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ي المن
ة   14امة ف  ي وضعها حض 

ي تبذلها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لتحقيق رؤيتها الت 
ي إطار الجهود الت 

ديسمبر / بنا / ف 
ي مجال الفضاء،  

ي مصاف الدول المتقدمة ف 
صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه، لوضع مملكة البحرين ف 

تصالت رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس كمال بن أحمد محمد  وتحت رعاية كريمة من سعادة وزير المواصالت وال 
ي الرئيس التنفيذي للهيئة أعلنت الهيئة عن أسماء الطلبة األربعة الذين تم   وبحضور الدكتور محمد إبراهيم العسبر

ي الوليات ا
ي ولية الباما ف 

، الذي سيقام ف  ي معسكر الفضاء الدولي
لمتحدة األمريكية  اختيارهم لتمثيل مملكة البحرين ف 

وذلك من بعد الطالع عىل األداء األكاديمي لكافة الطلبة المرشحير  وعمل المقابالت الفردية    2021خالل صيف 
ي حددتها مؤسسة كالمان  

ا للمعايبر الت 
ً
بية والتعليم ووفق لختبار وتقييم حصيلتهم المعرفية بالتنسيق مع وزارة الب 

نامج وهم آمنة البوسميط من مدرسة  العالمية، حيث تم اختيار الطلبة  وط البر ين والمستوفير  لشر األربعة المتمبر 
الستقالل الثانوية للبنات وريم الحمر من مدرسة اإليمان الخاصة ومنوة المقهوي من مدرسة الحد الثانوية للبنات  

افق الطلبة األستاذة أمل ، وسبر  .جاسم البنعىلي  ونواف عبد الرحمن من مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنير 

وب  هذه المناسبة، قال سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد "شهدنا اليوم اطالق مبادرة جديدة للهيئة الوطنية لعلوم  
ي المجتمع بأهمية الفضاء وعلومه  

ي نشر الوعي ف 
اتيجية والمتمثل ف  ي سبيل تحقيق أحد أهدافها السب 

الفضاء ف 
ي ثمرة جهود طويلة انطلقت منذ عام وتطبيقاته وخصوًصا بير  فئة الناشئة والشباب، وهذه الم

عىل   2018بادرة تأت 
ي معسكر الفضاء، 

ان. اليوم تم اإلعالن عن أسماء الطلبة المتأهلير  للمشاركة ف  هامش معرض البحرين الدولي للطبر
ا عىل مشاركة هؤلء النخبة ونتطلع ألن يكونوا عنارص تحفبر  للناشئة إليالء مزيد من العناية   ً بالعلوم  ونحن نعول كثبر



ي المملكة ومنها قطاع  
األساسية، والتخصصات العلمية بما يضمن وجود كفاءات وطنية ترفد مختلف القطاعات ف 

ي تحقيق التطور والستدامة. وأوجه الشكر إل  
ين والفنيير  المهرة، بما يسهم ف  الفضاء بالمهندسير  والتقنيير  المتمبر 

بية والتعليم عىل تعاونها مع الهيئ ي تحويل هذا  وزارة الب 
ي تنفيذ عملية اختيار الطلبة، وأن أشكر كل من ساهم ف 

ة ف 
   ."اإلنجاز من مجرد فكرة إل حقيقة ملموسة

ي عقدت 
وع من خالل قمة الشباب الت  ي "استلهمنا فكرة المشر من جانبه، قال الدكتور المهندس محمد إبراهيم العسبر

توجيهات ومتابعة من سعادة وزير المواصالت والتصالت رئيس  ، وعقدنا العزم عىل تنفيذ هذه الفكرة ب2018عام 
ان السيد يوسف محمود، وقد تمكنا بفضل من هللا   مجلس إدارة الهيئة وبدعم من مدير معرض البحرين الدولي للطبر

ي ا
لمعسكر، من تحقيق ذلك بالتعاون مع مؤسسة كالمان العالمية، واليوم تم اإلعالن عن الطلبة المتأهلير  للمشاركة ف 

وهذه المشاركة األول من نوعها لطلبة من مملكة البحرين، والهيئة حريصة عىل حسن استثمار هذه المشاركة لتكون  
فرصة للفريق لتحقيق الستفادة المرجوة، ومن ثم نقل ما تعلموه من معارف واكتسبوه من مهارات إل طلبة البحرين،  

ي الفريق أحد المختصير    ونتطلع ألن يكونوا بعد عودتهم بمشيئة هللا
سفراء للهيئة بير  أقرانهم من الطلبة. كما يشارك ف 

، ولنضمن مشاركة  
ً
ي البحرين مستقبال

لغرض نقل نوع آخر من المعارف لتمكير  الهيئة من تنظيم مثل هذا المعسكر ف 
ادة من المعارف المرتبطة بالفضا  ء. كل الشكر لسعادة  أكبر عدد من المهتمير  بالعلوم وممن يمتلكون الشغف لالسب  

المهندس كمال بن أحمد محمد عىل رعايته هذه الفعالية وعىل دعمه المستمر لجهود الهيئة، كما أوجه الشكر لفريق  
وع ي سبيل إنجاز هذا المشر

ة ف   ."الهيئة عىل جهودهم المتمبر 

قائم بأعمال سفبر الوليات  وتم اإلعالن عن المشاركير  ضمن احتفالية شارك فيها كال من السيدة مارغريت ناردي ال
ي الدفاعي الوليات المتحدة  

ي مملكة البحرين والسيدة هايدي غرانت مديرة وكالة التعاون األمت 
المتحدة األمريكية ف 

األمريكية والسيد توم كالمان الرئيس التنفيذي ومؤسس مؤسسة كالمان العالمية والسيد ديفيد ويتيد نائب مسؤول  
ي المملكةالشؤون العامة بالسفار 

 .ة األمريكية والسيدة ماري ماكغينيس من غرفة التجارة األمريكية ف 

ي أبرمت بير  الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومؤسسة كالمان العالمية  
ي هذه المبادرة ضمن اتفاقية التفاهم الت 

تأت 
ي انضمت من خاللها مملكة البحرين لقائمة الد

ان، الت  ي مجال الفضاء والطبر
ي برنامج  المتخصصة ف 

ول المشاركة ف 
ي المعسكر السنوي للفضاء. وجاء اختيار  

اك ف  المؤسسة والذي يوفر منًحا دراسية للنخبة من الطلبة الموهوبير  لالشب 
ا لما تحظ  به من مكانة  

ً
نامج استناد ي هذا البر

مؤسسة كالمان العالمية لمملكة البحرين لتكون إحدى الدول المشاركة ف 
ي مجال التع

 .ليم عىل مستوى المنطقةمرموقة ف 

ي لرائد الفضاء عبر مقابلة عدد من  
ويقوم المعسكر بتوفبر الفرصة للمشاركير  لتعلم تاري    خ الفضاء ومعرفة الدور الحقيق 

، باإلضافة إل العمل مًعا كفريق ضمن تجارب محاكاة واستكمال   رواد الفضاء والطالع عىل تجارب  هم بشكل مباشر
حفبر  المشارك عىل الهتمام بالتخصصات العلمية والهندسية وتلك المتعلقة بالتكنولوجيا  لمهمات الفضاء، وذلك لت

ي تحقيق إحدى مبادراتها الرئيسية والمتعلقة  
اتيجية للهيئة ويسهم ف  والرياضيات، والذي يتفق تماًما مع األهداف السب 
ا من   بزيادة الوعي بمجال قطاع الفضاء وعلومه المختلفة والذي بات يشكل جزء

ً
ي قائمة علوم المستقبل، إيمان

أساسًيا ف 
ي مصاف الدول المتقدمة

 .الهيئة بأهمية هذا القطاع وما سيعكسه إيجاًبا عىل مستقبل المملكة ويجعلها ف 

ة لألساتذة للتعرف عن كثب عن كل  من جانبها، قالت الستاذة أمل البنعىلي "مؤسسة كالمان العالمية قدمت فرصة ممبر 
جال علوم الفضاء وتطبيقاته من خالل التحدث مع رواد الفضاء والطالع عىل تجارب  هم الشخصية باإلضافة ما يتعلق بم

ي إيصال المفاهيم  
إل الستفادة من المعرفة المتحصل عليها ضمن األنشطة العلمية والتمارين العملية وتوظيفها ف 

هم لال  ي مجالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة  النظرية بشكل سلس وواضح إل الطلبة، مما يؤدي إل تحفبر 
نخراط ف 

ي هذا الخصوص موصول لسعادة وزير المواصالت  
ي تعتبر أساس لعلوم المستقبل. والشكر ف 

والرياضيات والت 
والتصالت رئيس مجلس إدارة الهيئة ولإلدارة التنفيذية بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عىل اختيارهم لي لتمثيل مملكة  

ي عىل الستفادة من المعسكر لنقل التجربة إل األجيال القادمة  البحري
ي هذا المحفل الدولي المهم وثقتهم بقدرت 

ن ف 
 .وزيادة وعيهم بمدى أهمية علوم الفضاء وعالقته بمهن المستقبل

ي المعسكر
ي دعمهم، ووصولهم إل المشاركة ف 

 .وتقدم الطلبة المشاركير  بجزيل الشكر لكل من ساهم ف 

 



ي هذه الفعالية كال من الدكتور محمد جاسم العثمان مستشار مجلس إدارة الهيئة والسيد يوسف محمود مدير   شارك
ف 

ي ينتمي لها الطلبة المختارين وعدد من معلميهم وممثلير   
ان ونخبة من مدراء المدارس الت  معرض البحرين الدولي للطبر

بية والتعليم.  ي معسكر الفضاء الدولي عن وزارة الب 
 يئة الوطنية لعلوم الفضاء تعلن عن أسماء المشاركير  ف 

 


