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 إنجاز علمي كبير حققته البحرين في مجال الفضاء بخبرات وسواعد وطنية 

 

من محمد   عاهل البالد المفدى، حفظه هللا ورعاه، برقية تهنئة حمد بن عيسى آل خليفة تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك

بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى،  

رعاه هللا، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح إطالق أول قمر صناعي مشترك مع دولة اإلمارات العربية 

، مشيًدا بهذا اإلنجاز العلمي الكبير محطة الفضاء الدولية وصوله الى« و1المتحدة الشقيقة، والذي يحمل اسم »ضوء 

في هذا المجال بخبرات وسواعد وطني، وهو ما يجسد مسيرة التطوير والتنمية الي تشهدها  البحرين ي حققته مملكةالذ

 .الزاهر المملكة على كل األصعدة في عهد جاللته 

وتلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، حفظه هللا ورعاه، برقية تهنئة من 

الشيخ أحمد بن عطية هللا آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي، بمناسبة نجاح إطالق أول قمر صناعي بحريني 

 .« ووصوله إلى محطة الفضاء الدولية 1شقيقة يحمل اسم »ضوء مشترك مع دولة اإلمارات العربية المتحدة ال

وعبر الشيخ أحمد بن عطية هللا آل خليفة في برقيته عن خالص تهانيه لجاللة الملك المفدى، رعاه هللا، بهذا اإلنجاز 

لع نحو المستقبل  التاريخي غير المسبوق الذي سجلته مملكة البحرين في عالم الفضاء، مؤكًدا ان هذا االنجاز يجسد التط

والثقة بقدرة أبناء هذا الوطن وشبابه على تحقيق رؤى جاللته، حفظه هللا ورعاه، ونوه بالجهود المتميزة من سمو اللواء 

الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي األمين العام لمجلس الدفاع لتحقيق هذا 

المولى جلت قدرته أن يحفظ جاللة الملك المفدى ويديم عليه موفور الصحة والعافية والسعادة   اإلنجاز الباهر، سائال

والعمر المديد، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة األمن واألمان والرخاء واالزدهار في ظل قيادة جاللته حفظه هللا  

 .ورعاه

البالد المفدى، برقية تهنئة من الشيخ أحمد بن   وتلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل

 .عبدالعزيز آل خليفة رئيس جهاز األمن االستراتيجي
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وقد رفع فيها الى المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح 

ووصوله الى   1الشقيقة، والذي يحمل اسم ضوء  إطالق أول قمر صناعي مشترك مع دولة اإلمارات العربية المتحدة

محطة الفضاء الدولية، مؤكًدا أن هذا اإلنجاز التاريخي المميز الذي حققته مملكة البحرين في هذا المجال بخبرات وكوادر 

 .وطني، يجسد مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها المملكة على األصعدة كافة، بفضل توجيهات جاللته السديدة

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، حفظه هللا ورعاه، برقية تهنئة من و

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، رفع فيها إلى المقام السامي  

آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح إطالق أول قمر صناعي  لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، رعاه هللا، أسمى 

 .« ووصوله إلى محطة الفضاء الدولية 1مشترك مع دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يحمل اسم »ضوء 

ي يضاف  وعبر رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في برقيته عن عميق فخره واعتزازه بهذا الحدث التاريخي الذ

إلى سلسلة اإلنجازات المشرفة التي حققها أبناء المملكة في ظل عهد جاللته الزاهر، مجسدة لرؤية جاللته وتوجيهاته  

 .السامية في تطوير القدرات والكوادر الوطني في قطاع علوم الفضاء التي تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل

ولي العهد رئيس مجلس   صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة وأشاد في هذا الصدد بجهود ومساندة

الوزراء، حفظه هللا، ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي األمين العام  

 .على حفظه هللالمجلس الدفاع األ

كما تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، برقية تهنئة من الشيخ عبدهللا بن  

 .راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األمريكية

يات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح  وقد رفع فيها الى المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، أسمى آ

ووصوله الى   1إطالق أول قمر صناعي مشترك مع دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي يحمل أسم ضوء 

محطة الفضاء الدولية، مؤكًدا أن هذا اإلنجاز التاريخي الرفيع تحقق بفضل توجيهات ورؤية جاللته الحكيمة على استثمار 

 .شبابية البحرينية في مجال العلوم الحديثة والمتطورةالطاقات ال

وبدعم ومساندة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار األمن الوطني قائد الحرس الملكي األمين العام لمجلس الدفاع  

 .بسواعد بحرينية األعلى للكوادر الشبابية البحرينية، والذي كان له الدور الفاعل في تحقيق هذا اإلنجاز الكبير المتحقق

وتلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه هللا، برقية تهنئة من 

محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح إطالق 

« ووصوله إلى محطة الفضاء  1مع دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة »ضوء أول قمر صناعي بحريني مشترك 

 .الدولية

وأكد الوزير أن هذا اإلنجاز يضاف إلى سلسلة المنجزات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية 

البالد المفدى، حفظه هللا ورعاه، مثمنًا  الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل  

حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه هللا، في تحقيق المنجزات العلمية ومساندة  

 .الطاقات الوطنية لتحفيزها على اإلبداع في شتى العلوم

وتلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه هللا، برقية تهنئة من 

الشيخ أحمد بن عطية هللا آل خليفة وزير المتابعة بالديوان الملكي، بمناسبة نجاح إطالق أول قمر صناعي بحريني 

 .« ووصوله إلى محطة الفضاء الدولية1قة »ضوء مشترك مع دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقي

وأكد أن هذا اإلنجاز الوطني المشرف هو أحد ثمار جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه  

هللا، واهتمام سموه بالكوادر الوطنية المبدعة وتحفيزها لتعزيز قدرات مملكة البحرين في المجاالت التقنية والعلمية 

البحثية وقطاع علوم الفضاء، وتحقيق المزيد من النجاحات الوطنية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة و

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، حفظه هللا ورعاه، سائالً هللا جلت قدرته أن يحفظ 

 .ظل قيادة جاللة الملك المفدى أيده هللا سموه ويرعاه لمواصلة مسيرة التقدم واالزدهار في

وتلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه هللا، برقية تهنئة من 

الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، رفع فيها أسمى آيات التهاني 
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تبريكات إلى سموه بمناسبة نجاح إطالق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة وال

 .« ووصوله إلى محطة الفضاء الدولية1»ضوء 

وأكد أن هذا اإلنجاز الوطني المشرف تحقق بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن  

يفة ملك البالد المفدى، حفظه هللا ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس عيسى آل خل

مجلس الوزراء، من أجل تنمية وتشجيع القدرات االبتكارية الوطنية، ودعم وتعزيز اإلنجازات العلمية والتكنولوجية، 

 .واالستثمار في الفضاء وعلوم المستقبل

كره وتقديره لجهود فريق البحرين العاملين في مجال الفضاء وكوادر الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء  كما أعرب عن بالغ ش

في تحقيق هذا اإلنجاز الذي يدعم مسيرة تقدم المملكة لحصد المزيد من اإلنجازات في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 

 .جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه

 


