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معرض الطيران يسلط الضوء على برامج علوم الفضاء
عب��داهلل بن حمد :اس��تقطاب أحدث الطائ��رات المدنية والعس��كرية والمركب��ات الطائرة
المنامة  -بنا

أعرب الممثل الشخصي لجاللة الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين
الدولي للطيران س���مو الش���يخ عبدهللا بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره لجميع
الجه���ات الت���ي تعم���ل بكل طاقته���ا اس���تعدادا لالفتتاح الرس���مي لمع���رض البحرين
الدول���ي للطيران  ،2018والذي س���يقام خالل الفترة  14إل���ى  16نوفمبر الحالي في
قاع���دة الصخي���ر الجوي���ة ،والذي يع���د نقلة جدي���دة إلقامة المع���رض وتغيير وقت
إقامته بالنسبة للمعارض السابقة ،والتي أيضا لقيت نجاحات كبيرة.
وتمن���ى استم���رار ه���ذه النجاح���ات

تطورا سريعا في عالم الطيران والمواصالت

وإسه���ام ه���ذه ال���دورة الجدي���دة ف���ي

خالل الس���نوات المقبلة ،كما سيضم المعرض

تحقي���ق مزيد من استقطاب المش���اركين

ف���رق استعراض���ات جوية عالمي���ة جديدة لم

الفاعلين والش���ركات الجديدة فضال عن

تش���ارك ف���ي المع���ارض الماضي���ة ،إضافة إلى

المشاركين المس���تمرين منذ بداية إقامة

المؤتم���رات المدني���ة عل���ى مس���توى رؤس���اء

المعرض وإلى اآلن ،والمشاركة المتميزة

الش���ركات ،والعس���كرية على مس���توى رؤساء

من الدول الشقيقة والصديقة التي يرجع

هيئ���ة أركان سالح الجو ف���ي دول العالم ،كما

له���ا الفضل ف���ي النجاحات الت���ي حققتها

ت���م ترتيب وإع���داد برام���ج خاص���ة ترفيهية

مملك���ة البحري���ن؛ ليصب���ح الس���م مملكة
البحري���ن بصم���ة عل���ى الس���احة الدولي���ة
كموط���ن لصناع���ة مع���ارض الطي���ران؛
بفض���ل الرعاي���ة والدعم الالمح���دود من
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك الوالد
حمد بن عيس���ى آل خليفة ،والتوجيهات
الس���امية والرؤي���ة اإلستراتيجية الثاقبة
لجاللته.
وأش���اد سم���وه ،خ�ل�ال ترؤس���ه ف���ي قاع���دة
الصخي���ر الجوي���ة اجتم���اع اللجن���ة المنظم���ة
لل���دورة الخامس���ة لمع���رض البحري���ن الدولي
للطي���ران ،بالقائمي���ن على ه���ذا المعرض وفي
مقدمته���م وزارة المواص�ل�ات واالتص���االت
لجهوده���ا ف���ي تول���ي المهم���ة لتنظي���م ه���ذا
المع���رض طيل���ة ه���ذه الس���نوات الماضية ،إذ
اكتس���بت البحرين شه���رة عالمي���ة وأصبحت
موض���ع ثقة للصن���اع والش���ركات العالمية في
مج���ال الطي���ران ف���ي المش���اركة والحض���ور،
مق���درا حضوره���م ومش���اركتهم ومؤك���دا
استقبالهم بكل حفاوة وترحيب لمش���اركتهم
في معرض البحرين الدولي للطيران .2018
ووج���ه سمو الش���يخ عبدهللا بن حمد الش���كر
والتقدي���ر لرئي���س ال���وزراء صاح���ب الس���مو
الملك���ي األمي���ر خليفة ب���ن سلم���ان آل خليفة

ممتعة للكبار والصغار والعائالت على هامش
فعالي���ات المع���رض ف���ي المنطق���ة المخصصة
لعامة الجمهور.
وخ�ل�ال االجتم���اع ،ناقش سموه م���ع أعضاء
اللجن���ة العلي���ا المنظم���ة لمع���رض البحري���ن
الدول���ي للطي���ران االستع���دادات إلقام���ة
المعرض في الوقت المحدد ،إذ اطمأن سموه

سمو الشيخ عبدالله بن حمد مترئسا اجتماع اللجنة المنظمة

عروض مميزة للزوار
يذك���ر أن للع���روض الثابت���ة والجوي���ة ف���ي مع���رض البحرين

 ،exCombiكم���ا ستش���ارك روسي���ا من خالل الع���رض الثابت

دول العال���م ،ويع���د له���م برامج متكامل���ة لخلق بيئ���ة مالئمة

الدول���ي للطي���ران مي���زة مهم���ة وجاذبي���ة كبي���رة ،إذ إن ع���دد

للطائرات بطائ���رة “سوخوي سوبر جيت” ،وستتيح العروض

للق���اء وتكوي���ن العالق���ات يب���ن كب���ار التنفيذيي���ن ف���ي قطاع

الطائ���رات المعروض���ة ف���ي م���درج قاع���دة الصخي���ر الجوية

الجوية للمش���اركين البرهنة عل���ى قدرات طائراتهم بالطيران

الطيران التجاري والعس���كري ،ففي النس���خ الس���ابقة من هذا

يقارب  120طائرة وسيتيح الفرصة لزوار المعرض مشاهدة

جن ًبا لجنب مع أشهر فرق االستعراضات الجوية.

المعرض التقى ممثلو شركة روكيتس���ان مع كبار المس���ؤولين

طائرات متنوعة عن كثب ،وأما بالنسبة لهذه النسخة فسوف
تعرض شركة “تكس���ل اي���ر” البحرينية طائرته���ا الجديد ة �Fl

ويس���تضيف مع���رض البحري���ن الدولي في ال���دورة الجديدة

وفو ًدا عالية المس���توى من العسكريين والمدنيين من معظم

م���ن أذربيج���ان وقائد س�ل�اح الج���و الباكس���تاني لبحث سبل
التعاون المشتركة.

عل���ى وض���ع الترتيبات خصوص���ا بعد األمطار
الت���ي تعرض���ت له���ا مملك���ة البحري���ن أخي���را،
مش���يرا سم���وه إل���ى أهمي���ة تذلي���ل العقب���ات

إل���ى أن مع���رض البحري���ن الدول���ي للطي���ران

المس���ؤولين م���ن القط���اع الع���ام ف���ي منطق���ة

النقاشي���ة والن���دوات أو من خالل زيارة قاعة

يحظ���ى برعاي���ة سامي���ة م���ن جالل���ة المل���ك،

الش���رق األوسط وممثلين من أكبر الش���ركات

عرض الطائرات في قاعدة الصخير الجوية.

وبإش���راف ودع���م سم���و الش���يخ عب���دهللا بن

العالمي���ة ف���ي مكان واحد ،مؤك���دا أن معرض

وأش���ار إل���ى أهمية مع���رض البحري���ن الدولي

حم���د آل خليفة ،وتوجيهات سموه الس���ديدة

البحري���ن للطي���ران سيش���هد نقل���ة نوعية في

للطي���ران عل���ى خريط���ة الفعالي���ات العالمي���ة

ب���أن يصبح مع���رض البحرين للطي���ران 2018

العرض ف���ي هذه الدورة بمش���اركة  11شركة

المتعلق���ة بصناع���ة الطيران؛ لكون���ه المعرض

والضيوف وزوار المعرض.

نقل���ة نوعي���ة ف���ي سلس���ة المع���ارض العالمية

عالمية من أكبر  15شركة في قطاع الطيران،

ال���ذي يح���رص عل���ى مقابل���ة أط���راف صناعة

الت���ي احتضنته���ا مملك���ة البحري���ن طيل���ة

مش���يرا إل���ى أن االستع���دادات أصبحت على

استع���دادا النط�ل�اق المع���رض الدول���ي المهم
في المملكة ،كما استمع سموه إلى مالحظات
أعض���اء اللجن���ة المنظم���ة وم���ا ت���م إنج���ازه
م���ن استع���دادات وتس���هيالت للمش���اركين

ً
وجها
الطي���ران من مصنعي���ن ومس���تخدمين

المتوسط���ة وصغي���رة الحج���م المش���اركة في
المعرض وتوسعة أنش���طتها في المنطقة فقد
تم توسعة صالة المعارض لمضاعفة المساحة
المخصص���ة للعارضين الدوليي���ن ،وتم تقديم
مختلف التسهيالت للمشاركة في المعرض.
وأض���اف أن المع���رض يع���زز ه���دف مملك���ة
البحري���ن ف���ي استقط���اب االستثم���ارات

وك���ان ف���ي استقب���ال سموه ل���دى وصوله إلى

الس���نوات الماضي���ة ،إذ إن ال���دورات األرب���ع

أكم���ل وجه إلقام���ة معرض البحري���ن الدولي

لوج���ه في بيئة مالئمة ،األم���ر الذي جعل منه

قاع���دة الصخي���ر الجوي���ة وزي���ر المواص�ل�ات

الماضي���ة حقق���ت نجاح���ات كبي���رة ومتميزة

للطيران  2018ال���ذي سيحقق تطورا إيجابيا

واالتص���االت كم���ال أحم���د ،وقائ���د قاع���دة

ف���ي استقط���اب كب���رى الش���ركات العالمي���ة

بعد أن أكد جميع المش���اركين حضورهم ،كما

األسرع نموً ا في الشرق األوسط.

ف���ي قط���اع الطي���ران؛ نظ���رًا لموق���ع المملك���ة

وق���ال إن وزارة المواص�ل�ات واالتص���االت

الصخي���ر الجوي���ة الل���واء الركن طي���ار محمد

لصناعة الطيران وبمختلف قطاعاتها المدنية

استكملت المساحات المخصصة للمعرض.

شاركت ف���ي عدد م���ن المع���ارض والفعاليات

االقتص���اد الوطن���ي ،ومن أب���رز األمثلة لنجاح

المس���لم ،وع���دد م���ن أعض���اء اللجن���ة وم���ن

والعسكرية.

وأوض���ح الوزي���ر أن مع���رض البحرين الدولي

ب���دول مختلف���ة؛ لغاي���ة استقط���اب شرك���ات

وق���ال كم���ال أحمد ف���ي تصريح لوكال���ة أنباء

للطيران يقدم فرص غير مس���بوقة للشركات

صناع���ة الطيران والصناعات العس���كرية ،كما

البحري���ن (بن���ا) إن مع���رض البحري���ن الدول���ي

العالمي���ة للقاء صانعي القرار سواءً من خالل

قام���ت بالتروي���ج والتس���ويق للمع���رض ف���ي

للطيران يعتبر منصة مثالية لعقد االجتماعات

المش���اركة ف���ي برنام���ج الوف���ود العس���كرية

مختلف الدول.

رفيع���ة المس���توى ،كم���ا أن���ه يجم���ع بي���ن كبار

والتجارية ،أو برنامج المؤتمرات والجلس���ات

كم���ا أن���ه نظ���رًا لرغب���ة الش���ركات األجنبي���ة

المسؤولين.
وبه���ذه المناسب���ة ،ن���وه وزي���ر المواص�ل�ات
واالتص���االت نائ���ب رئي���س اللجن���ة العلي���ا
المنظم���ة لمع���رض البحرين الدول���ي للطيران

أساسيا في
اإلستراتيج���ي مم���ا جعل���ه راف��� ًدا
ً
المع���رض كمنص���ة لتوقي���ع االتفاق���ات ،أنه تم

التوقيع على اتفاقية لتعيين المقاول الرئيس
لمش���روع تحدي���ث مبن���ى المس���افرين بمطار
البحري���ن الدول���ي في  ،2016وم���ن ثم أصبح
تنفي���ذ أعم���ال المش���روع حقائ���ق ملموسة ،إذ
من المزمع االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى

عل���ى كل الدع���م وم���ا تقدم���ه الحكوم���ة م���ن

لمبنى المس���افرين في الرب���ع الثالث من العام

إسهام���ات إلنج���اح ه���ذا المعرض ،كم���ا تقدم

.2019

بالش���كر والتقدي���ر لول���ي العه���د نائ���ب القائ���د
األعل���ى النائب األول لرئي���س مجلس الوزراء
صاحب الس���مو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة على المس���اندة التي نحظى بها من
سموه.
وأش���اد سم���وه أيض���ا بالتع���اون والتنس���يق
المتمي���ز الذي تقوم ب���ه وزارة الدفاع ،وسالح
الجو الملكي البحريني ،الذي يس���هم دائما في
نجاح المعرض والمعارض الس���ابقة وتس���هيل
مختل���ف المعوق���ات ،إضاف���ة إل���ى ال���وزارات

إشراك الجامعيين في طواقم عمل معرض الطيران

“االتص��االت” توق��ع اتفاقي��ة تفاه��م لتدري��ب طلب��ة “بوليتكن��ك”

كم���ا تعد صفقة شراء الناق���ل الوطني لمملكة
البحري���ن (طي���ران الخلي���ج) أسط���ولاً جدي ًدا
م���ن الطائ���رات في مع���رض البحري���ن الدولي
للطي���ران  2016وهي من أكبر الصفقات التي
ت���م التوقيع عليها في تاري���خ المعرض والتي
نلم���س نتائجه���ا الي���وم بوص���ول واستخ���دام
األسطول الجديد .B787

المنامة  -وزارة المواصالت

وقعت وزارة المواصالت واالتصاالت اتفاقية تفاهم مع كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) ،تضمنت االتفاق على تدريب مجموعة من طلبة الكلية ضمن
طاقم عمل معرض البحرين الدولي للطيران .2018

» »يسلط معرض الطيران هذا العام
الضوء على برامج علوم الفضاء

في أرض المعرض ،حيث سيشارك

كما سيش���ارك طالب من  7جامعات في المملكة في

اتفاقي���ة تفاه���م م���ع “بوليتكن���ك البحري���ن” ،تضمنت

دمجه���م م���ع الفريق المنظ���م ضمن برنام���ج التدريب

الممي���ز لمع���رض البحري���ن للطي���ران ،مش���يرا

النسخة الخامس���ة لمعرض البحرين الدولي للطيران

االتفاق على أوجه التدريب التي سيخوضها الطالب

العمل���ي لطلبة الكلي���ة ،إذ يتم تدريبه���م لمدة شهر أو

عدد من المراكز اإلقليمية والدولية

 ،2018وال���ذي يق���ام تح���ت رعاية جالل���ة العاهل في

سموه إلى أن كل هذا العمل الضخم والجهود

الفت���رة الممت���دة م���ن  14ولغاي���ة  16نوفمب���ر 2018

أثن���اء فترة عمله���م ضمن المع���رض ،إضافة إلى سرد
وسائ���ل تب���ادل المعرف���ة بي���ن الطرفي���ن ،فض�ًل�اً ع���ن

شهري���ن ويتس���نى له���م العم���ل في مختل���ف مجاالت

المختصة بالفضاء في المعرض

المع���رض ،منه���ا :تنظي���م الفعاليات ،وخدم���ة الزبائن،

الجب���ارة منذ بداي���ة االستع���دادات إلى نهاية

بأجنحة خاصة للجامعات في قاعة المعرض.

تدشين التعاون بينهما فيما يتعلق بمش���اريع البحث،

والتسويق وغيرها.

آخ���ر ي���وم والنج���اح المنتظ���ر تص���ب جميعها

وتأت���ي ه���ذه المب���ادرة األولى من نوعه���ا ،من منطلق

وغيره���ا م���ن الجه���ود المش���تركة الت���ي تس���هم ف���ي

وص���رح وزير المواص�ل�ات واالتص���االت نائب رئيس

اهتم���ام اللجن���ة العلي���ا المنظم���ة لمع���رض البحري���ن

تقوية التعاون ورفع مس���توى المخرجات األكاديمية

اللجن���ة العلي���ا المنظم���ة لمع���رض البحري���ن الدول���ي

الدول���ي للطي���ران ،برئاسة الممثل الش���خصي لجاللة

والمهني���ة ،وتوظيف اإلمكانات الش���بابية الواعدة بما

للطي���ران كم���ال أحم���د بأن ه���ذه المش���اركة تأتي في

المل���ك ،بإش���راك الك���وادر المس���تقبلية ف���ي الفعاليات

يبرز اسم المملكة.

إطار الجهود التي تبذله���ا اللجنة لتحقيق أكبر فائدة

المهم���ة في المملكة؛ بهدف خلق فرص للتعليم ضمن

وحس���ب ه���ذه االتفاقي���ة ت���م اختي���ار أكث���ر م���ن 20

ممكن���ة لمختل���ف فئ���ات المجتم���ع ،وتعزي���ز خب���رات

هذه الشركات فرصة متميزة لزوار

طال ًبا من بوليتكن���ك البحرين متدربين ضمن الفريق

الش���باب البحرينيي���ن؛ لتمكينه���م م���ن المس���اهمة في
عملية صنع القرار المهني مستقبلاً .

التطورات وآخر االبتكارات في مجال

والمؤسس���ات والهيئات الحكومية والخاصة،
وكل م���ن يش���ارك ويس���اهم لتحقي���ق النجاح

ف���ي رفع اس���م مملك���ة البحرين عالي���ا ،وتعزز
التعاون والعمل الوطني المش���ترك ،وتس���اهم
بص���ورة إيجابي���ة ف���ي تعزي���ز دورة االقتصاد
الوطني.
وق���ال سم���وه إن مع���رض الطيران ه���ذا العام
سيش���هد وج���ود أح���دث الطائ���رات المدني���ة

أهداف المعرض األساسية.
يذك���ر أن وزارة المواص�ل�ات واالتص���االت قد وقعت

المنظ���م للمع���رض من مختل���ف االختصاص���ات ،وتم

محطة للتعريف بالتقنيات الفضائية

وزير “المواصالت” يفتتح منت��دى “بوليتكنك البحرين”

رع���ى وزي���ر المواص�ل�ات واالتص���االت

بمناسبة فوزهن بجائزة أفضل مشاركة

كم���ال بن أحمد ،أم���س ،افتتاح المنتدى

ف���ي ال���دورة األول���ى لجائ���زة “محمد بن

العلمي “تقنيات الفضاء للبحرين” ،الذي

زاي���د ألفضل معل���م خليج���ي” ،استقبل

تقيمه كلية البحرين التقنية (بوليتكنك

وزي���ر التربي���ة والتعليم ماج���د النعيمي

البحرين) ،بالش���راكة مع الهيئة الوطنية

المعلم���ات الفائ���زات في مكتب���ه بديوان

الش���خصيات ف���ي هيئ���ات ومؤسس���ات

 ،ISS - Reshetnevوستتيح مشاركة
المعرض؛ للتعرف على أحدث

علوم الفضاء عموما وفي الشرق

الخليجي على تقديم أفضل الممارسات

إل���ى اليوم.يش���ارك ف���ي المنت���دى نخبة

نخب���ة من ال���وزراء والمس���ؤولين وكبار

الصناعية ،وهي جزء من شركة

الجائ���زة ف���ي تحفيز المي���دان التعليمي

البوليتكن���ك في مدينة عيس���ى ،ويمتد

محم���د ب���ن إبراهي���م الس���ويل ،بحضور

الروسية ،وشركة أنظمة األقمار

ال���وزارة بمدين���ة عيس���ى ،مش���ي ًدا بدور

لعلوم الفضاء ،في قاعة البحرين بحرم

وزي���ر االتص���االت وتقني���ة المعلوم���ات
ً
سابق���ا بالمملك���ة العربي���ة الس���عودية

اإلمارات للفضاء ،وروسكوسموس

ت��ه��ن��ئ��ة ال���ف���ائ���زات ب��ج��ائ��زة “م��ح��م��د ب���ن زاي���د”

مدينة عيسى  -بوليتكنك البحرين

على رأسهم رئي���س مركز رُ شد لإلبداع،

الفضاء من مملكة البحرين ووكالة

النعيمي :االرتقاء بأداء المعلمين
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

م���ن داخ���ل مملك���ة البحري���ن وخارجها،

من بينها الهيئة العامة لعلوم

األوسط خصوصا.

والعس���كرية والمركبات الطائرة التي ستشهد

م���ن المتحدثين الخب���راء واألكاديميين

لبحوث الفضاء والمؤسسات

وزير المواصالت واالتصاالت يحضر المنتدى العلمي في “بوليتكنك البحرين”

الدول���ة الحكومي���ة والخاص���ة ،وممثلي

تقني���ات الفضاء المتقدم���ة ،وتطبيقات

مؤسسات التعليم العالي في المملكة.

تقني���ات الفض���اء لألغ���راض التعليمي���ة

وتن���اول المنتدى الموضوع���ات التالية:

والبح���ث العلم���ي ،ومش���روع القم���ر

إنه���ا ليس���ت لعب���ة :نظ���رة عام���ة عل���ى

الصناع���ي متناه���ي الصغ���ر لبوليتكن���ك

التطبيق���ات النانوساتلي���ة ،وتقني���ات

البحرين  -مخترع الفضاء.

وتطبيق���ات الفض���اء ،ومقدم���ة ف���ي

ف���ي المج���ال الترب���وي ،وإيج���اد ح���راك

ومعبرًا
ترب���وي مهم ج��� ًدا في المنطق���ة،
ّ
ع���ن خالص تهاني���ه للمعلم���ات الفائزات

لتحقيقهن هذا اإلنجاز التربوي المشرف
ال���ذي يض���اف إل���ى سلس���لة اإلنج���ازات
الت���ي تحققه���ا ال���وزارة ف���ي المج���االت
التعليمي���ة كافة على المس���توى الدولي،

مؤك��� ًدا ح���رص ال���وزارة عل���ى االرتق���اء

النعيمي مع المعلمات الفائزات بجائزة محمد بن زايد ألفضل معلم خليجي

بأداء منتسبيها وتحفيزهم على العطاء

الممي���زة ،والت���ي أعطته���ن الفرص���ة

وتحقيق أفضل النتائج.

لع���رض تجاربه���ن ف���ي مج���ال تنفي���ذ

عبرت المعلمات الفائزات
وم���ن جانبهنّ ،

االستراتيجي���ات التعليمي���ة المختلف���ة،

ع���ن عميق شكرهن للقائمين على وزارة

والهادف���ة إل���ى رف���ع كف���اءة المخرجات

التربي���ة والتعليم لدعمهن وتش���جيعهن

التعليمي���ة م���ن خالل تطبيق المش���اريع

على المش���اركة في مثل هذه المس���ابقة

التربوية باستخدام التقنيات الحديثة.

