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الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء: 

 الشباب هم أساس النهضة واعمدة بناء األوطان 
ن  أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، الدكتور محمد إبراهيم العسيري، أن الشباب هم أساس النهضة واعمدة بناء األوطان م

خالل االستثمار الصحيح في تهيئتهم عبر اكتساب المعارف الحديثة والمهارات المتنوعة مما يجعلهم ثروة لألوطان، موضحاً أن الشباب  

أثبتوا مساهمتهم في نهضة وازدهار المملكة واالرتقاء بها بوصفهم العنصر البشري الوطني الذي يعول عليه الجميع في بناء   البحريني

 .الوطن ليكون في مصاف الدول المتقدمة على كافة األصعدة
 

دول الرائدة في قطاع الفضاء واستذكر الفخر الذي حققه شباب فريق البحرين للفضاء، والذي وضع اسم مملكة البحرين في مصاف ال

 .واستغالله على النحو الذي يحقق تطلعات قيادة جاللة الملك المفدى، حفظه هللا ورعاه، في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة

 
بن عيسى آل  وأشاد الدكتور العسيري، بمناسبة يوم الشباب البحريني، والذي يأتي في ظل توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

  خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، المستمرة بدعم الشباب باعتبارهم قادة المستقبل، كما أكد بأن ما توليه الحكومة الموقرة

ي برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، من اهتمام بالشباب البحرين 

 .يؤكد بأنهم الثروة الحقيقية في مواصلة مسيرة التنمية والتطور والتقدم للمملكة

 
 

وأثنى الدكتور محمد العسيري على حرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، 

ألعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب األول لرئيس المجلس ا

كد بأن  األولمبية البحرينية، على إبراز ودعم الطاقات الشبابية البحرينية وتمكينها وتشجيعها في سبيل تطوير العمل الشبابي واالرتقاء به، وأ

آل خليفة من رؤية مستقبلية للشباب منحتهم الثقة في إبراز ما  ما يمتلكه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد

يمتلكونه من إمكانيات طموحة تمكنهم من تحقيق اإلنجازات المحلية والعالمية بروح التحدي واإلصرار ورفع اسم مملكة البحرين عالياً في 

 .كافة المحافل الدولية

 


