
 

 الملك يشكر رواد محطة الفضاء الروسية الدولية على تهنئة جاللته بالعيد الوطني 

  

  جاللة الملك.

  02:10 - ٢٠١٧ديسمبر  ١٥الجمعة 

وجه حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى كلمة شكر جوابية سامية ردا على 

المجيد للمملكة وعيد الجلوس التي تلقاها جاللته بالصوت والصورة من رائدي  رسالة التهنئة بمناسبة العيد الوطني
) من مدارها في الفضاء الخارجي تعبيرا عن العالقات المتميزة التي تربط بين ISSمحطة الفضاء الروسية الدولية (

لة الملك المفدى في رعاية روسيا االتحادية ومملكة البحرين وتقديرا من هيئة الفضاء الروسية للسياسة الحكيمة لجال

  حوار الحضارات والتعايش.

  وفيما يلي نص الكلمة الموجهة:



  أيها الرواد األعزاء

نحييكم أجمل تحية ونشكركم جزيل الشكر على تهانيكم الطيبة لنا ولشعب البحرين بعيدنا الوطني وعيد جلوسنا، 

ء الواسع، آملين أن تنقلوا تحياتنا الصادقة إلى فخامة مقدرين أيّما تقدير هذه الرسالة الطيبة منكم وأنتم في الفضا

الرئيس فالديمير بوتين وإلى الشعب الروسي الصديق، ومتطلعين إلى انضمام رائد فضاء بحريني إلى فريقكم القدير 

  في رحلة قادمة في المستقبل القريب. أعادكم هللا إلى وطنكم وأهلكم ناجحين وموفقين.

) قد بعثوا من مدارها في الفضاء الخارجي برسالة تهنئة بالصوت ISSالروسية الدولية (وكان رواد محطة الفضاء 

والصورة إلى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى وإلى شعب مملكة البحرين 

  بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جاللة الملك المفدى.

من هنا، من على متن «، »روس كوسموس«نحن رائدا الفضاء لـ«ن في رسالتهما الصوتية: وقال الرائدان الروسيا

المحطة الفضائية الدولية، نهنئ من قلوبنا جاللة ملك البحرين وكافة شعب البحرين بالعيد الوطني لمملكة البحرين 

ين روسيا االتحادية ومملكة البحرين متمنين للمملكة المزيد من التقدم واالزدهار، ونتطلع إلى تعاون البلدين الصديق

نحو مزيد ». في مجال العلوم الفضائية، ونتمنى أن يكون بيننا رائد فضاء من البحرين في المحطة الفضائية قريبا

  ».من االنجازات والمشاريع الجديدة في مملكة البحرين في العام الجديد

عن العالقات المتميزة التي تربط بين روسيا االتحادية وذكرت هيئة الفضاء الروسية أن هذه التهنئة تأتي تعبيرا 

  ومملكة البحرين، وتقديرا من الهيئة للسياسة الحكيمة لجاللة الملك المفدى في رعاية حوار الحضارات والتعايش.

 


