
عندمــا توصف لحظات معّينة بأنها تاريخيــة، فثّمة مخاطرة ما وامتحان 
يجريــه الزمن لصاحــب اللحظة إن كانت تســتحق مســمى تاريخية أم 
ال. قبــل خمســين عاماً أعلن اآلباء المؤسســون دولة اإلمــارات العربية 
المتحّدة، فــكان هناك من وصف الخطوة بالتاريخية في وجه من قطّب 
حاجبيــه بذهــن خالي الوفاض من تصّور لما ســيؤول إليه تجميع ســبع 
كيانات منتشــرة في الصحراء في كيان واحد اســمه دولة. فترة قصيرة 
نسبياً احتاجتها الخطوة التوحيدية تلك لتفرض على العالم كلّه االعتراف 
بتاريخيتها. ومع مّر السنوات، بل الشهور، تعّود العالم على أن ينتظر بين 
اللحظــة واألخرى خطوة إماراتية تســتحق بحق وصف «تاريخية»، وهو 
وصف ال تطلقه اإلمارات على نفسها فحسب، بل يطلقه اآلخرون عليها، 
وهــم يرون دولة تنمو وتزدهر وتســابق الزمن وتنافس نفســها إن لم 
تجد من تنافســه، ليس في المكائد والدسائس والمؤامرات والفتن، إنما 
باإلنجازات وعالئم التطوير واالزدهار التي تتحّدث عن نفسها بأبلغ مما 
يستطيعه الكّتاب واإلعالميون والشعراء. ها هي السواعد اإلماراتية تضع 
اللبنة األولى لرحلة غزو المريخ، الكوكب األحمر الذي ســيتلون، إضافة 
لألحمر، بباقي ألوان العلم األخضر واألبيض واألسود ليرفرف خفاقاً على 
أرض ذلــك الكوكــب البعيد، تماماً كما ظهر في متحف المســتقبل الذي 
استقطب المئات خالل انعقاد القمة الحكومية في دبي قبل بضعة أشهر.

أمس، وفي الذكرى الخمســين لقيام االتحاد أعلن صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد نائب رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، بدء السباق إليصال «مسبار األمل» إلى المريخ، لتحقيق الحلم 

بإيصال أول مسبار عربي للكوكب األحمر.
وبكلمات ملؤها الثقة والفخر أعلن ســمّوه أن شــباب اإلمارات هم أمل 
للشــباب العربي والمســلم، وأننا ال نعرف اليأس وال المســتحيل ولذلك 
اختار لمســبار المريخ اســم «مســبار األمل»، وهو اســم أنبتته مبادرة 
اســتمزاج رأي الناس ولم يفرضه حاكم أو مســؤول، وكما يقول صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد فإن «رأي الجماعة أفضل من رأي الفرد»، 
دون أن ينســى إســداء الشكر لـ «كل من تواصل معنا عبر تويتر وتعاون 
في إطالق اســم لـمســبارالمريخ» الذي اعتبره البداية لنتعلم حيث إن 
فريق مهندســي وعلماء اإلمارات لديهم الهمــم لمعانقة القمم والفضاء 
والوصــول للهدف. إذا كانت النســور تختار التحليــق والخفافيش تبحث 
عن الظالم، والقنافد تندس تحت األرض، والنعام يدفن رأسه في الرمال، 
فإن اإلمارات اختارت التحليق مع النسور، بل إنها تعتذر لها ألنها ستترك 

النسور في فضاء األرض فيما تعانق هي فضاء الكواكب البعيدة.
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أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي،رعاه الله، بأن مشــروع 
اإلمارات الستكشــاف المريخ ســيكون إضافة 
إماراتيــة للمعرفة البشــرية، ومحطة حضارية 
في تاريخنا العربي، واستثمار حقيقي ألجيالنا 

المستقبلية.
الكشــف  حفــل  خــالل  ســموه  وأضــاف 
عــن األهــداف العلميــة لمشــروع اإلمارات 
الزمنيــة  والتفاصيــل  المريــخ  الستكشــاف 
للمشــروع والخصائص التقنية للمســبار الذي 
سترســله دولة اإلمارات لكوكــب المريخ في 
منتصف العام 2020، ونوعية الدراســات التي 
ســيجريها المشــروع اإلماراتي على الكوكب 
األحمر، الذي حضره ســمو الشيخ حمدان بن 
محمد بــن راشــد آل مكتوم ولــي عهد دبي 
وســمو الشيخ ســيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلــس الوزراء وزير الداخلية وســمو 
الشــيخ منصــور بن زايد نائــب رئيس مجلس 
الــوزراء وزير شــؤون الرئاســة بأن مشــروع 
اإلمــارات الستكشــاف المريــخ يبعث بثالث 
رسائل، األولى للعالم بأننا أهل حضارة، وكما 
كان لنــا دور ســابق فــي المعرفة اإلنســانية 
ســيكون لنا دور الحق أيضا، والثانية إلخواننا 
العــرب بأنــه ال يوجــد مســتحيل وبإمكاننــا 
منافســة بقية األمم العظمــى ومزاحمتها في 
الســباق المعرفــي، والثالثة لشــبابنا بأن من 
يعشق القمم يصل ألبعد منها .. يصل للفضاء.. 

وال سقف وال سماء لطموحاتنا. 
وقــال ســموه «من خيمة صغيــرة قبل 43 
عاماً بدأ زايد وراشــد، وواصلــوا الليل بالنهار 
لبناء إنســان اإلمــارات، واليوم تحــت قيادة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة ،حفظه اللــه، لدينا فريق عمل 
ينافــس األمم الكبرى في الوصــول للمريخ » 
وقال ســموه لفريق عمل المشروع « لو رآكم 
زايد اليوم لدمعت عيناه .. أنتم غرسه وثمرة 

عمله وتتويج مسيرته».

وأعلن صاحب الســمو خالل الحفل عن االسم 
الــذي تم اختياره لمســبار المريخ والذي جاء 
بنــاء على آالف المشــاركات التي وصلت عبر 
الدعوة التي وجهها ســموه لكافة أبناء الوطن 
العربي الختيار اســم للمسبار الذي يمثل أول 

مشــروع عربي وإســالمي للوصــول للكوكب 
األحمر،  وقال ســموه «نشــكر كل من تفاعل 
معنا، ومع مشــروعنا العربي التاريخي إلرسال 
أول مســبار للمريخ ، كل من ســاهم وتفاعل 
هو شريك في هذا المشروع. ويسرنا أن نعلن 
اليوم بأننا أخترنا للمسبار اسم «مسبار األمل»، 

ألن زايــد كان يمثــل األمل لدولــة اإلمارات، 
واإلمارات اليوم تمثــل األمل للمنطقة، وهذا 
المســبار يمثل األمل لماليين الشباب العرب 
بمســتقبل أفضل، واألمل عكس اليأس، ونحن 
ال نريــد لمنطقتنا أن يصيبها اليأس أبداً، هناك 
دائماً أمل بمستقبل أفضل للجميع بإذن الله».

وأضاف ســموه « مشروع اإلمارات للمريخ 
هو رسالة أمل للشــباب العربي، وال مستقبل 
وال إنجــاز وال حيــاة بدون األمــل»، كما أكد 
ســموه خــالل الحفــل أيضــا بأن « مشــروع 
المريخ هو اســتثمار اســتراتيجي في اإلنسان، 
واالســتثمار في اإلنســان هو اســتثمار رابح، 

واالســتثمار في العلم والمعرفة سترى نتيجته 
أجيال كثيرة قادمة بإذن الله»، مضيفاً ســموه 
في معرض إجابته على أســئلة الصحافيين إن 

المسبار متاح لمشاركة العرب.
وحضــر الحفــل معالي محمــد أحمد المر 
رئيس المجلس الوطني االتحادي وسمو الشيخ 
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نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي صورة في صفحته 
عبر االنستغرام تظهر صاحب السمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
رعــاه اللــه، خــالل اإلعــالن عــن تفاصيل 
مشروع «مســبار األمل» وعلق سموه على 

الصورة «أملنا مع األمل».



أحمد بــن محمد بن راشــد آل مكتوم رئيس 
مؤسســة محمد بن راشــد آل مكتوم ومعالي 
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة 
والشــباب وتنميــة المجتمع ومعالي الشــيخ 
حمــدان بــن مبــارك آل نهيان وزيــر التعليم 

العالــي والبحــث العلمي وعدد من الشــيوخ 
والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وتــم اإلعالن خالل العرض الــذي قدمه فريق 

المريخ  عمل مشــروع اإلمارات الستكشــاف 
أن المشــروع اإلماراتي ســيجيب على أسئلة 
جديــدة حــول الكوكــب األحمر لم يســتطع 
العلمــاء اإلجابــة عليهــا ســابقاً بســبب قلة 
البيانات والمعلومات وسيغطي جوانب لم تتم 

تغطيتها سابقاً من نواح علمية ومعرفية، حيث 
سيعمل المشــروع اإلماراتي على رسم صورة 
واضحة وشــاملة عــن مناخ المريخ وأســباب 
تــآكل غالفه الجوي وهــروب المياه من على 
ســطحه وبالتالــي اختفاء فرص الحيــاة عليه، 

وســيوفر المشــروع اإلماراتي  متابعة يومية 
لحالــة الطقس على الكوكــب األحمر وتفاعل 
التغيــرات في أجوائه مــن عواصف ودرجات 
حــرارة مع قممه البركانية الشــاهقة ووديانه 
العميقة وصفائحه الجليدية وصحرائه الواسعة 
ممــا يوفــر ألول مــرة للعلماء رســم نموذج 
متكامل للتغيرات الجوية اليومية والموســمية 
على ســطح الكوكب وتفاعلها مع تضاريســه 
ويســاعد العلماء على فهم األســباب العميقة 
الختفــاء المياه عن الكوكــب األحمر بعد أن 
كانت متوفرة عليه بكثرة ويســهم في رســم 
صورة متوقعة لتغير الغــالف الجوي والمناخ 
على كوكب األرض عبر آالف السنين القادمة. 

وتــم اإلعالن أيضــاً خالل الحفــل عن كافة 
التفاصيــل اللوجســتية والجــدول الزمنــي 
كوكــب  الستكشــاف  اإلمــارات  لمشــروع 
المريخ، وسيساعد المشــروع آالف العلماء 
عنــد االنتهاء منه علــى تقييم وجــود بيئة 
مناسبة للحياة على آالف الكواكب المشابهة 
له، ويضم مســبار اإلمارات الذي يدور حول 
المريخ مرة كل 55 ساعة العديد من األجهزة 
التقنية الدقيقة التي سيتم استخدامها لقياس 

التغيــرات فــي درجات الحــرارة،  أنمــاط 
والجليد، وبخار المــاء إضافة إلى الغبار في 
أجــواء المريخ. وســيوفر المشــروع بيانات 
تفصيلية للمناخ فوق قمم البراكين الضخمة 
الموجــودة علــى ســطح الكوكــب األحمر 
والمناخ في أعماق وديانه الســحيقة وعالقة 
كل ذلــك بطبقــات الغالف الجــوي، وتبلغ 
قيمــة إنفاق اإلمارات على قطاع الفضاء 20 

مليار درهم.
وقال رئيس مجلس إدارة وكالة اإلمارات 
للفضاء الدكتــور خليفه محمد ثاني الرميثي 
خــالل الحفــل «إن وكالة اإلمــارات للفضاء 
وبحكم مسؤوليتها اإلشرافية والتمويلية على 
هذا المشروع الوطني تعمل جنباً إلى جنب 
مع فريق المشروع والشركاء االستراتيجيين 
لكي يتم تنفيــذه بالوقت المحدد والتمويل 
المعتمد وذلك من خالل أفضل الممارســات 
الخاصة بالمشــاريع الفضائية الكبيرة ليحقق 

المشروع أهدافة األساسية بأذن الله».
وقــدم فريــق عمــل مشــروع اإلمارات 
الستكشاف المريخ خالل الحفل عرضاً شامًال 
عن المشــروع وعن كافــة تفاصيله العلمية 
لفيديــو توضيحــي حــول رحلة  باإلضافــة 

اإلمارات للمريخ.
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أكد ســمو الشيخ ســيف بن زايد آل نهيان 
نائب رئيــس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
أن مســبار األمل خطــوة كبيرة للبشــرية 
واإلســالمية  العربيــة  لحضارتنــا  وقفــزة 
حيث دون ســموه في صفحتــه عبر تويتر 
« #مســبار_األمل خطــوة كبيرة للبشــرية 
العربيــة واإلســالمية،  وقفــزة لحضارتنــا 
#مســبار_األمل إيذان بعودتنا كمساهمين 

فاعلين في الحضارة اإلنسانية.

أكــد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي،رعاه 
اللــه، أن مســبار األمل هو رســالة أمل 
لماليين الشــباب العربي وأضاف سموه 
فــي تدوينــة نشــرها عبــر صفحته في 
موقــع التواصــل االجتماعــي «تويتــر» 

أن مشــروع اإلمارات للمريخ ســيجيب 
على أســئلة جديدة حول أسباب اختفاء 
المياه ومعها فــرص الحياة من الكوكب 
األحمــر. وأوضح ســموه أن المشــروع 
سيوفر دراســة علمية عن مناخ المريخ 
وغالفه الجوي يوفر متابعة يومية لحالة 
الكوكــب األحمر، واختتم  الطقس على 
سموه تدوينه بالتأكيد على أنه ال يوجد 
مســتحيل ومسبار األمل رســالة للعالم 

بأننــا أهل حضــارة وكمــا كان لنا دور 
ســابق في المعرفة اإلنسانية سيكون لنا 
دور الحق أيضاً، حيث دون سموه بهذه 
المناســبة «أطلقنا بحمــد الله التفاصيل 
العلمية واللوجســتية لمشروع اإلمارات 
الستكشــاف كوكــب المريخ، مشــروع 
اإلمارات للمريخ ســيجيب على أســئلة 
جديدة حول أسباب اختفاء المياه ومعها 
فرص الحياة من الكوكب األحمر، سيوفر 

#مسبار_األمل دراســة علمية عن مناخ 
المريخ وغالفه الجوي يوفر متابعة يومية 
لحالة الطقس على الكوكب األحمر، كما 
أعلنا اليوم عن اســم مسبار المريخ بعد 
تلقينــا آالف االقتراحــات .. وأســميناه 
#مسبار_األمل .. المسبار هو رسالة أمل 
لماليين الشباب العربي، زايد كان يمثل 
األمل لنا .. واإلمارات اليوم تمثل األمل 
للكثيرين .. و #مسبار_األمل يمثل أملنا 

بمســتقبل مشرق للشــباب العربي .. ال 
يوجد مســتحيل، #مســبار_األمل رسالة 
للعالم بأننا أهــل حضارة، وكما كان لنا 
دور سابق في المعرفة اإلنسانية سيكون 
لنا دور الحق أيضا، #مسبار_األمل الذي 
سيستكشــف المريــخ هو أيضا رســالة 
للعرب بأنه ال يوجد مســتحيل وبإمكاننا 
منافســة بقية األمم العظمى ومزاحمتها 

في السباق المعرفي».
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رحلــة األلــف ميــل تبــدأ بخطــوة ورحلة 
اإلمــارات الستكشــاف المريخ تبــدأ بجهد 
وأمــل وعزيمة إماراتيــة للوصول إلى عنان 
الفضاء، حيث من المخطط أن يصل مســبار 
مشــروع اإلمارات الستكشــاف المريخ إلى 
الكوكــب األحمر بحلول عــام 2021، تزامناً 
مع اليوبيل الذهبي لذكــرى االتحاد، ولكي 
يتمكن المســبار من إنجــاز ذلك، يجب أن 
ينطلــق نحو المريخ ضمن إطار زمني وجيز 
ومحــدد يعرف بـ«مهلة اإلطالق» في شــهر 
يوليــو من عام 2020. ويعــود ذلك إلى أن 
األرض أســرع في دورتها حول الشمس من 
المريخ، ولهذا فهي تلحق به أحياناً وتسبقه 
أحيانــاً أخــرى أثنــاء دوران كل منهما في 
فلكــه، ولكنهمــا يكونان فــي أقصى نقطة 
تقــارب لهما مرة واحدة فقط كل ســنتين، 
وهذا ما ســيحدث في 2020، ولهذا فإن لم 
يتــم إطالق المســبار ضمن مهلــة اإلطالق 
هــذه، لن يكــون باإلمــكان الوصــول إلى 
المريخ عام 2021، وســيتعين علينا االنتظار 
لعامين كاملين إلعادة التجربة مرة أخرى. 

أمــا بالنســبة لكيفيــة إيصال المســبار إلى 
مدار المريخ، فسوف يتم وضعه في مقدمة 
صاروخ حامل مشابه للصواريخ المستخدمة 
عــادة في إطــالق األقمار الصناعيــة ورّواد 
الفضــاء إلى محطــة الفضــاء الدولية، يتم 
تركيب المســبار وإعداد الصاروخ لإلطالق، 
وبمجــرد وصول العداد التنازلي إلى الصفر، 
يندفــع الصــاروخ باتجــاه الفضاء بســرعة 

39600 كم / الســاعة، وهي السرعة الالزمة 
لتحريــر المســبار مــن الجاذبيــة األرضية، 
وتعــرف بـســرعة اإلفــالت مــن الجاذبية 
األرضية. بعد مرور حوالي دقيقة من الزمن، 
تنفصــل المجموعــة األولى مــن الصواريخ 
الصغيرة المعززة ثم تتساقط، يتبعها عملية 
تشــغيل ثالث منّصات صاروخية، ستتهاوى 
بدورهــا إلــى أن يقــوم الصــاروخ بتحرير 
المســبار في الفضــاء ليكمل رحلته لكوكب 

المريخ عبر النظام الشمسي.
وبــدءاً من تلــك اللحظة، يبدأ المســبار 
باالرتجاج بســرعة، وســيتعين عليه تعديل 
موضعه عدة مرات إلى أن يستقر ويتوازن، 
وهذه اللحظات بالذات ستكون لحظات توتر 

وترقب بالنســبة لغرفة المراقبة والعمليات 
فــي الدولة، حيث ســينتظر الفريق العلمي 
وصول أولى اإلشــارات من المسبار كدليل 
علــى نجــاح اســتقراره األول، ألن االتصال 
بالمسبار وهو في حالة دوران وارتجاج غير 

ممكن عملياً. 

وبعــد ذلك يقــوم المســبار بفتــح ألواحه 
الشمسية الثالثة، والتوجه ذاتياً نحو الشمس 
لشــحن بطارياتــه، والتي ســتقوم بدورها 
بتزويــد كلٍّ من أجهــزة الكمبيوتر وأجهزة 
البّث والمعّدات بالطاقة الالزمة لتشــغيلها. 
وبمجرد بلوغ المســبار سرعته القصوى لن 

يحتــاج بعدهــا للمزيد من الطاقــة لدفعه 
عبر الفضاء الخالي، وســيحافظ على سرعة 
ثابتة نظراً لعدم وجود ما يمكن أن يعترض 
طريقــه أو يبطئ من ســرعته مــن هواء أو 

أجرام سماوية أو غيرها.
ويحتاج المســبار الفضائــي خالل رحلته 
الممتدة من 7 إلى 9 أشهر إلى تغيير موضعه 
مــن وقــت آلخر، وذلــك من أجــل توجيه 
ألواحــه الشمســية باتجاه الشــمس بهدف 
شحن بطارياته، ومن ثم إلعادة توجيه القط 
الموجــة الخاص بــه باتجــاه كوكب األرض 
بهــدف المحافظــة على االتصــال مع مركز 
العمليــات والمراقبة. وللتمكن من االتصال 
بكوكب األرض، ســوف يحتاج المسبار إلى 

تحديد موقعه بدقة في الفضاء بشــكل دائم 
ليتمكن من توجيه الالقط الخاص به باتجاه 
األرض، ولهذا يعتمد المسبار على مجّسات 
تعّقب النجوم مســتخدماً أنماط التجمعات 
النجمية، فيما يشــبه إلى حد كبير األسلوب 
الذي اعتاده البدو والبحارة في قديم الزمان 

لالستدالل على طريقهم.

في بداية عام 2021 سيقترب المسبار كثيراً 
مــن كوكب المريــخ، وســتكون تلك لحظة 
حاســمة أخرى فــي هذا المشــروع، حيث 
ســَيتعين على المســبار اســتخدام دافعاته 
للدخول  كفرامل ليخفف ســرعته، متأهبــاً 
إلى مــدار كوكب المريــخ. وتكمن صعوبة 
هــذه اللحظــة في أن المســبار فــي ذلك 
الوقت ســيكون بعيداً لدرجة تســتغرق بها 
اإلشارات الالســلكية من 13 إلى 20 دقيقة 
لتصــل كوكــب األرض، األمر الــذي يجعل 
من عملية التحكم بالمســبار بشــكل لحظي 
أمــراً غير ممكــن، ولهذا الســبب صممت 
برمجيــات المســبار بحيــث يكــون ذاتــي 
التحكم قدر الُمســتطاع، وقادراً على اتخاذ 
القرار لتصحيح مســاره دون الحاجة إلى أي 
تدخل بشري لحظي. وهكذا، بمجرد وصول 
المســبار إلى مدار المريخ، سيتعين عليه أن 
ُيشــّغل محركاته تلقائياً لمدة ثالثين دقيقة 
وإال فإنــه ســوف يتخطــى كوكــب المريخ 
وينتهي به المطــاف تائهاً في الفضاء. وإلى 
حيــن تمام ذلك، ســيكون فريــق العمليات 
والمراقبة علــى األرض في حالة ترقب في 
انتظار اســتالم إشارة من المسبار تدل على 
أنــه دخل مــدار المريــخ بنجــاح وبدأ في 
الدوران حــول الكوكب األحمر.  ســيدخل 

يتــم التخطيط واإلدارة والتنفيذ لمشــروع 
اإلمــارات الستكشــاف المريــخ فــي دولة 
اإلمــارات على يــد فريق إماراتــي يعتمد 
أفراده على مهاراتهم واجتهادهم الكتساب 
جميع المعارف ذات الصلة بعلوم استكشاف 
الفضــاء وتطبيقها بأيديهم مــن األلف إلى 
الياء. فعلى ســبيل المثال، لن يتم اســتيراد 
أي من التقنيات الرئيســية التي يقوم عليها 
المشــروع بل ســيتم تصميمهــا وتصنيعها 
وتجميعها محلياً على يد خبرات وإمكانات 
محليــة، أما المعرفة التقنيــة الالزمة لذلك 
فقد بــدأ تطويرها محليــاً كذلك من خالل 
تدريــب فريــق المشــروع مــن الشــباب 
اإلماراتيين عبر الشراكات االستراتيجية مع 
جهــات أكاديمية علمية عوضــاً عن توريد 
التقنيات من الوكاالت والشــركات العالمية 

المتخصصة في مجال الفضاء. 
وتكمــن فائــدة االعتمــاد علــى تطوير 
الكفاءات الوطنية في مشــروع كهذا في ما 
ينتج عن ذلك من إرث وطني قّيم وراســخ 
ورأســمال بشــري يتمثل في جيــل جديد 
مؤهــل من العلمــاء ذوي الخبــرة العالية، 
والمهندسين المدربين والملَهمين القادرين 
علــى قيادة عصر جديد مــن التقدم التقني 

والتنافسية العلمية. 
وتعتبر حكومة دولة اإلمارات مشــروع 
استكشــاف الكوكــب األحمــر نقطة تحول 
هامة في مســيرة التنمية فــي الدولة، فهو 
بداية لترســيخ قطــاع تكنولوجيــا الفضاء 
كقطاع اقتصادي رئيســي لألعــوام المقبلة، 
خصوصــاً وأن الدولة تهــدف إلى أن تكون 
ضمــن الدول الرائدة فــي مجال تكنولوجيا 
الفضاء على مســتوى العالــم بحلول موعد 
وصــول المســبار لكوكب المريــخ في عام 

2021، علمــاً بــأن تكنولوجيــات الفضــاء 
علــى الصعيد العالمي أصبــح لها دور هام 
ومتصاعــد في اقتصــادات الــدول وأمنها، 
حيــث أصبحــت تعتبــر جــزءاً ال يتجــزأ 
مــن مقومــات الحيــاة العصرية بــدءاً من 
االتصاالت والمالحــة والبث، وانتهاًء برصد 
أحــوال الطقس والكوارث الطبيعية والتنبؤ 
بهــا. وغالباً مــا تقوم صناعــة تكنولوجيات 
الفضاء حول العالم على برامج علمية ضمن 
مؤسســات وطنية متخصصة، وُتقّدر قيمتها 
بنحــو 300 مليار دوالر، بمعــدل نمو يبلغ 

%8 سنوياً. 
اإلمــارات  مشــروع  ســيكون  وهكــذا، 
الستكشــاف المريــخ بمثابــة حجــر زاوية 
إلنشــاء صناعــة تكنولوجيــات الفضاء في 
دولــة اإلمــارات، بكل ما ســينتج عن ذلك 
مــن تطبيقات وتطوير في االقتصاد الوطني 

واإلقليمي.



المسبار أوًال في مدار واسع بيضاوي الشكل، 
لينتقــل فيما بعــد إلى مــدار علمي أقرب 
إلى الكوكب، وســتتراوح سرعته بين 3600 
الى 14400 كم / الســاعة وســتبلغ أقصاها 
عندما يجعله مداره البيضاوي أكثر قرباً من 
الكوكب. وسيقوم بتشــغيل مجّساته، ويبدأ 
بجمع البيانات التي سيرســلها فيما بعد إلى 

كوكب األرض.

ويتكون مسبار مشروع اإلمارات الستكشاف 
المريخ من مجسم مضغوط سداسي الشكل 
تصميمــه يشــبه خاليا النحــل، مصنوع من 
األلمنيوم وذي بنية صلبة لكن بوزن خفيف، 
محمــي بغالف مقــّوى من صفائــح مركبة، 
حجــم المســبار ووزنه الكلــي يماثل حجم 
ووزن ســيارة صغيرة، حيــث يزن 1500كغ 
تقريبــاً متضمناً وزن الوقــود، وبأبعاد 2.37 

متر عرض و 2.90 متر طول.
ولدى المســبار أيضاً ثالثة ألواح شمسية 
الالزمة إلكمال  الطاقــة  لتوليد  يســتخدمها 
رحلته بعد وصوله للفضاء، حيث تســتطيع 
هــذه األلواح توليد 600 واط، أي ما يعادل 
الطاقة الالزمة لتشغيل حوالي 20 كومبيوتر 
محموال فــي آن واحد. وتكون هذه األلواح 
الشمســية مغلقة إلى جانبّي المســبار أثناء 
اإلطــالق، ومن ثم تفتح ذاتياً لحظة انطالقه 

في الفضاء وانفصاله عن صاروخ اإلطالق.
ويتضمن المســبار أيضاً القطــاً ذا قدرة 
عالية مــزوداً بصحن هوائي يبلغ قطره 1.5 
متر يمكن المســبار مــن التواصل مع غرفة 
العمليات والمراقبة على األرض. ويوّلد هذا 
الالقط موجات السلكية ضيقة التردد يجب 
أن يتم توجيهها بزاوية دقيقة وبشكل مباشر 

نحو كوكــب األرض إلتمــام عملية االتصال 
بنجــاح. وباإلضافــة لالقط الرئيســي، لدى 
المسبار أيضاً القطات منخفضة االستقطاب 

أقل قدرة على التوجه الذاتي الدقيق.
يتضمن المســبار أيضاً مجّســات لتعّقب 
النجوم تمكنه من تحديد موقعه في الفضاء 
من خالل دراسة تجمعات النجوم، ويحتوي 
المسبار كذلك على مجموعتين من دافعات 
الصواريــخ، األولى عبارة عن دافعات كبيرة 
يبلغ عددها من 4 إلى 6 دافعات وُتستخدم 
لزيادة الســرعة أو إنقاصهــا، أما المجموعة 
الثانيــة فهي عبارة عن دافعات صغيرة يبلغ 
عددهــا من 8 إلــى 12 دافعة مزّودة بنظام 
التحكــم باالتجاه ُتســتخدم لتعديل موضع 

واتجاه المسبار بدقة.

وباإلضافة لكل هذا، يحتاج المســبار لتغيير 
اتجاهــه ذاتياً من وقت آلخر، أحياناً لتوجيه 
ألواحه ذاتياً نحو الشــمس، وأحياناً لتوجيه 
الالقط الهوائي نحــو األرض، وأحياناً أخرى 
لتوجيــه معداته العلمية نحو المريخ، ولهذا 
يتضمــن المســبار مجموعــة مــن عجالت 
التحكــم الداخلية، تولد عــن طريق دورانها 
طاقــة الدفع الالزمة لتدوير المســبار بدقة 
حول أي محور. أما العقل المفكر للمســبار 
فهو حاسوب مجهز ببرامج متطورة وظيفتها 
تعديــل اتجاهــه ذاتيــاً إلدخاله فــي مدار 
المريخ، دون الحاجة ألي توجيه بشــري من 
كوكب األرض، وتعــود أهمية هذا التوجيه 
الذاتــي الــى أن المســافات الشاســعة بين 
المسبار وكوكب األرض ستحول دون القدرة 
علــى التواصــل اللحظي بينهما، وســتفرض 
تأخراً في اإلشارة لمدة تتراوح بين 13 إلى 

20 دقيقة.

كمــا يحمــل المســبار ثــالث آالت علمية 
لدراســة مناخ كوكب المريــخ، وهي كاميرا 
تقوم بإرسال صور رقمية ملونة عالية الدقة 
إلى كوكب األرض، ومقياس طيفي لألشــعة 
تحت الحمراء يقوم بدراسة أنماط التغيرات 
فــي درجات الحــرارة والجليد وبخار الماء، 
إضافة إلــى الغبار في الجو، ومقياس طيفي 
لألشــعة فــوق البنفســجية يقوم بدراســة 
الطبقــة العليا من الغــالف الجوي وتعقب 
آثــار غازي األوكســجين والهيدروجين عند 

هروبها نحو الفضاء.

وتتمثل أحد أهم أهداف مشروع اإلمارات 
الستكشــاف المريــخ هــو إثــراء المعرفة 
البشرية في مجال يعمه الكثير من الغموض 
حالياً أال وهو حقيقة الغالف الجوي والمناخ 
على كوكب المريخ، حيث سيقدم المشروع 
أول صورة شــاملة وكاملــة للغالف الجوي 
المريخي على مدار العام، وســيدرس كيفية 
تفاعــل الطبقة العليا والطبقة الســفلى من 
الغالف الجوي للكوكب األحمر، كما سيبحث 
في العالقة بين مناخ المريخ الحالي وما كان 
عليــه في الزمن الماضي قبل تالشــي غالفه 
الجــوي. وكان لكوكب المريــخ يوماً ما في 
زمن بعيــد غالف جوي قادر على االحتفاظ 
بالمياه الســائلة على سطحه، ولكن بخالف 
كوكب األرض حيث تعد المياه أساس وجود 
أشــكال الحياة وأخذ الغالف الجوي لكوكب 
المريخ بالتالشي والتآكل بشكل تدريجي مع 
مرور الوقت حتى أصبح رقيقاً جداً إلى الحد 

الذي لم يعد فيه قادراً على االحتفاظ بالماء 
إال كجليد أو بخار. ولهذا، ســيقوم مشــروع 
اإلمارات الستكشــاف المريخ بدراسة تأثير 
المناخ في طبقات الغالف الجوي الســفلي 
ودوراتــه وخصائصه على حالة فقدان غازي 
الهيدروجيــن واألوكســجين مــن الطبقات 
العليــا من الغالف الجــوي لكوكب المريخ، 
للمشــروع  العلمي  الفريــق  يأمــل  حيــث 
باكتشــاف أســباب اندفاع هذيــن الغازين 
اللذين يشــكالن المكونين األساسيين للماء 

وبالتالي أساس الحياة نحو الفضاء.

وســيقوم المســبار بدراســة التغيرات التي 
تطــرأ على الغالف الجــوي لكوكب المريخ 

خــالل دوراتــه اليومية والموســمية، األمر 
الذي سيكســب المجتمع العلمي الكثير من 
المعلومــات الجديــدة عن منــاخ الكوكب 
األحمــر، بما في ذلــك العواصــف الترابية 
المريخية الشــهيرة التي تهب على الكوكب 
على هيئــة أكوام هائلة مــن الغبار األحمر 
فتغمر الكوكــب بكامله، مقارنة بالعواصف 
الترابيــة علــى األرض والتي تكــون وجيزة 
وتحدث فــي مواقع محددة، أي أن ما يميز 
بعثة اإلمارات هو أنها ســتتمكن من معرفة 

حالة طقس المريخ على مدار الساعة. 

ومنذ بداية فكرة إطالق مشــروع اإلمارات 
الكتشــاف المريــخ، قــام فريق المشــروع 

بالتنســيق عن قرب مــع المجتمع العلمي 
العالمــي المهتــم بالمريخ، بهــدف إيجاد 
أســئلة ملحــة علميــة عن كوكــب المريخ 
لم تتمكــن المهمات الســابقة من اإلجابة 
عنهــا. ولكــي يتمكن فريق المشــروع من 
تحديد هذه األسئلة، تم التنسيق من خالل 
مجموعــة التحليل والتخطيط الستكشــاف 
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علــى وجــه التحديد، ســيكون مســبار 
مشــروع اإلمــارات الستكشــاف المريــخ 
أول مســبار من نوعه يــدرس المناخ على 
كوكب المريــخ على مدار اليوم وعبر كافة 
الفصول والمواســم بشــكل مستمر، وذلك 
ألن المســابير التابعة لمهمات االستكشاف 
الســابقة كانــت تأخذ فقط لقطــات ثابتة 
فــي أوقات محــددة من اليــوم، وبالتالي، 
أول  بمثابــة  المشــروع  ســيكون مســبار 
مرصد جوي مريخي حقيقي. باإلضافة إلى 
ذلك، ســيدرس المســبار أيضــاً األثر الذي 
تحدثــه التغيرات التــي تحدث في طبقات 
الغالف الجوي السفلى كالعواصف الغبارية 
والتغيــرات فــي درجــات الحــرارة على 
طبقات الغالف الجوي العليا وتجلياتها على 
مدى األيام واألســابيع التالية. كما سيكون 
المسبار األول من نوعه الذي يقوم بدراسة 
العالقة بين مناخ المريخ وجغرافيته، حيث 
ســيدرس العوامل المشــتركة واالختالفات 
مــا بين المناخ فوق قمم البراكين الضخمة 
الموجــودة على ســطح الكوكــب األحمر 

والمناخ في أعماق وديانه.

المستخلصة  والبيانات  المعارف  وستضيف 
من دراســة منــاخ المريخ أبعــاداً جديدة 
للمعرفة البشــرية حــول خصائص األغلفة 
الجويــة ليــس فقط فــي كوكبــي األرض 
والمريــخ، بــل أيضاً في مالييــن الكواكب 
اآلهلــة للحياة التــي تم اكتشــافها مؤخراً 
فــي مجرتنا، أي إن دراســة الغالف الجوي 
لكوكب المريخ ستساعد العلماء على تقييم 
عوالــم بعيدة من حيث توافــر المقومات 
والظــروف المناخية التــي قد تدعم وجود 

الحياة على سطحها.

اإلمــارات  مشــروع  مســبار  وســيقوم 
الستكشــاف المريخ بجمع أكثر من 1000 
غيغا بايت من البيانات الجديدة عن كوكب 
المريــخ، يتــم إيداعها في مركــز للبيانات 
العلمية في الدولــة عبر عدد من محطات 
اســتقبال أرضيــة منتشــرة حــول العالم. 
وسيقوم الفريق العلمي للمشروع بعد ذلك 
بفهرســة وتحليل هذه البيانات التي تتوافر 
للبشرية ألول مرة، ليتم بعد ذلك مشاركتها 
بشكل مفتوح ومجاني مع المجتمع العلمي 
المهتم بعلوم المريخ حول العالم في سبيل 
خدمة المعرفة اإلنسانية. ولسنوات عديدة 
بعد ذلك، ســيتم تداول هــذه المعلومات 
واستخدامها من قبل آالف المهتمين بطرق 
ال يمكننا حتى أن نبدأ بتخيلها اليوم، فسنرى 
العلمــاء والباحثين والطلبــة واألكاديميين 
من كل أنحاء العالم يســتخدمون البيانات 
التي ســيجمعها المسبار طيلة فترة دورانه 
حول المريخ لتحقيق فهم أعمق عن تطور 
المنــاخ والكواكب ضمن نظامنا الشمســي 
بمــا يمهد إلى الوصــول إلدراك أدق حول 
مكان كوكب األرض ومكانته في هذا الكون 

الشاسع. 
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أكــد العالم المصري فــي وكالة الفضاء 
األميركية «ناســا» الدكتور عصام حجي 
أن إعــالن دولــة اإلمــارات عــن قرار 
إنشــاء وكالة فضاء وإرسال أول مسبار 
عربي إلى كوكب المريخ، يعتبر خطوة 
كبيرة نحو المســتقبل، حيث يعد نجاح 
أي دولــة في غزو الفضــاء تأكيداً على 
مكانتهــا علــى األرض وهو مــا أكدته 
مقولة صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، حين قال «إن الذي ال يحجز مكاناً 
لــه في الفضــاء اليوم لــن يحافظ على 

مكانته في األرض غداً». 
وأكد حجــي في تصريحــات لمجلة 

«ســياحة اإلمارات» فــي عددها الثاني 
أن المشــروع اإلماراتــي بوصفــه أول 
رحلــة فضاء عربية إلــى المريخ، يمثل 
خطوة تاريخية، تعيد العرب إلى سابق 
عهدهم وعصرهم الذهبي، حيث كانوا 
ســباقين في علوم الفلــك وغيرها من 

العلوم.

وأوضح عالم الفضاء العربي أن أهم ما 
في المشروع اإلماراتي هو تحديد مسار 
زمني إلنجازه، وهو ما يعد عامًال رئيسياً 
لنجاحه، مشيراً إلى أن إطالق المشروع 
ســوف يساهم في استقطاب أجيال من 
العلمــاء العرب بدًال من هجرة العقول 
والمبدعيــن العرب إلــى الخارج حيث 
وكاالت الفضــاء العالمية، لعدم وجود 

مشاريع عربية مماثلة الستيعابهم.

وتابع ان المشــروع اإلماراتي يمثل فرصة 
وأمال أمام شباب العلماء العرب، والباحثين 
عن الطموح والحلــم لتحقيق تقدم علمي 
لــدول المنطقة، والخطوة األساســية نحو 
تحقيــق هذا الهــدف تتمثل فــي التعليم، 
وتوفيــر المكان والموارد الفكرية والمالية 
لألجيــال التــي ســوف تنفذ هــذا الحلم، 
وتعديــل مناهــج وطرق الدراســة لتوفير 

متخصصين في علوم الفضاء.
ورد حجي على المشككين في الجدوى 
االقتصادية لتبني برامج الفضاء قائًال العديد 
مــن المثقفين وحتى العلماء كان يشــكك 
في جدوى إنفاق مليارات الدوالرات على 
مشــاريع وبرامج الفضــاء، ولكن التجارب 
العالمية أثبتت جدوى هذه المشــروعات، 
السيما أنها تســاهم في استكشاف العديد 
والتكنولوجية  العلميــة  االبتــكارات  مــن 

التي تفيــد القطاعات المختلفة التي تمس 
مختلف جوانب حياة اإلنسان على األرض، 
حيث اســتمرت وكالة ناسا في مشروعاتها 
العمالقة التي عادت بالنفع على البشــرية، 
بعد أن كان الكثير من مشاريعها محل تندر 

وسخرية في البداية.

واعتبــر الدكتور عصام حجــي، ان توقيت 
المشــروع الفضائــي اإلماراتــي مناســب 
جداً، فهو مســعى حميد للخروج من حالة 
اإلحبــاط التي تعيشــها المنطقة، ووصف 
حجي قرار إنشاء برنامج الفضاء اإلماراتي 
بـ«الخطوة الجريئــة»، و«التاريخية»، التي 
ستســهم في زرع االهتمام العلمي وســط 
المالييــن مــن الشــباب العربــي الطموح 
والمتعطــش لوجــود تلك المشــاريع في 

الوطن العربي.
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متثل مهمة إرسال مسبار األمل إىل املريخ تاريخاً جديداً لإلنجازات االماراتية عىل وجه الخصوص والعربية بشكل عام، وتسجل وترسخ ريادة اإلمارات يف قطاع الفضاء والصناعات املرتبطة به، مام يجعلها تسري وفق الرؤية التي رسمتها الحكومة للدولة وألبنائها 
، من التقدم والتطور يف كافة املجاالت، ويأيت العلم والتعليم يف اولوياتها، ليخرج عن إطار التعليم املألوف املتعارف عليه ، ويدخل تحديات جديدة تواكب عام االبتكار.

له القط عايل االستقطاب 
مزّود بصحن هوايئ قطره 

1.5 مرت قابل للتوجيه

له ثالثة الواح شمسية لتوليد الطاقة الالزمة 
إلكامل الرحلة تستطيع االلواح الشمسية توليد 
600 واط أي ما يعادل الطاقة الالزمة لتشغيل 

20 حاسباً محموالً يف آن واحد

8 إىل 12 دافعة صغرية مزودة بنظام تحكم باالتجاه بقوة 
5 نيوتن، تستخدم إلعادة توجيه املسبار

هيكل مصنوع من األملنيوم تصميمه يشبه خلية 
النحل مزّود بألواح خفيفة الوزن
البيانات دافعات كبرية بقوة 120 غيغابايت لحفظ 

نيوتن تستخدم للترسيع 
والتبطيء

الوزن 1.500 كيلو غرام 
(متضمناً وزن الوقود)

متعّقب النجوم

ميغابايت يف الثانية رسعة اإلرسال من املسبار إىل األرض

كامريا رقمية
تقوم بإرسال صور ملونة عالية الدقة لقياس خصائص الجليد والغبار وكمية األوزون يف الغالف الجوي

مقياس طيفي باألشعة تحت الحمراء
لدراسة أمناط التغريات يف درجات الحرارة والجليد، وبخار املاء، إضافة إىل الغبار يف الجو.

مقياس طيفي باألشعة فوق البنفسجية
يقوم بدراسة الطبقة العليا من الغالف الجوي وتعّقب آثار غازي األوكسجني والهيدروجني.

1.6
3

1.500

20

كيف يؤثر ما يحدث يف الطبقة 
السفىل من الغالف الجوي يف كوكب 

املريخ عىل الطبقة العليا

فهم العالقة والتفاعالت بني 
طبقات الغالف الجوي

مام أدى إىل انعدام البيئة املناسبة 
للحياة عىل الكوكب

اكتشاف أسباب تآكل الغالف 
الجوي لكوكب املريخ

 أول صورة متكاملة للغالف 
الجوي للمريخ عىل مدار 

العام
 اثراء املعرفة البرشية يف 
املجال الغامض للغالف 

الجوي

 فهم أوسع وأعمق 
للغالف الجوي من خالل 
رسم عالقات واضحة بني 
طبقاته تأثري مكوناته عىل 

طقسه

بناء منوذج متكامل للتغريات اليومية 
واملوسمية

فهم التغريات املناخية عىل 
سطح الكوكب األحمر

كيفية تفاعل عنارص الجو مع بعضها 
ومع جغرافيا الكوكب

متابعة حالة الطقس 
باستمرار 

تستغرق رحلة 
واحدة حول املدار

يدخل املسبار مداره 
يبعد املدار البيضاوي عن الكوكب منحول املريخ

55ساعة

يتباطأ املسبار لرسعة 

متهيداً لدخول املدار
14.000كم/س

فتح األلواح الشمسية
البطارية لشحن 

39.000رسعة االنطالق

األرض عن الوصول

املريخ عند الوصول

األرض عند االنطالق

املريخ عند االنطالق

مسبار املسار

تستغرق رحلة 

يدخل املسبار مداره
منحول املريخ الكوكب عن البيضاوي املدار يبعد

واحدة حول املدار
ساعة

أ

كم/س

يتباطأ املسبار لرسعة 

متهيداً لدخول املدار
ك

فتح األلواح الشمسية
البطارية لشحن 

االنطالق رسعة االنطالقة

األرض عن الوصول

لوصولاملريخ عند ال

األرض عند االنطالق

املريخ عند االنطالق

مسبار املسار

 كم/س

 كم/س126.000رسعة الرحلةرسعة الرحلة

يستعمل املسبار جهاز 
تعقب النجوم ملعرفة 

مكانه واتجاهه

مدة رحلة املسبار 
يقطع فيها أكرث من 
600 مليون كيلومرت

دة رحلة املس
قطع فيها أكرث
60 مليون كي

يوم200

مدة رحلة املسبار 
يقطع فيها أكرث من 
600 مليون كيلومرت

مدة رحلة امل
يوم200

الزمن الذي تأخذه 
الرسالة للوصول إىل 

األرض

الزمن الذي تأ
20-13

أأ
دقيقة

يبعد املدار البيضاوي عن الكوكب من

22.000 إىل 44.000 كيلومرت

يتكون املسبار من جسم مضغوط سدايس 
من  مصنوع  النحل.  خاليا  يشبه  الشكل 
مزّود  مقّوى.  بغالف  ومحمي  االملونيوم 

بألواح خفيفة الوزن.

تقع االلواح الشمسية عىل جانبي املسبار 
اثناء االنطالق، وتفتح ذاتيا لحظة انطالقه 

للفضاء وانفصاله عن صاروخ االنطالق.

بعرض  مرتاً  حجمه  يبلغ 
2.9 مرت ارتفاع (بدون

الشمسية) األلواح 

1
2
3

توجيه الواحه نحو الشمس
توجيه الالقط الهوايئ نحو االرض

توجيه معداته العلمية نحو املريخ

 1000
جيجابايت من البيانات 
الجديدة املرسلة عن 

املريخ خالل عامني
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اختبار مكان ووسيلة إطالق الصاروخ
حامل املسبار والتخطيط له

وتنفيذ اإلطالق

تعريف الجميع يف اإلمارات واملنطقة والعامل 
بهذا اإلنجاز الضخم وتفاصيله والفرص التي 
ستنتج عنه والتعاون مع الجامعات لرتغيب 

الطالب بدراسة علوم الفضاء والهندسة 
والعلوم والتكنولوجيا

استقبال البيانات والصور وتحليلها 
ومشاركتها من اإلمارات إىل عدد كبري 

من الجامعات واملعاهد والجهات 
املتخصصة لالستفادة منها حول العامل

ضامن االلتزام باملعايري العاملية 
يف كل مراحل املرشوع

تصميم املسبار وتصنيعه وتركيب 
أدوات القياس العلمية عليه يف مقرنا 

يف مركز محمد بن راشد للفضاء

إدارة العمليات من 
تخطيط وتنظيم حتى 

مرحلة اإلطالق واالتصال 
مع املسبار

طرح األسئلة العلمية 
وتحديد الطرق الدقيقة 

لإلجابة عنها وجمع 
املعلومات

300
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يقود إبراهيم القاســمي برنامــج التعليم 
والتواصــل واإلعالم في مركــز محمد بن 
راشــد للفضاء، كما يعمل مــع الجامعات 
والمــدارس لتطويــر المبــادرات البحثية 
في مجال الفضاء، مثل برنامج كان ســات 
للمــدارس، ومشــروع نايــف 1 المصمم 
بالتعــاون مــع الجامعــة األميركيــة في 

الشارقة.
بدأ إبراهيم عمله في مؤسسة اإلمارات 
للعلوم والتقنية المتقدمة بانضمامه إلدارة 
برنامــج الفضــاء كأول موظف من خلفية 
غيــر هندســية. عمــل كممثــل للعالقات 
الدولية ومســؤول عــن إدارة االتفاقيات 
الدولية والشــراكات االستراتيجية. وانتقل 
بعدهــا إلى مكتب إدارة المشــاريع ليتم 
تعيينه مديراً لمشــروع مبــادرات األقمار 
الثانوية «كان  المــدارس  الصناعية لطالق 

سات».
ُعيِّــن إبراهيم عام 2014 مديراً لقســم 

البحوث االستراتيجية في المؤسسة
إبراهيم حاصل على شهادة البكالوريوس 
فــي العلوم المالية والمصرفية من جامعة 

اإلمارات عام 2010.

تقود ســارة األميري الفريق المســؤول عن 
الوطنية  الجامعــات  الشــراكات مع  طريق 
والمعاهــد العالميــة، كونها قائــد الفريق 
اإلمارات الستكشــاف  لمشــروع  العلمــي 

المريخ.
وكمدير لبرنامج النظم الجوية المتقدمة 
في مركز محمد بن راشد للفضاء، فهي تقود 
كذلك تصميــم وتطوير أول نظام جوي من 

دون طيار في اإلمارات.
عملت ســارة سابقاً كمدير لقسم البحث 
والتطوير في مركز محمد بن راشد للفضاء، 
حيــث أسســت إدارة المعرفــة والبحوث 

االستراتيجية وضمان الجودة في المركز.
سارة حاصلة على شــهادة البكالوريوس 
في هندسة الكمبيوتر من الجامعة األميركية 

في الشارقة عام 2008.

يشغل عمران شرف حالياً منصب مدير أول 
فــي إدارة تطوير البرامــج التقنية في مركز 
محمد بــن راشــد للفضاء، ويعمــل عمران 
مع فريق العمل علــى توجيه وإدارة ودعم 

مختلف المشاريع في المركز.
وعمل فــي فرق ومشــاريع مختلفة منذ 
انضمامه للمؤسســة كما كان عمران مسؤوًال 
عــن قياس ومعالجة بيانــات النظام الفرعي 
لدبــي ســات 1، وعمــل أيضاً في مشــروع 
دبي ســات، حيث قــاد الفريــق الكهربائي 
واإللكترونــي للقمــر االصطناعــي 2. وتــم 
تعيينه مديراً لقســم معالجــة وتحليل صور 
الفضــاء مــن عــام 2011 حتى عــام 2014. 
وعمل عمــران مع فريق عمــل على تطوير 
حلول الســتخدام الصور التي ترسلها األقمار 
الصناعيــة في مختلــف التطبيقات، وتحليل 

الصور لدعم صّناع القــرار، وتطوير تقنيات 
لتحســين الصور. وباإلضافة لواجباته الحالية 
فقــد تــم تعييــن عمــران مديراً لمشــروع 
اإلمارات الستكشــاف المريــخ. مثَّل عمران 

الدولة في وفود للجان مختلفة.

إدارة  قســم  الهرمــودي  خلــود  تــرأس 
المشــاريع فــي مركــز محمد بن راشــد 
للفضاء، حيث تقوم باإلشراف على جميع 
المعرفة  المشاريع وإدارة  جوانب متابعة 

وضمان الجودة.
وقبــل ذلــك، عملت خلود كمهندســة 
لضمان الجودة وباحث مســاعد في قسم 
البحــث والتطوير في مؤسســة اإلمارات 

للعلوم والتقنية المتقدمة
المعاييــر األولية فــي مجال  أسســت 

ضمان الجودة وإدارة المشاريع. 
خلود حاصلة على شهادة البكالوريوس 
فــي هندســة الكمبيوتــر مــن الجامعــة 

األميركية في الشارقة.

قبل مشــروع اإلمارات الستكشاف المريخ، 
عمل ســهيل المهيري في مؤسسة اإلمارات 
للعلوم والتقنية المتقدمة كجزء من الفريق 
الــذي عمل على تطويــر القمر االصطناعي 
دبــي ســات 1 فــي كوريــا، والــذي ركــز 
علــى األجهــزة المحمولة الخاصــة بالقمر 
االصطناعــي. كما عمل على تطوير األجهزة 

المحمولة الخاصة بدبي سات 2.
يعمل ســهيل حالياً على مشــروع خليفة 
ســات، وهو ثالــث قمر صناعــي منخفض 
لدولــة اإلمــارات وأكثرها تقدمــاً، مخطط 
إلطالقه عام 2018. كما يقوم ســهيل حالياً 
بإجــراء بحث يركز علــى األدوات وتطوير 

األجهزة مع مجسم القمر الصناعي.
للعلوم  اإلمارات  انضم سهيل لمؤسســة 
بعــد   2006 عــام  المتقدمــة  والتقنيــة 

أن حصــل علــى شــهادة البكالوريوس في 
هندســة الكمبيوتر مــن الجامعة األميركية 
فــي الشــارقة، وحصل بعدها على شــهادة 
الماجســتير في هندســة الطيــران (النظم 

الفضائية) من كوريا الجنوبية عام 2013.

يتحمل محمد عبد الرحيم مســؤولية إدارة 
مركبــة اإلطــالق وبرنامــج إطــالق القمر 
لعمليــة اإلطالق  قائــداً  الصناعــي بوصفه 
في مشــروع اإلمارات الستكشاف المريخ. 
وهو أيضــاً مختص في األنظمة الميكانيكية 

المتعلقة بالقمر الصناعي خليفة سات.
كان محمــد قــد انضم إلــى فريق عمل 
إطــالق دبي ســات 1 منذ بدد المشــروع، 
وشارك كذلك في تطوير دبي سات 2 بشكل 
كامل، وكانت مســؤولياته تشــمل تصميم 
الهيكل ووحدة اإللكترونيات الخاصة بالقمر 
الصناعــي، وتصميــم وصناعــة المكونــات 

وتركيبها على مركبة اإلطالق.
انضم محمد إلى مؤسسة اإلمارات للعلوم 
والتقنيــة المتقدمــة كمهنــدس ميكانيكي 
مختص في تطوير أنظمة الفضاء عام 2009، 
وهو حاصل على شــهادة البكالوريوس في 

الهندسة الميكانيكية من الجامعة األميركية 
في الشارقة، وشهادة الماجستير في هندسة 
الطيران من مؤسسة كوريا للعلوم والتقنية 

المتقدمة.

نظــم  قســم  الشامســي  زكريــا  يــرأس 
البرمجيات في إدارة تطوير أنظمة الفضاء 
بمركز محمد بن راشــد للفضاء، ويتحمل 
مسؤولية برامج التحليق وأدوات االختبار 
والتــي يتم دمجها فــي القمر االصطناعي 
«خليفة ســات»، كما يتــرأس فريق إدارة 
عمليــات مشــروع اإلمارات الستكشــاف 

المريخ.
عمــل زكريا على إدارة برنامج التحليق 
وأدوات االختبار المتعلقة بدبي ســات 2، 
وانضم إلى الفريق المسؤول عن التجميع 
والدمج واالختبار الخاص بالمشروع، نظراً 
لتخصصــه فــي تطوير برمجيــات التحكم 

باألقمار االصطناعية. 
عمــل زكريا كذلــك كعضو فــي فريق 

اإلطــالق والمــدار األولي لدبي ســات 1 
ودبي سات 2.

انضم زكريا لمؤسســة اإلمارات للعلوم 
والتقنية المتقدمة عام 2008.

يتحمــل عدنــان الريــس وفريــق عملــه 
مسؤولية تطوير وتصميم المحطة األرضية 
لمشــروع اإلمــارات الستكشــاف المريخ 
وتنفيذ غيرها من المشــاريع المستقبلية 
التــي قد يقوم بها مركز محمد بن راشــد 
للفضاء. وهــو كذلك مســؤول عن إيجاد 
المســتخدمة  للتكنولوجيا  تجاريــة  فوائد 
في مشــاريع الفضاء، وعلى وجه التحديد 
التي  التصويــر  وخدمــات  تكنولوجيــات 
تندرج تحت مشروعي دبي سات 1 ودبي 

سات 2.
باإلضافة إلى ذلك، فقد ســاهم وبشكل 
ملحــوظ في تأســيس المحطــة األرضية 
الخاصة بالمركز في عام 2007، وعمل مع 
فريق العمل الذي قام بتأســيس العمليات 
األرضية الداعمة لسلســلة دبي سات. كما 

يعمل عدنان مع فريق العمل على تقديم 
الدعم التقني التجاري وخدمات استضافة 
اللواقط الهوائية في مقر المحطة األرضية 

التابعة للمركز في دبي.

قامت نور الطنيجي بتأسيس مكتب إدارة 
المشــاريع في مؤسســة اإلمارات للعلوم 
والتقنيــة المتقدمــة، وهي تعمــل اليوم 
ضمن المكتب نفســه الــذي يندرج تحت 

مركز محمد بن راشد للفضاء.
إدارة  عــن  أيضــاً  مســؤولة  وهــي 
المعلومــات الجاريــة ودعــم المشــاريع 
المتعلقــة بخليفة ســات وأشــباه األقمار 

الصناعية ومشروع نايف 1.
تعمل نور في إدارة الجوانب التعاقدية 
والمالية لمشــروع اإلمارات الستكشــاف 
شــهادة  علــى  حاصلــة  نــور  المريــخ. 
البكالوريوس في إدارة األعمال من كليات 

التقنية العليا.



أكــد الدكتــور محمد عبد اللــه البيلي 
نائب مدير جامعة اإلمارات للشــؤون 
األكاديميــة، أن جامعة اإلمارات أبدت 
اهتمامــاً كبيــراً للمبــادرة  منذ والدة 
فكرتهــا، وعملــت جاهدة علــى تبني 

الفكرة قوًال وعمًال. 
حيث تم العمل علــى تطوير عدد من 
الكليات  المســاقات األكاديميــة فــي 
الهندســة  كليات  المعنيــة وخصوصــاً 
وتفعيل دور مركــز بحوث الطاقة في 
الجامعــة، وطــرح تخصصــات متعلقة 
في هندســة الطيران في كلية الهندسة 

الميكانيكية.
 بهدف تخريج كوادر من المهندســين 
المواطنين القادريــن على ارتياد عالم 
الفضاء ومتطلباته فــي كافة الجوانب، 
وأوضح أن مشــروع إطالق المســبار 

اإلماراتي للفضاء. 
يعتبر نقلــة نوعية وقفــزة كبيرة إلى 
األمام، حيث ســيجعل ذلك من الدولة 
متقدمة في مجال ارتياد علوم الفضاء، 
وأضاف ال شك أن إطالق المسبار ليس 

مسألة إعالمية.
 بل هي رؤية اســتراتيجية مســتقبلية 

لحكومتنا الرشيد.

أكدت نخــب تربوية متخصصة أن مســبار 
األمل هو بوابة لدخول قطاع صناعة الفضاء 
مــع التشــديد علــى أهمية تبصيــر الطلبة 
باختيار تخصصات دراســية تلبي طموحات 

المرحلة المقبلة.
وحــث معالي حســين الحمــادي وزير 
التربيــة والتعليــم الطلبــة علــى اختيــار 
تخصصــات تلبــي خطط الدولــة الطموحة 
الراميــة إلى دخــول قطاع صناعــة الفضاء 
واالســتفادة من تكنولوجيا الفضاء، مشــيراً 
خالل مشــاركته في الملتقى الطالبي الذي 
نظمتــه وزارة التربيــة تحت شــعار «نحن 
اإلمــارات» إلــى أهميــة امتــالك الطلبــة 
المهــارات الالزمــة لتمكنهــم مــن ولوج 
تخصصــات علمية تخدم توجهــات الدولة، 
بمــا يعزز التنمية والعمــل على بناء كوادر 
إماراتيــة متخصصــة في هــذا المجال، ثم 
تقديم إســهامات علميــة ومعرفية جديدة 
للبشــرية فــي مجــال استكشــاف األجرام 
الســماوية البعيدة، ووضــع دولة اإلمارات 
في مصاف الدول المتقدمة في مجال علوم 

الفضاء خالل السنوات القادمة.

وأكدت شــيخة المســكري الرئيســة التنفيذية 
للشــؤون المؤسســية فــي وكالــة اإلمــارات 
للفضاء من خالل مخاطبــة الطلبة في الملتقى 
الطالبي أنهم حريصون على زرع رغبة دراســة 
التخصصات العلميــة الخاصة بعلوم الفضاء في 
فكــر الطلبة قائلــة: "نريد رواد فضــاء وطلبة 
يحلمون أن يكونوا رواد فضاء في المســتقبل"، 
وقالــت: «نحن عيال زايد والوصول الى الفضاء 
كان رؤية للشــيخ زايد، رحمه الله، وفي العام 
2014 تحققــت تلك الرؤيــة»، وقالت: «نعاني 
فــي الوكالــة من عدم وجــود كــوادر مواطنة 
مــن الخريجيــن نحتاجهم في الوكالــة، ونريد 
أن تزيد نســبة االهتمام بالدراســات العلمية، 
وهــي متعــددة وتخدم الوكالة بصــورة كبيرة 
فهناك حاجة إلى خريجــي العلوم والرياضيات 
والهندســة، داعية الطلبة الــى الجد واالجتهاد 
التــي  الوطنيــة  المســؤولية  بقــدر  ليكونــوا 
تنتظرهم، مؤكدة ان الدولة بدخولها الفضاء هي 
تدخــل عالم صناعة الفضاء». وذكرت الدكتورة 
أمل بالهول مستشــار الشــؤون المجتمعية في 
مؤسســة وطني اإلمــارات أن التخصصات التي 
تحتاجها الدولة هي في مجال علم الفضاء الذي 
تدخل مجاله االمارات بتنافسية قوية من خالل 

مسبار المريخ الذي يعد فخراً إماراتياً عربياً.
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تواصل المؤسســات التعليميــة في الدولة 
عملهــا الــدؤوب من أجــل مواكبة طموح 
اإلمــارات إلطــالق أول مســبار عربي إلى 
 ،2021 العــام  بحلــول  المريــخ  كوكــب 
فــوزارة التعليــم العالي والبحــث العلمي 
شــرعت في إدراج تخصصات الفضاء ضمن 
خطــط االبتعاث للدراســة بالخارج للطلبة 
المواطنيــن خالل العام الدراســي المقبل، 
فيما أعلنت مؤسســات التعليم العالي في 
الدولة تركيزها على طرح البرامج التعليمية 
وعقد الشــراكات العالمية التي تســهم في 
رفد الدولة بكوادر وطنية مؤهلة لالنخراط 
في هــذا المشــروع الضخم والمســاهمة 
فيه. وقال الدكتور ســعيد الحســاني وكيل 
وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمي، 

إن وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي 
الشــيخ حمدان  وبتوجيهــات مــن معالي 
بــن مبارك آل نهيان وزيــر التعليم العالي 
والبحــث العلمــي، وضعت خطــة لتحديد 
التخصصــات المطلوبــة لتلبيــة احتياجات 
سوق العمل في المشروعات الكبرى، مثل 
برنامــج الفضاء، وحرصــاً منها على مواكبة 
التطــور المذهل في هذا المجال، تم وضع 
شــروط لالبتعاث للخارج في هذا المجال، 
أبرزهــا أن يكون الطالب المرشــح ملتحقاً 
بمؤسســة تعمــل في قطاع الفضــاء، حتى 
يعود إليها بعد التخرج، واســتناداً إلى ذلك 
دأبت الوزارة على التعاون مع مؤسســات 
الفضاء في الدولة، والتنســيق معها بشــأن 

خطوات إعداد الكوادر وفق احتياجات تلك 
المؤسسات.

وأوضح أن الوزارة وضعت ضمن خطتها 
الدراسي  العام  المواطنين  الطلبة  لالبتعاث 
المقبــل تخصصات علم الفضــاء واألرصاد 
الجوية، كأحد المجاالت الذي ستوفد الطلبة 
للدراســة بها في أرقى الجامعات العالمية، 
مشيراً إلى أنها اختارت مؤسسات تعليمية 
بنحــو 12 دولــة، وذلــك اســتناداً لترتيبها 
فــي التصنيف العالمي لالبتــكار في مجال 
التعليم وتتوزع في كوريا الجنوبية، اليابان، 
ألمانيا، الواليات المتحدة األمريكية، فنلندا، 
السويد، بريطانيا، إيرلندا، سنغافورة، كندا، 

باإلضافة إلى أستراليا وفرنسا.

وأكــد الدكتور عبداللطيف الشامســي، مدير 
مجمع كليات التقنية العليا، أن مشروع مسبار 
األمل يعد مصدر فخر لكل أبناء دولة اإلمارات، 
الذي أضحت اليوم عنواناً للتميز والريادة في 
شــتى المجــاالت. وأوضح أن كليــات التقنية 
العليا تؤكد التزامها الجاد والدائم  بالمساهمة 
في كافة المبادرات والرؤى الوطنية الطموحة 
لقيادتنــا الرشــيدة مــن خالل الحــرص على 
رفد كافة المشــاريع والمبــادرات بالكفاءات 
المعايير األكاديمية  المؤهلة بأعلــى  الوطنية 
والتطبيقيــة، والتي أثبتت وجودها على مدى 
ســنوات عمل الكليات، والتركيز على متابعة 
كل جديــد وطــرح البرامــج المتطــورة التي 

تخدم مختلفة قطاعات العمل وخاصة البرامج 
األكاديمية في مجال هندسة الطيران والفضاء 
فــي ظل توجهــات القيادة نحــو تأكيد مكانة 

اإلمارات في هذا العالم الجديد.

وأكــد الدكتــور عــارف ســلطان الحمــادي، 
مديــر جامعة خليفة أن الجامعة ســعت منذ 
تأسيســها لتأهيــل جيــل مــن المواطنين في 
مختلــف المجــاالت العلمية والهندســية عن 
طريــق البحث العلمي، وكان مجال هندســة 
الطيــران والفضــاء أحد أهم تلــك المجاالت 
الحيويــة لمســتقبل دولــة اإلمــارات، حيث 
أنشــأت الجامعة قسماً خاصاً بهندسة الطيران 

والفضــاء لتكون الجامعة األولــى في الدولة 
بهــذا المجال، كما تم تخريــج الدفعة األولى 
والتي ضمت حوالي 17 مهندســاً ومهندســة، 
حيــث ســيتم تخريــج المزيــد فــي مختلف 
المجاالت فــي األعوام القليلة القادمة، وتضم 
الجامعــة أيضــاً مركــز أبحــاث متخصصاً في 
هندسة الطيران والفضاء والذي سيدعم هذه 
المبادرة ويؤســس لإلبداع في الدولة، معبرا 
عــن فخره بــأن تكــون جامعــة خليفة ممن 
يرفدون مسبار األمل ووكالة الفضاء اإلماراتية 
بســواعد وطنيــة مؤهلة على أعلى مســتوى 
قــادرة على دعم مســيرة التطــور والبحوث 
العلميــة التي تتعدى كوكب األرض وســتصل 

إن شاء الله إلى كوكب المريخ.
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أوضــح محمد ســالم بن عمير الشامســي 
مديــر عــام شــركة العيــن للتوزيــع، أن 
مســبار «األمل» وهو المشــروع اإلماراتي 
الستكشــاف الكوكب األحمــر يعتبر انجازا 
عظيما لدولة اإلمارات،  يمثل رؤية وطموح 
وإرادة قيادتنا وشــيوخنا الذين ال يعرفون 
معنــى لكلمــة المســتحيل. وأضــاف بأن 
المســبار يعتبر من التحديات التي تخوضها 
دولــة اإلمــارات فــي مشــروعها الفضائي 
والــذي يهــدف إلى بلــوغ المريــخ. وعلى 
حسب قراءات الشامسي أوضح بأن «ناسا» 
قد أعلنــت مؤخراً على لســان مديرها أن 

البشرية لن تتمكن من االستمرار والتواجد 
طويــال، إال بالوصــول إلــى كواكــب أخرى 
المريــخ كخطــوة  بخــالف األرض ومنهــا 
أولــى. مؤكدا بأن شــعب دولــة اإلمارات 
وحتى الشــعوب العربية والعالمية تترقب 
حتمــا بلوغ كوكب المريــخ، ولنا كل الفخر 
والشــرف، بل وكل األمــل أن نحقق ذلك، 
وبــأن نكون الدولــة العربيــة األولى التي 

تحقق هذا االنجاز.

أكد الدكتور فهر حياتي عميد كلية الهندســة 
فــي جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، أن 
«مســبار األمــل» هو برنامج علمي ســيحفز 
جميع قدرات األمة بما فيها العلماء والطلبة 
وســواهم، ليكونوا جزءاً من المشروع، فضًال 
عن تهيئته لعقول األجيال الشــابة عن طريق 
برامج تخدم المشــروع العلمي، مشــيراً إلى 
أن دولــة اإلمــارات ســتصبح وجهــة مثالية 
إلرســال البعثــات التعليمية مســتقبًال، نظراً 
لتوفــر المناخ العلمي المناســب، إضافة إلى 
توفــر الخصائــص األخــرى مثل توفــر أعلى 
درجــات األمــن واألمان والتعليــم والصحة 

وخالفهــا من االمتيــازات التي تســاهم في 
ترشــيحها للمركز األول فــي التعليم عموماً 
والتكنولوجيــا والعلــوم المتقدمة على وجه 
الخصــوص. ولفت عميد كلية الهندســة في 
جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن 
أول رحلة لإلنسان للقمر كانت مفتاحاً لتطور 
العديد من المجــاالت مثل قطاع االتصاالت 
والتكنولوجيــا وغيرهــا، وحتمــاً ستســاهم 
رحلة «مســبار األمل»، في خلــق فتح آفاق 
وتخصصات جديــدة وإطالق برامج تعليمية 
دبي - البيان  تواكب احتياجات المستقبل.  

أجمــع أكاديميــون ونخــب مجتمعية أن 
«مســبار األمل» يدعم المستقبل العلمي 
للدولــة، حيث قال الدكتور ســعود المال، 
مدير كليــات التقنية العليــا في دبي، إن 
«مســبار األمل» يعد نقلة نوعية وخطوة 
رائــدة في علوم الفضاء، لهــا األثر الكبير 
في دعم المستقبل العلمي للدولة عموماً، 
والطلبة المواطنين في مختلف الجامعات 
والكليــات علــى وجــه الخصــوص، ممن 
يدرسون تخصصات الطيران وعلوم الفضاء، 
حيث ستفتح مبادرة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 
رعــاه اللــه، آفاقاً علميــة وبحثية جديدة 
كانت غير متوافرة في السابق، بينما اليوم 
أصبحت في متنــاول طلبتنا، لكونها ثورة 
علمية على الصعيدين المحلي والعالمي، 
ما سيعزز مكانة اإلمارات، باعتبارها دولة 

سباقة في مختلف المجاالت الحيوية التي 
تقدم الخدمة اإلنسانية للعالم أجمع.

وأضاف المال أن كليــات التقنية العليا 
في دبــي تنظر إلى مســاهمة طالبها في 
هذا الصدد، من خالل إعدادهم تكنولوجيا 
المســتقبل في علوم الفضــاء، بعد دخول 
دولة اإلمارات في سباق المعرفة بخوض 
تجربــة حقيقية في هذا اإلطار، ســنحصد 

ثمارها عما قريب.

واعتبر عبد العزيز الجــروان، مدير هيئة 
المواصــالت بالشــارقة، أن رحلة المريخ 
فخر لــكل إماراتــي وعربي، مشــيراً إلى 
أنها ســتكون بداية لدخول العرب ســباق 
الفضــاء وعصره، عالوة علــى أنها مصدر 

إلهام لنا جميعاً كأمة عربية، بأننا نستطيع 
المنافسة في السباق الحضاري والمعرفي 

العالمي مسبار المريخ.
وأضــاف أنهــا فرصة للشــباب العربي 
ليتجــدد لديهــم األمــل بقــدرات األمة 
العربيــة، وأال يقــف ســقف طموحاتهم 
عند حــد معّين، كمــا أن اعتماد ســموه 
اســم «األمل» فيــه داللة ونظــرة بعيدة 

المدى تبعث برســالة إلــى كل عربي أنه 
طالما تحلى باألمل سيحقق جميع أهدافه 
ويصل إلى أبعد منها، كما قال الشاعر: «ما 

أصعب العيش لوال فسحة األمل».

وقــال الشــيخ فيصل بن خالد القاســمي، 
رئيس مجموعــة الفيصل لالســتثمار، إن 

إطالق المســبار يعتبر مصدر فخر للعرب 
عموماً، ولإلماراتيين خصوصاً، لما وصلت 
إليه دولة اإلمــارات، ويفتح أبواب األمل 

ألحالم الشباب وطموحاتهم.
أما علــي جابر، عميد كليــة محمد بن 
راشــد لإلعــالم، فقال إن مشــهد شــباب 
وشــابات اإلمارات المنخرطين في إنجاز 
مســبار المريــخ، يعتبر البقعــة الوحيدة 
المضيئــة فــي خريطــة العالــم العربــي 

السوداء.
وأشــار إلى أن صاحب الســمو يمضي 
ببلده وشــعبه نحــو التحضر فــي الوقت 
الذي يذهب فيه بعض الحكام بشــعوبهم 
نحو التحجر، لتصبح بذلك دولة اإلمارات 
مفخــرة العــرب والمســلمين، وبوصلــة 
التقــدم والمنافســة، الفتاً إلى أن إنشــاء 
الوكالة سيسهم في دخول قطاع صناعات 
الفضاء، واالستفادة من تكنولوجيا الفضاء، 
بمــا يعزز التنمية والعمل على بناء كوادر 
إماراتية متخصصة فــي هذا المجال، وأن 
تكون اإلمارات ضمــن الدول الكبرى في 

مجال علوم الفضاء قبل 2021.



أجمع مسؤولون على أن اإلعالن عن تفاصيل 
مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ من شأنه 
أن يدخــل الدولة عصــراً جديداً مــن التميز 
والنجــاح على الســاحة العالميــة، حيث قال 
ســلطان أحمد بن ســليم، رئيــس موانئ دبي 
العالمية رئيس مؤسســة الموانــئ والجمارك 
والمنطقة الحــرة في دبي «يتوج اإلعالن عن 
التفاصيل العلمية لمهمة اإلمارات الستكشاف 
كوكــب المريخ مســيرة دخــول الدولة إلى 
الســباق العالمي لريادة الفضاء، التي أطلقها 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان، رئيس الدولة،حفظــه الله، حيث تأتي 
رعاية صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي،رعاه اللــه، باإلعالن عن 
التفاصيل العلمية لهذا الحدث التاريخي لتنقل 
المهمة إلى حيز التنفيذ الفعلي لنشهد إرسال 
أول مسبار عربي وإســالمي لكوكب المريخ، 
بقيــادة فريق عمــل إماراتي يصــل للكوكب 
األحمــر فــي العــام 2021، وبرؤيــة قيادتنا 
الحكيمة يتحول مشــروع استكشــاف المريخ 
إلــى حــدث تاريخي يتــوج ريــادة اإلمارات 

العالمية».
وأضاف ســلطان أحمد بن ســليم: «نفخر 
بالتقــدم الــذي تنجــزه الدولة علــى طريق 
تحقيق هذه المهمة التاريخية، التي تعبر عن 
المستوى الذي بلغته اإلمارات في تقدمها إلى 
مستوى أكثر دول العالم تطوراً، ودخولها عصر 
الفضاء لتضيف مجاًال جديداً لتميزها الشامل، 
الذي يعبر عن نفســه بمــدى التقدم المحقق 
في كافة المجــاالت، كي يأتي اإلنجاز الجديد 
متوجاً مسيرة حافلة بالنجاحات، قطعت فيها 
اإلمــارات مراحــل التطور المتتابعة بســرعة 
قياســية لتصــل اآلن إلى مرحلة استكشــاف 

الفضاء».

وتقدم ســعيد محمد الطاير، العضو المنتدب 
الرئيــس التنفيــذي لهيئة كهربــاء ومياه دبي 
بالتهنئــة إلى صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة، حفظه الله، 
وإلى أخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بالتهنئة 
على هذا اإلنجــاز التاريخي الجديد والمتمثل 
بمســبار األمل اإلماراتي، أول مشــروع عربي 
المريخ، والذي يشكل  إســالمي الستكشــاف 
عالمة مضيئة في مســيرة الدولة عبر دخولها 

قطاع التكنولوجيا واألبحاث الفضائية.
وقــال إن هذه المبادرة هــي مصدر فخر 
واعتــزاز للعرب جميعــاً كونها تســتند على 
سواعد إماراتية، وهي كما قال صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، 
رسالة للعرب بأنه ال يوجد مستحيل وبإمكاننا 
منافســة بقية األمم العظمــى ومزاحمتها في 

السباق المعرفي.
ويأتي الكشــف عن الرحلة االستكشــافية 
للكوكــب األحمر في عــام 2015 عام االبتكار 
ليؤكد على النهج المستقبلي لقيادتنا الرشيدة 
التي تســعى إلى تحقيق أعلى معدالت الرضا 
والســعادة والرفاهيــة للمواطنيــن وأفــراد 
المجتمع وتعزيز تنافســية الدولة، وفق رؤية 
اإلمــارات 2021 التي تهــدف ألن تكون دولة 
اإلمارات في مصــاف أفضل الدول في العالم 
بحلول عام 2021، تزامناً مع الذكرى الخمسين 
لقيام دولة اإلمــارات العربية المتحدة، وهو 
العام نفســه الذي سيشــهد وصول المســبار 

اإلماراتي لكوكب المريخ.

وشــؤون  لإلقامــة  العامــة  اإلدارة  وهنــأت 
األجانب في دبي صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة 
إطالق سموه اسم «مسبار األمل» على مسبار 

المريخ اإلماراتي. 
وقــال اللواء محمــد أحمد المــري، مدير 
عام اإلدارة العامة لإلقامة وشــؤون األجانب 
في دبي «إن هذا اإلنجاز العلمي الستكشــاف 
الكوكب األحمــر (المريخ) ســيعود بالفائدة 

على شعوب األرض». 
وأضاف اللواء المري إن مســبار األمل هو 
أمل وضعه وغرسه في ضمائرنا صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، 
عندمــا وضع فترة حتى عــام 2021 للوصول 
لكوكــب المريــخ وهي تصــادف الذكرى 50 

لالتحاد.

وقــال اللواء المري إن ما قاله ســموه بأن 
«مســبار المريخ هو البدايــة لنتعلم، وفريق 
مهندســي وعلمــاء اإلمــارات لديهــم الهمم 
لمعانقــة القمم والفضــاء والوصول للهدف» 

هو األمل والرؤية العظيمة لدولة اإلمارات. 

وهنــأت القيادة العامة لشــرطة دبي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، بمناســبة إطالق ســموه اسم 
«مسبار األمل» على مسبار المريخ اإلماراتي.

وقال اللــواء خميس مطــر المزينة، القائد 
العام لشــرطة دبــي «إيمان صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم باالستثمار 
فــي قطــاع التعليم هــو األفضــل واألجدى، 
كونــه يالمس حاجات الشــباب فــي التعليم 
وبناء المســتقبل القائم على العلم والمعرفة 
واالبتــكار في مجاالت عــدة، ما ينعكس على 
مجتمعاتنا ودولنــا بالخير والتقدم االقتصادي 
والثقافي والعلمي»، فقد اســعدنا قول سموه 
بــأن «شــباب اإلمــارات هــم أمل للشــباب 
العربي والمســلم ونحــن ال نعرف اليأس وال 
المستحيل، واخترنا إطالق اسم مسبار األمل». 

التنفيــذي  الرئيــس  القاســم  وقــال هشــام 
لمجموعــة وصل: مزيــج من مشــاعر الفخر 
واالعتــزاز مقرونــة بعميــق األنفــة والوالء 
انتابتنــي وأنــا أمعــن النظر بالكلمــات التي 
تضمنها إعالن صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 

مجلــس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، عن 
«مســبار األمل» اإلماراتي الذي ســيحط على 
ثرى الكوكب األحمر في العام 2021. في تلك 
الكلمات، يمكن أن نستشــف معاني اإلصرار 
والعزيمة على التفوق والتميز، تلك الســمات 
التي يأبى سموه إال أن يرددها على مسامعنا 
في كل مناسبة، ليظل الطموح قريناً لنا في كل 
خطواتنا وأفعالنا كي نعلي راية الوطن خفاقة 
في األعالي من خالل هذا المشروع المفصلي 
مــن رحلة تطورنــا بعــد دخولنا إلــى نادي 
الفضاء الدولــي، هاهي إماراتنا الفتية تحتفل 
لتأسيســها علــى طريقتها  الذهبي  باليوبيــل 
الخاصة، وتبعث برســالة أمل في مجس كوني 
تقــول فيهــا للعالم بأســره، إننا جــزء أصيل 
من عالمنا، نســهم في رقّيه وتقّدمه، ونعمل 
مع الدول الشــقيقة والصديقة، لنشــر العلم 
والمعرفــة من أجل رفاه األمم والشــعوب .. 
إنها رســالة محبة وســالم نابعة من التعاليم 
الســمحة لديننا الحنيف، ومــن قيم حضارتنا 
العربية التي حملت مشــعل النهضة اإلنسانية 

ردحاً من الزمان.

وقــال هاني الهاملــي األمين العــام لمجلس 
دبي االقتصادي إن مهمة اإلمارات الستكشاف 
كوكــب المريــخ إنما تعكــس التقــدم الذي 
بلغتــه دولة اإلمــارات في مســارات التنمية 
المســتوى االقتصادي واالجتماعي  ليس على 
فحســب بل على المســتوى التقني والعلمي. 
وأضاف إن سبر غور الفضاء إنما يعكس رؤية 
مســتقبلية وتطلعــات قيادة دولــة اإلمارات 
وشــعبها لالرتقاء إلى مستوى العالم المتقدم 

من خالل الولوج في مجــاالت علمية وتقنية 
عالية المستوى كالفضاء، مؤكداً أن غاية هذه 
المهمــة هي إســعاد المواطــن اإلماراتي بل 
اإلنســان في كل مكان مــن العالم، ذلك ألن 
العلم ليس له حدود، وأن المهمة تنطوي على 
تجارب وأبحــاث علمية وتمازج في الخبرات 
العالميــة فــي هــذا المجال ما ســتصب في 
نهايــة المطاف في صالــح المواطن اإلماراتي 
كما البشــرية وستســاهم في رســم مستقبل 
افضل للجميع.  وأعرب أحمد محبوب مصبح، 
مديــر جمارك دبي عن فخــره واعتزازه بكل 
خطــوة يتقدم بها مشــروع رحلــة اإلمارات 
الستكشــاف كوكب المريخ «مســبار األمل»، 
وأكد أن رعاية صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم لحفل اإلعالن عن تفاصيل 
هــذه الرحلة وأهدافها العلمية تأتي في إطار 
الدعم الالمحدود الذي يقدمه سموه من أجل 
إنجــاح هذا المشــروع الهام، وحرص ســموه 
على متابعته متابعة دقيقة من كافة النواحي.

وقال : «إن إعالن صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 
اللــه، في يوليو من العــام الماضي 2014 عن 
إنشــاء وكالة اإلمارات للفضاء، وإطالق دولة 
اإلمارات العربية المتحدة ألول مســبار عربي 
وإسالمي الستكشاف كوكب المريخ، في العام 
2021 بما يتزامن مع الذكرى الـ 50 لتأســيس 
الدولــة، لهو إعــالن للعالم بأســره بأن دولة 
اإلمارات قادرة علــى أن تكون في المقدمة، 
وأن اإلنســان العربي قادر على إحداث الفرق 
دوماً، وهو أهٌل ألن يحمل شعلة الحضارة بيد 
يحركها عقل مستنير طالما عاش مهتدياً بأنوار 

العلم والمعرفة والثقافة على مر التاريخ. 

ومــن جهته قــال محمد عبداللــه الجرمن 
مديــر عام مواصــالت اإلمــارات: يحق لنا 
أن نفتخــر بما تنفذه الدولــة من خطوات 
طموحة وواعدة وواثقة على طريق التقدم 
التكنولوجي والعلمي، وتحت قيادة رشيدة 
من صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإن ما 
تمتلكه دولة اإلمارات العربية المتحدة من 
مقومات وبنية تحتية وتكنولوجية مبتكرة، 
هو كفيل بخلق الفــرص المثالية وتوظيف 
اإلمكانــات كافة لتخطي التوقعات، وخدمة 
شعب اإلمارات وباقي شــعوب العالم، لما 

فيه صالح البشرية واإلنسانية.

وشدد الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام 
الهيئة االتحادية للموارد البشرية الحكومية 
على أهمية مشروع دولة اإلمارات العربية 
التاريخــي فــي مجــال الفضاء،  المتحــدة 
وإطالق المشروع التاريخي الذي أعلن عنه 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبي، رعــاه اللــه، والذي 
حمل اســم مسبار األمل كأول مسبار عربي 
وإســالمي بقيادة فريق عمــل إماراتي إلى 
كوكــب المريخ بحلول العــام 2021 تزامنا 
مع الذكرى الخمســين لقيام دولة اإلمارات 
العربيــة المتحدة، الفتاً إلى أن المشــروع 
يشــكل نــواة حقيقيــة لالبتــكار واحتضان 
اإلبداع ليس على مســتوى الدولة فحســب 

بل على مستوى المنطقة والعالم أيضاً.
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أكد ســالم الموســى، رئيس مجلــس إدارة 
«فالكــن ســيتي أوف ونــدرز» أن صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 
حاكم دبي، رعاه الله، أعاد للعرب أمجادهم 
من بوابة الفضاء، وقال: «اإلمارات في سباق 
اليوم مع التميز والتقــدم والعلم، وبالتالي 
من الطبيعي أن تكون الخطوة المقبلة هي 
الوصول للفضاء. نحن في اإلمارات نريد أن 
نتقدم في كل المجاالت، لقد بنينا اإلنســان 
وبنينــا بيئة لإلنســان ودور العلم والصحة، 
وال نــزال نبنــي ونشــيد، ولم نتــرك مكاناً 

في العالــم إال وكان لنا فيه بصمة متميزة، 
والفضاء من علوم العرب، وصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، عربي أصيل، وبفضله  يعود 
العرب إلى أمجادهم  فالمجد غريزة فينا».

 –

أكــد معالــي الدكتــور أنور قرقــاش، وزير 
الدولــة للشــؤون الخارجية وزيــر الدولة 
لشؤون المجلس الوطني أن اإلمارات تسعى 
إلى أن تنضم لصفوة صغيرة من أربع دول 
ســعت الستكشــاف المريــخ، وأضاف، في 
تدوينة نشــرها عبر صفحتــه في تويتر، أن 
األخبار اإليجابية في عالمنا العربي إماراتية 
بامتياز، حيث دّون معاليه: «المشروع أول 
مســبار عربي الستكشاف المريخ، اإلمارات 
تســعى إلــى أن تنضم لصفــوة صغيرة من 
أربع دول ســعت لهذا االستكشاف، طموح 
بلدي مصــدر فخر واعتزاز للعرب. في هذا 

الزمــن العربي الرديء، من المهم أن نخلق 
التــوازن الضــروري للتعامل مــع الظروف 
المحتقنــة، وفي اآلن ذاته أن نحلم ونطمح 
وننجز نحو مســتقبل واعــد، اإلمارات عبر 
جهودهــا العلميــة توجــه رســالة واضحة 
للعــرب، العلــم والتقنيــة والتنمية طريق 
المســتقبل المضــيء، ال بد أن نســهم في 
تعزيــز المعرفة البشــرية. رمزية مشــروع 
المســبار العربــي إلى المريــخ عميقة، لن 
نتخلف عن ركب العلم والمعرفة البشرية، 
واإلمارات بهمة قيادتها وشبابها ستكون في 
دبي - البيان  المقدمة دائماً».  

أبــدت وســائل إعالمية غربيــة اهتمامها 
بالحــدث الكبير الذي تميز بإعالن صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، عــن تفاصيل 
المشــروع اإلماراتي الستكشــاف المريخ 

الذي أطلق عليه «مسبار األمل».
وأبــرزت صحيفة ديلي ميل الخبر قائلة 
إن مســبار األمل هو أول مســبار فضائي 
عربي إلــى المريخ، وسيســتغرق وصوله 
إلى الكوكب األحمر ما بين 7 إلى 9 أشهر، 
ويتوقــع أن يصــل فــي 2021. وأضافت 
أن العلمــاء اإلماراتييــن يأملون بأن يوفر 
المســبار فهمــاً أعمــق للمنــاخ المحيط 

بالمريخ، ويتوقع أن يبقى في مساره حتى 
2023 على األقل.

وفي السياق نفســه، أبرزت محطة إيه 
بي سي نيوز الخبر، مشيرة إلى أن صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
رعــاه الله، كان أعلن عــن خطط إلطالق 
البعثــة في العام الماضــي. وكذلك وكالة 
األسوشــيتد برس التي قالت إن اإلمارات 
أطلقت على مسبارها المتجه إلى المريخ 
«أمل» فــي رحلته االستكشــافية، بهدف 

دراسة مناخ الكوكب في عام 2020. 

تايمــز»  «نيويــورك  صحيفــة  ونشــرت 
اإلمارات  أمــس حدث إطــالق  األميركية 
لمشــروع «مسبار األمل» في مهمة علمية 
الستكشاف كوكب المريخ ودراسة الغالف 

الجوي للكوكب.
الحــدث  هــذا  الصحيفــة  ووصفــت 
التاريخي باعتباره المسبار الفضائي األول 
في العالم العربي إلى المريخ، مستعرضًة 
تفاصيــل المشــروع الفضائــي اإلماراتــي 
وآمــال العلمــاء اإلماراتيين فــي مهمتهم 
العلميــة نحو فهٍم أعمــق للغالف الجوي 
للكوكب األحمر الذي من المقرر أن يصل 
إليه المسبار في عام 2021، على أن يبقى 
في مداره حتى عام 2023 على أقل تقدير.

يشــار إلى أن رحلة المســبار تستغرق 
9 شــهور، يقطــع خاللهــا أكثــر مــن 60 
مليــون كيلومتر، وبهذا اإلنجاز تكون دولة 

اإلمــارات ضمن قائمة تضــم نحو 9 دول 
في العالم فقط ممن تمتلك برامج فضائية 

الستكشاف الكوكب األحمر.

وقالت وكالة األنباء الفرنسية إن اإلمارات 
أعلنــت عــن تفاصيل مشــروع «مســبار 
األمل»، وستتركز أبحاث المسبار على فهم 
التغيــرات المناخية على ســطح الكوكب 

وتفاعل طبقاته الجوية.
وحددت أهــداف المهمة بفهم العالقة 
والتفاعــالت بين طبقــات الغالف الجوي 
للمريخ، واكتشــاف أســباب تآكل الغالف 
الجوي، ومتابعة حالة الطقس باســتمرار، 
وفهــم التغيــرات المناخيــة على ســطح 

الكوكب األحمر.
وقالت ســارة األميري، رئيســة الفريق 
العلمــي لوكالــة فرانــس بــرس، إنه أول 
مشــروع يعطينــا رؤيــة كاملــة للغالف 
الجوي لكوكب المريخ بكل طبقاته، وبكل 
التغييرات التي تحدث في هذه الطبقات.

وذكــرت أنــه أول مــرة تتوافــر هذه 
المعلومــات للمجتمــع العلمي، ال ســيما 
المعلومات حول التغييرات التي أدت إلى 
تحول الكوكب مــن كوكب عليه مياه إلى 

كوكب من دون مياه سائلة.
واعتبــرت أن «نجــاح هذا المشــروع 
يثبت أنه عندنــا قطاعات كثيرة في دولة 
اإلمارات، ونحن ال نرتكز على قطاع النفط 

فقط».

قــال ناجــي الحاي وكيــل وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة باإلنابة، إن يوم أمس كان يوم 
فخر لــكل اإلماراتيين وللشــعوب العربية،  
بعــد إعــالن التفاصيــل العلميــة  لمهمــة 
المريخ من  اإلمارات الستكشــاف كوكــب 
خالل إطالق مســبار األمــل، مؤكدا أن هذا 
االســم الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، يمثل طاقة نور كبيرة الســتعادة 
الدور العربي في عالم الفضاء وعلومه، كما 
أنه يمثل نجاحا مبهرا آخر للدولة في مجال 

جديد نبحث فيه عن التميز.

وأكد أن قادة الدولة عودونا على تأصيل 
قيمــة العلــم والبحث واالبتــكار، من أجل 
غد أفضل للدولــة علميا، مؤكدا أن الفوائد 
المنتظرة مــن هذه الرحلة االستكشــافية، 
ســتعم علــى كل العالم، وأن هذا ســيضع 
قدما قوية لإلمارات بمصاف الدول الكبرى 

في هذا المجال.
وأشــارت منى الزعابي الوكيل المساعد 
لشــؤون الخدمــات المســاندة فــي وزارة 
الشــؤون االجتماعية، إلى أن اليوم هو يوم 
مشــهود في تاريخ دولتنــا الغالية، كما انه 
يوم فخر لكل عربي يعتز بعروبته وبتاريخه 
العلمي وخاصــة في مجال الفلــك، والذي 
كان للعرب فيه تميز كبير أضاف لإلنســانية 
الكثير، مؤكــدة أن اإلمارات اليوم تعيد لنا 
فخرا كنا نعتز بها، حتى نبدأ مرحلة جديدة 

لنهضة شــاملة، تبدأ من أرض الخير والحب 
اإلمــارات، نهدي بها كل محبــي العلم في 
العالم بشــكل عام والوطــن العربي خاصة، 

إطالق مسبار (األمل) اإلماراتي.
وذكــرت آمنة الجســمي مديــرة إدارة 
تقنية المعلومات في الشــؤون االجتماعية، 
أن إطــالق مســبار (األمــل) الستكشــاف 
كوكــب المريخ، هو يــوم عيد إماراتي بكل 
المقاييس، وأن قادة الدولة ال يدعون فرصة 
لتقدم اإلمــارات  واحتاللهــا مكانة مميزة 
بين الدول، إال وسعوا اليها بكل قوة، خاصة 
أن اإلمــارات أصبحــت اليــوم تحتل مكانة 
عالميــة مهمة فــي كل المجــاالت، واليوم 
هو االنطــالق لبعد معرفي آخر في عالمنا، 
ســيفيد العالــم أجمع في مجال اكتشــاف 

الكوكب األحمر.



لم ييــأس العلماء يوماً من استكشــاف هذا 
الكوكــب المثيــر، ولم تتوقــف اجتهاداتهم 
العلميــة المتصلة للتعرف اليه خاصة فرضية 

وجود حياة على سطحه.
لذلــك نجد ان مــا يناهز الـــ٤٤ محاولة 
قد جــرت إلرســال مركبــات فضائيــة الى 
كوكــب األحمر من ِقبــل الواليات المتحدة، 
االتحاد الســوفيتي، أوروبــا، واليابان. قرابة 
ثلثين المركبات الفضائية فشلت في مهّمتها 
أما علــى األرض، أو خــالل رحلتها أو خالل 
هبوطهــا على ســطح الكوكــب األحمر. من 
أنجح محاوالت االرتحال إلى كوكب المريخ 
بـ«مارينر»،  التــي ســّميت  المشــاريع  تلك 
«برنامج الفيكنج»، «سورفيور»، «باثفيندر»، 
المركبة «ســورفيور»  قامت  و«أوديســي». 
بالتقاط صور لســطح الكوكــب، األمر الذي 
أعطــى العلماء تصوراً بوجــود ماء، إّما على 
الســطح أو تحــت ســطح الكوكــب بقليل. 
وبالنســبة للمركبة «أوديســي»، فقد قامت 
بإرســال معلومات إلــى العلماء على األرض 
والتــي مّكنــت العلمــاء من االســتنتاج من 
وجــود مــاء متجّمــد تحت ســطح الكوكب 
في المنطقة الواقعــة عند ٦٠ درجة جنوب 

القطب الجنوبي للكوكب.
فــي العــام ٢٠٠٣، قامت وكالــة الفضاء 
األوروبيــة بإرســال مركبة مدارية وســيارة 
تعمــل عن طريق التحكــم عن بعد، وقامت 
األولى بتأكيد المعلومة المتعلقة بوجود ماء 
جليد وغــاز ثاني أكســيد الكربون المتجمد 
في منطقة القطب الجنوبي لكوكب المريخ. 
تجدر اإلشــارة إلى أن أول مــن توصل إلى 
تلك المعلومة هي وكالــة الفضاء األميركية 
بتأكيــد  قامــت  األوروبيــة  المركبــة  وان 
المعلومة. باءت مســاعي الوكالة األوروبية 

بالفشــل فــي محاولــة االتصــال بالســيارة 
المصاحبة للمركبة الفضائية وأعلنت الوكالة 
رسمياً فقدانها للسيارة اآللية في فبراير من 
نفس العام. لحقــت وكالة الفضاء األميركية 
الّركب بإرســالها مركبتيــن فضائيتين وكان 
فــرق الوقت بين المركبة األولى والثانية، ٣ 
أســابيع، وتمكن الســيارات اآللية األميركية 
من إرســال صــور مذهلة لســطح الكوكب 
وقامــت الســيارات بإرســال معلومات إلى 
العلمــاء علــى األرض تفيد، بــل تؤّكد على 
تواجد الماء على ســطح الكوكب األحمر في 

الماضي. 
مارينــر ٤ ومعــه المســبار مارينر ٣ هما 
مســباران أرســلتهما ناســا إلى المريخ عام 

١٩٦٤ وأطلــق فــي ٢٨ نوفمبر ١٩٦٤. وكان 
مارينــر ٤ هو المســبار الرابع الذي ُيرســل 
الكتشاف كوكب المريخ المجاور لألرض في 
المجموعة الشمســية. والتقط مارينر ٤ أول 
صــور من الفضــاء البعيد تعــود إلى األرض 
تبين سطحه وقد غطته الفوهات، وتظهر لنا 
عالما يبدو ميتا، ويغير النظرة القديمة التي 

كانت تعتقد بوجود حياة على المريخ.
وقد صمم مارينر ٤ إلجراء مشــاهدة عن 
قرب لكوكــب المريخ وإرســال الصور إلى 
اكتشــافاته األخرى قياس  األرض. واختصت 
الجســيمات في تلــك المناطق مــن الفضاء 
بالقــرب من المريخ. كمــا كانت تلك البعثة 
بغرض التعرف على اإلمكانيات التكنولوجية 

للســفر عبر الفضاء لمدد زمنية طويله. وفي 
٢١ ديسمبر ١٩٦٧ انقطع االتصال بين مارينر 

٤ واألرض.
مارينر ٦ ومارينر ٧ هما مسباران أرسلتهما 
ناسا عام ١٩٦٩ في إطار برنامج مارينر لدراسة 
المريــخ، وقد اتخذ أحدهما مســاراً عند خط 
االستواء المريخي واآلخر مسارا قطبيا جنوبيا 
وقاما بتحليــل الغالف الجوي للمريخ وتصوير 
مئــات من الصور لســطحه. وقد اســتخدمت 
المعلومــات التي بعث بهــا مارينر ٦ لبرمجة 

مارينر ٧ الذي خلفه بمدة ٥ أيام.
وفي ٢٩ يوليــو ١٩٦٩ وقبل الوصول إلى 
أقرب نقطة على المســار بالنســبة للمريخ 
فقد االتصال مع مارينــر ٧، وتبين الحقا ان 

إحدى البطاريات فيه قد انفجرت. 
وقد أطلق مارينــر ٩ يوم ٣٠ مايو ١٩٧١ 
من كاب كانافيــرال بفلوريدا ووصل المريخ 
فــي ١٣ نوفمبر من نفس العام. اتخذ مارينر 
٩ مــدارا حــول المريــخ، وأصبــح أول قمر 
صناعــي يتخذ مــدارا حول أحــد الكواكب، 
ووصــل فــي نفس الشــهر الــذي وصل فيه 
مسبار مارس ٢ ومسبار مارس ٣ -المسباران 

الروسيان إلى المريخ. 

فايكينج ١ كانت أّول مركبة فضائية أرسلت 

إلى المريخ كجزء من برنامِج فايكينغ لوكالة 
الفضــاء األميركية ناســا وســجل فايكينغ ١ 
المهمــة األطــول على ســطح المريخ والتي 
استغرقت ٦ سنوات و١١٦ يوما (من اإلنزال 
حتــى إنهاء المهّمة) بحســاب التوقيت على 

كوكب األرض.
وكان فايكينج ٢ هو ثاني مســبار ارسلته 
ناســا ضمن برنامــج فايكينــغ ويتكون من 
قمر صناعي وظيفته الــدوران حول المريخ 
وهابط الذي وظيفته الرئيســية الهبوط على 
سطح المريخ لدراســته. الهابط عمل لفترة 
١٢٨١ يومــا مريخيا وتوقــف عمله يوم ١٢ 
ابريــل ١٩٨٠ عندمــا تعطلــت بطاريته واما 
القمر الصناعي فقد اســتمر في العمل حتى 
٢٥ يوليــو ١٩٧٨، مولدا قرب ١٦٠٠٠ صورة 

و٧٠٦ دورات حول المريخ.
مارس جلوبال ســرفيور أطلقتها ناسا إلى 
المريــخ فــي نوفمبر عــام ١٩٩٦ بعد غياب 
الواليــات المتحــدة عن ســباق المريخ دام 
عشر ســنوات. وفي يناير ٢٠٠٧ أعلنت ناسا 
رســمياً نهاية المهمة نظراً النقطاع االتصال 

بالمركبة.
ومــارس باثفايندر هي مهمة استكشــاف 
لسطح المريخ. ُأطلقت الرحلة في ٤ ديسمبر 
١٩٩٦ من قبل وكالة ناسا باستخدام صاروخ 
دلتا ٢، بعد رحلة بين الكواكب دامت سبعة 

أشــهر، هبطــت البعثة على ســطح المريخ، 
فــي وادي أريس فاليس، فــي منطقة كرايز 
باالنســيا (المنطقة نفســها التي لم يستطع 
المســبار فايكينغ ١ الهبــوط فيها)، يوم عيد 
اســتقالل الواليــات المتحــدة األميركية (٤ 
ديســمبر ١٩٩٧). خــالل رحلتهــا، صححت 
المركبة الفضائية مســارها أربع مرات (١٠ 
ينايــر، ٣ فبرايــر، ٦ مايــو، ٢٥ يونيو). عند 
انتهــاء عملية الهبوط، بــدأ الروبوت روكي 
أو ســيجورنر الــذي كانت تحملــه المركبة 
على متنها في التجول بكل حرية على سطح 

المريخ.
 Mars Odyssey - ثم مــارس أوديســي
مركبة أميركيــة انطلقت في ٧ أبريل ٢٠٠١ 
ووصلت إلى مدارها حول المريخ من مركز 
كينيــدي الفضائــي بهــدف دراســة المريخ 
ومعدالت اإلشــعاعات الخطرة على سطحه 

تمهيدا لزيارة البشر للكوكب.

مارس إكســبريس - Mars Express مركبة 
أوروبيــة، تتبــع الوكالة األوروبيــة للفضاء 
انطلقت في ٢ يونيــو ٢٠٠٣ ووصلت لمدار 
المريخ في ٢٥ ديسمبر ٢٠٠٣، وكانت تحمل 
 Beagle) على متنهــا مركبة الهبوط بيجل ٢
٢)، ولكنه فقدت مركبة الهبوط أثناء دخولها 
المجــال الجوي للكوكب وأغلــب الظن أنها 

تحطمت.
رســمياً:  وتســمى   Spirit)  ) ســبيريت 
MER-A مركبة فضائية صممت للبحث عن 
دالئل علــى آثار حياة علــى كوكب المريخ 
أبورتيونيتي  ودراسة أحجاره وتربته. توأمه 
وصل بعده بثالثة أسابيع في ٢٤ يناير ٢٠٠٤.

فــي يوم ٢ مايو ٢٠٠٨ أطلقت وكالة الفضاء 
األميركية ناســا المســبار فونيكس (ومعناه 
العنقــاء وهو طائــر النار األســطوري) من 
قاعدة كيب كانافرال بوالية فلوريدا على متن 
صاروخ من طراز دلتا ٢ وهو يحمل مجموعة 
من األجهزة لدراســة الكيميــاء الجيولوجية 
والبيئة في منطقة القطب الشــمالي للمريخ 
وهدف إرســاله هو دراسة المياه المتجمدة 
علــى كوكــب المريخ ودراســة تربة كوكب 
المريخ دراســة كيمائيــة والبحث عن دالئل 
على أن الثلوج موجودة على ســطح المريخ 
وتحليــل عينة من التربــة المريخية بأجهزة 
المســبار وكانت ناسا قد تكلفت ٤٢٠ مليون 
دوالر إلرسال مســبار فونيكس الذي يمتلك 
ذراعــاً آلية طولها متران و٣٥ ســنتمترا يتم 
من خاللها حفر سطح التربة بواسطة مجرفة 
مثبتــة في نهاية الذراع وتســتطيع المجرفة 
حفر خندق في التربة الجليدية بعمق ٥ كم 
تتم السيطرة على العمليات بواسطة كمبيوتر 
المركبــة الذي يخضع ألوامر الفريق العلمي 
والهندسي في مركز المراقبة والسيطرة على 
األرض وهــم يراقبــون العمليات التي يقوم 

بها المسبار. 
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حلم جميل تســعى الدولة لتحقيقه وتهديه للعرب والمسلمين بحلول 
العام ٢٠٢١ حيث تعيش البالد آنذاك احتفاالت الـ٥٠ على قيام االتحاد 
حيث يشهد العالم وصول مسبار اإلمارات الذي اختير له اسم « مسبار 
األمل » ليكون بذلك أمل اإلمارات والعرب والمسلمين في بلوغ المريخ 
وســينطلق في رحلة تستغرق ٩ أشهر يقطع خاللها أكثر من ٦٠ مليون 
كيلــو متر وســتكون اإلمارات ضمن ٩ دول فقط فــي العالم لها برامج 
فضائية الستكشــاف الكوكــب األحمر، ويقف مســبار اإلمارات ضمن 
وكاالت الفضــاء الهندية واألميركية واالوروربية والروســية واليابانية 

والصينية الكتشاف أسرار كوكب المريخ. 
مســبار األمل الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوم أمس 

هو األمل الكبير الذي يحدو اإلمارات بشبابها وأشقائهم 
وأصدقائهم الستكشاف جديد مبلغه كوكب المريخ بما فيه. 

اكتشــاف المريخ جديد فيه الكثير يعود بالنفع والفائدة على الجميع، 
فكما هي عادة اإلمارات لم تستأثر يوماً بالخير نفسها دون أشقائها بل 

ترى سعادتها ومصلحتها في خير يعم على اآلخرين. 
مســبار األمل هو عين اإلمارات الحاذقة نحو عالم آخر وفضاء شاســع 
تحلق فيه لرسم أحالم جديدة ألجيال ستسعد بما خلفه لها من سبقها، 
وتضــع أقدامها على أعتاب بوابة مشــرعة نحو مزيد من التقدم، مطلة 
على ما يحقق الســعادة للبشرية، حياة ملؤها الرخاء والرفاهية يناقض 

ما يخلفه اآلخرون من موت وخراب ودمار. 
« األمل » مسبار ينطلق من أرض الخير اإلمارات مفعماً باآلمال ومليئاً 
بالطموحــات واالكتشــافات التي تحقــق الكثير لإلنســان في مختلف 

المجاالت والتخصصات والعلوم. 
جديــد يتلــوه جديد وكبيــر يليه ما هو أكبر وأعظــم تبرز كل يوم مع 
بزوغ شــمس يوم جديد وإشراقة صباح تنثر في األرجاء حباً وأمالً بأن 
مــا مضى وإن كان جميــالً إال أن المقبل أكثر جماالً وأكثر عطاء ينطلق 
بقــوة نحو عالم قــد يبدو اليوم خياالً لكن حتماً ســيتحول إلى حقيقة 

تعايشها األجيال.

كان المسبار مارس ٢ أحد مسبارات (برنامج 
مارس) التابع لالتحاد الســوفييتي في بداية 

األعوام السبعينية من القرن الماضي.
وتتكون مركبتا الفضاء غير المأهولتين من 
مركبتيــن متماثلتين، تتكــون كل منها من 
قمر صناعي ملحق به مســبار للهبوط على 
ســطح المريخ. وقد أطلق كل منها بواسطة 
صــاروخ من نوع بروتون كي الضخم، وكان 
 .Block D ذا مرحلة عليا من نوع بلوك ب
وكانت تلك اول تجربة هبوط مســبار على 

ظهر الكوكب.
مــارس٣ هو أحد المســبارات فــي برنامج 

مارس لالتحاد السوفييتي في بداية األعوام 
الســبعينية من القرن الماضي. أقلع في ٢٨ 

مايو ١٩٧١.
علــى أن هــذه الرحالت الســابقة لم يكن 
يقصــد منها الهبــوط على المريــخ، ولكن 
كانــت المهمة تقتضي الطيــران بجواره أو 

الدوران حوله.

غادرت أول مركبة هندية الى المريخ مدار 
الكــرة االرضية في نوفمبــر ٢٠١٣م لتجتاز 
عقبة مهمة في رحلتها إلى الكوكب االحمر 
وتتخطى جهود جارتها االســيوية العمالقة 
الصين في مجال الفضاء وبتكلفة تعادل نحو 
عشر تكلفة احدث مهمة أميركية للمريخ. 

ومــن المقرر ان تــدور المركبــة الفضائية 
الهنديــة حول المريخ ويدخل نجاحها الهند 
إلــى نــاد المميزيــن الذي يضــم الواليات 
المتحــدة واوروبا وروســيا والتي ارســلت 
مركبــات دارت حول المريخ او نزلت على 

ارضه.

وتواجه المهمة الهندية «مانجاليان» وتعني 
ســفينة المريــخ مزيــدا من العقبــات قبل 
الوصــول للكوكــب االحمــر إذ إن أقل من 

نصف الرحالت للكوكب كللت بالنجاح.
وعقب الحدث مباشــرة قالت وكالة الفضاء 
الهنديــة فــي تغريــدة بموقــع تويتر على 
االنترنــت «يحمل مانجاليان ١٫٢ مليار حلم 
إلى المريخ نتمنى لكم أحالما سعيدة» في 
إشــارة لمواطني الهنــد ثاني أكبر دولة في 

العالم من حيث عدد السكان.
وأرسلت الصين مســبارا للمريخ على متن 
ســفينة فضاء روســية فشــلت في مغادرة 

مدار االرض فــي نوفمبر ٢٠١١. وتحطمت 
المركبة في المجال الجوي وســقط الحطام 

في المحيط الهادي.
وقال محللون ان المهمة الهندية تستعرض 
التكنولوجيا الرخيصة في البالد وتعزز آمال 
الهنــد فــي اقتنــاص حصة أكبر في ســوق 
الفضــاء العالميــة وحجمهــا ٣٠٤ مليارات 
دوالر وتشــمل اطالق أقمار صناعية لدول 

أخرى.
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ظل كوكب المريــخ بلونه الزهري الخفاق 
محــل غمــوض وســحر جــذاب بالنســبة 
لإلنسان، منذ فجر البشرية، وكانت العالقة 
بــه محض رجــم بالغيــب وتنجيــم حتى 
ســتينات القــرن المنصرم حينمــا انصرف 
نحوه العلماء عقب النجاحات التي تحققت 

على صعيد القمر.
يخ (Mars) هو الكوكب الرابع في  الِمرِّ
البعد عن الشــمس ضمن النظام الشمسي، 
وهو الجار الخارجي لألرض، ويصنف كوكباً 
صخرياً، مــن مجموعــة الكواكب األرضية 

(أي الشبيهة باألرض).
بالمريخ عند  أحد تفســيرات تســميته 
العرب تعيد االسم إلى كلمة أمرخ، أي ذو 
البقع الحمراء، فيقال ثور أَمرخ أي به بقع 
حمراء. وقد سمي هذا الكوكب بهذا االسم 
نســبًة إلى لونه المائل إلى الحمرة، بفعل 
نســبة غبار أكســيد الحديد الثالثي العالية 
على سطحه وفي جوه. ولذلك يلقب أيضا 
بالكوكب األحمر. أما التفسير اآلخر فيعيد 
كلمة المريخ إلى اسم إله الحرب الروماني 

مارس.
يبلــغ قطــر المريخ حوالــي 6800 كلم 
وهو بذلك مساو لنصف قطر األرض وثاني 
أصغر كواكب النظام الشمسي بعد عطارد. 
تقّدر مســاحته بربع مساحة األرض. يدور 
المريخ حول الشــمس في مدار يبعد عنها 
بمعــدل 228 مليون كلم تقريبــا، أي 1.5 
مرة من المسافة الفاصلة بين مدار األرض 

والشمس.
لــه قمــران، يســّمى األول ديموس أي 
اليونانيــة والثاني فوبوس  باللغــة  الرعب 

أي الخوف.
يعتقد العلماء أن كوكب المريخ احتوى 
المــاء قبل 3.8 مليارات ســنة، مما يجعل 
فرضية وجــود حياة عليــه متداولة نظريا 

علــى األقل. بــه جبال أعلى مــن مثيالتها 
األرضيــة ووديان ممتــدة. وبه أكبر بركان 
في المجموعة الشمســية يطلق عليه اسم 

أوليمبس مونز تيمنا بجبل األولمب.

تبلــغ درجة حرارته العليا 27 درجة مئوية 
ودرجــة حرارتــه الصغــرى 133- درجــة 

مئويــة. ويتكــون غالفه الجــوي من ثاني 
أكســيد الكربون والنيتروجيــن واألرغون 
وبخــار الماء وغازات أخــرى. رمز المريخ 

الفلكي هو يجذب االنتباه بلونه األحمر.
قد يكون المريخ وفقا لدراســة عالمين 
أميركيين مجرد كوكب جنين لم يســتطع 
أن يتم نموه، بعد أن نجا من االصطدامات 
الكثيرة بين األجرام السماوية التي شهدها 

النظام الشمســي في بدايــة تكوينه والتي 
أدت لتضخــم أغلــب الكواكــب األخرى. 
وهذا يفســر صغــر حجم المريــخ مقارنة 
بــاألرض أو بالزهرة. خلــص العالمان إلى 
هذه النتيجة بعد دراسة استقصائية لنواتج 

االضمحالل المشعة في النيازك.[1]
يســتضيف المريــخ حاليــاً 5 مركبــات 
فضائيــة ال تــزال تعمــل، ثالث فــي مدار 

حــول الكوكــب وهــم مــارس أوديســي 
ريكونيسانس  ومارس  إكســبريس  ومارس 
أوربيتر، واثنتان على سطح الكوكب وهما 
كيوريوســيتي روفر وأبورتيونيتي، كما أن 
هناك مركبات فضائية لم تعد تعمل سواء 
كانــت مهمتها ناجحــة أم ال مثــل مركبة 
فينيكــس الندر التــي أنهــت مهمتها عام 

2008م.

مقارنــة بكوكــب األرض، تبلــغ مســاحة 
المريخ ربع مســاحة سطح األرض، وبكتلة 
تعادل ُعشــر كتلة األرض. هواء المريخ ال 
يتمتــع بنفس كثافة هــواء األرض إذ يبلغ 
الضغط الجوي على ســطح المريخ 0.75% 
مــن معّدل الضغط الجوي على األرض، لذا 
نرى ان المجّسات اآللية التي قامت وكالة 
الفضاء األميركية بإرسالها لكوكب المريخ، 
ُتغّلف بُكرِة هوائية المتصاص الصدمة عند 
االرتطــام بســطح كوكب المريــخ. يتكون 
هــواء المريــخ مــن %95 ثنائي أكســيد 
الكربــون، %3 نيتروجيــن، %1.6 ارجون، 
وجزء بسيط من األكســجين والماء. وفي 
لنتائــج  الباحثــون  العــام 2000، توّصــل 
توحي بوجــود حياة على كوكــب المريخ 
بعــد معاينــة قطع مــن نيزك عثــر عليه 
في القارة المتجمدة الجنوبية وتم تحديد 
أصلــه من كوكــب المريخ نتيجــة مقارنة 
التي  المعدني وتكويــن الصخور  تكوينــه 
تمت معاينتها من المركبات فيكينغ 1 و2، 
حيث اســتدّل الباحثون على وجود أحافير 
مجهرية في النيــزك. ولكن تبقى الفرضية 
آنفــة الذكر مثاراً للجدل دون التوصل إلى 
نتيجة أكيدة بوجود حياة في الماضي على 

كوكب المريخ.
ويعتبــر المريخ كوكبــا صخريا ومعظم 
ســطحه أحمر إال بعض البقــع األغمق لوناً 
بســبب تربتــه وصخوره والغــالف الجوي 
لكوكب المريخ قليل الكثافة ويتكون أساساً 
من ثاني أكسيد الكربون وكميات قليلة من 
بخــار الماء، والضغط الجــوي على المريخ 
منخفــض جداً ويصل إلى 0.01 من الضغط 
الجوي لألرض وجو المريخ ابرد من األرض 

والسنة على المريخ 687 يوماً أرضياً.

 النموذج الحالي لكوكــب المريخ ينطوي 
علــى التالي: القلــب يمتد لمســافة يبلغ 
كيلومتــرا   65  ±  1794 قطرهــا  نصــف 
وهي تتكون أساســاً مــن الحديد والنيكل 
والكبريت بنســبة %17-16. هــذا القلب 
المكــون مــن كبريتــات الحديــد ســائل 
جزئيــاً، وتركيزه ضعف تركيز باقي المواد 
األخف الموجودة فــي القلب. يحاط هذا 
القلــب بدثار من الســليكات والتي تكون 
العديد من المظاهــر التكتونية والبركانية 
علــى الكوكــب إال أنها اآلن تبــدو كامنة. 
بجانب الســيليكون واألكسجين، فإن أكثر 
العناصر انتشــاراً في قشرة كوكب المريخ 
هــي الحديــد واأللمنيــوم والماغنســيوم 
واأللمنيوم والكالســيوم والبوتاسيوم. يبلغ 
متوســط سماكة قشــرة كوكب المريخ 50 
كيلومترا وأقصى ارتفاع 125 كيلومترا، في 
حين أن قشــرة األرض تبلغ ســماكتها 40 
كم، وهذا الُســمك بالنســبة لحجم األرض 
يعادل ثلث ســماكة قشــرة كوكب المريخ 
بالنســبة إلى حجمه. مــن المخطط له أن 
تقوم مركبة الفضاء إن سايت بتحليل أكثر 
دقة لكوكب المريخ أثناء مهمتها عليه في 
عام 2016 باستخدام جهاز مقياس الزالزل 
لتحدد نموذجا للتركيب الداخلي للكوكب 

بصورة أفضل.
والضغــط الجــوي يقــارب 1/100 من 
الضغــط الجــوي علــى األرض . وقــد تم 
تلمــس كمية ضئيلة جداً من األوزون يصل 

تركيزها إلى 0.03 جزئ /مليون جزيء. 

تفاعــل عــدد مــن المغردين علــى موقع 
التواصــل االجتماعــي تويتــر مــع وســوم 
#شكرا_بوراشد_معك_وصلنا_إلى_المريخ، 
و#مســبار_االمل  و( #شــكرا_محمد_بن_

راشــد)، بعد إعالن  صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 

الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
تفاصيــل المشــروع اإلماراتي الستكشــاف 
المريــخ، وتوحدت التغريدات، على شــكر 
فارس العرب صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم، وأكــد المغردون أن 
استكشــاف المريــخ هــو حلــم عربي تقع 
علــى عاتق اإلمــارات تحقيقه"، مشــيدين 
فــي الوقت ذاتــه بالرؤية الثاقبــة للقيادة 

الرشيدة.
ودون احمد الســالمي "ال نسعى للتميز 
فقط بل نســعى لنكــون الرقــم واحد في 
التميز"، ســجل احمد بن ناصــر الدهماني 
"هذا اليــوم بتاريخــه ٢٠١٥/٥/٦ إنجازات 
تاريخية، وشــاركت عائشــة سيف الخاجة" 
#مســبار_األمل في دولة الال مســتحيل وال 
مثيــل تم إطالق الحلم العربي واإلســالمي 
بعزيمة وطموح أبناء زايد األوفياء للوصول 
للفضــاء"، وغرد د. علــي النعيمي "وهكذا 
تتواصــل إنجــازات الوطــن لتقــول للعالم  

#هنا_االمارات وطــن اإلنجازات"، ودونت 
ليلى البلوشي "هذه اإلنجازات الكبيرة التي 
تهديها لنا دولتنا أال تســتحق منا أن نتالحم 

ليبقى "البيت متوحد".
ودون بــدر العطــار "الحمــد للــه بالد 
الخيــر والبركة والعلم والتقــدم حفظ الله 
إماراتنا الحبيبة قيادة وشــعباً"، وغرد عمر 
الســاعدي "أجمل ما في #مسبار_األمل هو 
أنه سيكون صناعة بأياد إماراتية.. وهو أمل 
العرب الستكشاف المريخ وتقع على عاتقنا 
هــذه المهمة."، وســجل عبدالله العوفي"، 
وغــردت أمل المســافري "المركز األول ال 
ُيحصد بدون جهد.. شــّمروا عن ســواعدكم 
لنجتــاز مع قادتنــا.. المجّرات.."، وســجل 
سالم المزروعي "بعد ما حققنا كل األماني 
علــى االرض هيــا بنــا الى الســماء لنكتب 
مجدا هناك"، وشــارك حســن راشد "شكرا 
سيدي ومعلمي وتاج راسي بوراشد انجزت 

المستحيل وحققت لنا األحالم".

في حين يتكون الجزء الشمالي للمريخ من سهول الحمم البركانية، وتقع براكينه العمالقة 
على هضبة تارســيس وأشهرها أوليمبس مون وهو أكبر بركان في المجموعة الشمسية، 
نجــد ان الجــزء الجنوبي منــه يتمّتع بمرتفعات شــاهقة ويبدو عليها اثــار النيازك التي 
ارتطمت به. يغطي ســهول كوكب المريخ الغبار والرمل الغني بأكسيد الحديد ذي اللون 
األحمر. تغطي قطبين المريخ طبقات ســميكة من جليد مكون من ثاني أكســيد الكربون 
والماء المتجّمد. وتجدر اإلشــارة أن أعلى قّمة جبلية في النظام الشمســي هي قّمة جبل 
اوليمبوس الموجودة هناك والتي يصل ارتفاعها إلى 25 كم. أّما بالنسبة لألخاديد، فيمتاز 
الكوكب األحمر بوجود أكبر أخدود في النظام الشمسي، ويمتد األخدود وادي مارينر إلى 

مسافة 4000 كم، وبعمق يصل إلى 7 كم.


	Binder1_49
	Binder1_50
	Binder1_51
	Binder1_52
	Binder1_53
	Binder1_54
	Binder1_55
	Binder1_56
	Binder1_57
	Binder1_58
	Binder1_59
	Binder1_60

