
 
 

   12:46  2021أبريل   26االثنين 

 

 »هيئة الفضاء« تجتمع بهيئة الطاقة المستدامة 
في ضوء حرص الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على توثيق التعاون مع جميع الجهات الحكومية للمساهمة في تذليل جميع التحديات  

من   والمعوقات الفنية التي تواجههم والمتعلقة بحسن استغالل علوم الفضاء، وانطالقاً من مسؤوليتها في نشر ثقافة الفضاء وتعزيز االستفادة
ائية، عقدت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء اجتماعا افتراضيا مع هيئة الطاقة المستدامة حضره نخبة من المختصين من التطبيقات الفض 

الجانبين، حيث مثل هيئة الفضاء كل من الدكتور محمد العثمان والمهندس إبراهيم البورشيد والمهندسة منيرة المالكي في حين مثل هيئة  
 ندس ألكسندر السماهيجي والمهندس عبد الجبار عبد الكريم والسيد رامي عثمان. الطاقة المستدامة كل من المه

ذا  حول هذا االجتماع، أفاد المهندس إبراهيم البورشيد ممثل مختبر تحليل الصور البيانات الفضائية في االجتماع: "يأتي هذا االجتماع تنفي 

. إن الرئيس التنفيذي للهيئة  2021إبريل  5سين التنفيذيين في الهيئتين بتاريخ ألحد التوصيات التي صدرت من االجتماع الذي عقد بين الرئي 

الوطنية لعلوم الفضاء حريص على فتح قنوات التواصل والتعاون مع جميع الجهات الحكومية، كما انه وجهنا لتقديم كافة سبل الدعم  

تائج على المستوى الوطني لخدمة التنمية المستدامة في مملكة البحرين،  المتاحة لتحسين استغالل الطاقة المستدامة وتنميتها لتحقيق أفضل الن 

 ." 2030وهذا يتماشى مع برنامج الحكومة الموقرة ويسهم في بلوغ أهداف رؤية البحرين االقتصادية 

 

ي نفذها فريق مختبر تحليل كما أوضح البورشيد ان الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء سبق لها أن قدمت عرضاً تفصيلياً عن إحدى الدراسات الت 

الصور والبيانات الفضائية للمسؤولين في هيئة الطاقة المستدامة، حيث القت استحسانهم وتم تزويدهم بتفاصيلها بناء على طلبهم. وأكد 

مية االستفادة منها،  البورشيد أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ماضية قدما في تنفيذ حزمة من الدراسات التي يمكن لمختلف القطاعات الحكو 

الفنية كما ان اإلدارة التنفيذية للهيئة تدعم البحث العلمي واالبتكار في هذا الجانب مما يعزز من إمكانيات الفريق المختص وينمي من قدراته 

 والتقنية. 

 

ن، وبحث سبل تنفيذ مشاريع مشتركة  الجدير بالذكر انه من بين أهم مخرجات هذا االجتماع االتفاق على وضع أطر التعاون فيما بين الجانبي 

 تخدم مملكة البحرين. 
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