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albayannews@ملحق خاص بمناسبة اإلنجاز التاريخي لإلمارات بالوصول إلى المريخ 



مهمة الالمستحيل ٠٢

دبي- البيان 

آمــــــن الـــمـــغـــفـــور لـــــه الـــشـــيـــخ زايــــــــد بـــــن ســـلـــطـــان آل نـــهـــيـــان »طــــيــــب الـــلـــه 
ثــــراه«، بــقــدرات أبــنــاء وطــنــه، وقـــدم لــهــم كــل ســبــل الــدعــم، وكــانــت 
جهوده واضحة للعيان في بناء الدولة وتطويرها علمياً واجتماعياً 
واقتصادياً ورفعة شأنها بين دول العالم أجمع، وتعزيز مسيرتها 
الــتــنــمــويــة. وصــاغــت رؤيــتــه بــكــل فــخــر واعـــتـــزاز مستقبالً ريـــاديـــاً ألبــنــاء 
اإلمـــــــــــارات فــــي شـــتـــى الــــمــــجــــاالت، وكــــانــــت حـــجـــر األســــــــاس فــــي مــجــال 
الفضاء، وتحقيق إنجازات متميزة شكلت نقطة انعطاف كبيرة في 

إلهام األجيال القادمة لخدمة الوطن والبشرية جمعاء.
ــــــل«  يـــعـــتـــبـــر مـــــشـــــروع اإلمـــــــــــــارات الســــتــــكــــشــــاف الــــمــــريــــخ »مــــســــبــــار األمـ
ــــاعـــــة مـــســـتـــقـــبـــل واعــــــد  ـــنـ مــــســــاهــــمــــة إمــــــاراتــــــيــــــة نــــوعــــيــــة فــــــي تـــشـــكـــيـــل وصــ
ــــة فـــــي مـــجـــاالت  لـــإنـــســـانـــيـــة، بــــهــــدف إحـــــــــداث نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فـــــي الــــــدولــ
الهندسة والبحث العلمي واالبتكار، بما يعكس طموح اإلمــارات، 
وسعي قيادتها الرشيدة المستمر إلى تحويل التحديات إلى فرص 
وتخطي المستحيل، وترسيخ هذا التوجه ثقافة راسخة في هوية 
الــــدولــــة وأبـــنـــائـــهـــا. كـــمـــا يــحــمــل هـــــذا الـــمـــشـــروع اإلمـــــاراتـــــي رســــالــــة أمـــل 
لكل شعوب المنطقة، تسهم في إحياء التاريخ الزاخر باإلنجازات 
العربية واإلسالمية في العلوم كافة واستئناف مساهمتها في إثراء 
الحضارة العالمية، وتعزيز أطر التعاون والشراكة الدولية، بهدف 

إيجاد حلول للتحديات العالمية من أجل خير اإلنسانية. 
انــطــلــق مــســبــار األمـــــل فـــي مــهــمــتــه بــتــاريــخ 20 يــولــيــو 2020، ومــن 
تـــــزامـــــنـــــاً مــع  بــــحــــلــــول عــــــــام 2021،  الـــــمـــــريـــــخ  إلــــــــى  يــــصــــل  الــــمــــخــــطــــط أن 

ذكــرى مــرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولــة اإلمـــارات العربية 
المتحدة. وجرى التخطيط واإلدارة والتنفيذ لمشروع المسبار على 
يد فريق إماراتي يعتمد أفراده على مهاراتهم واجتهادهم الكتساب 
الــفــضــاء وتطبيقها.   الــمــعــارف ذات الصلة بعلوم استكشاف  جميع 
وحـــرص صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نائب 
رئـــــيـــــس الـــــــدولـــــــة رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء حـــــاكـــــم دبــــــــــي، رعــــــــــاه الــــلــــه، 
وأخــوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان، ولــي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، على متابعة مراحل 
الـــمـــشـــروع مـــن الــتــصــمــيــم والــتــنــفــيــذ وتــأهــيــل كـــــوادر عــمــلــيــة إمـــاراتـــيـــة، 
ليصبح الحلم اإلماراتي العربي حقيقة، حيث سيتوج مسبار األمل 
ــــاً، ويـــشـــكـــل تــرجــمــة  ــــامـ الـــمـــســـيـــرة الـــتـــنـــمـــويـــة لـــلـــدولـــة عـــلـــى مـــــدى 50 عـ
حــقــيــقــيــة لـــرؤيـــة قـــــادة الـــدولـــة بــــأن ال شــــيء مــســتــحــيــل، هــــذا الــشــعــار 
الــــذي يــحــمــلــه الــمــســبــار مــعــه إلـــى الــفــضــاء الـــخـــارجـــي، وســـط اعــتــراف 

دولي بمنجز اإلمارات العالمي.

رؤية زايد جسدت ريادة اإلمارات
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طموح زايد يتحقق 
أبناء اإلمارات يعانقون الفضاء

دبي- وائل نعيم 

 سّخر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله 
ــــنـــــاء شــعــبــه بــكــل  ثــــــــراه، جــمــيــع اإلمــــكــــانــــات فــــي خـــدمـــة وطـــنـــه وأبـ
تفاٍن وإخالص، وحرص على االستثمار في أبناء اإلمارات وبناء 
كوادر وطنية تتسم بكفاءة عالية في شتى القطاعات، لتصبح 
الركيزة األساسية في نهضة الدولة وتقدمها وتحقيق انجازات 
تـــخـــطـــت الـــمـــنـــطـــقـــة وتـــــــجـــــــاوزت الــــــحــــــدود الــــجــــغــــرافــــيــــة وأصـــبـــحـــت 
الــدولــة تــنــافــس عــالــمــيــاً الــــدول الــمــتــقــدمــة، حــيــث اســتــطــاعــت أن 
تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجاالت، 
واستطاع أبــنــاء اإلمـــارات تحويل حلم وطــمــوح الشيخ زايــد في 
مــجــال الــفــضــاء إلــى حقيقة أدهــشــت الــعــالــم أجــمــع، ووضعت 

اإلمارات في صلب الخارطة العالمية الكتشاف الفضاء. 
وتحفل مسيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله 
ثــــــراه« بــالــعــديــد مـــن اإلنـــــجـــــازات الــكــبــيــرة يــتــصــدرهــا اتــــخــــاذه أولـــى 
الخطوات لدخول دولة اإلمارات قطاع الفضاء، واتسم الشيخ 
زايــد بنظرة شمولية وفكر نير وبعد نظر، وامتلك نظرة ثاقبة 

تجاه العلم والمعرفة وبناء اإلنسان.

اهتمام 
وكــــــــــان الــــشــــيــــخ زايــــــــــد بــــــن ســــلــــطــــان آل نــــهــــيــــان مــــهــــتــــمــــاً فــــــي مـــجـــال 
الــفــضــاء بــشــكــل كــبــيــر، حــيــث قـــال الــمــغــفــور لـــه الــشــيــخ زايــــد بن 
سلطان آل نــهــيــان، طيب الــلــه ثـــراه: »إن رحـــالت الــفــضــاء يفخر 
بــهــا كـــل إنـــســـان عــلــى وجــــه األرض، ألنـــهـــا تــجــســد اإليــــمــــان بــالــلــه 
وقدرته... ونحن نشعر كوننا عرباً بأن لنا دوراً عظيماً في هذا 
الــمــشــروع وفـــي هـــذه األبـــحـــاث، وفـــخـــورون بــالــتــقــدم الــهــائــل في 
عـــلـــوم الـــفـــضـــاء، بــفــضــل الـــقـــواعـــد الـــتـــي أرســـاهـــا الــعــلــمــاء الــعــرب 
مــــنــــذ مــــئــــات الــــســــنــــيــــن، ونـــــأمـــــل أن يــــعــــم الـــــســـــالم ويــــــــــدرك الـــبـــشـــر 

األخطار، التي تهددهم بسبب التأخر«.

بصيرة نافذة
أدرك المغفور له الشيخ زايــد بحكمته ونفاذ بصيرته األهمية 
المستقبلية لهذا القطاع الحيوي فكان يستقبل رواد الفضاء 
وهــــذا مـــا أكــــده فـــي تــصــريــح عــلــى هــامــش اســتــقــبــالــه رواد فــضــاء 
بــعــد رحــلــة قــامــوا بــهــا إلـــى الــقــمــر ضــمــن بــرنــامــج »أبـــولـــو« مــؤكــداً 
»أن االكــتــشــافــات الــعــلــمــيــة فـــي قــطــاع الــفــضــاء تــبــشــر بمستقبل 

واعد للعلم والعلماء والبشرية«. 
وحــــرص الــشــيــخ زايــــد عــلــى اســتــقــبــال أصـــحـــاب اإلنــــجــــازات العلمية 
وتــكــريــم مــنــجــزيــهــا وتــقــديــم الـــدعـــم والــنــصــح واإلرشـــــــاد لــهــم. فقبل 
أكـــــثـــــر مــــــن 4 عـــــقـــــود اســــتــــقــــبــــل الــــشــــيــــخ زايــــــــــد الـــــدكـــــتـــــور فــــــــــــاروق الــــبــــاز 

ــــنـــــي لــــرحــــالت  الـــــــــذي كــــــــان يـــعـــمـــل مـــــــديـــــــراً لـــلـــمـــتـــحـــف األمـــــريـــــكـــــي الـــــوطـ
الـــفـــضـــاء آنــــــــذاك، ومـــعـــه رائــــــد الـــفـــضـــاء األمـــريـــكـــي جــيــمــس إرويــــــن، 
أحد رواد الفضاء األمريكيين الذين قاموا برحالت إلى القمر أثناء 
بـــرنـــامـــج أبــــولــــو، كــــان ذلــــك فـــي عــــام 1974. وآنــــذلــــك أثـــنـــى الــمــغــفــور 
له، على ذلك اإلنجاز الذي يعتبر أكبر إنجاز حققه اإلنسان حين 
وطـــئـــت قـــدمـــاه ســطــح الـــقـــمـــر، وأهــــــدى رائـــــد الـــفـــضـــاء إرويــــــن لــوحــة 

تذكارية للمركبة أبولو وهي جاثمة على سطح القمر.

طموح زايد
وبــــعــــد ذلــــــك بـــســـنـــتـــيـــن وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي 12 فــــبــــرايــــر مـــــن عــــــام 1976 
استقبل الشيخ زايــد بقصره فــي منطقة البطين بأبوظبي وفد 
رجال الفضاء األمريكي الذي ضم ثالثة رواد فضاء أمريكيين، 
ــــرانــــــد، ودونــــــالــــــد ســـايـــتـــون،  ــــانـــــس بــ ـــافـــــورد، وفـ ــتــ ــ هــــــم: تـــــومـــــاس سـ
والدكتور فاروق الباز، الذين زاروا أبوظبي بدعوة من حكومة 
ــيــــة الــــمــــتــــحــــدة، حــــيــــث شــــهــــد هــــــــذا الـــلـــقـــاء  دولـــــــــة اإلمـــــــــــــــارات الــــعــــربــ
العديد من الرسائل الهامة التي عكست رؤية القيادة وطموح 
زايـــــــد وأكـــــــــدت عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــقـــديـــر الـــعـــلـــم وأصـــــحـــــاب اإلنـــــجـــــازات 

واإليمان بدورهم في تطور الشعوب والمجتمعات. 
وقــــال الــشــيــخ زايــــد فـــي حــديــثــه لــلــوفــد الـــزائـــر فـــي ذلـــك الــلــقــاء 
التاريخي: »إن الله سبحانه وتعالى قد أعطى اإلنــســان كل ما 
يريد ومــا يــرغــب، وعلى اإلنــســان بـــدوره أن يحمد الله ويشكره 
على ما وهبه من نعم، وأن يراعي اإلنسان الجوانب اإلنسانية 
فـــي كـــل مـــا يــقــوم بـــه مـــن عــمــل، كــمــا عــلــيــه أن يــنــظــر إلـــى البشر 
ــــا فــــــي دولــــــة  ــــنـ ــــافـــــة بـــعـــيـــن واحــــــــــــدة، عــــيــــن الـــمـــحـــبـــة واألخــــــــــــــوة، إنـ كـ
اإلمــــــــارات نــســايــر أنــفــســنــا مـــع الــــزمــــن، ومـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول على 

كل ما هو جديد من شأنه أن ينفعنا في حاضرنا ومستقبلنا«.
وخـــــــــالل لــــقــــائــــه مــــــع رواد الــــفــــضــــاء اســــتــــمــــع الــــشــــيــــخ زايـــــــــد إلــــى 
شـــرح عــن الــرحــلــة الــفــضــائــيــة األمــريــكــيــة الــســوفــيــيــتــيــة المشتركة 
إلـــى الــفــضــاء الــخــارجــي وتــعــرف إلـــى الــنــتــائــج الــتــي تــم تحقيقها، 
ــــتـــــراح إقـــامـــة  وعــــــرض الــــدكــــتــــور فـــــــاروق الــــبــــاز عـــلـــى الـــشـــيـــخ زايــــــد اقـ
قمر صناعي عربي لدراسة الصحارى العربية والذي من شأنه 
تــســهــيــل عـــمـــل الـــخـــبـــراء أو الــبــاحــثــيــن الــــعــــرب لــــدراســــة ومــعــرفــة 
بــواطــن الــصــحــارى الــعــربــيــة ومـــا تــحــتــويــه فــي جــوفــهــا مــن ثـــروات 

بترولية ومعدنية. 

رؤية استشرافية 
ــيـــــة  ــ ــــرافـ ــتـــــشـ ــ ــــقـــــة أن هــــــــــذا الــــــلــــــقــــــاء عـــــكـــــس الـــــــــرؤيـــــــــة االسـ ــيـ ــ ــــقـ والـــــحـ
لمؤسس الدولة التي حاكت المستقبل في مختلف المجاالت 
وبـــخـــاصـــة قـــطـــاع الـــفـــضـــاء، وامـــتـــلـــك الـــشـــيـــخ زايــــــد رؤيــــــة واضـــحـــة 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، وتــــم تــرجــمــة هــــذه الـــرؤيـــة عــلــى ارض الـــواقـــع 
عبر تأسيس »الثريا لالتصاالت« في عام 1997، تلتها األبحاث 
والــمــراكــز ومـــن ثــم تــواصــلــت اإلنـــجـــازات فــي هـــذا الــمــجــال، ففي 
الــعــام 2009 تــم إطـــالق الــقــمــر الــصــنــاعــي »دبـــي ســـات 1«، ومــن 
بــعــدهــا »دبــــي ســـات 2«، و»خــلــيــفــة ســـــات«، الــــذي تـــم تصنيعه 
بشكل كامل بأيدي المهندسين اإلماراتيين، وحرص المغفور 
لـــه الــشــيــخ زايــــد عــلــى االهـــتـــمـــام بــتــطــويــر الــجــانــب األكـــاديـــمـــي من 
خالل إنشاء العديد من الجامعات وكليات التقنية، وثانويات 
التكنولوجيا التطبيقية التي توفد أفواجاً من الطلبة سنوياً إلى 
وكـــالـــة الــفــضــاء األمــريــكــيــة »نـــاســـا« بــغــرض تــأهــيــلــهــم وتــعــريــفــهــم 

بالوكالة ودورها في خدمة اإلنسانية.  

بناء المعرفة
 حرصت القيادة الرشيدة على مواصلة العمل على تحقيق 
طموح الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثــراه، 
وتم وضع برامج وإطالق استراتيجيات لتحقيق هذا الحلم 
بــــهــــدف تـــطـــويـــر الـــمـــعـــرفـــة واألبــــــحــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة والــتــطــبــيــقــات 
الــفــضــائــيــة الـــتـــي تـــعـــود بــالــنــفــع عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة، والــتــأســيــس 
القــــتــــصــــاد مــــســــتــــدام مـــبـــنـــي عـــلـــى الـــمـــعـــرفـــة وتــــعــــزيــــز الـــتـــنـــويـــع 
وتــشــجــيــع االبــــتــــكــــار، واالرتـــــقـــــاء بــمــكــانــة اإلمـــــــــارات فــــي ســبــاق 
الفضاء لتوسيع نطاق الفوائد، وتعزيز جهود اإلمارات في 
مــجــال االكــتــشــافــات العلمية، وإقــامــة شــراكــات دولــيــة في 

قطاع الفضاء لتعزيز مكانة دولة اإلمارات.

زايد اهتم بعلوم الفضاء   ›
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 القيادة حريصة 

على بناء المعرفة
حرصت القيادة الرشيدة على مواصلة العمل على 
تحقيق طموح المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
ـــــراه«، وتــم  زايــــد بـــن ســلــطــان آل نــهــيــان »طــيــب الــلــه ثـ
وضــــــع بــــرامــــج وإطــــــــالق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــتــحــقــيــق هـــذا 
الــحــلــم بــهــدف تــطــويــر الــمــعــرفــة واألبــــحــــاث العلمية 
ـــيــــة الـــــتـــــي تـــــعـــــود بــــالــــنــــفــــع عــلــى  ـــفــــضــــائـ والــــتــــطــــبــــيــــقــــات الـ
ــــتــــــدام مـــبـــنـــي  ــــاد مــــــســ ــــتــــــصــ الـــــبـــــشـــــريـــــة، والـــــتـــــأســـــيـــــس القــ
عــلــى الــمــعــرفــة وتــعــزيــز الــتــنــويــع وتــشــجــيــع االبــتــكــار، 
واالرتقاء بمكانة اإلمارات في سباق الفضاء لتوسيع 
نـــطـــاق الـــفـــوائـــد، وتــعــزيــز جـــهـــود اإلمـــــــارات فـــي مــجــال 
االكــتــشــافــات الــعــلــمــيــة، وإقـــامـــة شـــراكـــات دولــيــة في 

قطاع الفضاء لتعزيز مكانة دولة اإلمارات.
ــــالــــــة اإلمـــــــــــارات  تــــأســــيــــس وكــ وفـــــــي عـــــــام 2014، جـــــــرى 
للفضاء بموجب مــرســوم بقانون اتــحــادي، وتهدف 
ــــــة، إذ تـــتـــولـــى  ــــــدولـ ــــــى تــــطــــويــــر قــــطــــاع الــــفــــضــــاء فـــــي الـ إلـ
ـــــة هــــــــذه الــــمــــســــؤولــــيــــة عــــبــــر إقــــــامــــــة الـــــشـــــراكـــــات  ـــالـ ــ ـــــوكـ الـ
والــــبــــرامــــج األكــــاديــــمــــيــــة واالســــتــــثــــمــــارات فــــي مـــشـــاريـــع 
األبـــــحـــــاث والـــتـــطـــويـــر والـــــمـــــبـــــادرات الــــتــــجــــاريــــة، ودفــــع 

عجلة أبحاث علوم الفضاء واستكشافه.

بداية الحلم ١٩٧٤  



٠٣ مهمة الالمستحيل

الفكرة ٢٠١٣   |  اإلعالن ٢٠١٤

دبي - البيان 

يترجم »مسبار األمــل« المشروع الوطني، رؤيــة قيادة اإلمــارات 
في بناء برنامج فضائي إماراتي يعكس التزام الدولة بتعزيز أطر 
الــتــعــاون والــشــراكــة الــدولــيــة وإيــجــاد حــلــول للتحديات فــي قطاع 

الفضاء من أجل خير البشرية. 
ــــارات  ــ كـــمـــا يــعــكــس الـــمـــشـــروع الـــنـــظـــرة الــمــســتــقــبــلــيــة لــــدولــــة اإلمـ
لماهية المستقبل الذي ستكون فيه المعرفة أساس االستثمار 
في بناء القدرات البشرية، والقاعدة األساسية في بناء اقتصاد 
مــعــرفــي مــســتــدام، بــمــا يسهم فــي تــعــزيــز الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة في 
الــدولــة، والــتــصــدي للتحديات مــن خــال إيــجــاد حــلــول مبتكرة، 
واستكشاف فرص للغد، وتطوير قطاعات جديدة لرفد الثروة 
الوطنية، وتنفيذ الرؤى االستراتيجية للدولة، لتحقيق إنجازات 
نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز 
ازدهـــار اإلمــــارات بشكل مــســتــدام، وضــمــان بــنــاء مستقبل راســخ 
ألجيالها بعيداً عن االعتماد على الموارد النفطية، مستندة إلى 
االســتــثــمــار فـــي جــيــل الــشــبــاب وتــجــهــيــزهــم بــالــمــهــارات والــمــعــارف 
الــــتــــي تــــواكــــب الـــتـــغـــيـــرات الـــمـــتـــســـارعـــة، والـــعـــمـــل كــــي تــــكــــون دولــــة 
اإلمـــارات أفضل دولــة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام 

دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك في العام 2071.
فرق عمل 

وتـــــم تــقــســيــم فـــريـــق عـــمـــل الـــمـــشـــروع إلـــــى 6 فـــــرق عـــمـــل فــرعــيــة 
بــهــدف ســرعــة إنـــجـــاز الــمــهــمــة الــوطــنــيــة فـــي الـــوقـــت الــمــحــدد وفــقــاً 
لــلــجــدول الــزمــنــي الــــذي تـــم وضــعــه بــهــذا الـــشـــأن، وتــتــضــمــن هــذه 

الــــفــــرق: فـــريـــق إدارة الـــمـــشـــروع والـــفـــريـــق الــعــلــمــي وفــــريــــق تــطــويــر 
الـــمـــســـبـــار واألجـــــهـــــزة الــعــلــمــيــة وفــــريــــق الـــتـــحـــكـــم بـــالـــمـــســـبـــار وفـــريـــق 
البرامج التعليمية، وبالتزامن مع عمليات اكتساب فريق عمل 
»مسبار األمل« العلوم والخبرات والمعارف الازمة، وتم البدء 
في عمليات تصميم المسبار، والتخطيط الدقيق لكافة مراحل 
الـــمـــشـــروع، والـــشـــروع فـــي بــنــاء الــمــســبــار داخــــل مــركــز مــحــمــد بن 

راشد للفضاء ليتم إنجازه في فبراير 2020.
وقــام صاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، 

نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبــي، رعاه 
الــلــه، بحضور عملية تركيب القطعة األخــيــرة مــن المسبار، 
والــــتــــي تـــشـــكـــل الــــجــــزء الــــخــــارجــــي األخــــيــــر مـــنـــه وتـــحـــمـــل أســـمـــاء 
أصــــــحــــــاب الــــســــمــــو أعــــــضــــــاء الــــمــــجــــلــــس األعــــــلــــــى لـــــاتـــــحـــــاد حـــكـــام 
اإلمـــارات، وتواقيع سموهم، وتواقيع سمو أولياء العهود، 
كــمــا تــحــمــل عـــبـــارة »قــــوة األمــــل تــخــتــصــر الــمــســافــة بــيــن األرض 
والــســمــاء«، بــاإلضــافــة إلـــى عــلــم دولـــة اإلمـــــارات وشــعــارهــا »ال 

شيء مستحيل«.
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أجهزة علمية متفردة 
يحملها »مسبار 

األمل« للمريخ

 يومًا من البيانات توفر 

 أول صورة متكاملة 

للغالف الجوي 

قطعة مكونة للمسبار 
 صنعها المهندسون 

في اإلمارات

»الال مستحيل«.. 
غرس اإلمارات 
في أبنائها

قـــدم مــشــروع »مــســبــار األمـــــل«، رســائــل إلـــى الــعــالــم أجــمــع، 
أن دولـــة اإلمـــــارات غــرســت فــي أبــنــائــهــا ثــقــافــة الـــا مستحيل، 
وقــدمــت رســالــة أمــل لــلــعــرب، تــقــود عبرها اإلمــــارات التحول 
الــمــعــرفــي، وأن غــايــة الـــدولـــة لــيــســت بــنــاء مــســبــار وإطـــاقـــه، 
بــــل بــــنــــاء اإلنـــــســـــان واالســــتــــثــــمــــار فــــي الــــشــــبــــاب، وأنــــهــــا مــاضــيــة 
فــــي مـــســـيـــرة الـــبـــنـــاء والــمــســتــقــبــل، عـــبـــر رحـــلـــة جــــديــــدة نـــحـــو الــــ 
50 عـــامـــًا الـــقـــادمـــة، بــــروح جـــديـــدة، مــلــؤهــا الــتــحــدي واإلرادة 

الصلبة، إلحداث قفزة كبيرة في مسيرتها التنموية، وبناء 
الــمــســتــقــبــل بـــــروح الـــفـــريـــق الــــواحــــد وبــــــروح االتــــحــــاد، لتحقق 
اإلنجازات عبر عشقها للقمم. كما أن المسبار يعتبر نقلة 
نــوعــيــة فـــي مـــجـــاالت الــهــنــدســة والـــبـــحـــث الــعــلــمــي واالبـــتـــكـــار، 
ويــعــتــبــر الــمــســبــار أول مــركــبــة فــضــائــيــة تـــرســـم تـــصـــوراً شــامــاً 
عن المريخ، وهذا المشروع مساهمة إماراتية في تشكيل 

مستقبل واعد لإلنسانية وخدمة البشرية.

»المسبار« يترجم رؤية القيادة في بناء برنامج 
فضائي إماراتي

»مسبار األمل« 
دبي - وائل نعيم 

ــــازاً يــضــاف  الــحــلــم تـــحـــول إلــــى حــقــيــقــة، والـــفـــكـــرة بـــاتـــت واقــــعــــاً وإنـــــجـ
إلــــــــــى ســـــجـــــل اإلمــــــــــــــــــــارات الـــــــــزاخـــــــــر بـــــــــاإلنـــــــــجـــــــــازات الـــــنـــــوعـــــيـــــة الــــعــــالــــمــــيــــة، 
مشروع اإلمــارات الستكشاف المريخ »مسبار األمل« ترجم ثقافة 
الامستحيل التي كرستها دولة اإلمــارات منذ قيامها فكراً ونهجاً 
فـــــي تــــحــــويــــل الــــتــــحــــديــــات إلـــــــى فــــــــرص، وإنــــــجــــــاز يـــعـــكـــس رســـــالـــــة أمــــل 
بـــأن الــعــرب قــــادرون عــلــى اســتــئــنــاف حــضــارتــهــم مــن خـــال االجــتــهــاد 
واإلبداع واالبتكار واستشراف المستقبل والمساهمة في صناعته.
ويــعــتــبــر الــمــســبــار الــمــهــمــة الــعــلــمــيــة الــتــاريــخــيــة األولــــى مــن نوعها 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي، حــيــث انــطــلــق فـــي يــولــيــو 2020، وســـط تــرقــب 
عـــربـــي وعـــالـــمـــي لـــهـــذا الــــمــــشــــروع الـــــهـــــادف إلـــــى تـــرســـيـــخ مـــكـــانـــة دولــــة 
اإلمـــارات كمركز رائــد في قطاع الصناعات الفضائية في المنطقة 
وبناء كوادر علمية إماراتية وعربية تشكل إضافًة نوعيًة للمجتمع 
العلمي العالمي، والمساهمة في دفع مسيرة المعرفة العالمية 
في مجال الفضاء.  بات المسبار اليوم إنجازاً يفتخر به كل عربي، 
كــمــا وصـــفـــه صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
إذ قال سموه: »مسبار األمل إنجاز لكل عربي وفخر لكل إماراتي 

ووسام إنجاز دائم لمهندسينا«. 

البداية 
ــــلـــــوة الـــــــوزاريـــــــة  ـــكــــرة جـــــــــاءت فــــــي الـــــخـ ـــار األمـــــــــل بـــــــــدأت كــــفـ ـــبـ قــــصــــة مــــسـ
االستثنائية الــتــي عــقــدت فــي جــزيــرة صير بني يــاس فــي عــام 2013ـ 
وجـــــــــاءت الــــفــــكــــرة رداً عـــلـــى ســــــــؤال طــــرحــــه صــــاحــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مجلس 
الـــــوزراء حــاكــم دبــــي، رعــــاه الــلــه، عــنــدمــا طــلــب ســمــوه مــن الجميع 
اقــــتــــراح تـــحـــٍد جـــديـــد تــخــوضــه اإلمــــــــارات لــيــكــون إنــــجــــازه مـــتـــزامـــنـــاً مع 

االحتفال بالعيد الخمسين لتأسيس الدولة.
بـــــدأ أبــــنــــاء اإلمــــــــــارات كـــتـــابـــة فـــصـــل جـــديـــد فــــي مــســتــقــبــل الــــدولــــة، 
بعد  لتتحول فيما  الدقيق  والتخطيط  للدراسة  الفكرة  وخضعت 
إلــى مــبــادرة وطنية، ففي الــســادس عشر مــن يوليو 2014، تحول 
إرســـــــال مـــســـبـــار الســـتـــكـــشـــاف الـــمـــريـــخ مــــن فـــكـــرة إلـــــى مــــبــــادرة وطــنــيــة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أعـــلـــنـــهـــا صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايــــــــد آل 
ــــيـــــس الـــــــدولـــــــة، حـــفـــظـــه الـــــلـــــه، وصـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ  نــــهــــيــــان، رئـ
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الــــدولــــة رئـــيـــس مجلس 
الــــــــــــــوزراء حـــــاكـــــم دبـــــــــي، رعـــــــــاه الـــــلـــــه، تــــحــــت اســـــــم مـــــشـــــروع اإلمــــــــــارات 
الستكشاف المريخ، واخــتــار له صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم اسم »مسبار األمل« ليكون رسالة أمل من دولة 

اإلمـــــارات إلـــى شــبــاب وشــعــوب الــمــنــطــقــة. وتـــواصـــل اإلمـــــارات حشد 
جهودها ومواردها الساعية إلى بناء معرفة بشرية أفضل واضعة 
يدها بيد شعوب العالم الساعية إلى تحقيق هذه الغاية النبيلة، 
وجاء إطاق مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ »مسبار األمل« 
تتويجاً لجهود نقل المعرفة وتطويرها التي بدأت في عام 2006 

فــي مــركــز مــحــمــد بــن راشــــد لــلــفــضــاء، وهـــو ثــمــرة تــعــاون وثــيــق بين 
اإلماراتيين والشركاء  والمهندسين  والباحثين  العلماء  فريق من 
الــــدولــــيــــيــــن لـــتـــطـــويـــر الــــــقــــــدرات الـــــازمـــــة لــتــصــمــيــم وهــــنــــدســــة مــهــمــات 
فـــضـــائـــيـــة.  وتــــــم تــكــلــيــف مــــركــــز مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد لـــلـــفـــضـــاء مــــن قــبــل 
حكومة دولة اإلمارات بإدارة وتنفيذ جميع مراحل المشروع، في 
حين تتولى وكالة اإلمارات للفضاء اإلشراف العام على المشروع.

رحلة 
وانــطــلــقــت رحــلــة تــحــويــل الــحــلــم والــفــكــرة إلـــى واقــــع مــلــمــوس، فــور 
تلقي مــركــز محمد بــن راشـــد التكليف بــبــدء تنفيذ مــشــروع مسبار 
األمــل، حيث تم تشكيل فــرق العمل من كــوادر وطنية شابة من 
أبـــنـــاء وبـــنـــات الـــوطـــن، جــمــعــتــهــم اإليــجــابــيــة والــعــمــل بـــــروح الــفــريــق 
الـــواحـــد لــكــتــابــة إنـــجـــاز جــديــد فـــي قــطــاع حــيــوي ومــعــانــقــة الــفــضــاء، 
وواصــلــت فـــرق الــعــمــل الــلــيــل بــالــنــهــار إلنــجــاز هـــذه المهمة الوطنية 
التاريخية خال المدة الزمنية التي حددتها القيادة الرشيدة وهي 
6 سنوات، باعتبار أن وصول المسبار سوف يتزامن مع احتفاالت 
الدولة بيومها الوطني الخمسين، بينما المهام الفضائية المثيلة 
يستغرق تنفيذها ما بين 10 إلى 12 عاماً، وهنا كان التحدي كبيراً 
لـــفـــريـــق الـــعـــمـــل لـــكـــن ثـــقـــافـــة الـــعـــطـــاء والـــتـــمـــيـــز الـــتـــي زرعـــتـــهـــا الـــقـــيـــادة 
أبنائها وتمكينهم في شتى المجاالت وتوفير الدعم  الرشيدة في 
الـــامـــحـــدود لــهــم كــانــت حـــافـــزاً لــتــحــقــيــق الــحــلــم ودافـــعـــاً لــهــم لــبــذل 
الـــمـــزيـــد مـــن الــجــهــد وهـــــذا مـــا حــصــل مــنــذ الـــيـــوم األول لــلــمــشــروع، 
حيث كان توجيه القيادة واضحاً منذ البداية، ويتمثل في أن يتم 

تطوير المسبار وعدم شرائه جاهزاً.

ــــلـــــى قـــــــــدر مـــن  ورغـــــــــــم هـــــــــذا الـــــتـــــحـــــدي الــــكــــبــــيــــر كـــــــــان أبـــــــنـــــــاء اإلمـــــــــــــــــارات عـ
المسؤولية الوطنية وثقة القيادة التي جعلتهم يحولون التحدي 
إلى فرص لبناء قدرات الكوادر الوطنية العاملة في المشروع عبر 
بــرنــامــج يـــدمـــج بــيــن الــخــبــرة الــمــكــتــســبــة مـــن قــبــل مــهــنــدســيــن عــمــلــوا 
مـــنـــذ عـــــام 2006 فــــي تـــطـــويـــر أقــــمــــار اصـــطـــنـــاعـــيـــة وبـــيـــن نـــقـــل مــعــرفــة 
وخبرة إلى الباحثين والمهندسين اإلماراتيين، وذلك بالتعاون مع 
شركاء معرفة دوليين، فكان النهج في تطوير المسبار هو البناء 

على ما انتهى إليه الغير، بدالً من أن تكون البداية من الصفر.
وعـــمـــل فـــريـــق مــــشــــروع اإلمـــــــــارات الســـتـــكـــشـــاف الـــمـــريـــخ فــــي مــركــز 
مــحــمــد بـــن راشـــــد لــلــفــضــاء عــلــى صــيــاغــة أهــــــداف عــلــمــيــة فـــريـــدة من 
نوعها ستزود العلماء حول العالم بمعلومات لم يسبق التقاطها 
عن الكوكب.  كما تم العمل على تصميم المسبار وعلى تطويره 
مع شركاء نقل المعرفة في جامعة كولورادو في بولدر وجامعة 

والية أريزونا وجامعة كاليفورنيا بيركلي. 

شركاء
وكــان مختبر الفيزياء الجوّية والفضاء فــي جامعة كــولــورادو في 
بولدر شريك نقل المعرفة المتخّصص وعمل في تطوير هندسة 
الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة  فــــــــوق  بـــــاألشـــــعـــــة  الــــطــــيــــفــــي  الــــمــــقــــيــــاس  الــــنــــظــــم وأدوات 
وكــامــيــرا االســتــكــشــاف، وكــذلــك جــامــعــة واليـــة أريـــزونـــا وهـــي شريك 
نقل المعرفة في تطوير أدوات المقياس الطيفي باألشعة تحت 
الحمراء، ومختبر بيركلي لعلوم الفضاء في جامعة كاليفورنيا، 
وهـــــو شـــريـــك نـــقـــل الـــمـــعـــرفـــة لــلــفــريــق الــعــلــمــي وحــــســــاس الــمــقــيــاس 

الطيفي باألشعة ما فوق البنفسجية. 

منذ بداية مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ »مسبار 
األمـــل«، أكـــدت حكومة اإلمــــارات أن هــدف الــمــشــروع ال 
ينحصر في الــوصــول إلــى الكوكب األحــمــر، بل يتخطى 
ذلك ليكون رمزاً لألمل في المنطقة عبر تقديم نموذج 
لـــتـــمـــكـــيـــن الــــشــــبــــاب فـــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي فـــــي الــــمــــجــــاالت 
العلمية والتقنية، بما يجعلهم قوة إيجابية تعمل من 
أجل خدمة أوطانهم وتساهم في بناء مجتمع عالمي 
ــــاراً. وكــمــشــروع وطــنــي، فـــإن آفــاقــه  ــ أكــثــر اســتــقــراراً وازدهـ

ونتائجه ستشمل كل مواطني الدولة. 
ــــيـــــعـــــزز الـــــمـــــشـــــروع نــــمــــو قـــــطـــــاعـــــات الـــــفـــــضـــــاء والــــعــــلــــوم  وسـ
والتكنولوجيا المتقدمة في اإلمــارات العربية المتحدة 
والــمــســاهــمــة فـــي بــنــاء وتــدعــيــم االقــتــصــاد الــمــعــرفــي في 
الـــدولـــة وبـــنـــاء كـــــادر وطـــنـــي مــتــخــصــص فـــي هــــذا الــقــطــاع 

الحيوي.

رمز لألمل 

من خلوة صير بني ياس الوزارية إلى المريخ
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أبوظبي - البيان 

وضـــعـــت دولــــــة اإلمـــــــــارات خـــطـــة اســـتـــشـــرافـــيـــة مـــنـــذ الــــشــــروع فــــي تــنــفــيــذ 
مسبار األمــل يوليو 2014، وتهدف إلــى توطين المعرفة األكاديمية 
لدى الكوادر الوطنية، باإلضافة إلى تصنيع أجزاء أساسية وهي 66 
قطعة، ولم يتم استيراد أي من التقنيات الرئيسية التي يقوم عليها 
الـــمـــشـــروع مـــن الــــخــــارج، بـــل تـــم تــصــنــيــعــه وتــجــمــيــعــه مــحــلــيــاً بــواســطــة 
كــــوادر محلية، وتــأتــي هـــذه الــخــطــة االســتــشــرافــيــة اســتــكــمــاالً للجهود 
فــــي عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــنـــيـــع الـــمـــحـــلـــيـــة، وتـــوطـــيـــن الـــمـــعـــرفـــة لــــــدى الــــكــــوادر 
الــوطــنــيــة، واســتــكــمــاالً لــمــشــاريــع الــفــضــاء والــتــي تــشــمــل أيــضــاً تصنيع 
األقــــمــــار الــصــنــاعــيــة بـــالـــكـــامـــل فــــي الــــدولــــة بـــواســـطـــة طـــــاب الــجــامــعــات 
ــــالـــــة اإلمـــــــــــارات لـــلـــفـــضـــاء ومـــــركـــــز مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــد  وبــــالــــشــــراكــــة مـــــع وكـ

للفضاء. 
ــــكـــــوادر الــمــحــلــيــة الــقــائــمــة  وتـــســـيـــر الـــمـــعـــرفـــة الــتــقــنــيــة بـــثـــبـــات لـــــدى الـ
على المشروع من خال تدريب الشباب اإلماراتيين عبر الشراكات 
االستراتيجية مع جهات أكاديمية علمية، عوضاً عن توريد التقنيات 

من الوكاالت والشركات العالمية المتخصصة في مجال الفضاء.

خفض التكلفة 
ومـــــــن الــــنــــجــــاحــــات الــــافــــتــــة قــــــــدرة الـــــــكـــــــوادر الــــوطــــنــــيــــة الــــتــــي تـــشـــرف 

عــلــى مـــشـــروع مــســبــار األمــــل فـــي خــفــض مــيــزانــيــة الـــمـــشـــروع، إلــى 
الـــنـــفـــقـــات  فــــــي خــــفــــض  نــــســــبــــة جـــــيـــــدة  مــــلــــيــــون دوالر، وهــــــــي   200
حــــيــــث تـــمـــثـــل ثــــلــــث الـــتـــكـــلـــفـــة لــــلــــمــــشــــروعــــات األخــــــــــــرى، مـــــا يــعــكــس 
جهود الدولة في توطين الصناعات الفضائية، واستمرار عملية 
على  والقائمين  العاملين  للشباب  والتقني  األكــاديــمــي  التطوير 

مشروعات الفضاء. 
تعدد أيضاً أوجه االستفادة من مسبار األمل حيث إنه يعزز 
الــــقــــدرات الــتــنــافــســيــة فـــي مــجــال االبـــتـــكـــار والــتــكــنــولــوجــيــا والــعــلــوم 

ــــــة والــــــمــــــتــــــعــــــددة فـــي  ــــعـ ــ ــــــواسـ ــــــرات الـ ــبـ ــ ــ ــــخـ ــ ــــــاب الـ ــــــسـ ــتـ ــ ــ الـــــمـــــتـــــقـــــدمـــــة، واكـ
المشاريع األخرى المتعلقة بالفضاء والعلوم المتقدمة، وهذه 
الـــتـــقـــدم والـــتـــطـــور الــمــمــيــز لـــقـــطـــاع الـــفـــضـــاء اإلمـــــاراتـــــي بــشــكــل عـــام 
يستقطب االستثمارات األجنبية، في مجال التقنيات الحديثة، 
مــــعــــززة بــالــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــمـــتـــطـــورة فــــي الــــدولــــة لــلــقــطــاع الــتــقــنــي، 
والــكــوادر المحلية التي اكتسبت خبرات واسعة عبر المشاريع 
الــمــاضــيــة فـــي قـــطـــاع الـــفـــضـــاء، لــيــأتــي مــســبــار األمـــــل إضـــافـــة قــويــة 

لهذه المشاريع على المستوى التقني واألكاديمي. 

87 ورقة بحثية

ـــلــــومــــات بــحــثــيــة  ـــعـ ـــار األمـــــــــل فــــــي تــــقــــديــــم مـ ـــبـ ســـــاهـــــم مــــــشــــــروع مــــسـ
مـــنـــذ بــــــدء الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه، حـــيـــث نـــشـــر أكــــثــــر مـــــن 87 ورقـــــــة عــمــل 
وبــحــوث علمية متخصصة فــي دراســـة الــغــاف الــجــوي للمريخ 
مــا أثـــرى حلقة البحث العلمي فــي مــجــال الــفــضــاء، واكتشاف 
المريخ، كما أنجز فريق العمل أكثر من 41 مشروعاً مشتركاً 
بــــيــــن بـــاحـــثـــيـــن وطــــــــاب وعــــلــــمــــاء فـــــي دولــــــــة اإلمـــــــــــــارات والــــــواليــــــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة وفـــرنـــســـا، وســيــعــمــل الــمــســبــار عــلــى إرســــال 
1000 غيغابايت من البيانات والمعلومات للمجتمع العلمي 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم ســــتــــكــــون مــــتــــاحــــة ألكـــــثـــــر مــــــن 200 جــــهــــة عــلــمــيــة 

وبحثية حول العالم.

15200493
شراكة عالمية عقدها 
المشروع مع جامعات 

ومراكز بحثية 

تصميم تكنولوجي 
وعلمي جديد طورها 

المشروع 

مليون كيلومتر 
سيقطعها المسبار 

للوصول إلى مدار المريخ

 خطة وطنية 
لقطاع الفضاء

تــــبــــلــــور نــــجــــاح اإلمـــــــــــــارات فـــــي اســــتــــكــــشــــاف الــــفــــضــــاء إلـــــــى نـــتـــائـــج 
مبهرة بداية من تصنيع األقــمــار الصناعية، وكـــوادر بشرية 
أكاديمية مدربة وفــق أحــدث األساليب العلمية، وتماشيًا 
مـــــع ســـيـــاســـة الـــــدولـــــة الــــداعــــمــــة لــــابــــتــــكــــار، إلــــــى إرســـــــــاء خــطــة 
وطـــنـــيـــة لـــقـــطـــاع الــــفــــضــــاء، تـــضـــمـــنـــت إرســـــــــال أول رائـــــــد فـــضـــاء 
إماراتي وهو هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، 
لــيــكــتــمــل الـــحـــلـــم بـــاســـتـــكـــشـــاف الــــكــــوكــــب األحـــــمـــــر عـــبـــر مــســبــار 

األمل.
مشروع مسبار األمل ملهم ألبناء األمة العربية واإلسامية، 
بعودة الثقة والحافز لخوض معركة العصر بغزو الفضاء، 
ــــثـــــر مـــــن 100 ألـــــــف طـــالـــب  وقـــــــد مــــنــــح الـــــمـــــشـــــروع الــــفــــرصــــة ألكـ
ومــعــلــم لــانــخــراط فـــي الــبــرامــج الــتــثــقــيــفــيــة والــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 
تـــنـــدرج تــحــت مــظــلــتــه، وأبــــرزهــــا مــــبــــادرات »جـــيـــل األمــــــل«، ما 
أســهــم فــي زيــــادة مــلــحــوظــة عــلــى إقــبــال الــطــلــبــة عــلــى دراســـة 
ــــــن الــــعــــلــــوم  الــــتــــخــــصــــصــــات الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــــالـــــقـــــطـــــاع الـــــفـــــضـــــائـــــي مـ

والتكنولوجيا والتخصصات المصاحبة. 
ســــــتــــــوفــــــر اإلمــــــــــــــــــــــــارات لــــــقــــــطــــــاع الـــــــفـــــــضـــــــاء الــــــعــــــالــــــمــــــي بـــــيـــــانـــــات 
ودراســـــــــــــات حــــديــــثــــة عــــبــــر مــــســــبــــار األمــــــــــل، وســــيــــتــــم تـــبـــادلـــهـــا 
بـــغـــرض خـــدمـــة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، وخــــدمــــة اإلنــــســــان عــلــى 
كوكب األرض، حيث تعتبر المهمة المكلف بها المسبار 

فريدة من نوعها.

بيئة تنافسية في االبتكار تعزز 
المعرفة التقنية للكوادر الوطنية

القطعة األخيرة  
 تختصر المسافة بين األرض والفضاء

أبوظبي - محمد محسن 

في الوقت الذي تصاعدت فيه وتيرة انتشار وباء »كوفيد19« 
عـــالـــمـــيـــاً، كـــانـــت اإلمــــــــارات وقـــيـــادتـــهـــا الـــرشـــيـــدة فـــي اتـــجـــاه آخـــر، 
ــــيـــــرة فــي  حـــيـــث شـــهـــد 18 فـــبـــرايـــر 2020، تـــركـــيـــب الـــقـــطـــعـــة األخـ
مــســبــار األمــــل، وقـــد تــســلــم صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس الــــوزراء 
ــــمــــــدان بــن  ــلــــــه، يـــــرافـــــقـــــه ســــمــــو الــــشــــيــــخ حــ ــ ــــاكـــــم دبـــــــــي، رعـــــــــاه الــ حـ
محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مركز محمد 
بــــن راشـــــــد لـــلـــفـــضـــاء، الـــقـــطـــعـــة األخـــــيـــــرة مــــن الـــمـــســـبـــار وحـــضـــور 
عملية التركيب، والــتــي شكلت الــجــزء الخارجي األخــيــر منه، 
وقــد حملت أسماء أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 
لـــاتـــحـــاد حـــكـــام اإلمــــــــــارات، وتـــواقـــيـــع ســـمـــوهـــم، وســـمـــو أولـــيـــاء 
الــــعــــهــــود، كـــمـــا دون عــلــيــهــا عــــبــــارة خـــــالـــــدة، وهـــــي »قــــــوة األمــــل 

تختصر المسافة بين األرض والسماء«. 
وحــــــــض حـــيـــنـــهـــا صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــــــن راشــــــد 
آل مــــكــــتــــوم، عـــلـــى الــــتــــفــــاؤل والـــتـــطـــلـــع إلــــــى مـــســـتـــقـــبـــل مـــشـــرق، 
المعاني العميقة، منها أن مسبار األمــل  الكثير مــن  وتحمل 
»شاهد على قدرة شبابنا، ورسالة للشباب العربي.. ومحطة 
ــــاقـــــة فــــــي كــــتــــابــــة الـــــتـــــاريـــــخ وصــــنــــاعــــة  ــّبـ ــ ــــا سـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــيـــــة« وأن دولـ ــــاريـــــخـ تـ
ــــلـــــوم والـــــمـــــعـــــارف  ــــالـــــم ثـــــــــروة مــــــن الـــــعـ ــــنـــــهـــــدي الـــــعـ اإلنــــــــجــــــــازات وسـ

الفضائية«.

دافع وحافز 
وكــــــــــــان الطــــــــــــاع ســــــمــــــوه حــــيــــنــــهــــا عـــــلـــــى تــــفــــاصــــيــــل االســـــــتـــــــعـــــــدادات 
ــــيـــــة  ــــنـ ــــقـ ــــتـ خـــــــــصـــــــــوصـــــــــاً الـــــــمـــــــرحـــــــلـــــــة األخـــــــــــــيـــــــــــــرة مـــــــــــن الـــــــتـــــــحـــــــضـــــــيـــــــرات الـ
والــلــوجــســتــيــة، الــــدافــــع والـــحـــافـــز األكـــبـــر لــفــريــق الــعــمــل الــقــائــم 
متقنة  لرحلة  تمهيداً  للمسبار،  األخــيــرة  المرحلة  تنفيذ  على 
ــــمــــــوه أن  ــــيـــــث أكـــــــــد ســ لــــنــــقــــلــــه مــــحــــطــــة اإلطـــــــــــــاق فـــــــي الـــــــيـــــــابـــــــان، حـ
مسبار األمل يستعد لانطاق إلى المريخ حاماً معه رسالة 
وطـــن إمـــاراتـــي وأمــــل أمـــة وتــطــلــعــات شــعــوب عــربــيــة وإســامــيــة 
بمستقبل مشرق، وأن فريق عمل مسبار األمل يمثل األسرة 
اإلماراتية والمجتمع اإلماراتي بتماسك أفراده وجماعية أدائه 
إلــى العالم هي  وتميز مــهــاراتــه وعشقه للوطن، وأن رسالتنا 
رســـالـــة ســــام وأمـــــل بــمــســتــقــبــل مـــزدهـــر ومـــســـتـــدام تــصــبــح فيه 

العلوم والمعارف كتاباً مفتوحاً أمام الشعوب.

تفاصيل المشروع 
وعــقــب االحـــتـــفـــال بــتــركــيــب الــقــطــعــة األخـــيـــرة فـــي مــســبــار األمـــل 
ــــتــــــعــــــراض الــــتــــرتــــيــــبــــات الــــنــــهــــائــــيــــة قـــــــدم فـــــريـــــق الــــعــــمــــل شــــرحــــاً  واســ
الــمــخــاطــر والــعــمــلــيــات،  الـــمـــشـــروع وإدارة  عـــن إدارة  تــفــصــيــلــيــاً 
وكيفية التعامل مع التحديات التي واجهها الفريق والتغلب 

عليها، مع عرض ألبرز المهام التي أنجزتها فرق العمل والتي 
وصل مجموعها إلى أكثر من 12 ألف مهمة إلنجاز المسبار. 
مــع اســتــعــراض تفاصيل تجميع مــكــونــات الــمــســبــار الــتــي تضم 
خــــــزان الــــوقــــود ولــــوحــــة األجــــهــــزة الــعــلــمــيــة واأللـــــــــواح الــشــمــســيــة 

والنظم اإللكترونية والمواد العازلة للحرارة.

6 فرق 
شــمــلــت إدارة الـــمـــشـــروع حــيــنــهــا عــــدة فــــرق تــمــثــلــت فــــي: »إدارة 
الــــــمــــــشــــــروع، الـــــفـــــريـــــق الــــعــــلــــمــــي، »تـــــطـــــويـــــر الــــمــــســــبــــار واألجــــــهــــــزة 
الــــعــــلــــمــــيــــة«، الـــتـــحـــكـــم بــــالــــمــــســــبــــار، والـــــبـــــرامـــــج الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، مــع 

تقديم شــرح كامل لبرنامج مراحل تطوير المسبار ومخطط 
الــرحــلــة وأهـــــداف الــعــلــمــيــة ونــقــل الــثــقــافــة وحـــب االســتــكــشــاف، 

وصوالً إلى البرنامج الخاص بنقل المعارف.
ويــــشــــكــــل مــــــشــــــروع اإلمــــــــــــــارات الســــتــــكــــشــــاف الــــمــــريــــخ »مـــســـبـــار 
األمـــــــل«، الـــــذي بــــدأ الــعــمــل بـــه مــنــذ يــولــيــو 2014 نــقــطــة تــحــول 
فــــي تــــاريــــخ دولــــــة اإلمــــــــــارات، حـــيـــث ســـاهـــم فــــي دخـــولـــهـــا رســمــيــاً 
إلـــى الــســبــاق الــعــالــمــي الســتــكــشــاف الــفــضــاء مــن بــيــن 26 مهمة 
نـــجـــحـــت فـــــي الـــــوصـــــول إلــــــى الــــكــــوكــــب األحـــــمـــــر أطـــلـــقـــتـــهـــا 9 دول 

حول العالم.

ريادة علمية 
ويــعــد إنـــجـــاز »مــســبــار األمـــــل« خــــال ســـت ســـنـــوات فــقــط ســابــقــة 
بــنــاء مــســبــار متكامل لــإرســال  علمية وتقنية إذ يمثل مــشــروع 
إلـــى الــكــوكــب األحــمــر مــهــمــة أصــعــب خــمــس مــــرات مــن تصميم 
وبناء األقمار االصطناعية التي تدور حول األرض، إذ سيعمل 
فــي ظـــروف غــيــر اعــتــيــاديــة، أهــمــهــا بيئة كــوكــب الــمــريــخ الــفــريــدة 
والمهمة العلمية التي ينجزها ورحلة الوصول من األرض إلى 
مدار المريخ إضافة إلى تحدي ثبات المسبار في مدار الكوكب 

لمدة أربع سنوات يرصد خالها البيانات العلمية.

مهام 
من أبرز مهام مسبار األمل تقديم إجابات لعدد من األسئلة 
البحثية التي يركز عليها المجتمع العلمي المختص في علوم 
المريخ. وقد سجل الصاروخ الحامل للمسبار سرعة انطاق 
لــــلــــخــــروج مـــــن جـــاذبـــيـــة  الــــســــاعــــة  فـــــي  تـــبـــلـــغ 34.082 كــــيــــلــــومــــتــــراً 
انفصاله  بــعــد  الشمسية للمسبار  األلــــواح  فــتــح  يليها  األرض، 
عن الصاروخ، حتى يصل إلى بداية مداره حول المريخ إذ من 

المقرر أن يدخل المسبار المدار اليوم .
ــــالـــــة الــــطــــقــــس فــي  ــــبـــــار األمـــــــــــل« إلـــــــى دراســـــــــــة حـ ــــهــــــدف »مـــــسـ ويــ
الـــكـــوكـــب األحــــمــــر وتـــأثـــيـــر الـــتـــغـــيـــرات فــــي الــطــبــقــة الــســفــلــى عــلــى 
الطبقات العليا وتاشي الغاف الجوي والتغيرات المناخية 
الموسمية ليقدم بيانات جديدة لإنسانية يتم رصدها للمرة 

األولى.

تأهيل الكوادر 
وتـــم خـــال الــمــشــروع تــأهــيــل فــريــق الــعــمــل عــبــر بــرنــامــج مكثف 
في نقل المعرفة، أعدهم لتصميم أدق أجــزاء مسبار األمل 
»برنامج تطوير العلماء والباحثين في علوم الفضاء«، الذي 
يـــــشـــــرف عـــلـــيـــه أفـــــضـــــل الــــعــــلــــمــــاء فـــــي الــــعــــالــــم فـــــي مـــــجـــــال عـــلـــوم 
الــمــريــخ ونـــتـــج عــنــه تــأهــيــل مــهــنــدســيــن وبــاحــثــيــن إمـــاراتـــيـــيـــن من 
رواد علوم المريخ في مجاالت لم يسبق تأهيل متخصصين 

فيها على مستوى الدولة من قبل.

‹    محطة تاريخية وشاهد على 

قدرة شباب الوطن في 
صنع اإلنجازات 

‹    رسالة ملهمة إلى أبناء 

األمة العربية وفتح آفاق 
واسعة للبحث العلمي
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أبوظبي - البيان 

مـــــــشـــــــروع اســـــتـــــكـــــشـــــاف الــــــمــــــريــــــخ لـــــيـــــس إنــــــــــجــــــــــازاً فـــــقـــــط ألبـــــــنـــــــاء زايـــــــد 
ــــيــــــة، بــــاعــــتــــبــــاره أول مـــــشـــــروع عـــربـــي  بـــــل لــــأمــــة الــــعــــربــــيــــة واإلســــــامــ
الســـتـــكـــشـــاف الــــكــــوكــــب األحـــــمـــــر، وفــــــي ثــــنــــايــــاه يـــحـــمـــل رســـــالـــــة أمـــل 
لكل شعوب المنطقة، والعالم، بما يعود باألمة العربية إلى 
اســـتـــذكـــار تــاريــخــهــا الــــزاهــــر وقـــوتـــهـــا إبـــــان الـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة، كما 
يجسد المشروع طموح دولة اإلمارات وسعي القيادة الرشيدة 
إلى تحدي المستقبل، ووضع اإلمارات بين مصاف الدول التي 
غـــزت الــفــضــاء، وهـــي تــكــريــث لــلــنــظــرة الــثــاقــبــة لــلــقــيــادة الــرشــيــدة، 
بــأهــمــيــة وضـــــــرورة إرســــــال مـــهـــام فــضــائــيــة مـــتـــعـــددة ومــتــنــوعــة بما 
فيها الكوكب األحمر، شبيه األرض، حتى وإن كان األمر معقداً 
ويحتاج إلى جهود علمية وتقنية بالغة الدقة، لكن ال مستحيل 

في موطن الامستحيل. 

تطوير 
وتأتي أهمية إنجاز هذه المهمة ضمن برنامج اإلمارات الستكشاف 
الـــــمـــــريـــــخ كــــونــــهــــا تــــصــــب ضــــمــــن الــــمــــســــاعــــي الــــوطــــنــــيــــة الـــــهـــــادفـــــة إلــــى 
الــفــضــائــيــة المتخصصة،  الــكــفــاءات العلمية والــتــطــبــيــقــات  تــطــويــر 
مـــن خــــال رفــــع مــســتــويــات الـــوعـــي الــمــعــرفــي عـــن كـــوكـــب الــمــريــخ 
ومــشــاريــع الــدولــة الســتــكــشــافــه، خــصــوصــاً لـــدى الــفــئــات الشبابية 
والطابية، إذ أصبحت دولة اإلمارات واحدة من بين تسع دول 
فــقــط تــطــمــح الســتــكــشــاف كــوكــب الــمــريــخ، حــيــث دخــلــت الــســبــاق 

العالمي الستكشاف هذا الكوكب مع عبر مشروع مسبار األمل 
الذي نفذته كوادر وطنية تتمتع بكفاءات علمية. 

حافز 
ــــتـــــحـــــديـــــات الــــعــــالــــمــــيــــة، يـــبـــرهـــن  مــــــا وصــــــــل إلـــــيـــــه مــــســــبــــار األمــــــــــل رغــــــــم الـ
عــلــى أن فـــيـــروس مــثــل »كــــورونــــا« لـــن يـــوقـــف مــســيــرة اإلنــســانــيــة نحو 
تـــحـــقـــيـــق الــــمــــزيــــد مـــــن الــــتــــقــــدم الـــعـــلـــمـــي، وأن اإلجـــــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة 
العالمية شكلت حافزاً لفريق العمل، الذي يضم نخبة من الخبراء 
والـــمـــهـــنـــدســـيـــن اإلمــــاراتــــيــــيــــن، وزادتـــــهـــــم إصــــــــــراراً عـــلـــى تـــســـريـــع الــخــطــى 

لتحقيق حلم دولة اإلمارات بالوصول إلى المريخ.

تمكين 
تتعدد فوائد مسبار األمل وأبرزها تطوير برنامج فضائي وطني قوي 
وبـــنـــاء مـــــوارد بــشــريــة إمـــاراتـــيـــة عــالــيــة الـــكـــفـــاءة فـــي مــجــال تــكــنــولــوجــيــا 
الفضاء، وتطوير المعرفة واألبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية 
الـــتـــي تـــعـــود بــالــنــفــع عـــلـــى الـــبـــشـــريـــة، وهــــــذا األمــــــر يـــقـــود إلـــــى تــأســيــس 
اقـــتـــصـــاد مـــســـتـــدام مـــبـــنـــي عـــلـــى الـــمـــعـــرفـــة وتـــعـــزيـــز الـــتـــنـــويـــع وتــشــجــيــع 
االبتكار، واالرتقاء بمكانة اإلمارات في سباق الفضاء لتوسيع نطاق 
الفوائد، وتمكين جهود اإلمارات في مجال االكتشافات العلمية، 
باإلضافة إلى إقامة شراكات دولية في قطاع الفضاء لتعزيز مكانة 
الــــدولــــة فـــي األوســـــــاط الــعــلــمــيــة، حــيــث ال يــقــتــصــر األمـــــر عــلــى إرســــال 
مسبار إلى كوكب المريخ فحسب، بل يمثل أماً أكبر للمنطقة في 

تمكين الشباب في مجاالت العلوم والتكنولوجيا.
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جهة عالمية تستفيد 
من بيانات المسبار 

ومشاركة المعرفة

شهور أمضاها الفريق 
في اليابان لمتابعة 

المسبار 

يومًا المدة التي سبق 
بها وصول المسبار 

لليابان التاريخ المقرر 
بسبب »كورونا«

12 ألف مهمة 

و200 تصميم 
تكنولوجي  

الــنــتــائــج الــعــلــمــيــة لــمــســبــار األمـــــل مـــتـــعـــددة ومـــتـــنـــوعـــة، حيث 
أنجز فريق العمل 12 ألف مهمة علمية خالل فترة إنجازه 
والتي استمرت 6 سنوات، ومنذ اإلعالن عن بدء المشروع 
الســـتـــكـــشـــاف الـــمـــريـــخ فــــي يـــولـــيـــو 2014، مــــا ســـاهـــم فــــي رفـــع 
ــــارات 200 مـــهـــنـــدس ومـــهـــنـــدســـة وبـــاحـــث  ــــهــ ــــفـــــاءة وصــــقــــل مــ كـ
وباحثة من أبناء وبنات الدولة، باإلضافة إلى إشــراك أكثر 
من 60 ألف طالب ومعلم وأكاديمي في البرامج التثقيفية 

والتعليمية التي عمل عليها الفريق.
وأنجز الفريق البحثي 200 تصميم تكنولوجي علمي جديد 
ضمن مشروع المسبار، وساعدت هذه التصميمات المبتكرة 

في االلتزام بميزانية تعد األقل مقارنة بمشروعات مماثلة، إذ 
لم تتجاوز 200 مليون دوالر، كما اشــرف على هذه المهمات 
العلمية فرق عمل شملت اإلطــالق، والتخطيط االستراتيجي 
والشراكات، واالستقبال والمحطات األرضية، وإدارة الجودة 
والــعــمــلــيــات، والــفــريــق الــعــلــمــي، وتــصــمــيــم وتــصــنــيــع الــمــســبــار، 
وإدارة المشروع وتطوير المسبار واألجهزة العلمية والتحكم 

بالمسبار والبرامج التعليمية. 
تـــطـــمـــح  فــــــقــــــط  بــــــيــــــن 9 دول  مـــــــــن  ــــبــــــر اإلمــــــــــــــــــــــــارات واحــــــــــــــــــدة  ــــتــ وتــــــعــ
ـــقـــــدم مــــســــبــــار األمــــــــــل أول  ــيــ ــ ــــكـــــوكـــــب األحـــــــمـــــــر، وسـ الســــتــــكــــشــــاف الـ
دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ وطبقات غالفه الجوي.

»األمل«.. رسالة اإلمارات إلى العالم
اإلجراءات االحترازية   ›

شّكلت حافزًا لفريق الخبراء 
والمهندسين اإلماراتيين
تأسيس اقتصاد مستدام   ›

مبني على المعرفة وتعزيز 
التنويع وتشجيع االبتكار  

أبوظبي - محمد محسن 

هــنــا اإلمــــــارات.. ال مستحيل.. ســواعــد تــعــمــل.. وطــاقــات 
ــــيـــــادة  تــــتــــفــــجــــر، إنـــــــــجـــــــــازات تــــــقــــــود إنـــــــــجـــــــــازات بــــتــــوجــــيــــهــــات قـ
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة تــــعــــمــــل بـــحـــكـــمـــة وجــــــــد وتـــــســـــابـــــق الــــــزمــــــن مــن 
أجــل رفعة الــوطــن، وعلو شــأن األمــة العربية، الهدف 
دائــمــًا هــو الــرقــم 1، ووضـــع اإلمــــارات فــي مــصــاف الــدول 
الــــمــــتــــقــــدمــــة، ولـــــعـــــل أبــــــــــرز الــــمــــشــــاهــــد خــــــــالل 2020 ومــــا 
صــاحــبــه مــن انــتــشــار وبـــاء »كـــوفـــيـــد19«، كــانــت الــســواعــد 
اإلمــاراتــيــة العاملة على مسبار األمــل تــواجــه التحديات 
وإنجاز مهمة نقل »مسبار األمل« إلى اليابان، الوضع 
حينها كـــان ال يسمح بــهــذه الــمــغــامــرة فــي ظــل الــتــدابــيــر 
االحــــتــــرازيــــة الـــمـــشـــددة لـــغـــالـــب دول الـــعـــالـــم، بـــمـــا فــيــهــا 
إغـــــــــالق مـــــــدن كــــامــــلــــة وحـــــركـــــة الـــــطـــــيـــــران، وأهــــمــــيــــة تـــوفـــيـــر 
أقــــصــــى االحــــتــــيــــاطــــات لـــلـــطـــواقـــم الـــفـــنـــيـــة الــــمــــرافــــقــــة لــنــقــل 
المسبار والمخطط نقله إلــى مــطــار نــاغــويــا فــي اليابان 
ثـــــم مـــحـــطـــة االنـــــطـــــالق فـــــي جـــــزيـــــرة تـــانـــيـــغـــاشـــيـــمـــا.  فـــريـــق 
العمل الــذي أنجز بنجاح مهمة نقل مسبار األمــل من 
مــركــز محمد بــن راشـــد للفضاء إلــى محطة إطــالقــه في 
مـــهـــمـــتـــه الســـتـــكـــشـــاف الــــمــــريــــخ مـــــن جـــــزيـــــرة تــانــيــغــاشــيــمــا 
اليابانية في الثاني والعشرين من أبريل 2020، اتبع 
إجــــــــــــــــراءات عـــلـــمـــيـــة دقــــيــــقــــة لــــلــــغــــايــــة تــــتــــفــــوق عــــلــــى أفـــضـــل 
الـــــمـــــمـــــارســـــات الــــعــــالــــمــــيــــة فــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، وخــــصــــوصــــًا 
ــــنـــــت مــــــع الـــــــواقـــــــع الــــمــــصــــاحــــب النــــتــــشــــار  أن الــــمــــهــــمــــة تـــــزامـ

»كوفيد19«. 

3 مراحل 
مر مسبار األمل بـ 3 مراحل بالغة الدقة، خالل عملية النقل 
ــــــي، مــــا اســـتـــوجـــب تــفــعــيــل إجــــــــــراءات عــلــمــيــة  وتـــجـــهـــيـــزه فــــي دبـ
مـــــحـــــددة وتــــوفــــيــــر الـــــشـــــروط الـــلـــوجـــســـتـــيـــة الـــمـــتـــكـــامـــلـــة لــضــمــان 
ــــثـــــل، وبـــغـــرض  إنــــجــــاز عــمــلــيــة نـــقـــل الـــمـــســـبـــار عـــلـــى الـــنـــحـــو األمـ
نــجــاح الــمــهــمــة ونــقــلــه إلــــى مــطــار نــاغــويــا فـــي الـــيـــابـــان ثـــم إلــى 

محطة االنطالق في جزيرة تانيغاشيما

المرحلة األولى
شملت تجهيز ونقل المسبار من مركز محمد بن راشد 
للفضاء إلــى مطار آل مكتوم الــدولــي بــدبــي، واستمرت 
12 ســــــاعــــــة، مــــــن 8 صـــــبـــــاحـــــًا حــــتــــى 8 مـــــــســـــــاًء، وتـــضـــمـــنـــت 
تـــجـــهـــيـــز وتـــحـــمـــيـــل حـــــاويـــــة الـــشـــحـــن الـــمـــصـــمـــمـــة خــصــيــصــًا 

للمسبار، وتأهيلها بكل التجهيزات المطلوبة لتمثل 
غرفة نظيفة مصغرة متنقلة تحافظ على درجة 

الحرارة ونسبة الرطوبة المحددة، وتعمل 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام الـــنـــيـــتـــروجـــيـــن لــتــطــهــيــر 

الــــــــمــــــــســــــــبــــــــار واألجــــــــــــــــهــــــــــــــــزة الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة 
ـــــن أي جـــزيـــئـــات  الــــحــــســــاســــة مـ

غبار في الجو.
الــــــــــخــــــــــطــــــــــوة األخـــــــــــــــــرى 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــحــــــــــــــــمــــــــــــــــيــــــــــــــــل 
مـــــــعـــــــدات الـــــدعـــــم 

األرضـــــــيـــــــة الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـــــاألجـــــهـــــزة الــــمــــســــانــــدة 
لــلــمــســبــار والــــتــــي تـــســـاعـــد فــــي نــقــلــه وتـــحـــريـــكـــه، ومـــعـــدات 
ــــلـــــى مـــــراقـــــبـــــة حــــالــــة  ــــتــــــي تـــــســـــاعـــــد عـ الـــــــدعـــــــم اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الــ
الـــــمـــــســـــبـــــار أثـــــــنـــــــاء الــــــرحــــــلــــــة إضـــــــافـــــــة إلــــــــــى اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فـــي 
عــــمــــلــــيــــات االســــــتــــــعــــــداد لـــــــإطـــــــالق، ومــــــــن ثــــــم نــــقــــل حــــاويــــة 
الــــشــــحــــن الـــــخـــــاصـــــة الـــــتـــــي تــــضــــم الــــمــــســــبــــار مــــــن مـــركـــز 
محمد بن راشد للفضاء إلى مطار آل مكتوم 
ـــنــــة، وبـــســـرعـــة  الــــــدولــــــي عــــلــــى مــــتــــن الــــشــــاحـ
مــحــددة لتقليل االهــــتــــزازات الــتــي قد 
يتعرض لها الــمــســبــار، ووصـــوالً 
إلـــــــــــــى تـــــجـــــهـــــيـــــز الـــــــــحـــــــــاويـــــــــة فــــي 
الـــمـــطـــار وتــحــمــيــلــهــا على 
ــــتـــــي  مــــــتــــــن الــــــــطــــــــائــــــــرة الـ
ســــــــــــــتــــــــــــــحــــــــــــــلــــــــــــــق إلــــــــــــــــــى 

اليابان.

 المرحلة الثانية
نــــقــــل الــــمــــســــبــــار إلـــــــى مـــــطـــــار نــــاغــــويــــا وتــــشــــمــــل تـــحـــمـــيـــل الـــمـــســـبـــار 
ومعدات الدعم األرضية إلى طائرة النقل العمالقة الخاصة 
بــــالــــدعــــم الـــلـــوجـــســـتـــي مــــن طـــــــراز »أنــــتــــونــــوف 124« الــمــخــصــصــة 
لــشــحــن الـــمـــعـــدات الـــضـــخـــمـــة، والــــتــــي تـــعـــد أكـــبـــر طــــائــــرة شــحــن 
في العالم، ورافق فريق المشروع المسبار لضمان سالمته 
طـــــوال الـــرحـــلـــة، كــمــا رصــــد الـــفـــريـــق شــــدة الــمــطــبــات الــهــوائــيــة، 
فـــي ظـــل مـــا يــمــكــن لـــالهـــتـــزازات الـــشـــديـــدة أن تــحــدثــه عــلــى بنية 
ــــبـــــار لـــــدى  ــــلـــــة بـــتـــســـلـــيـــم الـــــمـــــسـ الـــــمـــــســـــبـــــار، وانـــــتـــــهـــــت هـــــــــذه الـــــمـــــرحـ
وصــــــولــــــه إلـــــــى مـــــطـــــار نــــاغــــويــــا لـــلـــفـــريـــق اإلمــــــــاراتــــــــي الـــــمـــــوجـــــود فــي 

اليابان، وقد استغرقت رحلة الطيران 11 ساعة. 

  المرحلة الثالثة
امــــــــتــــــــدت مــــــــن مــــــطــــــار نــــــاغــــــويــــــا إلــــــــــى مــــــوقــــــع اإلطـــــــــــــــالق فــــــــي جـــــزيـــــرة 
تــانــيــغــاشــيــمــا، وشــمــلــت إنــــــزال الــمــســبــار مـــن الـــطـــائـــرة وفــحــصــه 
ــــأكــــــد مــــــن ســـــالمـــــتـــــه، ثــــــم نــــقــــلــــه بــــــــــراً مــــــن مـــــطـــــار نـــــاغـــــويـــــا إلــــى  ــــتــ والــ
مـــيـــنـــاء شـــيـــمـــامـــا، وبـــعـــدهـــا نــقــلــه بــــحــــراً مــــن مـــيـــنـــاء شــيــمــامــا إلـــى 
جزيرة تانيغاشيما، حيث استغرقت الرحلة 44 ساعة، وبعد 
وصــــولــــه مــــن الـــمـــيـــنـــاء الــمــتــخــصــص فــــي الـــجـــزيـــرة عـــمـــل الــفــريــق 
في موقع اإلطــالق على فحص المسبار قبل البدء بعمليات 

التجهيز لإطالق.

احترافية التجهيز والنقل 
وفــــي ظـــل الـــتـــحـــديـــات الــنــاجــمــة عـــن تــفــشــي فـــيـــروس »كــــورونــــا« 
الــــمــــســــتــــجــــد، تــــبــــنــــى فـــــريـــــق عــــمــــل الــــمــــســــبــــار أفـــــضـــــل اإلجــــــــــــــراءات 
الصحية المعمول بها عالميًا في عمليات نقل مسبار األمل 
مـــن مــركــز مــحــمــد بـــن راشــــد لــلــفــضــاء ثـــم إلـــى مــطــار آل مكتوم 
الدولي ومن ثم جواً إلى اليابان وإلى محطة اإلطالق، وذلك 
حفاظًا على صحة وســالمــة فــريــق العمل، والــفــريــق المرافق 
للمسبار في رحلته إلى اليابان، إضافة إلى فريق ثالث سافر 
في وقت سابق وخضع إلجراءات الحجر الصحي في اليابان 
ليكون في استقبال المسبار عند وصوله، لإشراف على 

نقله إلى محطة اإلطالق إلى الفضاء. 
  

إرادة اإلمارات 
تقهر »كورونا«.. و»المسبار« يصل اليابان باحترافية
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٢٠ يوليو ٢٠٢٠

ــــبـــــار األمـــــــــــل ثـــــــــاث مـــــــراحـــــــل تـــجـــهـــيـــزيـــة  ســــبــــقــــت عــــمــــلــــيــــة إطـــــــــــاق مـــــسـ
أســـــــاســـــــيـــــــة؛ تـــــألـــــفـــــت الـــــمـــــرحـــــلـــــة األولــــــــــــــى مـــــــن إزالــــــــــــــة غــــــطــــــاء كــــامــــيــــرا 
االستكشاف قبل تثبيت الصاروخ على منصة اإلطاق، وشملت 
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة تـــحـــريـــك الــــــصــــــاروخ الـــــــذي يـــحـــمـــل الـــمـــســـبـــار إلـــى 
منصة اإلطـــاق، وهــي عملية معقدة ودقــيــقــة، استغرقت نحو 
نــصــف ســـاعـــة، واســـتـــلـــزمـــت فــصــل مـــعـــدات الــتــحــكــم األرضــــــي عن 
المسبار بشكل مؤقت، بحيث تمت إعادة تفعيل هذه المعدات 
عند وصوله إلى المنصة. أما المرحلة التجهيزية الثالثة فتمثلت 
في التحضيرات النهائية قبل 18 ساعة من إطــاق المسبار، إذ 
شملت سحب غاز النيتروجين الخاص بالمحافظة على سامة 
األجهزة، والهواء النظيف في غرفة االحتراق بالصاروخ، تاها 
فحص حــالــة الــبــطــاريــات وحــالــة المسبار، إلــى جــانــب التأكد من 
جــــهــــوزيــــة الــــفــــريــــق فـــــي غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات قـــبـــل ثــــــاث ســـــاعـــــات مــن 
اإلطـــــاق، بــحــيــث ظــلــت عملية فــحــص أجــهــزة الــمــســبــار مستمرة 

حتى ما قبل اإلطاق بخمس دقائق.

تحديات 
ــــتـــــحـــــديـــــات عــــنــــد هــــــــذا الـــــحـــــد بــــعــــد اإلطــــــــــــاق الــــنــــاجــــح  لــــــم تــــتــــوقــــف الـ
لــمــســبــار األمــــل، ولــكــن ظــهــرت تــحــديــات مــن نـــوع آخـــر أكــثــر صعوبة 
وخطورة كطبيعة المهام الفضائية االستكشافية المحفوفة دائماً 
باألخطار، إذ تمر رحلة المسبار إلى الكوكب األحمر بست مراحل، 
وهــــي بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــرحــلــة اإلطــــــاق: مــرحــلــة الــعــمــلــيــات الــمــبــكــرة، 
والماحة في الفضاء، والدخول في مدار المريخ، واالنتقال إلى 
الــمــرحــلــة الــعــلــمــيــة، والــمــرحــلــة الــعــلــمــيــة، ولــكــل مــن هـــذه الــمــراحــل 

التعامل معها  تتطلب  الــتــي  النوعية  الــخــاصــة وتحدياتها  طبيعتها 
بكل دقة وكفاءة من جانب فريق العمل.ففي المرحلة األولى من 
عملية اإلطــاق، انطلق الصاروخ متسارعاً بعيداً عن األرض، وتم 
في هــذه المرحلة استخدام محركات له تعمل بالوقود الصلب، 
وبمجرد اختراقه الــغــاف الــجــوي تــم التخلص مــن غطائه العلوي 

الذي كان يحميه أثناء اختراق الصاروخ غاف األرض. 
وفـــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة تــــم الـــتـــخـــلـــص مــــن مـــحـــركـــات الــمــرحــلــة 
األولـــــــــى، ووضـــــــع الـــمـــســـبـــار فــــي مـــــــدار األرض، لــتــعــمــل بـــعـــد ذلـــك 
مــحــركــات الــمــرحــلــة الــثــانــيــة عــلــى وضـــع الــمــســبــار فــي مــســاره نحو 
الــكــوكــب األحــمــر مــن خـــال عملية مـــحـــاذاة دقــيــقــة مــع الــمــريــخ، 
وكانت سرعة المسبار في هذه المرحلة 11 كيلومتراً في الثانية 

الواحدة، أي 39600 كيلومتر في الساعة. 
ــــــن رحـــلـــتـــه  ــــثـــــة مـ ــــثـــــالـ ــــلـــــة الـ ــــبـــــار األمـــــــــــل إلـــــــــى الـــــمـــــرحـ ــــتـــــقـــــل مـــــسـ ــــــم انـ ثـ

التاريخية، والمعروفة بمرحلة العمليات المبكرة، وفيها بدأت 
سلسلة من األوامر المعدة مسبقاً بتشغيل مسبار األمل .

فحوص
وفــــــــــور تــــلــــقــــي الــــمــــحــــطــــة األرضـــــــيـــــــة فــــــي دبــــــــي هــــــــذه اإلشــــــــــــــــارة، بـــاشـــر 
فـــريـــق الــعــمــل إجــــــراء ســلــســلــة مـــن الـــفـــحـــوص لــلــتــأكــد مـــن ســامــة 
المسبار واستمرت مــدة 45 يــومــاً، فحص فيها فريق العمليات 
والــــفــــريــــق الـــهـــنـــدســـي لــلــمــســبــار جــمــيــع األجـــــهـــــزة لـــلـــتـــأكـــد مــــن عــمــل 
األنــظــمــة واألجـــهـــزة الـــمـــوجـــودة عــلــى مــتــن الــمــســبــار بــكــفــاءة. وفــي 
هـــذه الــمــرحــلــة، تــخــطــى فــريــق عــمــل مــســبــار األمــــل بــنــجــاح تحدي 
عمليات توجيه المسبار ليكون في أفضل مسار صوب الكوكب 
األحمر، وقد نجح الفريق في إجــراء أول مناورتين، األولــى في 

11 أغسطس والثانية في 28 من أغسطس 2020.

620.91500
معايير وجب االلتزام 

بها عند إطالق صاروخ 
»إتش 2 إيه«

مترًا في الثانية الحد 
األقصى لسرعة الرياح 

بمنطقة اإلطالق

كيلوغرام وزن 
»المسبار« متضمنًا 

الوقود

مناورة توجيه المسار 
حددت موعد الوصول 

إلى مدار المريخ
بـــعـــد إنــــجــــاز تـــوجـــيـــه الـــمـــســـار بـــنـــجـــاح، بــــــدأت الــمــرحــلــة 
الــثــالــثــة فـــي رحـــلـــة »مــســبــار األمــــــل«، عــبــر ســلــســلــة من 
العمليات االعتيادية، إذ تواصل الفريق مع المسبار 
عبر محطة التحكم األرضية بواقع مرتين إلى 3 مرات 
فــي األســبــوع، مــدة كــل منها تــتــراوح مــا بين 6 إلــى 8 
ــــاعــــــات.  وفــــــي الـــثـــامـــن مــــن نـــوفـــمـــبـــر الــــمــــاضــــي، أنــجــز  ســ
فريق العمل مناورة توجيه المسار الثالثة، ليتحدد 
-عــلــى إثــرهــا- بــدقــة مــوعــد الــوصــول إلـــى مـــدار المريخ 
يوم 9 فبراير 2021 عند الساعة 7:42 مساء بتوقيت 

اإلمارات.
وخالل هذه المرحلة أيضًا قام فريق العمل بتشغيل 
األجــــــهــــــزة الـــعـــلـــمـــيـــة ألول مـــــــرة فـــــي الــــفــــضــــاء وفــحــصــهــا 
وضــــبــــطــــهــــا، عــــبــــر تـــوجـــيـــهـــهـــا نــــحــــو الــــنــــجــــوم لـــلـــتـــأكـــد مــن 
ســــالمــــة زوايـــــــــا الـــــمـــــحـــــاذاة الــــخــــاصــــة بــــهــــا، والــــتــــأكــــد مــن 
أنــــهــــا جـــــاهـــــزة لـــلـــعـــمـــل بـــمـــجـــرد وصــــولــــهــــا إلــــــى الـــمـــريـــخ. 
ومــــــــع نــــهــــايــــة هــــــــذه الــــمــــرحــــلــــة اقــــــتــــــرب »مـــــســـــبـــــار األمــــــــل« 
مــــــن الـــــمـــــريـــــخ لــــتــــبــــدأ أهــــــــم مــــــراحــــــل مـــهـــمـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الستكشاف الكوكب األحــمــر وأكــثــرهــا خــطــورة، وهي 

مرحلة الدخول إلى مدار المريخ.

3 مراحل للتجهيز واإلطالق
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الدولة موطن لصناعة األمل وتحقيق األحالم  
ـ رامي عايش دبي 

لم يكن العشرون من يوليو 2020 يوماً عادياً بالنسبة لدولة 
اإلمـــــارات أو لــلــدول الــعــربــيــة، وربــمــا للعالم أجــمــع، بــل كــان 
مختلفاً بامتياز، وعامة فارقة في تاريخ اإلنجازات الفضائية 
ــــــة، ألنـــــــه بــــاخــــتــــصــــار يـــجـــســـد فـــكـــرة  ــيـ ــ ــ ــــاراتـ ــ الــــعــــربــــيــــة ال ســـيـــمـــا اإلمـ
طموحة بدأت قبل نحو 7 سنوات حين أعلنت قيادة الدولة 
الـــــرشـــــيـــــدة عــــــن مــــــشــــــروع إرســـــــــــال أول مــــســــبــــار عـــــربـــــي إســــامــــي 

للمريخ من أجل دراسة غافه الجوي.
كـــمـــا يــمــثــل ذاك الــــيــــوم حــصــيــلــة ســـبـــع ســــنــــوات مــــن الــحــلــم 
والطموح والعمل الدؤوب لفريق عمل »مسبار األمل« الذي 
أطلقه إلى المريخ في ذلك اليوم، معيداً للعرب أمجادهم 
االستكشافية، ومجدداً األمل في نفوسهم، ومثبتاً للقاصي 
والــــــدانــــــي أن الـــمـــســـتـــحـــيـــل ســـيـــظـــل مـــمـــكـــنـــاً فـــــي اإلمــــــــــــارات وفـــي 
قاموس قيادتها وشعبها، وأن الرهان على شبابها ال يخيب.
فبحكمة الــقــيــادة الــرشــيــدة، ورؤيــتــهــا الــثــاقــبــة، وطموحها 
الـــذي ال يــحــده شـــيء، وقــدرتــهــا على اســتــشــراف المستقبل، 
أصبحت اإلمــارات موطناً لصناعة األمــل، وتحقيق األحــام، 
فما أن ُتطرح فكرة حتى ُتطبقها سريعاً وعلى أكمل وجه، 
فـــفـــي ســبــتــمــبــر 2019 خــطــفــت دولــــــة اإلمـــــــــارات األنــــظــــار عــنــدمــا 
نـــــجـــــح مــــــركــــــز مــــحــــمــــد بـــــــن راشـــــــــــد لــــلــــفــــضــــاء بــــــــإرســــــــال أول رائـــــــد 
فــضــاء إمـــاراتـــي إلـــى الــمــحــطــة الـــدولـــيـــة.  لـــم يــكــن إرســـــال هـــزاع 
المنصوري إلى المحطة الدولية فخراً لدولة اإلمارات فقط، 
بــل للعالم العربي أجــمــع، ثــم مــا لبث هــذا الفخر أن تجدد 

واتسع صداه عندما أرسلت الدولة مسبار األمل. 

موعد 
حدد فريق العمل في مسبار األمل 15 يوليو 2020، موعداً 
مــســتــهــدفــاً إلطــــاق الــمــســبــار وهــــو الـــيـــوم األول ضــمــن »نــافــذة 
اإلطـــــاق« الــخــاصــة بــهــذه الــمــهــمــة الــفــضــائــيــة الــتــاريــخــيــة، التي 
امــــتــــدت مــــن ذلـــــك الــــتــــاريــــخ، وحـــتـــى 03 أغـــســـطـــس مــــن الـــعـــام 
عينه، وفق حسابات علمية دقيقة، تتعلق بحركة مدارات 
كل من كوكبي األرض والمريخ، وبما يضمن وصول المسبار 
إلى مداره المخطط له حول الكوكب األحمر في أقصر وقت 

ممكن، وبأقل طاقة ممكنة.
وفـــي الــرابــع عــشــر مــن ذاك الــشــهــر أعــلــنــت وكــالــة اإلمــــارات 
للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون والتشاور 
المسؤولة عن  الثقيلة،  مــع شركة ميتسوبيشي للصناعات 

صــــاروخ اإلطـــــاق، تــأجــيــل إطـــاق الــمــســبــار إلـــى 17 مــن الشهر 
عينه الساعة: 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت اإلمــارات، 
مــــن مــــركــــز تـــانـــيـــغـــاشـــيـــمـــا الـــفـــضـــائـــي فــــي الــــيــــابــــان، بـــســـبـــب عـــدم 
ــــرار األوضــــــــــــــاع الـــــجـــــويـــــة فــــــي الــــــجــــــزيــــــرة، وتــــشــــكــــل ســحــب  ــــقــ ــــتــ اســ
ركامية كثيفة، وطبقة هوائية متجمدة، جــراء عبور جبهة 
هــوائــيــة بـــــاردة، بــالــتــزامــن مــع الــوقــت األصــلــي الــمــقــرر إلطــاق 

المسبار.
كما تم تأجيل إطاق المسبار، حماية له، وحفاظاً على 
جهود سنوات من العمل، علماً أن نافذة اإلطاق مستمرة 
حـــتـــى 3 أغـــســـطـــس الـــمـــقـــبـــل، وهــــنــــاك عــــوامــــل تــقــنــيــة، إضـــافـــة 
لــحــالــة الــطــقــس، تــحــدد مـــدة تــأجــيــل اإلطــــاق. وفـــي 15 يوليو 
2020 أعلنت وكالة الفضاء اإلماراتية تأجيل انطاق المسبار 
للمرة الثانية وذلك لسوء األحوال الجوية، وبعدها في 16 
يوليو 2020 تقرر مبدئياً أن يكون إطــاق المهمة في الفترة 
مــا بــيــن 20 و22 يــولــيــو 2020 اعــتــمــاداً عــلــى تحسن األجــــواء، 
وفــي 17 يوليو 2020 أعلنت وكــالــة اإلمــــارات للفضاء ومركز 
مــحــمــد بـــن راشـــــد لــلــفــضــاء أنــــه تـــقـــرر مــبــدئــيــاً أن يـــكـــون إطـــاق 
مهمة اإلمارات للمريخ في 20 يوليو 2020 في تمام الساعة 

01:58:14 بعد منتصف الليل )بتوقيت اإلمــارات(، 19يوليو 
2020 09:58:14 مساء )بتوقيت غرينيتش(.

تحليل 
وحلل فريق العمل في المركز بشكل أولــي البيانات للتأكد 
من حالة المسبار ووضعية األلواح الشمسية، وما إذا كانت 
قد ُفتحت بصورة صحيحة بالكامل، إلى جانب التحقق من 

تصويب المسبار على نحو صحيح باتجاه الشمس.

إطالق 
ــــــاق »إتــــــش 2 أيــــــه« مــن  ــــاروخ اإلطـ ــ ــــــل« صـ وحـــمـــل »مـــســـبـــار األمـ
شركة »ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة«، والــذي يــزن 289 

طناً ويبلغ طوله 53 متراً.
وفـــــــي الــــمــــرحــــلــــة األولــــــــــى مـــــن اإلطـــــــــــاق، رفـــــــع دافــــــــع الــــوقــــود 
الصلب الصاروخ بعد االنفصال عن منصة اإلطاق، قبل أن 
بــعــد إتــمــام مهمته مــع انخفاض  ينفصل هـــذا الــجــزء تــلــقــائــيــاً 
ــــــروج الـــــصـــــاروخ بـــعـــيـــداً عــن  ــــــدء خـ ــــيـــــة وبـ تـــأثـــيـــر الـــجـــاذبـــيـــة األرضـ

مدار األرض.

تأجل إطالق »المسبار«    ›

مرتين لعدم استقرار 
الطقس في اليابان

اإلنجاز عالمة فارقة في    ›

تاريخ العرب بالقطاع 
الفضائي 

سنوات من الطموح  تنقل 
اإلمارات إلى كوكب المريخ
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شــهــد مــشــروع »مــســبــار األمـــــل«، الــعــديــد مــن أشــكــال الــتــعــاون 
والـــــشـــــراكـــــات االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، ســـــــواء مـــــع جــــامــــعــــات أو جـــهـــات 
أكاديمية أمريكية ودولــيــة، أو عبر إطــالق المسبار من خالل 
منصة إطــالق في المحطة الفضائية اليابانية »تانيغاشيما«، 
حــــيــــث عـــــــــززت وكــــــالــــــة اإلمـــــــــــــــارات لــــلــــفــــضــــاء، ومــــــركــــــز مـــحـــمـــد بــن 
راشــــــد لـــلـــفـــضـــاء، جـــهـــودهـــمـــا لــتــكــريــس هـــــذا الـــجـــانـــب فــــي كــافــة 
مشروعاتهما، وهو ما ُيطلق عليه تطبيق مفهوم »دبلوماسية 
الـــفـــضـــاء«، خــاصــة أن أي قــطــاع فــضــائــي فـــي أي دولـــــة، يــعــول 
كثيراً على الــتــعــاون الــدولــي مــع شــركــاء عالميين، كما يعول 
ــــقـــــوة الـــنـــاعـــمـــة لــــلــــدولــــة، وشــــــراكــــــات هــــــذه الــــدولــــة  ــــاً عـــلـــى الـ أيـــــضـ
عــلــى الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي والــــدولــــي والــمــحــلــي، بــغــرض تــعــزيــز 
العالقات مع الشركاء االستراتيجيين على مستوى العالم، 
وهو األمر الذي انتهجته الدولة لتطوير مشروعاتها في قطاع 

الفضاء.
ــــــالل 6 ســــــنــــــوات، مــن  وتـــمـــكـــنـــت وكـــــالـــــة اإلمـــــــــــــارات لــــلــــفــــضــــاء، خـ
إبـــرام شــراكــات مــؤثــرة وقــويــة، مــع أغــلــب وأكــبــر وكـــاالت الفضاء 
ــــبـــــح لــــديــــهــــا شـــــراكـــــة واتــــــصــــــال وتــــــواصــــــل مــع  الــــعــــالــــمــــيــــة، حــــيــــث أصـ
أكــثــر مــن 50 وكــالــة فــضــاء إقليمية ودولــيــة، فــضــالً عــن شــراكــات 
مبرمجة على هيئة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع أكثر من 30 
جهة خارجية ومحلية، فيما يأتي ذلك حرصاً منها على تعزيز 
هذه التعاون واالستثمار فيها، بهدف جني ثمار بوضع مشاريع 
استراتيجية على الطاولة، تعمل عليها كل األطـــراف المعنية، 
لــتــعــزيــز هـــــذا الـــقـــطـــاع الـــفـــضـــائـــي، وبـــمـــا يـــعـــود بــالــنــفــع عـــلـــى قــطــاع 

الـــفـــضـــاء اإلمـــــاراتـــــي، وكـــذلـــك الـــشـــريـــك، كــمــا جــــاء ذلــــك ليعكس 
أيضاً مدى ثقة العالم والدول المتقدمة في مجال الفضاء في 

اإلمارات وقيادتها الرشيدة.
وعــــــنــــــد وصــــــــــــول مـــــســـــبـــــار األمــــــــــــل إلــــــــــى الـــــمـــــرحـــــلـــــة )األخـــــــــــيـــــــــــرة( فـــي 
رحــــلــــتــــه الــــمــــريــــخــــيــــة، وهــــــــي الــــمــــرحــــلــــة الــــعــــلــــمــــيــــة، بــــعــــد اســـتـــكـــمـــال 

المبكرة  الــمــراحــل الخمس السابقة: اإلطـــالق والعمليات  إنــجــاز 
والمالحة في الفضاء والدخول لمدار االلتقاط واالنتقال للمدار 
الــعــلــمــي، تــبــدأ هـــذه األجـــهـــزة الــثــالثــة، وعــلــى مــــدار ســنــة مريخية 
كــامــلــة، تــعــادل 687 يــومــاً أرضـــيـــاً، قــابــلــة للتمديد ســنــة مريخية 

إضافية .
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وتعد األعلى عالميًا

 إماراتي ضمن 

فريق عمل المشروع

 نقل المعرفة 
والخبرات في 
علوم الفضاء 
للدول العربية

يشكل مسبار األمل منبعًا إللهام الشباب اإلماراتيين والعرب، 
على حــد ســـواء، كما يتيح نقل المعرفة والــخــبــرات فــي مجال 
عـــلـــوم وتـــقـــنـــيـــات الـــفـــضـــاء لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة. كـــونـــه نـــمـــوذجـــًا رائــــــداً 
أيـــضـــًا لــتــحــقــيــق أهــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، وبـــنـــاء الـــشـــراكـــات 
يـــــخـــــدم هــــذا  الــــعــــالــــمــــيــــة، وكــــــذلــــــك الـــــكـــــفـــــاءة فــــــي إدارة الـــــــــمـــــــــوارد. 
الـــمـــشـــروع، الــبــشــريــة بــشــكــل عــــام، والــمــجــتــمــع الــعــلــمــي بشكل 
خــــــاص، ويـــضـــع الـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي يــجــمــعــهــا مــــن خـــــال أبــحــاثــه 
ـــابــــل، فـــــي مــــتــــنــــاول أكــــثــــر مــن  فـــــي كــــوكــــب الـــــمـــــريـــــخ، مـــــن دون مــــقـ
200 مــــؤســــســــة عـــلـــمـــيـــة ومــــــركــــــز أبـــــــحـــــــاث، كــــمــــا يـــــرســـــخ مــــشــــروع 
اإلمــــارات الستكشاف الــمــريــخ، اهتمام شباب الــدولــة والعالم 

العربي، بدراسة العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا 
والــتــخــصــص فــيــهــا، كــمــا يــســهــم مـــشـــروع اإلمــــــــارات الســتــكــشــاف 
الـــــمـــــريـــــخ، فـــــي بــــنــــاء كــــــــــوادر إمـــــاراتـــــيـــــة عــــالــــيــــة الـــــكـــــفـــــاءة فـــــي مـــجـــال 

تكنولوجيا الفضاء واالبتكار واألبحاث العلمية والفضائية.
وتمتلك اإلمـــــارات خــبــرات مــتــراكــمــة فــي قــطــاع الــفــضــاء، وتعزيز 
الـــتـــعـــاون بــيــن مــخــتــلــف الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ونـــقـــل الـــخـــبـــرات فـــي ما 
بــيــنــهــا، مـــا مـــن شــأنــه أن يــســاعــد عــلــى إعـــــداد نــخــبــة مـــن الــعــقــول 
والـــكـــفـــاءات الــعــربــيــة فـــي هـــذا الــمــجــال. وأوضـــــح أن الــمــجــمــوعــة 
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون الــــفــــضــــائــــي، مـــــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـهـــم فـــــي دفـــع 

مسيرة العمل العربي المشترك في قطاع الفضاء .

»دبلوماسية الفضاء« إنجاز إماراتي 

 صور   التقطها »سفير 
اإلمارات للمريخ«  

دبي-رامي عايش

 عـــمـــلـــيـــة إطــــــــالق مـــســـبـــار األمـــــــــل، وانــــفــــصــــالــــه عـــــن الــــــصــــــاروخ بــعــد 
ساعة من اإلقــالع نحو »الالمستحيل«، وتبادل اإلشــارات بينه 
وبــيــن مــركــز الــتــحــكــم األرضـــــي فـــي الــخــوانــيــج لــتــشــغــيــلــه تــلــقــائــيــاً، 
وفتح ألواحه الشمسية وتوجيهها نحو الشمس، شكلت أولى 
محطات اإلنجاز الفضائي غير المسبوق عربياً، وأولــى تباشير 
النجاح والرضا في هذه الرحلة التاريخية التي امتدت قرابة 7 
شـــهـــور، رغـــم الــتــحــديــات الــمــخــتــلــفــة الــتــي واجــهــهــا فــريــق العمل 
قــــبــــل بــــلــــوغ هـــــــذه الــــمــــرحــــلــــة الــــتــــي تــــوجــــت 7 ســـــنـــــوات مـــــن الـــحـــلـــم 

والطموح.

استكشاف بالصور
وخـــــالل رحــلــتــه الــنــاجــحــة إلــــى الـــمـــريـــخ، الــتــقــط الــمــســبــار 3 صــور 
لـــــ»مــــضــــيــــفــــه«، األولـــــــــى كــــانــــت فـــــي الــــثــــانــــي والــــعــــشــــريــــن مـــــن يــولــيــو 
الماضي، ثم تبعتها صورة أخرى في أغسطس للهدف نفسه، 
التقطها المسبار بعد إنجازه 100 مليون كيلو متر من رحلته 
االســتــكــشــافــيــة بــكــامــيــرا تــتــبــع الــنــجــوم أيـــضـــاً، وظــهــر فـــي الــصــورة 
المريخ باألمام، فيما كوكبا زحل والمشتري، كانا في الخلف.
وظهر المريخ في هذه الصورة كنقطة بيضاء حيث التقطته 
»الــكــامــيــرا«، مــن دون خــاصــيــة الــتــركــيــز، لجمع أكــبــر كمية من 
الــضــوء مــن الــنــجــوم والــكــواكــب الــبــعــيــدة، حــيــث يــقــوم المسبار 
ــيــــانــــات الــــمــــخــــزنــــة لـــلـــنـــجـــوم ومـــواقـــعـــهـــا  ــبــ بــــمــــقــــارنــــة الــــــصــــــورة مـــــع الــ
لــتــحــديــد اتـــجـــاهـــه، ويــمــكــنــه مــــن خـــاللـــهـــا تـــحـــديـــد اتــــجــــاه الــنــجــوم 

والكواكب البعيدة.
ــــا الـــــصـــــورة الـــثـــالـــثـــة لـــلـــمـــريـــخ، فـــكـــانـــت فــــي ديـــســـمـــبـــر، حــيــث  أمــ
الــتــقــطــهــا الــجــهــاز الــعــلــمــي فـــوق الــبــنــفــســجــي، بــعــد قــطــع مسافة 

349 مليون كيلومتر من الرحلة.

مسار محدد
ولـــكـــي يــقــطــع »مـــســـبـــار األمـــــــل« مـــســـافـــة 493.5 مـــلـــيـــون كــيــلــومــتــر 
لــلــوصــول إلـــى الــمــريــخ، فــقــد احــتــاج إلـــى أجــهــزة وكــامــيــرا تعقب 
ـــاعــــد فــــــي رســــــــم تـــــصـــــور عــــــن وضـــعـــه  ـــا أن تــــسـ ـــأنــــهـ لــــلــــنــــجــــوم مــــــن شـ
لـــضـــمـــان اتــــبــــاعــــه الــــمــــســــار الــــمــــطــــلــــوب، فـــهـــو بـــحـــاجـــة إلــــــى تــحــديــد 

موقعه بدقة في الفضاء بشكل دائم .

3 أجهزة علمية 
ويــــحــــمــــل الــــمــــســــبــــار 3 أجـــــهـــــزة عـــلـــمـــيـــة صـــمـــمـــت لـــجـــمـــع أكـــبـــر 
حجم من المعلومات حول مناخ كوكب المريخ، تساعد 
فــــي تـــوفـــيـــر أول صـــــــورة مـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــغـــالف الــــجــــوي لــلــمــريــخ 

وعلى مدار اليوم وخالل فصول السنة.
وطور الفريق العلمي هذه األجهزة بالتعاون وشراكة علمية 
مع مختبر الفيزياء الجوية والفضاء في جامعة كولورادو في 
بــولــدر، وجــامــعــة واليـــة أريـــزونـــا، حــيــث كـــان هــنــاك تــعــاون مهم 
لــتــطــويــر األجــــهــــزة الـــثـــالثـــة لــلــمــســبــار، الـــتـــي تــــم تــصــمــيــمــهــا بــشــكــل 
ــــبـــــاب تــالشــي  مـــخـــصـــص لـــتـــوفـــر الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة عــــن »أسـ
ـــمــــريــــخ«، وتــــوفــــيــــر »أول صــــــــورة شــــامــــلــــة عــن  ــلـ الـــــغـــــالف الـــــجـــــوي لــ
كيفية تغير الــغــالف الــجــوي وتــغــيــرات الــطــقــس يــومــيــاً«، فضالً 
عن »اكتشاف العالقة التفاعلية بين الطبقات العليا والسفلى 

للغالف الجوي للمريخ«، 
وتــــشــــمــــل األجــــــهــــــزة الـــــمـــــذكـــــورة كـــــــالً مـــــن كــــامــــيــــرا االســـتـــكـــشـــاف 
»EXI«، و جهاز »المقياس الطيفي باألشعة تحت الحمراء« 

وجهاز المقياس الطيفي باألشعة ما فوق البنفسجية.

كاميرا رقمية 
وســــتــــوفــــر كــــامــــيــــرا االســــتــــكــــشــــاف الـــرقـــمـــيـــة »EXI« الــــتــــي يــحــمــلــهــا 
ــــلـــــغـــــالف الـــــجـــــوي  لـ »مـــــبـــــعـــــوث اإلمــــــــــــــــــــارات« أول صـــــــــــورة مــــتــــكــــامــــلــــة 
لوجهته، وهــي كاميرا تلتقط صـــوراً رقمية ملونة عالية الدقة 
لكوكب المريخ ولقياس الجليد واألوزون في الطبقة السفلى 
لــــلــــغــــالف الـــــــجـــــــوي، وتـــــعـــــد كـــــامـــــيـــــرا إشــــعــــاعــــيــــة مـــــتـــــعـــــددة الــــطــــول 
ــــقـــــاط صــــــــور مــــرئــــيــــة لــــلــــمــــريــــخ بـــــدقـــــة 12  ــتـ ــ ــــمـــــوجـــــي قــــــــــــادرة عــــلــــى الـ الـ

ميجابكسل .
ــــيـــــاس الــــطــــيــــفــــي بـــــاألشـــــعـــــة تــــحــــت الـــــحـــــمـــــراء«  أمــــــــا جـــــهـــــاز »الـــــمـــــقـ
فيقيس درجــــات الـــحـــرارة وتــوزيــع الــغــبــار وبــخــار الــمــاء والــغــيــوم 

الــجــلــيــديــة فـــي الــطــبــقــة الــســفــلــى لــلــغــالف الــــجــــوي، فــيــمــا يقيس 
»المقياس الطيفي باألشعة ما فوق البنفسجية« األوكسجين 
وأول أكسيد الكربون في الطبقة الحرارية وقياس الهيدروجين 

واألوكسجين في الطبقة العليا للغالف الجوي.

بحث ودراسة
وتـــتـــيـــح هــــــذه األجـــــهـــــزة تـــوفـــيـــر إجـــــابـــــات عـــلـــمـــيـــة مـــهـــمـــة لـــــم يــســبــق 
ألي مــهــمــة ســابــقــة أن طــرحــتــهــا مـــن قــبــل فـــي مــجــال اســتــكــشــاف 
الـــــمـــــريـــــخ، تـــتـــضـــمـــن الــــبــــحــــث عــــــن عــــــوامــــــل مــــشــــتــــركــــة تـــجـــمـــع بــيــن 
المناخ الحالي على كوكب المريخ ومناخه في الماضي البعيد 

قبل خسارته لغالفه الجوي، ودراسة أسباب تالشيه .
وهما اللذان يكونان معاً جزيئات الماء، واكتشاف العالقة 
ــــاعـــــل بــــيــــن الــــطــــبــــقــــات الــــعــــلــــيــــا والــــســــفــــلــــى لــــلــــغــــالف الــــجــــوي  ــــفـ ــتـ ــ والـ
لــكــوكــب الـــمـــريـــخ، وتـــوفـــيـــر أول صـــــورة شــامــلــة عـــن كــيــفــيــة تغير 
الغالف الجوي للمريخ وتغيرات الطقس على مدار اليوم وعبر 

كافة فصول السنة بشكل مستمر. 

بيانات مهمة
 وسيقوم المسبار بمهمته التي تتعلق بدراسة الغالف الجوي 
للمريخ من مدار علمي يكون في أقرب نقطة إلى سطح المريخ 
على ارتفاع يبلغ 20 ألف كيلومتر وفي أبعد نقطة يكون على 
ارتـــفـــاع 43 ألـــف كــيــلــومــتــر، وســيــتــمــكــن الــمــســبــار مــن إتــمــام دورة 
كــامــلــة حــــول الــكــوكــب كـــل 55 ســاعــة بـــدرجـــة مــيــل مـــــداري تبلغ 

25 درجة.

أول صورة أرسلها »مسبار األمل«

وكالة اإلمارات للفضاء أبرمت شراكات مؤثرة مع كبرى وكاالت الفضاء العالمية | أرشيفية

ثالث صور المريخ التي التقطها المسبارثاني صور كاميرا تتّبع النجوم 

الصورة األولى التقطها    ›
»موفد العرب« بعد 

ابتعاده عن األرض بمليون 
كيلومتر 

كاميرا االستكشاف    ›
إشعاعية تلتقط صورًا 

ملّونة للمريخ بدقة 12 
ميغا بكسل

توفير إجابات علمية لم    ›

تطرحها أي مهمة سابقة 
الستكشاف المريخ
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»المسبار«.. أمل 
ماليين الشباب  

ــــلـــــة مــــســــبــــار األمـــــــــل مــــنــــذ بــــدايــــتــــهــــا كــــفــــكــــرة حــــتــــى االقـــــــتـــــــراب مــن  تـــــؤكـــــد رحـ
ــــ ومهما كانت نتائجها  بالتجهيز والتصميم واإلطـــاق  المريخ، مـــروراً 
عــلــى أرض  ــــ أن األمـــل سيظل مــتــجــدداً وأن المستحيل سيظل ممكناً 
اإلمــارات وفي قاموس قيادتها وشعبها، خاصة أن مشروع اإلمــارات 
الســــتــــكــــشــــاف الــــمــــريــــخ يـــلـــعـــب دوراً مــــهــــمــــاً فـــــي بـــــث األمــــــــل فـــــي الـــشـــبـــاب 
الـــعـــربـــي وإلــــهــــام األجــــيــــال الــــقــــادمــــة، وحـــثـــهـــم عـــلـــى االهـــتـــمـــام بــمــجــاالت 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ويـــؤســـس الـــمـــشـــروع القـــتـــصـــاد مـــســـتـــدام مــبــنــي عــلــى الـــمـــعـــرفـــة، ويــعــزز 
مكانة الدولة في مجال استكشاف وعلوم الفضاء، ويرّسخ مساهمتها 
في مجال االكتشافات العلمية لخدمة اإلنسانية والمجتمع العلمي، 
فضاً عن ذلك فإن المشروع يجسد طموح اإلمــارات وسعي قيادتها 
الــــرشــــيــــدة الــمــســتــمــر إلـــــى تـــحـــدي الــمــســتــحــيــل وتـــخـــطـــيـــه، وتـــرســـيـــخ هـــذا 
التوجه كقيمة راسخة في هوية الدولة وثقافة أبنائها، وإحداث نقلة 
نوعية فــي الــدولــة فــي مــجــاالت الهندسة والــبــحــث العلمي واالبــتــكــار، 
باإلضافة إلى أنه يعد مساهمة إماراتية في تشكيل وصناعة مستقبل 

واعد لإلنسانية.

»األمـــــــــل« لـــيـــســـت مــــجــــرد كـــلـــمـــة بــســيــطــة قــــد تـــمـــر عـــلـــى أســـمـــاعـــنـــا، دون 
ــــام لــــمــــا تــعــنــيــه  ــــمــ ــــتــ أن تـــســـتـــرعـــي فــــــي أذهـــــانـــــنـــــا بــــعــــضــــاً مــــــن االنـــــتـــــبـــــاه واالهــ
وتستهدفه، وهكذا هي كانت قصة ورحلة »مسبار األمل« التي كانت 
فكرة قبل نحو 6 سنوات تبحث عن النور لتنطلق نحو آفاق نجاحها، 
والذي تحقق حينما أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مجلس الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، رعــاه 
الــــلــــه، هـــاشـــتـــاغ )#مــــســــبــــار _الـــــمـــــريـــــخ(، لــيــطــلــب مــــن الـــمـــغـــرديـــن حــيــنــهــا 

إطاق اسم عربي مميز للمسبار.
وبــعــد مــــرور وقـــت قــصــيــر جـــاء إعــــان ســمــوه خـــال حــفــل الــكــشــف عن 
األهــــــداف الــعــلــمــيــة لــمــشــروع اإلمـــــــارات الســتــكــشــاف الـــمـــريـــخ، عـــن اســم 
ــــبـــــار األمـــــــــــــل«، الــــــــــذي تــــــم اخــــــتــــــيــــــاره، والـــــــــــذي جــــــــاء بـــــنـــــاء عــــلــــى آالف  »مـــــسـ
المشاركات التي وصلت عبر الــدعــوة التي وجهها سموه لكافة أبناء 
الوطن العربي، الختيار اسم للمسبار الذي يمثل أول مشروع عربي 

وإسامي للوصول للكوكب األحمر.
ــــاء اخـــتـــيـــار االســــــم لــيــشــكــل داللــــــة كـــبـــيـــرة ومـــهـــمـــة أكــــدهــــا ســـمـــوه مــن  وجــ
خـــــال شـــكـــره لـــكـــل الــمــتــفــاعــلــيــن مــــع هـــــذا الـــمـــشـــروع الـــعـــربـــي الــتــاريــخــي 
إلرســــال أول مــســبــار لــلــمــريــخ، مبيناً ســمــوه عــبــر كلماته " أن المسبار 
يمثل األمل لمايين الشباب العرب بمستقبل أفضل، واألمل عكس 
اليأس، ونحن ال نريد لمنطقتنا أن يصيبها اليأس أبــداً، هناك دائماً 
أمــــل بــمــســتــقــبــل أفــضــل لــلــجــمــيــع بــــإذن الـــلـــه«، وأن »مـــشـــروع اإلمـــــارات 
للمريخ هــو رســالــة أمـــل للشباب الــعــربــي، وال مستقبل وال إنــجــاز وال 

حياة بدون األمل« .

دبي ــ أحمد يحيى

تــعــد مــرحــلــة الــــدخــــول إلــــى مـــــدار االلـــتـــقـــاط لــكــوكــب الـــمـــريـــخ، والــتــي 
ــــلـــــق عـــلـــيـــهـــا »نــــصــــف ســــاعــــة عــــمــــيــــاء«، مــن  تـــســـتـــغـــرق 27 دقــــيــــقــــة، أُطـ
أصعب وأخطر مراحل مهمة »مسبار األمل« على اإلطالق، حيث 
يـــتـــرقـــب الــــعــــالــــم لـــحـــظـــة وصــــــــول الـــمـــســـبـــار الــــــى مـــــــــداره إلــــــى الـــكـــوكـــب 
االحمر، فيما سيكون التحكم بالمسبار خالل هذه الفترة الزمنية 
تلقائياً، من دون أي تدخل من المحطة األرضية، حيث سيعمل 

المسبار طوال هذا الوقت بشكل ذاتي. 

تحديات خطيرة
ورغــم كــل مــا تخلل مــشــروع مسبار األمــل مــن تحديات ومصاعب 
ومخاطر منذ بدايته، إال أن هذه الدقائق، هي األصعب واألخطر، 
إذ يكون االعتماد في نجاحها كلياً على عمليات البرمجة التي قام 

بها فريق العمل عند بناء وتصميم المسبار . 
ــــريـــــخ، يـــــــوم 29  ــــمـ وبـــــــــدأ مــــســــبــــار األمـــــــــل مــــرحــــلــــة االقـــــــتـــــــراب مـــــن مـــــــــدار الـ
ديسمبر الماضي، حيث ركز فريق العمل خاللها على تجهيز جميع 
أنظمة المسبار، استعداداً إلدخال المسبار في مدار االلتقاط حول 
الــــكــــوكــــب األحـــــمـــــر بـــشـــكـــل آمـــــــن، الـــــيـــــوم، الــــتــــاســــع مـــــن فــــبــــرايــــر، حــيــث 
تجهز المسبار لالقتراب من المريخ بسرعة محددة، وزاوية انحراف 

دقيقة، حتى يتمكن من الدخول إلى مدار الكوكب األحمر.

محركات الدفع
ويـــركـــز فــريــق الــعــمــل عــلــى إدخـــــال مــســبــار األمــــل فـــي مــــدار االلــتــقــاط 
حــول المريخ بشكل آمــن، ومــن أجــل إتمام هــذه المهمة بنجاح، 
سيتم حرق نصف كمية الوقود الموجودة في خزانات المسبار، 
إلبطائه إلــى الحد الــذي يسمح بإدخاله في مــدار االلتقاط، حيث 
تستمر عملية حــرق الــوقــود باستخدام مــحــركــات الــدفــع العكسي 

)دلتا في(، لمدة 27 دقيقة، لتقليل سرعة المسبار من 121,000 
كيلومتر في الساعة، إلى 18,000 كيلومتر في الساعة.

 وســــتــــتــــم عـــمـــلـــيـــة الــــــدخــــــول إلـــــــى مـــــــــدار االلـــــتـــــقـــــاط حـــــــول الــــمــــريــــخ، 
بشكل مستقل 100 %، دون تــدخــل مــن فــريــق مــشــروع اإلمــــارات 
الستكشاف الــمــريــخ، الـــذي لــن يتمكن مــن التعامل مــع المسبار، 
ــــتــــــي ســـــوف  ــــنــــــه، الــ ــــأخــــــر اإلشـــــــــــــــــارات الــــالســــلــــكــــيــــة الـــــــــصـــــــــادرة مــ بــــســــبــــب تــ

تستغرق مدة تتراوح بين 13 إلى 26 دقيقة للوصول إلى األرض.
وبــعــد نــجــاح هــذه المهمة، سيدخل المسبار فــي مـــداره األولــي 
البيضاوي الشكل، وتصل مدة الدورة الواحدة حول الكوكب فيه 
إلى 40 ساعة، وسيتراوح ارتفاع المسبار من 1000 كيلومتر فوق 
سطح المريخ، إلى 49,380 كيلومتراً، وسيستمر المسبار في هذا 

المدار لعدة أسابيع . 

مهمة علمية
وتــبــدأ الحــقــاً الــمــرحــلــة الــعــلــمــيــة، وخــاللــهــا سيتخذ »مــســبــار األمـــل« 
مـــداراً بيضاوياً حــول الــمــريــخ، على ارتــفــاع يــتــراوح مــا بين 20,000 
إلـــى 43,000 كــيــلــومــتــر، ويــســتــغــرق فــيــه الــمــســبــار 55 ســاعــة إلتــمــام 
دورة كاملة حول المريخ، ويعد المدار الذي اختاره فريق مسبار 
األمل، مبتكراً للغاية، وفريداً من نوعه، وسيسمح لمسبار األمل 
بإمداد المجتمع العلمي بأول صورة متكاملة عن الغالف الجوي 
لــكــوكــب الـــمـــريـــخ وطــقــســه خــــالل عــــام كـــامـــل، فــيــمــا ســتــقــتــصــر عــدد 
مــــرات اتــصــال »مــســبــار األمــــل« مــع الــمــحــطــة األرضـــيـــة، عــلــى مرتين 
فــقــط فـــي األســــبــــوع، وتــــتــــراوح مــــدة االتــــصــــال الــــواحــــد مـــا بــيــن 6 إلــى 

8 ساعات.
وسيمكث مسبار األمــل شهرين في مــدار االلتقاط، ينتقل بعدها 
لــلــمــدار الــعــلــمــي، بينما سيتم تــوفــيــر أول حــزمــة مــعــلــومــات بــعــد 4 

شهور من دخول المدار العلمي.

يترقب المريخ بعيون إماراتية
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