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ك )ضوء   ي المشتر
ي اإلماراتر

تاريخية تضاف لسجل طويل لما يجمع    ( اليوم لحظات1يشكل انطالق القمر الصناعي البحرين 

مملكة ي   البحرين بي   
قيادتر رؤى  ترجمت  ونجاحات  ك  مشتر وتنسيق  وثيق  تعاون  من  المتحدة  العربية  االمارات  ودولة 

 .لبلدين الشقيقي   البلدين حفظهم هللا ورعاهم، وُسطرت بسواعد أبناء ا

ك من نوعه بي   البلدين الشقيقي   بما  
وع مشتر ي تصميم وبناء وإطالق أول مشر

فها نحن نشهد إحدى الثمرات المتمثلة ف 

ي بخىط ثابتة نحو مستقبل مزدهر مؤسس عىل  
ي سبيل المض 

ة وما يرمز له من تآزر أخوي ممت   ف  يحمله من معاٍن كثت 

 .لتحقيق التقدم والرخاء للشعبي   الشقيقي   علوم المستقبل وأحدث التقنيات 

الهيئة   وب  هذه المناسبة، رصح سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصالت واالتصاالت رئيس مجلس إدارة

ة صاحب الجاللة   الوطنية لعلوم الفضاء يكات لمقام حض  ي وخالص التتر
قائال: »بداية يطيب لي أن أرفع أسىم آيات التهات 

عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، وإل مقام صاحب السمو الملكي األمت  سلمان بن  الملك حمد بن عيىس آل خليفة  

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، وإل قيادة دولة االمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظها  

ي المش 
ي االماراتر

وع القمر الصناعي البحرين  ك )ضوء  هللا بمناسبة اكتمال تنفيذ مشر (، وإطالقه ظهر هذا اليوم إل محطة  1تر

ي خالل الرب  ع األول من العام 
 .«2022الفضاء الدولية بمشيئة هللا، وذلك قبل إعادة إطالقه إل مداره الفضات 

وأكد سعادة وزير المواصالت واالتصاالت أن توجيهات ودعم جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه وسمو ولي العهد  

ي مجال الفضاء  رئيس م
جلس الوزراء حفظه هللا كانت المحرك الرئيىسي والدافع األكتر لتحقيق الخطوة األول للدخول ف 

ي وتنفيذ مشاري    ع أكتر كما ونوعا
 لخطوات قادمة نسىع من خاللها لتحقيق الطموح الوطن 

ً
 .تمهيدا

ال الهيئة من قبل سمو  الحثيثة ألعمال  بالمتابعة  الوزير  شيخ نارص بن حمد آل خليفة مستشار األمن  كما اشاد سعادة 

لبذل   الهيئة  ي   منتسنر
ي تحفت  

البارز ف  األثر  ي كان لها 
الدفاع األعىل والنر العام لمجلس  الملكي األمي    الحرس  قائد  ي 

الوطن 

ي قطاع
ي اكتساب العلوم والمهارات الحديثة ليشكلوا النواة األول من الكفاءات الوطنية المتخصصة ف 

  قصارى جهدهم ف 

ي تنفيذ مشاري    ع الهيئة المستقبلية خدمة لمملكة البحرين
 .الفضاء، ويساهموا ف 
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ي وكالة االمارات للفضاء وعىل رأسهم معالي  
وتقدم وزير المواصالت واالتصاالت بخالص الشكر وعظيم االمتنان لألشقاء ف 

ي وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة  عىل كريم الدعم   وكالة اإلمارات للفضاء سارة بنت يوسف األمت 

ي كافة الظروفوالمساندة وحسن التع
 .اون عىل جميع المستويات وف 

ي عام  
ك بدأ بفكرة ف  وع المشتر وتحول بفضل من هللا وبجهود القائمي   عىل   2018وأضاف سعادة الوزير: »أن هذا المشر

( إل الفضاء، ليساهم هذا  1الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة االمارات للفضاء وبدعم تمكي   إل حقيقة تحمل )ضوء  

ي الجهود الدولية لقياس )أشعة جاما( الناتجة عن العواصف الرعدية ودراسة آثارها عىل صحة وسالمة  
القمر الصناعي ف 

ي لخدمة  
وع يعتتر نموذجا يحتذى به للتعاون العلىمي والتقن  : »أن هذا المشر

ً
ان«. مؤكدا االنسان وعىل سالمة صناعة الطت 

ية عتر االستغالل السلىمي للفضاء. وإن ي أنشأت   البشر
ي تنفيذ المزيد من المشاري    ع لتحقيق األهداف النر

الهيئة ماضية قدما ف 

 .«من اجلها

 
ا
أود ان أهدي خالص الشكر والتقدير لإلدارة التنفيذية   » :واختتم سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد تضيحه قائل

ي   ولكافة أعضاء فريق البحرين للفضاء عىل ما بذلوه  للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء برئاسة الدكتور محمد إبراهيم العست 

ي مملكة البحرين وحسن متابعة وتنفيذ مشاري    ع الهيئة ومبادراتها  
ي سبيل النهوض بعلوم الفضاء ف 

من جهود مخلصة ف 

ي المستقبل لتحقيق التمت   ولتتبوء 
ي تنفيذ المزيد من المشاري    ع ف 

  طوال السنوات الماضية، وأنا عىل ثقة من قدراتهم ف 

ي قطاع الفضاء
 .«مملكة البحرين مكانة مرموقة ف 

ي وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة اإلمارات   من جانبها رصحت معالي سارة بنت يوسف األمت 

ي بي   دولة  1للفضاء قائلة: » إن وصول »ضوء  
ي القطاع الفضات 

اكة ف  « بنجاح إل محطة الفضاء الدولية يتوج جهود الشر

ي البحرين،  اإلمارات ومملكة البحرين، إذ أنه ثمرة للتع
اون البناء بي   وكالة اإلمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ف 

ي كافة المجاالت  
اتيجية بينهما ف  اكة االستر ك عمق العالقات الثنائية، ومستوى الشر ي المشتر

وع الفضات  جم هذا المشر ويتر

 .«وعىل رأسها قطاع الفضاء

ي بهذه المناسبة أن أت
كة من البلدين الشقيقي   المتمثلة بي    وقالت معاليها »يسعدت  قدم بالتهنئة إل فرق العمل المشتر

ي مملكة البحرين الذين عملوا بدأب ومثابرة خالل السنوات الماضية  
وكالة اإلمارات للفضاء والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ف 

 إل نقله وتجهت   
ا
ي دولة اإلمارات وصوال

وع.  من أجل إنجاز تصميم وبناء هذه القمر ف  كاء المشر ه لإلطالق بالتعاون مع شر

ي عىل توفت  مرافقهما ذات المستوى العالىمي لتدريب   ا أن أتوجه بالشكر إل جامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظنر
ً
وأود أيض

. يعد بناء القدرات جزًءا حيوًيا من جهودنا لتحفت   اقتصادنا القائم عىل وع العلىمي ي هذا المشر
 المعرفة  الطالب الذين عملوا ف 

ي تمكي   الجيل القادم من المواهب
 .«، وقد لعبت كلتا الجامعتي   دوًرا رئيسًيا ف 

ي مشاري    ع فضائية جديدة بي   وكالة اإلمارات للفضاء  
ي عن تطلعها إل المزيد من التعاون البناء ف  وأعربت معالي سارة األمت 

ي البحرين بما يحقق المصال
ي شي    ع التطور والنمو والذي  والهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ف 

ي القطاع الفضات 
كة ف  ح المشتر

 .يعد أحد قطاعات اقتصاد المستقبل القائم عىل المعرفة واالبتكار
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