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هيئة علوم الفضاء تشارك في فعاليات األسبوع 

 العالمي للفضاء 

 

تلبية للدعوة الصادرة من مكتب األمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، شاركت الهيئة  

فعاليات األسبوع العالمي للفضاء، وقد مثل الهيئة في هذه  الوطنية لعلوم الفضاء في 

المشاركة رئيسها التنفيذي سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري، حيث شارك في كافة  

 .المحاور الرئيسية لبرنامج الفعاليات المعتمد لهذا العام

ي: »حمل حول مشاركته في فعاليات األسبوع العالمي للفضاء قال الدكتور محمد العسير

شعار »الفضاء واالستدامة«، مما يؤكد على  2022األسبوع العالمي للفضاء لعام  

المساهمات الهامة لقطاع الفضاء في تحقيق مستقبل أفضل للبشرية مع ضمان إجراء 

األنشطة الفضائية بطريقة مستدامة. وقد تفاعلت مملكة البحرين مع هذه المناسبة عبر  

م الفضاء لحزمة من األنشطة المتنوعة ونشر فيلم وثائقي  تنفيذ الهيئة الوطنية لعلو 

توعوي يوضح مساهمات الهيئة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمملكة البحرين،  

باإلضافة لنشر المقاالت التثقيفية وتنفيذ عدد من اللقاءات في وسائل االعالم المختلفة. 

https://www.alayam.com/


اسا لتحدي الفضاء، والذي نظمته الهيئة  كما شهد بداية شهر أكتوبر تنفيذ هاكاثون وكالة ن

للسنة الخامسة على التوالي، وتميز هذه السنة بالتعاون الناجح مع بوليتكنك البحرين  

 ”.وجمعية المهندسين البحرينية لتسليط مزيد من الضوء على أهمية هذه الفعالية الدولية

وع العالمي  وأضاف العسيري: »لقد شاركت الهيئة في جميع محاور برنامج األسب 

للفضاء حرصا منها على تمثيل مملكة البحرين، وإلبراز الدور الحضاري للهيئة في  

كافة المجاالت ومساهماتها في دعم جميع الجهود الوطنية لتحقيق أقصى استفادة من  

علوم وتقنيات الفضاء وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطن تحقيقا لرؤية البحرين 

 ”.2030االقتصادية 

بالذكر، ان أسبوع الفضاء العالمي هو احتفال دولي بالعلوم والتكنولوجيا  الجدير 

ومساهمتهما في تحسين معيشة اإلنسان على كوكب األرض. ويهدف أسبوع الفضاء  

العالمي إلى توفير تأثير فريد في التوعية والتعليم في مجال الفضاء، وتثقيف المجتمعات 

ها من الفضاء، والتشجيع على زيادة استخدام  حول العالم عن الفوائد التي يحصلون علي

الفضاء من أجل التنمية االقتصادية المستدامة، وإظهار الدعم العام لبرامج الفضاء،  

وإثارة اهتمام الناشئة والشباب بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز 

 .التعاون الدولي في التوعية والتعليم في مجال الفضاء

سبوع العالمي للفضاء، تنظم وكاالت الفضاء وشركات الفضاء والمدارس  خالل األ

والجامعات والمتاحف ونوادي علم الفلك في جميع أنحاء العالم فعاليات للتعليم والتوعية  

 .بمجال الفضاء

 


