan hastalardaki kan akışını böbreğe taşıyan makul akış düzenleyici stent tasarımıyla 
yarışmaya katılmıştır.   

Ayrıca, Cezayir’den Imadeddine Azzouz, medikal yenilik alanına dahil oldu. Kimyager, akciğer 
kanserinden kaybettiği sevdikleri için duyduğu üzüntüyü motivasyona dönüştürerek kanserli 
hücrelerin hastanın nefesiyle tespit edilmesini sağlayan bir teknoloji icat etti. Sudan’dan katılan tıp 
öğrencisi Abdullah Alghaitabi, aile planlaması kapsamında kadınlara yetki veren Doğurganlık 
Gösterge Bilekliği üzerinde çalışmayı planlıyor. 

İnsani amaçlar doğrultusunda gösteriye Tunus’tan katılan Mohamed Kharrat, anlık boğulmayı tespit 
eden ve otomatik olarak şişen Akıllı Yüzme Şortlarıyla potansiyel kurbanları su üstünde tutarak 
canlarını kurtarmaktadır. Yüce bir amaçla hareket eden bir başka yarışmacı ise Husam Sameer’dir. 
Iraklı mühendis, klima kullanımını azaltan sürdürülebilir etkin konforlu beton paneller icat ederek 
gelecek nesiller için gezegeni korumayı amaçlıyor.   

Son iki yenilik, Arap bölgesindeki kültürel ve bölgesel yaşam tarzlarını desteklemektedir. Ummanlı 
ziraat mühendisi Anfal Al Hamdani, Umman mutfağından ilham alarak pişirme malzemelerinin 
kullanımını kolaylaştıran Dry Lime Auto Extractor (Kuru Kireç Otomatik Ekstraktör) ürününü icat 
etmiştir. Katarlı yarışmacı Abdulrahman Saleh Khamis, Müslümanların ibadetlerini daha rahat 
yapmalarına olanak tanıtan Interactive Educational Prayer Carpet (İnteraktif Eğitim Amaçlı Seccade) 
ürününü geliştirmiştir.   

En iyi sekiz yolculuğu, sekiz bölgesel kanaldan ve çevrimiçi olarak takip edin. 
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