
  

   م 2018أيار مايو  2األربعاء، 

 االرتقاء بالتعاون بين البحرين واالمارات في مجال الفضاء وعلومه

في اطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون وتطوير العالقات بين مملكة البحرين ودولة االمارات العربية   

وزير المواصالت  محمد   أحمد المتحدة الشقيقة فـي مجال عـلوم الفضاء التقى سعادة المهندس كمال بن
واالتصاالت الوزير المشرف على الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مع معالي الدكتور أحمد بن عـبدهللا بالهول  

الفالسـي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء  
  بين البلدين الشقيقين. وذلك لمناقشة سبل االرتقاء بمستويات التعاون 

  
حضر اللقاء الدكتور محمد أحمد العامر رئيس مجلس إدارة الهيئه الوطنية لعلوم الفضاء والدكتور محمد  
ابراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئه وسعادة الدكتور محمد ناصر االحبابي الرئيس التنفيذي لوكالة 

ير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وعدد من الـمعنيين  االمارات للفضاء والسيد يوسف حمد الشيباني مد
  في مجال للفضاء. 

  
وخالل اللقاء أكد سعادة وزير المواصالت واالتصاالت على أهمية تنمية التعاون فيما بين الهيئة الوطنية 

لعلوم الفضاء فـي مملكة البحرين ووكالة االمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء لتبادل آخـر  
المسـتجدات المتعلقة في البحوث والدراسات والتقنيات الحديثة باإلضافة الى االستفادة من برامج التدريب  

المختلفة والتعرف على احدث التطبيقات المستخدمة بما يسهم في دعم مبادرات التنمية المستدامة في مملكة 
  البحرين ويبرز دور المملكة في مجال علوم الفضاء.

  
ته إلى أهمية ما تقوم به هيئات ومراكز علوم الفضاء من دراسات وبحوث علمية خدمت كما أشار سعاد 

العالم أجمع، وأسست لتكون نواة للمعرفة في مجال الفضاء يعول عليها في رسم مالمح مستقبل علوم  
الفضاء. وأعرب سعادته عن التطلع لتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء والتي سوف  

ل فرص لتبادل المعارف والخبرات لالرتقاء بالعالقات نحو التكامل في كافة القطاعات وتعزيز نموها تشم 
على كافة األصعدة وفي مختلف الميادين والعمل على تطويرها وتنميتها نحو آفاق أرحب من العمل 

  المشترك 
  

أحمد بن عبدهللا بالهول الفالسي،   وفي ختام اللقاء تقدم سعادة الوزير بجزيل الشكر والتقدير لمعالي الدكتور
مؤكدا أن هذه الجهود سوف تساهم في رفع مكانة المملكة في مجال علوم وتقنيات الفضاء وتنمي البحث  

  العلمي الذي بات مقياساً لرقي األمم وتقدمها. 
  

لتوقيع على حيث تم ا 2016الجدير بالذكر ان التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الفضاء قائم منذ عام 
  مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة االمارات للفضاء.


