
 

 فريق معسكر الفضاء يشارك في معرض دبي الدولي للطيران

 

 17:02 - ٢٠٢٢يناير   ٠٢األحد 

شاركت الطالبتان آمنة محمد البوسميط وريم خالد الحمر من فريق مملكة البحرين لمعسكر 

الفضاء الدولي وبمرافقة األستاذة أمل جاسم البنعلي ضمن فعاليات معرض دبي الدولي للطيران  

بدولة االمارات العربية المتحدة، حيث قام المشاركين بلقاء السيد توم كالمان الرئيس التنفيذي  

ومؤسس مؤسسة كالمان العالمية باإلضافة إلى رائد الفضاء العميد الجنرال تشارلي دوك والذي  

، وكان مسئوالً عن االتصاالت لرحلة  10خدم كعضو في طاقم دعم رواد الفضاء لرحلة أبولو  

، ومن ثم مشاركته في مهمة ابولو  13، وعمله ضمن الوحدة االحتياطية لرحلة أبولو 11بولو أ

كطيار لوحدة القمر ليكون بذلك عاشر رائد فضاء تطأ قدميه سطح القمر. يأتي ذلك تلبيةً   16

للدعوة التي وجهتها مؤسسة كالمان العالمية المتخصصة في مجال الفضاء والطيران ألعضاء  

ذين تم ترشيحهم للمشاركة في معسكر الفضاء الدولي في سبيل تنمية معارف الطلبة في  الفريق ال

 المجاالت ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 

وفي هذا الخصوص، قالت األستاذة أمل جاسم البنعلي رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وإدارة  

فضاء: "أتوجه بالشكر الجزيل لمؤسسة كالمان العالمية إلتاحة  المشاريع في الهيئة الوطنية لعلوم ال

الفرصة للطلبة للقاء رائد الفضاء تشارلي دوك والحديث معه عن تجربته بشكل شخصي ضمن  



فعاليات معرض دبي الدولي للطيران، كما قام الرائد بعقد ندوتين مختلفتين لسرد القصص عن  

ا للمشي على سطح القمر باإلضافة إلى اإلجابة عن  نشأته وتدريبه وتجربته الفريدة من نوعه

استفسارات الجمهور والتي حضرها الفريق المشارك في كل من معرض دبي الدولي للطيران  

  .2020ومعرض إكسبو 

وأعربت البنعلي عن شكرها لإلدارة التنفيذية بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومجلس إدارتها على  

شأنه زيادة وعي مختلف فئات المجتمع والمساهمة في تحديد  دعمهم المتواصل في كل ما 

توجهات الشباب المستقبلية ضمن مسيرتهم العلمية والعملية بما يتناسب مع التطور الحاصل في  

 العالم.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي من ضمن برنامج منحة رائد الفضاء آل ووردن، حيث أن رائد  

 . 2020ل رائد الفضاء آل ووردن والذي وافته المنية في مارس  الفضاء تشارلي دوك هو زمي

 


