
 

ان: التاري    خ  ي الطير
ي ندوة )البحرين ف 

 واآلفاق( هيئة علوم الفضاء تشارك ف 

ي   
فضاء تشارك ف 

ان: التاري    خ واآلفاقندوة )البح ي الطير
 (رين ف 

ي 
ي ندوة نظمها مركز البحرين للدراسات   13المنامة ف 

/ بنا / شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ف  نوفمير
ي المركز اإلعالمي 

ان: التاري    خ واآلفاق" ف  ي الطير
اتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، بعنوان " البحرين ف  االسير

ان ودور  بقاعدة الصخير الجوية ي مجال الطير
ي هدفت لتقديم أبرز المحطات التاريخية لمملكة البحرين ف 

. والتر

ان إىل جانب التطلعات المستقبلية لتحقيق   ي قطاع الطير
ي تحقيق اإلنجازات ف 

مختلف المؤسسات والهيئات ف 
، وز  ي ان والفضاء. وذلك بمشاركة سعادة السيد محمد بن ثامر الكعتر ي قطاعي الطير

ير المواصالت  إنجازات ف 
ة   واالتصاالت رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وعدد من الشخصيات من ذوي الخير

 . واالختصاص
  

ي  
وانطلقت الندوة بكلمتير  افتتاحيتير  قدمها كل من الدكتور الشيخ عبد هللا بن أحمد رئيس مجلس األمناء ف 

اتيجية والدولية و مركز البحرين للدراسات اال  ، وزير  سير ي الطاقة "دراسات" وسعادة السيد محمد بن ثامر الكعتر
المواصالت واالتصاالت رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، ثم انقسمت الندوة لثالثة محاور 

ي  
ي فتطرق لمراحل التطور ف 

ي مملكة البحرين، أما المحور الثان 
ان ف  رئيسية، تطرق المحور األول إىل تاري    خ الطير

ان وأبرز التحديات واإلنجازات، أما المحور الثالث واألخير تطرق للجهود الوطنية المتعلقة ب اآلفاق قط اع الطير
ان إىل الفضاء.   من الطير

  
ة الهيئة منذ اإلنشاء، وأبرز  ي المحور الثالث وذلك بعرض مسير

وجاءت مشاركة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ف 
ي جاءت محققة لرؤ 

ة صاحب الجاللة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، إىل جانب  اإلنجازات التر ية حض 
ي مملكة البحرين والتطلعات المستقبلية لتحقيق  

ي ف 
ي تأسيس قطاع فضان 

ي تم إنجازها ف 
المشاري    ع الوطنية التر

 إنجازات تضاف لسجل مملكة البحرين. 
  

ي الندوة، قال المهندس علي آل محمود:" نتقدم بج
زيل الشكر لمركز "دراسات لتنظيم هذه  وعن مشاركته ف 

ان والفضاء، وسلطت الضوء عل اإلنجازات  ي قطاعي الطير
ي جمعت أبرز المؤسسات الوطنية ف 

الندوة، التر



ان، فقد يجهل البعض هذا السجل الحافل لمملكة البحرين،   التاريخية لمملكة البحرين كمحطة مركزية للطير
ي ابرا

ان."ولكن مثل هذه الندوات تساهم ف  ي قطاع الطير
 ز والتعريف بتاري    خ البحرين ف 

  
ي تجمع مختلف المؤسسات 

:" مثل هذه الندوات التر ي
ي الندوة، قالت المهندسة أمينة البلوش 

وعن مشاركتها ف 
ي مملكة البحرين وتحقيق  

ي بناء جسور التعاون بير  مختلف القطاعات ف 
ان والفضاء، تساهم ف  من قطاعي الطير

ي مصاف الدول المتقدمة". المزيد من المشاري    ع 
ي تضع البحرين ف 

 التعاونية التر

 


