
  

 متابعة للتعاون بين البلدين في مجال الفضاء 
    م 2019تشرين الثاني نوفمبر  12الثالثاء، 

  وزير المواصالت واالتصاالت يلتقي وكالة اإلمارات للفضاء وجامعة خليفة

  

الهيئة قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير الموصالت واالتصاالت، رئيس مجلس إدارة 
بعة مشاريع التعاون بين الوكالة بزيارة لوكالة اإلمارات للفضاء لغرض متا الوطنية لعلوم الفضاء

والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، حيث عقد اجتماعا مع سعادة الدكتور محمد ناصر األحبابي المدير العام 
للوكالة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وخالل االجتماع تم االطالع على سير العمل  

على أبرز االنجازات وبحث عدد من المشاريع المستقبلية بما   في عدد من المشاريع المشتركة والوقوف
  يسهم في تحقيق أهداف مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين.

  

ومتابعة منه إلعالن التفاهم الثالثي الموقع مع جامعة خليفة ووكالة االمارات للفضاء، قام سعادة وزير  
د اجتماعاً مع سعادة الدكتور عارف الحمادي رئيس المواصالت واالتصاالت بزيارة لجامعة خليفة، حيث عق

الجامعة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، تم خالل االجتماع استعراض عدد من 



اإلنجازات المتحققة في عدد من المشاريع المشتركة، وبحث تنفيذ مشاريع جديدة ومناقشة سبل االرتقاء 
  ات كافة األطراف.بمستويات التعاون بما يحقق تطلع 

  

كما التقى سعادة وزير المواصالت واالتصاالت بعدد من منتسبي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أثناء عملهم  
في مختبرات الفضاء، واستمع منهم لشروح حول ما تعلموه وتدربوا عليه وما اكتسبوه من معارف  

  في تنفيذها.  ومهارات، وقد تم تقديم عرض مفصل حول المشاريع التي يشاركون

  

في نهاية هذه الزيارة، صرح سعادة وزير المواصالت واالتصاالت قائالً: أسعدني كثيرا لقاء األخوة في 
وكالة االمارات للفضاء وفي جامعة خليفة، وانني أقدر لهم جهودهم الكبيرة وحرصهم على إنجاح كافة  

الغريب على أهلنا في دولة االمارات العربية  مشاريع التعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وهذا ليس ب
المتحدة الشقيقة. وعلى جانب آخر، حقيقة أنا فخور جدا بما شاهدته اليوم، وما لمسته من حماس لدى شباب 
مملكة البحرين العاملين في مختبرات الفضاء، وشغفهم الكبير إلكتساب المعارف والعلوم الحديثة، واتقانهم 

  هم في ذلك في فترات قياسية.لكل هذه المعرف وتميز 

  

رافق سعادة وزير المواصالت واالتصاالت خالل هذه الزيارة كال من سعادة الدكتور محمد إبراهيم  
  العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وسعادة الدكتور محمد جاسم العثمان مستشار الهيئة. 

  


