
  

  جريدة البالد 

 تأكيًدا لألولويات الوطنية في البحث العلمي وتحقيقًا لجملة من األهداف 

 البحرين تطلق أول هاكثون في علوم الفضاء
 

   

  

 جامعة البحرين  -الصخير 

 

 انطلقت صباح أمس في جامعة البحرين، أعمال الهاكثون الذي أقامته الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
(NSSA) بالتعاون مع شركة “Clever Play”  الحاصلة على ترخيص وكالة الفضاء

في مجال الفضاء. ويعد هذا الهاكثون األول على مستوى مملكة البحرين ودول   (NASA)  األميركية
 .2019أكتوبر  19و  18مجلس التعاون الخليجي، ويعقد على مدى يومين 

 

ية لعلوم الفضاء كمال أحمد وصرح وزير المواصالت واالتصاالت، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطن
قائالً: “إن هذه الفعالية تأتي من منطلق حرص الهيئة على تنفيذ توجهات القيادة الحكيمة حفظها هللا  

ورعاها، مستذكرين ما جاء في الكلمة السامية لصاحب الجاللة الملك المفدى خالل افتتاح دور االنعقاد  
جيه جاللته للعمل على وضع خطة وطنية لالقتصاد الثاني للمجلس الوطني في نسخته الخامسة، وتو

الرقمي. إن مثل هذه الفعاليات لها أثر كبير في تأهيل الكفاءات الوطنية وإكسابهم للمهارات والمعارف 
لمواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم التكنولوجيا ومتطلبات سوق العمل وتهيئة الكفاءات الوطنية  

الفعالية إضافة لكونها تركز على تقنيات متقدمة، فإنها عالمية المستوى، حيث  للمستقبل. إن مما يميز هذه 
 .”مشارك 18000جهة حول العالم، وما يفوق  235يشارك في تنفيذها ما يزيد على 

ومن جانبه، قال رئيس جامعة البحرين رياض يوسف حمزة إن الجامعة تضع أهداف التنمية المستدامة  
على قمة أولوياتها، وتعمل مع الشركاء في مختلف المجاالت على تحقيق   2030لرؤية مملكة البحرين 

 .أعلى مستويات الجودة والكفاءة في مجال تطوير المناهج التعليمية والبحث العلمي

وأشاد بالتعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، الفتًا إلى أن مذكرة التفاهم التي تمَّ إبرامها في وقت سابق  
الوطنية لعلوم الفضاء وجامعة البحرين قد تضمنت التعاون في دعم علوم الفضاء على   بين الهيئة



المستوى الوطني، إذ أسهم التعاون في تحقيق المنفعة المشتركة لتلبية الحاجات الوطنية الداعمة ألهداف 
 .التنمية المستدامة

 

عسيري، إن المشاركة في هذه الفعالية  وبدوره، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء محمد ال
جاءت انطالقًا من حرص الهيئة على تحقيق أهدافها االستراتيجية المتمثلة في نشر الثقافة التقنية لعلوم  
الفضاء في مملكة البحرين، ودعم هذا القطاع على المستوى الوطني من خالل تطوير األنشطة البحثية 

 .ختلفةللطلبة الملتحقين بدراسة العلوم الم

 


