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 أمل مصدر فخر واعتزاز للخليج والعرب

فبراير/ بنا / أكد الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أن   09المنامة في 
دول الخليجية  وصول مسبار األمل إلى مدار المريخ يعد إنجاًزا علميًا عظيًما في مجال علوم الفضاء مما يؤكد قدرة ال

 على مسايرة الدول المتقدمة في كافة المجاالت وتحقيق التميز والريادة بكل جدارة.
 

وقال الدكتور العسيري في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين أن هذا اإلنجاز يعد مصدر فخر واعتزاز ألهلنا في  
كخليجين وعرب ومسلمين، وهذا ما أكده قادة  دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة كما هو مصدر فخر لنا جميعا 

دولة االمارات العربية المتحدة حفظهم هللا في تصريحاتهم حول هذا المشروع المتميز، وقد كان آخرها كلمة سمو 
 الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة االمارات العربية المتحدة حاكم دبي. 

 
ا الحجم ليس أمراً عادياً، بل هو أحد مشاريع التحول الكبرى في مسيرة الدول  وبين الدكتور العسيري أن مشروعاً بهذ

الساعية للتطور والرقي، وخصوًصا أنه أنجز بأيدي شباب وشابات اإلمارات، وتم تصنيع نسبة كبيرة من مكوناته في 
مشيئة هللا انطالقة جديدة داخل دولة اإلمارات، فهو بال شك مشروع يؤسس لمرحلة مقبلة ستشهد فيها دولة اإلمارات ب

نحو مستقبل أكثر اشراقًا وتطوًرا وازدهاًرا بما يعكس اهتمام قيادتها الحكيمة ببناء اإلنسان وتمكين األجيال من اتقان  
 علوم المستقبل. 

 
عاًما على اعالن قيام دولة   50ولفت العسيري إلى أن وصول مسبار األمل لكوكب المريخ يصادف ذكرى مرور 

العربية المتحدة، وأوضح أن مسبار األمل هو بحق باعث لألمل في أمتنا العربية واإلسالمية بأن ال وجود  اإلمارات
للمستحيل في قاموسنا مع وجود اإلصرار والعزيمة، وإننا قادرون على مسايرة الدول المتقدمة في كافة المجاالت 

 وتحقيق التميز والريادة بكل جدارة.
 

وختم تصريحه بالتأكيد على أن ما سيوفره مسبار األمل من معلومات علمية خالل مهمته ستسهم في إثراء البحوث 
عديدة ولسنوات طوال، وسيكون لها تأثيرات على تطور الحضارة البشرية على كوكب األرض، وقال أن هذا   العلمية في حقول معرفية

 بحد ذاته إنجاز عظيم. 
 


