
 

 

 مثيرة المخترعون الشباب في برنامج "نجوم العموم" يواجهون مرحمة إقصاء

 MBC4المرشحان المصري والتونسي ينجحان في اجتياز مرحمة الهندسة عمى قناة 

ن ودافعا ين مميز يوفوزي عثمان من تونس عرضقّدم عمر حامد من مصر  - 5132أكتوبر  13الدوحة، 
 برنامج ،"العموم نجوم" برنامج منفي حمقة اإلقصاء المثيرة ة لمتفوق عمى منافسييم أعن نموذجييما بجر 

، MBC4 قناة عمى المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة تنظمو الذي الترفييي التعميمي الواقع تمفزيون
من السعودية وحسام حناوي من فمسطين من المنافسة في حمقة اعتُبرت األكثر تنوعًا وخرج عبداهلل الدوسري 

 .من حيث االختراعات في الموسم السابع حتى اآلن

عممية ضمن سمسمة  نماذجإلى  أفكارىمتحويل ويتنافس المخترعون الواعدون الشباب من العالم العربي ل
 من القادم الجيل لدى البشرية الطاقات إطالق إلى لراميةا قطر مؤسسة بميمة يرتقي حمقات البرنامج، مما

عشر مرشحًا تتراوح أعمارىم بين  ياثنتم منح والتكنولوجيا. و  العموم مجال في والمبدعين الطموحين الشباب
من اإلرشاد من قبل خبراء حصمون عمى دوحة حيث يلزيارة العاصمة القطرية الفرصة العامًا  30 – 11

 مؤسسة عضو والتكنولوجيا، لمعموم قطر يندسة في مختبرات واحةالتصميم و في مجال ال المستوى العالمي
تطوير أفكارىم وتحويميا من مجرد فكرة إلى منتجات كبيرة ل اتتحّديىناك قطر. ويخوض المخترعون 

 محتممة. 

شيدت حمقة مرحمة اليندسة يوم أمس عروضًا لممرشحين قدموا فييا نماذجيم بقموب غامرة وأعصاب مشدودة 
 لحراس لياآل مدربال"أمام خبراء لجنة التحكيم. وفي البداية أوضح فوزي أمام المجنة كيف سُيحدث اختراع 

م بشكل أوتوماتيكي كجزء من ثورة في جمسات التدريب لحراس المرمى من خالل إطالق كرات القد "المرمى
، والذي ييدف "المساجد في لممصّمين كرسي"برنامجو المخصص. وكشف عمر عن اختراعو المعاد تصميمو 

 لمساعدة المصمين ذوي اإلعاقات الجسدية في المساجد. 



 

بتصميم يشابو المجنزرات والذي  "الدرج لصعود لياآل َزّحافال"بعد ذلك شرح حسام كيفية عمل اختراعو 
يساعد المستخدمين في صعود األدراج دون جيد وبضغطو زر. وفي خروج عن مجموعتو أظير عبداهلل ألول 

بمزاياه األوتوماتيكية بما فييا منبو المسافرين لموعد الصعود إلى  "لممطارات ذكيال كرسيال"مرة اختراعو 
 م حتى ولو كانوا نائمين.طائرتي

، والتكنولوجيا لمبحوث قطر ِشل لمركز العام يرالمد ،صالح الرحمن عبد لجنة التحكيم السيد يوسفوضّمت 
والبروفيسور فؤاد مراد المدير التنفيذي لمركز التكنولوجيا اإلقميمي في مؤسسة اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة. 

 . المخاطر مال رأس البارز في مستثمرالمن جنيف في سويسرا، العالم و  ويرافقيم الدكتور فرانسيس جيالردوني

كونو ظير  "الدرج لصعود اآللي الَزّحاف"وانتقدت لجنة التحكيم برئاسة الدكتور جيالردوني اختراع حسام 
بحالة عدم استقرار عمى الدَّرج أثناء عرضو. وأشارت المجنة بأَن عبداهلل كان قادرًا عمى لفت االنتباه باختراعو 

إاّل أن عرضو اتسم بالضعف إلثارتو الكثير من األسئمة حول فائدة اختراعو  "لممطارات الذكي الكرسي"المقّدم 
 بدل تقديم اإلجابات.  

عند اختباره من قبل لجنة التحكيم وسؤاليم عن  "المرمى لحراس اآللي المدرب"وقام فوزي بتشغيل اختراعو 
آليات عممو. ومن جانبو، تمّكن عمر من خطف األنظار عند تقديمو الختراعو "كرسي المصمين". وحظي 
بإعجاب أعضاء لجنة التحكيم الثالثة الذين راقت ليم كفاءة وبساطة االختراع، ومثابرة عمر خالل العرض 

 ليا في المختبر.  رغم العثرات العديدة التي تعرض

% ألداء 20% لمظير المنتج، و30% ألداء النموذج، و50وسّجمت لجنة التحكيم لممبتكرين الشباب نقاطًا بـ 
 المرشح وقدرتو عمى المناورة والقيادة.

نقطة، بينما جاء فوزي في المرتبة الثانية مسجاًل  66وتقّدم عمر عمى جميع منافسيو بفارق كبير مسجاًل 
 . وحصل عبداهلل وحسام عمى المرتبة الثالثة والرابعة عمى التوالي ليتم إقصاؤىم من المنافسة. نقطة 52.3

وتعميقًا عمى ذلك، قال عمر: "لقد شعرت بالخجل أمام تقدير لجنة التحكيم الختراع كرسي المصمين، الذي 
مكاناتو. يمكن استخدامو خارج المسجد أيضًا، وكان لدي إيمان عميق منذ اليوم األول بجد وى اختراعي وا 



 

ويعتبر إقرار خبراء كبار ذوي مستوى عالمي بجدوى مشروعي، حممًا تحّول إلى حقيقة. التطمع لممستقبل وبذل 
 أقصى الجيود وحفز اآلخرين عمى التمّيز ىي غاياتي وىدفنا جميعًا". 

كارية لسنوات، لكن من جانبو، قال فوزي صاحب المرتبة الثانية: "لقد عممت عمى تطوير مشروعات ابت
كانت أكبر محّفز لنجاحي. والمضي قدمًا جعمني أحقق إنجازي وىو دليل ‘ نجوم العموم’مشاركتي في برنامج 

عمى تمّيز البرنامج. ويسّرني أن أحقق ىذه المرتبة، لكنني لست راضيًا عن نفسي كثيرًا وسأضاعف جيودي 
جنة التحكيم في مرحمة التصميم ما يعزز مكاني لتالفي نقاط الضعف في نموذجي، وبذلك سأحظى برضا ل

 في المنافسة".

نوفمبر  6يوم الجمعة في  MBC4في الحمقة القادمة من برنامج "نجوم العموم"، التي ستعرض عمى قناة 
الساعة السابعة مساًء بتوقيت السعودية/ الرابعة عصرًا بتوقيت غرينتش، سنشاىد ثالثة مرشحين يواجيون 

في مرحمة التصميم، سيتم إقصاء أحدىم. وسيتقاسم األربعة األوائل الذين نجحوا في تخّطي لجنة التحكيم 
 في الحمقة النيائية المباشرة.   أمريكي دوالر 600,000 بقيمة النقدية الجائزةمرحمة التصميم 

 -انتهى-

 لممزيد من المعمومات، يرجى االتصال بـِ: 
 ركانيالأو حنان  اليكس واغنر

  44364385 974 +ىاتف: 
 www.starsofscience.comالموقع اإللكتروني 

 https://www.facebook.com/StarsofScienceTVفيسبوك 
  https://twitter.com/starsofscienceتويتر 

 http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetvيوتيوب 
  starsofsciencetvإنستغرام 
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 نبذة عن برنامج نجوم العموم:

تعميمي ترفييي أطمق بمبادرة من مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،  "نجوم العموم" ىو برنامج تمفزيون واقع
ويعتبر البرنامج الرائد في المنطقة في مجال االبتكار. وييدف البرنامج إلى دعم وتشجيع المخترعين الطموحين في 

حًا لتحدي إثبات مياراتيم مرش 12مجال العموم والتكنولوجيا في العالم العربي. وفي موسمو السابع حاليًا، يخضع 
خالل المراحل الحساسة لالبتكار بينما يتعاونون مع مشرفين رائدين في القطاع. وتقوم لجنة تحكيم البرنامج التي تضم 
قصاء المتسابقين ومنتجاتيم المبتكرة في حمقات اليندسة والتصميم إلى أن تبقى أربعة  فريقًا من الخبراء بتقييم وا 

ألف دوالر أمريكي، حيث يتم تحديد  600فس المتسابقون األربعة النيائيون لتقاسم جائزة قيمتيا مشاريع فقط. ويتنا
 ذلك بناًء عمى مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجميور.

عمى  5132نوفمبر  51سبتمبر ولغاية الجمعة الموافق  31وسيبدأ بّث البرنامج اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 
 .MBC4قناة 

 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة

 تحول مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة ىي منظمة المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة

 قطر دولة عمى بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون عمى المعتمد اقتصادىا

 خميفة بن حمد الشيخ الوالد األمير السمو صاحب من كريمة   بمبادرة   1665 سنة قطر مؤسسة تأّسست .بأكممو والعالم

 .إدارتيا مجمس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل

 إنشاء خالل من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة االستراتيجية ميمتيا بتحقيق قطر مؤسسة وتمتزم

 الميارات اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب لمتعميم قطاع

 الحمول استخالص طريق عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة عمى مبني   القتصاد   الضرورية والسموكيات



 

 الثقافية الحياة وتعزيز متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة وتسيم .األساسية العممية المجاالت من المبتكرة

 .لممجتمع المباشرة االحتياجات وتمبية التراث عمى والحفاظ

 اإللكتروني الموقع زيارة يرجى ومشاريعها، قطر مؤسسة مبادرات كافة عمى لمحصول

http://www.qf.org.qa 

 

 MBCنبذة عن مجموعة 

في لندن، لتصبح أول مجموعة قنوات فريدة من نوعيا في العالم العربي.  1991العام في  " MBCتأّسست "مجموعة 
مجموعة مكانة مرموقة لتصبح  "MBCعامًا، تبّوأت "مجموعة  23وعبر سجمـّيا الحافل والممّيز الذي يمتد عمى مدى 

إعالمية عالمية تثري حياة ماليين المشاىدين من خالل التواصل والتفاعـل معيم، وتزويدىم بالمعمومات. ومن مقّرىا 
قناة تمفزيونية ىـي:  20" اليوم MBCالرئيسي في مدينة دبي لإلعالم بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تضم "مجموعة 

MBC1  لمترفـيو العائمي(، و( MBC MAX& MBC2  و ،)أفالم عالمية عمى مـدار الساعة(MBC3  قناة(
، و )لممرأة العربية العصرية(MBC4 مخصصة ألطـفال وتضم مزيجًا من البرامج العالمية واإلنتاجات المحمية(، و 

MBC Action أفالم ومسمسالت التشويق والمغامرة باإلضافة إلى برامج من إنتاج محّمي(، و(MBC 
Variety  ( ومسمسالت وبرامج ومنّوعات عالمية عمى مدار الساعةأفالم ،)وMBC  دراما عربية وكذلك تركية دراما(

)قناة األخـبار بالمغة  ، والعربـية)قناة مدفوعة(   MBC+ Dramaووىندية والتينية وغيرىا مدبمجة إلى العربية(، 
)قناة األغاني و"وناسة" تتوجو لمدمني األخبار(،لقناة العربية  نافذة إضافية) الحدث، و العربيـة عمى مدار الساعة(؛ 

 5مصر MBC)قناة الترفيو الراقي واليادف لمعائمة المصرية(،  مصر MBCوالخميجية والعربية عمى مدار الساعة(، 
)أفالم  MBC Bollywood  و)قناة الترفيو العائمي لألسرة المصرية، ولنقل مباشر لمباريات كرة القدم المصرية(، 

 MBC PRO SPORTSوشبكة قنوات رياضية كروية ىي ت وبرامج ىندية وآسيوية مدبمجة ومترجمة(، ومسمسال
)قناة  MBC USAقنوات مخصصة لبث المسابقات الكروية السعودية والبرامج الكروية ذات الصمة؛ و 4التي تضم 

ركية، وىي مخصصة لعرض " موّجية لمجميور العربي المتواجد في الواليات المّتحدة األميDish Networkعمى "
حطتـين ، من أفالم ومسمسالت وبرامج(؛ باإلضافة إلى مMBCمروحة واسعة من المحتوى النوعي العائد ألبرز قنوات 

باإلضافة إلى  )ألنجح االغاني العربية الحديثة(؛ fmوبانوراما )لمموسيقى الخميجية(،  MBC FMإذاعيتين ىما: 

http://www.qf.org.qa/


 

. كما تنبثـق عن المجموعة عدة مواقع متخّصصة بالبرامج واألفالم الوثائقية()وحدة االنتاج ال لإلنتاج O3شركة 
، و www.alarabiya.net، و www.mbc.netإلكترونية رائدة عمى شبكة اإلنترنت تتضمن: 

www.shahid.net  والطمب" مجاني في العالم العربيحسب وىو أول موقع "فيديو ،www.actionha.net  و 
 www.mbcprosports.net غيرىاو . 

بأحدث تقنيات البث العالي الوضوح في منطقة بث سبع قنوات  MBC، بدأت مجموعة 2011من يوليو  وابتداءً 
دراما،  MBC1 ،MBC 2  ،MBC 4 ،MBC Action  ،MBCالشرق االوسط وشمال افريقيا. وتضم القنوات 

تم إضافة  2014وفي عام ليذه الباقة  MBC3تم إضافة  2013، إضافًة إلى قناة العربية. وفي عام MBC Maxو
 أيضًا. MBC Varietyقناة 
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