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 بناء أول قمر صناعي بحريني بالكامل 

 

تحقيقًا لرؤية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم،  

حفظه هللا ورعاه، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل  

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه هللا، أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل  

ي، قائد الحرس الملكي، عن تدشين مشروع بناء أول قمر خليفة، مستشار األمن الوطن

صناعي بحريني بالكامل في مملكة البحرين، مؤكدا سموه أن هذا المشروع من المتوقع  

، مشيًرا  2023االنتهاء منه وفقا لبرنامج المشروع وإطالقه مع نهاية شهر ديسمبر 

حرين، وسيساهم في تنفيذه نخبة  سموه إلى ان هذا المشروع يُعد إنجاًزا متميًزا لمملكة الب

 .من الشباب البحريني المؤهل والمتمكن في مجال علوم وتقنيات الفضاء 
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وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود الكبيرة إلدارة الهيئة الوطنية لعلوم  

الفضاء التي لم تدخر جهدا في سبيل وضع اسم مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة  

اع الفضاء من خالل مشاريعها الطموحة ومشاركاتها المتنوعة وما أنتجته من  في قط

 .أبحاث ودراسات نشرت في المؤتمرات الدولية والمجالت العلمية المحكمة

وأعرب سموه عن تقديره لجهود أعضاء فريق البحرين للفضاء على إسهاماتهم العلمية  

تكارات فريدة تؤسس لبنية تقنية  المتميزة في مجاالت علوم الفضاء وما قدموه من اب 

متقدمة وتؤكد على ما يتمتع به الشباب البحريني من تميز في مختلف المجاالت، ويترجم  

روحهم الوطنية وعزيمتهم وإصرارهم على تحقيق كل ما من شأنه رفعة مكانة البحرين  

صاحب   وتقدمها العلمي والتقني، مؤكًدا سموه على أن كل ذلك جاء تحقيقاً لرؤية حضرة

الجاللة الملك المعظم، حفظه هللا ورعاه، وتنفيذاً لتوجيهات جاللته السامية بشأن تطوير  

الجهود في مجال علوم الفضاء وغيرها من العلوم لمواكبة متطلبات الحاضر واحتياجات  

المستقبل، والعمل حثيثا على تعزيز القدرات الوطنية، بتأهيل الشباب البحريني لإلبداع  

 .ي هذا المجالوالتميز ف

بدوره أعرب المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم  

الفضاء عن بالغ الشكر والتقدير واالمتنان لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد  

الحرس الملكي، على اهتمامه ومتابعته ألعمال الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ورعايته  

نية، الذي يُعد دافعًا وحافًزا لفريق البحرين للفضاء لبذل المزيد من الجهود  لكفاءتها الوط 

لتنفيذ هذا المشروع الوطني األول من نوعه على أرض المملكة ليؤسس لمرحلة جديدة  

في مسيرة الهيئة، وليكون منطلقًا لخطتها االستراتيجية الجديدة التي تبدأ مع إطالق القمر 

م لتستمر الهيئة في مساعيها لتحقيق رؤية 2028ى نهاية العام الصناعي الجديد وتمتد إل

 .حضرة صاحب الجاللة الملك المعظم حفظه هللا ورعاه

وأكد أن ما نشهده اليوم من إنجازات لفريق البحرين للفضاء، والذي تم تشكيله في نهاية  

فة  يدعو للفخر، واالعتزاز على ضوء ما تحقق من إنجازات علمية وتقنية مشر 2018

والحمد هلل، مبينا أن الهيئة مستمرة في بذل الجهود لمواصلة تحقيق المزيد من  

اإلنجازات، من خالل المبادرات والمشاريع التي سيتم اإلعالن عنها تباعا وجميعها  

ستنفذ تحت إشراف وبأيدي الكفاءات البحرينية التي تم االستثمار فيها خالل الفترة  

 .الماضية

 


