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 هيئة الفضاء تحتفل بيوم المرأة البحرينية
 

برعاية من الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، 
ة تحت شعار (المرأة ديسمبر بيوم المرأة البحريني 1احتفلت الهيئة يوم الثالثاء الموافق 

البحرينية في مجال العمل الدبلوماسي) وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة، حيث تم 
تكريم عدد من منتسبات الهيئة ممن تميزن في مشاركاتهن الخارجية وحصدن الجوائز 
 .والشهادات بما يؤكد انهن خير سفراء للهيئة ولمملكة البحرين في مجال علوم الفضاء

ذه المناسبة صرح الدكتور محمد العسيري قائال: نحيي اليوم كل امرأة بحرينية قرأت ثم وبه
تعلمت ثم شاركت لتسمو بأجيال مملكة البحرين نحو العلى، ولتسهم في بناء هذا الوطن 

العزيز. انها مناسبة عزيزة علينا جميعا، وان كنا نؤمن بأن تقدير المرأة البحرينية ال ينقطع وهو 
حياتنا اليومية، ونستمد ذلك من شريعتنا االسالمية السمحاء، ومن سيرة رسولنا  جزء من

الكريم عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم، ومن اهتمام قيادتنا الرشيدة حفظها هللا ورعاها، 
ومن القوانين واألنظمة العديدة التي سنتها مملكة البحرين، إال ان هذا اليوم يبقى ذا نكهة 

م فيه في كل عام المزيد من العبر، ونتعلم منه الدروس من خالل التركيز على خاصة، نستله
دور المرأة البحرينية في قطاع محدد، ليبرز فيه دورها ولتقول لكل بحريني افخر بإنجازاتي  

 .وتفاخر بها بين الشعوب واألمم

ر لرئاسة ونيابة عن المكرمات، صرحت المهندسة منيرة المالكي قائلة: نتقدم بخالص الشك
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء إلهتمامها بالعنصر النسائي وإلتاحتها الفرصة للمرأة للحصول على 

التعليم والتدريب المتقدم واالطالع على أحدث ما توصل له العلم في مجال علوم الفضاء من 
في  خالل إشراكنا في دورات متخصصة في أرقى وأفضل وكالت الفضاء والجامعات والمعاهد 

مختلف دول العالم، ولزرعها الثقة فينا باننا خير سفيرات للهيئة ولمملكة البحرين في مجال 
الفضاء. ان الهيئة قد قامت مشكورة بتحقيق هدف تكافؤ الفرص بين الجنسين وإتاحة الفرصة 
 لمنتسباتها الكتساب الخبرات المتعددة في المجاالت اإلدارية والتقنية من خالل إشراك المرأة

في المسابقات الدولية، واالجتماعات، والندوات الدورية والخاصة بعلوم الفضاء التي تصب 
 .نتائجها في إيجاد الحلول للمتطلبات واالحتياجات الوطنية المتعددة



 .وفي الختام قدم الدكتور العسيري الهدايا وشهادات الشكر للمتميزات من منتسبات الهيئة

 


