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وع أكت   .. وبداية لمشر ي
 الملك: إنجاز علمي تاريخ 

 

ة صاحب الجاللة الملك نارص بن   عاهل البالد المفدى، برقية شكر إىل سمو الشيخ ةحمد بن عيىس آل خليف بعث حضر

ي قائدمس  حمد آل خليفة
ر العام لمجلس الدفاع األعىل، بمناسبة نجاح إطالق   الحرس الملكي  تشار األمن الوطنر األمي 

ك مع دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحمل اسم »ضوء أول قمر صناعي بحري  ي مشبر
 .«1نر

قية عن تهنئته الخالصة وشكره الجزيل لسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة عىل  ي البر
وأعرب جاللة الملك المفدى فر

ف للمملكة ّ ي المشر
ي سبيل تحقيق عىل هذا اإلنجاز العلمي التاريخر

ة فر  .جهود سموه الكبب 

وع الحيوي الذي أسهمت فيه نخبة من الكوادر البحرينية الوطنية المؤهلة، سيشكل انطالقة   وأكد جاللته أن هذا المشر

ي قطاع علوم الفضاء
ي المجاالت التقنية والعلمية والبحثية ومكانتها وريادتها العالمية فر

ي تعزيز قدرات المملكة فر
 .مهمة فر

قية  :وفيما يىلي نص البر

ر العام لمجلس الدفاع   ابننا العزيز  ي قائد الحرس الملكي األمي 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة مستشار األمن الوطنر

 ..األعىل حفظه هللا

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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ك مع دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي   ي مشبر
يطيب لنا بمناسبة نجاح إطالق أول قمر صناعي بحرينر

ي سبيل تحقيق  1م »ضوء يحمل اس
ة فر «، أن نعبر لسموكم عن تهنئتنا الخالصة وشكرنا الجزيل عىل جهود سموكم الكبب 

ف لمملكتنا العزيزة ي المشر
 .عىل هذا اإلنجاز العلمي التاريخر

وع الحيوي الذي أسهمت فيه نخبة من الكوادر البحرينية الوطنية المؤهلة، سيشكل انطالقة  مؤكدين أن هذا المشر

ي قطاع علوم الفضاءمه
ي المجاالت التقنية والعلمية والبحثية ومكانتها وريادتها العالمية فر

ي تعزيز قدرات المملكة فر
 .مة فر

ي هذه المناسبة أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا للشقيقة دولة اإلمارات العربية المتحدة، وعىل رأسها أخونا صاحب  
يّشنا فر

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، وأخونا صاحب السمو الشيخ محمد بن   السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

، وأخونا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل   ي راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبر

ي نائب القائد األعىل للقوات المسلحة عىل دعمهم المستمر لمملكة ، والذي يجّسد عمق  البحرين نهيان وىلي عهد أبوظنر

ي مختلف الميادين ومنها  
ر فر ر بلدينا الشقيقي  ة والتعاون الوطيد القائم بي  ر العالقات التاريخية األخوية الوثيقة والمتمب 

وع أكبر لينقل  قطاع علوم  ، وبداية بمشيئة هللا لمشر ر العلمي نامج هو للتحفب  ، مؤكدين أن هذا البر الفضاء والبحث العلمي

 .طموحنا للعلوم المستجدة وعلوم العض

 كذلك أن نشيد بجهود الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وفريق البحرين للفضاء المكون من نخبة من الكوادر الشبابية  
ُ
ونود

ي 
ي  العاملة فر

ئ الشباب البحرينر وع المهم، كما نهنر ي تنفيذ هذا المشر
ي المساهمة فر

 الهيئة عىل ما بذلوه من جهود طيبة فر

ي كل المجاالت،  
عىل هذا اإلنجاز العلمي الذي سيكون دافًعا وحافًزا لهم لنهل المزيد من العلم والمعرفة لخدمة وطنهم فر

ي  حيث إن طلب العلم ال يتوقف أو كما يذكر، طلب ال
ر لسموكم دوام التوفيق والسداد فر علم من المهد إىل اللحد، متمني 

ي خدمة وطننا العزيز
 .جهودكم المخلصة فر

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيىس آل خليفة ملك البالد المفدى القائد األعىل برقية شكر جوابية   كما تلقر حضر

ر العام لمجلس الدفاع األعىل،   من سمو الشيخ نارص بن ي قائد الحرس الملكي األمي 
حمد آل خليفة مستشار األمن الوطنر

ي برقيته الكريمة من كلمات سامية  
رفع فيها إىل مقام جاللته أسم آيات الشكر واالمتنان عىل ما تفضل به جاللته فر

ي م
ة، وعبارات جليلة محفزة، بمناسبة إطالق أول قمر صناعي بحرينر ك مع دولة اإلمارات العربية المتحدة  معبر شبر

 .«1الشقيقة، ويحمل اسم »ضوء  

ي عهد جاللة الملك المفدى الميمون،  
ي برقيته أن قطاع علوم الفضاء والبحوث العلمية والتقنية، تمكن فر

وأكد سموه فر

ي الريادي، وهي الخطوة األ 
وىل لشبابنا ليشق  وبسواعد وكوادر وطنية مؤهلة ومبدعة من تحقيق هذا اإلنجاز الوطنر

ي مجال الفضاء واإلبداع 
 .طريقة فر
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ر يقفون  وأشاد سموه بما تشهده مملكة البحرين من نهضة شاملة ومتجددة، برهنت أن جميع أبناء الوطن المخلصي 

ين دوًما بتوجيهات جاللته السامية ا وراء نهج جاللة الملك المفدى المبارك والسديد، مستنب 
ً
ا متماسك

ً
ا واحد

ً
 .صف

قيةوف  :يما يىلي نص البر

ة صاحب الجاللة الوالد العزيز الملك حمد بن عيىس آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى القائد األعىل   سيدي حضر

 ..حفظكم هللا ورعاكم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

از والتقدير، وبمزيد من الوالء والعرفان، أن أرفع إىل مقام جاللتكم أسم آيات الشكر  ر ي ببالغ االعبر
فنر ّ واالمتنان عىل  يشر

زة، بمناسبة إطالق أول قمر صناعي  
ّ
ة، وعبارات جليلة محف ي برقيتكم الكريمة من كلمات سامية معبر

تم به فر
ّ
ما تفضل

ك مع دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويحمل اسم »ضوء   ي مشبر
 .«1بحرينر

 ..سيدي جاللة الملك الوالد المفدى

ن قطاع علوم الفضاء وال
ّ
ي عهد جاللتكم الميمون، وبسواعد وكوادر وطنية مؤهلة  لقد تمك

بحوث العلمية والتقنية، فر

ي مجال الفضاء واإلبداع،  
ي الريادي، وهي الخطوة األوىل لشبابنا ليشّق طريقة فر

ومبدعة من تحقيق هذا اإلنجاز الوطنر

ي شباب البحرين والذي كان أساسه ودافعه وغايته هو رعاية جالل 
تكم، ورؤاكم الصائبة، وعزيمتكم  وهذا الذي نعهده فر

از لقيادة   ر ي جميع المجاالت، كما نتوجه بجزيل الشكر واالعبر
، من أجل تعزيز تقدم وازدهار مملكة البحرين فر ر ي ال تلي 

النر

مه من دعم أخوي مشهود لمملكة البحرين، بما يجسد عمق  
ّ
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة عىل ما تقد

ر العالقات التاريخ  ر بلدينا الشقيقي   .ية الوثيقة بي 

ا 
ً
ر يقفون صف والشك أن ما تشهده مملكة البحرين من نهضة شاملة ومتجددة، برهنت أن جميع أبناء الوطن المخلصي 

ين دوًما بتوجيهاتكم السامية، ويحدونا الفخر والعزم بأن  ا وراء نهج جاللتكم المبارك والسديد، مستنب 
ً
ا متماسك

ً
واحد

دينا من جهود وتطلعات، لرفع راية الوطن خفاقة عالية، وتقديم كل تضحية ممكنة تحت لواء قيادتكم  نسهم بكل ما ل

 .الحكيمة، لتظل مملكتنا الغالية شامخة عزيزة

ة صاحب الجاللة  ..سيدي حضر

ي إطار واجبنا المقدس وثوابتنا 
، ومراد كل غاية، وذلك فر ي

الوطنية،   إن خدمة جاللتكم ومملكة البحرين هي أسم األمابر

ي تحقيق مساعيكم المباركة، الستمرار النهضة العلمية والتقنية الشاملة لوطننا  
ر أن يوفقنا هللا تعاىل وفريق العمل فر آملي 

، وترسيخ ريادته وازدهاره  .الغاىلي

 ووالًء عىل مواصلة كل البذل والعطاء، وتس 
ً
ي هذه المناسبة السعيدة، نعاهد جاللتكم بًرا واخالًصا وطاعة

خب  كل وفر

 إىل الموىل العىلي القدير أن يحفظكم، ويمتعكم بموفور الصحة  
ً
اإلمكانات لنكون عند حسن ظن جاللتكم، مبتهال

ي وأمتكم والعالم أجمع
ا لشعبكم الوفر

ً
 .والسعادة، ويسدد عىل طريق الخب  خطاكم، وأن يبقيكم ذخًرا وسند

ر بحفظ هللا ورعايته ر موفقي   .ودمتم سيدي سالمي 

 خلص لجاللتكم ابنكم الم

 نارص بن حمد بن عيىس آل خليفة 

ي قائد الحرس الملكي 
 .مستشار األمن الوطنر

 


