
Stars of Science programinda tarihi çifte eleme  

DOHA, Katar, 20 Ekim 2019 /PRNewswire/ -- Qatar Foundation'ın eğlendirerek eğiten reality şov 
programı Stars of Science tarihinde daha önce hiç gerçekleşmemiş bir olayda, jüri dün akşamki 
mühendislik prototip bölümünde iki muciti birden eledi. Hem Imadeddine Azzouz hem de Mohamed 
Kharrat prototiplerinin işlevselliğini kanıtlamakta başarısız olarak 11. Sezonda saf dışı kaldılar. 

Multimedya Haber Bültenini görüntülemek için lütfen: https://www.multivu.com/players/uk/8628551-
stars-of-science-historic-double-elimination/. 

 

"Hayata etki eden teknolojik yenilikler bulduğunuzda hataya yer yoktur." diye konuştu Stars of 
Science jüri üyesi Professor Fouad Mrad. "Deneysel yenilikçiliğin sonuçlarının bir garantisi olmasa da 
bir mucit ürününün tüm aşamalarında her türlü zorlukla mücadele etmeye hazır olmalıdır; bilim 
uzmanlığı ve doğruluk konularında en yüksek standartları korumamızın sebebi budur." 

Bölüm öncesince yarışmacılara projelerinin bilgisayar destekli tasarım planlarının ve algoritma akış 
şemalarının uygulanabilirliğini ortaya koyacak bir mühendislik prototipi üretmeleri için dört hafta 
verilmişti. 

Imaddedine'nin Sağlık Nefesi Tarayıcısı (Health Breath Scanner) kanseri kişinin nefesinden 
belirlemek üzere tasarlanmıştı. Ancak, bir kişinin nefesinin hastalığın belirtilerini gösterdiği biyolojik 
işaretleyicileri tanımlayabilmesi, Imadeddine'nin şovun dışında gerçekleştirmek zorunda olduğu uzun 
bilimsel araştırmaları hâlâ gerektiriyor. Diğer yandan, Mohamed'in Akıllı Şort Mayosu (Smart 
Swimming Shorts) gerçekleşmek üzere olan boğulma olaylarını tespit edip önlemek üzere 
tasarlanmışsa da basit bir testi geçemedi ve acil durum provasında amaçlandığı gibi açılmadı. Sonuç 
olarak, jüri her ikisini de yarışmadan elemekten başka seçeneği kalmadığına karar verdi. 

2013 yılında 5. Sezonda yarışmış olan Anwar Al-Mujarkesh, bu bölümü beraber sunmak üzere uzun 
süredir programın sunuculuğunu yapan Khaled Al Jumaily'e katıldı. Bu fırsattan yararlanarak, 
yarışmacıları yenilikçilik yolculuklarında inatla çabaları için teşvik etti ve programa yeni bir bakış 
açısıyla dönmenin keyfini çıkardı. 

Jüri her iki yarışmacıyı da elemeye karar verdiğinde herkes gibi Anwar da çok şaşırdı. "Yeni bir ürünü 
piyasaya sürmek ciddi bir gayret ve uzmanlık gerektirdiğinden, programın mucitlerden çok şey talep 
etmesinin haklı bir sebebi var. Yine de, bugün jürinin karşısında durmak zorunda olmadığım için 
mutluyum." diye konuştu. 

Kalan yarışmacılar Nuha Abu Yousef, Abdulrahman Saleh Khamis, Husam Sameer, Anfal Al 
Hamdani ve Youssef El Azouzi cumartesi günü tüm bölge genelinde sekiz kanalda yayımlanacak olan 
sezonun son prototip çalışmasında prototip üretim aşamasına geçecekler. 
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