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اجتماع " الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء" و "وكالة اإلمارات للفضاء"

استمرارا للتنسيق والمتابعة بين الجانبين
عقد اجتماع بين رئيسي مجلسي إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة اإلمارات
للفضاء
المنامة 5 -مايو  :2021في إطار التنسيق المستمر بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة اإلمارات للفضاء لتعزيز
التعاون ومتابعة المشاريع المشتركة ،اجتمع سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصالت واالتصاالت ،رئيس
مجلس إدارة الهيئة الوطنية العلوم الفضاء مع معالي سارة بنت يوسف األميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة ،رئيسة
مجلس إدارة وكالة االمارات للفضاء بحضور كال من سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة
والمهندس إبراهيم القاسم مستشار علوم الفضاء في وكالة اإلمارات للفضاء وذلك عبر تقنية االتصال المرئي.
في بداية االجتماع ،ألقى سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصالت واالتصاالت كلمة ترحيبية أشاد فيها
بعمق العال قات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتعاون الكبير والمتنامي في مجاالت علوم الفضاء وبخبرة دولة اإلمارات
العربية المتحدة في هذا القطاع اآلخذ في التنامي وبشكل متسارع ،باإلضافة إلى أبرز النتائج اإليجابية واإلنجازات التي
حققتها دولة اإلمارات الشقيقة في العديد من المجاالت وتحديدا ً في قطاع الفضاء حتى أصبحت مثاال يحتذى به بين دول
العالم.
من جانبها ،قالت معالي سارة بنت يوسف األميري" :تولي وكالة اإلمارات للفضاء اهتماما ً خاصا ً بتمكين وتدريب الكوادر
الشابة لقيادة القطاع نحو المزيد من التطور واالزدهار ،باإلضافة إلى تبادل الخبرات المكتسبة مع الدول الشقيقة ،تنفيذاً
لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة في هذا الشأن ،ومن هذا المنطلق يسعدنا دائما ً التعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في
مملكة البحرين التي تربطنا بها عالقات أخوية وتاريخية وثيقة ،وذلك تفعيالً لالتفاقيات التي تربط الوكالة والهيئة والرامية
إلى تعزيز نمو القطاع الفضائي في البلدين الشقيقين".

ثم استعرض المجتمعون عددا من أوجه التعاون بين الجانبين وفقا لمذكرات التفاهم المبرمة سابقا ،مشيدين بالدور المتميز
لجامعة خليفة في تقديم تدريب لنخبة من منتسبي الهيئة على تقنيات الفضاء وإشراكهم في تنفيذ عدة مشاريع بما أسهم في
تأهيلهم ليكونوا النواة األولى من الخبراء في قطاع الفضاء في مملكة البحرين .كما تم مناقشة عدة مواضيع من أبرزها
مشروع بناء القمر الصناعي المشترك والوقوف على آخر المستجدات المتصلة بموعد إطالقه ،وفرص التدريب في عدد
من المجاالت ذات الصلة بعلوم وتقنيات الفضاء ،وتبادل اآلراء حول مجموعة من المشاريع المستقبلية.
من جانبه أكد الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ان التعاون بين الجانبين آخذ
في التطور بشكل مطرد بما يخدم البلدين الشقيقين ويساهم في تحقيق رؤية قيادتي البلدين ويسهم في التطور واالزدهار
والرخاء ،مشيرا إلى وجود عدد من المشاريع المشتركة باإلضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بشكل مستمر.

