
 

 

 

 نجوم العموم.. قطر تغرس ثقافة العموم في العالم العربي

 ؟تستعيد أمجاد ماضيها العريقهل يمكن لممنطقة أن 

 

تدرك دولة قطر جيدًا بأن العموم واإلبداع واالبتكار ىي السبيل األوحد . 5102نوفمبر  --الدوحة، قطر، 
القتصادىا. ومنذ قيام القيادة الرشيدة بوضع رؤية قطر بناء دولة عصرية مزدىرة، تعتمد المعرفة كأساس ل

، فقد بات لمدولة خارطة طريق واضحة ترسم معالم االنتقال من اقتصاد يعتمد عمى المواد 5101الوطنية 
عمى  العاليةوب، إلى اقتصاد المعرفة الذي يعتمد عمى العقل البشري وقدرتو الييدروكربونية اآليمة إلى النض

 بداع.االبتكار واإل

ىذا السعي الطموح، سياق في  من المؤسسات الرائدةوتعتبر مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع 
عامًا، عمى دعم البحوث والتطوير من خالل باقة من المبادرات  51حيث ثابرت، منذ تأسيسيا قبل 

ال يستقيم، فقد عممت المؤسسة  اتسابناء من دون أسالوألن  مجتمع المعرفة. تشييدوالمشاريع اليادفة إلى 
عتبر بكّد عمى إنشاء بيئة تربوية فريدة من نوعيا، تعمل عمى الترويج لثقافة البحث واالبتكار منذ الصغر. وي  

في ىذا السياق. ويتابع ىذا الريادية مؤسسة قطر  مبادراتإحدى  ،"نجوم العموم" ،التمفزيون الواقعيبرنامج 
وىم يجيدون لتطوير أفكارىم وتحويميا إلى  ،كرًا من سائر أرجاء الوطن العربيشابًا مبت 05البرنامج رحمة 

مرابحين ل ويوفر البرنامجعممية في مختبرات واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر.  نماذج
 طالق منتجيم تجاريًا.العمر إلفرصة 

يعتبر أىم برنامج كما أنو  .نسختو السابعةفي بات وقد أصاب ىذا البرنامج لحينو نجاحًا كبيرًا، حيث أنو 
يميم اآلالف من الشباب العربي الطموح عمى التقّدم إلى كونو ابتكاري من نوعو في منطقة الشرق األوسط، 

وستبث الحمقة النيائية لبرنامج نجوم العموم  .الصعب األمام ومحاولة شق طريقو في عالم العموم والتكنولوجيا
مساء بتوقيت  7، تمام الساعة MBC4، عمى محطة 5102نوفمبر  51معة الموافق ليذا الموسم يوم الج

 عصرًا بتوقيت جرينيتش. 4المممكة العربية السعودية، أو الساعة 



 قطر  والمدير العام لمركز شل ،ويعّمق السيد يوسف صالح، عضو لجنة التحكيم في برنامج نجوم العموم
ن برنامج نجوم العموم من اإلسيام الفاعل في مسيرة لمبحوث والتكنولوجيا، عمى ىذا النجاح بالقول: "لقد تمكّ 

ل نجوم العموم االبتكار واإلبداع اإلبداع في العالم العربي. فمع الدعم السخي والرشيد من مؤسسة قطر، يسيّ 
تطوير مما يسمح ليم بإطالق طاقاتيم من خالل  يعزز البيئة العممية لمشباب، فيو .في سائر أرجاء المنطقة

بالتعرف ىذا البرنامج التمفزيوني، يتم توفير كم ىائل من المعمومات لكل من يرغب  وعبرأفكارىم الذاتية. 
جراءات ابتكار وتسويق أي  مسيرة عمى  في السوق". جديد اختراعوا 

طالق قدرات إلبكل جد مؤسسة قطر تساىم فيو  نير المعرفة الذي من روافد ويعتبر نجوم العموم بمثابة رافد 
تكساس إي أند إم جامعة حمد بن خميفة، و اإلنسان. إذ تمعب الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، عمى غرار 

قطر، وكارنيجي ميمون في قطر، وكمية طب وايل كورنيل في قطر، والمراكز األخرى كواحة قطر لمعموم 
لصندوق القطري لرعاية البحث العممي، دورًا فاعاًل في تنشئة طالب عمى قدر كبير من العمم والتكنولوجيا، وا

 والميارة. 

برنامج قطر لمريادة في العموم عمى تنشئة أجيال من العمماء والباحثين يعمل وباإلضافة ليذه المراكز، 
ويجدر في ىذا السياق ذكر الشراكة  المحميين، لجعل قطر مركزًا رائدًا لمعموم واالبتكار في الشرق األوسط.

التي أسسيا معيد قطر لبحوث الحوسبة مع مؤسسة ويكيميديا، لتعزيز المحتوى العربي عمى اإلنترنت، حيث 
مقال عمى موقع موسوعة ويكيبيديا العربية. إذ ال تيدف مؤسسة قطر لدعم دولة  0111تم نشر أكثر من 
   لمنطقة بأسرىا.واقطر فحسب، بل 

 قدرات المبدعين العربإطالق 

خالل تميزت الحضارة العربية منذ نشأتيا بتبنييا لقيم العمم واالبتكار، واعتبارىا المعرفة ىدفًا بحد ذاتيا. و 
 يزيادة االستثمار في التعميم، والتشديد عمى أىمية البحوث والتطوير، بدأ الشباب العرب ومعالعقود األخيرة، 

توفر أحدث محمية المبتكر يغتنم فرصة نيل العمم في الجامعات والمعاىد، والعمل بعدىا في مراكز بحثية 
 التقنيات في مجاالت البحوث المختمفة.

ويعّد الشاب القطري محمد الكواري، الفائز بالمرتبة الثانية في الموسم الخامس لنجوم العموم، قصة نجاح 
و المصاعب التي تواجو حكام المباريات لمتأكد من تق كرة القدم، وقد ىالتستحق أن تروى. ومحمد من عشا

 لخط المرمى. 7في العديد من الحاالت، فقام بابتكار تقنية آي  لخط المرمىاجتياز الكرة 



لتطوير في شركة الرياضة العالمية بقطر، مما سمح لو بحث واملىذا االبتكار، أصبح محمد مديرًا  وبعد
تسويق ثمرة أفكاره وتطبيقيا في كأس العالم والعمل عمى من المسؤولين الكبار في الفيفا،  بمقابمة العديد

 المزمع تنظيميا في قطر. 5155

جسوم، عمى توفير الدعم والمساعدة لمشباب  من جيتو، يعمل الفائز بالموسم الرابع لنجوم العموم، خالد بو
العربي المتحمس والمشارك في ىذا البرنامج. وقد اشتير خالد باختراع "طاىي"، وىي أداة طبخ حديثة وذكية 
توفر تجربة رائعة لمطياة، وىو يعمل اليوم عمى مبادرة جديدة باسم "صانع"، لتشجيع طالب المراحل الثانوية 

 ويميا إلى منتجات مفيدة. عمى تطوير أفكارىم وتح

وخالد عمى اقتناع بأن العالم العربي عمى موعد مع مستقبل زاىر في مجاالت العموم والتكنولوجيا. وعندما 
لد غرار عباقرة عمى ستنتج س ئل إذا ما كانت المنطقة  مؤسس شركة أبل األمريكية، ستيف جوبز، والذي و 

"بالطبع.. لقد سنحت لي خالل العامين الفائتين فرصة  ألب سوري األصل، وافق خالد بحماس، قائاًل:
وتعد بالكثير،  ،االطالع عمى مجاالت االبتكار وريادة األعمال في العالم العربي، وىي تتقدم بسرعة مذىمة

بالرغم من التحديات. يمكنني رؤية النور في نياية النفق، فقد تعرفت عمى مبتكرين يعممون عمى العديد من 
كبار إنما ىو مسألة عرب ، وأنا عمى ثقة بأن ظيور مخترعين بشغف السوق العالمي سيتمقفياتي المنتجات ال

   وقت".

، رأي بو جسوممعيد قطر لبحوث الحوسبة، اإلداري لمدير الالدكتور عبدالمطيف السعودي،  أّيدمن جيتو، 
إلثبات مواىب الشباب العربي في مجاالت العموم بال كمل أو ممل برنامج نجوم العموم  عمل: "لقد وأضاف

بدوره سيسرع  وىذاتمكن البرنامج من تعزيز االىتمام بالعموم والتكنولوجيا بين شباب المنطقة، وقد واالبتكار. 
 من المبتكرين".القادم تطور الجيل من 

صرارىا عمى  يد، فقد بات من إعادة أمجاد ماض تمومع استمرار جيود مؤسسة قطر في ىذا السياق، وا 
، ويساىم في تطور الممكن تخّيل غد مشرق يمعب فيو العالم العربي دورًا فاعاًل في إنتاج أحدث التقنيات

 . الحضارة العالمية

 تعميق الصور 

جميور برنامج نجوم العموم يشاىد اإلعالمي القطري ومقّدم البرنامج، خالد الجميمي، أثناء : 1صورة رقم 
 تصوير البث الحيّ 



عضو لجنة تحكيم برنامج نجوم العموم، السيد يوسف صالح، المدير العام لمركز قطر شل : 2صورة رقم 
 لمبحوث والتكنولوجيا

من اليسار، العالم المصري األمريكي والموجو ببرنامج نجوم العموم، الدكتور فاروق باز، يعاين : 3صورة رقم 
جياز الطيي الصحي "طاىي" الذي اخترعو الشاب القطري خالد بو جسوم، الفائز ببطولة الموسم الرابع 

 لمبرنامج 

 حدث إلى طالب المدارسالفائز الثاني بالموسم الخامس لمبرنامج، محمد الكواري، يت: 4صورة رقم 

 

 انتهى
 

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

 عمى بالنفع يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون عمى المعتمد اقتصادىا
 الوالد األمير السمو صاحب من كريمة   بمبادرة   0992 سنة قطر مؤسسة تأّسست .بأكممو والعالم قطر دولة
 .إدارتيا مجمس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خميفة بن حمد الشيخ
 خالل من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة االستراتيجية ميمتيا بتحقيق قطر مؤسسة وتمتزم
 اكتساب من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب لمتعميم قطاع إنشاء

 طريق عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة عمى مبني   القتصاد   الضرورية والسموكيات الميارات
 متطّور مجتمع إنشاء في أيضاً  المؤسسة األساسية. وتسيم العممية المجاالت من المبتكرة الحمول استخالص

 .لممجتمع المباشرة االحتياجات وتمبية التراث عمى والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز
 : لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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