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  البحرين للفضاء وزير المواصالت واالتصاالت يجتمع مع فريق 

  

فريق البحرين للفضاء، اجتمع وزير المواصالت واالتصاالت، رئيس مجلس إدارة الهيئة في إطار حرصه ومتابعته المستمرة لسير عمل  
الوطنية لعلوم الفضاء، كمال أحمد وبحضور المدير العام لوكالة االمارات للفضاء الدكتور المهندس محمد ناصر األحبابي، والرئيس 

راهيم العسيري وعدد من كبار المسؤولين في الجانبين مع فريق البحرين التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الدكتور المهندس محمد إب 
للفضاء المتواجد حاليا في دولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك لإلطالع على آخر المستجدات المتعلقة بسير عمل الفريق 

  الظروف الراهنة لبحث سبل تجاوزها. ومشاريعهم البحثية، والوقوف على التحديات التي يواجهونها في دراستهم في ظل
  

وخالل االجتماع تم مناقشة عدد من المشاريع المشتركة والوقوف على أبرز اإلنجازات وبحث عدد من المشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها  
روع بناء القمر الصناعي بما يسهم في تحقيق أهداف مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين، حيث تم االطالع على التقدم المحرز في مش

) والذي يتم بناءه حاليا بسواعد من شباب البلدين الشقيقين، كما سيخضع القمر خالل شهر مارس القادم لمجموعة من 3Uالمشترك من فئة (
لدولية خالل االختبارات التقنية لضمان توافقه مع معايير االطالق، ومن المؤمل ان ينطلق القمر الصناعي المشترك إلى محطة الفضاء ا

  سيتم اطالقه في الفضاء بمشيئة هللا ليكون القمر الصناعي األول لمملكة البحرين. 2021شهر أغسطس المقبل وفي شهر أكتوبر 

وبهذه المناسبة صرح الوزير "أنا فخور جدا بما لمسته من حماس لدى شباب مملكة البحرين وشغفهم الكبير إلكتساب المعارف والعلوم  
اتقانهم لكل هذه المعارف وتميزهم في ذلك في فترات قياسية، وان االشادات التي سمعتها اليوم من المعنيين في وكالة االمارات الحديثة، و

  للفضاء هي خير دليل على حسن اختيار أعضاء الفريق ونجاح االستثمار في بناء القدرات الوطنية في مجال الفضاء".
  

المقدمة من قبل وكالة اإلمارات للفضاء مشيرا بأن هذا ليس بالغريب على أهلنا في دولة اإلمارات  واختتم الوزير تصريحه مثمنا الجهود 
لوم العربية المتحدة الشقيقة، وحرصهم على إنجاح كافة مشاريع التعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء كما أشاد بجهود الهيئة الوطنية لع

  ء في سبيل تحقيق أهداف الهيئة لرفع أسم مملكة البحرين عاليا.الفضاء وكافة أعضاء فريق البحرين للفضا
  

 من جانبه صرح الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء الدكتور المهندس محمد إبراهيم العسيري قائال: "أسعدنا كثيرا هذا اللقاء
عن كثب من قبل أعلى المستويات، بما يمنحهم الثقة  والذي يؤكد على مستوى الحرص الذي توليه الهيئة لكافة منتسبيها، ومتابعتهم



ت والدافعية لخدمة هذا الوطن العزيز. لقد اطلعنا على ما تم تحقيقه من إنجازات متميزة ومتنوعة من قبل فريق البحرين للفضاء، والتي تثب 
ير لألشقاء في وكالة االمارات للفضاء على جدارتهم واستحقاقهم لحمل هذا األسم، ويحق لمملكة البحرين الفخر بهم. كل الشكر والتقد

 ايالئهم فريق البحرين للفضاء العناية والراعية واالهتمام الذي أدى إلى بلوغ هذا المستوى االستثنائي ألعضاء الفريق في مجاالت هندسة
  وعلوم الفضاء وفي وقت قياسي نسبيا."

  
، وقد تم  2018خبة من المهندسين والتقنيين من شباب وشابات البحرين في عام الجدير بالذكر أن فريق البحرين للفضاء قد تم تشكيله من ن 

اختيارهم وفق آلية دقيقة شارك في اعدادها علماء متخصصين في مجال الفضاء من المملكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية 
  المتحدة الشقيقتين.

 


