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  "بتلكو" توقع مذكرة تفاهم مع "الوطنية لعلوم الفضاء" 
  

  أعلنت بتلكو، المزود الرائد لحلول االتصاالت الرقمية في البحرين، مؤخراً عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء،
  

لرئيس التنفيذي لقطاع األعمال العالمية في الشركة عادل الديلمي، والرئيس التنفيذي للهيئة د.محمد العسيري، حيث  وقام بتوقيع االتفاقية، ا
  تهدف االتفاقية الستعراض وبحث المزيد من المجاالت المشتركة بين بتلكو والهيئة، مع تحديد أهداف وتطلعات كال الطرفين. 

  
في دعم الهيئة ومشاريعها المختلفة، بما في ذلك مساهمتها بتطوير البنية األساسية للهيئة والتعاون وتمهد االتفاقية الطريق لمشاركة بتلكو 

مع الجهات المختصة لتحقيق هذا الشأن. وتوجه االتفاقية أيضاً على تحديد مجاالت العمل التي يمكن تطويرها بشكل مشترك بين بتلكو 
  والهيئة الوطنية.

  
لمذكرة لبدء مرحلة مميزة من التعاون الوثيق مع الهيئة ولنكون طرفاً فعاالً في تعزيز مكانة البحرين في مجال وقال الديلمي: "نهدف عبر ا

مل الفضاء. وتأكيد جهودنا المتواصلة لتوطيد أواصر العالقة مع كافة الجهات الرسمية بالمملكة. ومن هذا المنطلق، نتطلع قدماً لتكثيف الع
  ل اإلنجازات المشتركة".مع الهيئة وضمان تحقيق أفض 

  
من جانبه، قال العسيري: "إن من أبرز مبادرات الهيئة إنشاء محطة أرضية لمتابعة األقمار الصناعية منخفضة ومتوسطة المدار، وقد  

توفرة  حرصنا على عقد سلسلة من االجتماعات مع شركة بتلكو، وزيارة محطة بتلكو األرضية لفحص المرافق واالستفادة من الخبرات الم
  في المحطة إلدارة عمليات األقمار الصناعية".

  
  وأضاف "نثمن دعم بتلكو المتميز لضمان نجاح تهيئة البنية التحتية المطلوبة للمحطة وإجراءات التشغيل المتوافقة مع متطلبات الهيئة".

  
ى رؤية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن ، استناداً عل2014وتم إنشاء الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، بموجب مرسوم ملكي في سنة 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، الداعية إلى تعزيز مكانة البحرين والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم الفضاء 
  بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة. 

  
الوطنية، وتشجيع علوم وتطبيقات الفضاء، وتطوير برامج أبحاث الفضاء  وتركز الهيئة، على تسخير علوم وتقنيات الفضاء من أجل التنمية

  المتقدمة، والسعي لبناء القدرات وخلق قطاع فضاء جديد في المملكة.



  
 وتعمل الهيئة بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية لتحديد احتياجاتها، والتخطيط لتوفير خدمات تقنية فضائية معززة للحوكمة والتنمية.

  ما أنها تعمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز البحث واالبتكار والتطوير في مجاالت علوم الفضاء المتنوعة.ك
 


