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أعلن سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصالت واالتصاالت عن مشاركة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في 

، وفي هذا الشأن 2018نوفمبر  16إلى  14والذي سيقام خالل الفترة من   2018الدولي للطيران البحرين  معرض

 التنفيذي للهيئة الدكتور محمد إبراهيم العسيري، أوضح الرئيس

 

أن مشاركة الهيئة هذا العام ستكون أكثر تميزا وأكبر حجما من سابقتها، وأنها ستتضمن مجموعة من الفعاليات الهامة، 

قاته وعدد من مشاريع التعاون مع وكاالت الفضاء العالمية، باإلضافة للمساهمة في التعريف بالفضاء وعلومه وتطبي

المتنوعة وأثرها على حياتنا كأفراد ومجتمعات، ومساهمتها في التنمية الشاملة والمستدامة للدول، وذلك بالتعاون مع عدد 

من الجهات الحكومية والخاصة، حيث ستحتضن منصة الهيئة داخل المعرض والخيمة المخصصة لها في المنطقة العامة 

 .التطبيقات الفضائية في أداء مهامها مجموعة من القطاعات الرسمية التي تستخدم

 

وقد أكد العسيري على أهمية تنفيذ برامج توعوية تبين للرأي العام دور الهيئة في المساهمة في تقديم مختلف الخدمات 

ذات العالقة بالفضاء وعلومه وربط ذلك بمشاريع التنمية والتطور في مجموعة واسعة من المجاالت، كتوفير البيانات 

ر الفضائية وتحليلها ومن ثم تزويد الجهات المختصة بالمعلومات ذات القيمة المضافة والتي سترفع من جودة والصو

الخدمات التي تقدمها الدولة، كما تشمل برامج التوعية تنفيذ ورش عمل مبسطة لفئة الشباب حول العلوم المتصلة بالفضاء 

صممة لألطفال لشرح مجموعة من المفاهيم األساسية المتعلقة وتأثيرها على مستقبل البشرية، وتقديم دروس عملية م

 بالفضاء وعلومه،

 

وتشجيعهم على االهتمام بهذا القطاع عبر القراءة واالطالع على كل ما يتعلق به بما يتناسب من أعمارهم ومستوياتهم 

قمار الصناعية متناهية الصغر التعليمية، باإلضافة لمجموعة أخرى من األنشطة المشوقة من بينها عرض عملي حول األ

ومكوناتها وطرق االتصال والتحكم بها، وعروض إلكترونية ذات عالقة بالمناهج التعليمية في مملكة البحرين والبحوث 

 .العلمية البحرينية المنشورة ذات العالقة بالفضاء وعلومه، وغيرها الكثير

 



ارة منصة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في المنطقة العامة خالل واختتم العسيري بتوجيه الدعوة للجمهور البحريني لزي

فترة انعقاد المعرض للتعرف عن كثب على مشاريع الهيئة وإنجازاتها وأنشطتها واالستفادة مما ستقدمه بالتعاون مع عدد 

 .من الجهات الحكومية

 


