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 األكاديمية الملكية للشرطة تكرم هيئة علوم الفضاء 
 

 "لمساهمتها في إنجاح برنامج "المعسكر الصيفي
 

ية الصيفي كّرمت األكاديمية الملكية للشرطة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لمساهمتها الفعّالة في إنجاح النسخة الثالثة عشر من برنامج األكاديم

  السنوي "المعسكر الصيفي" للشباب واألطفال والذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا

 .ورعاه
 

، تم من خاللها  2022وقد جاءت مشاركة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البرنامج من خالل إلقاء سلسلة من الدورات العامة في شهر يونيو 

  تغطية مواضيع متنوعة تعنى بعلوم وتقنيات الفضاء؛ حيث ُسلط الضوء على دور الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في توفير الدعم لمختلف

القطاعات الحكومية ومساهمتها في التخطيط والتنمية ودعم مشاريع البنى التحتية، إضافة إلى مساعيها في بناء قطاع فضائي مستدام في  

مملكة البحرين. كما تطرقت الدورات للتعريف بعلوم الفضاء وأهميتها وتطبيقاتها المختلفة بشكل عام، إضافة إلى استعراض خبرات الهيئة  

 .عديدة، منها على سبيل المثال بناء األقمار الصناعية وتحليل البيانات والصور الفضائية وتنفيذ الدراسات واألبحاث المتنوعة في مجاالت
 

بهذه المناسبة صرح عضو فريق البحرين للفضاء، مهندس الفضاء علي فوزي القرعان قائال: "إن الهيئة تؤمن بأهمية نشر الوعي بعلوم  

جميع شرائح المجتمع بشكل عام وللشباب والناشئة بشكل خاص، وتأتي مشاركة الهيئة في هذا البرنامج ترجمةً فعلية لهذا  الفضاء وتطبيقاته ل

التوجه. لقد كان البرنامج التدريبي مميزا، حيث تمكن مهندسو الهيئة من خالله الوصول لشريحة متنوعة من الطلبة من مختلف الفئات  

ع الفضاء وتوضيح تأثيراته على الحياة المعاصرة. لقد حظيت الدورات بتفاعل حماسي من المشاركين بما  العمرية لتوعيتهم بأهمية قطا 

 .يعكس شغفهم بمجال الفضاء وما يتضمنه من معارف وعلوم متعددة
 

ي تنفيذ هذه  من جانبها صرحت مهندسة الفضاء منيرة المالكي، عضو فريق البحرين للفضاء قائلةً: "سعيدة جدا وفخورة بمساهمتي ف

وزارة   الدورات التي تخدم بلدي، وأَْنتَِهُز هذه الفرصة لتقديم الشكر للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الختياري ضمن الفريق المكلف بتلبية طلب

برنامج ألهدافه ومن  الداخلية، كما أشكر األكاديمية الملكية للشرطة على التسهيالت التي قدموها إلنجاح هذا البرنامج، مما ساهم في تحقيق ال

بينها زيادة وعي الطالب بأهمية علوم الفضاء وتطبيقاته، والذي يعد أحد علوم المستقبل والتي يعول عليها لخلق قطاع اقتصادي جديد في  

 ."المملكة يكون مصدرا لتوفير وظائف مرموقة لألجيال القادمة
 

كت في النسخ السابقة للمعسكر، كما نفذت مجموعة من المسابقات والدورات  الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء سبق أن شار

قات  والورش للمدارس ومركز رعاية الموهوبين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. كما شهد العامين الماضيين تنظيم الهيئة لعدد من المساب 

 .ين وطلبة وذلك بالتنسيق مع األمانة العامة لمجلس التعليم العاليالمتخصصة وورش العمل لمنتسبي مؤسسات التعليم العالي من أكاديمي 
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