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  البحرين واإلمارات تبحثان تعزيز العالقات في علوم الفضاء واالبتكار 

  

نفذت مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، ندوة إعالمية مشتركة، بحثت تعزيز العالقات في مجال علوم الفضاء 
خر مستجدات إطالق "مسبار األمل"، الذي سينطلق في مهمته إلى المريخ غداً من مركز تانيغاشيما الفضائي واالبتكار المتقدمة ومناقشة آ 

  في اليابان.
  

وفي إطار حرص الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء البحرين ووكالة اإلمارات للفضاء على تعزيز العالقات مع الشركاء االستراتيجيين، وتحت 
تصاالت، رئيس مجلس إدارة الهيئة كمال أحمد، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة د.محمد العسيري تم تنفيذ رعاية وزير المواصالت واال

الندوة مع وكالة اإلمارات للفضاء برعاية وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة قائد الفريق العلمي لمشروع اإلمارات الستكشاف "مسبار 
  األمل" سارة األميري.

  
دير عام وكالة اإلمارات للفضاء د.محمد األحبابي، ود.خالد الهاشمي، وناصر الحمادي ممثلين عن وكالة اإلمارات  وحضر الندوة، م 

  للفضاء، عبر تقنية االتصال المرئي.
  

وبخبرة وأشاد وزير المواصالت واالتصاالت، بالعالقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين والتعاون الكبير والمتنامي في مجال علوم الفضاء 
من   دولة اإلمارات في مجال علوم الفضاء، باإلضافة إلى أبرز النتائج اإليجابية واإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات الشقيقة في العديد

  المجاالت وتحديداً في قطاع الفضاء حتى أصبحت مثاال يحتذى به في العديد من دول العالم.
  

مجاالت التعاون بين البلدين ومشروع بناء القمر الصناعي البحريني والوقوف على آخر  وتم فتح باب النقاش وطرح األسئلة حول 
  مستجدات إطالق "مسبار األمل". 

  
ي فيما أكد العسيري، أن التعاون بين الجانبين انطلق منذ الوهلة األولى لتأسيس وكالة اإلمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ف

شكل مطرد وقد أثمر عن عدد من المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء القدرات الوطنية فعلى  ، وتطور التعاون ب 2014



سبيل المثال تم إبتعاث مجموعة من أعضاء فريق البحرين للفضاء والذين تم إختيارهم وفق آلية ساهمت في تنفيذها وكالة االمارات للفضاء 
وتنفيذ مشروع بناء قمر صناعي مشترك، كما تم تنفيذ عدد من الورش التدريبية في مجاالت تتعلق   لدراسة الماجستير في جامعة خليفة،

بعلوم الفضاء وقانون الفضاء على المستوى الوطني. مؤكداً الدكتور العسيري أن التعاون بين الجانبين مستمر وأن مزيداً من المشاريع 
  لشقيقين ويساهم في تحقيق رؤية قيادتي البلدين ويسهم في التطور واالزدهار والرخاء. المشتركة ستنفذ في المستقبل بما يخدم البلدين ا

  
وهنأ وزير المواصالت واالتصاالت والعسيري دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة على اإلنجاز التاريخي الكبير والذي نفذ بسواعد 

  لشقيقة حدثاً تاريخياً لشعوب المنطقة والوطن العربي.أبناء اإلمارات والذي سطرت فيه دولة اإلمارات العربية ا

 


