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 نوفمبر 12االثنين

اختتمت، االثنين، فعاليات المنتدى العلمي "تقنيات الفضاء للبحرين"، الذي أقامته كلية البحرين التقنية بوليتكنك البحرين، 
بالشراكة مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، تحت رعاية وزير المواصالت واالتصاالت كمال بن أحمد محمد، وبمشاركة 

  .يين من داخل البحرين وخارجهانخبة من المتحدثين الخبراء واألكاديم

  

رائد الفضاء  15وشهد المنتدى في يومه الثاني العديد من الفعاليات المهمة، استهلها قائد الوحدة النموذجية ألبولو 
األمريكي ألفريد م. ووردن بعرض تقديمي عن رحلته إلى القمر وتجربة الخروج من مجال الجاذبية الخاص باألرض، 

يات األخرى بين تقديم العروض العلمية حول تقنيات الفضاء، وسبل استغالل التطبيقات الفضائية لدعم فيما تنوعت الفعال
المشاريع التنموية، واستعراض التجارب العالمية في مجال بناء القدرات في مجال الفضاء، وبحث إمكانية االستفادة من 

ت الحوارية المتخصصة التي شارك فيها نخبة من الخبراء في المشاريع الدولية في هذا الميدان، باإلضافة إلى عقد الجلسا
  .تقنيات الفضاء وعلومه المتنوعة

  



حضر المنتدى عدد من كبار المسؤولين في المملكة من القطاعين العام والخاص، وممثلين من مختلف القطاعات 
ة نخب من أساتذة الجامعات وجموع من الحكومية ذات العالقة بالتطبيقات التقنية المرتبطة بالفضاء، إضافة إلى مشارك

  .الطلبة الذين أثروا بأسئلتهم ومداخالتهم حلقات المنتدى

  

وبهذه المناسبة عبرت مدير إدارة التطوير األكاديمي ببوليتكنك البحرين إيما جناحي عن جزيل شكرها وتقديرها لوزير 
منتدى، وللهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وعلى رأسها المواصالت واالتصاالت كمال بن أحمد محمد على رعايته الكريمة لل

الرئيس التنفيذي محمد إبراهيم العسيري على المشاركة في اإلعداد والتنظيم لهذا المنتدى المهم الذي يمس قطاًعا حيويًا 
ذات الصلة، في المملكة، من شأن االستثمار فيه واالستفادة من تطبيقاته الفضائية، تطوير حزمة من الخدمات الحكومية 

باإلضافة إلى تحفيز البحث العلمي والتشجيع على االبتكار، فقطاع الفضاء اليوم بات يشكل نواة للمعرفة يعول عليها في 
  .رسم مالمح مستقبل مختلف العلوم

  

شأنها كما توجهت جناحي بالشكر الجزيل إلى المتحدثين الرئيسيين في المنتدى، الذين أثروا المنتدى بمعلومات قيمة من 
أن تؤسس لمرحلة جديدة من اكتساب العلم والمعرفة، والمضي قدًما في مجال علوم الفضاء، واستغالل تطبيقات تلك 

العلوم المتعددة بما يسهم في تحقيق األهداف المنشودة، ويعزز من مكانة البحرين في قطاع الفضاء اآلخذ في النمو 
 .2030ة والتطور، ويحقق رؤية مملكة البحرين االقتصادي


