Stars of Science Tarihinde Bir İlk: Jüri Elemeyi Kaldırdı
DOHA, Katar, 11 Ekim 2020 /PRNewswire/ -- Qatar Foundation'ın Stars of Science programı
tarihinde ilk defa, jüri, konsept prototip oluşturma bölümündeki en iyi sekiz yarışmacının tümünü bir
sonraki aşamaya geçirme kararı alarak TV programının bilimsel bütünlük ve adalet taahhüdünü
ortaya koydu.
Multimedya haber bültenini görüntülemek için lütfen
tıklayın: https://www.multivu.com/players/uk/8793251-in-stars-of-science-first-no-elimination/.
COVID-19 salgınıyla birlikte programdaki yarışmacıların malzeme temininde adil olmayan zorluklara
ve teslimat gecikmelerine neden olan, eşi benzeri görülmemiş koşullarla karşılaştığını belirten Stars
of Science jüri üyesi Khalid Al-Ali şunları ifade etti:
"İstisnai zamanlar istisnai eylemler gerektirir. Stars of Science jüri üyeleri olarak, programın fırsat
platformunda adaleti her şeyin önünde görüyoruz. En iyinin gerçekten başarılı olması için
yarışmacılara eşit şartlar sağlama konusunda çok çalışıyoruz."
Kavram kanıtlama bölümünde, birçok yarışmacı yarışmanın sonraki aşamaları için bir yol haritası
hazırladı. Ancak COVID-19, kendi yenilikçilik kavramlarını kanıtlamaya başlamak için gerekli
kaynaklara sahip olmayan bazı yarışmacıların ilerlemesini engelledi. Yurt dışından gelen önemli
malzemeler jürinin gözden geçirmesi için zamanında ulaşmadığından Jamal Shaktour en çok
etkilenenler arasında yer aldı.
Shaktour, "Bu istisnai zamanlar, hepimizi pandeminin dayattığı yeni normlara uyum sağlamaya itti,
çünkü elimizdekilerle çalışmak ve direnmek zorundaydık. Hepimiz için altın bir fırsat olan jürinin
kararı, daha da motive olmamız, kendimizi kanıtlamamız ve başarılı olmamız için itici bir güçtür."
dedi.
Bu bölüm, 2011'de 3. Sezonda yarışan Majed Lababidi'nin programın uzun süredir sunucusu olan
Khalid Al Jumaily ile birlikte ortak sunucu olarak dönüşüne tanık oldu. Lababidi, programın genç
Arap zihinlerini güçlendirme ve aralarında canlı bir girişimcilik kültürü yaratma konusundaki güçlü
geçmişini yansıtan bir örnektir. Stars of Science programında geçirdiği süreyi, kendi yenilikçilik ve
girişimcilik yolculuğuna başlamak, çeşitli işler kurmak ve çığır açan teknolojik çözümler geliştirmek
için bir temel olarak kullandı.
Yarışmacıları programdan sonra yenilikçilik yolculuğuna devam etmeleri için cesaretlendirme fırsatı
bulan Lababidi, "Stars of Science'ta kazandıkları beceriler, bilgiler ve bağlantılar onları gelecekte
başarıya taşıyacak." dedi.
13. Sezonda yer almaya var mısınız? Gelecek sezon için başvurular 1 Aralık 2020 tarihine kadar
devam edecek. Kaydolmak ve bu sezonun tüm yayın rehberi için www.starsofscience.com adresini
ziyaret edin.
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