
                         
 

 

 

	
Page	1	

	

PRESS RELEASE 

 

 وصول القمر الصناعي سھيل ٢ إلى موقع مركز كينيدي للفضاء
  ٢٠١٨من نوفمبر  ١٥ثاني أقمار سھيل سات في الطريق لإلطالق في 

 
  

شأة إلى ٢ سھيل القطري الصناعي للقمر اآلمن الوصول عن اْلَيْومَ  سات سھيل الصناعية لألقمار القطرية الشركة أعلنت  اإلطالق من
بيس اء كينيدي مركز في اكس س  نوفمبر ١٥ في القمر إلطالق تمھيدا وذلك األمريكية فلوريدا والية في كانافيرال كيب قاعدة ‐ للفض

٢٠١٨  

  
 يبدأ أن المخطط ومن . ٩ فالكون الصاروخ متن على إلطالقه اكس سبيس منشأة في النھائية لإلعدادات حاليا ٢ سھيل القمر ويخضع 

  . ٢٠١٨ نوفمبر ١٦  يوم من صباحا 1:29 الساعة وحتى نوفمبر ١٥ يوم مساء 11:46 الساعة عند الدوحة بتوقيت اإلطالق

 

  .٢٠٠٠دي اس من نوع   "ميلكو"تم تصنيعه عن طريق شركة ميتسوبيشي  ٢ القمر الصناعي سھيل  

ھيل  عة من التطبيقات   أثبت أنه يمتلك نظاما معياريا ٢س عة النطاق فب.ثابتا َذا قدرة عالية ومرنة لمجموعة واس افة إلى توفير س اإلض
رق و  25.5لدعم البث المتزايد للمناطق المجاورة عبر المدارين  kuكيه يو  ھيل  ٢٦ش رق ، فإن س يتميز أيضا بقدرة النطاق   ٢ش
رسال بقدرات مضادة للتشويش لتوفير إتصاالت آمنة لقطاعي األعمال والحكومة عبر منطقة الشرق األوسط . متعدد اإل kaكيه ايه 

   عاما .  ١٦كما تم تصميم عمر المركبة الفضائية ليزيد عن 

  

يد علق ، جانبه ومن ھيل التنفيذي الرئيس - الكواري أحمد بن علي /الس ات لس ون نحن : قائال س ناعي قمرنا إلطالق جدا متحمس  الص
ھيل الثاني طول ضمن من له المخطط ،  ٢ س ناعية األقمار أس  ، بالمخاطر محفوف عمل الفضاء إلى الصواريخ إطالق يعتبرو. الص
   . اكس سبيس في أكفاء أشخاص مع العمل بسبب الناجح اإلطالق بفرص متفائلون ولكننا

  

  نبذة عن سھيل سات:

حيث تمتلك الشركة وتشغل األقمار الصناعية. ويوفر قمر ، عاصمة دولة قطرالدوحة  ومقرھا. 2010تأسست سھيل سات في عام 
خدمات متطورة للبث التلفزيوني واإلتصاالت الساتلية للعمالء والشركاء في منطقة الشرق  2013والذي تم إطالقه في سنة  1-سھيل

حيث أنه في مراحل تصنيعه األخيره ، وسوف يتشارك  -سات سھيل–قريباً إلى إسطول  2 -األوسط وشمال أفريقيا. وسينضم سھيل
 درجة شرقاً. 25.5/26القمران المدارين المميزين على 
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