
 
 

جامعة العلوم التطبيقية تهنئ جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسمو  

 1الشيخ ناصر بن حمد بإطالق القمر الصناعي ضوء 

 

 10:14  - ٢٠٢١ديسمبر  ٢٦األحد 

تقدمت جامعة العلوم التطبيقية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة  

لملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن  ا

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار 

ق  األمن القومي قائد الحرس الوطني األمين العام لمجلس الدفاع األعلى وذلك بمناسبة نجاح إطال

 ". 1أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة اإلمارات العربية الشقيقة الذي يحمل اسم "ضوء 



يأتي ضمن   الدكتور وهيب الخاجة أن هذا المشروع الحيوي  وقال رئيس مجلس األمناء األستاذ 

رؤى جاللة الملك في االهتمام باالستكشافات وعلوم الفضاء واستشراف المستقبل، وامتداد للمسيرة 

بقيادة جاللته، مشيراً إلى أن هذا اإلنجاز العلمي يعد مبعث فخر   البحرين التنموية الشاملة لمملكة

ألبناء الوطن ودليال على ما وصلت إليه مملكة البحرين من مستوى متقدم في المجاالت العلمية،  

 وامتالك للخبرات واإلمكانات.

ألمناء أن نجاح تجربة إطالق القمر الصناعي يعكس التوجيهات السديدة وصرح رئيس مجلس ا

واالهتمام الكبير الذي أولته الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة، لكافة الجهود الوطنية المشرفة على هذا المشروع، والتي بذلتها الكوادر الوطنية من قادة  

عاملين بالهيئة الوطنية لعلوم الفضاء من أجل تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة ، متمنيا  ومسؤولين و

التوفيق والسداد لكافة منتسبي الهيئة الوطنية في مختلف المشاريع القادمة من أجل حصد المزيد من  

 المكتسبات للوطن بمجال الفضاء وعلومه. 

عواد أن نجاح تجربة إطالق القمر الصناعي  من جانبه قال رئيس الجامعة األستاذ الدكتور غسان  

يُعد من المنجزات الوطنية المشرفة التي تحققت بفضل رؤية جاللة الملك المفدى ، والتي ساهمت 

هذا   بأن  منوهاً  معارفها وخبراتها،  تنويع  وفي  المجاالت  المملكة على مختلف  انفتاح  تعزيز  في 

والرؤ الحكيم  النهج  ليعكس  العالمي جاء  الجاللة  اإلنجاز  الداعمة من حضرة صاحب  السديدة  ية 

لمختلف المجاالت العلمية ومنها علوم الفضاء لتتواصل مسيرة العطاء والنماء في ظل قيادة حكيمة  

 تحرص دائماً على رفعة الوطن وتقدمه. 

وأوضح رئيس الجامعة أن الدعم المقدم من قبل صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل  

العهد رئيس مجلس الوزراء ورؤيته الحكيمة في قيادة الحكومة نحو تنفيذ رؤى جاللة    خليفة ولي

الملك وتحقيق مصالح الوطن شكلت الثمرة لنجاح هذا المشروع الذي نُفذ بكوادر بحرينية وطنية  

 وهو ما يدعو للفخر واالعتزاز. 

 

https://www.alayam.com/in-the-news/47330/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86.html

