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 نجاح عملية اإلطالق و»األيام« واكبت الحدث أوال

 1443جمادى األوىل  17الموافق  2021ديسمبر  22األربعاء  11946العدد 

 « اقتحم الفضاء ووصل المحطة الدولية 1ضوء »

 

ي أعلن الدكتور  التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفض محمد إبراهيم العسبر القمر   البحرين اء عن إطالق مملكةالرئيس 

ك مع دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث يرصد أشعة  1الصناعي »ضوء   ي مشبر
«، وهو أول قمر صناعي بحرين 

 .ما« األرضية الناتجة عن العواصف الرعدية»جا

 

 

 

https://www.alayam.com/in-the-news/3879367062/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A.html
https://www.alayam.com/in-the-news/47330/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86.html
https://www.alayam.com/


الجاللة   ة صاحب  يكات إىل مقام حض  ي والتبر
التهان  آيات  ي أسىم  العسبر إبراهيم  الدكتور محمد  المناسبة، رفع  وب  هذه 

سلمان بن حمد آل خليفة وىلي  الملك حمد بن عيىس آل خليفة عاهل البالد المفدى، وإىل صاحب السمو الملكي األمبر  

ي قائد الحرس الملكي األمير   
العهد رئيس مجلس الوزراء، وإىل سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة مستشار األمن الوطن 

ا للشباب  ً ا أن هذه لحظة بحرينية تاريخية تشكل حافًزا كببر
ً
العام لمجلس الدفاع األعىل، كما هنأ جميع أبناء الوطن، مؤكد

ي ل
 .مزيد من العطاء واإلنجازاتالبحرين 

 

 

ي: جرى إطالق »ضوء   ي الساعة الواحدة ظهًرا بالتوقيت المحىلي  1وقال العسبر
كة »سبيس إكس« األمريكية ف  « من قبل شر

ي مداره الصحيح بزاوية ميالن  9عبر صاروخ »فالكون 
« متجًها نحو المحطة الفضائية الدولية، حيث سيتم وضع القمر ف 

ي   400بارتفاع    51.6
ي ف 
ا أنه سيتم مراقبة 2022المحطة خالل الرب  ع األول من العام    كم من خالل الجناح اليابان 

ً
، مبين

  ، ي بأبوظنر خليفة  جامعة  ي 
ف  األرضية  المحطة  وهي  أرضية  محطات  ثالث  عبر  الصناعي  القمر  من  البيانات  واستقبال 

ي جمهورية ليتوانيا
ي الدنمارك، والمحطة األرضية ف 

 .والمحطة األرضية ف 

ي مصاف الدول الرائدة    « هو خطوة أوىل1وأكد أن »ضوء  
ي وضع اسم مملكة البحرين ف 

ي أكبر يتمثل ف 
لتحقيق طموح وطن 

ي قطاع الفضاء، كما يعد ثمرة التعاون بير  
بمملكة البحرين ووكالة اإلمارات للفضاء وجامعة  الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ف 

القمر  ألنظمة  المزودة  كة  الشر أن  إىل  ا  ً مشبر  ، ي أبوظنر نيويورك  وجامعة  والتكنولوجيا  للعلوم  »نانو    خليفة  هي  الصناعي 

ي هذا المجال بتصميمها وبنائها أكبر من  
ة واسعة ف  ي تمتلك خبر

قمًرا صناعًيا نانوًيا ألكبر    90افيونكس« من ليتوانيا، والنر

 .دولة 40من 

https://www.alayam.com/in-the-news/656519236/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1.html


 

ي األول »ضوء  
البحرين  الصناعي  القمر  البحرين للفضاء إلطالق  ي أن استعدادات فريق  العسبر العام 1وبير   ي 

بدأت ف   »

ي قطاع البحث والتطوير وتصميم برامج تكنولوجية فضائية  2019
، وذلك بهدف تقديم إضافة مهمة لجهود المملكة ف 

ي تشي    ع تط
ي تكنولوجيا الفضاءتعزز عمليات جمع البيانات وتحليلها، وتسهم ف 

 .وير وتبن 

الصناعي »ضوء   القمر  أن إطالق  إىل  قيادة مملكة  1ولفت  الشابة من  الوطنية  الكوادر  به  الذي تحظ   الدعم  يؤكد   »

ز دور الشباب  البحرين من أجل ترسيخ طريق العلم والمعرفة ووضع الثقة الكاملة بأبناء البحرين ليصنعوا الفارق، كما يبر

ي الهام 
وع البحرين  ي هذا المشر

ي هذا القطاع والذي كانت نسبة عمله ف 
 .%75ف 

وع يعكس كذلك مساعي أبناء البحرين وخطواتهم الدؤوبة نحو إعالء اسم البحرين ورفعه  ي أن هذا المشر وأضاف العسبر

التكن  ، موضًحا أن فريق البحرين للفضاء يضم مجموعة من الكوادر الوطنية الشابة المتخصصة بمجاالت 
ً
ولوجيا  عاليا

مجة ونيات والبر  .المتقدمة كالهندسة الكهربائية والميكانيكية واالتصال واإللكبر

الحديثة سيعمل عىل رصد ودراسة أشعة »جاما« األرضية 1يشار إىل أن »ضوء   النانوية  الصناعية  « وهو من األقمار 

ي مجال تصميم وبناء وت
شغيل األقمار الصناعية باإلضافة إىل  الناتجة عن العواصف الرعدية، وبناء القدرات الوطنية ف 

 عىل إسهامه بإضافات هامة للمجتمع الدوىلي من  
ً
الكشف عن أشعة »جاما« األرضية المرتبطة بالعواصف الرعدية، عالوة

ات العواصف الرعدية، وتوفبر   الناحية العلمية والتقنية، وذلك من خالل فهم أفضل لعلم الصواعق وتحديد أنواع وتأثبر

ق األوسطمعلومات و  ان، وتعزيز البحث العلىمي عبر توفبر بيانات جديدة لمنطقة الشر  .بيانات مهمة ومفيدة لقطاع الطبر

 


