
 

وزير المواصالت واالتصاالت يجتمع مع المدير العام لوكالة الفضاء الروسية  

  

    2020 فبراير 13

  

على هامش زيارة المدير العام لوكالة الفضاء الروسية سعادة السيد/ دمتري روغوزين لمملكة البحرين، اجتمع سعادة 
واالتصاالت مع سعادة السيد/ دمتري والوفد المرافق له بمكتب سعادته المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصالت 

   .بشئون الطيران المدني

  

على هامش زيارة المدير العام لوكالة الفضاء الروسية سعادة السيد/ دمتري روغوزين لمملكة البحرين، اجتمع سعادة 
سيد/ دمتري والوفد المرافق له بمكتب سعادته المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصالت واالتصاالت مع سعادة ال

بشئون الطيران المدني. حضر االجتماع كل من الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم  
  .الفضاء والدكتور محمد جاسم العثمان عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء والمستشار التقني للهيئة

  

داية االجتماع رحب سعادة المهندس كمال بن أحمد سعادة السيد/ دمتري روغوزين والوفد المرافق، بعدها ناقش في ب
الجانبين سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجاالت علوم الفضاء واألبحاث والتطبيقات المختلفة ذات العالقة  

قائالً: "تم إنشاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بتوجيه ملكي سامي،  بالفضاء، حيث تحدث سعادة المهندس كمال بن أحمد
ونحن نعمل بشكل حثيث على ترجمة رؤية جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه لنضع البحرين في مصاف الدول  

هتمام الكامل المتقدمة في هذا المجال، وتبذل الهيئة جهود كبيرة للتأسيس المبنى على القواعد الصحيحة، ولدينا اال
بالعنصر البشري من حيث التعليم والتدريب، كما عملنا مع بعض الجامعات في مملكة البحرين لتعزيز دور البحث العلمي  

في الجوانب ذات العالقة، ونتطلع للعمل مع الوكالة الروسية ومع كل من سبقنا في هذا المجال الستقطاب الخبرات 
تطورة في حقل الفضاء كبناء المحطات األرضية ومركز تحليل البيانات والمعلومات العالمية لبناء البنية التحتية الم

  ."المتحصلة من األقمار الصناعية وبناء األقمار الصناعية من مختلف األنواع واألحجام



هندس ومن جانبه عبر المدير العام لوكالة الفضاء الروسية سعادة السيد/ دمتري روغوزين عن شكره وتقديره لسعادة الم
كمال بن أحمد محمد على الحفاوة والترحيب، وعلى جهود الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في دعم وتشجيع التعاون المشترك 

 مع روسيا االتحادية السيما في التدريب وبناء القدرات في حقل الفضاء واألبحاث المتعلقة به.


