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صـــــدى الـــفـــرحـــة يـــمـــأ الـــمـــســـافـــة بـــيـــن األرض والــــمــــريــــخ، وحــجــم 

الــفــخــر يـــطـــاول عــنــان الــســمــاء، واســــم اإلمــــــارات يـــلـــّون الــفــضــاء، 

وهـــــديـــــر صـــــــــاروخ مـــســـبـــار األمـــــــل أبــــلــــغ الــــعــــالــــم بــــصــــوت فـــــي غـــايـــة 

ــــلـــــوم، وأنــــهــــم  الـــــــوضـــــــوح، أن الـــــعـــــرب عــــــــــادوا إلـــــــى تـــنـــافـــســـيـــة الـــــعـ

يدخلون إلى نطاق ومدار غابوا عنه طويالً حتى أعادتهم إليه 

اإلمــــــــــارات، أمـــــا اســـتـــقـــبـــال أول إشـــــــارة مــــن الـــمـــســـبـــار فــــي مــحــطــة 

المراقبة والتحكم األرضية في دبي بعد ساعة من االنطالق، 

ــــــم واحــــــــد الــــــقــــــادم مـــــن الــــفــــضــــاء بــتــوقــيــع  فــــهــــو الـــــبـــــالغ الــــعــــربــــي رقـ

بــالــعــودة إلــى العصر الذهبي لالكتشافات العربية  اإلمــــارات، 

واإلسالمية.

ــــًا مــــــن الــــخــــيــــال،  ــــربــ ــــبـــــدو ضــ ــــنــــــوات كـــــــان هـــــــذا األمـــــــــر يـ قــــبــــل ســــــت ســ

ــــا الــــيــــوم فـــهـــو حــقــيــقــة أدهــــشــــت الـــعـــالـــم، ومـــــا ســـيـــل الــتــقــاريــر  أمـ

اإلعـــالمـــيـــة الــعــالــمــيــة إال شـــهـــادة عــالــمــيــة وتــقــديــر دولــــي لــلــرؤيــة 

الــــتــــي حـــمـــلـــت هــــــذا الــــمــــشــــروع حـــتـــى تـــجـــســـد مــــســــبــــاراً فــــي فــضــاء 

الكون وفضاء المعرفة. وكما قال خليفة بن زايد، وهو يهنئ 

شـــعـــب اإلمـــــــــــارات بــــهــــذا اإلنـــــجـــــاز الـــوطـــنـــي والــــعــــربــــي والـــعـــالـــمـــي، 

بالعلم وطاقات  الوطنية واالستثمار  بالكفاءات  اإليــمــان  فــإن 

الشباب هــو مــا يصنع مستقبلنا، ويتيح لنا أن نضع بصمتنا 

في مسيرة الحضارة اإلنسانية. 

ومن نفس الرؤية أكد محمد بن راشد دور شباب الوطن الذين 

رفعوا الرأس، وهو الذي طالما استنهض طاقاتهم إليمانه أن 

ال أحد يمكنه أن يغير حالنا لأفضل إال نحن، باالعتماد على 

النفس، والغوص في بحور العلم، واستخراج درره، معيداً 

استنهاض همم الشباب نحو مرحلة جديدة خرجنا فيها من 

مجال الجاذبية األرضية إلى جاذبية اإلنجازات العلمية.

نــــعــــم، هــــو إنــــجــــاز الـــشـــبـــاب الـــمـــبـــدعـــيـــن الــــذيــــن غـــمـــرونـــا ســـعـــادة 

بنجاحهم، كما قــال محمد بــن زايـــد، ليكتبوا بــاســم اإلمـــارات 

فــــصــــوالً جــــديــــدة فــــي إنـــجـــازاتـــهـــا وكـــونـــهـــا أحـــــد صـــنـــاع الــمــســتــقــبــل 

واستشراف تحدياته، مرسخين مكانتها العلمية بين األمم، 

وهــو مــا يمكن رصــده بسهولة مــن السيل الهائل مــن التقارير 

الــــصــــعــــود  عـــــــن  لــــــغــــــات األرض،  الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، وبــــــكــــــل  ــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــــــالمـ اإلعـ

المدّوي، ليس للمسبار فقط، بل السم اإلمارات أيضًا.

أنــجــزنــا مــراحــل مــن المهمة الــتــي تمتد أربــعــة أعــــوام أرضــيــة أو 

عــامــيــن مــريــخــيــيــن، ابـــتـــداء مـــن الـــيـــوم، وبـــــدأت مــرحــلــة التحكم 

واالســــتــــكــــشــــاف وتـــحـــلـــيـــل الــــبــــيــــانــــات الــــــــــــواردة مـــــن الـــمـــســـبـــار الـــتـــي 

ســــتــــكــــون مــــتــــاحــــة لـــجـــمـــيـــع الــــــــــــدول فــــــي مــــنــــصــــة عـــلـــمـــيـــة ولـــيـــســـت 

تـــجـــاريـــة، مــــا يـــؤكـــد نـــهـــج هـــــذا الــــوطــــن بــتــعــمــيــم الـــفـــائـــدة والــخــيــر 

لكل البشرية.

الــذي انتهينا منه رغــم صعوبته وتحدياته، ربما يكون الجزء 

األســـــهـــــل مـــــن الـــمـــهـــمـــة، لــــذلــــك يــــــــدرك فــــريــــق الـــعـــمـــل الـــمـــخـــاطـــر 

المحتملة في الجزء التالي منها، والتحكم في مسار المسبار 

على طول 500 مليون كيلومتر حتى الوصول إلى مــدار حول 

الــكــوكــب األحـــمـــر لـــدراســـة غــالفــه الـــجـــوي مـــن عــلــى بــعــد يــتــراوح 

بين 22 ألف كيلومتر و44 ألفًا. 

رغــم أن التحديات قائمة، وتبقى حــاضــرة فــي كــل لحظة، إال 

أننا في الطريق إلى هناك، وستلحق بنا هذا الشهر مهمتان 

جديدتان للصينيين واألمريكان، بعد رحالت سابقة للواليات 

المتحدة وروســيــا وأوروبــــا والــهــنــد. أي إن ســت دول فقط هي 

أعضاء النادي المريخي بعد انضمام اإلمارات لعضويته، بما 

يمثله ذلك من اكتساب اإلمكانات والقدرات والمعرفة، حتى 

لو واجهت الرحلة أسوأ االحتماالت.

علماء فضاء أمريكيون يؤكدون أن اإلماراتيين اآلن في مكان 

ــــيـــــام بـــالـــمـــهـــمـــة مــــــــرة أخـــــــــــرى، فــهــم  ــــقـ عــــظــــيــــم، حــــيــــث يـــمـــكـــنـــهـــم الـ

يمتلكون اليوم المعرفة التي تؤهلهم للقيام بذلك.

إنــه الطموح المرّصع بالتميز، بدليل أن مسبار األمــل عندما 

يــصــل إلـــى الــمــريــخ، مــن الــمــتــوقــع أن يــقــدم عــلــمــًا جـــديـــداً، وأن 

ــــــوي لــــلــــكــــوكــــب؛  ــــــجـ ــــــالف الـ ــــغـ ــ ــــــدة حـــــــــول الـ ــــديـ ــ ــــــن رؤى جـ يــــكــــشــــف عـ

ــــفــــــضــــــاء األمـــــريـــــكـــــيـــــيـــــن، فـــــــــإن فــــريــــق  لـــــــذلـــــــك، والــــــــكــــــــالم لــــعــــلــــمــــاء الــ

ـــــي، بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــشــــركــــاء، صـــّمـــم الــمــهــمــة  ـــــاراتـ الـــمـــســـبـــار اإلمـ

بحيث ال تكون تكراراً لأبحاث التي قام بها اآلخــرون قبلهم، 

بـــل إلضـــافـــة جـــديـــد إلــــى الـــوضـــع الـــحـــالـــي لــلــمــعــرفــة الــمــريــخــيــة، 

ـــــوي، ومـــــعـــــرفـــــة ســبــب  ــــجــ ــ ــــتـــــآكـــــل الـــمـــســـتـــمـــر لــــغــــالفــــه الـ وكــــيــــفــــيــــة الـ

افــــتــــقــــاد الــــكــــوكــــب مـــعـــظـــم الــــمــــيــــاه الــــتــــي كــــــان يــمــتــلــكــهــا فــــي وقـــت 

مبكر من تاريخه.

هــــــم أبــــــنــــــاء زايـــــــــــد، أبــــــنــــــاء اإلمــــــــــــــــارات، فــــانــــتــــظــــروا وتـــــوقـــــعـــــوا مــنــهــم 

المزيد، ألنهم على خطى قيادتهم سائرون، يحملون األمل 

فــي قلوبهم، والــعــلــوم فــي عقولهم. نــقــول لــهــم، نفخر بكم، 

ونــقــف احــتــرامــًا إلنــجــازاتــكــم، كنتم عــلــى قـــدر الــمــســؤولــيــة وثقة 

القيادة بكم. رفعتم رؤوسنا فخراً بلغة الفضاء.

حميد النعيمي: »مسبار األمل« يؤكد ريادة 
اإلمارات عربيًا في علوم الفضاء

عجمان - وام 

ــــيـــــخ حــــمــــيــــد بـــــــن راشـــــــــــد الــــنــــعــــيــــمــــي عـــضـــو  ــــمـــــو الـــــشـ أكـــــــــد صــــــاحــــــب الـــــسـ

المجلس األعلى حاكم عجمان أن رحلة »مسبار األمــل« للمريخ 

ــــاريــــــخ دولـــــــــة اإلمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  تـــمـــثـــل عـــــامـــــة بـــــــــــارزة ومــــمــــيــــزة فــــــي تــ

الـــمـــتـــحـــدة بــتــحــقــيــق أكـــبـــر إنــــجــــاز عــلــمــي عـــربـــي فــــي الـــعـــصـــر الــحــديــث 

حـــــامـــــاً شــــعــــار دولــــــــة اإلمـــــــــــــارات »ال شـــــــيء مـــســـتـــحـــيـــل« إلـــــــى كـــوكـــب 

المريخ.

وتقدم سموه في هذه المناسبة الوطنية الغالية بأسمى آيات 

التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 

بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 

حــاكــم دبــــي، رعــــاه الــلــه، وصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 

وإلــــى أصـــحـــاب الــســمــو الــشــيــوخ أعـــضـــاء الــمــجــلــس األعـــلـــى لــاتــحــاد 

حكام اإلمارات وإلى شعب اإلمارات الكريم.

وأضـــــــــــــاف ســــــمــــــوه فـــــــي كــــلــــمــــة لـــــــه بــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة أن »انــــــطــــــاق 

ــــارات ومــوقــعــهــا األول فــي مجال  »مــســبــار األمــــل« يــؤكــد ريــــادة اإلمــ

عــلــوم الــفــضــاء عــلــى الصعيد الــعــربــي وكـــل ذلـــك لــم يـــأت مــن فــراغ 

وإنما من قيادة رشيدة تملك رؤيــة واضحة للحاضر والمستقبل 

وتضع مصلحة شعبها على قمة أولوياتها وفريق عمل ضم 200 

مــهــنــدس وخــبــيــر وبـــاحـــث إمــــاراتــــي وبــعــزيــمــة شــعــب اإلمــــــــارات الــتــي 

ال تعرف المستحيل فــي سعيها إلحــيــاء تــاريــخ اإلنــجــازات العربية 

واإلسامية في العلوم مما يجعل من دولتنا منارة علمية جاذبة 

للكفاءات والمهارات االستثنائية ومفتاح أمل وسعادة للمنطقة 

واألمة العربية واإلسامية ومصدر إلهام للشباب«.

وقــال سموه: »إنــه بالرغم مما أصــاب العالم من أزمــة صحية 

واقـــتـــصـــاديـــة إال أنـــنـــا نــتــطــلــع بـــعـــون مــــن الـــلـــه وتـــوفـــيـــقـــه إلـــــى وصــــول 

»مـــســـبـــار األمــــــل« إلــــى مـــــدار كـــوكـــب الـــمـــريـــخ فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر 2021 

بالتزامن مع احتفاالت اإلمــارات بيوبيلها الذهبي ومــرور 50 عاماً 

على إعان االتحاد«.

وأكـــــــد أن »اإلمـــــــــــــارات بــــهــــذا اإلنـــــجـــــاز الـــكـــبـــيـــر والــــفــــريــــد والـــــــــذي بـــدأ 

العمل عليه قبل 6 سنوات تنضم إلى الواليات المتحدة وروسيا 

ــــتـــــي أرســــــلــــــت مـــركـــبـــات  ــــنـــــد فــــــي نـــــــــادي نـــخـــبـــة الـــــــــــدول الـ وأوروبـــــــــــــــا والـــــهـ

فضائية إلى كوكب المريخ«.

وأوضــــــح صـــاحـــب الــســمــو حـــاكـــم عــجــمــان أن »مـــشـــروع »مــســبــار 

األمـــــل« ســيــســاهــم فـــي بـــنـــاء مـــــوارد بــشــريــة مــواطــنــة عــالــيــة الــكــفــاءة 

في مجال تكنولوجيا الفضاء وتطوير المعرفة واألبحاث العلمية 

واالرتقاء بمكانة اإلمارات العلمية في خطوة مميزة تعزز مسيرة 

دولـــتـــنـــا نــحــو الــمــجــد فـــي كـــافـــة الـــمـــجـــاالت مــســتــنــديــن فـــي ذلــــك إلــى 

إرث آبائنا المؤسسين وعزيمة شعبنا األبي وقيادتنا الحكيمة التي 

تصنع اإلنجازات وتحافظ على المكتسبات«.

حمد الشرقي: انطالق المسبار يوم جديد 
في حياة اإلمارات

الفجيرة - وام 

أكـــــد صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن مــحــمــد الـــشـــرقـــي، عــضــو 

الــمــجــلــس األعـــلـــى حــاكــم الــفــجــيــرة، أن انـــطـــاق »مــســبــار األمـــل« 

يعد يوماً جديداً في حياة اإلمارات، حيث نعيش تفاصيل غنية 

الوطن وقدموها  باالكتشاف والمتعة والتفوق صنعها شباب 

هــــديــــة لـــلـــعـــالـــم حــــامــــلــــة بـــصـــمـــة الـــــعـــــزة والــــفــــخــــر بــــقــــيــــادة صـــاحـــب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 

الله، مؤكدين أن العرب سيصلون إلى المريخ بهمة وشجاعة 

الــقــيــادة الحكيمة لــدولــة اإلمــــــارات، وبـــراعـــة شعبها الــــذي عــرف 

كيف يمتلك الوقت، كما عرف أن ال معنى للمستحيل أبداً.

وقــال ســمــوه: »إنــنــا اآلن على أعــتــاب مرحلة مختلفة مكنتنا 

ــــا وقـــدمـــتـــنـــا لــلــبــشــريــة كـــأصـــحـــاب مــنــجــز عــلــمــي يــعــانــق  ــــنـ مــــن أدواتـ

الـــفـــضـــاء، مــدركــيــن أن ال عــــودة لــــلــــوراء، حــيــث فـــي قــامــوســنــا ال 

وجود للصعب أو البعيد أو المستحيل، وتلك حقيقة يعلمها 

كل من عرفنا وكل من عاش معنا«.

وأضـــــــاف ســــمــــوه: »أنـــتـــهـــز فـــرصـــة هـــــذا الــــيــــوم الـــتـــاريـــخـــي ألهــنــئ 

أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 

رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء حــاكــم دبــــي، رعــــاه الــلــه، 

وأخــــي صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان، ولــي 

عــــهــــد أبــــوظــــبــــي نــــائــــب الــــقــــائــــد األعـــــلـــــى لــــلــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة، عــلــى 

رؤيـــتـــهـــمـــا لــلــمــســتــقــبــل.. الــمــســتــقــبــل الـــــــذي تــبــنــيــه الــــــــدول الـــكـــبـــرى 

وتقدمه لألجيال القادمة كإرث إنساني نبيل«. 

ــيــــــرة: »أبـــــــــــــــــارك لـــشـــعـــب  ــ ــــجــ ــــفــ وقــــــــــــال صــــــاحــــــب الـــــســـــمـــــو حــــــاكــــــم الــ

اإلمارات جهود هذه الكوكبة المشرفة من شبابها وهم يعلون 

حــلــم زايــــد ويــؤســســون لــرؤيــة أســـس لــهــا الــمــغــفــور لــه بــــإذن الله 

الـــشـــيـــخ زايـــــــد بـــــن ســـلـــطـــان آل نــــهــــيــــان، الـــمـــســـتـــقـــبـــل يـــعـــيـــش بــيــنــنــا 

اآلن، واألحام الكبيرة سيزفها أبناء هذا الوطن الكبير للعالم 

لـــيـــكـــونـــوا فــــي الـــمـــقـــدمـــة بـــــــإذن الــــلــــه وبـــهـــمـــة الــــشــــبــــاب، وكــــــل عـــام 

وإماراتنا الغالية بألف خير«.

سعود بن صقر: 
اإلمارات تعّزز حضورها 

العالمي في قطاع الفضاء

سعود المعال:  
عالمة فارقة ونقطة تحول 

نوعية في عصر العلوم

أم القيوين - وام 

أكـــــــد صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ ســـــعـــــود بــــــن راشـــــــــد الــــمــــعــــا عــــضــــو الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى 

حــاكــم أم القيوين أنــه »فــي هــذا الــيــوم الــتــاريــخــي مــن عمر دولـــة اإلمــــارات العربية 

الــمــتــحــدة يــأتــي إطــــاق »مــســبــار األمـــــل« إلـــى كــوكــب الــمــريــخ لــيــســجــل عــامــة فــارقــة 

في علوم الفضاء ونقطة تحول نوعية في عصر العلوم والتكنولوجيا والمعرفة 

ولتضع قاعدة معلومات بحثية وفلكية سيكون لها انعكاسات إيجابية في علوم 

الفضاء واألبحاث الطبيعية سواء في ما يتعلق منها بالكوكب األحمر أو محيطه 

الغازي«.

وأشـــــــــــاد صـــــاحـــــب الــــســــمــــو حـــــاكـــــم أم الــــقــــيــــويــــن فــــــي كــــلــــمــــة لــــــه بـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، 

بالطموح الذي سجلته قيادتنا الرشيدة منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع قواعد الدولة العصرية المتميزة 

بقيادة فذة تتطلع دوماً إلى التفوق والتميز في كافة المجاالت وفق إرادة وطنية 

حملها أبناء اإلمــارات إلى الفضاء الخارجي بقيادة هــزاع المنصوري الــذي أصبح 

أول رائد فضاء عربي يلتحق بمحطة الفضاء الدولية في سبتمبر من عام 2019.

وقـــــــال ســــمــــوه إن »صـــنـــاعـــة الـــفـــضـــاء والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أصـــبـــحـــت الــــيــــوم واحـــــــــداً مــن 

أهــم عناصر تــقــدم وتــطــور األمـــم وتمثل عــامــة فــارقــة فــي نــطــاق الــبــحــوث العلمية 

وعلوم الفضاء للوصول إلى مخرجات علمية سيكون لها األثر الكبير في الحياة 

العامة وفق النتائج والدراسات التي ستتمخض عنها مثل هذه المهام الفضائية 

واألهداف المرجوة منها«.

رأس الخيمة - وام 

هــنــأ صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ ســـعـــود بـــن صــقــر الــقــاســمــي عــضــو الــمــجــلــس األعــلــى 

حاكم رأس الخيمة، قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة وشعبها، بمناسبة 

نجاح إطــاق »مسبار األمـــل«. وتــوجــه سموه بالتهنئة إلــى أخيه صاحب السمو 

الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نــهــيــان رئــيــس الــــدولــــة، حــفــظــه الـــلـــه، وأخـــيـــه صــاحــب 

الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخوانه أصحاب 

السمو أعضاء المجلس األعلى لاتحاد حكام اإلمارات. 

وقال سموه »خطوة عماقة أخرى تخطوها دولة اإلمارات العربية المتحدة 

ــــرائــــــدة فــــي قــــطــــاع الـــفـــضـــاء،  نـــحـــو تـــعـــزيـــز حـــضـــورهـــا الـــمـــمـــيـــز فــــي مــــصــــاف الــــــــدول الــ

وإنــــه لــمــدعــاة فــخــر لــنــا جــمــيــعــاً أن تــكــون اإلمـــــــارات رائـــــدة فـــي إرســـــال أول مــســبــار 

عــربــي وإســامــي الستكشاف الــمــريــخ، واالنــضــمــام إلــى قائمة تضم 9 دول فقط 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم فــــي هـــــذا الــــمــــجــــال، إنـــــه إنــــجــــاز نـــوعـــي يـــضـــاف إلـــــى ســلــســلــة 

النجاحات«. 

وأضــــــــاف ســــمــــوه: »تـــجـــنـــي اإلمـــــــــــارات الــــيــــوم ثــــمــــرة عــــقــــود طـــويـــلـــة مــــن الــتــخــطــيــط 

االستراتيجي واستشراف المستقبل، واالستثمار الممنهج في تسخير مواردها 

وطاقاتها واالهتمام بتعليم أبنائها وتشجيعهم على اكتساب العلوم والمعارف 

والمهارات«. 

‹    الرحلة للمريخ عالمة بارزة 
ومميزة في تاريخ الدولة

»ماساتشوستس«: 
مشروع لمصلحة العالم

أكــــد مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــقــنــيــة األمـــريـــكـــي الـــمـــرمـــوق أنــــه من 

األنسب وصف مسبار األمل بكونه مشروعًا دوليًا، على الرغم من 

كــونــه مــشــروعــًا إمــاراتــيــًا فــي حقيقة األمـــر، ذلــك أن المسبار يهدف 

فــي الــمــقــام األول إلـــى تحقيق مصلحة لــلــعــالــم تتمثل فــي معرفة 

معلومات عــن كوكب المريخ لتوضيح مــدى إمكانية ممارسة أي 

أنشطة بشرية على سطح الكوكب مستقبليًا، من عدمها.  

ــــــات  ــيـ ــ ــ ــــمـ ــ ــــاديـ ــ ونـــــــشـــــــر الـــــمـــــعـــــهـــــد الــــــــــــــذي يــــــعــــــد واحـــــــــــــــــــداً مـــــــــن أعــــــــــــــرق األكـ

الــمــتــخــصــصــة فــــي األبـــــحـــــاث الـــتـــقـــنـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم تـــقـــريـــراً  

بــعــنــوان »اإلمــــــــارات أطــلــقــت لــتــّوهــا أولـــــى مــهــامــهــا عــلــى اإلطــــــاق إلــى 

المريخ«، بمناسبة انطاقه بنجاح.  )دبي - سيد صالح(



دبي- البيان

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 

ولــــــي عـــهـــد دبــــــــي، رئــــيــــس الـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي، صـــاحـــب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظه الــلــه، وصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد بــن راشــد 

آل مــكــتــوم نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة، بنجاح إطالق »مسبار األمل«.

وقـــال ســمــوه فــي »تــدويــنــة« عبر حسابه الــرســمــي في 

ـــتـــــر«: »تـــهـــنـــئـــة لــرئــيــس  ــــويــ مــــوقــــع الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي »تـ

الدولة حفظه الله.. تهنئة لنائب رئيس الــدولــة.. تهنئة 

لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. تهنئة 

لـــشـــعـــب اإلمـــــــــــــــــارات.. تـــهـــنـــئـــة لــــفــــريــــق الــــعــــمــــل مـــــن الـــــرجـــــال 

والـــنـــســـاء الــمــخــلــصــيــن.. نـــبـــارك نـــجـــاح إطـــــالق أول مهمة 

عـــربـــيـــة لـــلـــمـــريـــخ.. نــــبــــارك دخــــــول الــــتــــاريــــخ.. نــــبــــارك الــعــبــور 

الناجح نحو الخمسين القادمة«.

ونــــشــــر ســــمــــوه فـــيـــديـــو لـــلـــحـــظـــة إطــــــــالق مـــســـبـــار األمــــــل، 

ــــًا  ــــهـ ــــيـــــد فـــــــي دولـــــــــــة اإلمــــــــــــــــــــارات، ومـــــوجـ مــــــــؤكــــــــداً أن الـــــــيـــــــوم عـ

شـــــــكـــــــره لــــــفــــــريــــــق عــــــمــــــل اإلنـــــــــــجـــــــــــاز. وقــــــــــــــال ســـــــــمـــــــــوه: »أوجـــــــــــه 

شــكــري وتــقــديــري لفريق الــعــمــل.. تحية لــلــرجــال.. تحية 

لــأبــطــال.. تحية لــبــنــات الــوطــن الــمــهــنــدســات وصــاحــبــات 

اإلنجازات.. اليوم عيد في دولة اإلمارات«.

الشارقة - وام 

ــلـــــطـــــان  ــ أكــــــــــــــد ســـــــمـــــــو الـــــــشـــــــيـــــــخ ســـــــلـــــــطـــــــان بــــــــــن مــــــحــــــمــــــد بــــــــــن سـ

القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن »مسبار 

األمـــــل« ســيــشــكــل نــقــلــة نــوعــيــة حــديــثــة لــلــبــحــوث العلمية 

فـــي مـــجـــاالت الـــفـــضـــاء، وقــــال ســـمـــوه: »تــابــعــنــا بــكــل فخر 

واعــــــتــــــزاز انـــــطـــــاق »مــــســــبــــار األمـــــــــل« إلــــــى كــــوكــــب الـــمـــريـــخ، 

والــــــذي ســيــشــكــل نــقــلــة نــوعــيــة حــديــثــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة 

في مجاالت الفضاء، وسيعكس مقدرة المورد البشري 

ــــتـــــكـــــار والــــبــــحــــث فـــــي مــخــتــلــف  اإلمـــــــاراتـــــــي فـــــي الـــتـــطـــويـــر واالبـ

مجاالت العلوم االجتماعية والطبيعية والتطبيقية«.

وأضــاف سموه في كلمة له بهذه المناسبة: »ال يسعنا 

في هذا المقام سوى رفع أسمى آيات التهاني والتبريكات 

إلــــــــى صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــــــن زايـــــــــد آل نـــهـــيـــان، 

ـــفــــظــــه الـــــــلـــــــه، وصـــــــاحـــــــب الـــــســـــمـــــو الـــشـــيـــخ  رئــــــيــــــس الـــــــــدولـــــــــة، حـ

ــــمــــــد بــــــــــن راشــــــــــــــــد آل  مــــــحــ

ــــتـــــوم، نـــــائـــــب رئـــيـــس  ــــكـ مـ

الـــدولـــة رئــيــس مجلس 

الــــــــــــــــــوزراء حــــــاكــــــم دبـــــــي، 

رعـــــــــــاه الـــــــلـــــــه، وصـــــاحـــــب 

الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد 

نــــــهــــــيــــــان،  آل  زايـــــــــــــــــد  بــــــــــن 

ولي عهد أبوظبي نائب 

الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات 

وإخــوانــهــم  المسلحة، 

أصحاب السمو حكام 

اإلمارات، وإلى شعب اإلمارات وإلى اإلنسانية جمعاء على 

هذا المنجز الذي با شك سيخدم العالم بأسره«.

ولي عهد الشارقة: نقلة نوعية 
للبحوث في مجاالت الفضاء

عمار النعيمي: إنجاز إماراتي جديد 
ومنارة تاريخية يشهدها العالم

عجمان - وام 

أكــــــــــــد ســــــمــــــو الــــــشــــــيــــــخ عـــــمـــــار 

بــــن حــمــيــد الــنــعــيــمــي، ولـــي 

عــــهــــد عـــــجـــــمـــــان، أنـــــــــه: »فــــي 

هذا اليوم المبارك نحتفي 

بــــــــــإنــــــــــجــــــــــاز إمـــــــــــــــــاراتـــــــــــــــــي جـــــــديـــــــد 

ومـــــنـــــارة تـــاريـــخـــيـــة يــشــهــدهــا 

الـــــــعـــــــالـــــــم أجـــــــمـــــــع وتــــســــتــــنــــيــــر 

الــــحــــيــــاة ودروب  آفـــــــــاق  بــــهــــا 

ــــيـــــث شـــهـــدنـــا  الــــــصــــــعــــــاب، حـ

دخـــــــــــــــــــــول دولـــــــــــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــارات 

الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة مـــحـــطـــة هــــامــــة فـــــي مــــجــــال الـــفـــلـــك والـــفـــضـــاء 

بانطاق »مسبار األمــل« أول مسبار عربي إسامي إلــى كوكب 

المريخ الستكشافه«. وأشاد سموه في كلمة له بهذه المناسبة 

ــــتـــــه الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة لـــنـــجـــاح هــــــذا الـــــحـــــدث مـــــن اهـــتـــمـــام  بـــمـــا أولـ

ورعاية ومتابعة حثيثة. وقال إن: »انطاق »مسبار األمل« نحو 

الكوكب األحمر في ظل هذه الظروف االستثنائية التي يعيشها 

العالم جــراء انتشار وبــاء كــورونــا يحمل رسالة إنسانية جليلة 

الــقــوة واإلرادة والعزيمة الصادقة  بــأنــه ال شــيء مستحيل مــع 

ــــنـــــوان الــــنــــجــــاح وهـــو  ــــقـــــول، وأن األمــــــــل عـ وتــــكــــاتــــف الــــجــــهــــود والـــــعـ

شـــعـــار دولـــتـــنـــا الــحــبــيــبــة فـــي كـــل زمــــــان، وهـــــذا مـــا أثــبــتــتــه ســواعــد 

أبـــنـــاء وبـــنـــات اإلمـــــــارات الـــذيـــن نــقــشــوا حــــروف الــتــفــوق واالزدهــــــار 

ــــاريــــــخ الــــبــــشــــريــــة لـــــارتـــــقـــــاء بـــــاســـــم وطــــنــــنــــا الـــــغـــــالـــــي فــــــي شــتــى  فــــــي تــ

المجاالت«.

وأضاف سموه: »إن اإلمارات أضحت منبراً هاماً على صعيد 

عــلــوم الــفــلــك والــفــضــاء بــفــضــل الــلــه تــعــالــى، حــيــث تمتلك أكبر 

قطاع فضائي على مستوى المنطقة«. 

سموه يهنئ خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد  › 
وشعب اإلمارات باإلنجاز

ولي عهد دبي:
‹  نبارك العبور الناجح نحو الخمسين القادمة

نبارك نجاح إطالق أول مهمة عربية للمريخ.. نبارك   ›
دخول التاريخ 

أوجه شكري وتقديري لفريق العمل..  › 
تحية للرجال.. تحية لألبطال

تحية لبنات الوطن المهندسات وصاحبات اإلنجازات   ›

عبر اإلمارات08 2 0 2 0 ليو  يو  ٢ ١   |    ١ ٤ ٤ ١ ة   لقعــد ا و  ذ  ٢ ٩    | الثالثــاء  
1 4 6 ٤ ٣ د  لعد ا

محمد الشرقي: إنجاز ومفخرة 
للعالم اإلسالمي والعربي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن »مسبار 

ــــاز تـــاريـــخـــي يـــعـــد مـــفـــخـــرة لـــلـــعـــالـــم اإلســـــامـــــي والــــعــــربــــي حــقــقــتــه دولــــة  األمـــــــــل«: »إنـــــجـ

اإلمارات العربية المتحدة كأول دولة عربية تعمل على مشروع من هذا النوع«.

وقال سموه في كلمة له بهذه المناسبة: »نحتفل ونفخر اليوم باالنطاق الناجح 

لـ»مسبار األمــل«، كأول مشروع عربي إلى المريخ، وفي هذا تأكيد على العزيمة 

الراسخة واإلرادة القوية لدولة اإلمــارات العربية المتحدة 

فــــي تــحــقــيــق األحـــــــام والـــطـــمـــوحـــات، والــــتــــي تــأخــذ 

مــــكــــانــــهــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــعـــــالـــــم وتــــــــــرى الــــنــــور 

الرشيدة  للقيادة  الواضحة  الرؤية  بفضل 

فـــي دعــــم كـــل مـــا مـــن شـــأنـــه إعـــــاء مــكــانــة 

الـــــــــــــدولـــــــــــــة وجـــــــعـــــــلـــــــهـــــــا فـــــــــــي مــــــــــصــــــــــاف األمـــــــــــم 

المتقدمة«.

وأضـــــــــــــــاف: »هـــــــــــذا اإلنــــــــجــــــــاز الـــــتـــــاريـــــخـــــي يـــعـــد 

مفخرة للعالم اإلسامي والعربي، حققته 

ــــأول دولــــة  دولــــــة اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة كــ

عربية تعمل على مشروع من هذا النوع، وأضافته 

لمسيرة االتحاد التي ال يتوقف طموحها عن توالي إنجازاتها العالمية الناجحة، 

التي تخدم اإلنسانية وتعكس  المتقدمة  العالمية  المشاريع  وإثـــراء رصيدها مــن 

الــتــقــدم الــحــضــاري الـــذي وصــلــت إلــيــه بــعــقــول أبــنــائــهــا وجــهــدهــم الــمــتــواصــل إلنــجــاح 

هذه المهمة التاريخية«.

وأكد أن نجاح إطاق »مسبار األمل« أثبت وبجدارة التقدم العلمي والتقني الذي 

تتمتع به دولة اإلمــارات وبإخاص كوادرها الوطنية المشرفة التي واصلت الليل 

بالنهار إلنجاح هذه المهمة. )الفجيرة - وام (

راشد بن سعود: نجاحات أبناء 
اإلمارات تدعو للفخر واالعتزاز

محمد بن سعود: دخلنا السباق 
العالمي الستكشاف الفضاء

أكـــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ راشــــــد بــــن ســـعـــود بــــن راشــــــد الـــمـــعـــا ولـــــي عـــهـــد أم الـــقـــيـــويـــن أن »قــيــادتــنــا 

الــرشــيــدة وضــعــت أســـس وقــواعــد عــلــوم الــفــضــاء وعــمــلــت عــلــى إصــــدار الــتــشــريــعــات وإعـــداد 

البرامج المتخصصة لتدريب وتأهيل رواد لانطاق للفضاء«.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة إطاق مسبار األمل إلى كوكب المريخ: »إنه منذ 

إطاق وكالة اإلمارات للفضاء حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة نقلة نوعية 

فــي مــجــال االقــتــصــاد الــمــســتــدام مــن خـــال تــطــويــر الــقــدرات 

الــعــلــمــيــة والـــتـــقـــنـــيـــة وتـــرســـيـــخ ثـــقـــافـــة االبــــتــــكــــار ودعــــم 

وتعزيز مكانة الدولة عربياً وإقليمياً وعالمياً«.

وأضــــــــاف: »الــــيــــوم نــتــطــلــع إلـــــى الـــفـــضـــاء مــــن خـــال 

إطاق مسبار األمل الذي سيحمل أبناء الوطن 

الـــمـــقـــتـــدريـــن لـــيـــقـــدمـــوا لــلــعــالــم دراســــــــات وبـــحـــوثـــاً 

علمية وهندسية وبيانات تتحقق ألول مرة في 

تاريخ البشرية وعلوم الفضاء«. 

وقال سموه: »ونحن نحتفل اليوم بهذه االنطاقة 

الــبــرامــج والسياسات  نستذكر بكل فخر واعــتــزاز كافة 

الـــطـــمـــوحـــة الـــتـــي وضــعــتــهــا قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة إلعـــــــداد الــشــبــاب 

وإقــامــة الــمــراكــز البحثية وفـــق خــطــط وبــرامــج طــمــوحــة لــتــكــون اإلمـــــارات فــي طليعة الـــدول 

المتقدمة«.

ــــنـــــاء اإلمـــــــــــارات مـــــن نــــجــــاحــــات فـــــي مــــجــــال عــــلــــوم الـــفـــضـــاء  وأضـــــــــاف ســـــمـــــوه: »إن مـــــا حـــقـــقـــه أبـ

ــــوكــــــاالت  ــــاء فــــاعــــلــــيــــن فــــــي الــ ــــركــ والـــــبـــــحـــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة يـــــدعـــــو إلـــــــى الــــفــــخــــر واالعــــــــتــــــــزاز لــــنــــكــــون شــ

الدولية العالمية المتخصصة في األبحاث والبرامج العلمية الفضائية وفق االستراتيجية 

الفضائية والبحثية العامة التي عكست جاهزية الشباب في تحقيق المزيد من النجاحات 

على المدى البعيد«. )أم القيوين - وام (

أكــد سمو الشيخ محمد بــن سعود بــن صقر القاسمي ولــي عهد رأس الخيمة أن 

نجاح إطاق مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ »مسبار األمل« هو تأكيد للعالم 

أبنائها،  الــفــضــاء، بسواعد  العالمي الستكشاف  السباق  بــأن دولتنا دخلت  أجمع 

وتجسيد واقــعــي لطموح ورؤيـــة المغفور لــه، بـــإذن الــلــه، الشيخ زايـــد بــن سلطان 

آل نهيان، طيب الله ثــراه، بالوصول إلــى الفضاء وخطوة جديدة في 

مسيرة االستعداد للـ 50 عاماً المقبلة، التي سنحتفل بنهايتها بتحقيق 

مستهدفات مئوية اإلمارات، والوصول بدولتنا 

ــــاً فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــــيـ ــــالـــــمـ إلـــــــــى الــــــمــــــراكــــــز األولـــــــــــــى عـ

المجاالت.

وأشــــــــــــــــــــــــــاد ســـــــــــمـــــــــــوه فـــــــــــــي كـــــــلـــــــمـــــــة لـــــــــــــه بـــــــهـــــــذه 

الــمــنــاســبــة بــالــدعــم والــرعــايــة الــتــي توليها 

الـــدولـــة، بــقــيــادة صــاحــب الــســمــو الشيخ 

خليفة بــن زايـــد آل نهيان رئــيــس الــدولــة، 

حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب 

الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد األعـــلـــى 

لــلــقــوات الــمــســلــحــة، وإخــوانــهــم أصــحــاب الــســمــو أعــضــاء الــمــجــلــس األعــلــى لــاتــحــاد 

حكام اإلمارات ألبنائهم شباب الوطن لتسليحهم بالعلم واالبتكار والتكنولوجيا، 

ومن ضمنها علوم الفضاء. 

وثمن سموه رؤية ودور وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان فـــي تــوفــيــر الـــدعـــم الــكــامــل لــهــذا 

المشروع، والحدث التاريخي الطموح، بأهدافه ومقوماته. )رأس الخيمة - وام( 

حمدان بن محمد: اليوم عيد في اإلمارات



عبدالله بن سالم: اإلمارات ترسم 
خارطة طريق لمصادر المعلومات

عبدالله بن زايد: مبروك 
لعيال زايد

خالد بن زايد: نجاح يحمل 
أحالمنا إلى الفضاء

منصور بن زايد: »مسبار األمل« 
نتيجة جهد مؤّسسي مخلص ودؤوب

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن دولة اإلمارات 

العربية المتحدة ترسم من خالل »مسبار األمل«، خارطة طريق جديدة لمصادر المعلومات. 

وقال سموه: »إن 6 سنوات من األمل والترقب تترجم 

الـــيـــوم فـــي انـــطـــالقـــة نــحــو الـــفـــضـــاء عــمــلــت عــلــيــهــا عــقــول 

وسواعد إماراتية، لتبعث اإلمـــارات من خاللها رسالة 

للعالم كله تؤكد فيها دور العلم في االرتقاء بالبشر 

والنهوض بهم وتحقيق التنمية واالزدهــار ألوطانهم، 

ونــــــــرســــــــم مــــــــن خــــــــــالل »مــــــســــــبــــــار األمـــــــــــــــل« خــــــــارطــــــــة طــــريــــق 

جديدة لمصادر المعلومات«.

ووجـــــــه ســــمــــوه فــــي كـــلـــمـــة لــــه بــمــنــاســبــة إطـــــــالق »مـــســـبـــار 

ــــتـــــهـــــانـــــي  األمـــــــــــــــــل« إلـــــــــــى كـــــــوكـــــــب الـــــــمـــــــريـــــــخ أســـــــمـــــــى آيــــــــــــــات الـ

والــــتــــبــــريــــكــــات إلـــــــى صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، رعـــــاه الـــلـــه، وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم 

أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات ولشعب دولة اإلمارات العربية 

المتحدة ولشعوب العالم على ما تحقق وما سيتحقق جراء هذا اإلنجاز. )الشارقة - وام( 

أكــد سمو الشيخ حــمــدان بــن راشــد آل مكتوم، نائب حاكم دبــي وزيــر المالية، أن »إطــاق 

مسبار األمل الستكشاف كوكب المريخ إنجاز تاريخي فريد ألبناء اإلمــارات واألمة العربية 

واإلســــامــــيــــة واإلنـــســـانـــيـــة بـــأســـرهـــا يـــهـــدف الســـتـــكـــشـــاف الـــفـــضـــاء والـــمـــســـاهـــمـــة بـــبـــنـــاء مــســتــقــبــل 

أساسه العلم واالبتكار واإلبداع«.

وقال سموه: إن »مسبار األمل تجسيد حّي لمسيرة 

التميز والتفوق لإلمارات التي وضع أسسها الوالد 

ــــإذن الـــلـــه الـــشـــيـــخ زايــــــد بــن  الـــمـــؤســـس الـــمـــغـــفـــور لــــه بــ

سلطان آل نــهــيــان، طيب الــلــه ثـــراه، منذ 5 عقود، 

وسارت على النهج القيادة الرشيدة الساعية دوماً 

ألن تــكــون دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة األولـــى 

دائماً في كافة الميادين والمجاالت«.

وأضــــــــــاف: »يـــــؤكـــــد تـــصـــمـــيـــم وتـــنـــفـــيـــذ هــــــذا الـــمـــشـــروع 

العلمي الرائد بواسطة الكفاءات اإلماراتية الرائدة 

من المهندسين والمهندسات أن شعب اإلمارات 

ال يــــعــــرف الـــمـــســـتـــحـــيـــل، وأن طـــمـــوحـــاتـــه تـــعـــانـــق الـــفـــضـــاء لــتــحــمــل األمـــــــل والــــتــــقــــدم لــلــبــشــريــة 

جـــمـــعـــاء؛ إن إطـــــــاق مـــســـبـــار األمـــــــل بـــســـواعـــد إمــــاراتــــيــــة لـــيـــكـــون جــــــــزءاً مــــن مـــســـاهـــمـــة الـــعـــرب 

والمسلمين في إثــراء الحضارة العالمية سيحفز الشباب العربي في كل مكان الستلهام 

التجربة اإلمــاراتــيــة والتركيز على العلوم واالبتكار بوصفها أدوات بناء اقتصاد قائم على 

المعرفة، ورسم مستقبل مشرق لألجيال القادمة«. )دبي - وام(

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

حاكم دبي أن إصرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

ــلــــــه، عــــلــــى مــــشــــروع  ــ رعـــــــــاه الــ

مــســبــار األمــــل، ومتابعته، 

ورعـــــــــــــايـــــــــــــتـــــــــــــه لــــــلــــــمــــــهــــــنــــــدســــــيــــــن 

والــــــــمــــــــهــــــــنــــــــدســــــــات، ودعــــــمــــــه 

الـــــــــــــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــدود أعـــــــــــــــطـــــــــــــــى 

لــــــــــمــــــــــنــــــــــطــــــــــقــــــــــتــــــــــنــــــــــا نـــــــــــــــمـــــــــــــــوذجـــــــــــــــاً 

جــــديــــداً فـــي كــيــفــيــة تحقيق 

المستحيل.

عـــــــــــبـــــــــــر  ســــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــوه  ودون 

ــــبــــــارك لــشــعــب  ــــتـــــر«: »نــ »تـــــويـ

اإلمـــــــارات وقـــيـــادتـــه نــجــاح إطــــالق مــســبــار األمــــل فـــي أول مهمة 

عــــربــــيــــة لــــلــــمــــريــــخ. إصــــــــــــرار صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 

راشـــد عــلــى هـــذا الــمــشــروع، ومــتــابــعــتــه، ورعــايــتــه للمهندسين 

الــالمــحــدود أعطى لمنطقتنا نموذجاً  والمهندسات، ودعــمــه 

جديداً في كيفية تحقيق المستحيل«. )دبي - البيان(

بارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية 

والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، ألبـــنـــاء اإلمـــــــارات »عـــيـــال زايـــــد« االنـــطـــاق 

ــــاجــــــح لــــمــــســــبــــار األمـــــــل  ــــنــ الــ

إلى المريخ.

وقال سموه عبر »تويتر«: 

»الفضاء ملعب الفرص، 

ــــــع  اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات حـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــت مـ

الــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــســــــــــــابــــــــــــقــــــــــــيــــــــــــن فــــــــــــيــــــــــــه، 

الـــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــاء تـــــــــــتـــــــــــســـــــــــع لـــــــكـــــــل 

الحالمين، مبروك لعيال 

زايد«. )دبي - البيان(

رفـــع ســمــو الــشــيــخ خــالــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان رئــيــس 

الـــــعـــــلـــــيـــــا ألصــــــحــــــاب  زايـــــــــــــد  مــــــؤســــــســــــة  إدارة  ــــلـــــس  مـــــجـ

الـــــهـــــمـــــم أســــــمــــــى آيــــــــــــات الـــــتـــــهـــــانـــــي والـــــتـــــبـــــريـــــكـــــات إلـــــى 

القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح انطالقة »مسبار 

األمل« أول مهمة تقوم بها دولة اإلمارات العربية 

المتحدة الستكشاف كوكب المريخ. وقال سموه 

فـــــي كـــلـــمـــة لـــــه بــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة: »يـــســـجـــل الـــتـــاريـــخ 

اإلمـــاراتـــي نــجــاحــًا آخـــر لـــ»عــيــال زايــــد« يحمل أحــالم 

مـــؤســـســـيـــهـــا وقـــــادتـــــهـــــا الـــــــكـــــــرام وشــــعــــبــــهــــا إلــــــــى عـــالـــم 

ــــأتــــــي إطـــــــــالق مــــســــبــــار األمــــــل  الــــفــــضــــاء الــــحــــقــــيــــقــــي، ويــ

2020، في إطار مشروع اإلمارات العلمي الطموح 

الســتــكــشــاف الــكــوكــب األحــمــر هــو أول مهمة تقوم 

بها الدولة الستكشاف كوكب المريخ«.

وأضــــــــــاف ســــمــــو الــــشــــيــــخ خــــالــــد بـــــن زايــــــــد آل نـــهـــيـــان: 

»مــــــــســــــــبــــــــار األمـــــــــــــــــل هــــو 

أمـــــلـــــنـــــا وأمــــــــــــل الـــــوطـــــن 

الـــــــــــــــعـــــــــــــــربـــــــــــــــي والـــــــــــــــــــــــــــــــدول 

اإلســــــــــالمــــــــــيــــــــــة لـــــكـــــتـــــابـــــة 

اســـــم دولــــــة اإلمــــــــارات 

ــــتــــــحــــــدة  ــــمــ الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة الــ

فــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــخ عـــــــــلـــــــــوم 

الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــاء، كـــــــــــــــــــــــأول 

مــــــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــروع عــــــــــــــــربــــــــــــــــي 

مــــــــــن نــــــــــوعــــــــــه، ويـــــجـــــب 

استفادة باقي الــدول العربية من تجربة اإلمــارات 

في علوم الفضاء، خاصة في ظل االهتمام الكبير 

من قيادتنا الرشيدة وتسخير كافة اإلمكانيات في 

مجال العلوم، ومنها علوم الفضاء«.

ــــمـــــشـــــروع هـــــو صـــنـــاعـــة  وقـــــــــال إن: »أعـــــظـــــم مـــــا فـــــي الـ

مــــــســــــبــــــار بــــــــــأيــــــــــاٍد إمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة عــــــربــــــيــــــة وهــــــــــــو إنـــــــــجـــــــــاز غـــيـــر 

مسبوق، فضالً عن اإلصرار على استكمال برنامج 

الـــمـــشـــروع وفـــــق الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لــتــحــقــيــق الــحــلــم 

فــي ظــل األوضــــاع الــراهــنــة والــظــروف الصعبة التي 

يــــواجــــهــــهــــا الــــعــــالــــم أجــــمــــع بـــســـبـــب انــــتــــشــــار فــــيــــروس 

الــــــمــــــســــــتــــــجــــــد، مـــــــوضـــــــحـــــــًا أن ذلــــــــــــك رســــــالــــــة  كـــــــــــورونـــــــــــا 

لــأجــيــال الــجــديــدة بــأن العلم هــو وسيلة أي دولــة 

وشعب للنجاح«.

وأكـــــــــد ســــمــــو الــــشــــيــــخ خـــــالـــــد بـــــن زايـــــــــد آل نــــهــــيــــان أن 

»مسبار األمــل« مشروع فذ يؤهل شباب اإلمــارات 

لمشاركة أرقى شباب العالم في إعداد المركبات 

الــــفــــضــــائــــيــــة الــــمــــتــــخــــصــــصــــة، كــــمــــا أن هــــــــذه الــــخــــطــــوة 

بمثابة دعم لشعور الشباب العربي بقدراتهم إذا 

أتيحت لهم الــفــرصــة، الفــتــًا إلــى أن عــلــوم الفضاء 

هي أهم الوسائل للوصول إلى ما تتطلع له دولة 

اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة مــن مــكــانــة رفــيــعــة بين 

دول العالم. )أبوظبي - وام(

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن: »مشروع 

»مسبار األمــل« نشأ نتيجة جهد مؤّسسي مخلص ودؤوب وانطلق من رؤيــة قيادية طموحة ُترجمت 

إلى أهداف استراتيجية تجّسدت في برامج ومبادرات طموحة 

وبنية علمية وتشريعية وبشرية وتحتية قوية«. وأضاف سموه: 

»أن المكاسب التي حّققتها دولتنا من تنفيذه ال ُتقّدر بثمن غير 

أن أعــالهــا قــيــمــة مــا ســُيــضــيــفــه مــن خــبــرات عــالــيــة لــفــريــق العمل 

الوطني بما يؤّهله لإلسهام الفاعل في بناء قطاع فضاء إماراتي 

متقّدم ومستدام، مؤكداً أن بناء مــوارد بشرية إماراتية عالية 

الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء خطوة تأسيسية متقّدمة 

فـــي مــســيــرة بــنــاء قــطــاع الـــفـــضـــاء، الــــذي هـــو أحــــد الــقــطــاعــات الــــ7 

ذات األولوية التي حّددتها االستراتيجية الوطنية لالبتكار«. 

وأضـــــــاف ســــمــــوه: »فـــــي هـــــذا الــــيــــوم، الــــــذي ُتـــطـــلـــق فـــيـــه دولـــتـــنـــا أول 

مسبار عربي إلى المريخ، نرفع أسمى آيات التهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الــوزراء حاكم دبــي، رعــاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس األعلى لالتحاد، حكام اإلمارات، الذين توّلوا 

المشروع بالرعاية منذ إطالق فكرته سنة 2014، مع إنشاء »وكالة اإلمارات للفضاء«.  )أبوظبي - وام( 

أشـــــاد الــشــيــخ راشـــــد بـــن حــمــيــد الــنــعــيــمــي، رئــيــس 

دائـــــــرة الـــبـــلـــديـــة والـــتـــخـــطـــيـــط فــــي عـــجـــمـــان، بــجــهــود 

الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة واهــتــمــامــهــا بــجــعــل الــــدولــــة في 

ــــقـــــدمـــــة، وأعــــــــــــــرب عـــــــن فــــخــــره  ــتـ ــ ــــمـ مــــــصــــــاف الــــــــــــــدول الـ

بـــــالـــــنـــــجـــــاح الـــــــــــــذي حـــــقـــــقـــــه الــــــشــــــبــــــاب اإلمـــــــــــاراتـــــــــــي فـــي 

ـــــاء بــــصــــفــــة عــــــامــــــة ومــــــــشــــــــروع مـــســـبـــار  ـــــضـ قــــــطــــــاع الــــــفـ

ــــــل بـــصـــفـــة خــــاصــــة لـــانـــطـــاق إلـــــى الـــمـــريـــخ فــي  األمـ

الـــمـــهـــمـــة الـــعـــلـــمـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة األولـــــــــى مـــــن نــوعــهــا 

فــــــي الـــــعـــــالـــــم الـــــعـــــربـــــي، والـــــــــــذي يـــعـــكـــس الـــطـــمـــوح 

بــــتــــعــــزيــــز دور  وااللـــــــــتـــــــــزام 

ــــارات الــعــربــيــة  ــ دولــــة اإلمـ

ــــًا فـــي  ــيــ ــ ــــمــ ــــالــ ــــتــــــحــــــدة عــ ــــمــ الــ

هذا القطاع.

وذكر أن المسبار إنجاز 

مــهــم شـــارك فــي صنعه 

عــــــــــلــــــــــمــــــــــاء ومـــــــــهـــــــــنـــــــــدســـــــــون 

لبناء وتعزيز  إماراتيون 

رصــــــــــــيــــــــــــد اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات مـــــن 

الـــمـــعـــارف الـــخـــاصـــة بــقــطــاع الـــفـــضـــاء لــتــتــنــاقــلــه من 

ــــيـــــث إن الـــخـــطـــط  بـــــعـــــدهـــــم األجــــــــيــــــــال الـــــــقـــــــادمـــــــة، حـ

واالســتــراتــيــجــيــات لــلــقــيــادة الـــرشـــيـــدة لــلــدولــة تــركــز 

عـــلـــى بــــنــــاء جـــيـــل جــــديــــد مــــن مــســتــكــشــفــي الـــفـــضـــاء 

القادرين على استكمال تجربة الفضاء اإلماراتية 

بـــكـــل عـــنـــاصـــرهـــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن »مـــســـبـــار األمـــــل« 

يمكن أجيال اإلمارات من دراسة الكوكب األحمر 

فـــــصـــــول  فـــــــــي  كـــــــوكـــــــب األرض  مـــــــــع  يـــــتـــــشـــــابـــــه  الــــــــــــــذي 

الـــــدراســـــة ومـــنـــابـــر الـــعـــلـــم، لـــتـــخـــريـــج كــــــــوادر قـــــادرة 

على تحقيق رؤى الــدولــة وتقديم خــدمــة البحث 

العلمي التطبيقي. 

وأضـــــــاف: »تــجــســد الــمــهــمــة الــتــاريــخــيــة طــمــوحــات 

دولة اإلمارات العربية المتحدة ورؤيتها الواعدة 

ومواصلة مسيرة التقدم واالزدهار بعزم وإصرار، 

كــمــا يــعــكــس رؤى الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة لـــلـــدولـــة في 

بــنــاء قــطــاع فــضــائــي مــتــقــدم ومــســتــدام فــي الــدولــة 

والـــذي يعتبر مــن أهــم ركــائــز التقدم العلمي في 

المستقبل، ويؤكد على شعار الوطن الغالي »ال 

شيء مستحيل« والــذي سيحمله معه المسبار 

إلى المريخ«. )عجمان - أسامة أحمد(

راشد بن حميد: فخورون 
بإنجازات شبابنا

أبوظبي - وام 

أشــــــــــــــاد ســــــمــــــو الــــــشــــــيــــــخ نــــــهــــــيــــــان بـــــــــن مـــــــــبـــــــــارك آل نــــــهــــــيــــــان وزيـــــــــر 

الــتــســامــح والـــتـــعـــايـــش، بــنــجــاح اإلمــــــــارات فـــي إطـــــالق مــســبــار 

ــــريــــــخ،  ــــمــ األمــــــــــــــل أمـــــــــــس فــــــــي رحـــــــلـــــــة إلـــــــــــى الــ

بـــــاعـــــتـــــبـــــاره حــــــدثــــــاً تـــــاريـــــخـــــيـــــاً مـــــهـــــمـــــاً، يــمــثــل 

أول مـــهـــمـــة عـــلـــمـــيـــة عــــربــــيــــة إلـــــــى الـــفـــضـــاء 

مــعــتــبــراً أن هـــذه الــمــبــادرة الــرائــعــة ســوف 

الـــلـــه، فـــي صفحات  بــــإذن  يــتــم تسجيلها 

ــــتـــــاريـــــخ بــــاعــــتــــبــــارهــــا إنـــــــجـــــــازاً كــــبــــيــــراً لــــدولــــة  الـ

اإلمـــــــــــــــــــــــــارات الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة ولـــــــأمـــــــة 

الــــعــــربــــيــــة، وكـــــذلـــــك لـــلـــعـــالـــم كــــلــــه، وبـــيـــن 

أن »مـــــســـــبـــــار األمــــــــــــل« يـــــهـــــدف إلــــــــى تـــعـــزيـــز 

اقـــتـــصـــاد الـــمـــعـــرفـــة. وأعــــــــرب مـــعـــالـــيـــه عــن 

اإلعـــــــــزاز بـــالـــجـــهـــود الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي تـــقـــف خـــلـــف هـــــذا الـــنـــجـــاح 

الذي يجعل اإلمــارات واحــدة من الــدول الرائدة في مجال 

الفضاء. مضيفاً: »يشرفنا كثيراً، أن نتقدم بخالص التهنئة 

إلـــى الــقــيــادة الــرشــيــدة بــهــذا اإلنــجــاز الــتــاريــخــي الكبير ممثلة 

في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الـــدولـــة، حــفــظــه الــلــه، وصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نــائــب 

القائد األعلى للقوات المسلحة«.

دور  »تـــــــــأكـــــــــيـــــــــد  أن:  مـــــــعـــــــالـــــــيـــــــه  وأضـــــــــــــــــــــاف 

اإلمــارات في مجاالت العلوم والمعرفة، 

كـــــان دائــــمــــاً أحـــــد الـــطـــمـــوحـــات لـــــدى الـــوالـــد 

ــلـــــطـــــان آل  ــ ــــيـــــخ زايـــــــــــد بـــــــن سـ ــــمــــــؤســــــس الـــــشـ الــ

ــــيــــــب الـــــــلـــــــه ثــــــــــــــــراه، وهـــــــــــو طــــمــــوح  نــــــهــــــيــــــان، طــ

يـــتـــحـــول فــــي كــــل يــــــوم إلــــــى واقـــــــع وحــقــيــقــة 

عـــلـــى أيــــــدي أبــــنــــاء زايـــــــد، مــــؤكــــداً أن إطــــالق 

مسبار األمــل الــذي يهدف إلــى استكشاف 

الفضاء الخارجي، والتعرف على كوكب المريخ، إنما يمثل 

لحظة فخر واعتزاز بأبناء وبنات اإلمارات، وبقادة اإلمارات، 

الــذيــن يملكون بحمد الــلــه، الــعــزم والتصميم على أن تكون 

هذه الدولة العزيزة دائماً، سباقة في كل المجاالت«.

أبوظبي - وام

أكــــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان بـــــن خـــلـــيـــفـــة آل نـــهـــيـــان، 

مــســتــشــار صــاحــب الــســمــو رئــيــس الـــدولـــة، 

إلــــــى  نـــــــجـــــــاح إطــــــــــــــالق »مـــــــســـــــبـــــــار األمـــــــــــــــــل«  أن 

الــــمــــريــــخ يـــجـــســـد رؤيـــــــــة الــــمــــغــــفــــور لـــــه بـــــإذن 

الـــلـــه الـــشـــيـــخ زايــــــد بــــن ســـلـــطـــان آل نــهــيــان، 

طيب الله ثراه، في الصعود إلى الفضاء 

ــــاز بــــجــــهــــود وســـــواعـــــد  لـــتـــحـــقـــيـــق أعـــــظـــــم إنــــــجــ

الكوادر الوطنية، وبّين سموه أن المسبار 

يشكل نقلة علمية وحضارية.

األمــــــــــل«  وقـــــــــــــال ســــــــمــــــــوه: »إن »مــــــســــــبــــــار 

يــــؤكــــد أن رجـــــــال اإلمــــــــــارات يـــحـــقـــقـــون حــلــم 

الـــــوطـــــن بــــقــــيــــادة صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايـــــــد آل 

نــهــيــان، رئــيــس الـــدولـــة، حفظه الــلــه، وأخــيــه صــاحــب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مــجــلــس الــــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــــي، رعــــــاه الــــلــــه، وصــــاحــــب الــســمــو 

الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نــائــب 

القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو 

الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات«.

وأضــــــــاف: »إن دولــــــة اإلمـــــــــارات الــعــربــيــة 

ــــتـــــقـــــدم تـــــحـــــت مـــظـــلـــة  ــــلـ الـــــمـــــتـــــحـــــدة تــــســــعــــى لـ

الـــــعـــــلـــــم والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا واألخـــــــــــــــذ بــــأســــبــــاب 

الرقي والنهضة لتكون في مصاف الدول 

الــمــتــقــدمــة وانـــطـــالقـــة مــســبــار األمــــل 2020 

إلى المريخ، نقلة علمية وحضارية«.

وأشــــــاد ســـمـــوه بــجــهــود صـــاحـــب الــســمــو 

الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، الذي أولى هذا المشروع 

جل اهتمامه وإصراره على أن يكون هذا الحدث نقطة تحول 

تاريخية ليس لإلمارات فحسب، وإنما للعالم العربي.

وأوضــــــــح ســــمــــوه أن مـــهـــمـــة اإلمـــــــــــارات الســـتـــكـــشـــاف الـــمـــريـــخ 

تحظى بأهمية علمية كبيرة عالمياً. 

نهيان بن مبارك: »مسبار األمل« 
يهدف إلى تعزيز اقتصاد المعرفة

سلطان بن خليفة: نقلة حضارية 

09 الثالثاءعبر اإلمارات   |   2 0 2 0 ليــو  يو  ٢ ١   |    ١ ٤ ٤ ١ ة   لقعــد ا و  ذ  ٢ ٩
1 4 6 ٤ ٣ د  لعد ا تحقيق 

المستحيل

 مكتوم بن محمد: 
 إصرار محمد بن راشد أعطى نموذجًا 

في تحقيق المستحيل

 حمدان بن راشد: 
 إنجاز تاريخي فريد ألبناء اإلمارات 

واإلنسانية 

 »مسبار األمل«.. نجاح ألول مهمة عربية للمريخ | أرشيفية
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 صقر غباش: رسالة للعالم أن 
ال مستحيل أمام الطموح

أحمد بن محمد: اإلمارات تحّول 
الحلم إلى واقع

أبوظبي - وام 

قــــال مــعــالــي صــقــر غـــبـــاش، رئـــيـــس الــمــجــلــس 

الوطني االتحادي، إن إطالق »مسبار األمل« 

فـــي رحــلــتــه الــتــاريــخــيــة يـــقـــدم رســـالـــة أمــــل من 

قــــــيــــــادتــــــنــــــا الــــــــرشــــــــيــــــــدة وشـــــــعـــــــب اإلمـــــــــــــــــــــــارات إلــــــى 

الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي واإلســـــالمـــــي والـــعـــالـــم أجــمــع 

ــــأنــــــه ال مـــســـتـــحـــيـــل أمـــــــــــام الـــــطـــــمـــــوح والــــعــــمــــل  بــ

ــــبـــــل وإعــــــــــــــــــــادة دور  ــــتـــــقـ الـــــــــجـــــــــاد لـــــصـــــنـــــاعـــــة الـــــمـــــسـ

العرب والمسلمين في مجال العلوم. ورفع 

مــعــالــي رئــيــس الــمــجــلــس الــوطــنــي االتــــحــــادي، أســمــى آيــــات الــتــهــانــي 

ــــتـــــزاز إلــــى الــقــيــادة  والـــتـــبـــريـــكـــات الـــتـــي تــخــالــجــهــا مــشــاعــر الــفــخــر واالعـ

الحكيمة وشعب اإلمارات بمناسبة إطالق »مسبار األمل«.

 وأكــــد غــبــاش أن إطــــالق الــمــســبــار يــجــســد مــرحــلــة مــهــمــة فـــي تــاريــخ 

دولـــــــة اإلمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة بــتــحــقــيــق 

حلم وطموح المغفور له بــإذن الله الشيخ 

زايــد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثــراه، 

واآلباء المؤسسين واألمة العربية نحو بناء 

مــــســــتــــقــــبــــل مــــــــزدهــــــــر، حـــــيـــــث أصـــــبـــــحـــــت بــــذلــــك 

اإلمـــارات محط أنظار العالم أجمع في هذا 

اليوم التاريخي، الــذي يعزز طموحاتنا نحو 

مستقبل قائم على المعرفة والعلم. وأشار 

معاليه إلى أن هذا العمل الوطني الكبير ما 

كان ليتحقق لوال رؤية وتوجيهات وتطلعات 

ــــــذي نــعــتــز  الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة والـــعـــمـــل الــــجــــاد مــــن شــــبــــاب الــــوطــــن الـ

بـــــــه، ويــــعــــمــــل عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق هـــــــذه الـــــــــــرؤى، ويــــحــــمــــل عــــلــــم اإلمــــــــــارات 

إلــى الــفــضــاء، وهــو ثــمــرة إيــمــان الــقــيــادة الحكيمة بإمكانات شباب 

وشابات الوطن واالستثمار فيهم على النحو األمثل.

دبي - البيان 

أكــد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد 

آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لإلعالم، أن 

اإلمــــارات بــإطــالق مسبار األمـــل تــحــّول الحلم 

إلى واقع تؤكد به مجدداً استحقاقها الريادة 

في صنع المستقبل.

إنجاز
ودّون سموه عبر »تــويــتــر«: »تابعنا والعالم 

مـــن حــولــنــا إنـــجـــازاً تــاريــخــيــاً يــضــاف إلـــى سجل 

إنــــــــجــــــــازات الــــــعــــــرب والــــمــــســــلــــمــــيــــن مــــــع انــــطــــالق 

»مـــــــــســـــــــبـــــــــار األمــــــــــــــــــــــل« فـــــــــــي رحــــــــلــــــــتــــــــه الــــــتــــــاريــــــخــــــيــــــة 

ــــتـــــشـــــاف كـــــوكـــــب الـــــــمـــــــريـــــــخ... كــــشــــف أســــــــرار  الكـ

الــفــضــاء حــلــم راود الـــعـــرب مــنــذ الــــِقــــدم.. وهــا 

هــــي اإلمـــــــــارات تــــحــــّول الـــحـــلـــم إلـــــى واقــــــع تــؤكــد 

بـــــــه مــــــــجــــــــدداً اســــتــــحــــقــــاقــــهــــا الـــــــــريـــــــــادة فـــــــي صـــنـــع 

المستقبل«.

جهود
ــــنـــــجـــــاح جـــــهـــــوداً  وتــــــابــــــع ســــــمــــــوه: »الـــــــيـــــــوم كــــلــــل الـ

مــــخــــلــــصــــة واصـــــــلـــــــت الـــــلـــــيـــــل بـــــالـــــنـــــهـــــار عـــــلـــــى مـــــــدار 

خــمــس ســـنـــوات مـــن الــعــمــل الــــــدؤوب لتحقيق 

الحلم ضمن اإلطــار الزمني المحدد... فريقنا 

الوطني الشاب الذي تحدى أصعب الظروف، 

ال ســيــمــا فـــي األشـــهـــر األخـــيـــرة لــلــقــيــام بالمهمة 

فــي مــوعــدهــا الــمــحــدد، هــو مــصــدر إلــهــام لكل 

شباب اإلمارات والمنطقة والعالم«.

وزراء: »مسبار األمل« ثمرة لنهج اإلمارات الراسخ في بناء اإلنسان
متابعة – البيان ووام

أكـــد مــعــالــي الــــــوزراء أن إطــــالق مــســبــار األمــــل بــنــجــاح ثــمــرة لنهج 

اإلمـــــــــــــــارات الـــــــراســـــــخ فــــــي بـــــنـــــاء اإلنــــــــســــــــان، مــــشــــيــــريــــن إلــــــــى أن دولــــــة 

اإلمــــــــارات تــثــبــت لــلــعــالــم أنـــهـــا تــتــحــدى كـــل الــــظــــروف ألنـــهـــا تمتلك 

رؤية واضحة نحو صياغة المستقبل.

ورفــعــوا أســمــى آيـــات التهاني والتبريكات إلــى قــيــادة اإلمـــارات 

بمناسبة هذا المشروع الوطني الرائد، الذي يحمل رسائل فخر 

وأمل إلى المنطقة العربية والعالم اإلسالمي.

وأكــــــــــــــد مــــــعــــــالــــــي أحـــــــمـــــــد بـــــــــن جـــــمـــــعـــــة الـــــــــزعـــــــــابـــــــــي، وزيــــــــــــــر شـــــــــؤون 

ــــلـــــى لــــالتــــحــــاد، أن مـــــشـــــروع اإلمـــــــــــارات الســـتـــكـــشـــاف  الـــمـــجـــلـــس األعـ

المريخ »مسبار األمل« يجسد ثقافة الالمستحيل المتأصلة في 

الدولة منذ قيام االتحاد والتي أسفرت عن تحقيق العديد من 

اإلنجازات التنموية للوطن والمواطن.ورفع معاليه أسمى آيات 

إلــى صــاحــب السمو الشيخ خليفة بــن زايــد  التهاني والتبريكات 

آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الــوزراء حاكم دبــي، رعــاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 

لالتحاد حكام اإلمــارات، بمناسبة هذا المشروع الوطني الرائد 

الــــذي يــحــمــل رســائــل فــخــر وأمــــل إلـــى المنطقة الــعــربــيــة والــعــالــم 

اإلسالمي.

وتـــــوجـــــه مـــعـــالـــيـــه بـــتـــحـــيـــة تـــقـــديـــر واعــــــتــــــزاز إلــــــى شــــبــــاب اإلمـــــــــارات 

أعضاء فريق عمل مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ، الذين 

قــدمــوا ملحمة تــاريــخــيــة فــي الــعــمــل واإلخـــــالص والــتــفــانــي، الفــتــاً 

ــيـــــدة مـــنـــحـــتـــهـــم الــــثــــقــــة ووفــــــــــرت لــهــم  ــ إلـــــــى أن قـــــيـــــادة الــــــدولــــــة الـــــرشـ

أشـــكـــال الـــدعـــم والـــرعـــايـــة كــافــة فــكــانــوا فـــي الــمــوعــد وتــمــكــنــوا من 

إدارة دفة المشروع بجدارة واقتدار.

ــــايـــــر، وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لـــلـــشـــؤون  وقـــــــــال مــــعــــالــــي عـــبـــيـــد حـــمـــيـــد الـــــطـ

المالية: يشكل مسبار األمل خطوة تاريخية الستكشاف المريخ 

وتحقيق رؤيــة المغفور لــه، بــإذن الله، الشيخ زايــد بن سلطان 

آل نـــهـــيـــان، طــيــب الـــلـــه ثــــــراه، بـــالـــوصـــول إلــــى الـــفـــضـــاء، وســيــكــون 

لــــهــــذا الــــنــــجــــاح األثـــــــر اإليــــجــــابــــي فـــــي تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة دولـــــــة اإلمـــــــــارات 

الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــدة فــــــي مـــــجـــــال اســــتــــكــــشــــاف الـــــفـــــضـــــاء وعــــلــــومــــه، 

ووضـــــع األســـــس الــمــتــيــنــة الـــتـــي تــســاهــم فـــي دعــــم عــمــلــيــة الــتــحــول 

نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. 

ــــبـــــة الــــــعــــــزيــــــزة لـــــدولـــــتـــــنـــــا الــــغــــالــــيــــة،  ــــنـــــاسـ وأضــــــــــــــــاف: فـــــــي هـــــــــذه الـــــمـ

ــــا الــــــرشــــــيــــــدة الــــتــــي  ــــنـ ــــيـــــادتـ نـــــعـــــاهـــــد قـ

وضـــعـــت رؤيـــــة واضـــحـــة لــلــحــاضــر 

والــــــــــمــــــــــســــــــــتــــــــــقــــــــــبــــــــــل وجــــــــــــعــــــــــــلــــــــــــت مــــــن 

الـــــالمـــــســـــتـــــحـــــيـــــل عــــــــنــــــــوانــــــــاً لـــــــإلبـــــــداع 

والتمّيز والريادة، بأن نبذل كل 

جهودنا وتسخير كافة إمكانياتنا 

لــــالرتــــقــــاء بـــــدولـــــة اإلمــــــــــــارات كـــرمـــز 

لــلــتــطــور والـــتـــقـــدم والـــنـــجـــاح عــلــى 

مختلف الصعد.

طموح 
بـــــــــدوره أكــــــد مـــعـــالـــي مـــحـــمـــد بـــــن أحــــمــــد الــــــــبــــــــواردي، وزيــــــــر الــــدولــــة 

لشؤون الدفاع، أن إطالق »مسبار األمل« يبرهن للعالم أجمع 

بأنه ال حدود لطموح أبناء اإلمارات.

وقال معاليه إنه بروح وثابة نحو المستقبل ال تعرف معنى 

الــمــســتــحــيــل، انـــطـــلـــق »مـــســـبـــار األمـــــــل« حــــامــــالً حـــلـــم الــــعــــرب نــحــو 

المريخ، محققاً رؤية زايد بالوصول إلى الفضاء، ونفخر اليوم 

بـــتـــرجـــمـــة أحــــــد أهــــــم أهــــدافــــنــــا الـــوطـــنـــيـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلــــــى واقـــــع 

مـــلـــمـــوس، لــنــبــرهــن لــلــعــالــم أجـــمـــع بـــأنـــه ال حـــــدود لــطــمــوح أبــنــاء 

اإلمارات.

وأضــاف معاليه لقد أثبت »مسبار األمــل« أن الحلم يتحقق 

باألمل والعمل، وها هم العرب في طريقهم إلى المريخ بإنجاز 

تــضــيــفــه اإلمــــــــارات إلــــى صــفــحــات الـــتـــاريـــخ، وبـــدعـــم وثـــقـــة قــيــادتــنــا 

الرشيدة وبهمم أبناء زايد وجهودهم وطموحهم، الذي يعانق 

آفــاق الفضاء، تسجل دولــة اإلمـــارات اسمها كــأول دولــة عربية 

إلـــى أنـــه بــإطــالق  تــرســل مهمة فضائية للكوكب األحــمــر، مــشــيــراً 

مسبار األمل إلى المريخ تدشن اإلمارات قفزة نوعية ببرنامجها 

الكبار في  الــفــضــاء، وتتبوأ مكانتها ضمن منجزات  الستكشاف 

برامج الفضاء، وتبعث برسالة تفاؤل وأمل لماليين العرب.

إنجاز عظيم
 بـــــدوره أكــــد مــعــالــي ســلــطــان بـــن ســعــيــد الـــبـــادي الـــظـــاهـــري، وزيـــر 

الـــعـــدل، أن انـــطـــالق »مــســبــار األمـــــل« فـــي مــهــمــتــه الــتــاريــخــيــة إلــى 

كـــــوكـــــب الــــمــــريــــخ يــــعــــد لـــحـــظـــة تــــاريــــخــــيــــة وإنــــــــجــــــــازاً عــــظــــيــــمــــاً، حــقــق 

حـــلـــم الـــــوالـــــد الـــمـــؤســـس الـــمـــغـــفـــور لـــــه، الـــشـــيـــخ زايــــــد بــــن ســلــطــان 

آل نهيان، طيب الــلــه ثـــراه. وقـــال الــبــادي: »مسبار األمـــل بصمة 

مميزة جديدة لمسيرة وتاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

وعــــالمــــة فــــارقــــة فــــي تــــاريــــخ الــــوطــــن الــــعــــربــــي، تـــضـــع اإلمــــــــــارات فــي 

مقدمة الــدول، كــأول دولــة عربية وإسالمية وواحــدة من تسع 

دول عــالــمــيــة تــطــلــق مــســبــاراً إلـــى الــمــريــخ، وهـــو مـــا يــعــيــد الــعــرب 

إلــــى أمـــجـــادهـــم الــقــديــمــة فـــي عــلــم الــفــلــك والـــفـــضـــاء، وامــــتــــداد ال 

ينتهي في طموح اإلمارات في كافة المجاالت، وامتداد لمسيرة 

الالمستحيل التي وضعت اإلمارات على الخريطة العالمية في 

علوم الفضاء«.

وأضــاف: »كــل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة في تحقيق 

حــلــم والــــدنــــا الـــمـــؤســـس والــــدعــــم الــمــســتــمــر لــطــمــوح أبـــنـــائـــه، هــذا 

الـــدعـــم الــــذي لــــواله لــمــا وصــلــنــا الـــيـــوم إلــــى تــحــقــيــق حــلــمــنــا.. وكــل 

ــــبـــــت بـــالـــمـــثـــابـــرة  الــــشــــكــــر لــــفــــريــــق عــــمــــل الــــمــــســــبــــار الـــمـــتـــمـــيـــز الـــــــــذي أثـ

والـــجـــهـــد أنـــــه قــــــادر عـــلـــى تــخــطــي ومـــواجـــهـــة جــمــيــع الـــعـــقـــبـــات فــي 

ســـبـــيـــل إمـــــاراتـــــنـــــا الــــحــــبــــيــــبــــة«. وأكــــــــد الــــــبــــــادي أن »مــــســــبــــار األمــــــــل«، 

الــذي قــارب المسافات بين األرض والسماء، يمثل رسالة أمل 

لــكــل شــبــاب الــعــرب مــفــادهــا أنــنــا قــــادرون بالعزيمة عــلــى صناعة 

اإلنــــجــــازات وكــتــابــة الـــتـــاريـــخ، وأنــــه ال مــكــان لــكــلــمــة مــســتــحــيــل في 

قـــامـــوســـنـــا الـــمـــلـــيء بـــالـــطـــمـــوح واإليــــجــــابــــيــــة، وأن حــلــمــنــا الــمــاضــي 

اصبح اليوم حقيقة على أرض الواقع، مؤكداً بأن رؤية قيادتنا 

الــرشــيــدة وثــقــتــهــم فــي أبــنــاء وطــنــهــم الــغــالــي تــصــنــع الــمــعــجــزات، 

وتـــعـــبـــر نـــحـــو الــمــســتــقــبــل بـــخـــطـــى واثــــقــــة ثـــابـــتـــة وعـــزيـــمـــة ال تــلــيــن، 

وتظهر في الشدائد مهما كانت التحديات من حولها.

نقطة تحول
وأكــــــدت مــعــالــي الـــدكـــتـــورة مــيــثــاء بــنــت ســـالـــم الــشــامــســي، وزيــــرة 

دولــــــة، أن إطـــــالق »مـــســـبـــار األمــــــل« يــعــد نــقــطــة تـــحـــول فـــي تــاريــخ 

اإلمــــــــارات الـــمـــضـــيء بــــاإلنــــجــــازات، فــهــو يــحــمــل الــكــثــيــر مـــن اآلمــــال 

وسيكون بداية خير إلجراء المزيد من البحوث والدراسات في 

هــذا المجال. وقالت: نحن فخورون بكل ما يحققه وطننا من 

تــقــدم، وفـــي كــل يـــوم تثبت دولـــة اإلمـــــارات لــلــعــالــم أنــهــا تتحدى 

كل الظروف ألنها تمتلك رؤية واضحة نحو صياغة المستقبل، 

وهــــــي تــــؤمــــن بــــقــــدرة كــــــوادرهــــــا الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى تــحــقــيــق طـــمـــوحـــات 

قيادتهم الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة 

ــــلـــــه، الــــــــذي وجـــه  بـــــن زايــــــــد آل نــــهــــيــــان، رئــــيــــس الــــــدولــــــة، حـــفـــظـــه الـ

بإنشاء وكــالــة اإلمــــارات للفضاء عــام 2014، ثــم بعد ذلــك وجه 

ــــارات  بـــوضـــع الــخــطــط والـــمـــشـــاريـــع الــمــســتــقــبــلــيــة لــتــأخــذ دولـــــة اإلمــ

الــرشــيــدة  لــنــا بقيادتنا  الــمــتــقــدم، هنيئاً  الــعــالــم  بــيــن دول  مكانها 

التي تترجم الطموح إلى واقع ملموس إيماناً منها بأنه ال شيء 

مستحيالً، وإن كوادرها الوطنية المتخصصة قادرة على العمل 

وعلى خوض غمار المنافسة.

أحمد الزعابي

ميثاء الشامسي سلطان البادي

محمد البواردي

‹  الدولة تثبت للعالم أنها 
تتحدى كل الظروف 

وتمتلك رؤية واضحة نحو 
صياغة المستقبل

ــــالــــــي أحـــــــمـــــــد الـــــــزعـــــــابـــــــي إن مــــــــشــــــــروع اإلمــــــــــــــــارات  قـــــــــــال مــــــعــ

الســتــكــشــاف الـــمـــريـــخ »مـــســـبـــار األمــــــل« يــعــلــن اســتــئــنــاف 

أمــــجــــاد الــــعــــرب ويــــجــــدد الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي لــاكــتــشــافــات 

الـــعـــربـــيـــة واإلســــامــــيــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن دولــــــة اإلمـــــــارات 

حملت على عاتقها مسؤولية رعاية واحتضان العقول 

الــعــربــيــة الــمــبــدعــة والــــيــــوم ومــــن خــــال هــــذا الــمــشــروع 

ــــلــــــى تـــســـطـــيـــر  الــــــتــــــاريــــــخــــــي تـــــــؤكـــــــد أن الــــــــعــــــــرب قــــــــــــــــــادرون عــ

اإلنجازات التاريخية ألمتهم متى توافرت لهم عوامل 

النجاح.

عصر ذهبي

قـــــــال الــــمــــســــتــــشــــار الـــــدكـــــتـــــور حــــمــــد ســــيــــف الــــشــــامــــســــي الــــنــــائــــب الــــعــــام 

لـــلـــدولـــة: إن إطـــــاق »مـــســـبـــار األمــــــل« نــحــو الـــمـــريـــخ إنـــجـــاز تــاريــخــي، 

وبــــصــــمــــة إمـــــاراتـــــيـــــة عــــربــــيــــة عــــلــــى ســــطــــح الــــمــــريــــخ ووثـــــبـــــة جـــــديـــــدة مــن 

وثــبــات متاحقة لــلــدولــة نحو المستقبل، ونــجــاح آخــر يــضــاف إلى 

رصــيــد نــجــاحــاتــهــا الـــبـــاهـــرة.  وأكــــد الــنــائــب الــعــام بــهــذه الــمــنــاســبــة أن 

هــذه الــخــطــوة تــعــزز مكانة اإلمـــارات 

الــــعــــلــــمــــيــــة، وتــــضــــيــــف مــــــجــــــداً جـــــديـــــداً 

لــــــرصــــــيــــــد أمـــــــــجـــــــــادهـــــــــا، وبـــــــهـــــــا يـــتـــحـــقـــق 

حلم الوالد المؤسس المغفور له 

الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان 

»طيب الله ثراه« بمعانقة الفضاء، 

وبــــــــــلــــــــــوغ اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات مـــــــــصـــــــــاف الــــــــــــــدول 

ــــــوم والـــــمـــــنـــــتـــــجـــــة  ــــلـ ــ ــــعـ ــ ــلـ ــ ــ ــــة لـ ــــفــ ــــتــــــشــ ــــكــ ــــمــ الــ

لـــــلـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا الـــــــمـــــــتـــــــقـــــــدمـــــــة، الـــــتـــــي 

تــضــيــف إلـــــى الـــمـــعـــرفـــة والــــحــــضــــارة اإلنـــســـانـــيـــة بــــعــــداً جــــــديــــــداً.  وقــــدم 

ــــاز الــعــلــمــي  ــــاء دولــــــــة اإلمــــــــــــارات بــــهــــذا اإلنــــــجــ ــــنــ الـــتـــهـــنـــئـــة إلــــــى قـــــيـــــادة وأبــ

الــــكــــبــــيــــر، الــــــــذي يـــفـــتـــح الـــــبـــــاب لـــحـــقـــبـــة جـــــديـــــدة مـــــن الــــتــــفــــوق الــعــلــمــي 

والتكنولوجي في دولة اإلمارات والعالم، ويوفر ثروة من البيانات 

الــعــلــمــيــة غــيــر الــمــســبــوقــة تــضــاف إلــــى الــســجــل الــعــالــمــي للمجتمع 

ــــيـــــراً إلــــــــى أن مــــســــبــــار األمـــــــــل الـــــــــذي بـــــنـــــاه بـــــنـــــات وأبـــــنـــــاء  الــــعــــلــــمــــي، مـــــشـ

اإلمـــــــــــارات يـــحـــمـــل رســـــالـــــة تـــــفـــــاؤل لـــمـــايـــيـــن الــــشــــبــــاب الـــــعـــــرب، ويـــعـــد 

ــــانــــــات الـــــشـــــبـــــاب مــتــى  ــــكــ مـــــصـــــدر إلــــــهــــــام لــــمــــســــيــــرة أمــــــــل بــــــا حــــــــــدود إلمــ

تــوافــرت اإلرادة وصــح الــعــزم والتصميم، وهــو بــرهــان ســاطــع على 

أننا قادرون على اإلبداع واالبتكار. )أبوظبي - وام (

بصمة إماراتية عربية
على سطح المريخ

 حمد الشامسي

قيادات شرطية:النجاح يدعم الكفاءات الوطنية في الفضاء
متابعة - البيان، ووام

اعتبرت قيادات شرطية أن مشروع مسبار األمل يدعم بناء موارد 

بـــشـــريـــة إمــــاراتــــيــــة عـــالـــيـــة الــــكــــفــــاءة فــــي مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا الـــفـــضـــاء، 

كــمــا يـــعـــزز ريــــــادة الــــدولــــة فـــي الــصــنــاعــات الــفــضــائــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، 

وتـــقـــدمـــوا بــالــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــــى قـــيـــادة وشــعــب اإلمـــــــارات بــهــذا 

اإلنجاز التاريخي.

وأكـــــــد مـــعـــالـــي الــــفــــريــــق عـــبـــدالـــلـــه خـــلـــيـــفـــة الـــــمـــــري، الــــقــــائــــد الـــعـــام 

لــــشــــرطــــة دبـــــــــي، أن مــــســــبــــار األمـــــــــل الـــــمـــــشـــــروع الـــعـــلـــمـــي األكــــاديــــمــــي 

الـــهـــادف إلـــى تــرســيــخ مــكــانــة دولــــة اإلمــــــارات كــمــركــز رائــــد فـــي قــطــاع 

الــصــنــاعــات الــفــضــائــيــة فــي الــمــنــطــقــة، وبــنــاء كــــوادر علمية إمــاراتــيــة 

وعربية، يشكل إضافًة نوعيًة للمجتمع العلمي العالمي. 

مـــن جــانــبــه، قـــال الـــلـــواء الـــركـــن الــطــيــار فــــارس خــلــف الــمــزروعــي 

قـــائـــد عــــام شـــرطـــة أبـــوظـــبـــي إن اإلمــــــــارات أثــبــتــت وكـــعـــادتـــهـــا لنفسها 

ولشبابها وللعالم أنها قادرة على صنع إنجازات متفردة بانطالق 

مــســبــار األمـــل فــي أول مهمة عــربــيــة إســالمــيــة الســتــكــشــاف الفضاء 

الـــــخـــــارجـــــي، وأول مـــهـــمـــة مـــــن نـــوعـــهـــا فـــــي الــــعــــالــــم ســـتـــقـــوم بــتــوفــيــر 

معلومات غير مسبوقة عــن مــنــاخ الــكــوكــب األحــمــر، فــي مشروع 

تاريخي يجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه، بالصعود إلى الفضاء.

ال مستحيل
وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة 

عــجــمــان: »انــطــلــق مــســبــار األمـــــل وحـــــول الــمــســتــحــيــل إلــــى حــقــيــقــة.. 

غمرنا بشعور الفخر والعز والرفعة.. إنها عزيمة القادة.. ورسالة 

أمـــل جــديــدة رغـــم الــتــحــديــات.. جــســدت شــعــار اإلمــــــارات.. ال شــيء 

ــــائـــــد عــــام  مــــســــتــــحــــيــــالً«. وأوضــــــــــح الــــــلــــــواء ســــيــــف الــــــــــزري الــــشــــامــــســــي قـ

شرطة الشارقة، أن تحدي اإلمـــارات قد المــس الفضاء األرحــب، 

ورؤى وحلم مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 

زايـــــــد - طـــيـــب الــــلــــه ثـــــــراه - قـــــد تـــحـــقـــق عـــلـــى أيـــــــــادي قـــــــادة عـــلـــمـــت أن 

المستحيل كلمة لم ترد في قاموس نهجها.   وقال اللواء محمد 

أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة.. مع انطالق 

»مسبار األمل« إلى كوكب المريخ حامالً حلم كل عربي ومبرهناً 

أن ال شـــيء مستحيالً أمـــام أبــنــاء زايــــد، هــا نــحــن نـــرى حــلــم والــدنــا 

الـــقـــائـــد الـــمـــؤســـس الــمــغــفــور لـــه الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان 

»طـــيـــب الـــلـــه ثـــــــراه« وحـــلـــم قـــادتـــنـــا الـــعـــظـــمـــاء وحـــلـــم أبــــنــــاء اإلمـــــــارات 

تــحــقــق. بــــدوره، أشـــار الــلــواء علي 

عـــــــبـــــــدالـــــــلـــــــه بــــــــــن عــــــــــلــــــــــوان الــــنــــعــــيــــمــــي 

الـــخـــيـــمـــة  قـــــائـــــد عــــــــام شـــــرطـــــة رأس 

إلــــى أن اإلمــــــــارات والـــعـــالـــم أجــمــع 

يـــعـــيـــشـــون الــــيــــوم حــــدثــــاً اســتــثــنــائــيــاً 

يكتب ســطــراً جــديــداً فــي سجالت 

الــتــاريــخ الناصع والــريــادي لوطننا 

ــــيــــــب وطــــــــــــن الـــــالمـــــســـــتـــــحـــــيـــــل،  ــبــ ــ ــــحــ الــ

وقيادتنا الرشيدة التي وضعت كل ثقتها في أبنائها وفي قدرتهم 

على خوض الصعاب وتحقيق المستحيل واستشراف المستقبل 

من خالل إطالق مسبار األمل الذي يمثل األمل لكل العرب.

سباق عالمي
وقــــال الـــلـــواء الـــدكـــتـــور جــاســم مــحــمــد الـــمـــرزوقـــي قــائــد عــــام الــدفــاع 

الــــمــــدنــــي بــــــــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة: إن دولـــــــة اإلمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة 

دخــلــت الــســبــاق الــعــالــمــي الســتــكــشــاف الــفــضــاء الــخــارجــي، بــعــد أن 

عمدت الدولة على بناء مــوارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في 

مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة واألبحاث.

عبدالله المري 

 محمد الكعبي

سلطان النعيمي

جاسم المرزوقي 

فارس المزروعي 

 علي النعيمي

سيف الشامسي

‹ إنجاز يضاف إلى 
سجل العرب 

والمسلمين 

عبيد الطاير
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المستحيل

دبي -  أحمد يحيى

 أكــــد مــعــالــي أحــمــد بــالــهــول الـــفـــاســـي، وزيــــر دولــــة لـــريـــادة األعــمــال 

والــــمــــشــــاريــــع الــــصــــغــــيــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة وكــــالــــة 

اإلمــــــــارات لــلــفــضــاء، أن الـــهـــدف مـــن مـــشـــروع اإلمــــــــارات الســتــكــشــاف 

المريخ هو تطوير كوادر بشرية متمكنة من علوم الفضاء في دولة 

اإلمـــارات، وأن إنجاز إطــاق مسبار األمــل بنجاح تم بفضل الدعم 

الــامــحــدود مــن الــقــيــادة الــرشــيــدة وكــافــة الــجــهــات المعنية بقطاع 

الـــفـــضـــاء فـــي الــــدولــــة، وبـــمـــشـــاركـــة أكـــثـــر مـــن 200 مــهــنــدس إمـــاراتـــي 

مـــعـــنـــيـــيـــن بــــقــــطــــاع الـــــفـــــضـــــاء. جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال الــــمــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 

الـــذي ُعــقــد فــي مــركــز محمد بــن راشـــد لــلــفــضــاء، بــحــضــور معاليه، 

وحـــمـــد عــبــيــد الـــمـــنـــصـــوري، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مـــركـــز مــحــمــد بــن 

راشــد للفضاء، والمهندس عمران شــرف، مدير مشروع اإلمــارات 

الستكشاف المريخ »مسبار األمل«، حول تفاصيل إطاق المسبار 

من كوكب األرض نحو الفضاء الخارجي، حيث أكــد المشاركون 

أن المرحلة األولى لرحلة المسبار نجحت 100 بالمئة.

خطط مستقبلية
 وقــــال مــعــالــي الــفــاســي: »نــهــنــئ قـــيـــادة الـــدولـــة عــلــى إطــــاق مسبار 

ــــنـــــا خــــمــــســــة مـــــــراكـــــــز بــــحــــثــــيــــة فـــــــي قــــطــــاع  األمـــــــــــل بـــــنـــــجـــــاح، فـــــالـــــيـــــوم لـــــديـ

الفضاء، و4 برامج في تخصص الفضاء، وبرنامجان إضافيان قيد 

اإلعـــداد. كما تم إلهام وإشـــراك 60 ألــف طالب وطالبة بمخرجات 

الــمــشــروع، وإنـــجـــاز 51 ورقــــة علمية بحثية وتــطــويــر 66 قــطــعــة من 

المسبار داخـــل الــدولــة، وتــطــويــر 200 تقنية جــديــدة خــال العمل 

على المسبار«. وأضاف بالهول: »نجاح المسبار هو إنجاز للعرب، 

ورغـــــم أن تــركــيــزنــا فـــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة هـــو عــلــى إنـــجـــاز الــمــشــروع 

الـــحـــالـــي، فـــــإن قـــطـــاع الـــفـــضـــاء قـــطـــاع مـــلـــيء بـــالـــفـــرص، وقـــــد أعــلــنــت 

دولــــــــة اإلمــــــــــــارات عـــــن مــــشــــاريــــع جـــــديـــــدة وخــــطــــط مــســتــقــبــلــيــة لــقــطــاع 

الفضاء« وقال معاليه: »جاء إعان صاحب السمو الشيخ محمد 

بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 

حــاكــم دبــــي، رعــــاه الــلــه، عــن بــرنــامــج نــوابــغ الــفــضــاء الــعــرب ليؤكد 

رســــالــــة األمــــــل الـــتـــي يــجــســدهــا الـــمـــســـبـــار لــلــشــبــاب الـــعـــربـــي واألجــــيــــال 

الصاعدة في المنطقة، وبهدف إعداد نخبة من المواهب العربية 

الشابة في قطاع الفضاء«. 

 دعم كامل
 وبـــــــدوره هـــّنـــأ حــمــد عــبــيــد الـــمـــنـــصـــوري، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــركــز 

محمد بــن راشــد للفضاء، قــيــادة دولــة اإلمـــارات العربية المتحدة 

وجـــمـــيـــع مــــن عـــمـــل عـــلـــى الــــمــــشــــروع، مـــنـــوهـــاً بـــالـــدعـــم الـــكـــامـــل الــــذي 

قــدمــتــه وكـــالـــة اإلمــــــارات لــلــفــضــاء، ومــشــيــداً بــدعــم وزارة الــخــارجــيــة 

في كافة مراحل المشروع وخاصة في مرحلة وصول الفريق إلى 

موقع اإلطاق في اليابان. 

مرحلة مهمة
 ومن جانبه سلط المهندس عمران شرف، مدير مشروع اإلمارات 

الستكشاف المريخ »مسبار األمل« الضوء على التفاصيل العلمية 

لمشروع المسبار وأهدافه، والمراحل الاحقة لمساره.

وقــــــــــال مـــــديـــــر مــــــشــــــروع اإلمــــــــــــــــارات الســــتــــكــــشــــاف الـــــمـــــريـــــخ »مــــســــبــــار 

األمــــــــل«: »كـــمـــا أعـــلـــن صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل 

مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء حــاكــم دبـــي، 

رعاه الله، تمت بنجاح مرحلة اإلطاق وانفصال المسبار وإجراء 

االتــــصــــال األول وتــشــغــيــل األنـــظـــمـــة الــفــرعــيــة فـــي الـــمـــســـبـــار، بــمــا في 

ذلك التحكم والطاقة واالتصال، وتلقينا أول إشارة الساعة 3:10 

صـــبـــاح 20 يــولــيــو 2020، والــمــســبــار بــحــالــة جـــيـــدة عــلــى مـــســـاره إلــى 

مدار الكوكب األحمر في فبراير 2021«.

وأضــــــــــــــاف عــــــــمــــــــران: »تــــعــــتــــبــــر مـــــرحـــــلـــــة مـــــــا بـــــعـــــد اإلطــــــــــــــاق مـــــــن أهـــــم 

الـــمـــراحـــل، وســيــعــمــل الـــفـــريـــق فـــي الــمــحــطــة األرضــــيــــة بــالــمــركــز على 

مدار الساعة خال األسابيع القليلة المقبلة، ليتم بعدها التواصل 

مع المسبار مرتين أسبوعين لمدة ست ساعات في كل مرة«.

وقــــال عـــمـــران: »الــمــســبــار اآلن فـــي حــالــة جـــيـــدة، ويــتــم الــعــمــل على 

إجـــــراء اخـــتـــبـــارات عــمــلــيــة بــعــد اخـــتـــبـــارات الــمــحــاكــاة، وذلــــك لــلــتــأكــد من 

ســـامـــة عــمــلــيــات الــمــســبــار أثـــنـــاء رحـــلـــتـــه، ولـــتـــكـــون مــهــمــة مــســبــار األمـــل 

أساساً لمرحلة مهمة في تاريخ وصول اإلنسان إلى كوكب المريخ«.

وعــــن الــبــيــانــات الــتــي يــوفــرهــا الــمــســبــار، قــــال عـــمـــران: »ألول مــرة 

في تاريخ العلوم يحصل المجتمع العلمي على معلومات كاملة 

على مــدار الساعة عن أجــواء المريخ وفصوله، والخطة العلمية 

يتم إنجازها على مدى سنة مريخية تعادل سنتين أرضيتين، وقد 

اللوجستية  المعطيات  العلمية بحسب  للعمليات  تمديد  يتبعها 

لرحلة المسبار«. 

وعن التحديات التي واجهها الفريق، قال عمران: »الذهاب إلى 

المريخ تحٍد كبير بحد ذاته، لكن توجيهات صاحب السمو الشيخ 

مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم لـــفـــريـــق عـــمـــل الــــمــــشــــروع بــــإنــــجــــاز بـــنـــاء 

المسبار خال 6 سنوات بأيٍد إماراتية شكل حافزاً لنا للعمل بكل 

طاقتنا، وقد تكللت المهمة بنجاح ووفــق الميزانية التي حددتها 

حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة«. 

 وعن أسباب نجاح المهمة حتى اآلن، قال عمران: »نهج عمل 

المسبار قام على التعاون الدولي بدل التنافس الدولي. وأساس 

الـــنـــجـــاح كـــــان االبــــتــــكــــار والـــتـــطـــويـــر والــــبــــنــــاء عـــلـــى الـــمـــعـــرفـــة اإلنـــســـانـــيـــة 

ومـــتـــابـــعـــة الـــمـــســـيـــرة الـــعـــلـــمـــيـــة بــــــدل الــــبــــدء مــــن الــــصــــفــــر، إلــــــى جــانــب 

اإلنـــــفـــــاق الــــــمــــــدروس واالســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة الــــجــــاهــــزة فــي 

المجتمع العلمي في القطاع حول العالم«.

بعد مسبار األمل..
 مشاريع مستقبلية 

لريادة اإلمارات   
قطاع الفضاء 

 فريق المحطة األرضية يعمل على مدار الساعة

 70
كــانــت لــحــظــة إرســـــال أول إشـــــارة لــلــمــســبــار بــعــد حـــوالـــي 70 

دقــيــقــة مـــن مـــغـــادرة مــنــصــة اإلطـــــاق إحــــدى أهـــم الــلــحــظــات 

ــــتـــــي كـــــــان يـــتـــرقـــبـــهـــا فـــــريـــــق عــــمــــل الـــمـــحـــطـــة األرضــــــيــــــة بـــمـــركـــز  الـ

محمد بن راشد للفضاء، كونها تتوج سنوات من البحث 

برنامجًا معرفيًا  لتشكل  المختلفة  واالخــتــبــارات  والتطوير 

علميًا شــامــاً أصــبــح بمثابة خــارطــة البــتــكــار حــلــول وتطوير 

نــظــم وعــمــلــيــات لــوجــســتــيــة وهــنــدســيــة وعــلــمــيــة لــمــشــاريــع 

الفضاء الوطنية المستقبلية.

أحمد الفالسي وعمران شرف وحمد المنصوري خالل المؤتمر الصحافي  |   تصوير: زافير ويلسون

اإلنجاز يعكس مساهمة اإلمارات في ازدهار مستقبل البشرية
متابعة- البيان ووام

 أكد مسؤولون أن إطاق »مسبار األمل« بنجاح إلى كوكب المريخ 

الــبــشــريــة، الفتين  يعكس مساهمة اإلمـــــارات فــي ازدهــــار مستقبل 

إلـــى أن اإلمـــــارات دولـــة المستقبل والـــا مستحيل، وأن الــمــشــروع 

إنجاز تاريخي يفخر به كل إماراتي وعربي.

وقـــال معالي الشيخ عبدالله بــن محمد آل حــامــد رئــيــس دائــرة 

ــــبــــــي: تـــغـــمـــرنـــا  الــــصــــحــــة فــــــي أبــــــوظــ

مـــشـــاعـــر الـــفـــخـــر واالعـــــــتـــــــزاز بـــهـــذا 

الـــــــــــــــحـــــــــــــــدث الـــــــــــــتـــــــــــــاريـــــــــــــخـــــــــــــي، الـــــــــــــــذي 

تسطره اإلمارات وانطاق رحلة 

»مـــــــســـــــبـــــــار األمــــــــــــــــــل« إلــــــــــــى كـــــوكـــــب 

عـــــربـــــيـــــاً  األول  لــــــيــــــكــــــون  الـــــــمـــــــريـــــــخ 

وإســـامـــيـــاً، ويـــضـــاف إلــــى سجل 

اإلنـــــجـــــازات الـــخـــالـــدة لــــإمــــارات، 

الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــجـــــــــــــعـــــــــــــل لــــــــكــــــــلــــــــمــــــــة 

مستحيل مكاناً في قاموسها.

وأضـــــــــــــاف: »يـــــعـــــد هــــــــذا اإلنـــــــجـــــــار خــــيــــر دلـــــيـــــل عــــلــــى حــــــــرص قـــيـــادتـــنـــا 

الـــرشـــيـــدة عــلــى تــطــويــع الــمــعــرفــة والـــعـــلـــوم لــصــنــع مــســتــقــبــل، يليق 

بطموحات اإلمارات وشعبها«.

وقال معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس 

المديرين في هيئة الطرق والمواصات: إن إطــاق المسبار حقق 

حلماً قديماً لمؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة المغفور له 

الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثــراه(، بالوصول إلى 

الفضاء، حولته القيادة الرشيدة لواقع ملموس، تمثل في تأهيل 

كــوادر وطنية أشرفت على تخطيط وإدارة وتنفيذ مشروع مسبار 

األمـــــــل، لـــيـــكـــون أول مـــســـبـــار عـــربـــي وإســــامــــي إلـــــى كـــوكـــب الـــمـــريـــخ، 

وبـــــذلـــــك تــــكــــون اإلمـــــــــــارات واحـــــــــدة مـــــن بـــيـــن تـــســـع دول فـــقـــط تــطــمــح 

الستكشاف هذا الكوكب، مشيراً إلى أن اإلمارات بدأت مبكراً في 

دخول نادي الفضاء العالمي، حيث أسست في تسعينات القرن 

الماضي، شركة الثريا لاتصاالت، وتبعتها شركة الياه لاتصاالت 

الفضائية »يــاه ســـات«، وأطلقت عـــدداً مــن األقــمــار الصناعية مثل 

»خليفة ســات« و»دبـــي ســات 1 و2«، ثــم أسست مركز محمد بن 

راشد للفضاء، ووكالة اإلمارات للفضاء.

 وتــــقــــدم أحــــمــــد مـــحـــمـــد الـــحـــمـــيـــري األمــــيــــن الــــعــــام لــــــــــوزارة شــــؤون 

إلــى صاحب السمو الشيخ  الــرئــاســة، بخالص التهاني والتبريكات 

خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل نــهــيــان رئـــيـــس الــــدولــــة، حــفــظــه الـــلـــه، وصــاحــب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مــجــلــس الـــــوزراء حــاكــم دبــــي، رعــــاه الــلــه، وصــاحــب الــســمــو الشيخ 

مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد األعـــلـــى 

لـــلـــقـــوات الـــمـــســـلـــحـــة، وأصـــــحـــــاب الـــســـمـــو أعــــضــــاء الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 

لاتحاد حكام اإلمــــارات، وسمو الشيخ منصور بــن زايــد آل نهيان 

ــــر شــــــؤون الــــرئــــاســــة، وإلــــــى شــعــب  نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــ

دولــــة اإلمـــــارات والــمــقــيــمــيــن بــهــا، بمناسبة إطــــاق الـــدولـــة لـــ»مــســبــار 

األمل« إلى كوكب المريخ.

ــــارات  وقـــــال: »إن هـــذا اإلنـــجـــاز الــتــاريــخــي يــجــســد ريـــــادة دولــــة اإلمـ

العربية المتحدة، واإلرادة القوية للقيادة الرشيدة في استشراف 

الــمــســتــقــبــل وكــســب تــحــديــاتــه، حــتــى تــســهــم الـــدولـــة بــكــفــاءة أبــنــائــهــا 

فـــــي إثـــــــــراء الـــمـــنـــجـــز اإلنــــســــانــــي وخـــــدمـــــة الـــعـــلـــم والــــبــــشــــريــــة جـــمـــعـــاء، 

ــــتـــــي تـــمـــثـــل مـــــصـــــدر فــخــر  ــــــل مــــســــيــــرة الــــنــــجــــاحــــات الــــمــــتــــمــــيــــزة الـ ــــــواصـ وتـ

ــــمــــــوح دولـــــــــــة اإلمـــــــــــــــــارات وســــعــــي  ــــلـــــعـــــرب والــــمــــســــلــــمــــيــــن، وتـــــجـــــســـــد طــ لـ

قيادتها المستمر إلى تحقيق اإلنجازات الحضارية«.

وأعــــرب أحــمــد مــحــمــد الــحــمــيــري عــن تمنياته بــالــنــجــاح لـــ»مــســبــار 

الــكــوادر البشرية اإلمــاراتــيــة وزمائهم  األمـــل« والقائمين عليه مــن 

مــــــن الــــــــــــدول الــــصــــديــــقــــة فــــــي أداء مـــهـــمـــتـــهـــم الـــعـــلـــمـــيـــة واســــتــــكــــشــــاف 

الـــمـــريـــخ، وإبـــــــراز الـــتـــطـــور الــكــبــيــر الـــــذي حــقــقــتــه الــــدولــــة فـــي مــجــاالت 

ــــاء االصـــطـــنـــاعـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة، وقـــدرتـــهـــا  الــــعــــلــــوم والــــــذكــ

الـــعـــالـــيـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــتـــهـــا الـــمـــتـــقـــدمـــة فـــــي مــــيــــاديــــن الــتــنــافــســيــة 

العالمية.

وأكـــــد الـــدكـــتـــور عــلــي بـــن ســـبـــاع الـــمـــري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لكلية 

مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد لـــــــــإدارة الـــحـــكـــومـــيـــة، إن إطـــــــاق »مـــســـبـــار األمـــــل« 

بنجاح إلى كوكب المريخ هو خطوة تعكس عزم القيادة الرشيدة 

على مساهمة دولة اإلمارات في ازدهار مستقبل البشرية، انطاقاً 

مـــــن إمـــكـــانـــاتـــهـــا وطـــمـــوحـــاتـــهـــا الــــتــــي ال ســـقـــف لـــهـــا وعــــزيــــمــــة أبـــنـــائـــهـــا، 

وقــــدرتــــهــــم عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــحـــلـــول الــعــلــمــيــة والـــمـــبـــتـــكـــرة لـــصـــنـــاعـــة غــد 

أفضل لألمة العربية، وكل شعوب األرض.

ــــعـــــام  ــــمــــــن الــــنــــعــــيــــمــــي األمـــــــيـــــــن الـ ــبـــــد الــــــرحــ ــ ــــر عـ ــــمـ  وأكـــــــــــد الــــــدكــــــتــــــور عـ

للمجلس الــوطــنــي االتــحــادي أن إطـــاق »مــســبــار األمـــل« فــي رحلته 

الــتــاريــخــيــة الســتــكــشــاف كـــوكـــب الـــمـــريـــخ يــعــد إنــــجــــازاً تـــاريـــخـــيـــاً يفخر 

بــه كــل إمــاراتــي وعــربــي كــونــه يحمل رســالــة أمــل إلــى الــعــالــم أجمع 

بعقول وسواعد إماراتية.

وقال إن هذا اإلنجاز التاريخي ما كان له أن يتحقق لوال الرؤى 

السديدة للقيادة الرشيدة نحو صناعة مستقبل مزدهر من خال 

االســـتـــثـــمـــار فــــي الـــعـــقـــول وبــــنــــاء اإلنـــــســـــان الـــنـــابـــع مــــن إيــــمــــان الـــقـــيـــادة 

الحكيمة أن أبناء اإلمارات هم ركيزة المسيرة الحضارية والتنمية 

الـــمـــســـتـــدامـــة الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا الـــــدولـــــة فــــي كــــافــــة الــــمــــجــــاالت ال ســيــمــا 

الصناعات الفضائية.

 بـــــــدوره، أكــــد عــلــي الـــمـــطـــّوع، األمـــيـــن الـــعـــام لــمــؤســســة األوقـــــاف 

وشـــــــــؤون الــــقــــّصــــر فـــــي دبــــــي أن إطـــــــاق اإلمـــــــــــارات لـــــ»مــــســــبــــار األمـــــــل«، 

أول مــســبــار عــربــي وإســـامـــي إلـــى كــوكــب الــمــريــخ، يــبــرز روح الــقــوة 

والتحدي التي تتصف بها الدولة وقياداتها الرشيدة.

وأضـــــاف أن مـــشـــروع اإلمـــــــارات الســتــكــشــاف الــمــريــخ يـــعـــزز مــكــانــة 

اإلمــــــارات كــونــهــا أول دولــــة عــربــيــة وإســامــيــة تــطــرق أبـــــواب الــفــضــاء 

ــــلـــــوم الــــفــــضــــاء لـــخـــدمـــة  ــــقــــــوة، ويــــــؤكــــــد عــــزمــــهــــا عــــلــــى الـــتـــعـــمـــق فــــــي عـ بــ

البشرية.

 عالمة فارقة 
وأوضــــح الــمــهــنــدس عــويــضــة مــرشــد الــمــرر رئــيــس دائــــرة الــطــاقــة في 

أبوظبي، إن إطاق »مسبار األمل« بنجاح هو إنجاز علمي وحضاري 

إماراتي وعامة فارقة في تاريخ األمة العربية واإلسامية، حاماً 

معه إلــى كــوكــب المريخ طموحات وآمـــال البشرية نحو مستقبل 

أفضل لألجيال القادمة.

ــــاء دولــــــة  ــنــ ــ ــــمـــــرة عــــمــــل أبــ ــــو ثـ وأضــــــــــــاف: »هـــــــــذا اإلنــــــجــــــاز الــــقــــيــــاســــي هــ

اإلمــــــــــــــــــــارات، الـــــــذيـــــــن آمــــــنــــــت الــــــقــــــيــــــادة الــــــرشــــــيــــــدة بـــــقـــــدراتـــــهـــــم فــــحــــولــــوا 

المستحيل إلى ممكن، وسطروا أروع ملحمة عصرية في العمل 

وبــــذل الــجــهــد، مستلهمين إرث اآلبــــاء الــمــؤســســيــن، الــذيــن أرســـوا 

ــــتـــــمـــــروا فـــــي الــعــمــل  قـــــواعـــــد وطــــــن عـــظـــيـــم مـــــن قـــلـــب الـــــصـــــحـــــراء، واسـ

ــــيـــــادة دولــــــــة اإلمـــــــــــــارات، الــــتــــي تـــمـــتـــلـــك رؤيـــــة  بــــدعــــم ال مـــــحـــــدود مـــــن قـ

حكيمة نحو المستقبل وإرادة عمل تسعى دائماً للريادة والمراكز 

األولى«.

 وأكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس االستشاري إلمارة 

الشارقة أن انطاق »مسبار األمــل« يشكل نقلة نوعية في تطوير 

المعارف العالمية وخــدمــة البشرية وخــطــوة مهمة ومتقدمة في 

إطار البرنامج اإلماراتي نحو الفضاء.

وهنأ السويدي قيادة وشعب اإلمارات على هذا اإلنجاز، الذي 

يعد مفخرة لكل عربي بإطاق الدولة لـ»مسبار األمل« والذي يعد 

تــتــويــجــاً لــمــراحــل مــن الــعــمــل والــتــطــور، وفـــق مــا تسعى إلــيــه قــيــادة 

الــدولــة مــن تحقيق ريـــادة علمية تخطها ســواعــد وعــقــول وتصميم 

أبناء اإلمارات نحو التميز والعطاء.

طموح
وقالت سارة مسلم، رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: 

ــــام جـــيـــل  ــ ــــهـ ــ ــــادة اإلمـــــــــــــــــارات إللـ ــ ــيـ ــ ــ ــــمــــــوح قـ »يـــــتـــــرجـــــم »مـــــســـــبـــــار األمـــــــــــــل« طــ

الـــشـــبـــاب، وتــعــزيــز شــغــفــهــم فـــي مــجــال االبـــتـــكـــار والــتــقــنــيــة والــعــلــوم 

واالكـــــــــتـــــــــشـــــــــاف، وتــــمــــكــــيــــنــــهــــم مــــــــن رســـــــــــم مـــــــامـــــــح مــــســــتــــقــــبــــل الـــــــدولـــــــة 

المشرق«.  

مسؤولون: 

عبدالله آل حامد

علي المطوع علي السويديعويضة المرر

علي المري مطر الطاير 

عمر  النعيمي 

أحمد الحميري

 سارة مسلم

تجربة رائدة
ـــام الــهــيــئــة الــعــامــة   أكـــــد مــحــمــد ســـيـــف الـــهـــامـــلـــي مـــديـــر عــ

لـــلـــمـــعـــاشـــات والـــتـــأمـــيـــنـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة أن نــــجــــاح مــهــمــة 

إطاق »مسبار األمل« هو نجاح لإلرادة العربية، وبادرة 

أمــــــل ســـتـــمـــنـــح الــــشــــبــــاب الــــعــــربــــي الـــثـــقـــة فـــــي مــســتــقــبــلــهــم 

ومستقبل أوطانهم.

وقــال الهاملي: اإلمـــارات كونها نموذجًا قدمت للعالم 

ـــمـــــة  ــــزيــ ـــعـ والــ اإلرادة  قـــــــــــوة  فــــــــي  رائــــــــــــــــدة  ــــربــــــة  تــــــجــ الــــــعــــــربــــــي 

والتحدي. 

> 200
مهندس إماراتي 

شاركوا في اإلنجاز

تطوير 200 تقنية جديدة   ›
خالل العمل على المسبار

قيادتنا الرشيدة حريصة   ›
على تطويع المعرفة 

لصنع المستقبل

عزيمة أبناء اإلمارات   › 
ال سقف لها
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مقال

  قـــــبـــــل ســــــــنــــــــوات، اجـــــتـــــمـــــع صــــــاحــــــب الـــــســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ مـــحـــمـــد 

بــــن راشـــــــد آل مـــكـــتـــوم نــــائــــب رئــــيــــس الــــــدولــــــة، رئــــيــــس مــجــلــس 

الــــــــــــوزراء، حــــاكــــم دبـــــــي، رعـــــــاه الــــلــــه، مــــع عـــــدد مــــن الـــقـــيـــادات 

الحكومية، وكـــان لــي شــرف الحضور مــن بينها، ودار حــوار 

حـــول الــمــنــجــزات، الــتــي تتحقق عــلــى أرض اإلمــــــارات، والــتــي 

الــــمــــعــــرفــــة  تــــبــــنــــي  فـــــــي درب  الــــــــدولــــــــة ســـــــائـــــــرة  ــــلـــــى أن  ــبـــــرهـــــن عـ ــ تـ

طريقاً للتنمية، وتركيزها على العلوم والتقانة، واألخذ بيد 

الــشــبــاب وتــهــيــئــتــهــم لــيــكــونــوا عــنــاصــر الــبــنــاء والـــســـواعـــد، الــتــي 

تترجم هذا الطموح الذي تتوخى منه وضع العالم العربي 

عــلــى طـــريـــق بــــدء عــمــلــيــة الـــعـــودة إلــــى مــكــانــتــهــم ودورهــــــم في 

اإلسهام بالمشهد الحضاري والرقي العلمي. سألت سموه 

قائالً: اإلمـــارات تمتلك مــبــادرات ومشاريع من شأنها تعزيز 

مكانة األمــة العربية، فلماذا ال تتبنى طــرح مــشــروع ثقافي 

نـــهـــضـــوي عــــربــــي يــــوضــــع أمــــــــام الـــــقـــــيـــــادات الــــعــــربــــيــــة، لــتــحــقــيــق 

طموح الــريــادة العربية، فــرد سموه مــازحــاً، نحن سنذهب 

إلى الفضاء وأنت ابَق مع الثقافة. حقاً، لقد ذهبت اإلمارات 

إلى الفضاء، ففي العام الماضي كان هزاع المنصوري يحلق 

ــــنـــــاق مــشــرئــبــة إلـــــى الـــســـمـــاء تـــرقـــب وصـــولـــه  فــــي الـــفـــضـــاء واألعـ

وتــــراقــــب حــركــتــه فـــي الــمــركــبــة الــفــضــائــيــة، وتــحــمــد الـــلـــه على 

عــودتــه سالماً. وبــاألمــس، وقــف العالم أمــام تجربة وإنجاز 

إمـــاراتـــي جــديــد مــع إطـــالق »مــســبــار األمــــل«، لــتــؤكــد اإلمــــارات 

أن كلمة مستحيل، التي ألغتها من قاموسها قبل سنين، 

ــــاراتـــــي، وأن الــعــمــل الــجــاد  لـــم يــعــد لــهــا مـــكـــان فـــي الــفــكــر اإلمـ

واإليــمــان بالقدرات الذاتية يحققان المنجزات. إذاً، ها هي 

اإلمــــارات تضع أمـــام الــشــبــاب الــعــربــي والــشــعــوب والــقــيــادات 

ــــيـــــة، خــــريــــطــــة طـــــريـــــق الـــــمـــــشـــــروع الــــثــــقــــافــــي الــــنــــهــــضــــوي،  الـــــعـــــربـ

الـــــذي ســيــقــود األمـــــة الســـتـــعـــادة مــكــانــتــهــا الــطــبــيــعــيــة فـــي بــنــاء 

الحضارة اإلنسانية، والــذي مصيره أيــضــاً، أن يحفزها نحو 

الـــعـــطـــاء والــــجــــد واالجــــتــــهــــاد انــــطــــالقــــاً مــــن قـــنـــاعـــة راســــخــــة بـــأن 

الــعــقــود الــتــي مـــرت عليها وهـــي بــعــيــدة عــن الــعــلــم ال بــد من 

نفض غبارها، بحيث نثبت بهذا، للعالم أجمع، أن تحت 

الرماد وميض نــار، وأن األمــة العربية التي أنجبت العلماء 

الكبار، الذين استفاد العالم من فكرهم وجهودهم، قادرة 

على أن تجعل مــن أحــفــادهــم رواداً للعلم والــمــعــرفــة. أحر 

التهاني لقيادتنا الرشيدة على جهودها ومتابعتها ونجاحها 

فــي مهمة إطـــالق »مــســبــار األمــــل« ليحقق األمـــل الــمــنــشــود، 

وشكراً لشباب وشابات اإلمارات، الذين أكدوا وأثبتوا أنهم 

أهــل للثقة الــتــي نــالــوهــا وحــظــوا بــهــا، إذ إنــهــم كــانــوا، بحق، 

على قدر المسؤولية.

 * رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي

بقلم: بالل البدور 

اإلمارات والفضاء

 فخر ومجد ينيران طريق نهضة العرب
دبي-وفاء السويدي، الفجيرة - وام

الهيئات الحكومية المتخصصة بحقل  أكــد شــيــوخ ومــديــرو 

ــــثـــــقـــــافـــــة، ومــــجــــمــــوعــــة مـــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن  الــــفــــكــــر والــــمــــعــــرفــــة والـ

ــــنـــــوعـــــي »مــــســــبــــار  ــــنـــــي الـ والــــمــــثــــقــــفــــيــــن، فــــخــــرهــــم بـــــاإلنـــــجـــــاز الـــــوطـ

األمـــل«، الــذي عــزز ورّســخ مكانة دولــة اإلمـــارات الحضارية، 

ومـــهـــد دروب عـــــودة الـــعـــرب إلــــى اإلســـهـــام الــفــاعــل فـــي مــســار 

الــحــضــارة اإلنــســانــيــة، موضحين أن هــذا الــنــجــاح كــان ويبقى 

ثـــمـــرة اهـــتـــمـــام ودعــــــم ودأب قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة، الـــتـــي تــســطــر 

بحروف من نور، في كل يوم، ملحمة عطاء وتفوق وتفّرد 

جديدة، في مختلف حقول الفكر والتنمية والعلم، فترفع 

اسم اإلمارات عالياً وتؤكد تميزها الدائم.. وشددوا على أن 

هـــــذا اإلنــــجــــاز الــعــظــيــم قـــصـــة مـــجـــٍد وفـــخـــر تــنــيــر دروب نــهــضــة 

العرب.  

بـــدايـــة، أوضــــح الــشــيــخ الــدكــتــور راشــــد بــن حــمــد الــشــرقــي، 

رئيس هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم، أن مشروع اإلمارات 

الســـتـــكـــشـــاف الـــمـــريـــخ »مـــســـبـــار األمـــــــل« ُيـــشـــكـــل مــحــطــة مــهــمــة 

فــي مسيرة الــدولــة التنموية والعلمية، وُيــعــزز تــعــاون دولــة 

ــــــي، كــــمــــا يـــفـــتـــح آفــــــــاق الـــتـــقـــدم  ــــــدولـ اإلمـــــــــــــارات مـــــع الـــمـــجـــتـــمـــع الـ

ــــفـــــاءات الـــوطـــنـــيـــة  ــــكـ ــــرفـــــع مـــــن الـ الـــعـــلـــمـــي والـــعـــمـــلـــي لــــلــــدولــــة ويـ

التي ستصنع المستقبل. وقــال في تصريح بمناسبة إطالق 

مـــســـبـــار األمـــــــــل: »تـــابـــعـــنـــا بـــفـــخـــر واعــــــتــــــزاز نـــبـــأ اإلطـــــــــالق الـــنـــاجـــح 

لمسبار األمــل نحو الــمــريــخ، والـــذي شــاركــت فــي بنائه نخبٌة 

من الكفاءات الوطنية الُمخلصة في دولة اإلمارات بعزيمة 

وإصرار«.وأضاف: »نفتخر اليوم ونعتز بالجهود التي قدمها 

شبان وشابات اإلمارات في تطوير وتجهيز مسبار األمل...«.

وأكد أن هذا اإلنجاز تكليل للجهود العظيمة التي بذلتها 

قـــيـــادة دولـــــة اإلمـــــــارات عــلــى مــــدى ســـنـــوات، وســعــيــهــا لــتــعــزيــز 

مــكــانــة وُســـمـــعـــة الــــدولــــة بــيــن بـــاقـــي دول الـــعـــالـــم الــمــتــقــدمــة، 

وهو استمرار لمسيرة العطاء التي بدأها المغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي مضى على 

نــهــجــهــا صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــــد آل نــهــيــان، 

رئيس الــدولــة، حفظه الله، وعــززهــا أصحاب السمو حكام 

اإلمارات.

 شمس األمل
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال جـــمـــال بــــن حـــــويـــــرب، الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 

لــمــؤســســة مــحــمــد بــن راشــــد آل مــكــتــوم لــلــمــعــرفــة: »فـــي هــذه 

األيــــــــام الــــمــــأى بـــالـــتـــحـــديـــات، وفــــــي ظــــل أزمـــــــة عـــالـــمـــيـــة أرخــــت 

بظاللها على العالم، تبزغ شمس األمل من دولة اإلنجازات 

الرائدة، لتكون شعلة تهتدي وتقتدي بعزيمتها أمم األرض 

قــــاطــــبــــة«.وأضــــاف: يــســرنــي ويــســعــدنــي بــمــنــاســبــة انـــطـــالق هــذا 

اإلنجاز من سماء الريادة اإلماراتية أن أتقدم بأسمى وأعطر 

الــــتــــهــــانــــي واألمـــــنـــــيـــــات بــــالــــمــــزيــــد مـــــن الــــنــــجــــاح الـــمـــثـــمـــر لـــقـــيـــادتـــنـــا 

الرشيدة المتمثلة بسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايـــد آل نــهــيــان، رئــيــس الـــدولـــة، حفظه الــلــه، وأخــيــه سيدي 

صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، نــائــب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

وســـيـــدي صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان، 

ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد األعـــلـــى لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة، 

وإخـــوانـــهـــم أصـــحـــاب الــســمــو حـــكـــام اإلمــــــــارات، وســـمـــو أولـــيـــاء 

الـــعـــهـــود، وإلـــــى جــمــيــع مـــن انــتــســب إلــــى هــــذه األرض الــطــيــبــة 

مــن مواطنين ومقيمين. أهنئهم جميعاً على هــذه البصمة 

ر بمداد  اإلماراتية في سجل النجاح العالمي، الذي سيسطِّ

ـــــَه فـــيـــهـــا مــســبــار  مــــن ذهــــــب تـــلـــك الـــرحـــلـــة الـــمـــيـــمـــونـــة الــــتــــي تـــــوجَّ

األمــــــــل اإلمـــــــاراتـــــــي إلــــــى الــــكــــوكــــب األحـــــمـــــر، وعــــلــــى هــــــذا اإلنــــجــــاز 

الرائد الذي رفع رؤوس العرب جميعاً وأمدَّ العالم برسالة 

مــفــادهــا أن الــشــدائــد ال تثني عزيمة دولـــة اإلمـــــارات، بــل هي 

سائرة بكل إصرار في مسيرة النهضة التي ال نهاية لها.

وتــابــع بــن حـــويـــرب: أثــبــتــت هـــذه الــرحــلــة الــمــكــلــلــة بالنجاح 

مــــا لــلــمــعــرفــة ونـــتـــاجـــاتـــهـــا مــــن أثـــــر فــــي تــحــقــيــق كــــل اإلنــــجــــازات 

ــــلــــــى لــــلــــتــــقــــدم  ــثــ ــ ــــمــ والــــــتــــــطــــــلــــــعــــــات والــــــــــــــــــــــــرؤى، فــــــهــــــي الــــــوســــــيــــــلــــــة الــ

واالزدهـــــــــار. وهـــــذا مـــا تــبــرهــن عــلــيــه الــســيــاســات الــنــاجــعــة الــتــي 

تــتــبــنــاهــا دولــــــة اإلمـــــــــارات بـــكـــافـــة شــــــؤون الـــتـــطـــويـــر الــــــذي تــعــمــل 

عــلــيــه. وهـــو مــا أنــتــج إنـــجـــازاً عــالــمــيــاً رائـــــداً بــأيــٍد إمــاراتــيــة عالية 

الــكــفــاءة فــي مــجــال تــكــنــولــوجــيــا الــفــضــاء، بــحــيــث تــعــمــل على 

تــطــويــر الــمــعــرفــة واألبـــحـــاث الــعــلــمــيــة والــتــطــبــيــقــات الــفــضــائــيــة 

التي تعود بالنفع على البشرية؛ ما يعزز االقتصاد المعرفي 

الُمستدام الذي يلهم األجيال لتتبنى نهج االبتكار واإلبداع، 

بما يضع اإلمــارات على قائمة الــدول المتقدمة التي تسابق 

فـــي مــجــال الــعــلــوم واإلنــــجــــازات الــفــضــائــيــة الــغــزيــرة بالمنافع 

للبشرية جمعاء. وال يخفى هنا الدور الرائد للبنية التحتية 

تـــهـــا قــيــادتــنــا الـــرشـــيـــدة لــالســتــثــمــار فـــي عــلــوم  الــــرائــــدة الـــتـــي أعـــدَّ

ــلـــــى الـــمـــعـــايـــيـــر  ــ الـــــفـــــضـــــاء، مــــــن خــــــــالل مــــــراكــــــز بـــحـــثـــيـــة تـــتـــبـــنـــى أعـ

الــــعــــالــــمــــيــــة، وعــــلــــى رأســـــهـــــا وكـــــالـــــة اإلمـــــــــــــارات لـــلـــفـــضـــاء ومــــركــــز 

محمد بن راشد للفضاء.

 بداية جديدة
وأعـــربـــت هــالــة بــــدري، مــديــر عـــام هــيــئــة الــثــقــافــة والــفــنــون في 

دبــــي »دبـــــي لــلــثــقــافــة«، عـــن اعـــتـــزازهـــا الــعــمــيــق بــنــجــاح إطـــالق 

ــــر الــــمــــســــبــــوق،  ــيـ ــ ــــار األمــــــــــــــــل«، هـــــــــذا اإلنــــــــجــــــــاز الــــعــــلــــمــــي غـ ــــبــ »مــــــســ

إقليمياً وعــربــيــاً الـــذي حققته دولـــة اإلمـــــارات، مــدشــنــًة بــدايــًة 

جــديــدة فــي عــوالــم ســبــر أعــمــاق الــفــضــاء واســتــكــشــاف كوكب 

الــمــريــخ. وأشـــــادت بــــدري بــتــوجــيــهــات ومــتــابــعــة قـــيـــادة الــدولــة 

وبـــكـــفـــاءات أبـــنـــاء وبـــنـــات الـــوطـــن الــتــي أبـــدعـــت هــــذا الــمــشــروع 

الــوطــنــي الــكــبــيــر؛ لتضع اإلمـــــارات جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الـــدول 

صاحبة الفتوحات العلمية الكبرى بفضل توجيهات قادتنا 

وطــمــوحــاتــهــم الــــالمــــحــــدودة وتــحــفــيــزهــم لــلــطــاقــات اإلبـــداعـــيـــة 

ــيـــــــوم، ونـــــحـــــن نـــشـــهـــد إطـــــــــالق مـــســـبـــار  ـــ الــــوطــــنــــيــــة. وأضـــــــافـــــــت: الــ

األمــــــــل، أول مـــســـبـــار عـــربـــي يـــتـــم إطــــالقــــه إلـــــى كـــوكـــب الــمــريــخ 

لدراسة غالفه الجوي، يحق لنا الفخر واالعتزاز بما أنجزته 

الــعــقــول الــمــبــدعــة واأليــــــادي الــبــارعــة ألبـــنـــاء وطــنــنــا عــلــى مـــدار 

ــنـــــوات مـــــن الــــمــــثــــابــــرة والــــعــــمــــل الــــــــــــدؤوب. إنــــهــــا لــحــظــة  ــ ســـــت سـ

ــــٌة تــــؤســــس  ــــاً، لـــــحـــــظـ ــــيـــــعـ ــــيـــــهـــــا جـــــمـ ــــيـــــة لــــطــــالــــمــــا تـــطـــلـــعـــنـــا إلـ تـــــاريـــــخـ

لمسيرة علمية وحضارية، حققت حلماً كبيراً لطالما راود 

والدنا القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايــد بن سلطان 

آل نــهــيــان، طــيــب الــلــه ثـــــراه، ومــتــرجــمــًة ثــقــافــة الــالمــســتــحــيــل 

الــــتــــي كــــّرســــهــــا صــــاحــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل 

مــــكــــتــــوم آل مــــكــــتــــوم، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الـــــــدولـــــــة، رئـــــيـــــس مــجــلــس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

بصر وبصيرة
من جهته، قال علي عبيد الهاملي، مدير مركز األخبار في 

مؤسسة دبــي لــإعــالم: تمثل ثقافة الــفــضــاء، إضــافــة نوعية 

يقدمها قادة اإلمارات إلى شعبهم. فمنذ أن جلس المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قبل 44 

عاماً أمام مجسم لمركبة أبولو الفضائية، يستمع إلى شرح 

ــــاؤوا بــصــحــبــة عــالــم  مـــن رواد الــفــضــاء األمــريــكــيــيــن، الـــذيـــن جــ

الفضاء العربي الدكتور فــاروق الــبــاز، عن رحــالت الفضاء، 

وحتى تحقق حلم القائد المؤسس بارتياد الفضاء، مساحة 

زمــــنــــيــــة هـــــي بـــمـــقـــيـــاس الــــــزمــــــن، تــــاريــــخــــيــــة لـــشـــعـــب نــــهــــض لــلــتــو 

مـــــن الــــفــــرقــــة لـــيـــتـــوحـــد مــــشــــّكــــالً دولــــــــة كـــــــان قــــادتــــهــــا يــتــطــلــعــون 

لــلــحــاق بـــركـــب الـــحـــضـــارة الـــتـــي كــــان قــطــارهــا يــمــر مـــن أمــامــهــم 

مــســرعــاً، لكنها مــســاحــة تمثل فــي حــيــاة الــشــعــوب فـــارقـــاً لم 

يسجله شعب مثلما سجله شعب دولــة اإلمـــارات بعزيمته 

وإرادتـــــــــه وطــــمــــوح قــــادتــــه. مــــن هـــنـــا يـــأتـــي إطــــــالق مـــســـبـــار األمــــل 

لـــيـــشـــكـــل أمــــــــــالً، لــــيــــس لـــشـــعـــب دولــــــــة اإلمـــــــــــــارات فــــقــــط، وإنــــمــــا 

لــشــعــوب األمــتــيــن الــعــربــيــة واإلســالمــيــة المتطلعة إلـــى إعـــادة 

بـــنـــاء نــســيــجــهــا الـــعـــلـــمـــي والـــثـــقـــافـــي والـــمـــعـــرفـــي لـــلـــحـــاق بــركــب 

الحضارة.

 بدوره، قال األديب علي أبوالريش: ال شك في أن مسبار 

األمل هو السوار والمدار والراية المحتفية بالخير والسالم 

ــــاً مـــــن أجــــــل الـــعـــالـــم  ــــمــ والـــــنـــــجـــــاح، الــــتــــي تـــرفـــعـــهـــا اإلمــــــــــــارات دائــ

واإلنسانية. إن إطالق مسبار األمل خطوة مهمة لالكتشاف 

األهـــم فــي حــيــاة اإلنــســان اإلمــاراتــي الـــذي خــرج مــن الصحراء 

إلـــى الــســمــاء، وهــــذه بـــــادرة تــجــعــل ابـــن اإلمــــــارات يــرفــع رأســـه 

عالياً فرحاً وحضوراً بهذا اإلنجاز.  

هالة بدري

راشد الشرقي

علي أبو الريش

جمال بن حويرب

علي عبيد الهاملي

نجاة مكي
محطة مفصلية 
في تاريخ الوطن

أكــــدت مــريــم عــثــمــان، الــمــديــر الــعــام لــمــركــز راشــــد ألصــحــاب 

الهمم، أن »مسبار األمل« رسالة فخر وأمل تبعثها اإلمارات 

إلــى كافة دول العالم، وفــي هــذه المناسبة، رفعت مريم 

عثمان بالنيابة عــن أبــنــاء مركز راشــد ألصحاب 

الــهــمــم، أخــلــص الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــى 

الــــــــقــــــــيــــــــادة الــــــــرشــــــــيــــــــدة. وقــــــــــالــــــــــت: »بـــــرهـــــنـــــت 

اإلمـــارات من خــال المسبار على عدم 

وجـــود كلمة مستحيل فــي قاموسها، 

حــــيــــث اســــتــــطــــاعــــت مـــــن خـــــــال الـــمـــســـبـــار 

ــــنـــــا،  ــتـ ــ ــــتـــــرجـــــم أحـــــــــــام مــــــؤســــــس دولـ تـ أن 

الـــمـــغـــفـــور لــــه الـــشـــيـــخ زايــــــد بــــن ســلــطــان 

آل نـــــــهـــــــيـــــــان، طــــــيــــــب الـــــــلـــــــه ثـــــــــــــــــراه، وطـــــــــمـــــــــوح أجــــــيــــــال 

مـــتـــعـــاقـــبـــة عـــلـــى أرضـــــهـــــا، بــــــأن تــــكــــون الـــــدولـــــة الـــعـــربـــيـــة األولــــــى 

ــــيــــــاء األمــــــل  ــــتـــــي تـــســـتـــكـــشـــف الـــــفـــــضـــــاء، األمـــــــــر الـــــــــذي أعـــــــــاد إحــ الـ

فــي نفوسنا ونــفــوس كــل أبــنــاء األمـــة، واســتــعــاد أمــجــادهــا«. 

وأضــــــافــــــت عــــثــــمــــان: »رســـــمـــــت اإلمـــــــــــــارات طــــريــــقــــًا جــــــديــــــداً أمـــــام 

الشباب العربي، يحفزهم إلى العطاء والمبادرة، وتحولت 

من خاله اإلمارات إلى نموذج يحتذى به، في القدرة على 

النهوض بمستقبل البشرية«. 

مـــن جــهــتــه، قـــال الــدكــتــور عــبــدالــعــزيــز الــمــســلــم، 

رئيس معهد الشارقة للتراث: »إن مسبار 

األمل نقطة مضيئة في تاريخ الوطن، 

ومــــــصــــــدر إلــــــهــــــام لـــــأجـــــيـــــال الـــــقـــــادمـــــة، 

يــبــرز الــجــهــود الــعــظــيــمــة الــتــي بذلتها 

الــقــيــادة الــرشــيــدة ومـــا زالــــت تــبــذلــهــا، 

ــــتــــــرك إرثـــــــــــــًا مــــــشــــــرفــــــًا، تــــفــــتــــخــــر بـــه  لـــــكـــــي تــ

الـــنـــاشـــئـــة مـــســـتـــقـــبـــاً«. وأضــــــاف: 

اإلمــــــــــــــــــــارات  مــــــــــشــــــــــروع  أن  »كـــــــــمـــــــــا 

الستكشاف المريخ، ال يفيد اإلمــارات فحسب، بل ستعم 

فـــــــوائـــــــده الـــعـــلـــمـــيـــة والــــتــــقــــنــــيــــة الــــبــــشــــريــــة جـــــمـــــعـــــاء، فــــــي داللــــــة 

واضـــــحـــــة عــــلــــى عـــظـــمـــة اإلمـــــــــــــارات وشــــعــــبــــهــــا، وتــــمــــيــــزهــــا عـــربـــيـــًا 

وإقليميًا وعالميًا«.  )دبي، الشارقة - البيان(

عبدالعزيز المسلم

مريم عثمان

حدث عظيم
أكـــــدت الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة د. نـــجـــاة مــكــي أهــمــيــة هــذا 

ــــالــــــت: إنــــــه لـــفـــخـــر لـــلـــجـــمـــيـــع بـــأن  الـــــحـــــدث الـــعـــظـــيـــم، وقــ

ينطلق مسبار األمــل من دولــة اإلمــارات، دولــة الخير 

والــتــمــيــز واإلنـــــجـــــاز، وهــــي لــفــرحــة كــبــيــرة لــدولــتــنــا الــتــي 

كرست نفسها سباقة باإلنجازات في شتى الصعد. 

وتابعت: ال شك أن هذا النجاح تحقق بفضل حكمة 

وعــزيــمــة قيادتنا الــرشــيــدة. إن الــوصــول إلــى الــهــدف، 

أي هــدف، ال بد أن يكون من خــال العزيمة والقوة 

الــحــكــيــمــة  ــــيـــــادة  ــــقـ الـ وإرادة  الــــشــــعــــب  فــــــــــــإرادة  وإرادة، 

أوصلت دولة اإلمارات إلى هذا اإلنجاز الذي نفتخر 

به كإماراتيين وعرب. 

‹  إنجاز رائد يؤكد  عزيمة 
 دولة اإلمارات 

وإصرارها على التمّيز 

‹    ثمرة  فعلية الهتمام 
الدولة بالعلم  

والمعرفة ونتاجاتهما  

 ‹   قصة نجاح سطرتها 
عقول وأيادي أبناء 

الوطن المبدعين  

لطيفة بنت محمد: 
»مسبار األمل« إنجاز ضخم يفتح آفاقًا جديدة

دبي - البيان

هـــــنـــــأت ســــمــــو الــــشــــيــــخــــة لـــطـــيـــفـــة بــــنــــت مــحــمــد 

بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، رئــيــســة هــيــئــة الــثــقــافــة 

ـــقــــافــــة«، قــــــادة  ــثـ ــلــ والـــــفـــــنـــــون فــــــي دبــــــــي »دبـــــــــي لــ

ــــالـــــم الــــعــــربــــي بــــأســــره  وشــــعــــب اإلمـــــــــــــارات والـــــعـ

عــلــى اإلنــــجــــاز الـــتـــاريـــخـــي الــمــتــمــثــل فـــي إطـــالق 

»مسبار األمــل«، مؤكدة سموها أن إطالقه 

مثَّل لحظة فخر ال توصف، وقالت سموها 

فــي تــغــريــدات نــشــرتــهــا عــلــى حــســابــهــا بموقع 

الـــــــتـــــــواصـــــــل االجــــــتــــــمــــــاعــــــي »تــــــــويــــــــتــــــــر«: »تــــهــــانــــيــــنــــا 

الــقــلــبــيــة لـــقـــادتـــنـــا وشـــعـــب اإلمـــــــــارات والـــعـــالـــم 

الـــــعـــــربـــــي بــــــأســــــره عــــلــــى هــــــــذا اإلنـــــــجـــــــاز الـــضـــخـــم 

الـــــــــــــــذي يـــــفـــــتـــــح آفــــــــــاقــــــــــاً جـــــــــديـــــــــدة لــــالســــتــــكــــشــــاف 

العلمي«.

قيمة
وأضــــافــــت ســـمـــوهـــا: »فـــــي لــحــظــة فـــخـــر ال تــوصــف 

الــمــريــخ بمسبار يحمل حلم  انطلق الــعــرب نحو 

ة شباب  قادة، وأمل شعوب صنع بسواعد وهمَّ

دولـــة اإلمــــارات العربية الــمــتــحــدة. نــبــارك لدولتنا 

الحبيبة، حكومًة وشعباً، وللعالم العربي هذا 

اإلنـــجـــاز الــكــبــيــر الــــذي نــصــل بــه إلـــى أبــعــاد جــديــدة 

في االستكشاف العلمي«.
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المستحيل

القاهرة، الرياض - وام 

أشــــــــاد مــــســــؤولــــون عــــــرب بـــنـــجـــاح إطــــــــاق »مــــســــبــــار األمـــــــــل« إلـــى 

ــــــخ، مــــــؤكــــــديــــــن أن هــــــــــذا اإلنــــــــجــــــــاز الــــعــــلــــمــــي الــــكــــبــــيــــر يـــعـــد  ــــريـ ــ ــــمـ ــ الـ

ــــنـــــاعـــــة مــســتــقــبــل  مــــســــاهــــمــــة إمــــــاراتــــــيــــــة عــــربــــيــــة فــــــي تـــشـــكـــيـــل وصـ

واعــــد لــإنــســانــيــة، ورســـالـــة أمــــل وطـــمـــوح وتــحــفــيــز إلــــى أجــيــال 

المستقبل أنه ال يوجد مستحيل.

وأكـــــــد األمــــيــــن الــــعــــام لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة أحــــمــــد أبـــو 

الغيط أن نــجــاح عملية إطـــاق »مسبار األمـــل« يعد مناسبة 

ــــيـــــرة اإلنــــــــــجــــــــــازات اإلمــــــاراتــــــيــــــة  فـــــــريـــــــدة ومـــــحـــــطـــــة فـــــــارقـــــــة فـــــــي مـــــسـ

ــــيـــــة لــــمــــا تــــجــــســــده مــــــن رســــــالــــــة أمــــــــل وطــــــمــــــوح وتـــحـــفـــيـــز  ــــربـ والـــــعـ

لـــكـــل شـــعـــوب الــمــنــطــقــة فــــي قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــخــطــي الـــتـــحـــديـــات. 

وقـــــــــال فــــــي كـــلـــمـــة وزعــــتــــهــــا الــــجــــامــــعــــة أمـــــــس بـــمـــنـــاســـبـــة إطــــــاق 

الــمــســبــار، إن هــــذا الـــمـــشـــروع يــعــد أيـــضـــاً إحـــيـــاء لـــتـــاريـــخ عــربــي 

زاخر باإلنجازات في مختلف العلوم. 

وأوضــح أبو الغيط أن هذا اإلنجاز يعد مساهمة إماراتية 

ــــيـــــة فـــــــي تــــشــــكــــيــــل وصـــــنـــــاعـــــة مـــســـتـــقـــبـــل واعـــــــــــد لــــإنــــســــانــــيــــة،  عـــــربـ

ورســالــة إلـــى أجــيــال المستقبل أنـــه ال يــوجــد مستحيل، كما 

الــمــبــادرة العزيمة على تخطي الحواجز  انــه يعطي أصــحــاب 

والتحديات والتطلع الدائم إلى اكتشاف المزيد والجديد. 

ــــيـــــة إن هـــــذا  وقـــــــــــال األمـــــــيـــــــن الـــــــعـــــــام لــــجــــامــــعــــة الـــــــــــــدول الـــــعـــــربـ

اإلنــجــاز هــو نتيجة طبيعية لنهج دولـــة اإلمــــارات فــي تشجيع 

االبتكار واإلعاء من قيمة التخطيط والرؤية البعيدة، وعدم 

االكتفاء بأسئلة الزمن الحاضر، وإنما االنغماس في أسئلة 

المستقبل وتحدياته.

إنجاز علمي
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد األمــــيــــن الــــعــــام لــمــجــلــس الــــتــــعــــاون لــــدول 

ــــور نـــــايـــــف فــــــــاح مــــــبــــــارك الــــحــــجــــرف  ـــــتــ ـــــدكـ الــــخــــلــــيــــج الــــعــــربــــيــــة الـ

بــاإلنــجــاز الــعــلــمــي الــكــبــيــر لــدولــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 

بإطاق »مسبار األمل«.وقال في تصريح له بهذه المناسبة: 

»يسرني ونحن نشهد حدثاً 

فــــــريــــــداً فـــــي وطــــنــــنــــا الــــعــــربــــي، 

مـــــــــتـــــــــمـــــــــثـــــــــاً بـــــــــــــــإطـــــــــــــــاق مـــــــســـــــبـــــــار 

يـــــــعـــــــد أول  األمـــــــــــــــــــل، والـــــــــــــــــــذي 

مــــــــــشــــــــــروع عــــــــربــــــــي وإســــــــامــــــــي 

لدراسة كوكب المريخ، أن 

أرفــع لمقام صاحب السمو 

الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايـــــــد آل 

نــهــيــان رئـــيـــس دولـــــة اإلمـــــــارات حــفــظــه الـــلـــه، وأخـــيـــه صــاحــب 

الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم نــــائــــب رئـــيـــس 

الــــــدولــــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء حــــاكــــم دبــــــــي، رعــــــــاه الــــلــــه، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم 

أصــــحــــاب الـــســـمـــو أعــــضــــاء الــمــجــلــس األعــــلــــى لـــاتـــحـــاد حــكــام 

اإلمارات.. وإلى شعب اإلمارات العزيز أسمى آيات التهاني 

والتبريكات بهذا اإلنجاز العلمي الكبير«.

خبرات إماراتية 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــدوره، أشــــــــــــــــــــــــاد األمـــــــــــــــيـــــــــــــــن الـــــــــــــــعـــــــــــــــام لـــــــمـــــــنـــــــظـــــــمـــــــة الــــــــــتــــــــــعــــــــــاون 

اإلســــامــــي،الــــدكــــتــــور يـــوســـف بــــن أحـــمـــد الــعــثــيــمــيــن بــتــفــانــي 

والــــتــــزام الــمــهــنــدســيــن والـــعـــلـــمـــاء اإلمـــاراتـــيـــيـــن الـــذيـــن عــمــلــوا 

بــــا كـــلـــل مــــن أجـــــل نـــجـــاح هـــــذه الـــمـــهـــمـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة. وقــــال 

ــــالـــــة حـــلـــم وتـــطـــلـــع لــشــبــاب  إن »مــــســــبــــار األمـــــــــل« يـــحـــمـــل رسـ

الـــعـــالـــم.. مــعــربــاً عـــن تــمــنــيــاتــه لــلــمــهــمــة الــفــلــكــيــة األولـــــى في 

الــعــالــم الــعــربــي بــالــنــجــاح. واحــتــفــى رئــيــس تــيــار المستقبل 

ــــابــــــق، ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري،  الــــلــــبــــنــــانــــي، ورئــــــيــــــس الــــــــــــــــوزراء الــــــســ

باإلنجاز التاريخي اإلماراتي، وكتب في تغريدة على وسم 

»#مــــســــبــــار_األمــــل_لــــلــــمــــريــــخ«: الــــعــــرب إلـــــى الــــمــــريــــخ. إنـــجـــاز 

تاريخي حققته دولة #اإلمارات_العربية_المتحدة. تحية 

لقيادتها الرشيدة وشعبها الفتي وشبابها الذين يحولون 

األحام إلى حقيقة.

قيادات عربية: اإلمارات تساهم 
في صناعة مستقبل اإلنسانية

أبو الغيط:   › 
محطة فارقة في 

اإلنجازات اإلماراتية 
والعربية

نايف الحجرف:   › 
إنجاز علمي كبير يحقق 

آمال أجيال المستقبل

يوسف العثيمين:   › 
المسبار يحمل رسالة 

حلم لشباب العالم

سعد الحريري:   › 
اإلمارات تحول األحالم 

إلى حقيقة

أشــــــــــــــــاد تـــــوشـــــيـــــمـــــيـــــتـــــســـــو مـــــــوتـــــــيـــــــغـــــــي، وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 

ــــار األمــــــــــــــل« إلـــــى  ــــبــ الــــــيــــــابــــــانــــــي، بـــــــإطـــــــاق اإلمــــــــــــــــــارات »مــــــســ

الــمــريــخ، واصــًفــا إيـــاه »بــالــمــشــروع الــهــام جــــداً« كونه 

يرمز إلى »العاقة القوية« بين البلدين.

وقــــــال فــــي تـــصـــريـــح لــــه بـــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، إن »مــســبــار 

األمـــــــــــــــــــــــــــل« الـــــــــــــــــــــــذي تــــــــــــــم إطــــــــــــــاقــــــــــــــه مــــــــــــــن مــــــــــــركــــــــــــز الــــــــفــــــــضــــــــاء 

تــــانــــيــــغــــاشــــيــــمــــا الـــــــــواقـــــــــع عـــــلـــــى جــــــــزيــــــــرة صـــــغـــــيـــــرة تــــابــــعــــة 

لمحافظة كاغوشيما، يعد أول مهمة بين الكواكب 

تــقــوم بها دولـــة عربية. وأضـــاف أن الــيــابــان واإلمـــارات 

ــــتـــــعـــــاون  ــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز الـ ــــتـــــحـــــدة تـــــعـــــمـــــان عـ ــــيـــــة الـــــمـ الـــــعـــــربـ

فــــي الــــعــــديــــد مــــن الــــمــــجــــاالت بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــــبــــادرة 

الــــشــــراكــــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــشـــامـــلـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فــي 

مختلف الصعد، منها مجال الفضاء. 

مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، هـــــــنـــــــأ وزيــــــــــــــــــر الــــــــعــــــــلــــــــوم الــــــــيــــــــابــــــــانــــــــي نـــــــــــاوكـــــــــــازو 

تــاكــيــمــوتــو، دولـــــة اإلمــــــــارات بــــاإلطــــاق الـــنـــاجـــح لـــ»مــســبــار 

ــــــل« مــــن مـــركـــز تــانــيــغــاشــيــمــا الـــفـــضـــائـــي فــــي مــحــافــظــة  األمـ

ــــيـــــة.وقـــــال الـــــــوزيـــــــر فــــــي بـــــيـــــان رســـمـــي  ــــنـــــوبـ كــــاغــــوشــــيــــمــــا الـــــجـ

صـــادر عــن الـــــوزارة.. »لــقــد كــان شــرفــًا عظيمًا أن نشارك 

فــي إطـــاق »مــســبــار األمــــل« إلـــى الــمــريــخ، وهـــو مــشــروع 

وطــنــي لــدولــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة«.. مضيفًا أن 

»صـــاروخـــنـــا إتــــش 2 أي مـــن صــنــع شـــركـــة مــيــتــســوبــيــشــي 

لــلــصــنــاعــات الــثــقــيــلــة حـــقـــق نـــجـــاح إطــــــاق بــنــســبــة بــلــغــت 

98%«. وأضاف: »أتمنى تحقيق نتائج ناجحة لـ»مسبار 

ــــمــــــرور 50 عـــــامـــــا عــلــى  األمـــــــــــل« حــــيــــث تـــحـــتـــفـــل اإلمــــــــــــــارات بــ

تأسيسها وأن تكمل عدة مهام إلى أو على 

الـــمـــريـــخ أو عـــلـــى ســــطــــحــــه«.وأكــــد أهــمــيــة 

مـــواصـــلـــة تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بــيــن الــيــابــان 

ودولـــــة اإلمــــــارات فـــي مــجــال الــفــضــاء، 

معربًا عن إعجابه بإنجازات اإلمارات 

الـــــــــــتـــــــــــي أصـــــــــبـــــــــحـــــــــت مـــــــــركـــــــــزا 

هاما لألنشطة المالية 

والـــــــطـــــــاقـــــــة والــــــفــــــضــــــاء. 

)طوكيو - وام(

اليابان: المسبار رمز العالقة 
المتينة مع اإلمارات

وزير فلسطيني لـ»                                           «: 

»األمل« يستنهض الهمم نحو استعادة أمجاد الحضارة العربية
رام الله - محمـد الرنتيسي 

إسحاق  الفلسطيني،  المعلومات  وتكنولوجيا  االتــصــاالت  وزيـــر  اعتبر 

ســــدر، إطــــاق اإلمـــــارات »مــســبــار األمــــل« إلـــى الــمــريــخ، بــأنــه يــفــتــح آفــاقــاً 

أمام علماء العالم، ويحفز الطاقات العلمية العربية لبرهنة جدارتها 

وإبـــــــراز قـــدراتـــهـــا، والـــمـــضـــي قـــدمـــاً فـــي اســتــثــمــار عـــربـــي أكـــبـــر فـــي الــبــحــث 

الــعــلــمــي، األمــــر الــــذي يــضــعــنــا فـــي مــصــاف األمــــم الــمــتــقــدمــة، ويجعلنا 

أكثر وفاء للعلماء العرب، الذين نقشوا أسماءهم في سفر المراجع 

العلمية. وقال سدر في تصريحات لـ»البيان« إن إطاق المسبار، في 

أول مــهــمــة عــربــيــة الســتــكــشــاف الــمــريــخ، ُيــســطــر إنـــجـــازات جـــديـــدة، في 

الـــوقـــت الــــذي لـــم تــخــرج الــمــهــّمــات الــســابــقــة، عـــن أخـــذ لــقــطــات ثــابــتــة، 

الفتاً إلى أن هذا اإلنجاز يحث الخطى العربية، لتعزيز حضورها في 

مجال البحث والعلوم، ال سيما دراسات الفلك والفضاء.

استنهاض الهمم 
ولفت سدر إلى أن »مسبار األمل«، كفيل بإحياء الذاكرة العربية 

ــــعــــــادة األمــــــــجــــــــاد، وتــــغــــيــــيــــر الــــنــــظــــرة  ــــتــ ــــمـــــم، نــــحــــو اســ ــــهـ ــــنـــــهـــــاض الـ ــــتـ واسـ

القاتمة بأن دور العرب في العلوم والبحوث، اقتصر على الزمن 

الـــغـــابـــر وتــــوقــــف عـــنـــد نـــقـــطـــة مـــعـــيـــنـــة، بــــل إنـــــه يـــجـــيـــب عــــن األســـئـــلـــة، 

حول عدم تسجيل إنجازات عصرية بعد طول غياب، مشيراً إلى 

أن هذه المنصة التاريخية، تعيدنا إلى حضارتنا في 

علوم الفضاء والتي بدأت قبل قرون.

وبّين الــوزيــر الفلسطيني، أن اإلمـــارات ظلت 

عـــلـــى الـــــــــدوام مــــنــــارة لـــلـــهـــويـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي عــلــوم 

الــــفــــلــــك، مــــضــــيــــفــــاً: »مــــســــبــــار األمـــــل 

ســــــيــــــتــــــيــــــح لــــــــــــدولــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــــــــارات، 

تـــــقـــــديـــــم خـــــــدمـــــــات تـــنـــافـــســـيـــة 

في قطاع الصور الفضائية 

عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى الــــــعــــــالــــــم، 

ويــــــــــــــأتــــــــــــــي مــــــــنــــــــســــــــجــــــــمــــــــاً مـــــع 

خـــطـــة اإلمـــــــــارات الــفــعــلــيــة بـــإنـــشـــاء مـــديـــنـــة كـــامـــلـــة عـــلـــى ســطــح 

الـــمـــريـــخ خــــال 100 عـــــام، وهـــــذا يـــؤشـــر بـــوضـــوح إلــــى وجـــود 

قــــــــــــدرات عـــلـــمـــيـــة وبــــحــــثــــيــــة وهــــنــــدســــيــــة بـــــــقـــــــدرات عــــالــــيــــة لــــدى 

ــــادة الـــبـــاحـــثـــيـــن  ــــفــ ــــتــ الــــــــعــــــــرب«. وشــــــــــدد ســــــــدر عــــلــــى ضــــــــــــرورة اســ

العرب من الخبرة والتجربة اإلماراتية في تقنيات الفضاء 

والــفــلــك، واالنـــخـــراط مــع الــفــرق البحثية كبرنامج 

»نوابغ العرب« األول من نوعه عربياً، وصوالً 

ــــا يـــــــتـــــــرك بـــصـــمـــة  ــــمــ ــــاء، بــ ــــفــــــضــ ــلــ ــ لـــــتـــــأســـــيـــــس نـــــــــــــاٍد لــ

ـــيـــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع  ــــوعــ ــّكــــــل إضـــــــافـــــــة نـ ــ دامـــــــغـــــــة ويــــــشــ

العلمي العالمي.

يوسف بن أحمد العثيمينأحمد أبو الغيط نايف الحجرف 

دبي، واشنطن - البيان، وام  

أشادت فعاليات سياسية وعلمية أمريكية، أمس، باإلنجاز التاريخي 

اإلمـــــــاراتـــــــي فـــــي إطــــــــاق »مــــســــبــــار األمـــــــــل« إلــــــى الــــمــــريــــخ، حـــيـــث عـــبـــر وزيـــــر 

ــــيـــــو، عـــــــن أمــــــلــــــه فـــــــي أن يــــــكــــــون هـــــذا  ــبـ ــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة األمــــــريــــــكــــــي مــــــايــــــك بـــــومـ

اإلنجاز إلهاماً للشباب اإلماراتي، فيما أكدت وكالة الفضاء األمريكية 

»ناسا« تطلعها إلقامة شراكات مستقبلية طموحة مع دولة اإلمارات 

حــــــــول الـــــفـــــضـــــاء. وهـــــنـــــأ مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو، دولــــــــــة اإلمـــــــــــــــــارات، عــــلــــى إطــــــاق 

»مسبار األمــل« إلــى المريخ. وكتب بومبيو في تغريدة على »تويتر«: 

تــهــانــيــنــا لـــدولـــة اإلمـــــــارات عــلــى إطـــــاق مــســبــار األمــــــل. فـــخـــور بــــأن الــخــبــرة 

األمـــريـــكـــيـــة فــــي وكــــالــــة نـــاســـا والـــجـــامـــعـــات األمـــريـــكـــيـــة دعـــمـــت أول دولــــة 

عربية لانضمام إلــى مجموعة المريخ الفضائي«. وعبر عن أمله في 

أن تشكل تجربة إطاق المسبار إلهاماً للشباب اإلماراتي، تماماً كما 

ألهم نيل أرمسترونغ األمريكيين قبل 51 عاماً.

إلى ذلك، عبر جيمس بريدنستين، مدير وكالة الفضاء األمريكية 

»نــاســا«، في تغريدة لــه، عبر حسابه في »تويتر«، عن تهانيه لدولة 

اإلمــــــــــارات لـــنـــجـــاح إطـــــــاق »مـــســـبـــار األمـــــــــل«. وقـــــــال بـــريـــدنـــســـتـــيـــن: »نـــيـــابـــة 

عن وكالة ناسا أهنئ أصدقاءنا في دولــة اإلمـــارات على إطــاق مهمة 

اإلمــــــــــارات لـــلـــمـــريـــخ »مـــســـبـــار األمـــــــــل«. هـــــذا الــــيــــوم يــمــثــل تـــتـــويـــجـــاً لــلــعــمــل 

الــجــاد والــتــركــيــز والــتــفــانــي الــهــائــل، بــاإلضــافــة إلــى بــدايــة رحــلــة اإلمـــارات 

إلـــــى الـــمـــريـــخ بــــهــــدف نـــهـــائـــي هــــو ســـكـــن اإلنـــــســـــان عـــلـــى الـــكـــوكـــب األحــــمــــر. 

لقد تمت تسمية هذه المهمة بشكل مائم ألنها رمز إلهام لإمارات 

والمنطقة والعالم«. وعبر عن تقديره للسرعة وااللتزام الذي أظهرته 

دولـــــــة اإلمــــــــــــارات، مــــن خــــــال مــــركــــز مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد لـــلـــفـــضـــاء ووكــــالــــة 

الـــفـــضـــاء اإلمــــاراتــــيــــة، فـــي تــطــويــر الــمــســبــار، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــفــانــيــهــم في 

تعزيز فهم الــعــالــم للمريخ مــن خــال مــشــاركــة العلم والــبــيــانــات التي 

ينتجها »مسبار األمل«. وأشار مدير وكالة الفضاء األمريكية إلى أنهم 

مــتــحــمــســون الحـــتـــمـــال إقــــامــــة شـــــراكـــــات مــســتــقــبــلــيــة طـــمـــوحـــة مــــع دولــــة 

 ،Artemis اإلمـــــارات فــي مـــدار أرضـــي منخفض، وعـــن طــريــق بــرنــامــج

على القمر وحوله مع الوجهة النهائية للمريخ.

»ناسا«: نتطلع لشراكات طموحة مع اإلمارات

مواطن إماراتي يتابع في مركز محمد بن راشد للفضاء عرضًا علميًا عن مهمة المسبار   | أ.ف.ب 

فاروق الباز: رؤية محمد بن راشد أثمرت 
متخصصين في تكنولوجيا الفضاء 

توشيميتسو موتيغي 

بومبيو:   › 
 المسبار مصدر إلهام 

للشباب اإلماراتي 

دبي - سعيد الوشاحي

أكد فاروق الباز، عالم الفضاء والجيولوجيا في وكالة »ناسا«، 

أن صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، نــائــب 

رئـــيـــس الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، رعـــــاه الــلــه، 

قــــائــــد فــــذ ذو رؤيـــــــة ثـــاقـــبـــة. وقـــــــال فــــــــاروق الــــبــــاز فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 

»تــــويــــتــــر« إنـــــه عـــنـــدمـــا أســـــس صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 

راشد آل مكتوم، مركز الفضاء في دبي لم يكن هناك أخصائي 

واحد في الدولة يشهد له العالم. لكن الرؤية الثاقبة أثبتت أن 

الدولة الحديثة العهد يمكنها أن تخّرج من المتخصصين في 

علوم وتكنولوجيا الفضاء للقيام بمهمة صعبة من األلف إلى 

الياء. هكذا يفعل القائد الفذ ذو رؤية وعزم.

ــــــن ُبــــعــــد  ــــيــــــس مــــــركــــــز االســـــتـــــشـــــعـــــار عـ ــــًا رئــ ــ ــــــضـ وقـــــــــــال الــــــــبــــــــاز، وهـــــــــو أيـ

بجامعة بــوســطــن، إن يـــوم إطـــاق »مــســبــار األمــــل« الـــذي ُصنع 

بـــأيـــٍد إمـــاراتـــيـــة عــربــيــة ســيــبــقــى مـــحـــفـــوراً فـــي الـــتـــاريـــخ، كـــونـــه أول 

مسبار فضائي يحمل اسم العرب وصنع بأيديهم، وسيرسم 

صـــورة واضــحــة وشــامــلــة عــن طــبــقــات الــغــاف الــجــوي للمريخ، 

وســيــقــدم معلومات يتم كشفها للمرة األولـــى عــنــه، وستكون 

ــــــروج بــنــتــائــج  ــــخـ ــ بـــمـــثـــابـــة وثــــيــــقــــة ومــــــــــادة عـــلـــمـــيـــة يــــتــــم تـــحـــلـــيـــلـــهـــا والـ

تــــجــــيــــب عــــــن الـــــعـــــديـــــد مــــــن االســــــتــــــفــــــســــــارات الـــــتـــــي شــــغــــلــــت تــفــكــيــر 

الـــعـــالـــم طـــــوال عـــقـــود. وأوضــــــح أن مــســبــار األمـــــل يــعــتــبــر مــفــخــرًة 

لكل الشعوب العربية، وترسيخًا لمكانة اإلمــارات العالمية، 

مــــن خـــــال مـــواصـــلـــة جـــهـــودهـــا الــمــســتــمــرة لــتــحــقــيــق الـــــريـــــادة فــي 

مختلف الــمــجــاالت والــقــطــاعــات ومــنــهــا الــفــضــاء، ولــذلــك يدعم 

»مــســبــار األمــــــل« الـــدولـــة كــونــهــا شــريــكــًا اســتــراتــيــجــيــًا عــالــمــيــًا في 

هــــذا الـــمـــجـــال، بــمــا لــديــهــا مـــن تـــاريـــخ حـــافـــل بــالــتــنــمــيــة واالبــتــكــار 

والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي، ومـــمـــا يـــعـــزز مــهــمــة الـــمـــســـبـــار الــــــذي انــطــلــق 

ألغراض علمية وليست تجارية.



دبي - اليازية البدواوي

ســلــطــت صــحــيــفــة »دويـــتـــشـــه فـــيـــلـــه« األلـــمـــانـــيـــة الــــضــــوء عـــلـــى مــعــالــي 

ســـارة األمــيــري، وزيـــرة دولـــة للتكنولوجيا المتقدمة، قــائــد الفريق 

الــعــلــمــي لــمــشــروع اإلمـــــــارات الســتــكــشــاف الــمــريــخ »مــســبــار األمــــل«، 

وقالت إن حلم معاليها بالفضاء بدأ في سن الـ 12 عاماً، تحديداً 

عندما رأت مجرة »األندروميدا« )مجرة المرأة المسلسلة( األقرب 

إلى مجرتنا درب التبانة، وهو اآلن قد تحقق.

وعـــــــــلـــــــــى مــــــــــــــدى الـــــــــســـــــــنـــــــــوات الـــــــخـــــــمـــــــس الــــــــمــــــــاضــــــــيــــــــة، ســــعــــت 

دولــــــة اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة لـــتـــجـــاوز حــــــدود الــعــلــم 

والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــفـــي عـــــام 2017، أُعــــلــــن عــــن تــعــيــيــن أول 

ــيـــــادة جـــهـــود  ــ ــــقـ ــــالـــــم لـ ــــعـ ــــاعـــــي فــــــي الـ ــــنـ ــــاء االصـــــطـ ــلـــــذكـ ــ وزيــــــــــر لـ

دولـــــة اإلمـــــــارات فـــي الــتــعــلــم اآللـــــي وغــيــرهــا مـــن الــتــقــنــيــات 

الــمــتــطــورة. وفـــي الــعــام ذاتــــه أيـــضـــاً، اســتــثــمــرت الــقــيــادة 

وجــــــود مـــهـــنـــدســـة إمــــاراتــــيــــة شــــابــــة،وهــــي مـــعـــالـــي ســــارة 

األميري، لقيادة جهود البالد نحو الفضاء في 

وقت كانت فيه المنطقة ال تولي فيه اهتماماً 

كبيراً لما ُيوصف غالباً بالحدود النهائية.

الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن أن مــــــعــــــالــــــي األمـــــــيـــــــري  عــــــلــــــى 

بــــــــدأت الــــعــــمــــل كـــمـــهـــنـــدســـة كـــمـــبـــيـــوتـــر، إال 

أنــــهــــا انـــتـــقـــلـــت الحــــقــــاً لـــمـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا 

الـــــفـــــضـــــاء فــــــي مـــعـــهـــد اإلمـــــــــــــــارات لـــلـــعـــلـــوم 

المتقدمة، حيث عملت  والتكنولوجيا 

ــــار االصــــطــــنــــاعــــيــــة األولـــــــــــى فــي  ــ ــــمـ ــ عــــلــــى األقـ

اإلمارات. 

وقــــــــالــــــــت مـــــعـــــالـــــي األمـــــــــيـــــــــري خـــــالل 

حـــــــــديـــــــــث لــــــــهــــــــا عــــبــــر 

مــــؤتــــمــــرات »تـــيـــد إكــــــس« الـــعـــالـــمـــيـــة فــــي دبـــــي عـــــام 2017: »كـــشـــابـــة، 

فـــي ســـن الــثــانــيــة عـــشـــرة، رأيـــــت صـــــورة مـــجـــرة »أنــــدرومــــيــــدا«، أقـــرب 

مجرة لدرب التبانة«، مضيفًة أن الصورة دفعتها لتتعلم قدر ما 

تستطيع عــن الــفــضــاء. مضيفًة: »لقد أخــبــرونــي أنهم يعملون في 

قطاع الفضاء، وكان لدي حلم، لذلك تحقق«.

الفهم اإلنساني
تأمل معالي األميري في تعزيز مشاركة الشباب اإلماراتي في 

مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، 

ألن »الــــعــــلــــم بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــا هــــو أكــــثــــر أشــــكــــال الـــتـــعـــاون 

ــــبـــــر عـــــواطـــــف  الــــــــــدولــــــــــي«، »هـــــــــو بـــــــال حـــــــــــــدود، ويـــــــــــــدار عـ

األفراد لصالح الفهم اإلنساني«.

ما وراء الفضاء
مـــحـــفـــظـــة مــــعــــالــــي ســــــــارة األمــــــيــــــري ال تــقــتــصــر 

ـــــالت الــــفــــضــــائــــيــــة، فــبــصــفــتــهــا  ــــرحــ ــ عــــلــــى الـ

وزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة دولــــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــلــــــــتــــــــكــــــــنــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــا 

الــــــمــــــتــــــقــــــدمــــــة يــــــشــــــمــــــل تــــفــــويــــضــــهــــا 

»تــــــعــــــزيــــــز مـــــســـــاهـــــمـــــات الــــعــــلــــوم 

المتقدمة في تنمية اإلمارات 

واقتصادها«، قائلًة: عندما 

تــــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــدث عـــــــــــــــــــــن اقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاد 

اإلمـــــارات فــي الــثــالثــيــن سنة 

القادمة، فإن أحد أسسها 

هـــــــو الـــــعـــــلـــــم والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 

ألنـــــك تـــريـــد أن يـــكـــون لــديــك 

اقتصاد قائم على المعرفة .
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صحف ومواقع عالمية محتفيًة بالحدث:

إنجاز اإلمارات سابقة عربية سيحفظها التاريخ
إعداد: فاتن صبح

تــســابــقــت الـــصـــحـــف ووســــائــــل اإلعـــــــالم مــــن حـــــول الـــعـــالـــم، كــمــا 

كـــافـــة الـــمـــحـــطـــات والــــمــــواقــــع، لــنــقــل وقــــائــــع الــــحــــدث الــفــضــائــي 

األبــــــرز »مـــســـبـــار األمــــــل« لـــدولـــة اإلمـــــــــارات، مــتــنــافــســًة فـــي وضــع 

عـــنـــاويـــن لــالحــتــفــالــيــة الــفــضــائــيــة اإلمــــاراتــــيــــة والـــســـابـــقـــة الــعــربــيــة 

وصور رحلتها إلى المريخ مؤكدة أنها سابقة عربية سيحفظها 

األرشيف والذاكرة والتاريخ.

صحيفة »واشنطن بوست« األمريكية كتبت بعد حدث 

اإلطـــــالق مـــن الــقــاعــدة الــيــابــانــيــة تــانــيــغــاشــيــمــا وأشـــــارت تحت 

مــــســــمــــى عــــــنــــــوان الــــمــــســــبــــار بــــالــــعــــربــــيــــة »األمـــــــــــل يــــســــيــــر بـــنـــجـــاح 

بــعــد إطــالقــه لــلــمــريــخ«، مــن جهتهما محطتا »ســـي إن إن« 

األمريكية و»بي بي سي« البريطانية نقلتا الحدث مباشرًة، 

حيث أشــارت األولــى في تغطيتها عبر مراسلتها إلى نجاح 

اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة فــــي إطــــــالق أول مــهــمــة عــربــيــة 

إلــى المريخ، وضمنت الخبر المنشور على موقعها صــوراً 

وفــــيــــديــــوهــــات مـــنـــقـــولـــة عـــــن صـــفـــحـــة مــــوقــــع تـــويـــتـــر الـــرســـمـــيـــة 

الــــخــــاصــــة بـــمـــســـبـــار األمــــــــل، إضــــافــــة لــمــقــتــطــفــات مــــن حــديــث 

معالي ســارة األمــيــري، وزيــرة دولــة للتكنولوجيا المتقدمة 

قائدة الفريق العلمي لبعثة المريخ رئيسة وكالة اإلمارات 

للفضاء. 

ــــنــــــوان  وذكــــــــــــــــرت الـــــمـــــحـــــطـــــة الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة بـــــــــدورهـــــــــا تــــــحــــــت عــ

»اإلمــــــــــارات تــطــلــق مـــســـبـــار األمـــــــل« أن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي شــهــد 

فـــي ســابــقــة مـــن نــوعــهــا إطـــــالق مــركــبــة فــضــائــيــة إلــــى الــمــريــخ 

بـــنـــجـــاح كــــجــــزء مــــن مــــشــــروع دراســــــــة الــــمــــنــــاخ عـــلـــى الـــكـــوكـــب 

األحمر. بدورهما محطة وموقع »سي بي إس« األمريكيين 

نشرا مــقــاالً بعنوان »اإلمــــارات العربية تطلق مسبار األمــل 

إلــــــى الــــمــــريــــخ لـــــدراســـــة الــــغــــالف الــــجــــوي لـــلـــكـــوكـــب األحــــمــــر«، 

وأرفـــــقـــــت صــــــورة مــــع عــــبــــارة مــــوجــــات الـــصـــدمـــة الـــتـــي تــحــدث 

عـــنـــد مـــقـــدمـــة صـــــــاروخ »H-2A« مــــن شـــركـــة مــيــتــســوبــيــتــشــي 

للصناعات الثقيلة متجهاً إلى الفضاء حامالً مسبار األمل 

الذي صنعته اإلمارات. 

واســتــعــرضــت صــحــيــفــة »الـــغـــارديـــان« الــبــريــطــانــيــة الــحــدث 

ــــنـــــوان »اإلمـــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة تـــطـــلـــق بــنــجــاح  تـــحـــت عـ

مسبار األمل في مهمة هي األولى عربياً للمريخ«. 

مواكبة
وواكــــــــــبــــــــــت كـــــــــل مـــــــــن الــــــهــــــنــــــد والـــــــــيـــــــــابـــــــــان الـــــــــحـــــــــدث عــــــلــــــى صــــفــــحــــات 

صحفهما، فكتبت »جابان تايمز« مقاالً بعنوان »اليابان تطلق 

أول مـــهـــمـــة فـــضـــائـــيـــة عـــربـــيـــة إلــــــى الــــمــــريــــخ«، واســـتـــهـــلـــتـــه بــفــيــديــو 

للحظات اإلطالق األولى. 

أمـــــــا الــــهــــنــــد فـــعـــنـــونـــت الـــــحـــــدث »فـــــــي مـــهـــمـــة هـــــي األولــــــــــى لـــهـــا، 

أطــلــقــت اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة مــســبــار األمـــــل إلــــى الــمــريــخ 

إنـــــــديـــــــا«، وأرفــــقــــتــــه  تــــايــــمــــز أوف  الـــــيـــــابـــــان« عــــبــــر صـــحـــيـــفـــة »ذا  مـــــن 

بلقطة لمواطنة من دولة اإلمارات تصّور بعدسة هاتفها لحظة 

االنـــــطـــــالق، وأخـــــــرى أكـــثـــر شــــمــــوالً تــــصــــّور مـــرفـــقـــة بـــعـــبـــارة »غـــرفـــة 

التحكم األرضية في دبي تتفجر سعادًة عقب عملية االنطالق 

الناجحة«. 

ولفتت مقدمة موقع »فيرست بوست الهندي« التي قالت: 

»في عملية إطالق وصفها البعض بالتاريخية أصبحت اإلمارات 

الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الـــــدولـــــة الـــعـــربـــيـــة األولــــــــى الــــتــــي تــــقــــوم بــمــهــمــة 

فــــضــــائــــيــــة إلـــــــى الـــــكـــــواكـــــب عــــبــــر بـــعـــثـــة مــــســــبــــار األمـــــــــل الســـتـــكـــشـــاف 

المريخ«. 

المجالت العلمية المتخصصة تناولت الحدث التاريخي من 

جهتها أيضاً، وكتبت ميغانن بارتلز في موقع »سبايس دوت 

يــقــول: »اإلمــــارات صنعت التاريخ الــيــوم وأطلقت  كــوم« عنواناً 

مهمة األمل على متن صاروخ ياباني«. 

وخـــصـــص مـــوقـــع »ذا وايـــــــر« بــقــســمــه الــعــلــمــي مــــقــــاالً بــعــنــوان 

»اإلمارات تنطلق بمهمتها الفضائية إلى المريخ«، ونشر موقع 

»ســــي نــــت« األمـــريـــكـــي الــتــكــنــولــوجــي الــمــتــخــصــص الــخــبــر مــعــنــونــاً 

»مـــســـبـــار األمــــــل يــتــجــه إلـــــى الـــكـــوكـــب األحــــمــــر بـــعـــد عــمــلــيــة إطــــالق 

تاريخية«. 

أمـــــــــا مــــــوقــــــع »ذا فـــــــيـــــــرج« األمــــــريــــــكــــــي الــــمــــتــــخــــصــــص فـــــــي عــــلــــوم 

التكنولوجيا فكتب مقاالً بعنوان: »اإلمـــارات العربية المتحدة 

تطلق بنجاح أولى مركباتها الفضائية المتجهة للمريخ، مسبار 

األمل في طريقه إلى الكوكب األحمر«.

وأفـــــــرد مـــوقـــع »دويــــتــــشــــه فـــيـــلـــه« مـــســـاحـــًة لـــلـــحـــدث الـــتـــاريـــخـــي 

مــع صــورة لمعالي األمــيــري، الــمــرأة التي تقود مهمة اإلمـــارات 

الســـتـــكـــشـــاف الــــمــــريــــخ، كـــمـــا كـــتـــب مــــشــــيــــراً فـــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة الــخــبــر 

ــــا لـــمـــجـــرة  ــــهـ ــــتـ إلــــــــى الــــحــــلــــم الــــــــــذي ولــــــــد لــــــــدى األمـــــــيـــــــري بــــمــــجــــرد رؤيـ

»أندروميدا« وهي ال تزال بعمر الـ12. 

 »دويتشه فيله« تسلط الضوء 
على سارة األميري 

عالم فيزياء فلكية: مهمة اإلمارات 
في المريخ ستترك تأثيرًا قويًا عربيًا

إعداد- نهى حّوا

ــتــــبــــر أســــــتــــــاذ الــــفــــيــــزيــــاء الـــفـــلـــكـــيـــة فــــــي الــــجــــامــــعــــة األمــــريــــكــــيــــة فــي  اعــ

الشارقة، نضال قسوم، أن اإلمارات في مهمة المريخ حققت 

إنجازاً رائعاً سيترك تأثيراً قوياً في المنطقة العربية، جاء ذلك 

نقالً عن مقال نشر في دورية »نيتشر« العلمية.

الــذي شكله  وفيما أكــد على الجهد التاريخي المذهل 

مـــســـبـــار األمــــــل اإلمــــــاراتــــــي، لـــفـــت فــــي الـــمـــقـــابـــل إلـــى 

الحاجة في أن يكون الجهد تحويلياً وتغييرياً 

ــــتــــــى يــــتــــمــــكــــن الــــــعــــــالــــــم الــــــعــــــربــــــي مـــن  أيـــــــــضـــــــــاً، حــ

ــــبـــــر وأطــــــــــول مـــــــــدى، داعـــــيـــــاً،  تـــحـــقـــيـــق إنـــــجـــــاز أكـ

ــــيـــــاق ذلـــــــــك، إلـــــــى انــــتــــهــــاز هـــــــذه الـــفـــرصـــة  فــــــي سـ

لــبــنــاء مـــقـــدرات عــلــوم الــفــضــاء فـــي الــجــامــعــات 

وتأسيس المراصد والمراكز البحثية، وتشجيع 

الــــــعــــــرب خـــــصـــــوصـــــاً، وغـــــيـــــر الــــــعــــــرب أيـــــــضـــــــاً، عــلــى 

لعب دور نشط لكي يظهروا لطلبة المنطقة وعلمائها الشباب 

أن السماء ليست حدود العالم.

وفــيــمــا أشـــار إلـــى حــاجــة جــامــعــات الــعــالــم الــعــربــي فــي أن تكون 

جــاهــزة لــتــولــي مــســؤولــيــة مــا ســـوف يبعثه لــهــا مــســبــار األمــــل، لفت 

قــســوم إلــى أن الغالبية العظمى مــن الــشــبــاب ممن تــابــعــوا إطــالق 

ـــاء، ســـيـــكـــون  ــ ــــفــــــضـ الــــمــــســــبــــار وقــــــــــــــرروا االنــــــــخــــــــراط فــــــي مــــهــــن عـــــلـــــوم الــ

عــلــيــهــم الـــدراســـة فـــي الـــخـــارج، ألن الــعــالــم الــعــربــي يــنــقــصــه بشكل 

واسع القدرة على تعليمهم في مجال الفيزياء الفلكية أو علوم 

الــفــضــاء، مــشــيــراً إلـــى وجـــود 4 بــرامــج جــامــعــيــة فــقــط بــــدوام كامل 

في علم الفلك أو علوم الفضاء أو الفيزياء الفلكية في 22 دولة 

عربية، وحتى عدد أقل من البرامج في صفوف الدراسات العليا. 

ويعتقد أنه إذا تمكن إرث مسبار األمل من تغيير ذلك، فسيكون 

اإلنجاز وقتئذ أكبر وأطول مدى.

وأعـــــــــرب قــــســــوم عـــــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن مـــســـبـــار األمـــــــل عـــمـــل عــلــى 

تنشيط المنطقة بطريقة لم يتمكن أي حدث غير سياسي آخر 

القيام به في الــذاكــرة الحديثة، مشيراً إلــى الــدور الــذي لعبته 

مهمات الهبوط على القمر في إلهام ألوف األمريكيين للتوجه 

إلى العلوم. 

ــــــع تــــأكــــيــــده عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــجــــهــــود الــــتــــي بـــذلـــهـــا  ومـ

فـــريـــق مــســبــار األمـــــل فـــي تــأســيــس الـــعـــديـــد من 

ــــبـــــر زيـــــــــارة  ــــيـــــة والــــــمــــــشــــــاركــــــة، عـ ــــتـــــوعـ بـــــــرامـــــــج الـ

الــــمــــدارس لــتــشــجــيــع الــطــلــبــة عــلــى الــتــفــكــيــر 

في السعي وراء مهن في بحوث الفضاء 

وإشـــراك وسائل  والعلوم،  والتكنولوجيا 

اإلعــــــالم الــتــقــلــيــديــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، يــــرى أن 

ــــنــــــاك الــــكــــثــــيــــر الـــــــــــذي يــــتــــعــــيــــن الـــــقـــــيـــــام بـــــــه مـــع  هــ

ــــيـــــمـــــا وأن  الــــــجــــــامــــــعــــــات ومـــــــــراكـــــــــز األبــــــــــحــــــــــاث، ال سـ

إنــشــاء ســت دول عــربــيــة وكــــاالت لــلــفــضــاء، يــعــنــي أنـــه بــات 

مـــن الــمــمــكــن تــأســيــس أقـــســـام جــامــعــيــة فـــي كـــل مـــن عــلــوم 

الــفــضــاء الــتــطــبــيــقــيــة، مــثــل اإلســتــشــعــار عـــن بــعــد والــفــيــزيــاء 

الــفــلــكــيــة، عــلــى أن ُتــســتــكــمــل تــلــك الـــجـــهـــود، بــتــأســيــس كل 

دولـــــــة عـــربـــيـــة، بـــحـــد أدنــــــــى، مـــــرصـــــداً فـــلـــكـــيـــاً واحـــــــــداً لــلــطــلــبــة 

والباحثين الستخدامه محلياً.

ضرورة توسيع نطاق   ›
برامج الفضاء العربية أمام 

العلماء والطلبة

»مسبار األمل« منعطف تاريخي في مسيرة اإلمارات التنموية
في سبتمبر الماضي، أصبح هــزاع المنصوري، أول رائــد فضاء إماراتي 

ضــمــن فـــريـــق مـــكـــّون مـــن 3 أفــــــراد انــطــلــقــوا مـــن كـــازاخـــســـتـــان نــحــو محطة 

الــــفــــضــــاء الــــدولــــيــــة. وبــــعــــد هــــــذه الـــمـــهـــة الـــفـــضـــائـــيـــة الـــنـــاجـــحـــة، لــــم يــتــوقــف 

طموح اإلمارات األكبر عند رحلة رائد الفضاء، بل امتد لكوكب المريخ 

مــن خــالل إطـــالق مسبار األمـــل، والـــذي بفضله ستدخل دولـــة اإلمـــارات 

الفضاء،  العالمي الستكشاف  السباق  المتحدة بشكل رسمي  العربية 

لــتــكــون بـــذلـــك واحــــــدة مـــن بــيــن 9 دول فــقــط تــطــمــح الســتــكــشــاف كــوكــب 

الــــمــــريــــخ. ويـــعـــتـــبـــر هـــــذا الـــمـــســـبـــار أول مـــهـــمـــة بـــيـــن الــــكــــواكــــب الــــتــــي ســـتـــزود 

المجتمع العلمي العالمي ببيانات جديدة. 

نحن في »دبي العطاء« فخورون للغاية بمشروع اإلمارات الستكشاف 

المريخ، الذي يعتبر أول مهمة عربية ُتطلق فيها رحلة إلى المريخ. هذا 

ن دولة اإلمارات  الحدث التاريخي واالستثنائي ما هو إال دليل على تمكُّ

العربية المتحدة، التي جعلت من التعليم أســاس تقدمها المستمر، 

من ترسيخ مكانتها كمنارة لألمل على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.

إن بــــرنــــامــــج االســــتــــثــــمــــار الــــفــــضــــائــــي الـــــــــذي وضــــعــــتــــه الـــــقـــــيـــــادة الــــرشــــيــــدة 

لـــــدولـــــة اإلمـــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة الــــمــــتــــحــــدة، ســـيـــســـهـــم مـــــن دون شـــــك فــي 

ــــارات 2021، ولتلبية  الــفــضــاء لتحقيق رؤيــــة اإلمــ تــعــزيــز دور صــنــاعــة 

أهداف االستراتيجية الوطنية لالبتكار واستراتيجية الثورة الصناعية 

الـــرابـــعـــة، مـــن خـــالل تــعــزيــز اقــتــصــاد يــعــتــمــد عــلــى الــمــعــرفــة واالبــتــكــار 

من جهة، وتحفيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الحكومية 

والــــخــــاصــــة والـــبـــحـــثـــيـــة واألكــــاديــــمــــيــــة، إلـــــى جــــانــــب تــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار 

ــــاعـــــة الــــــفــــــضــــــاء، وجـــــــــــذب الـــــشـــــركـــــات  ــنـ ــ داخـــــــــــل وخــــــــــــــارج الــــــــدولــــــــة فـــــــي صـ

ــــراً إقــــلــــيــــمــــيــــاً وعـــالـــمـــيـــاً  ــــقــ الــــفــــضــــائــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة بـــــــأن تـــتـــخـــذ مــــــن الــــــدولــــــة مــ

ألنشطتها من جهة أُخرى.

عالوة على ذلك، سيشكل »مسبار األمل« منعطفاً تاريخياً في المسيرة 

الـــتـــنـــمـــويـــة لــــدولــــة اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة، مـــدشـــنـــاً مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 

ــــارات  مـــن الــتــفــوق الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــي، مـــن خـــالل تــرســيــخ مــكــانــة اإلمـ

بــوصــفــهــا الـــدولـــة األكـــثـــر تـــطـــوراً وتـــقـــدمـــاً فـــي مـــجـــال الــصــنــاعــات الــفــضــائــيــة 

واكتشاف الفضاء في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.

كما تشكل األهداف العلمية التي سطرها مشروع مسبار األمل سابقًة 

على مستوى تاريخ المهمات السابقة إلى كوكب المريخ، بحيث سيوفر 

قاعدة بيانات علمية حديثة ستكون متاحة مجاناً للمجتمع العلمي في 

كل أنحاء العالم في سبيل خدمة المعرفة اإلنسانية.

إن مــهــمــة مــســبــار األمــــل مـــن شــأنــهــا كــذلــك تــعــزيــز مـــــوارد بــشــريــة إمــاراتــيــة 

عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة واألبحاث 

ــــتـــــي تـــــعـــــود بــــالــــنــــفــــع عــــلــــى الــــبــــشــــريــــة،  الـــعـــلـــمـــيـــة والــــتــــطــــبــــيــــقــــات الــــفــــضــــائــــيــــة الـ

والــتــأســيــس القــتــصــاد مــســتــدام مــبــنــي عــلــى الــمــعــرفــة وتــشــجــيــع االبــتــكــار، 

واالرتقاء بمكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة في سباق الفضاء.

مــن دون شــك إن مــشــروع مــســبــار األمـــل يعكس عـــزم الــدولــة لالنضمام 

لــنــادي الــنــخــبــة مــمــن اســتــكــشــفــوا الــفــضــاء، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع الــواليــات 

المتحدة والصين وروســيــا، وذلــك من خــالل إرســال مسبار فضائي إلى 

كوكب المريخ. وستعزز هذه المهمة الفضائية أيضاً إرادة اإلمارات في 

دعم اإلنسانية والعمل اإلنساني.

اليوم يشكل 20 يوليو من العام 2020 فارقاً في تاريخ البشرية، حيث 

ســيــكــون هـــذا اإلنـــجـــاز الــعــظــيــم دافـــعـــاً للمضي قــدمــاً نــحــو تحقيق الــمــزيــد 

من الّنجاحات لدولة اإلمــارات العربية المتحدة في مختلف المجاالت 

الــعــلــمــيــة. وســـيـــرســـخ هــــذا الـــتـــاريـــخ كـــذلـــك مـــوقـــع اإلمــــــــارات عــلــى الــخــارطــة 

الـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــتـــقـــدم الـــعـــلـــمـــي والـــتـــعـــلـــيـــمـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي. إن هـــــذا اإلنــــجــــاز 

يترجم الرؤية االستراتيجية الثاقبة نحو مستقبل مشرق لإلمارات.

*  الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها

مقال

بقلم 
الدكتور طارق محمد القرق* 

سارة األميري

نضال قسوم
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