
 

  م 2021نيسان أبريل  7األربعاء، 

 ميرزا يبحث مع »الوطنية لعلوم الفضاء« إمكانات االستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة في

 دعم علوم الفضاء 

 

اجتماعاً مرئياً عن بعد مع   هيئة الطاقة المستدامة رئيس عبد الحسين بن علي ميرزا  عقد الدكتور

الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم   محمد إبراهيم العسيري وفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور

الفضاء وبمشاركة عدد من المختصين لدى الهيئة الوطنية، وفي بداية االجتماع رحب الدكتور ميرزا بالوفد  

مشيداً بالجهود واإلنجازات الهامة التي تمكنت الهيئة من تحقيقها منذ إنشائها والتي تقع موقع فخر واعتزاز 

يئة من منافسة نظائرها في المنطقة ومشاركتهم في تحقيق اإلنجازات التاريخية  للمملكة، حيث تمكنت اله 

  الوطني  واألمة العربية، مضيفةً بذلك لرصيد إنجازات المملكة على الصعيد البحرين  باسم مملكة

واإلقليمي والدولي، ودفعاً بمملكة البحرين في مصاف الدول السباقة لتطوير علوم الفضاء وتوسعة آفاق 

 إمكانيات االستفادة منها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. 

 

تماع االنجازات التي تحققت في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستعرض الدكتور ميرزا خالل االج

في مملكة البحرين خالل الفترة الماضية بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة حفظهم هللا، مبيناً أن 

التحركات األخيرة واإلقبال على مشاريع توليد الطاقة من الموارد المتجددة والنظيفة يكشف مدى استعداد 

ي االقتصاد في مملكة البحرين بأهمية تبني قطاع الطاقة المتجددة كإحدى الركائز االقتصادية الهامة  ووع

والرئيسية لتحقيق الشمولية واالستدامة في الخطط التنموية، واستعرض كذلك الدور الهام للطاقة المتجددة 

الضوء على أبرز المشاريع  وتقنيات والذكاء االصطناعي في دعم التوجهات لتطوير علوم الفضاء، وسلط

، وناقش إمكانية االستفادة من  2021والمبادرات ذات األولوية التي تعتزم الهيئة العمل عليها خالل العام 
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خاصة في مجال تقنيات وحلول الطاقة   الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء تبادل الخبرات والتعاون مع

 وحلول تخزين الطاقة.

 

ومن جانبهم استعرض الوفد برئاسة الدكتور محمد إبراهيم العسيري إستراتيجيات وخطط الهيئة الوطنية  

التوسعية في مجاالت  لعلوم الفضاء وأبرز إنجازات الهيئة ذات الصلة والعالقة، والخطط واإلستراتيجيات 

الذكاء االصطناعي على وجه الخصوص، حيث أوضح مستوى االهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة حفظها  

هللا لعلوم المستقبل ومن بينها علوم الفضاء وتطبيقاتها المختلفة، مثمنا الرعاية التي تحضا بها للهيئة  

لكة. ثم قدمت المهندسة منيرة المالكي عرضا حول  ومنتسبيها مما يمهد لخلق قطاع فضائي مستدام في المم

دراسة بحثية أعدتها الهيئة خالل العام الحالي بشأن استخدامات الذكاء االصطناعي في مجاالت علوم 

الفضاء. وفي ختام اللقاء أشاد الدكتور محمد العسيري بما تمكنت المملكة من تحقيقه من إنجازات هامة في 

عم كافة الجهات ذات العالقة لقطاع الطاقة المستدامة، وبالدور المحوري والهام مدة قصيرة تترجم جدية ود

لهيئة الطاقة المستدامة برئاسة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا لتحقيق ذلك، وأعرب الوفد عن خالص 

 شكرهم وتقديرهم للدكتور ميرزا على هذا اللقاء المثمر وحسن وحفاوة االستقبال.
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