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وزير المواصالت: "مهمة طموح زايد" تحفز الشباب على االستزادة من علوم الفضاء  
  وتقنياته 

  
اء أمس الجلسة الحوارية المرئية بعنوان "مهمة طموح زايد" نفذت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفض 

عبر تقنية االتصال المرئي، استضافت خاللها رائدي الفضاء اإلماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي وأديرت من قبل الرئيس 
  التنفيذي للهيئة الدكتور محمد إبراهيم العسيري. 

  
آل نهيان خالل الجلسة الحوارية على عمق العالقات بين البلدين الشقيقين والتطلعات المشتركة وأكد سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد 

في مختلف المجاالت ومنها الفضاء، تلتها كلمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تضمنت اإلشادة بجهود دولة اإلمارات العربية 
بالغين، وهو بال شك يعد فخراً للعرب والمسلمين بشكل عام ولنا كخليجين بشكل  المتحدة في قطاع الفضاء وما وصلت إليه من تقدم وتميز

ي  خاص، كما أكد سموه على أن الجهود المتبادلة والمتكاتفة بين البلدين سيكون لها بالغ األثر في فتح مجال التقدم لمملكة البحرين والمض 
  قدماً في هذا القطاع بقوة وثبات خالل المستقبل القريب.

  
ا جاءت مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتلهم وتحفز الشباب على االستزادة من هذه علوم وتقنيات الفضاء التي سيكون لها كم

  مستقبل واعد ومشرق في البحرين خالل المستقبل القريب.
  

مال بن أحمد محمد أصدق كلمات الشكر ورفع وزير المواصالت واالتصاالت رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المهندس ك
والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، مستشار األمن الوطني وقائد  

ة اإلمارات العربية الحرس الملكي، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة وإلى سموالشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دول
  المتحدة لدى المملكة، لكلماتهما الملهمة ومشاركتهما القيمة التي كان لها بالغ األثر في تحفيز المهتمين بهذا القطاع وباألخص من فئة

م الشباب، حيث عكست مشاركتهما الصادقة إيمان سموهما بهذا القطاع الحيوي ودعم سموهما للشباب إليالء االهتمام بهذا العل 
والتخصصات المنبثقة عنه، وذلك لما لقطاع الفضاء من مستقبل واعد وكبير للدول التي وضعت اهتمامها به، والذي بات من أحد أهم 

  قطاعات االستثمار والتنمية المستدامة التي ستسهم في تحقيق الرفاه. 

 


