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نوفمبر / بنا / وقعت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ممثلة بسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصالت واالتصاالت،    19المنامة في  
مثلها السيد  (اتفاقية تفاهم) مع المؤسسة األمريكية كالمان العالمية المتخصصة في مجال الفضاء والطيران التي  رئيس مجلس إدارة الهيئة

توم كالمان رئيس ومؤسس مؤسسة كالمان العالمية على هامش معرض دبي للطيران، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق رؤيتها 
     التي وضعها حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه لوضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال الفضاء.

  
مشاركة في وبهذه المناسبة، صرح وزير المواصالت قائالً: "نسعد اليوم بتوقيع هذه االتفاقية التي تنضم من خاللها مملكة البحرين لقائمة الدول ال
ضاء، الذي برنامج مؤسسة كالمان العالمية، حيث يوفر هذا البرنامج منحا دراسية للنخبة من الطلبة الموهوبين لالشتراك في المعسكر السنوي للف

. ال يسعني إال التقدم بخالص الشكر لمؤسسة كالمان العالمية على تعاونهم 2021سيقام في والية االباما في الواليات المتحدة األمريكية، خالل صيف  
  ودعمهم، ولإلدارة التنفيذية للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على جهودهم الكبيرة التي أثمرت هذا التعاون المتميز".

  
للهيئة في  ا صرح الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بأن توقيع هذه االتفاقية جاء بعد الجهود الحثيثةكم

  لمية.التعاون مع مختلف المؤسسات العالمية المتخصصة لتطوير هذا القطاع في المملكة، التي كان من بينها التعاون مع مؤسسة كالمان العا
  

ة من وأضاف: "بأن هذه االتفاقية ستسهم بشكل كبير في تحفيز الطلبة على االهتمام بالتخصصات العلمية، كما أنها ستثري معارف الفئة المستهدف
األهداف االستراتيجية للهيئة الطلبة البحرينيين الموهوبين والمتميزين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهذا كله يتفق مع  

لخدمة ويسهم في تحقيق مبادراتها الرئيسية"، متطلعًا إلى المزيد من أوجه التعاون المشترك مع الوكاالت والمؤسسات العالمية وعلى نطاق أوسع 
  مملكة البحرين.



  
خالل السنوات المقبلة، مضيفًا بأن الهيئة الوطنية لعلوم  كما أشار العسيري الى أن هذا االتفاق يؤسس لبداية مثمرة لفتح آفاق واسعة لتعاون أكبر

، وذلك إيماًنا الفضاء تولي اهتماًما بالغا بالتعليم والتدريب في قطاع الفضاء وعلومه المختلفة التي باتت تشكل جزء أساسيًا في قائمة علوم المستقبل
     ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة. منها بأهمية هذا القطاع وما سيعكسه إيجابًا على مستقبل المملكة، 

  
قة في وجاء اختيار مؤسسة كالمان العالمية لمملكة البحرين لتكون إحدى الدول المشاركة في هذا البرنامج استناًدا لما تحظى به من مكانة مرمو

هذه االتفاقية كان بسبب ما تتمتع به من الجدارة مجال التعليم على مستوى المنطقة، كما أن اختيار الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لتكون طرفًا في 
الجهات واألهلية لتكون شريًكا لكالمان العالمية في عملية اختيار الطلبة المتميزين والمستوفين لشروط البرنامج، حيث تنسق الهيئة مع عدد من 

  هذا البرنامج الرائد عالميًا.المعنية للبدء في إجراءات اختيار من تنطبق عليهم الشروط لتمثيل مملكة البحرين في 

 


