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 ة فريق البحرين لمعسكر الفضاء يشارك في المؤتمر الدولي للمالحة الفضائي 

نوفمبر /بنا/ شاركت الطالبة ريم خالد الحمر، من فريق مملكة البحرين لمعسكر الفضاء الدولي، وبمرافقة   20دبي في 

والذي عقد في مدينة دبي  72ـ األستاذة أمل جاسم البنعلي، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمالحة الفضائية في نسخته ال 

 بدولة االمارات العربية المتحدة.
 

ويأتي هذه المشاركة تلبيةً للدعوة التي وجهتها مؤسسة كالمان العالمية المتخصصة في مجال الفضاء والطيران ألعضاء  

لمجاالت ذات الصلة  الفريق الذين تم ترشيحهم للمشاركة في معسكر الفضاء الدولي في سبيل تنمية معارف الطلبة في ا 

  بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

 

وقام المشاركون خالل المؤتمر بحضور عدد من المحاضرات وورش العمل التي تم تقديمها من قبل مختلف األكاديميين 

عدد من رواد الفضاء من االتحاد  ووكاالت الفضاء من كافة أنحاء العالم، بما فيها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، كما تم اللقاء ب

الروسي ودولة اإلمارات العربية المتحدة، ومنهم أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري ورائد الفضاء الروسي أوليغ  

سكريبوتشكا الذي شارك في عدد من الرحالت لمحطة الفضاء الدولية، إضافة إلى مهام المشي في الفضاء لتركيب هوائيات  

ن التجارب العلمية، حيث تم االستفسار منهم عن تجاربهم الشخصية سواًء في التدريب أو الرحالت الفضائية وإجراء عدد م

التي شاركوا بها والتي كان لها عظيم األثر في اكتساب المعلومات والخبرات في مجال الفضاء وعلومه وزيادة شغف  

لى ذلك، فقد اجتمع أعضاء فريق مملكة البحرين بأعضاء المشاركين لالستزادة من المعارف المرتبطة بالفضاء. إضافة إ

فريق دولة االمارات العربية المتحدة حيث تمت مناقشة االهتمامات المشتركة بين الفريقين وزيارة معرض االكسبو  

2020.  

 

الهيئة الوطنية  وفي هذا الخصوص، قالت األستاذة أمل جاسم البنعلي رئيس قسم التخطيط االستراتيجي وإدارة المشاريع في

لعلوم الفضاء: "أتاحت لنا هذه الفرصة والتي تم توفيرها من ضمن برنامج منحة رائد الفضاء آل ووردن بالتعاون مع  

مؤسسة كالمان العالمية للتعرف عن كثب على آخر المستجدات في قطاع علوم الفضاء والتطبيقات المتعلقة به، منها على 

يجيات وكاالت الفضاء المتقدمة والناشئة للفترة القادمة، والمهام المستقبلية للعودة إلى القمر سبيل المثال ال الحصر؛ استرات

  وللذهاب إلى المريخ، إضافة إلى الطرق المتجددة لتوعية فئة األطفال والشباب والناشئة في هذا المجال الحيوي والهام.

 

، من شأنه أن يساهم في تحديد توجهاتهم المستقبلية ضمن وأضافت أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات، وخاصة للطلبة

إلى مؤسسة كالمان العالمية والهيئة   مسيرتهم العلمية والعملية بما يتناسب مع التطور الحاصل في العالم، مقدمة الشكر

 الوطنية لعلوم الفضاء إلتاحتهم هذه الفرصة المميزة للطلبة لالنخراط في عالم الفضاء. 

 


