"نجوم العموم" برنامج االبتكار من مؤسسة قطر في موسمه السابع عمى قناة MBC4
مبادرة رائدة تجمع أفضل المبدعين الموهوبين في المنطقة

الدوحة ،قطر 41 ،سبتمبر  :5142يعود برنامج نجوم العموم ،أكثر برامج البحث عن مواىب االبتكار العربية تمي ًاز،

ىذا الخريف عمى قناة  MBC4في موسمو السابع .وسوف يستضيف الموسم الجديد من برنامج تمفزيون الواقع
التعميمي الترفييي من مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع ،أفضل مواىب االبتكار في تاريخو ،وذلك بسبب
األعداد الكبيرة من الطمبات المقدمة لممشاركة فيو.
ويأتي برنامج نجوم العموم ،الذي يعد وسيمة إلطالق قدرات اإلنسان لدى الجيل القادم من المبتكرين الطموحين في
مجال العموم والتكنولوجيا ،تماشياً مع ميمة مؤسسة قطر الرامية إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز .ومنذ انطالق
البرنامج ،تابع ماليين المشاىدين في جميع أنحاء العالم العربي المشاركين الطموحين من الشباب خالل رحمتيم
اإلبداعية التي مضوا فييا عمى أمل االنضمام إلى الجيل القادم من المخترعين العظام .وسوف تبدأ حمقات الموسم

مساء
مساء بتوقيت مكة المكرمة ،أو الرابعة
السابع عمى قناة  ،MBC4يوم الجمعة  87سبتمبر ،تمام الساعة السابعة
ً
ً
بتوقيت جرينتش.
وينطوي البرنامج عمى اختيار اثني عشر رائداً شاباً في مجال العموم والتكنولوجيا ضمن جولة ينتيي بيا المطاف في
العاصمة القطرية ،الدوحة ،حيث يتم تشجيعيم عمى تطوير أفكار مشروعيم ،بالتركيز عمى المراحل الحساسة من دورة

االبتكار ،بدءاً بالجانب اليندسي وصوالً إلى التصميم .ويتابع المشاىدون لجنة تحكيم مؤلفة من رجال أعمال

مرموقين ،ومصممين ،وخبراء في التكنولوجيا ،تقوم بإقصاء المرشحين إلى أن يبقى أربعة منيم فقط .وتتم مكافأة
المشاركين الذين يصمون إلى المرحمة النيائية ،بفضل ذكائيم وقدرتيم عمى التحمل وبراعتيم ،في الحمقة األخيرة من
البرنامج ،والتي تبث عمى اليواء مباشرة وتشيد مداوالت لجنة التحكيم وتصويت الجميور لتحديد الفائز.
وفي تعميقو عمى ىذا الموسم من البرنامج ،قال الميندس سعد إبراىيم الميندي ،رئيس مؤسسة قطر" 9يساىم برنامج
نجوم العموم في تسريع وتيرة تطور الجيل القادم من المخترعين العرب ،من خالل مشاركتيم الموارد الموجودة في
البيئة التكنولوجية والبحثية المزدىرة في قطر .ونجاح المرشحين المشاركين في برنامج نجوم العموم ىو نجاح
لممجتمعات التي تحتضنيم ،حيث أن رواد األعمال الناجحين يحفزون النمو االقتصادي ،ويرسون العموم والتكنولوجيا
كمجاالت أكاديمية ومينية حيوية وجذابة ،تعدنا بمستقبل أفضل".

وفي سبيل العثور عمى األفضل واألذكى بين أبناء المنطقة ،تسافر لجنة تحكيم برنامج نجوم العموم إلى جميع أنحاء
العالم العربي في جولة لمقابمة المرشحين المحتممين خالل أول أربع حمقات من البرنامج .ويتم اختيار  81مرشحاً فقط
من بين آالف المتقدمين ،لمسفر إلى مختبرات نجوم العموم في واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا ،العضو في مؤسسة

قطر .وسيعممون ىناك بإشراف مرشدين لصقل أفكارىم وبناء نماذج من اختراعاتيم .وسيتم اختبار تصاميميم
واختراعاتيم خالل حمقات إقصاء تقوم خالليا لجنة التحكيم بتقييم مياراتيم في اليندسة والتصميم .وسيتقاسم
المتسابقون األربعة الفائزون جائزة مالية قدرىا  566,666دوالر ،بينما يتم تحديد الفائز بالجائزة الكبرى خالل حمقة
نيائية خاصة في بث حي ومباشر.
ويقول يوسف عبد الرحمن صالح ،عضو لجنة التحكيم الدائم والمدير العام لمركز ِشل قطر لمبحوث والتكنولوجيا في
واحة العموم والتكنولوجيا في قطر" 9قدم عشرات اآلالف من المبدعين الشباب طمبات لممشاركة في برنامج نجوم

العموم عمى مدى سنواتو السبع الماضية .ونحن نالحظ نموًا في عدد الطمبات المقدمة ىذا العام ،والتي تنطوي عمى

ال عن المؤىالت األكاديمية المتفوقة .وسيكون أمامنا تحد كبير
المزيد من المواىب والخبرات الفريدة من نوعيا ،فض ً

الختيار  81مرشحاً فقط من بين جميع ىؤالء".

ويعد خريجو برنامج نجوم العموم بمثابة قدوة لمشباب العربي وسفراء لمعموم والتكنولوجيا واليندسة والرياضيات .وقد
كرس المشاركون السابقون في البرنامج مئات الساعات في خدمة المجتمع ،من خالل مشاركتيم في ورشات عمل
ومؤتمرات ،ومناقشات مؤتمرات (تيد) إلليام الشباب العربي في مختمف أنحاء المنطقة .وساىم العديد منيم في إطالق
منتجات ناجحة وتأسيس شركات جديدة في المنطقة .كما شارك البعض خبراتيم في محافل دولية وقدموا المشورة

والنصح لغيرىم من المبتكرين الطموحين .وسجل المرشحون الذين ظيروا في برنامج نجوم العموم حتى اآلن ،والبالغ

عددىم  81مرشحاً 65 ،براءة اختراع ،وأسسوا  86شركة .ويمكن لمتابعي البرنامج التفاعل مع بعضيم البعض من
خالل صفحات البرنامج عمى وسائل اإلعالم االجتماعية ،حيث تضم صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج أكثر من 1

مميون معجب ،بينما تضم قنوات تويتر ويوتيوب واينستاجرام أكثر من  46,666متابع .ىذا ويستمر الموقع
اإللكتروني لبرنامج نجوم العموم في توفير العديد من الميزات المصممة إلثراء تجربة مشاىدة البرنامج.
ويشيد الموسم السابع لبرنامج نجوم العموم عودة خالد الجميمي كمضيف لمبرنامج .وسوف يتابع المشاىدون  81مبدعًا

يتنافسون خالل  86حمقات تبث في وقت الذروة .ويمكن متابعة مشوار المشتركين بأكممو من خالل الحمقات اليومية
مساء بتوقيت مكة المكرمة ،أو الواحدة
المرفقة ،والتي سيبدأ بثيا اعتبا ًار من يوم السبت  86أكتوبر في الساعة الرابعة
ا
ً
ظي اًر بتوقيت جرينتش عمى قناة .MBC4

-انتيى-

لممزيد من المعمومات ،يرجى االتصال بـِ:

تايمور بوسونغ أو حنان ركاني

ىاتف+ 974 44364385 9
الموقع اإللكتروني www.starsofscience.com

فيسبوك https://www.facebook.com/StarsofScienceTV
تويتر https://twitter.com/starsofscience
يوتيوب http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv
إنستغرام starsofsciencetv

نبذة عن برنامج نجوم العموم:
"نجوم العموم" ىو برنامج تمفزيون واقع تعميمي ترفييي أطمق بمبادرة من مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،
ويعتبر البرنامج الرائد في المنطقة في مجال االبتكار .وييدف البرنامج إلى دعم وتشجيع المخترعين الطموحين في
مجال العموم والتكنولوجيا في العالم العربي .وفي موسمو السابع حالياً ،يخضع  81مرشحاً لتحدي إثبات مياراتيم
خالل المراحل الحساسة لالبتكار بينما يتعاونون مع مشرفين رائدين في القطاع .وتقوم لجنة تحكيم البرنامج التي تضم
فريقًا من الخبراء بتقييم واقصاء المتسابقين ومنتجاتيم المبتكرة في حمقات اليندسة والتصميم إلى أن تبقى أربعة
مشاريع فقط .ويتنافس المتسابقون األربعة النيائيون لتقاسم جائزة قيمتيا  566ألف دوالر أمريكي ،حيث يتم تحديد
بناء عمى مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجميور.
ذلك ً
بث البرنامج اعتباراً من يوم الجمعة الموافق  41سبتمبر ولغاية الجمعة الموافق  51نوفمبر  5142عمى
وسيبدأ ّ
قناة .MBC4

مؤسسة قطر – إلطالق قدرات اإلنسان
مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع ىي منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول
اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان ،بما يعود بالنفع عمى دولة قطر

والعالم بأكممو .تأسست مؤسسة قطر سنة  8884بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة
آل ثاني ،وتتولى صاحبة السمو الشيخة مو از بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.
وتمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم ،والبحوث والعموم ،وتنمية المجتمع من خالل إنشاء
قطاع لمتعميم يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات
والسموكيات الضرورية القتصاد مبني عمى المعرفة .كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول
المبتكرة من المجاالت العممية األساسية .وتسيم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطور وتعزيز الحياة الثقافية
والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.

لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
http://www.qf.org.qa

نبذة عن مجموعة MBC
تأسست "مجموعة  "MBCفي العام  1991في لندن ،لتصبح أول مجموعة قنوات فريدة من نوعيا في العالم العربي.
وعبر سجمـيا الحافل والمميز الذي يمتد عمى مدى  12عامًا ،تبوأت "مجموعة  "MBCمكانة مرموقة لتصبح مجموعة
إعالمية عالمية تثري حياة ماليين المشاىدين من خالل التواصل والتفاعـل معيم ،وتزويدىم بالمعمومات .ومن مقرىا
الرئيسي في مدينة دبي لإلعالم بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،تضم "مجموعة  "MBCاليوم  20قناة تمفزيونية ىـي9
( MBC1لمترفـيو العائمي) ،و ( MBC2 & MBC MAXأفالم عالمية عمى مـدار الساعة) ،و ( MBC3قناة
مخصصة ألطـفال وتضم مزيجاً من البرامج العالمية واإلنتاجات المحمية) ،و ( MBC4لممرأة العربية العصرية) ،و
( MBC Actionأفالم ومسمسالت التشويق والمغامرة باإلضافة إلى برامج من إنتاج محمي) ،و MBC
( Varietyأفالم ومسمسالت وبرامج ومنوعات عالمية عمى مدار الساعة) ،و MBCدراما (دراما عربية وكذلك تركية
وىندية والتينية وغيرىا مدبمجة إلى العربية) ،و ( MBC+ Dramaقناة مدفوعة)  ،والعربـية (قناة األخـبار بالمغة
العربيـة عمى مدار الساعة)؛  ،والحدث (نافذة إضافية لقناة العربية تتوجو لمدمني األخبار) ،و"وناسة"(قناة األغاني

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

(أفالم

ومسمسالت وبرامج ىندية وآسيوية مدبمجة ومترجمة) ،وشبكة قنوات رياضية كروية ىي MBC PRO SPORTS
التي تضم  3قنوات مخصصة لبث المسابقات الكروية السعودية والبرامج الكروية ذات الصمة؛ و( MBC USAقناة
عمى " "Dish Networkموجية لمجميور العربي المتواجد في الواليات المتحدة األميركية ،وىي مخصصة لعرض
مروحة واسعة من المحتوى النوعي العائد ألبرز قنوات  ،MBCمن أفالم ومسمسالت وبرامج)؛ باإلضافة إلى محطتـين
إذاعيتين ىما( MBC FM 9لمموسيقى الخميجية) ،وبانوراما ( fmألنجح االغاني العربية الحديثة)؛ باإلضافة إلى
شركة  O3لإلنتاج (وحدة االنتاج المتخصصة بالبرامج واألفالم الوثائقية) .كما تنبثـق عن المجموعة عدة مواقع
إلكترونية

رائدة

عمى

شبكة

اإلنترنت

تتضمن9

،www.mbc.net

و

،www.alarabiya.net

و

 www.shahid.netوىو أول موقع "فيديو حسب الطمب" مجاني في العالم العربي ،و  www.actionha.netو
www.mbcprosports.netوغيرىا.
ابتداء من يوليو  ،2011بدأت مجموعة  MBCبث سبع قنوات بأحدث تقنيات البث العالي الوضوح في منطقة
و ً
الشرق االوسط وشمال افريقيا .وتضم القنوات  MBC ،MBC Action ،MBC 4 ،MBC 2 ،MBC1دراما،

و ،Max MBCإضاف ًة إلى قناة العربية .وفي عام  1682تم إضافة  MBC3ليذه الباقة وفي عام  1683تم إضافة
قناة  MBC Varietyأيضاً.

