31 January – 1 February 2017 | Abu Dhabi | UAE

أول قائد أوروبي لمحطة الفضاء الدولية يلهم الشباب اإلماراتي الستكشاف الفضاء
 23نوفمبر  ،2016أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة :قدم رائد الفضاء البلجيكي فرانك دي وين هذا األسببع ،عبدد
من المحاضبرا والكلمبا بهبد تثقيب وللهبام الاببا للعمب ودراسب مجباا الفضباء المتنععب وللبك فبي ل بار
فعاليببا بسبببع ،اامببارا ل بتكببار وكج ب ء مببن البرنببام التعليمببي المصببا لمببمتمر الفضبباء العببالمي واألسبببع،
البلجيكي األول من نععه في الدول .
وممثلبي الجهبا
وتحدث فرانك الذي يعتبر بول قائد بوروبي لمحطب الفضباء الدوليب بمبام ممهبعر يفيبر مبن الطب
المعني في ك من مامع زايد بدبي ومامع الاارق عن تجربته الاخصي في الفضباء وقضباءم مبد سبت بشبهر فبي
مدار كعك األرض.
بفرص لطرح األسئل على فرانك البذي ياب فبي العقبت البراهن منصب رئبيل المركب األوروببي
و ظي الط
لرواد الفضاء في كعلن بألمانيا عل مجمعع من المعاضيع لا الصل بالتطعرا التي برب علبى قطبا ،الفضباء
وكي ياعر المرء عندما يكعن رائد فضاء.
يببذكر بنببه مببري تنظببير المحاضببرا بالتعبباون بببين السببفار البلجيكي ب فببي الدول ب ومجلببل األعمببال البلجيكببي ووكال ب
اامارا للفضاء.
وبهذم الصدد قال سعاد الدكتعر محمد ناصر األ بابي مدير عام وكال اامارا للفضاء" :لنبه لمبن دواعبي سبرورنا
بن نر ب بالسببيد فرانببك دي ويببن فببي دول ب اامببارا العربي ب المتحببد يببت تببأتي هببذم ال يببار فببي ل ببار مسبباعينا
الماترك لتطعير قطا ،الفضاء الع ني ومساعد شبابنا على معرف الم يد عل الفرص المتا التي يعفرها".
وبضا " :كان هذا األسبع ،فرص كبير لرفع سعي الععي يال هذا المعضع ،خاص في ظ استعداداتنا استقبال
قبباد قطببا ،الفضبباء العببالمي فببي العاصببم ببببعظبي فببي شببهر ينبباير المقب ب خ ب ل الببدور األولببى مببن مببمتمر الفضبباء
العالمي".
من مانبها تعمهت شيخ المسكري الرئيل التنفيذي ل بتكار في وكالب اامبارا للفضباء بالابكر للسبفار البلجيكيب
في الدول على تسهي ماارك فرانك في البرنام التعليمي المصا للممتمر مابير للبى مسباهم كلماتبه فبي للهبام
المهندسببين اامبباراتيين وب بدعر المسببتهدفا ااسببتراتيجي لعكال ب اامببارا للفضبباء التببي تتمث ب بتاببجيع المببعا نين
ااماراتيين على التفكير بمسارا مهني في مجال الفضاء واألقمار الصناعي ".
وقالت سعاد السيد دومنيك مينعر سفير المملك البلجيكي لدى دول اامارا العربي المتحد " :يُسعدنا بن يكعن رائبد
الفضاء البلجيكبي فرانبك دي ويبن ضبي الابر فبي األسببع ،البلجيكبي األول بدولب اامبارا كمبا اننبا نتطلبع قبدما
لتع ي بواصر الع ق التي تجمع دول اامارا العربي المتحد بالمملك البلجيكي ".
وبضا " :يتمث التركي الرئيسي لهذا األسبع ،بالتكنعلعميا لا الصل بالفضاء .ونحبن فخبعرون لل ايب للتعباون مبع
وكال اامارا للفضاء وفتح قنعا التعاص بين شبا الدولتين".
بدورم بشاد فرانك دي وين بالجهعد التي تبذلها دول اامارا العربي المتحبد ل نضبمام للبى مسبير مجتمبع الفضباء
الدولي في ل ار التاجيع على استكاا الفضاء وتقدير المساهما للمجتمع العلمي الدولي.

و قال فرانك" :لن ضر الفضاء للى القطاعا ااستراتيجي السبع التي تاك ااسبتراتيجي الع نيب ل بتكبار فبي دولب
اامارا العربي المتحد يعتبر دال واضح على تصمير الدول للع دور مساهر قعي في التطعر العالمي".
وبضا " :تقعم وكال اامارا للفضاء بفع الكثير للتاجيع على دراسب العلبعم والتكنعلعميبا والهندسب والرياضبيا
التي من شأنها بن تنمي المفكرين النقديين وترفع من معدل الثقاف فبي مجبال العلبعم وتمكبين ميب كامب مبن المبتكبرين
لتطعير منتجا تحقق النمع وااستدام ل قتصاد العالمي في المسبتقب  .وممب بن تسباهر تجربتبي فبي للهبام المبعا نين
ااماراتيين للدخعل للى هذا القطا ،الذي ينطعي على فرص لترك بصم واضح كمعا ن عالمي ولرث كبير للجبنل
الباري بأكمله".
ياار للى العكال ستنظر "الممتمر العالمي للفضاء" في منتجع سانت ريجيل م يبر السبعديا ببأبعظبي خب ل الفتبر
من  31يناير تى  1فبراير  2017وللك لتع ي مهعد العكال في تطبعير المهبارا والكبعادر البابري المتخصصب
يت سيسلط الممتمر الضعء على البرام التعليمي العالمي التي ترك على
لقياد قطا ،الفضاء الع ني في المستقب
العلعم والتكنعلعميا الفضائي .
وستتضمن الفعالي محاضر معمه للابا يلقيها قاد قطا ،الفضاء فبي العبالر والتبي سبتحتفي ببالفرص التبي يقبدمها
القطا ،كما بنها ترسر م مح الفرص ااستثماري المستمر التي يقبدمها هبذا القطبا ،لدولب اامبارا العربيب المتحبد
ودول مجلل التعاون الخليجي والعالر كك  .وتفتح هذم الفعالي ببعابهبا بمبام مميبع الجمباهير يبت سبتعم علبى للهبام
سكان دول اامارا وخاص المعا نين الابا وبولياء بمعرهر ل هتمام باك فعبال بمجبال الفضباء وتع يب بهميب
العلعم والتكنعلعميا والهندس والرياضيا للى مان الرؤي الرشيد لقياد الدول .
وقبال نيبك ويب المبدير الابريك فببي مجمععب "سببترير ايبن للتسبعيق" المنظمب للمبمتمر" :خب ل هببذم األيبام سببيكعن
ااماراتيعن والمهنيعن الابا قادرين على معرف الم يد عن مجمعع واسع من الفرص التبي يقبدمها قطبا،
الط
الفضاء .ويعتبر ضعر هذا الممتمر بمرا بالغ األهمي  .وبالنسب ألولئبك البذين يسبععن بالفعب لبدخعل مسبارا مهنيب
في قطا ،الفضاء ا يعمد مكان بفض من هذا الممتمر للتعاص مع قاد هذا القطا ،على الصعيد العالمي".
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نبذة عن مؤتمر الفضاء العالمي
ممتمر الفضاء العالمي هع الملتقى ااستراتيجي والحصري لرواد قطا ،الفضاء عل العالر والذي تستضي
شهر يناير من عام .2017

العاصم ااماراتي ببعظبي في

يعتبر الممتمر منص لتع ي قطا ،الفضاء العالمي تجمع بهر الجها المعني في القطاعين العام والخاص لتقيير بكبر الفرص المتا
 ،على ب دث برام الفضاء الجديد وبكثرها بهمي في العالر.
قطا ،الفضاء ول

في

يحدد الممتمر سياسا هذا القطا ،ويرسر م محه ااستراتيجي للى مان استعراضه أل دث تطبيقا تكنعلعميا الفضاء ودعر ثقاف
وعملي تعلير علعم التكنعلعميا والفضاء وتطعير القعى العامل لا المهارا الفني العالي لدعر التنمي الع ني  .ويستضي الممتمر نقاشا
ومبادرا لها تأثير عملي ودائر في تحقيق التنمي الاامل لقطا ،الفضاء في منطق الارق األوسط والعالر بأسرم.
يعتبر الممتمر من بهر الملتقيا ضمن قطا ،الفضاء العالمي وقد تطعر على مرا
واألقمار الصناعي مع خمل فعاليا سابق لدعر األسعاق الناشئ في مجال الفضاء .

عديد منطلقا من منتدى عالمي خاص بامون الفضاء

يجمع الممتمر بكثر من  600قائد ومختص من مختل بنحاء العالر بمن فيهر رؤساء وكاا الفضاء ومدراء تنفيذيين من شركا رائد في
مجال الفضاء والطيران والعزارا الحكعمي وكبار البا ثين واألكاديميين وهع تجمع يساهر في تطعير وتنفيذ ااستراتيجيا األساسي في
تكنعلعميا الفضاء واألقمار الصناعي بما يععد بالمنفع ااقتصادي على المستعى العالمي وااقليمي.

نبذة عن وكالة اإلمارات للفضاء:
ب لقت دول اامارا العربي المتحد مبادر تاريخي من خ ل لع نها عن لنااء وكال للفضاء من شأنها بن تاارك الدول األخرى في
تع ي استكاا الفضاء والمساهم في مجتمع الفضاء العلمي العالمي.
لقد وضعت وكال الفضاء في دول اامارا العربي المتحد ل ارا استراتيجيا لتعميه مهعدها نحع تنفيذ مهامها وفقا لما ورد في مرسعم
تأسيسها الصادر في شهر يعليع /تمعز من العام  .2014وتاتم هذم الص يا تطعير قطا ،الفضاء الع ني صياي سياسا ونظر
الفضاء دعر بناء مي من المهندسين والعلماء فض عن تعميه البرام الفضائي الع ني التي من شأنها بن تععد بالفعائد المباشر على
اقتصاد دول اامارا العربي المتحد .

