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  سمو الشيخ ناصر بن حمد يشارك في جلسة حوارية «مهمة طموح زايد»

 

يشارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، وسعادة   
الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة اإلمارات لدى مملكة البحرين يوم غد، األحد، في 

ن حمد آل خليفة كلمة في جلسة حوارية مرئية بعنوان "مهمة طموح زايد"، حيث يلقي سمو الشيخ ناصر ب
هذه الفعالية، التي تقام بتنظيم من سفارة اإلمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، ومركز محمد بن 

  راشد للفضاء بدولة اإلمارات، والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين.
  

الجلسة الحوارية التي من شأنها فتح  وبهذه المناسبة؛ أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على أهمية هذه 
آفاق المستقبل لما يتعلق بعلوم الفضاء، مشيراً سموه إلى أن اإلنجازات العلمية الكبيرة التي حققتها دولة  

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجاالت علوم الفضاء، مصدر فخر لألمتين العربية واإلسالمية، مؤكداً  
  الشباب وعلوم المستقبل، ومواصلة التفوق العلمي واستكشاف الفضاء.  على أهمية االستثمار في 

  
وأشار سموه إلى تمكن دولة اإلمارات العربية المتحدة من تذليل الصعاب رغم الظروف التي يمر بها العالم، 
ومواصلة التقدم والنجاح في مجاالت العلم واالستكشاف، بفضل اهتمام وتشجيع صاحب السمو الشيخ خليفة  

ن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل ب
مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسواعد دولة اإلمارات وشبابها،  

  وجهودهم الجبارة التي ساهمت في دحر العقبات والوصول إلى النجاح. 



  
" ستدار من قبل  Zoomجلسة الحوارية التي ستقام في تمام الساعة الخامسة مساًء عبر تطبيق "ويذكر ان ال

الدكتور محمد العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، ويتحدث خاللها من دولة اإلمارات 
ان مراحل تجربتهما  العربية الشقيقة، رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، اللذان سيستعرض

العلمية بدءا من اختيارهما مروراً بتدريبهما في روسيا، والرحلة إلى الفضاء وانتهاًء بالعودة إلى الوطن، 
وما حققته هذه الرحلة من استكشاف األفق العلمية في الفضاء والمشاريع الناجحة التي حققتها دولة اإلمارات 

ة والتي من شأنها ان تحقق مزيداً من النجاحات في العلوم الفضائية  العربية المتحدة في هذه التجربة الفضائي
  مستقبالً. 

  


