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اإلمارات تحقق »األمل«
العرب في المريخ

خليفة: أبناء اإلمارات حولوا الحلم لواقع وحققوا   ›
طموحات أجيال من العرب في سباق الفضاء 

‹  محمد بن راشد ومحمد بن زايد: نتوج احتفالنا باليوبيل 
الذهبي بمحطة المريخ وسنواصل اإلنجازات
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دبي ـ البيان 

وجــــــه صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايــــــــد آل نـــهـــيـــان رئـــيـــس 

الدولة، حفظه الله، التهنئة إلى شعب دولة اإلمارات والمقيمين 

واألمــة العربية بنجاح مسبار األمــل في مهمته، مشيداً بالجهد 

االستثنائي ألبناء اإلمارات الذين حولوا الحلم إلى واقع، وحققوا 

طموحات أجيال من العرب ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة 

في سباق الفضاء الذي ظل حكراً على عدد محدود من الدول.

ودخــلــت، أمــس اإلمـــارات التاريخ كــأول دولــة عربية تصل إلى 

الـــمـــريـــخ، وخــــامــــس دولــــــة فــــي الـــعـــالـــم تــحــقــق هـــــذا اإلنــــجــــاز بــعــدمــا 

نجح مسبار األمل، ضمن مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ، 

فــــــي الــــــوصــــــول إلـــــــى الــــكــــوكــــب األحــــــمــــــر، مــــتــــوجــــًة بـــــذلـــــك الـــخـــمـــســـيـــن 

ــــاً األولـــــــــى مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا عــــــام 1971 بــــحــــدث تــــاريــــخــــي وعــلــمــي  ــــامـ عـ

غــيــر مــســبــوق عــلــى مــســتــوى الــمــهــمــات الــمــريــخــيــة الــســابــقــة، حيث 

تــســتــهــدف الــمــهــمــة الــمــريــخــيــة االســتــكــشــافــيــة اإلمــاراتــيــة إلـــى تقديم 

بـــيـــانـــات عــلــمــيــة لــــم يـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا اإلنــــســــان مــــن قـــبـــل عــــن الــكــوكــب 

األحمر.

ونــــجــــح »مــــســــبــــار األمـــــــــل« عـــنـــد الــــســــاعــــة 7:42 مــــســــاء أمــــــس فــي 

الــدخــول إلــى مــدار االلــتــقــاط حــول الكوكب األحــمــر، منجزاً بذلك 

أصـــعـــب مــــراحــــل مــهــمــتــه الـــفـــضـــائـــيـــة، بـــعـــد رحـــلـــة اســـتـــغـــرقـــت نــحــو 

ســــبــــعــــة أشـــــهـــــر فــــــي الــــــفــــــضــــــاء، قــــطــــع فــــيــــهــــا أكـــــثـــــر مــــــن 493 مـــلـــيـــون 

كــيــلــومــتــر، لــيــشــكــل وصـــولـــه إلــــى الــكــوكــب األحـــمـــر اســـتـــعـــداداً لــبــدء 

مـــهـــمـــتـــه الـــعـــلـــمـــيـــة مـــــن خــــــال تـــوفـــيـــر ثــــــــروة مـــــن الــــبــــيــــانــــات الــعــلــمــيــة 

ــــارقـــــة فـــــي مـــســـيـــرة دولـــــة  لــلــمــجــتــمــع الـــعـــلـــمـــي فـــــي الــــعــــالــــم عــــامــــة فـ

اإلمــارات التنموية المتسارعة، وليكون هذا اإلنجاز احتفاالً يليق 

اتــحــاد دولـــة اإلمــــارات العربية المتحدة،  الــذهــبــي لقيام  باليوبيل 

ملخصاً قصتها الملهمة، كدولة جعلت ثقافة الامستحيل فكراً 

ونهج عمل وترجمًة حيًة على األرض.

وأصـــبـــحـــت دولـــــــة اإلمـــــــــــارات أول الـــواصـــلـــيـــن إلــــــى مـــــــدار الـــكـــوكـــب 

ــــــال شــهــر  ــــــاث مــــهــــمــــات فـــضـــائـــيـــة أخــــــــرى تــــصــــل خـ األحـــــمـــــر ضــــمــــن ثـ

فبراير الــجــاري إلــى المريخ، تقودها باإلضافة إلــى اإلمـــارات، كل 

من الواليات المتحدة والصين.

وقـــــــال صــــاحــــب الـــســـمـــو رئــــيــــس الــــــدولــــــة: »هـــــــذا اإلنـــــجـــــاز لـــــم يــكــن 

ــــر الــعــام  لــيــتــحــقــق لــــوال الــمــثــابــرة عــلــى مـــشـــروع ظـــهـــرت فــكــرتــه أواخــ

2013 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 

الذي تابعه لحظة بلحظة حتى وصوله إلى وجهته بسام«، كما 

أشــاد بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان ولــي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة الذي سخر له كل 

الــدعــم ليتحقق األمـــل ونــــراه ويــــراه الــعــالــم معنا بــانــبــهــار وتــقــديــر، 

»فــــكــــل الـــتـــحـــيـــة لـــســـمـــوهـــمـــا ولــــفــــريــــق الـــعـــمـــل الــــوطــــنــــي مـــــن بــاحــثــيــن 

وعلماء«.

وأشــــــــــاد ســــمــــوه بــــالــــمــــشــــروع كــــونــــه نــــشــــأ نـــتـــيـــجـــة جــــهــــد مـــؤّســـســـي 

مـــخـــلـــص ودؤوب ومــــــن رؤيـــــــة طـــمـــوحـــة هـــدفـــهـــا خــــدمــــة الـــمـــشـــروع 

ــــاراتـــــي خـــاصـــة والـــبـــشـــريـــة والــمــجــتــمــع الــعــلــمــي عــامــة،  الـــوطـــنـــي اإلمـ

ومــحــقــقــاً آمــــال الــمــايــيــن مــن الــعــرب بـــأن تــكــون لــهــم قـــدم راســخــة 

في مجال استكشاف الفضاء.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه 

الــلــه، وصــاحــب السمو الشيخ محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان، شعب 

اإلمـــــــارات واألمــــــة الــعــربــيــة بــتــحــقــيــق هــــذا اإلنـــجـــاز الـــتـــاريـــخـــي، حيث 

حـــــــرص ســـمـــوهـــمـــا عــــلــــى مـــتـــابـــعـــة الـــلـــحـــظـــة الــــتــــاريــــخــــيــــة مـــــن مــحــطــة 

التحكم األرضي بمسبار األمل في الخوانيج بدبي.

كما أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 

ولــي عهد دبــي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مركز محمد بن 

راشــد للفضاء بفريق عمل مشروع اإلمـــارات الستكشاف المريخ 

مــــن الـــمـــهـــنـــدســـيـــن والـــمـــهـــنـــدســـات مــــن الــــــكــــــوادر الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــابـــة، 

والجهود التي بذلوها على مدى أكثر من ست سنوات في سبيل 

تحويل حلم المريخ إلى واقع نحتفي به اليوم.

وأكـــــد صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم أن 

»هذا اإلنجاز التاريخي بوصول مسبار األمل إلى المريخ هو أعظم 

احـــتـــفـــال بــــالــــذكــــرى الــخــمــســيــن لـــقـــيـــام اتــــحــــاد اإلمــــــــــــارات.. ويـــؤســـس 

النـــطـــاقـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة فــــي الــخــمــســيــن عــــامــــاً الـــمـــقـــبـــلـــة.. مــــع أحــــام 

وطـــمـــوحـــات ال ســقــف لـــهـــا«، مــضــيــفــاً ســـمـــوه: »ســـنـــواصـــل تحقيق 

اإلنجازات وسنبني عليها إنجازات أكبر وأعظم«.

ودون سموه عبر »تويتر«: »تمت المهمة بنجاح«.

وغرد سموه: »نبارك لشعب اإلمارات.. نبارك لجميع الشعوب 

الــعــربــيــة واإلســــامــــيــــة.. نـــبـــارك لــلــبــشــريــة وصـــــول أولـــــى بــعــثــاتــهــا في 

2021 لــكــوكــب الــمــريــخ.. الــيــوم بــــدأت مــرحــلــة جــديــدة مــن الــتــاريــخ 

العلمي العربي.. مرحلة عنوانها الثقة.. الثقة بأنفسنا وبشبابنا 

وبــشــعــوبــنــا الــعــربــيــة.. الــثــقــة بــأنــنــا نستطيع أن نــنــافــس بقية األمــم 

والشعوب«.

كـــــمـــــا دون ســـــــمـــــــوه: »وصــــــــــــــول مـــــســـــبـــــار األمــــــــــــل هـــــــو إيــــــــــــــذان بــــبــــدء 

الــذهــبــي..  احــتــفــاالت دولـــة اإلمــــارات بعامها الخمسين.. باليوبيل 

احـــتـــفـــاالتـــنـــا مــخــتــلــفــة.. عـــلـــمـــيـــة.. حــــضــــاريــــة.. مـــلـــهـــمـــة.. ألنـــنـــا نـــحـــاول 

يـــــقـــــول لــــلــــشــــبــــاب الـــــعـــــربـــــي..  تـــــنـــــمـــــويـــــاً.. نـــــمـــــوذجـــــاً  أن نـــبـــنـــي نـــــمـــــوذجـــــاً 

نــحــن أهـــل حـــضـــارة.. وســنــعــيــد اســتــئــنــاف حــضــارتــنــا بــــإذن الــلــه بهم 

وبسواعدهم«.

ولــــفــــت ســــمــــوه إلــــــى أن »اإلنــــــجــــــاز الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــــذي نـــفـــخـــر بــــه هــو 

ــــًة نـــوعـــيـــًة  ــــافـ نـــجـــاحـــنـــا فــــي بــــنــــاء قــــــــدرات عــلــمــيــة إمــــاراتــــيــــة تـــشـــكـــل إضـ

للمجتمع العلمي العالمي«.
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محمد بن راشد ومحمد بن زايد 
يتابعان اللحظة التاريخية من 

المحطة األرضية

خليفة يهنئ شعب اإلمارات والعرب 
بوصول مسبار األمل إلى المريخ

محمد بن راشد ظهرت على يده فكرة المشروع وتابعه   ›
لحظة بلحظة حتى وصوله إلى وجهته بسالم

محمد بن زايد سّخر للمشروع كل الدعم ليتحقق األمل   ›
ونراه ويراه العالم معنا بانبهار وتقدير

أبناء اإلمارات حولوا الحلم لواقع وحققوا طموحات   ›
أجيال من العرب ظل يراودها أمل وضع قدم في سباق 

الفضاء 

المشروع نشأ نتيجة جهد مؤّسسي مخلص ودؤوب   ›
ومن رؤية طموحة هدفها خدمة المشروع الوطني 

اإلماراتي والبشرية والمجتمع العلمي 

     رئيس الدولة:

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خالل متابعتهما للحدث في الخوانيج

نائب رئيس الدولة متفقدًا فريق العمل 

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد مع فريق عمل التحكم األرضي  |    تصوير: خليفة عيسى ومحمد هشام وراشد المنصوري ومحمد الحمادي وإسماعيل الزاهر



وقـــال ســمــوه: »نــهــدي إنــجــاز الــمــريــخ إلــى شعب اإلمــــارات وإلــى 

الشعوب العربية.. نجاحنا يثبت أن العرب قادرون على استعادة 

مكانتهم العلمية.. وإحياء أمجاد أسافنا الذين أنارت حضارتهم 

ومعارفهم ظلمات العالم«.

ــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــــــن راشـــــــــد آل مـــكـــتـــوم  ــتـــــم صـ ــ وخـ

بــــــالــــــقــــــول: »نـــــــتـــــــوج احــــتــــفــــالــــنــــا بــــيــــوبــــيــــل اإلمـــــــــــــــــارات الـــــذهـــــبـــــي بـــمـــحـــطـــة 

ــــربـــــي مــــــدعــــــوون لـــــركـــــوب قـــطـــار  ــــعـ الـــــمـــــريـــــخ.. وشــــبــــابــــنــــا اإلمــــــــاراتــــــــي والـ

اإلمارات العلمي السريع الذي انطلق بأقصى سرعة«.

نهضة علمية مستدامة
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن »نجاح 

مــســبــار األمــــل فــي الـــوصـــول إلـــى مــــداره حـــول الــمــريــخ يــمــثــل إنــجــازاً 

عربياً وإسامياً.. تحقق بعقول وسواعد أبناء وبنات زايد، ليضع 

الـــدولـــة فــي مــصــاف الــــدول الــتــي وصــلــت لعمق الــفــضــاء«، مشيراً 

سموه إلى أن »وصول اإلمارات للمريخ يحتفي بمسيرة الخمسين 

عاماً بما يليق بتجربة دولتنا ويعكس صورتها الحقيقية للعالم«.

وأضــــاف ســمــوه: »مــشــروع اإلمـــــارات الســتــكــشــاف الــمــريــخ يمهد 

لــــــــ50 عـــــامـــــاً جـــــديـــــدة مـــــن الـــنـــهـــضـــة الـــعـــلـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة فـــــي دولـــــة 

اإلمارات«.

وعــــــّبــــــر ســــــمــــــّوه عــــــن اعــــــــتــــــــزازه بـــــهـــــذا اإلنـــــــجـــــــاز اإلمـــــــــاراتـــــــــي والــــعــــربــــي 

التاريخي الذي قادته الكوادر الوطنية من العلماء والمهندسين 

اإلمــاراتــيــيــن، مــؤكــداً بـــأن: »ثــــروة اإلمـــــارات الحقيقية واألغــلــى هي 

اإلنــســان.. واستثمار الــوطــن بأبنائه وبــنــاتــه يشكل مــرتــكــزاً أساسياً 

في كافة سياساتنا واستراتيجياتنا التنموية«.

وأوضـــــــــح صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن زايــــــــد آل نـــهـــيـــان: 

»شـــــبـــــاب اإلمــــــــــــــارات الـــمـــتـــســـلـــحـــون بـــالـــعـــلـــم والــــمــــعــــرفــــة هـــــم الــــذيــــن 

ــــويـــــة لـــلـــخـــمـــســـيـــن ســـنـــة  ــــهـــــضـ ــنـ ــ ســــــيــــــقــــــودون مــــســــيــــرتــــنــــا الــــتــــنــــمــــويــــة والـ

الــــمــــقــــبــــلــــة.. ومــــــشــــــروع اإلمــــــــــــــارات الســــتــــكــــشــــاف الــــمــــريــــخ أســـــهـــــم فــي 

بــنــاء كـــــوادر إمـــاراتـــيـــة عــالــيــة الــكــفــاءة مــؤهــلــة لتحقيق الــمــزيــد من 

اإلنجازات في قطاع الفضاء«.

ودون ســــمــــوه عـــبـــر »تــــويــــتــــر«: »يـــــــوم وطــــنــــي ثـــــــاٍن فــــي اإلمـــــــــــارات.. 

ــــبـــــرى فــــــي تــــاريــــخــــنــــا ومــــســــيــــرتــــنــــا الــــتــــنــــمــــويــــة.. نــــبــــارك  لـــحـــظـــة تـــــحـــــول كـ

لرئيس الدولة وألخي محمد بن راشد والحكام وشعبنا الوفي.. 

إنـــــجـــــاز اســـتـــثـــنـــائـــي نـــهـــديـــه إلــــــى زايـــــــــد، طـــيـــب الــــلــــه ثـــــــــراه، كــــــان يــحــلــم 

بــــهــــذه الـــلـــحـــظـــة.. وعــــيــــال زايـــــــد حـــقـــقـــوا أمـــنـــيـــتـــه بـــــــــــاإلرادة والـــعـــزيـــمـــة 

والتصميم«.

وتابع سموه: »وصول »مسبار األمل« إلى المريخ، هو موعد 

مـــع الـــتـــاريـــخ، الــــذي ســيــكــتــب أن إرادة الــتــقــدم اإلمـــاراتـــيـــة انــتــصــرت 

على كل التحديات، وأن الــرهــان على شبابنا المسلح بالمعرفة 

حقق أهم إنجاز علمي عربي في العصر الحديث، وإننا نستطيع 

تحقيق كل طموحاتنا، مهما بدت صعبة أو حتى مستحيلة«.

وغــــــــرد ســـــمـــــوه: »فـــــخـــــور بــــكــــم يـــــا عــــيــــالــــي وهــــــــذه أجــــمــــل انـــطـــاقـــة 

لاستعداد للخمسين سنة المقبلة.. إن شــاء الله تكون البداية 

وننتظر منكم الكثير في مشاريع الفضاء المقبلة«.
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تمت المهمة بنجاح   ›

اإلنجاز أعظم احتفال بالذكرى الخمسين لقيام االتحاد  ›

سنواصل تحقيق اإلنجازات وسنبني عليها إنجازات   › 
أكبر وأعظم 

اإلنجاز الحقيقي الذي نفخر به هو نجاحنا في بناء قدرات   ›
علمية إماراتية 

نهدي إنجاز المريخ إلى شعب اإلمارات وإلى   › 
الشعوب العربية

شبابنا اإلماراتي والعربي مدعوون لركوب قطار   ›
اإلمارات العلمي السريع الذي انطلق بأقصى سرعة

يوم وطني ثاٍن في اإلمارات.. ولحظة تحول كبرى في   ›
تاريخنا ومسيرتنا التنموية

نجاح مسبار األمل في الوصول لمداره إنجاز عربي   ›
وإسالمي تحقق بسواعد أبناء زايد

مشروع يمهد لـ50 عامًا جديدة من النهضة العلمية   ›
المستدامة في اإلمارات

ثروة اإلمارات الحقيقية واألغلى هي اإلنسان..   ›
واستثمار الوطن بأبنائه مرتكز أساسي بسياساتنا 

المشروع بنى كوادر إماراتية عالية الكفاءة مؤهلة   ›
للمزيد من اإلنجازات بالفضاء

     نائب رئيس الدولة:      ولي عهد أبوظبي:

سموهم يتلقون 
برقيات تهنئة من 

ملوك ورؤساء 
 الدول بمناسبة 

نجاح مسبار األمل
تــلــقــى صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خليفة بــن زايــــد آل نهيان 

رئــيــس الـــدولـــة، حــفــظــه الـــلـــه، بــرقــيــات تــهــنــئــة مـــن مــلــوك 

ورؤســـــــاء وأمـــــــراء الــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة بــمــنــاســبــة 

نــــــجــــــاح مـــــســـــبـــــار األمــــــــــــل فـــــــي الــــــــوصــــــــول إلــــــــــى مــــــــــــدار كــــوكــــب 

المريخ.

كــمــا تــلــقــى صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة برقيات تهنئة مماثلة.    )أبوظبي - وام(

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد يحّيون فريق العمل بحضور سيف ومنصور بن زايد ومحمد القرقاوي

نائب رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي وولي عهد دبي خالل تفقدهم المحطة األرضية بحضور منصور بن زايد 

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد خالل حضورهم الحدث بحضور سيف ومنصور بن زايد ومحمد القرقاوي وطالل بالهول 



دبي - البيان 

تــابــع الماليين فــي دولـــة اإلمــــارات والــوطــن العربي والــعــالــم بترقب 

اللحظة التاريخية أمس لدخول مسبار األمل مدار االلتقاط حول 

كـــوكـــب الـــمـــريـــخ، مـــن خــــالل تــغــطــيــة حــيــة ضــخــمــة نــقــلــتــهــا مــحــطــات 

التلفزيون ومواقع اإلنترنت ومنصات التواصل االجتماعي، ضمن 

فــعــالــيــة كـــبـــرى ُنـــظـــمـــت بـــدبـــي فــــي مــحــيــط بـــــرج خــلــيــفــة، أطــــــول بــنــاء 

من صنع اإلنــســان في العالم، والــذي اكتسى إلــى جانب المعالم 

الرئيسة في الدولة والعالم العربي بلون الكوكب األحمر، وذلك 

لــمــتــابــعــة الــلــحــظــات الــحــاســمــة لـــوصـــول الــمــســبــار، بــحــضــور وكـــاالت 

ــــمــــــواقــــــع اإلخــــبــــاريــــة  ــــائــــــل اإلعـــــــــــالم والــ األنــــــبــــــاء الــــعــــالــــمــــيــــة ومـــمـــثـــلـــي وســ

المحلية واإلقليمية ونخبة من المسؤولين وأعضاء فريق مشروع 

اإلمارات الستكشاف المريخ »مسبار األمل«.

وقد تضمنت الفعالية العديد من الفقرات التي سلطت الضوء 

على مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ من الفكرة إلى التنفيذ، 

ورحلة دولة اإلمارات مع حلم الفضاء وكيفية تحقيقه من خالل 

تــأهــيــل وإعـــــــداد كــــــوادر إمـــاراتـــيـــة عــلــمــيــة عــلــى قــــدر كــبــيــر مـــن الــخــبــرة 

بالليزر على واجهة  والكفاءة، كما شهدت الفعالية عرضاً مبهراً 

برج خليفة تم تنفيذها بتقنية رفيعة المستوى، استعرضت رحلة 

مـــســـبـــار األمــــــل والــــمــــراحــــل الـــتـــي مــــر بـــهـــا الـــمـــشـــروع وجــــهــــود الــــكــــوادر 

اإلماراتية التي شاركت في تحقيق هذا الحلم.

نجاح
وكـــانـــت الــلــحــظــات الــحــاســمــة لــمــرحــلــة الـــدخـــول إلــــى مـــــدار االلــتــقــاط 

حــول الكوكب األحمر قد بــدأت عند الساعة 7:30 مساء بتوقيت 

دولــــــــة اإلمــــــــــــــارات، مـــــع قــــيــــام مــــســــبــــار األمــــــــل ذاتـــــــيـــــــاً، وفـــــقـــــاً لــعــمــلــيــات 

الــبــرمــجــة الــتــي كـــان فــريــق الــعــمــل قــد أجــراهــا مسبقاً قــبــل إطــالقــه، 

ببدء تشغيل محركاته الستة للدفع العكسي »دلــتــا فــي« إلبطاء 

سرعته مــن 121 ألــف كيلومتر إلــى 18 ألــف كيلومتر فــي الساعة، 

مستخدماً نــصــف مــا يحمله مــن وقــــود، فــي عملية اســتــغــرقــت 27 

دقيقة.

 وانــتــهــت عملية حــرق الــوقــود عند الــســاعــة 7:57 مــســاء ليدخل 

المسبار بأمان إلى مدار االلتقاط، وعند الساعة 8:08 مساًء تلقت 

المحطة األرضــيــة فــي الخوانيج إشـــارة مــن المسبار بنجاح مرحلة 

الــدخــول إلــى مـــدار الــمــريــخ، لتكتب دولـــة اإلمــــارات اسمها بحروف 

بارزة في تاريخ المهمات الفضائية الستكشاف الكوكب األحمر.

وبــنــجــاحــه فـــي إنـــجـــاز مــرحــلــة الــــدخــــول إلــــى مـــــدار االلـــتـــقـــاط حــول 

المريخ، يكون مسبار األمل قد أنجز أربع مراحل رئيسة في رحلته 

الــفــضــائــيــة مــنــذ إطـــالقـــه فـــي 20 يــولــيــو 2020 مـــن مــركــز تانيغاشيما 

ــــابـــــان عــــلــــى مــــتــــن الـــــــصـــــــاروخ »إتـــــــــش 2 إيــــــــــه«، وهــــي  ــيـ ــ الــــفــــضــــائــــي فـــــي الـ

بالترتيب: مرحلة اإلطــالق، ومرحلة العمليات المبكرة، ومرحلة 

المالحة في الفضاء، ومرحلة الدخول إلى المدار. ويتبقى أمامه 

ــــيـــــراً الــمــرحــلــة  مـــرحـــلـــتـــان وهــــمــــا: االنـــتـــقـــال إلـــــى الــــمــــدار الـــعـــلـــمـــي، وأخـ

العلمية، حيث يبدأ المسبار مهمته االستكشافية الخاصة برصد 

وتحليل مناخ الكوكب األحمر.

عرض توضيحي 
وقدمت معالي سارة بنت يوسف األميري وزيرة دولة للتكنولوجيا 

الــمــتــقــدمــة، رئــيــســة مجلس إدارة وكــالــة اإلمـــــارات لــلــفــضــاء، عــرضــاً 

العربية واإلنجليزية ألهــم مرحلة من  باللغتين  توضيحياً مفصالً 

مــــــراحــــــل رحـــــلـــــة مــــســــبــــار األمـــــــــــل، والـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــــمــــرحــــلــــة دخـــــــــول مــــــدار 

ــــريـــــخ، كــــونــــهــــا األهـــــــــم واألكــــــثــــــر خــــــطــــــورة، وتـــــعـــــد حــــاســــمــــة فـــــي مــا  ــــمـ الـ

سيؤول إليه مستقبل المهمة االستكشافية.

وتضمنت الفعالية عقد لقاء إعالمي بين عدد من أعضاء فريق 

مـــــشـــــروع اإلمـــــــــــارات الســـتـــكـــشـــاف الــــمــــريــــخ »مــــســــبــــار األمــــــــــل«، بـــقـــيـــادة 

معالي سارة األميري، وممثلي وسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية 

والـــدولـــيـــة تــنــاولــت مــخــتــلــف جـــوانـــب الــمــشــروع والــتــحــديــات الــتــي مر 

بـــــهـــــا، وصـــــــــــوالً إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق هــــــــذا اإلنـــــــجـــــــاز الـــــتـــــاريـــــخـــــي، كــــمــــا ســلــطــت 

الضوء على المهمة المريخية للمسبار ذات األهداف العلمية غير 

الــمــســبــوقــة فــي تــاريــخ الــبــشــريــة، والــمــراحــل الــتــالــيــة الــتــي ســيــمــر بها 

الــمــســبــار طــــوال مهمته فــي اســتــكــشــاف الــكــوكــب األحــمــر عــلــى مــدار 

سنة مريخية كاملة تعادل عامين أرضيين.

وتــــخــــلــــل الــــفــــعــــالــــيــــة االتـــــــصـــــــال الــــمــــبــــاشــــر عــــبــــر الــــفــــيــــديــــو مــــــع فـــريـــق 

الـــعـــمـــلـــيـــات والـــمـــهـــنـــدســـيـــن فـــــي مـــحـــطـــة الـــتـــحـــكـــم األرضـــــــــي فـــــي مـــركـــز 

محمد بن راشد للفضاء في الخوانيج بدبي، حيث قدم المهندس 

عــمــران شــرف مــديــر مــشــروع اإلمــــارات الستكشاف الــمــريــخ »مسبار 

بــــــــأول، فــــي مــا  األمــــــــــل«، أحـــــــدث الـــتـــحـــديـــثـــات والــــمــــســــتــــجــــدات، أوالً 

يتعلق بمسار مسبار األمل في الدقائق األخيرة الفاصلة من رحلته 

تمهيداً لدخوله مدار المريخ.

اليوم »األمل« األول 
مـــع نـــجـــاح مــرحــلــة الـــدخـــول إلــــى مـــــدار االلـــتـــقـــاط، بــــدأ مــســبــار األمـــل 

يومه األول حول كوكب المريخ، وأصبح فريق المحطة األرضية 

قادراً على التواصل مع المسبار للتأكد من أن هذه المرحلة، التي 

كــانــت أكــثــر مــراحــل المهمة الفضائية دقـــة وخـــطـــورة، لــم تــؤثــر في 

المسبار وأنظمته الفرعية واألجهزة العلمية التي يحملها.

ووفقاً لما هو مخطط له قد تستغرق هــذه العملية من 3 إلى 

4 أسابيع، يكون فيها الفريق على تواصل دائم مع المسبار على 

بــأن المسبار  مـــدار 24 ســاعــة يــومــيــاً، عبر مــنــاوبــات متتابعة، علماً 

أثــنــاء هــذه المرحلة على التقاط أول صــورة للمريخ  سيكون قـــادراً 

خالل أسبوع من وصوله بنجاح إلى مدار االلتقاط.

وبـــعـــد الـــتـــأكـــد مـــن كـــفـــاءة الــمــســبــار وأنــظــمــتــه الــفــرعــيــة وأجــهــزتــه 

العلمية، سيقوم فريق المشروع ببدء تنفيذ المرحلة التالية من 

رحـــلـــة الـــمـــســـبـــار وهـــــي االنـــتـــقـــال إلـــــى الــــمــــدار الــعــلــمــي عـــبـــر مــجــمــوعــة 

عمليات لتوجيه مسار المسبار لنقله إلى هذا المدار بأمان، وذلك 

بــاســتــخــدام الــمــزيــد مـــن الـــوقـــود الــــذي يــحــمــلــه الــمــســبــار عــلــى متنه، 

وسوف تتبع ذلك عمليات رصد دقيقة لموقع المسبار للتأكد من 

وجــــوده فــي الـــمـــدار الــصــحــيــح، وبــعــدهــا ســـوف يــتــم إجــــراء عمليات 

مــعــايــرة شــامــلــة ألنــظــمــة الــمــســبــار )األصــلــيــة والــفــرعــيــة(، تشبه تلك 

ــــتـــــي كـــــــان الــــفــــريــــق قـــــد أجــــــراهــــــا عــــقــــب عـــمـــلـــيـــة إطـــــــــالق الــــمــــســــبــــار فــي  الـ

العشرين من يوليو الماضي، وقد تمتد عمليات المعايرة وإعادة 

ضبط أنظمة المسبار نحو 45 يوماً، إذ تتم معايرة كل نظام على 

حدة، علماً بأن كل عملية تواصل مع المسبار في هذه المرحلة 

تــســتــغــرق مـــن 11 إلـــى 22 دقــيــقــة نـــظـــراً لــبــعــد الــمــســافــة بــيــن كوكبي 

األرض والمريخ.

وبعد إنجاز كل هذه العمليات تبدأ المرحلة األخيرة في رحلة 

المسبار وهي المرحلة العلمية المقرر لها أن تبدأ في شهر أبريل 

المقبل، حيث سيقوم مسبار األمل بتوفير أول صورة كاملة عن 

مناخ المريخ والظروف الجوية على سطحه على مدار اليوم وبين 

فصول السنة، ما يجعله فعلياً أول مرصد جوي للكوكب األحمر.

مهمة المسبار
وســـــــوف تــســتــمــر مـــهـــمـــة الـــمـــســـبـــار ســـنـــة مـــريـــخـــيـــة كـــامـــلـــة )687 يـــومـــاً 

أرضياً(، بحيث تمتد حتى أبريل 2023، لضمان أن ترصد األجهزة 

الـــعـــلـــمـــيـــة الــــثــــالثــــة الــــتــــي يــحــمــلــهــا الـــمـــســـبـــار عـــلـــى مـــتـــنـــه كـــــل الـــبـــيـــانـــات 

الــعــلــمــيــة الــمــطــلــوبــة الــتــي لــم يــتــوصــل إلــيــهــا اإلنـــســـان مــن قــبــل حــول 

مناخ المريخ، وقــد تمتد مهمة المسبار سنة مريخية أخــرى، إذا 

تطلب األمــر ذلــك، لجمع المزيد من البيانات وكشف المزيد من 

األسرار عن الكوكب األحمر.

ويــحــمــل مــســبــار األمــــل عــلــى مــتــنــه ثــالثــة أجـــهـــزة عــلــمــيــة مــبــتــكــرة، 

قـــــادرة عــلــى نــقــل صــــورة شــامــلــة عـــن مــنــاخ الــمــريــخ وطــبــقــات غــالفــه 

الجوي المختلفة ما يمنح المجتمع العلمي العالمي فهماً أعمق 

للتغيرات المناخية التي يشهدها الكوكب األحمر ودراسة أسباب 

تآكل غالفه الجوي. 

ــــكــــــشــــــاف الــــرقــــمــــيــــة  ــــتــ ــــرا االســ ــيــ ــ ــــامــ وتـــــــرصـــــــد هـــــــــذه األجـــــــــهـــــــــزة، وهـــــــــي كــ

والـــمـــقـــيـــاس الــطــيــفــي بـــاألشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء والـــمـــقـــيـــاس الــطــيــفــي 

باألشعة مــا فــوق البنفسجية، كــل مــا يتعلق بكيفية تغير طقس 
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8:08 لحظة تاريخية
الماليين تابعوا اإلنجاز اإلماراتي عبر وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي

الدقائق األصعب.. ترقب أعقبه فرح 
دبي - البيان 

تــعــد مــرحــلــة الـــدخـــول إلــــى مـــــدار الــمــريــخ والـــتـــي اســتــغــرقــت 

27 دقيقة قبل وصول المسبار بنجاح إلى مداره المحدد 

حول الكوكب األحمر من أصعب وأخطر مراحل المهمة، 

وتــــعــــرف هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة بـــــ»الــــدقــــائــــق الــــعــــمــــيــــاء«، حـــيـــث كـــان 

الـــتـــحـــكـــم فـــيـــهـــا تـــلـــقـــائـــيـــًا مـــــن دون أي تــــدخــــل مـــــن الــمــحــطــة 

األرضية، إذ عمل المسبار طوال هذا الوقت بشكل ذاتي.

ــــلـــــة، ركــــــــز فـــــريـــــق الــــعــــمــــل عــــلــــى إدخــــــــال  وفــــــــي هــــــــذه الـــــمـــــرحـ

مسبار األمل في مدار االلتقاط حول المريخ بشكل آمن، 

ومن أجل إتمام هذه المهمة بنجاح تم حرق نصف كمية 

الوقود الموجودة في خزانات المسبار إلبطائه إلى الحد 

الذي يسمح بإدخاله في مدار االلتقاط، واستمرت عملية 

حـــرق الـــوقـــود بــاســتــخــدام مــحــركــات الـــدفـــع الــعــكــســي )دلــتــا 

في( مدة 27 دقيقة لتقليل سرعة المسبار من 121,000 

كم/ ساعة إلى 18,000 كم/ ساعة، ونظراً لكونها عملية 

دقيقة، فقد تــم تطوير أوامـــر التحكم لــهــذه المرحلة عبر 

دراسة عميقة من الفريق حددوا كل السيناريوهات التي 

يــمــكــن أن تـــحـــدث بـــاإلضـــافـــة إلـــــى كــــل الـــخـــطـــط الــتــحــســيــنــيــة 

لتكون األوامر جاهزة لهذه اللحظة الحرجة. 

وبـــــعـــــد نـــــجـــــاح هـــــــذه الــــمــــهــــمــــة دخـــــــل الــــمــــســــبــــار فــــــي مـــــــداره 

األولي بيضاوي الشكل، حيث تصل مدة الــدورة الواحدة 

حــــــــول الـــــكـــــوكـــــب فــــيــــه إلــــــــى 40 ســــــاعــــــة، وســــــيــــــتــــــراوح ارتـــــفـــــاع 

المسبار أثــنــاء وجـــوده فــي هــذا الــمــدار مــن 1000 كيلومتر 

ــــتـــــراً. ويـــســـتـــمـــر  ــــيـــــلـــــومـ كـ إلــــــــى 49,380  الـــــمـــــريـــــخ  فــــــــوق ســــطــــح 

ــــيــــــع إلعــــــــــــــادة فـــحـــص  ــــابــ ـــبـــــار فـــــــي هـــــــــذا الــــــــمــــــــدار عـــــــــدة أســ ــــمـــــســ الـ

ــــمــــــوجــــــودة عــــلــــى مــتــن  ــــزة الــــفــــرعــــيــــة الــ ــ ــــهـ ــ واخـــــتـــــبـــــار جـــمـــيـــع األجـ

المسبار قبل االنتقال إلى المرحلة العلمية.

والحــــــــــــقــــــــــــاً، تــــــــبــــــــدأ الــــــمــــــرحــــــلــــــة الــــــــســــــــادســــــــة واألخــــــــــــيــــــــــــرة وهــــــي 

الــمــرحــلــة الــعــلــمــيــة، وفــيــهــا ســيــتــخــذ »مــســبــار األمــــــل« مـــــداراً 

بــيــضــاويــًا حــــول الــمــريــخ عــلــى ارتـــفـــاع يـــتـــراوح مـــن 20,000 

إلى 43,000 كيلومتر، ويستغرق فيه المسبار 55 ساعة 

ــــمــــــام دورة كــــامــــلــــة حـــــــول الـــــمـــــريـــــخ. ويـــــعـــــد الــــــمــــــدار الــــــذي  إلتــ

اخـــــــتـــــــاره فـــــريـــــق مــــســــبــــار األمـــــــــل مــــبــــتــــكــــراً لــــلــــغــــايــــة وفــــــــريــــــــداً مــن 

نوعه، وسيسمح لمسبار األمل بإمداد المجتمع العلمي 

بـــأول صـــورة متكاملة عــن الــغــاف الــجــوي لكوكب المريخ 

وطقسه في عام كامل.

ــــار األمــــــــــــــل« مـــع  ــــبــ  وســــيــــقــــتــــصــــر عـــــــــدد مــــــــــــرات اتـــــــصـــــــال »مــــــســ

المحطة األرضــيــة على مرتين فقط فــي األســبــوع وتــتــراوح 

مــــدة االتـــصـــال الـــواحـــد مـــن 6 إلــــى 8 ســـاعـــات، وتــمــتــد هــذه 

المرحلة عامين، ومــن المخطط أن يجمع المسبار فيها 

مجموعة كبيرة من البيانات العلمية عن الغاف الجوي 

للمريخ وديناميكياته.

 وسيتم توفير هذه البيانات العلمية للمجتمع العلمي 

عــــبــــر مــــركــــز الــــبــــيــــانــــات الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــابــــع لــــمــــشــــروع اإلمــــــــــارات 

الستكشاف المريخ.

أجهزة الدفع العكسي   ›
للمسبار تعمل بكفاءة وتنجز 

خالل 27 دقيقة إبطاء سرعته

المسبار يبدأ يومه األول   ›
حول المريخ وفريق العمل 

يباشر عمليات التواصل 

الصورة األولى للمريخ   ›
يرسلها مسبار األمل خالل 

أسبوع

المرحلة العلمية من المهمة   ›
الفضائية للمسبار تبدأ في 

أبريل وتمتد حتى 2023 
ويمكن تمديدها 

محمد بن راشد ومحمد بن زايد وحمدان بن محمد في لقطة تذكارية مع فريق التحكم بحضور عمران شرف  محمد بن راشد ومحمد بن زايد خالل تفقدهما المحطة األرضية 

سارة األميري والحضور خالل اللقاء اإلعالمي 

جانب من عروض الليزر في برج خليفة |  تصوير: سالم خميس
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»تــــمــــت الـــمـــهـــمـــة بــــنــــجــــاح«.. »رايــــــــة اإلمــــــــــارات عـــلـــى الـــمـــريـــخ«، 

كلمات أثلجت الصدور، في مشهد مهيب، اختلطت فيه 

لــحــظــات الــتــرقــب بـــدمـــوع الـــفـــرح، وارتــفــعــت الــقــامــات عــالــيــاً 

فــي ســمــاء الــفــخــر واالعــــتــــزاز، بــالــتــاريــخ الــجــديــد الــــذي يكتبه 

»عـــيـــال زايــــــد« إلمــــــارات الــرفــعــة والـــشـــمـــوخ، وألمـــــة الـــعـــرب، 

بــــاســــتــــعــــادة أمـــــجـــــادهـــــم، وصــــنــــاعــــة قــــفــــزة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 

تاريخهم، وفتح فضاءات مستقبل جديد أمامهم لم تكن 

تصله حتى األحالم.

»عــيــال زايــــد« الــيــوم، حــقــقــوا أحـــالم أجــيــال كــامــلــة، وأثــبــتــوا 

لــلــعــالــم أجــمــع، أنـــه ال شـــيء مستحيل فــي طــريــقــهــم، وأن 

تــفــوقــهــم ونــجــاحــاتــهــم المستحقة أهـــل ألن تــثــري الــحــضــارة 

البشرية بإسهامات كبرى، ال تحصرها المكاسب العلمية 

ــــيــــــة، بــــــــل تـــــتـــــعـــــدى ذلــــــــــك إلــــــــــى قـــــيـــــم إيـــــجـــــابـــــيـــــة تـــقـــف  ــــرفــ ــــعــ ــــمــ والــ

ــلـــــه مــســبــار  ــ ــــيــــــوم، فـــمـــا أرسـ اإلنــــســــانــــيــــة بــــأشــــد الــــحــــاجــــة لـــهـــا الــ

ــــــول الـــــمـــــريـــــخ، لــــيــــس مـــجـــرد  اإلمـــــــــــــارات أمــــــــس، مـــــن مــــــــــداره حـ

إِشـــــــــــارة، وإنــــمــــا رســــالــــة أمــــــل عــظــيــمــة تـــلـــقـــاهـــا الـــعـــالـــم أجــمــع 

لــتــضــيء لـــه نــفــق الـــظـــروف الــمــظــلــمــة الــتــي ألــمــت بـــه بشعلة 

تفاؤل ال تنطفئ.

عـــربـــيـــاً، مـــا تــحــقــق ال يـــقـــاس بــــأي إنـــجـــاز فـــي تــاريــخــنــا قــديــمــه 

ــــيـــــس الــــــدولــــــة نــــشــــأ مــــــن رؤيــــــة  وحـــــديـــــثـــــه، فــــهــــو كــــمــــا يـــــقـــــول رئـ

طـــمـــوحـــة تــلــبــي آمــــــال الـــمـــاليـــيـــن مــــن الــــعــــرب بـــــأن تـــكـــون لــهــم 

ــــفـــــضـــــاء. وهـــــــــذا اإلنــــــجــــــاز هــو  قـــــــدم راســـــخـــــة فـــــي اســــتــــكــــشــــاف الـ

إيــــــــــــذان بـــــبـــــدء مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة مــــــن تــــــاريــــــخ الـــــــعـــــــرب، مـــرحـــلـــة 

يعنونها محمد بن راشد بـ»الثقة.. الثقة بأنفسنا وبشبابنا 

وبــشــعــوبــنــا الــعــربــيــة.. الــثــقــة بــأنــنــا نستطيع أن نــنــافــس بقية 

األمــــم والـــشـــعـــوب«، ووطـــنـــيـــاً، كـــان يـــوم أمـــس بــحــق، يــومــاً 

وطــــنــــيــــاً ثــــانــــيــــاً فـــــي اإلمــــــــــــــارات، كـــمـــا وصــــفــــه مـــحـــمـــد بـــــن زايــــــد، 

فـــهـــو يــــــوم لـــلـــتـــاريـــخ، تـــتـــعـــزز فـــيـــه اإلرادة الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــويـــة 

لـــــــــإمـــــــــارات، بـــــإنـــــجـــــاز صــــــادقــــــت فــــيــــه عــــلــــى أحــــــــــالم الـــتـــأســـيـــس 

بتحقيق طــمــوح زايــــد، لــتــتــوج بــه إنـــجـــازات الــخــمــســيــن عــامــاً 

الماضية، وتبدأ احتفاالتها بيوبيلها الذهبي بفكر مختلف، 

ونــمــوذج مــتــفــوق، ومــســار نــوعــي جــديــد تثبت فيه أنــنــا أهل 

حضارة وعلم ومعرفة وقادرون على استعادة حضارتنا. 

الــمــنــعــطــف الــتــاريــخــي الــــذي تــحــدثــه اإلمــــــارات عــلــى كـــل هــذه 

الــــمــــســــتــــويــــات، يـــصـــنـــع أثــــــــــراً عــــمــــيــــقــــاً، نـــفـــســـيـــاً وفـــــكـــــريـــــاً، لــــدى 

شبابنا العربي وأجيالنا، في تحول نوعي يقود توجهاتهم 

نحو المستقبل، وعلى المستوى العالمي، فإن هذا النصر 

والفتح العلمي، الذي يجعل من دبي نقطة االتصال بين 

األرض وأبــــعــــد نــقــطــة فــــي الـــفـــضـــاء وصـــلـــهـــا الـــبـــشـــر، يــحــدث 

تأثيراً غير محدود على مستقبل البعثات العلمية للدول 

ــيـــــة فـــــي هـــــــذا الــــمــــجــــال،  ــ األخــــــــــــرى، ويــــحــــفــــز الـــــشـــــراكـــــات الـــــدولـ

ويــحــرك مــزيــداً مــن الــدافــعــيــة الستكشاف هــذا الــكــون الــذي 

نعيش فيه. 

الــــفــــرحــــة األكــــبــــر الــــتــــي نـــجـــدهـــا اآلن عـــنـــد الـــمـــجـــتـــمـــع الــعــلــمــي 

العالمي، لها مبرراتها القوية، فما ستبدأ اإلمارات بتوفيره 

لـــلـــعـــالـــم مـــــن مـــعـــرفـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة عـــبـــر »مــــســــبــــار األمـــــــل«، 

ســـيـــصـــنـــع فـــــــارقـــــــاً مــــهــــمــــاً تــــنــــظــــره األوســـــــــــــاط الـــعـــلـــمـــيـــة لـــتـــطـــويـــر 

قدراتها في سبر هذا الكون الشاسع.

الــتــاســع مـــن فــبــرايــر، يـــوم لــلــتــاريــخ، ألن اإلمـــــــارات، بــإرادتــهــا 

الــــصــــلــــبــــة وبــــــقــــــوة »األمـــــــــــــــل«، قــــــــــادت فــــيــــه تــــــحــــــوالً جـــــــذريـــــــاً فــي 

تــــاريــــخــــهــــا، وفــــــي تـــــاريـــــخ أمــــتــــهــــا، وفــــــي تـــــاريـــــخ الــــعــــالــــم أيــــضــــاً، 

ــــاعـــــة مـــســـتـــقـــبـــل  ــنـ ــ لــــتــــثــــبــــت أنــــــهــــــا شــــــريــــــك فــــــاعــــــل ومـــــــؤثـــــــر فـــــــي صـ

البشرية.
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 حمدان بن محمد: 
بقيادة خليفة ودعم محمد بن راشد ومحمد بن زايد 

اإلمارات تصنع تاريخًا جديدًا للعالم

دبي - البيان 

هــــّنــــأ ســـمـــو الـــشـــيـــخ حـــــمـــــدان بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مـــكـــتـــوم، 

ولـــي عــهــد دبـــي رئــيــس المجلس التنفيذي رئــيــس مــركــز محمد 

بــن راشـــد للفضاء، صــاحــب السمو الشيخ خليفة بــن زايـــد آل 

نـــهـــيـــان، رئـــيـــس الـــــدولـــــة، حــفــظــه الــــلــــه، وأخـــــــاه صـــاحـــب الــســمــو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخاهما صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعــلــى لــلــقــوات المسلحة، وأصــحــاب السمو الــشــيــوخ أعضاء 

ــــاز الـــتـــاريـــخـــي  ــــلـــــى حــــكــــام اإلمـــــــــــــارات، بـــتـــمـــام اإلنــــــجــ الـــمـــجـــلـــس األعـ

واألول مــن نــوعــه عــلــى مــســتــوى األمــتــيــن الــعــربــيــة واإلســالمــيــة، 

والـــــــذي حــقــقــه أبــــنــــاء اإلمــــــــــارات أمـــــس بــــدخــــول »مـــســـبـــار األمـــــل« 

بـــنـــجـــاح إلـــــى مــــــــداره حـــــول كــــوكــــب الــــمــــريــــخ، مـــكـــلـــالً رحـــلـــتـــه الــتــي 

الــمــاضــي لتحقق حلماً  انطلقت فــي العشرين مــن شهر يوليو 

راود مـــخـــيـــلـــة الـــمـــغـــفـــور لـــــه بــــــــإذن الــــلــــه تـــعـــالـــى الـــشـــيـــخ زايــــــــد بــن 

سلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه، قبل 50 عاماً. 

ــــتـــــفـــــال دولـــــــــة اإلمـــــــــــــــارات بــــالــــذكــــرى  ــــمـــــوه إلــــــــى أن احـ ــــفـــــت سـ  ولـ

بــالــوصــول لــلــمــريــخ، وهــذا  الخمسين لتأسيسها أصــبــح مــقــتــرنــاً 

اإلنــــــجــــــاز يــــضــــع مــــســــؤولــــيــــة كــــبــــيــــرة أمــــــــام األجــــــيــــــال الـــــقـــــادمـــــة الـــتـــي 

ستبني عليه في الخمسين سنة المقبلة.

دعم 
وقــال سموه بهذه المناسبة، أمــس: »بقيادة صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ودعم وتشجيع 

ومتابعة صــاحــب السمو الشيخ محمد بــن راشـــد آل مكتوم، 

وصـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن زايــــــــد آل نــــهــــيــــان، تــصــنــع 

اإلمــــــــارات تـــاريـــخـــاً جــــديــــداً لــلــمــنــطــقــة والــــعــــالــــم.. فـــاإلنـــجـــاز الــكــبــيــر 

الـــــذي أضـــافـــتـــه اإلمــــــــارات الـــيـــوم إلــــى ســجــل إنـــجـــازاتـــهـــا الــحــافــل، 

وعـــلـــى مــــــرأى ومـــســـمـــع مــــن الــــعــــالــــم، هــــو بـــمـــثـــابـــة تـــوقـــيـــع وثــيــقــة 

انضمامها الرسمي إلى نادي الكبار في مضمار علوم واكتشاف 

الــفــضــاء، وبكونها خــامــس دولـــة تصل إلــى كــوكــب الــمــريــخ في 

تــــاريــــخ الـــبـــشـــريـــة تـــســـجـــل دولــــتــــنــــا انــــتــــصــــاراً عـــلـــمـــيـــاً ومـــعـــرفـــيـــاً غــيــر 

مــســبــوق عــلــى مــســتــوى األمــتــيــن الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة، وإنـــجـــازاً 

ســنــوظــف نــتــائــجــه اإليــجــابــيــة ومــــا اســتــفــدنــاه مـــن دروس مهمة 

خالل كل مراحل العمل على هذا المشروع الطموح لخدمة 

شعوب المنطقة والعالم، اتساقاً مع سعي اإلمـــارات الدائم 

إلى تقديم كل ما من شأنه تحقيق سعادة اإلنسان، وضمان 

مستقبل واعد لألجيال القادمة«. 

وأضاف سموه: »إن نجاح مسبار األمل في رحلته الفضائية 

الـــتـــاريـــخـــيـــة، وصـــــــــوالً إلــــــى مـــــــــداره حــــــول الــــكــــوكــــب األحـــــمـــــر، يــعــد 

ــــداً ســــمــــوه بـــأن  ــــؤكــ إنــــــجــــــازاً إمـــــاراتـــــيـــــاً وعــــربــــيــــاً بـــحـــجـــم الــــفــــضــــاء، مــ

»مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ ُيسطر فصالً جديداً في 

سجل إنجازات اإلمارات في مجال علوم الفضاء على مستوى 

عالمي، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام 

قائم على الصناعات التكنولوجية المتقدمة«.

إصرار 
وأكد سموه أن اإلنجاز الكبير، الذي تحقق بتوفيق الله تعالى 

ــــريـــــادة مــســيــرة  وإصـــــــــرار أبــــنــــاء اإلمــــــــــارات عـــلـــى إثــــبــــات جــــدارتــــهــــم بـ

الــتــطــويــر الـــمـــبـــاركـــة الـــتـــي انــطــلــقــت مـــع تــأســيــس دولـــــة االتـــحـــاد، 

يــعــد قــفــزة نــوعــيــة جــديــدة تــعــزز مــكــانــة دولــتــنــا عــالــمــيــاً باقتحام 

مــجــاالت مــرتــبــطــة بــصــنــاعــة المستقبل اتــســاقــاً مــع نــهــج الــدولــة 

الـــقـــائـــم عــلــى رفــــع ســقــف الـــتـــوقـــعـــات والــمــنــافــســة لـــلـــوصـــول إلــى 

الـــــمـــــراتـــــب األولـــــــــــى فــــــي شــــتــــى الـــــقـــــطـــــاعـــــات، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك قـــطـــاع 

الــفــضــاء الــــذي يــشــكــل اكــتــشــاف أســــــراره مــطــلــبــاً مــهــمــاً لتحسين 

حياة اإلنسان على األرض.

ــــمــــــاذج  ــــقــــــديــــــم نــ وقـــــــــــــال ســــــــمــــــــوه: »تـــــــــواصـــــــــل دولـــــــــــــة اإلمـــــــــــــــــــــارات تــ

نــجــاح ملهمة، مــدفــوعــة بــرؤيــة قــيــادة أدركــــت مــنــذ وقـــت مبكر 

مــتــطــلــبــات الــــريــــادة، ولــــم تـــدخـــر جـــهـــداً فـــي تــحــقــيــقــهــا لشعبها، 

مستعينة فـــي ذلـــك بــســواعــد وعـــقـــول وطـــمـــوح شــبــاب حــرصــت 

الممكنة لتولي  على االستثمار في تهيئتهم بأفضل األساليب 

زمام المسؤولية لألخذ بوطنهم إلى مصاف الدول الكبرى«. 

وأعرب سموه عن بالغ تقديره لفريق عمل مركز محمد 

بن راشد للفضاء، وجميع القائمين على البرنامج الوطني 

لــلــفــضــاء وكــــل مـــن أســهــم فـــي إنـــجـــاح رحــلــة الــمــســبــار وصــــوالً 

ــــنـــــجـــــاح، وقــــــال  إلــــــــى دخـــــــــول مـــــــــــداره حــــــــول الـــــكـــــوكـــــب األحــــــمــــــر بـ

ســمــوه: »أيــمــا فخر نشعر بــه الــيــوم وقــد تحقق هــذا اإلنــجــاز 

الــتــاريــخــي بــأيــاٍد وعــقــول إمــاراتــيــة شــابــة كللت جــهــودهــا على 

مــــدار نــحــو 6 ســـنـــوات مـــن الــعــمــل الـــجـــاد والــتــفــانــي فـــي إنــجــاز 

ــــمـــــشـــــروع  ــــمــــــحــــــدد لــــــهــــــذا الـ ــــنــــــي الــ ــــزمــ ــــام وفـــــــــق الــــــــجــــــــدول الــ ــــهــ ــــمــ الــ

ــّيــــر عـــلـــى مـــــدار  الــــضــــخــــم، فــــرغــــم الـــــظـــــرف االســـتـــثـــنـــائـــي الـــــــذي غــ

العام الماضي كل المعايير والمقاييس لم تهتز ثقة هؤالء 

الشباب في قدرتهم على الوفاء بالعهد الذي قطعوه على 

أنفسهم لتحويل حلم زايد إلى واقع وإنجاز يتّوج رأس كل 

إماراتي وإماراتية.. اإلنجاز المتحقق اليوم يؤكد أن اإلمارات 

ســتــظــل دائـــمـــاً مـــنـــارة تــشــيــع األمــــل والــخــيــر والــنــمــاء فـــي ربـــوع 

األرض، حتى وإن كان هذا الهدف على بعد ماليين األميال 

في عمق الفضاء«. 

وأكــد سمو ولي عهد دبي ثقته في أن هذا اإلنجاز الضخم 

على الــرغــم مــن قيمته التاريخية والعلمية التي ال يدانيها أي 

إنجاز آخــر شهدته المنطقة من قبل، إال أنــه لن يكون األخير 

لإلماراتيين الذين ال يلبثون أن يجددوا الثقة في قدرتهم على 

بلوغ نجاحات أكبر يتجاوزون بها كل التوقعات، ويرسخون 

بها مكانة دولتهم بحشد كل المقومات التي تدعم استدامة 

رقي اإلمارات وتقدمها وازدهارها يوماً بعد يوم.

تدوينات 
وقــــال ســمــوه فـــي تـــدويـــنـــات عــبــر حــســابــه فـــي »تـــويـــتـــر«: »أســمــى 

ــــبـــــريـــــكـــــات لــــقــــيــــادتــــنــــا الـــــرشـــــيـــــدة ولــــشــــعــــب اإلمــــــــــــارات  ــــتـ الــــتــــهــــانــــي والـ

وشعوب األمتين العربية واإلسالمية بنجاح مسبار األمل في 

بــلــوغ مـــداره حــول كــوكــب الــمــريــخ.. إنــجــاز تــاريــخــي يــتــوج جهود 

أبـــــنـــــاء اإلمـــــــــــــارات عــــلــــى مــــــــدار ســـــت ســـــنـــــوات بـــــــــــ5.5 مــــاليــــيــــن ســـاعـــة 

عــمــل لــتــصــبــح خـــامـــس دولـــــة فـــي الـــتـــاريـــخ تــتــمــكــن مـــن الـــوصـــول 

إلى المريخ«.

ــــمـــــوه: »بــــقــــيــــادة صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة  وأضـــــــــاف سـ

بـــــن زايــــــــــد، ودعـــــــــم صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــد، 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، تحقق اإلمارات حلم 

زايد.. وتصنع تاريخاً جديداً للمنطقة والعالم بإنجاز هو األول 

عــلــى الــصــعــيــديــن الـــعـــربـــي واإلســـــالمـــــي.. لــتــؤكــد دولـــتـــنـــا مــكــانــتــهــا 

المستحقة كشريك في صياغة مستقبل اإلنسانية«.

وتــــابــــع ســــمــــوه: »كـــــل الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر لـــفـــريـــق مـــركـــز مــحــمــد 

بــن راشـــد لــلــفــضــاء، ولــكــل مــن أســهــم فــي تحقيق إنــجــاز يرسخ 

الريادة اإلماراتية ويخدم البشرية بمعلومات وبيانات وخبرات 

لــم يــصــل لــهــا إنــســان مــن قــبــل.. ويــلــهــم الــشــبــاب الــعــربــي ويــعــزز 

ثقتهم في المستقبل.. ويحفز أبناء اإلمـــارات على بلوغ أعلى 

القمم حتى ولو كانت في عمق الفضاء«.

المريخ على مدار اليوم، وبين فصول السنة المريخية، باإلضافة 

ــــة أســـبـــاب تـــالشـــي غـــــازي الــهــيــدروجــيــن واألوكـــســـجـــيـــن من  إلــــى دراســ

الــطــبــقــة الــعــلــيــا لــلــغــالف الـــجـــوي لــلــمــريــخ، والـــتـــي تــشــكــل الـــوحـــدات 

األســـاســـيـــة لــتــشــكــيــل جـــزيـــئـــات الــــمــــاء، وكـــذلـــك تــقــصــي الـــعـــالقـــة بين 

طبقات الغالف الجوي السفلى والعليا لكوكب المريخ، ومراقبة 

الـــظـــواهـــر الــجــويــة عــلــى ســطــح الـــمـــريـــخ، مــثــل الـــعـــواصـــف الــغــبــاريــة، 

وتــــغــــيــــرات درجــــــــات الــــــحــــــرارة، فـــضـــالً عــــن تــــنــــّوع أنــــمــــاط الـــمـــنـــاخ تــبــعــاً 

لتضاريس الكوكب المتنوعة.

وسيجمع مسبار األمــل أكثر من 1000 غيغابايت من البيانات 

الجديدة عن كوكب المريخ، بحيث يتم إيداعها في مركز للبيانات 

الــعــلــمــيــة فــــي اإلمــــــــــارات، وســــــوف يـــقـــوم الـــفـــريـــق الــعــلــمــي لــلــمــشــروع 

بـــفـــهـــرســـة وتـــحـــلـــيـــل هــــــذه الــــبــــيــــانــــات الــــتــــي ســـتـــكـــون مـــتـــاحـــة لــلــبــشــريــة 

أول مــرة، ليتم بعد ذلــك مشاركتها مجاناً مــع المجتمع العلمي 

الــمــهــتــم بــعــلــوم الـــمـــريـــخ حــــول الـــعـــالـــم فـــي ســبــيــل خـــدمـــة الــمــعــرفــة 

اإلنسانية.

اليوبيل الذهبي
وكانت رحلة مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ »مسبار األمل« 

قد بدأت فعلياً كفكرة قبل سبع سنوات، من خالل خلوة وزارية 

اســـتـــثـــنـــائـــيـــة دعــــــا لـــهـــا صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه 

الله في جزيرة صير بني ياس في أواخر عام 2013.

وتــحــولــت هـــذه الــفــكــرة إلـــى واقــــع، عــنــدمــا أصـــدر صــاحــب السمّو 

الشيخ خليفة بــن زايـــد آل نهيان رئــيــس الــدولــة، حفظه الــلــه، في 

عام 2014 مرسوماً بتأسيس وكالة اإلمارات للفضاء، لبدء العمل 

على مشروع إرسال أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ.

وعــــلــــى مــــــدى أكــــثــــر مــــن ســــت ســــنــــوات مــــن الـــعـــمـــل عـــلـــى »مـــســـبـــار 

ــــاء مــــــن الــــصــــفــــر، شــــهــــد الــــمــــشــــروع  ــــنــ األمــــــــــــل«، تـــصـــمـــيـــمـــاً وتــــنــــفــــيــــذاً وبــ

تحديات جّمة، شكل تخطيها قيمة مضافة له.

ــــاءت الــلــحــظــة الـــحـــاســـمـــة الـــتـــي ظــــل فـــريـــق الـــعـــمـــل يــتــرقــبــهــا  ثــــم جــ

بــــــفــــــارغ الــــصــــبــــر طــــــــــوال ســــــت ســــــنــــــوات مــــــن الــــعــــمــــل الــــــــــــــــدؤوب، وهــــي 

لــحــظــة اإلطـــــالق الــتــي تــحــدد لــهــا الــســاعــة األولـــــى مـــن صــبــاح يـــوم 15 

يوليو 2020 بتوقيت اإلمــارات، ولكن مسلسل التحديات استمر، 

إذ تــبــيــن أن الــــظــــروف الـــجـــويـــة غــيــر مــالئــمــة إلطـــــالق الــــصــــاروخ الـــذي 

سيحمل المسبار، ليتم إطالقه في 20 يوليو 2020، عند الساعة 

01:58 صباحاً بتوقيت اإلمارات.

وأول مرة في تاريخ المهام الفضائية الستكشاف الفضاء يتردد 

العد التنازلي باللغة العربية، إيذاناً بإطالق مسبار األمل.

ــــانـــــت الـــمـــرحـــلـــة األولـــــــــى مـــــن عـــمـــلـــيـــة اإلطـــــــــالق قـــــد شـــهـــدت  هــــــذا وكـ

استخدام محركات الصاروخ التي تعمل بالوقود الصلب.

ثم انتقل مسبار األمل إلى المرحلة الثانية من رحلته، والمعروفة 

بمرحلة العمليات المبكرة، وفيها بدأت سلسلة من األوامر المعدة 

مسبقاً بتشغيل »مسبار األمــل«، وفــور االنتهاء بدأ »مسبار األمل« 

إرسال سلسلة من البيانات هي أول إشارة تصل إلى كوكب األرض، 

وهـــذه اإلشــــارة تــم التقاطها مــن قبل شبكة مــراقــبــة الــفــضــاء العميق 

وباألخص المحطة التي تقع في العاصمة اإلسبانية مدريد.

وفور تلقي المحطة األرضية في دبي هذه اإلشارة، باشر فريق 

العمل بــإجــراء سلسلة مــن الــفــحــوص للتأكد مــن ســالمــة المسبار 

استمرت مدة 45 يوماً، وفي هذه المرحلة، تمكن فريق »مسبار 

ــــار صـــــــــوب الــــكــــوكــــب  ــــيـــــكـــــون فـــــــي أفــــــضــــــل مــــــســ األمـــــــــــــل« مـــــــن تــــوجــــيــــهــــه لـ

األحــمــر، حــيــث نــجــح الــفــريــق فــي إجــــراء أول مــنــاورتــيــن، األولــــى في 

11 أغسطس والثانية في 28 من أغسطس 2020.

وبـــعـــد إنــــجــــاز مــــنــــاورتــــي تـــوجـــيـــه الـــمـــســـار بـــنـــجـــاح، بــــــدأت الــمــرحــلــة 

الــثــالــثــة فـــي رحـــلـــة »مـــســـبـــار األمـــــــل«. وفــــي هــــذه الــمــرحــلــة أيـــضـــاً قــام 

فريق العمل بتشغيل األجــهــزة العلمية، والتأكد مــن أنها جاهزة 

لــلــعــمــل بـــمـــجـــرد وصـــولـــهـــا إلـــــى الــــمــــريــــخ. ومـــــع نـــهـــايـــة هـــــذه الــمــرحــلــة 

ــــراحــــــل مــهــمــتــه  ــــتــــــرب »مــــســــبــــار األمـــــــــــل« مــــــن الــــمــــريــــخ لــــتــــبــــدأ أهـــــــم مــ اقــ

الـــتـــاريـــخـــيـــة الســـتـــكـــشـــاف الـــكـــوكـــب وأكــــثــــرهــــا خـــــطـــــورة، وهـــــي مــرحــلــة 

الدخول إلى مدار المريخ.

السيسي يقدم التحية لدولة 
اإلمارات قيادًة وشعبًا

قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التحية لدولة 

اإلمــارات العربية المتحدة قيادًة وشعبًا، ولكل نوابغها 

الذين خططوا وصمموا لتجربة مسبار األمل في محاولة 

خلق واقــع جديد رغــم كــل التحديات البالغة فــي الوقت 

الراهن.

وقال: »تابعت بكل فخر وصول مسبار األمل إلى كوكب 

الـــــمـــــريـــــخ وهــــــــو مــــــا يــــعــــد خـــــطـــــوة غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة فــــــي مـــجـــال 

ــــلـــــمـــــي، تــــبــــشــــر بــــنــــهــــضــــة عــــلــــمــــيــــة فـــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  ــــبـــــحـــــث الـــــعـ الـ

العربية«.

وأضاف: »لن تكون التجربة نهاية المطاف في استكشاف 

آفاق جديدة في عالمنا الكبير، فالعقل العربي طموح 

ال يعرف المستحيل«.  )القاهرة - وام(

ولي عهد دبي:  › 
 اإلمارات ستبقى أبدًا 

منارة لألمل والخير 
والنماء

اإلنجاز بمثابة توقيع   ›
 وثيقة انضمام الدولة 

إلى نادي الكبار بالفضاء  

محمد بن راشد مستمعًا لحديث محمد بن زايد مع فريق عمل المسبار بحضور حمدان بن محمد ومنصور بن زايد  

جانب من الفعاليات في منطقة برج خليفة 



سلطان القاسمي: منعطف تاريخي 
مهم في مسيرة العلوم والمعارف

دبي - البيان 

ــــان بــــــــن مـــحـــمـــد  ــــطــ ــلــ ــ ــيــــــخ الـــــــدكـــــــتـــــــور ســ ــ ــــو الــــــشــ ــــمــ عـــــــّبـــــــر صـــــــاحـــــــب الــــــســ

القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة، عن فخره 

بوصول مسبار األمل لكوكب المريخ، كونه سيشكل منعطفاً 

تاريخياً مهماً في مسيرة العلوم والمعارف العالمية، ويقدم 

خدمات جليلة للبشرية والعلماء والباحثين وطلبة العلم من 

مختلف أقطار العالم.

نجاح
ــــبـــــار األمـــــــــــل فـــــــي الــــــوصــــــول  ــــاح مـــــسـ ــــجــ ــــمــــــوه بــــمــــنــــاســــبــــة نــ وصـــــــــــرح ســ

لمداره المحدد حول كوكب المريخ، أن طموح دولة اإلمارات 

العربية المتحدة ال حدود له، ومساعيها المباركة في خدمة 

البشرية كان شغلها الشاغل منذ قيام اتحادها قبل 50 عاماً 

من اليوم، وكان اإلنسان هو محور اهتمامها وأساس تنميتها، 

فــقــد أدركــــت اإلمـــــارات مــبــكــراً أن االســتــثــمــار األمــثــل هــو استثمار 

العقول والقدرات البشرية، وقد أثبت أبناؤها وبناتها أن رهان 

القادة المؤسسين رحمهم الله، بهم كان في محله، فها هم 

الـــيـــوم يـــرفـــعـــون رايـــــة الــــدولــــة والــــعــــرب إلــــى الـــفـــضـــاء، ويــنــقــشــون 

اســم دولــة اإلمـــارات العربية المتحدة في تاريخ الفضاء كأول 

دولة عربية تصل إلى الكوكب األحمر.

تهنئة
وتــقــدم صــاحــب الــســمــو حــاكــم الــشــارقــة، بــأســمــى آيـــات التهاني 

والــــتــــبــــريــــكــــات إلــــــى صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايــــــــد آل 

نــهــيــان، رئــيــس الـــدولـــة، حــفــظــه الــلــه، وصــاحــب الــســمــو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 

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

المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 

حـــــكـــــام اإلمـــــــــــــــارات، وشـــــعـــــب دولـــــــــة اإلمــــــــــــــارات وشـــــعـــــوب األمـــتـــيـــن 

العربية واإلسالمية.

حاكم عجمان: اإلمارات تشهد 
مرحلة تاريخية فريدة 

عجمان - وام

أكـــــــد صــــاحــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ حـــمـــيـــد بـــــن راشــــــــد الـــنـــعـــيـــمـــي، 

عضو المجلس األعلى حاكم عجمان، أن هذا اليوم يعتبر 

اســتــثــنــائــيــاً لــحــدث عــظــيــم فـــي تـــاريـــخ دولــتــنــا واألمـــــة الــعــربــيــة 

واإلسالمية بوصول مسبار األمل إلى المريخ.

وقـــــــــــــــال: إن هــــــــــذا اإلنـــــــــجـــــــــاز جــــــــــاء نــــتــــيــــجــــة شـــــجـــــاعـــــة وصــــبــــر 

قــيــادتــنــا وأبــنــائــنــا وبــنــاتــنــا لـــالرتـــقـــاء بــاســم اإلمـــــــارات عــالــيــاً في 

مــجــال العلوم والــفــضــاء واكــتــشــاف المريخ مــن أجــل صنع 

مــســتــقــبــل واعــــــد ومـــبـــهـــر فــــي مـــجـــال الـــفـــضـــاء والـــــدخـــــول إلـــى 

عــــالــــم مــــن االكــــتــــشــــافــــات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي خــدمــة 

الــبــشــريــة مــمــا يـــرســـخ مــكــانــة دولــتــنــا عــالــمــيــاً ويـــدعـــم مــســيــرة 

التطوير والتنمية التي تشهدها على كافة الصعد.

ــــمــــــو حـــــــاكـــــــم عــــجــــمــــان  ــــلـــــمـــــة صـــــــاحـــــــب الــــــســ ــــلــــــي كـ وفـــــــــــي مــــــــا يــ

بمناسبة وصول مسبار األمل إلى مدار المريخ:

»تشهد دولة اإلمارات العربية المتحدة مرحلة تاريخية 

فــــــريــــــدة تـــســـجـــل فـــيـــهـــا إنــــــــجــــــــازات وطــــنــــيــــة جـــلـــيـــلـــة ونــــجــــاحــــات 

عــلــمــيــة وعــمــلــيــة تــبــهــر الــعــالــم وتــبــرهــن عــلــى جــديــة الــشــعــب 

اإلماراتي وأبنائه وبناته في االرتقاء عالياً باسم الوطن في 

مختلف المجاالت األخرى.

ويسرنا في هذا اليوم التاريخي التاسع من فبراير 2021 

أن نــبــدي لــلــعــالــم فــرحــتــنــا وفــخــرنــا وابــتــهــاجــنــا بــإنــجــاز أبــنــائــنــا 

وبــــنــــاتــــنــــا وســـــواعـــــدهـــــم الــــوطــــنــــيــــة الــــمــــبــــاركــــة فـــــي الــــعــــمــــل عــلــى 

وصـــــــول مـــســـبـــار األمـــــــل بـــنـــجـــاح إلــــــى مـــــــدار الــــمــــريــــخ، لــتــصــبــح 

دولـــة اإلمــــارات العربية المتحدة خــامــس دولـــة فــي العالم 

تــصــل إلــــى هــــذه الــنــقــطــة الــعــلــمــيــة الــتــاريــخــيــة، وتــســجــل في 

بــه أمتنا العربية  تفخر  إنــجــازاً عربياً علمياً  سجل البشرية 

ــيـــــة وشـــعـــبـــنـــا الــــعــــزيــــز. اخــــتــــص الــــلــــه تـــعـــالـــى دولـــتـــنـــا  ــ واإلســـــالمـ

ــــديــــــدة وتـــطـــلـــعـــات  ــــيــــــدة تـــمـــلـــك رؤيـــــــــة ســ الـــحـــبـــيـــبـــة بــــقــــيــــادة رشــ

وجــيــهــة فــي االســتــثــمــار بــالــقــوى الــبــشــريــة والــعــقــول الوطنية 

ــــار الـــعـــمـــيـــقـــة، ويـــطـــيـــب لـــنـــا بـــمـــنـــاســـبـــة وصـــــــول مــســبــار  ــــكــ واألفــ

األمل إلى مدار المريخ وانطالقه في أداء مهامه المطلوبة 

أن نـــقـــدم أســـمـــى الــتــهــانــي والـــتـــبـــريـــكـــات إلــــى صـــاحـــب الــســمــو 

الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نــهــيــان، رئــيــس الـــدولـــة، حفظه 

الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

الــلــه، وصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان، 

نــائــب القائد األعــلــى للقوات المسلحة،  ولــي عهد أبوظبي 

وأصـــحـــاب الــســمــو أعــضــاء الــمــجــلــس األعــلــى إخـــوانـــي حكام 

اإلمارات، وجميع المواطنين والمقيمين.
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 محمد الشرقي: اإلمارات قادرة 
على تحقيق المستحيل

ولي عهد رأس الخيمة: عيال زايد 
حملوا لواء الفخر إلى الفضاء

راشد المعال: »مسبار األمل« 
إنجاز سيبقى للتاريخ

أكـــد ســمــو الــشــيــخ محمد بــن حــمــد بــن محمد الــشــرقــي، ولـــي عــهــد الــفــجــيــرة، أن نجاح 

ــــارات الســتــكــشــاف الــمــريــخ »مــســبــار األمــــل« هــو تــأكــيــد لــلــعــالــم أجمع  مــهــمــة مــشــروع اإلمــ

بأن دولة اإلمارات، قادرة على تحقيق المستحيل واإلنجازات العلمية الكبيرة، حيث 

دخلت السباق العالمي الستكشاف المريخ بسواعد أبناء الوطن الذين صمموا وثابروا 

واجتهدوا على تحقيق رؤى المغفور له الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه، بالوصول إلى الفضاء.  وأشاد سموه بالرعاية التي توليها الدولة بقيادة صاحب 

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

الشيخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس الــــوزراء حاكم 

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

نــائــب الــقــائــد األعــلــى لــلــقــوات الــمــســلــحــة، وإخــوانــهــم أصــحــاب الــســمــو أعــضــاء المجلس 

األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، للشباب اإلماراتي أصحاب الكفاءات العالية في مجال 

تــكــنــولــوجــيــا الــفــضــاء. وهــنــأ ســمــوه الــقــيــادة الــرشــيــدة وشــعــب اإلمــــــارات عــلــى هـــذا اإلنــجــاز 

التاريخي الضخم. )الفجيرة - وام(

هـــنـــأ ســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن ســــعــــود بــــن صـــقـــر الـــقـــاســـمـــي ولــــــي عـــهـــد رأس الــخــيــمــة 

الــقــيــادة الــرشــيــدة لــلــدولــة بــقــيــادة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خليفة بــن زايــــد آل نهيان 

رئــيــس الـــدولـــة »حــفــظــه الـــلـــه« وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« وصاحب السمو 

الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد األعــــلــــى لــلــقــوات 

الـــمـــســـلـــحـــة وصـــــاحـــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ ســــعــــود بـــــن صـــقـــر الـــقـــاســـمـــي عـــضـــو الــمــجــلــس 

األعـــلـــى حـــاكـــم رأس الــخــيــمــة وإخـــوانـــهـــم أصـــحـــاب الــســمــو أعـــضـــاء الــمــجــلــس األعــلــى 

حكام اإلمـــارات وأولــيــاء العهود ونــواب الحكام وشعب اإلمـــارات واألمتين العربية 

واإلسالمية بتحقيق الحلم واإلنجاز العلمي بوصول مسبار األمل بنجاح إلى مداره 

في المريخ. 

وقـــــال ســمــو ولــــي عــهــد رأس الــخــيــمــة بـــهـــذه الــمــنــاســبــة الــتــاريــخــيــة نـــرفـــع هــامــاتــنــا إلــى 

السماء بإنجازات عيال زايد الذين حملوا لواء الفخر والعزة إلى الفضاء، وكانوا 

على قدر المسؤولية وثقة القيادة وشعب اإلمارات.  )رأس الخيمة - وام(

ــــد الـــمـــعـــال ولـــــي عـــهـــد أم الـــقـــيـــويـــن أن  ــ ــــد بــــن ســــعــــود بــــن راشـ ــ أكـــــد ســـمـــو الـــشـــيـــخ راشـ

»مسبار األمل« إنجاز سيبقى للتاريخ، وستفخر به األجيال في اإلمارات والوطن 

الــــعــــربــــي، ويـــعـــد خـــطـــوة مـــتـــقـــدمـــة تــجــســد طـــمـــوح الـــــدولـــــة فــــي اســـتـــكـــشـــاف الــمــريــخ 

بسواعد أبناء اإلمارات.

وقــــال ســمــو ولـــي عــهــد أم الــقــيــويــن: »إن نــجــاح مــشــروع »مــســبــار األمــــل« يــعــد إضــافــة 

مـــهـــمـــة لـــمـــســـيـــرة دولــــــــة اإلمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الــــتــــي بــــــــدأت مـــــن طــــمــــوحــــات الــــوالــــد 

المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي الرؤية التي وضعت 

اإلمارات على الطريق الصحيح للنهضة والتقدم والريادة في المجاالت كافة«.

وقّدم سموه خالص التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الــــدولــــة، حــفــظــه الـــلـــه، وإلــــى صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب 

رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبـــي، رعـــاه الــلــه، وصــاحــب السمو الشيخ 

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

حكومة وشعب دولة اإلمارات على هذا اإلنجاز التاريخي.  )أم القيوين - البيان(

ولي عهد الشارقة: اإلمارات سطرت 
تاريخًا جديدًا من اإلنجازات

عمار النعيمي: كوكب األرض يشهد 
مفارقة تاريخية 

الشارقة - البيان 

أكــــــــــــد ســــــمــــــو الــــــشــــــيــــــخ ســــــلــــــطــــــان بـــــــــن مـــــحـــــمـــــد بـــــــــن ســــلــــطــــان 

القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أنه ببلوغ 

مسبار األمل مداره المحدد حول كوكب المريخ سطرت 

دولــة اإلمــــارات العربية المتحدة لها ولألمتين العربية 

واإلســــــامــــــيــــــة تــــــاريــــــخــــــًا جـــــــديـــــــداً مــــــن اإلنــــــــــجــــــــــازات. وأضــــــــاف 

سموه: »إنجاز معينه ومبعثه رؤى المؤسسين األوائل 

التحاد هذه الدولة الفتية، إنجاز قام بعقول وسواعد 

أبناء الوطن ولخدمة البشرية قاطبة في علوم وأبحاث 

الفضاء«.

وتابع سموه: »بهذا المنجز التاريخي العلمي نتقدم بالتهاني 

والــتــبــريــكــات لــصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خليفة بــن زايـــد آل نهيان 

رئـــيـــس الــــدولــــة، حــفــظــه الـــلـــه، وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء 

حــــاكــــم دبـــــــي، رعـــــــاه الــــلــــه، وصــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 

زايــــد آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات 

الـــمـــســـلـــحـــة وإخـــــوانـــــهـــــم أصـــــحـــــاب الـــســـمـــو حــــكــــام اإلمــــــــــــارات وإلـــــى 

شــعــب اإلمــــــارات وشـــعـــوب الــعــالــمــيــن الــعــربــي واإلســـامـــي وإلـــى 

اإلنسانية جمعاء«.

عجمان - وام

قـــــــال ســــمــــو الــــشــــيــــخ عـــــمـــــار بـــــن حـــمـــيـــد الـــنـــعـــيـــمـــي، ولـــــــي عــهــد 

عــــجــــمــــان: إنــــنــــا نـــحـــمـــد الــــلــــه أن حـــقـــق لـــنـــا هــــــذا اإلنـــــجـــــاز الــــذي 

نفخر ونفاخر به أال وهو وصول مسبار األمل إلى المريخ، 

ونــحــمــد الــلــه الــــذي هــيــأ لــنــا قــيــادة رشــيــدة وشــبــابــًا إمــاراتــيــيــن 

أصروا على قبول التحدي وصنع هذا اإلنجاز وذلك بثبات 

في النهج ووضوح في الرؤية وفي مفهوم القيادة وتبعاتها 

لبناء الدولة الحديثة وإرساء قواعدها المتينة والسير بها 

نحو أرقى مراتب التقدم واالزدهار.

ــــيـــــوم الـــتـــاســـع مــــن فـــبـــرايـــر مــــن عـــــام 2021  ــــــال ســــمــــوه: »الـ  وقـ

ــــنــــــة  ــــر األزمــ ــ ــــيـــــة عـــــلـــــى مـ يــــشــــهــــد كــــــوكــــــب األرض مـــــفـــــارقـــــة تـــــاريـــــخـ

وإنــجــازاتــهــا وهــو وصـــول مسبار األمـــل إلــى الــمــريــخ ويملؤنا 

ــــــن أهـــــــــم األحـــــــــــــام الــــتــــي  الـــــفـــــخـــــر واالعــــــــــتــــــــــزاز بـــتـــحـــقـــيـــق واحـــــــــــد مـ

راودت الــمــغــفــور لــه بــــإذن الــلــه الــشــيــخ زايــــد بــن ســلــطــان آل 

نهيان رحمه الله وطيب ثراه وهو اإلنجاز االستثنائي الذي 

انتظرته دولة اإلمارات قيادة وحكومة وشعبًا.

تبريكات 
 ويـــطـــيـــب لــــي ويـــســـعـــدنـــي ويـــســـتـــعـــذب مــهــجــتــي بــــهــــذا الـــيـــوم 

الخاص أن أرفع أسمى آيات التهاني الكريمات والتبريكات 

إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 

رئيس الدولة »حفظه الله« وصاحب السمو الشيخ محمد 

بـــــن راشــــــــد آل مـــكـــتـــوم نــــائــــب رئــــيــــس الــــــدولــــــة رئــــيــــس مــجــلــس 

الـــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي »رعـــــــاه الــــلــــه« وصــــاحــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 

مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نـــائـــب الــقــائــد 

األعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء 

المجلس األعــلــى حــكــام اإلمــــارات وشــعــب اإلمــــارات الكريم 

بمناسبة الوصول المبهر لمسبار األمل إلى كوكب المريخ.

المسبار يقدم خدمات   ›
جليلة للبشرية والعلماء 

والباحثين من مختلف 
أقطار العالم

‹   هنأ قيادة وشعب 
اإلمارات واألمة العربية 

واإلسالمية بوصول 
»مسبار األمل« إلى مداره



١٣ األربعاءعبر اإلمارات   |   ٢ ٠ ٢ ١ ير  ا فبر   ١ ٠  |  1 4 4 2 ة  خــر آل ا ى  د جمــا   ٢ ٨
١ ٤ ٨ 4 ٧ د  لعد ا

حمد الشرقي: اإلمارات تدخل 
التاريخ عبر بوابة المستقبل 

سعود بن صقر: إنجاز 
تاريخي وعلمي رائد

 أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم 

الــفــجــيــرة أن اإلمـــــارات ربــحــت مــن جــديــد، ووصــلــت لــلــمــريــخ، وهـــا هــي الــيــوم تدخل 

التاريخ عبر بوابة مزهرة من بــوابــات المستقبل الواسعة التي ال يطؤها إال رجال 

عـــرفـــوا كــيــف يــذلــلــون الــصــعــاب، ويــحــلــقــون فـــوق الـــســـحـــاب.. أقــدامــهــم عــلــى األرض 

وطموحهم ال يعرف الحدود.

نجاح

وقال سموه بمناسبة نجاح مهمة »مسبار األمــل« في الوصول للمريخ: ال نحايد 

الحقيقة إن قلنا، إن القلق كان يرافقنا في هذه المهمة الصعبة، وال نبالغ حتماً 

إذ نؤكد أننا كنا واثقين من النجاح، ألن رجــال الوطن هم من خططوا، وشباب 

الـــوطـــن هـــم مـــن نـــفـــذوا، وهـــا نــحــن نــقــدم لــأجــيــال الــقــادمــة عــنــاويــن كــبــيــرة للنجاح 

والمستقبل.. نجعلهم يفخرون بانتمائهم إلى هذه األرض الطيبة التي استثمرت 

باإلنسان فخرجت للعالم بأبهى العقول وأعظم اإلنجازات.

 وأضــــاف: الــنــجــاح ال يــتــجــزأ؛ والــنــصــر لــم يكن ولــيــد لحظة أو بــالــصــدفــة، إنــه تراكم 

ســنــوات مــن الــعــمــل والــمــثــابــرة واإلتـــقـــان، والــيــوم نستذكر ذاك الــحــلــم، الـــذي راود 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، باني نهضة اإلمارات 

وصــانــع مــجــدهــا، وكــيــف تحقق هــذا الــحــلــم.. كما كــل األحـــام األخــــرى، الــتــي راهــن 

عليها، رحمه الله، وأحسن مثواه.

وأكــــد ســمــوه: الــيــوم ربــحــت اإلمـــــارات أمــــام عــيــون الــعــالــم؛ فهنيئاً لــصــاحــب السمو 

الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الــدولــة، حفظه الله، هــذا اإلنــجــاز الكبير، 

وهـــنـــيـــئـــاً لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مـــكـــتـــوم نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي هذا المشروع الضخم، وهنيئاً 

لــصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد 

األعـــلـــى لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة رمــــز الــــوطــــن، وهــنــيــئــاً ألصـــحـــاب الــســمــو حـــكـــام اإلمــــــارات 

ولشعب اإلمارات المعطاء.. والقادم أجمل وأكثر تألقاً.. والتاريخ يصنعه رجال، 

وعدوا شعوبهم وصدقوا، وإن الله مع الصادقين.  )الفجيرة - وام(

 أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس 

األعـــــلـــــى حــــاكــــم رأس الـــخـــيـــمـــة، أن نــــجــــاح وصــــــــول مـــســـبـــار األمــــــــل لـــمـــدار 

الــــمــــريــــخ، يـــعـــد إنـــــجـــــازاً تـــاريـــخـــيـــاً وعـــلـــمـــيـــاً رائـــــــــداً يـــخـــلـــد اســـــم اإلمــــــــــارات فــي 

مصاف الدول المتقدمة بصناعة الفضاء والبحث العلمي.

وأشاد سموه بتحقيق هذا اإلنجاز العربي على يد أبناء الوطن بفضل 

الــــدعــــم الــــامــــحــــدود مــــن الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة ، مــــؤكــــداً أن أبــــنــــاء اإلمـــــــارات 

قادرون على الوصول بأحامهم وطموحاتهم إلى أقصى الحدود، وال 

وجود لكلمة مستحيل في قاموسهم. 

ــــال ســــمــــوه: »قــــبــــل 5 عــــقــــود كـــــان حـــلـــم وطــــمــــوح الـــشـــيـــخ زايــــــــد، طــيــب  ــ وقـ

الله ثـــراه، مؤسس دولتنا وبــانــي نهضتها، الــوصــول مــن الــصــحــراء إلى 

الـــفـــضـــاء، والـــيـــوم تــحــقــق الــحــلــم بــالــتــزامــن مـــع احــتــفــال اإلمـــــــارات بــمــرور 

خــمــســيــن عــــامــــاً عـــلـــى تــأســيــســهــا، واســـتـــطـــاعـــت دولـــتـــنـــا الـــغـــالـــيـــة بــســواعــد 

وعـــقـــول أبـــنـــاء وشـــبـــاب الـــوطـــن الــمــخــلــصــيــن، كــتــابــة تـــاريـــخ عــلــمــي جــديــد 

بــأحــرف مــن »األمـــــل« و»الــامــســتــحــيــل«.. نــبــارك لــشــعــب دولــتــنــا الغالية 

ولــلــعــالــم الـــعـــربـــي واإلســــامــــي هــــذا اإلنــــجــــاز الــفــضــائــي الـــتـــاريـــخـــي بــدخــول 

»مسبار األمل« لمدار كوكب المريخ، إنجاز يبرهن على رسالة اإلمارات 

الحضارية واإلنسانية للعالم«.

ورفـــــع صـــاحـــب الــســمــو حـــاكـــم رأس الــخــيــمــة أســـمـــى آيـــــات الــتــهــانــي 

والتبريكات إلــى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 

رئــيــس الــدولــة، حفظه الــلــه، وصــاحــب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ــــلـــــه، وصـــــاحـــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن زايــــــــد آل  دبــــــــي، رعــــــــاه الـ

القائد األعــلــى للقوات المسلحة،  نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب 

وإخـــــوانـــــهـــــم الــــحــــكــــام وشــــعــــب اإلمـــــــــــــارات الـــــوفـــــي عــــلــــى هـــــــذا اإلنــــجــــاز 

التاريخي.  )رأس الخيمة - وام (

 رفــع صــاحــب السمو الشيخ ســعــود بــن راشـــد المعال، عضو المجلس األعــلــى حــاكــم أم 

الــقــيــويــن، أســمــى آيــــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلـــى صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــد 

آل نـــهـــيـــان، رئـــيـــس الــــدولــــة، حــفــظــه الـــلـــه، وإلـــــى صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 

آل مكتوم، نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم دبــي، رعــاه الــلــه، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي نائب القائد األعــلــى للقوات 

المسلحة، بمناسبة نجاح المهمة التاريخية »مسبار األمل« الكتشاف كوكب المريخ.

 وقــــال صــاحــب الــســمــو حــاكــم أم الــقــيــويــن، فـــي تــصــريــح لـــه بــهــذه الــمــنــاســبــة، إن »مــســبــار 

األمـــــــــل« حـــقـــق حـــلـــم الـــمـــغـــفـــور لـــــه الـــشـــيـــخ زايــــــــد بـــــن ســـلـــطـــان آل نــــهــــيــــان، طـــيـــب الــــلــــه ثــــــراه، 

بــالــوصــول إلـــى الــفــضــاء، حــيــث قــامــت الــقــيــادة الــرشــيــدة بــالــســيــر عــلــى خــطــى الــشــيــخ زايـــد، 

وعــمــلــت عــلــى تــأهــيــل الـــكـــوادر الــوطــنــيــة الــتــي أشــرفــت عــلــى تخطيط وإدارة وتنفيذ مــشــروع 

مسبار األمل، والذي يشكل ترجمة حقيقية لرؤية قادة الدولة، بأن ال شيء مستحيل، 

هذا الشعار الذي حمله المسبار معه إلى الفضاء الخارجي.

وأكـــد صــاحــب السمو حــاكــم أم القيوين أن مــشــروع »مسبار األمـــل« يعد محطة مضيئة 

فـــي ســجــل إنـــجـــازات دولــــة اإلمــــــارات الــتــي تــمــيــزت بــهــا عــبــر الــســنــوات الــمــاضــيــة فـــي مختلف 

الـــقـــطـــاعـــات. وأشــــــــار صـــاحـــب الـــســـمـــو حـــاكـــم أم الـــقـــيـــويـــن إلـــــى أن اســـتـــكـــشـــاف الـــمـــريـــخ عــبــر 

ـــــازاً عـــلـــمـــيـــًا يــحــلــق بـــاســـم دولــــة  ــــجـ »مـــســـبـــار األمــــــــل« اإلمــــــاراتــــــي، يـــعـــد فــــخــــراً لـــكـــل الـــــعـــــرب، وإنــ

اإلمارات عاليًا بين جميع األمم، ويؤكد أن مجاالت علوم الفضاء وشتى العلوم ليست 

حكراً على أحد، بل هي باب مفتوح لكل الطامحين والمبتكرين والمجتهدين، وهذا ما 

أكده أبناء اإلمارات الذين عملوا على إطالق المسبار.

 وأوضـــــــــح صــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ ســــعــــود بـــــن راشـــــــد الــــمــــعــــال، أن هــــــذا اإلنـــــجـــــاز الـــتـــاريـــخـــي 

سيشكل نقلة نوعية في دراسة علوم الفضاء وتعزيز مكانة دولة اإلمارات شريكًا عالميًا 

في تطوير المعرفة البشرية والمشاركة الفاعلة في دعم األبحاث والدراسات والبحوث 

العلمية الــتــي ســتــقــود إلـــى اكــتــشــافــات علمية كــبــيــرة قــد تــكــون ســبــبــًا فــي إحــــداث تغييرات 

كبرى في طبيعة حياتنا على كوكب األرض.  )أم القيوين - البيان(

سعود المعال:  المسبار حقق حلم 
زايد بالوصول إلى الفضاء



دبي - البيان 

هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس 

مجلس دبي الرياضي، قيادة وشعب اإلمارات والعالم العربي 

بوصول »مسبار األمل« إلى مدار كوكب المريخ.

ودون ســمــوه عــبــر »تــويــتــر«: »نــهــنــئ قــيــادتــنــا وشــعــب اإلمــــارات 

ــــار األمــــــــــــل« إلــــــــى مــــــــــدار كـــوكـــب  ــبـ ــ ــــربـــــي بــــــوصــــــول »مـــــسـ ــــعـ والـــــعـــــالـــــم الـ

ــــا  ــــيـــــس لـــــــــإمـــــــــارات فـــــحـــــســـــب، وإنـــــمـ ــــيـــــة لـ ــــاريـــــخـ ــــقـــــة تـ ــــابـ الــــــــمــــــــريــــــــخ... سـ

لــلــعــالــم الـــعـــربـــي كــــلــــه... هــــذا الـــنـــجـــاح شـــاهـــد عــلــى قـــــدرة شــبــابــنــا، 

ورسالة للشباب العربي أنه ال شيء مستحيل أمامهم لتحقيق 

اإلنجازات«.
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مكتوم بن محمد:
»مسبار األمل« إنجاز تاريخي حّول حلم زايد إلى واقع

أكد أن القيادة وضعت اكتشاف الفضاء في مقدمة أهدافها التنموية
دبي - البيان

رفــــع ســمــو الــشــيــخ مــكــتــوم بـــن مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، نــائــب 

حــاكــم دبـــي، أســمــى آيـــات التهاني والــتــبــريــكــات إلــى صــاحــب السمو 

الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، رئـــيـــس الـــــدولـــــة، حــفــظــه الـــلـــه، 

وصــاحــب السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 

الـــدولـــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، رعـــــاه الـــلـــه، وصــاحــب 

السمو الشيخ محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان، ولــي عهد أبــوظــبــي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء 

الـــمـــجـــلـــس األعـــــلـــــى ُحــــــّكــــــام اإلمـــــــــــــــارات، بـــمـــنـــاســـبـــة الــــنــــجــــاح الـــتـــاريـــخـــي 

ــــــداره حـــــول كـــوكـــب الـــمـــريـــخ فــــي الــتــوقــيــت  لــمــســبــار األمــــــل بــــدخــــول مـ

الــمــحــدد لــه بــعــد رحــلــة قــطــع خــالــهــا مــســافــة تــجــاوزت 490 مليون 

كيلومتر في الفضاء. 

فخر 
وقــال سموه: »تغمرنا اليوم مشاعر السعادة والفخر ونحن نرى 

هــذا اإلنــجــاز التاريخي الـــذي حــول حلم الــوالــد الــمــؤســس المغفور 

لــه بـــإذن الــلــه تعالى الشيخ زايـــد بــن سلطان آل نهيان، طــّيــب الله 

ثـــــراه، إلــــى واقـــــع، حــظــيــت كــافــة مـــراحـــل اإلعــــــداد لـــه والــعــمــل عليه 

بــكــل الــدعــم والــرعــايــة مــن قــيــادتــنــا الــرشــيــدة الــتــي وضــعــت اكتشاف 

الــفــضــاء والــــدخــــول بـــقـــوة إلــــى مــضــمــار عــلــومــه وأبـــحـــاثـــه ومــشــاريــعــه 

التنموية، وهــيــأت للمسبار  فــي مقدمة أهدافها  استراتيجياً  هــدفــاً 

كــل الـــظـــروف إلتــمــام وصــولــه لـــمـــداره وفـــق اإلطــــار الــزمــنــي المعتمد 

ورغم كل الظروف التي أحاطت بهذا المشروع الطموح في عامه 

األخير، نظراً لما تسبب فيه تحدي »كوفيد 19« من تحديات لم 

تــثــن شـــبـــاب اإلمـــــــارات عـــن عــزمــهــم اســتــكــمــال مــشــروعــهــم الــتــاريــخــي 

ــــيـــــوم الـــمـــشـــهـــود الـــــــذي نــــــرى فـــيـــه تـــكـــلـــيـــاً لــجــهــود  وصـــــــــوالً إلــــــى هــــــذا الـ

ــــنـــــوات مـــــن الــجــهــد  ــــلـــــت الـــلـــيـــل بـــالـــنـــهـــار عـــلـــى مـــــــدار نـــحـــو ســـــت سـ واصـ

والبحث والدراسة والتطوير«. 

شكر 
وقــــدم ســمــوه تــحــيــة شــكــر وتــقــديــر لــكــل مـــن أســهــم فـــي إنـــجـــاح هــذه 

المهمة التاريخية واإلنجاز العلمي الكبير الذي تؤسس به اإلمارات 

لنفسها مكانة رفيعة جديدة كخامس دولة على مستوى العالم 

ــــة األولــــــــــى فـــــي الـــعـــالـــمـــيـــن  ــ ــــــدولـ ــــــى مــــــــدار كــــوكــــب الـــــمـــــريـــــخ، والـ تــــصــــل إلـ

العربي واإلسامي التي تتمكن من إحراز هذا السبق العلمي الذي 

من المنتظر أن يكون له نتائجه اإليجابية الكبيرة في دعم األبحاث 

العالمية المتعلقة بالفضاء، والتي تصب في مجملها في خدمة 

اإلنسان وتحسين نوعية حياته على األرض، بما سيقدمه المسبار 

من معلومات جديدة وغير مسبوقة حول هذا الكوكب البعيد.

وقال سموه: »الوصول إلى كوكب المريخ عنوان فصل جديد 

فــــــي مـــلـــحـــمـــة تــــنــــمــــويــــة تــــــوالــــــت فــــصــــولــــهــــا عــــلــــى مــــــــــدار عـــــــقـــــــود.. لــيــضــع 

اإلماراتيون بصمتهم في سجل تطور اإلنسانية بإنجاز مهم يجعل 

من دولتنا الشريك الخامس على مر التاريخ في اكتشاف المريخ.. 

فـــعـــنـــدمـــا اجــــتــــمــــع الــــمــــغــــفــــور لـــــه بــــــــإذن الــــلــــه تــــعــــالــــى الــــشــــيــــخ زايــــــــد بــن 

سلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه، بخبراء وكالة ناسا للفضاء قبل 

نحو خمسة عقود، كان يؤمن أنه سيأتي اليوم الذي يجسد فيه 

أبناء اإلمارات حلمه بأن يكون لهذه الدولة الفتية شأن ومكانة في 

مجال اكتشاف الفضاء.. وقد كان«. 

قيمة 
ونــــــّوه ســـمـــوه الــشــيــخ مــكــتــوم بـــن مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، أنــه 

بــــاإلضــــافــــة إلـــــى الـــقـــيـــمـــة الــعــلــمــيــة والـــمـــعـــرفـــيـــة بـــالـــغـــة األهـــمـــيـــة لــهــذه 

المهمة التاريخية، تأتي كذلك قيمتها المعنوية في تحفيز الهمم 

وتقديم مصدر إلهام لألجيال الحالية والقادمة، يعزز من ثقتهم 

ــــنـــــاء هــــــذا الـــــجـــــزء مـــــن الـــعـــالـــم  فـــــي أنـــفـــســـهـــم، ويـــــؤكـــــد لـــهـــم جـــــــــدارة أبـ

بــالــمــشــاركــة فـــي ريـــــادة مــســيــرة الــتــطــويــر الــعــالــمــيــة، وتــقــديــم حــلــول 

تــخــدم اإلنــســان وتعينه عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي قــد تعترض 

طـــريـــق طــمــوحــاتــه، وكـــذلـــك أثــــر هــــذا الــنــجــاح الـــــذي لـــم تــســبــقــنــا إلــيــه 

سوى أربع دول على مر التاريخ، في تشجيع الشباب على التسلح 

بـــســـاح الــعــلــم والــنــهــل مـــن مــنــابــعــه فـــي شــتــى الـــمـــجـــاالت، ال سيما 

تلك المتعلقة بالمستقبل، خاصة مع دخول العالم عصر الثورة 

ــــا يـــفـــرضـــه ذلــــــك عـــلـــى األمـــــــم والــــشــــعــــوب مــن  الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة ومــ

امــتــاك زمـــام التكنولوجيا، وهــو مــا تــســارع دولـــة اإلمــــارات الخطى 

لــتــحــقــيــقــه بــمــا يـــخـــدم أهـــدافـــهـــا الــتــنــمــويــة وصــــــوالً إلــــى أعـــلـــى درجــــات 

التقدم واالزدهار.

وقال سموه أمس في تدوينة عبر حسابه في »تويتر«: »نبارك 

لقيادة اإلمارات وشعبها ومحبيها وصول مسبار األمل إلى المريخ 

بــنــجــاح، ونــهــنــئ الـــعـــرب بــوصــولــهــم وبــــدء إســهــامــاتــهــم الــعــلــمــيــة في 

اكــتــشــاف الــكــوكــب األحـــمـــر.. ونــشــكــر شـــاّبـــات وشــبــاب اإلمــــــارات على 

ــــنـــــع الــــــتــــــاريــــــخ.. نــــقــــف لــــنــــفــــرح الــــيــــوم  جــــهــــودهــــم لـــتـــحـــقـــيـــق الــــحــــلــــم وصـ

باإلنجاز وغداً نبدأ خطوات جديدة إلنجازات أكبر بإذن الله«.

سموه: 
نبارك لقيادة اإلمارات   ›

وشعبها ومحبيها وصول 
المسبار إلى المريخ 

التحديات لم تثِن شباب   ›
اإلمارات عن عزمهم 

استكمال مشروعهم 
التاريخي 

اإلنجاز تكليل لجهود واصلت   ›
الليل بالنهار على مدار 6 

سنوات من الجهد والبحث 
والدراسة والتطوير

نقف لنفرح اليوم باإلنجاز   ›
وغدًا نبدأ خطوات جديدة 

إلنجازات أكبر

ــــــأت حــــــــــرم ســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ مـــــنـــــصـــــور بــــــــن زايـــــــــــــد آل نــــهــــيــــان  ــنـ ــ ــ هـ

نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيـــر شـــؤون الــرئــاســة، سمو 

الــشــيــخــة مـــنـــال بــنــت مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، رئــيــســة 

مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة 

ــــارات بــوصــول  دبـــي لــلــمــرأة، الــقــيــادة الــرشــيــدة وشــعــب اإلمــ

مسبار األمل إلى مدار المريخ.

وقـــالـــت ســمــوهــا فـــي تـــدويـــنـــات عــبــر حــســابــهــا فـــي »تـــويـــتـــر«: 

»دخــلــنــا الــمــريــخ، ودخــلــنــا الــتــاريــخ، الــيــوم غــيــرت اإلمــــارات 

كلمة مستحيل إلى أمل«.

وأضــافــت سموها: »نــبــارك لقيادة وشــعــب اإلمــــارات ولكل 

أبـــنـــاء الـــوطـــن الــعــربــي وصـــــول »مــســبــار األمـــــل« بــنــجــاح إلــى 

مــــــــدار الـــــمـــــريـــــخ.. هـــــــذا الــــنــــجــــاح لـــــم يــــكــــن يـــتـــحـــقـــق إال بـــدعـــم 

قـــادتـــنـــا وهـــمـــة أبـــنـــاء اإلمــــــــارات الـــذيـــن عــمــلــوا بــاجــتــهــاد على 

مدى سنوات على أكثر مشاريع العالم العربي طموحًا«.

وأضـــــافـــــت ســـمـــوهـــا: »فـــــي هـــــذا الــــيــــوم الـــتـــاريـــخـــي، نــســتــذكــر 

بـــكـــل فـــخـــر الــــوالــــد الـــمـــؤســـس الـــشـــيـــخ زايــــــد بــــن ســـلـــطـــان آل 

نــهــيــان الــــذي خـــط مــعــالــم الــحــلــم بـــدولـــة عـــزيـــزة شــامــخــة... 

خــــمــــس دول فــــقــــط نـــجـــحـــت فـــــي الــــــوصــــــول لـــلـــمـــريـــخ ونـــحـــن 

اليوم نصنع التاريخ في عام الخمسين، البدايات كانت 

مــن صــحــراء اإلمـــــارات والــطــمــوح مستمر ولـــن يــتــوقــف عند 

صـــحـــراء الــمــريــخ بــفــضــل الــلــه وعــزيــمــة شــبــابــنــا، لـــنـــزرع في 

منطقتنا األمل والحلم بمستقبل مشرق«. )دبي- البيان(

 منال بنت محمد:   دولتنا 
 أحمد بن محمد: غيرت المستحيل إلى »أمل«

العرب إلى المريخ بإرادة إماراتية 
دبي- البيان

أعـــرب سمو الشيخ أحــمــد بــن محمد بــن راشـــد آل مكتوم، 

رئيس مجلس دبي لإعام عن خالص التهاني والتبريكات 

إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الـــدولـــة، حــفــظــه الـــلـــه، وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 

راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

الـــمـــســـلـــحـــة، وأصـــــحـــــاب الـــســـمـــو الــــشــــيــــوخ أعــــضــــاء الــمــجــلــس 

ــــار األمـــــــــــــل« فـــي  ــــبــ األعـــــــلـــــــى ُحــــــــّكــــــــام اإلمــــــــــــــــــارات مـــــــع نــــــجــــــاح »مــــــســ

الـــوصـــول إلـــى مـــــداره حـــول كــوكــب الــمــريــخ، مــدشــنــاً مرحلة 

جــديــدة فــي تــاريــخ اإلمـــارات والمنطقة، عنوانها استكشاف 

الفضاء والريادة في مجال التكنولوجيا المتطورة في عصر 

الثورة الصناعية الرابعة. 

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: 

»مسبار األمل عندما انطلق إلى الفضاء في يوليو الماضي 

لـــم يــحــمــل فــقــط آمــــال اإلمــاراتــيــيــن فـــي الـــوصـــول إلـــى كــوكــب 

المريخ إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مشروعهم الفضائي 

الطموح، ولكنه حمل أيضاً طموحات وآمال مايين العرب 

والــمــســلــمــيــن فــــي مــســتــقــبــل يــــشــــاركــــون فــــي تــشــكــيــل ركــــائــــزه. 

المسبار يدشن لمرحلة غير مسبوقة من العمل اإلماراتي 

الطموح للخمسين عاماً المقبلة، لنحقق فيها رؤية قيادتنا 

الرشيدة وتطلعاتها لألجيال القادمة، وسعيها إليجاد كل 

المقومات التي تكفل لها حياة أفضل حافلة بالفرص«. 

تهنئة
ووجه سموه التهنئة إلى عموم شعب اإلمارات وشعوب 

األمــتــيــن الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة، مـــؤكـــداً أن وصــــول »مــســبــار 

األمل« إلى مدار االلتقاط حول كوكب المريخ إنجاز تعجز 

الكلمات عن وصف أهميته مع تحققه بعد رحلة قطعها 

بمسافة تقارب نصف مليار كيلو متر في الفضاء ومسيرة 

عــمــل اســتــغــرقــت نــحــو 6 ســـنـــوات، قـــدم فــيــهــا فــريــق متميز 

من أكثر من 200 شاب وشابة من أبناء اإلمارات جهوداً، 

استلهموا فيها رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، وعملوا 

ــــاد  ــــحــ ــــلـــــم مــــــؤســــــس دولـــــــــــة االتــ ــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق حـ مـــــــن خـــــالـــــهـــــا عـ

الــمــغــفــور لــــه، بـــــإذن الـــلـــه تــعــالــى، الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان 

آل نــهــيــان، طــيــب الــلــه ثــــراه، أن يــكــون لـــإمـــارات مــكــان بين 

ــــازات الـــمـــتـــمـــيـــزة فــــي مـــجـــال اكــتــشــاف  الـــــــدول صـــاحـــبـــة اإلنــــــجــ

الـــفـــضـــاء، ولـــقـــد كــــان لـــه مـــا تــمــنــى بـــإنـــجـــاز تـــاريـــخـــي يــعــتــز به 

كل إماراتي ونجاح يمهد للدخول إلى آفاق جديدة، تعزز 

مـــن خــالــهــا دولـــتـــنـــا ريـــادتـــهـــا ومــكــانــتــهــا الــرفــيــعــة بــيــن األمـــم 

والشعوب. 

نجاح
وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد اعتزازه الشخصي بهذا 

النجاح الكبير، وهــذه الخطوة المهمة التي تقطعها دولة 

ــــر مــــن الـــخـــبـــرات  اإلمـــــــــارات فــــي مــســيــرتــهــا فــــي بـــنـــاء رصـــيـــد زاخــ

الـــمـــتـــمـــيـــزة فـــــي مــــجــــال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــســـتـــقـــبـــل، وبــــمــــا يــفــتــح 

أمامها المزيد من الفرص الواعدة في عصر الثورة الصناعية 

الـــرابـــعـــة، مـــؤكـــداً أن قــيــمــة هـــذا اإلنـــجـــاز غــيــر الــمــســبــوق على 

مــســتــوى الــعــالــمــيــن الــعــربــي واإلســـامـــي، ال تنحصر نتائجه 

اإليجابية في سياقه اإلماراتي، ولكنها تنسحب كذلك إلى 

عمقها العربي ونطاقها اإلسامي األوسع. 

ــــابـــــه الـــــرســـــمـــــي عـــلـــى  ــــبـــــر حـــــسـ ــــمــــــوه فـــــــي تـــــدويـــــنـــــة عـ وقـــــــــــال ســ

»تويتر«: »العرب إلى المريخ بإرادة إماراتية... نهنئ العالم 

الـــعـــربـــي بــــوصــــول »مـــســـبـــار األمـــــــل« لــــمــــدار الــــمــــريــــخ... شــبــابــنــا 

أثــبــتــوا للعالم أن ال شــيء مستحيل أمــامــهــم... واألهـــم من 

ذلك أن دولتنا زرعت األمل في منطقتنا ونؤكد مرة أخرى 

للعالم أنه ال شيء مستحيل أمام العزيمة«.

هــنــأت حــرم سمو الشيخ طحنون بــن زايـــد آل نهيان 

مستشار األمـــن الــوطــنــي، الشيخة خــولــة بنت أحمد 

ــــادة دولـــــــــة اإلمــــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  ــيــ ــ ــــويــــــدي، قــ خـــلـــيـــفـــة الــــــســ

المتحدة على إنجازها التاريخي بنجاح رحلة مسبار 

األمل في الوصول إلى مدار كوكب المريخ مستغرقًا 

7 ســـنـــوات فـــي الــتــخــطــيــط لـــه واإلعــــــــداد لـــهـــذه الــمــهــمــة 

الــمــتــمــيــزة والــفــريــدة صاحبها جــهــد مــوصــول ومــوثــوق 

بـــه فـــي مـــركـــز مــحــمــد بـــن راشـــــد لــلــفــضــاء لـــيـــتـــواءم هــذا 

اإلنجاز العلمي مع مناسبة مرور 50 سنة على قيام 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وقـــالـــت: »إن هـــذا اإلنـــجـــاز الــتــاريــخــي الــتــقــنــي المتطور 

ــــفــــــاءات وطـــنـــيـــة ذات مـــســـتـــوى عــــاٍل  اســـتـــكـــمـــل بــــأيــــٍد وكــ

من العلم والتدريب كأن ما أنجز اآلن كان استجابة 

لفكر المغفور لــه بــإذن الله الشيخ زايــد بــن سلطان 

آل نهيان، طيب الله ثراه، وجاء هذا العمل الجسور 

ــــاره الـــمـــســـتـــنـــيـــرة فــقــد  ــــكــ ــــاء لــــه وألفــ مــــن بــــــاب الــــبــــر والــــــوفــ

كانت أمانيه وخططه تسبق الــزمــان في بلوغ مراتب 

الــــــعــــــلــــــم والــــــتــــــقــــــنــــــيــــــات الـــــــتـــــــي تـــــــوظـــــــف لـــــــســـــــعـــــــادة شـــعـــبـــه 

واإلنسانية جمعاء ومن مالمح اهتمامه رحمه الله 

اســـتـــضـــافـــة رائـــــــد الـــفـــضـــاء األمــــريــــكــــي نـــيـــل أرمـــســـتـــرونـــج 

الــذي يعد أول إنسان وطئت قدماه أرض القمر وها 

هي نظرته وأمنيته تتحققان بأمانة على يد األوفياء 

البارين به«. )أبوظبي - وام(

خولة السويدي: إنجاز يعود 
بالخير على شعبنا والعالم

منصور بن محمد: نجاح شاهد على قدرة شبابنا
‹    سموه: سابقة تاريخية 
ليس لإلمارات فحسب 

وإنما للعالم العربي كله

دور اإلعالم
أشــــــــاد ســـمـــو الـــشـــيـــخ أحــــمــــد بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــد 

آل مـــكـــتـــوم بــــــــدور اإلعـــــــــالم الــــوطــــنــــي، الــــــــذي ســـانـــد 

هذه المهمة التاريخية منذ انطالقها في بدايتها 

األولــــــى مــنــذ نــحــو ســـت ســــنــــوات، وواكــــــب تـــطـــورات 

العمل فيها، وكــذلــك مــا قــدمــه اإلعـــالم اإلمــاراتــي 

من تغطيات كان لها كبير األثر في تعزيز معرفة 

الــــمــــجــــتــــمــــع بــــــــــاألهــــــــــداف االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة لــــلــــبــــرنــــامــــج 

الوطني للفضاء، وما تسعى الدولة إلى تحقيقه 

من إنجازات في مضمار اكتشاف الفضاء وكذلك 

الــــتــــعــــرف بـــــصـــــورة مـــســـتـــمـــرة عـــلـــى تـــــطـــــورات بـــرنـــامـــج 

الفضاء بكل مكوناته، وكذلك مسيرة العمل في 

كل مراحل إعداد وبناء وإطالق مسبار األمل. 



15 بعاءعبر اإلمارات األر   |   ٢ ٠ ٢ ١ ير  ا فبر   ١ ٠  |  1 4 4 2 ة  خــر آل ا ى  د جمــا   ٢ ٨
١ ٤ ٨ 4 ٧ د  لعد ا

أبوظبي - وام

أكــــد ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن زايـــــد آل نــهــيــان، وزيـــــر الــخــارجــيــة 

والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي، أن مـــســـيـــرة مــــشــــروع اإلمــــــــــارات الســتــكــشــاف 

المريخ »مسبار األمــل« شكلت نموذجاً مشرفاً لــإرادة الصلبة 

للشباب اإلماراتي والعربي.

وقــال سموه: »إن مسبار األمــل وصــل أمــس إلــى أبعد نقطة 

يصل إليها عربي، لنؤكد من خالله أن طموح دولة اإلمارات ال 

حدود له، وأن الالمستحيل أصبح منهج عمل وأسلوب حياة 

في مسيرتنا للخمسين عاماً المقبلة«. وأوضح سموه أن رحلة 

مــشــروع اإلمــــارات الستكشاف المريخ كــانــت حافلة بالتحديات 

الـــتـــي نـــجـــح أبــــنــــاء اإلمــــــــــارات وأعـــــضـــــاء فـــريـــق الـــعـــمـــل فــــي الــتــغــلــب 

ــــــدءاً مــــن مـــــدة الـــمـــشـــروع الــقــيــاســيــة الـــتـــي اســـتـــغـــرقـــت 6  عــلــيــهــا، بـ

سنوات فقط مقارنة بمشاريع مماثلة تتجاوز مدتها العقد من 

الــزمــن، مـــروراً بالتحدي الكبير خــالل عملية نقل مسبار األمــل 

مــــن دبـــــي إلـــــى الــــيــــابــــان، والــــتــــي اســـتـــغـــرقـــت أكـــثـــر مــــن 83 ســـاعـــة، 

وكــذلــك التحدي الــذي واجهته عملية إطــالق المسبار، وصــوالً 

إلى متابعة رحلة مسبار األمل إلى الكوكب األحمر التي أدارها 

فــــريــــق الــــعــــمــــل بــــكــــفــــاءة ومــــــهــــــارة عــــالــــيــــة حــــتــــى اإلعــــــــــالن الـــتـــاريـــخـــي 

عــــن وصـــــــول الـــمـــســـبـــار بـــنـــجـــاح إلـــــى مـــــــــداره. وأضــــــــاف ســــمــــوه »إنـــنـــا 

اليوم نحتفي بكوكبة من أبناء اإلمارات، سفراء الالمستحيل، 

الــــذيــــن قــــدمــــوا لـــلـــعـــالـــم أجــــمــــع نــــمــــوذجــــاً مـــشـــرفـــاً لـــطـــمـــوح دولـــتـــنـــا 

وأمتنا العربية، وأدوا واجبهم تجاه وطنهم بكفاءة وإخــالص 

كبيرين، وأكدوا للعالم أجمع أن مسيرتنا التنموية للخمسين 

عاماً المقبلة فريدة، ملهمة، ومليئة باإلنجازات«. وأكد سموه 

أن ما تحقق في مشروع اإلمــارات الستكشاف المريخ هو نتاج 

ــــد الــــمــــؤســــس الـــمـــغـــفـــور لـــــه الـــشـــيـــخ زايــــــــد بـــــن ســلــطــان  ــــوالــ رؤيــــــــة الــ

آل نــهــيــان، طــيــب الــلــه ثـــــراه، الــــذي اجــتــمــع فـــي الـــعـــام 1976 مع 

خــــبــــراء نــــاســــا وكـــــــان هــــــذا طـــمـــوحـــه، وحــــرصــــت قـــيـــادتـــنـــا الـــرشـــيـــدة 

على إرســاء دعائم منظومة احترافية من العمل المتكامل في 

قطاع الفضاء، ومنحت الثقة والــدعــم لشباب اإلمـــارات الذين 

قــــادوا هـــذا الــمــشــروع بــكــفــاءة وجــــودة عــالــيــة.  وقـــال ســمــوه، إن 

مسبار األمــل شكل قصة نجاح ليس ألبناء اإلمــارات وحسب، 

وإنما لكل أبناء الوطن العربي، وهو دعوة لكل عربي وجميع 

العقول العربية المبدعة كي يحلموا ويتطلعوا إلى المستقبل 

بأعين ملؤها اإلرادة واألمل.

عبدالله بن زايد: نموذج مشرف لإلرادة العربية الصلبة

دبي - البيان 

أكد سمو الشيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم، نائب حاكم 

دبــي وزيـــر المالية أن وصـــول مسبار األمـــل إلــى مـــدار المريخ 

ــــبــــــات لـــلـــعـــالـــم أجـــــمـــــع أن ال شـــــــيء مـــســـتـــحـــيـــالً فــــــي قــــامــــوس  إثــ

اإلمارات وشعبها.

وقال سموه في تصريح بمناسبة وصول مسبار األمل إلى 

المريخ: نحقق اليوم بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة 

وطموح أبناء دولة اإلمــارات العربية المتحدة، حلم الوالد 

المؤسس المغفور لــه، بــإذن الله، الشيخ زايــد بن سلطان 

آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوصول إلى الفضاء.

وأضـــاف ســمــوه: »يــؤكــد وصـــول مسبار األمـــل إلــى المريخ 

أن رهــــان الــقــيــادة الــرشــيــدة عــلــى االســتــثــمــار فــي اإلنـــســـان كــان 

نـــاجـــحـــاً إذ مــنــحــتــهــم أولـــــويـــــة واهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــريـــن انــــطــــالقــــاً مــن 

إيــمــانــهــا الـــراســـخ بــقــدراتــهــم وإمــكــانــاتــهــم إلنـــجـــاز أهـــم مــشــروع 

علمي فضائي فــي منطقتنا وبــنــاء مستقبل مشرق ومزدهر 

ألبــنــاء اإلمـــــارات واألمــــة الــعــربــيــة واإلســالمــيــة بــأســرهــا أســاســه 

العلم واالبتكار واإلبداع«.

وخــتــم ســمــوه: »إن الـــوصـــول لــلــمــريــخ هــو فــرصــة جــديــدة 

لــلــعــرب والــمــســلــمــيــن الســتــعــادة الــحــضــور الــعــالــمــي ورســالــة 

أمـــــل إمــــاراتــــيــــة لــلــجــيــل الـــجـــديـــد فــــي عـــالـــمـــنـــا الـــعـــربـــي لــتــعــزيــز 

ــنــــفــــســــهــــم واالنـــــــــــطـــــــــــالق نــــــحــــــو غــــــــد أفـــــــضـــــــل ال يــــعــــرف  ثــــقــــتــــهــــم بــ

المستحيل«.

الشارقة - البيان 

رفــــع ســمــو الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن ســـالـــم بـــن ســلــطــان الــقــاســمــي 

نائب حاكم الشارقة أسمى آيــات التهاني والتبريكات لمقام 

صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ خـــلـــيـــفـــة بــــــن زايــــــــــد آل نــــهــــيــــان رئـــيـــس 

الـــــدولـــــة، حــفــظــه الــــلــــه، وصــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 

راشــــد آل مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 

حــــاكــــم دبــــــي رعــــــــاه الــــلــــه وصـــــاحـــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن 

زايــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

الــمــســلــحــة وإخـــوانـــهـــم أصـــحـــاب الــســمــو حــكــام اإلمـــــــارات وإلـــى 

شــــــعــــــب اإلمــــــــــــــــــــــارات والــــــــشــــــــعــــــــوب الــــــعــــــربــــــيــــــة واإلســـــــــالمـــــــــيـــــــــة وإلـــــــــى 

اإلنــــســــانــــيــــة جــــمــــعــــاء، بـــمـــنـــاســـبـــة نـــــجـــــاح دخـــــــــول مــــســــبــــار األمـــــل 

مساره المحدد حول كوكب المريخ.

وقــــال ســـمـــوه: »هــــذه الــلــحــظــة الــعــظــيــمــة مـــن تـــاريـــخ دولــتــنــا 

وتاريخ العالمين العربي واإلسالمي قد تابعنا أدق تفاصيلها 

ــــالـــــى فـــــــي نــــجــــاحــــهــــا كــــبــــيــــر وثـــقـــتـــنـــا  ــــه تـــــعـ ــلــ ــ ــــلـــــى الــ وكـــــــــــان تــــوكــــلــــنــــا عـ

بجهود أبنائنا وتحقيقهم المأمول منهم بال حدود، وها هم 

يــســطــرون بــســواعــدهــم إنـــجـــازاً علمياً مــتــفــرداً، هــدفــه اإلنــســان 

واالرتقاء بعلومه ومعرفته في مجاالت الفضاء«.

واخـــتـــتـــم ســــمــــوه: »مـــســـبـــار األمــــــل هــــو أمـــلـــنـــا وأمــــــل األجـــيـــال 

الــقــادمــة مــن بــعــدنــا لــمــواصــلــة الــبــنــاء والــعــطــاء ولــخــدمــة هــذه 

األرض الـــطـــيـــبـــة عـــلـــى نـــهـــج وخـــطـــى مـــؤســـســـي اتــــحــــادهــــا وبـــانـــي 

نهضتها األولى«.

 حمدان بن راشد:  مسبار األمل يثبت أن
 ال شيء  مستحياًل في قاموس اإلمارات 

عبدالله بن سالم: إنجاز علمي متفرد 
هدفه اإلنسان واالرتقاء بعلومه

مقال

قبل سبعة أعــوام أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطالق 

مــــشــــروع مـــســـبـــار األمــــــــل، وخـــــــاض غــــمــــار الــــتــــحــــدي بــــاســــم الــــعــــروبــــة واإلســـــــالم 

واإلنسانية ليؤكد للعالم أن ال مستحيل في دولــة اإلمــارات وأنــه ال يرضى 

إال بالمركز األول. 

والــــيــــوم نــجــحــت اإلمـــــــارات فـــي الــــوصــــول إلــــى أبـــعـــد نــقــطــة يــصــلــهــا الـــعـــرب في 

أصـــعـــب أزمـــــــات الــــكــــون ِحـــــــــّدًة، فــبــعــد أن أوقــــــف وبــــــاء »كـــوفـــيـــد 19« الــعــالــم 

بأكمله وتأثرت جميع القطاعات عالمياً، لم تتوقف عزيمة قيادتنا وسواعد 

أبناء اإلمارات في إكمال مهمتهم، بل ونجحت قيادتنا الرشيدة في إدارة 

أزمة »كوفيد 19« وأعطت العالم خير مثال بكيفية إدارة األزمات. 

»مسبار األمـــل« ليس مجرد إنــجــاز علمي فــي مسيرة البشرية، أو إجابات 

عــــــن حــــقــــائــــق عـــلـــمـــيـــة عــــــن كـــــوكـــــب الـــــمـــــريـــــخ وظـــــــواهـــــــر لــــــم نــــكــــن نــــعــــرفــــهــــا، بــل 

هـــو رســـالـــة مـــن أمــــة ال يــمــكــن إال أن تـــكـــون حــيــة وتــعــيــد أمـــجـــادهـــا ومــكــانــتــهــا 

الحضارية التي كانت تشع علماً وتقدماً وترفد العالم حتى اليوم بحصاد 

نتاج عقول أبنائها النيرة.

الــيــوم وبــعــد إنــجــاز المهمة يــقــف الــعــالــم تــقــديــراً واحــتــرامــاً لــدولــة اإلمــــارات، 

ــــفـــــضـــــاء وبـــثـــت  دولــــــــــة بــــعــــمــــر الـــخـــمـــســـيـــن عـــــــامـــــــاً، اســــتــــطــــاعــــت أن تــــصــــل إلــــــــى الـ

المقبلة مليئة بالمثابرة  األمــل فــي العالم، وهــو يــوم نبدأ الخمسين عــامــاً 

واالجتهاد وبروح الفخر واالعتزاز.

أهــنــئ قيادتنا ونفسي وكــل إمــاراتــي وعــربــي ومسلم بــهــذا اإلنــجــاز التاريخي 

العظيم.

محمد بن راشد.. قائد العرب إلى المريخ

بقلم:  فيصل بن سعود 
القاسمي

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة 

الـــظـــفـــرة، أن نـــجـــاح مــســبــار األمـــــل لــحــظــة تــاريــخــيــة وإنــــجــــاز اســتــثــنــائــي، مــهــنــئــًا 

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

وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس الـــدولـــة 

ــــلـــــه، وصـــــاحـــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ  رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــــاكــــم دبـــــــي، رعـــــــاه الـ

مـــحـــمـــد بــــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان ولــــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نــــائــــب الـــقـــائـــد األعــــلــــى لـــلـــقـــوات 

المسلحة. 

وقــــــال ســـمـــوه فــــي تـــدويـــنـــة عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى »تــــويــــتــــر«: »نــــجــــاح مـــســـبـــار األمــــل 

فــي الــوصــول لــمــدار كــوكــب الــمــريــخ.. لحظة تــاريــخــيــة وإنــجــاز استثنائي كبير 

لقطاع الفضاء اإلمــاراتــي والعربي، هي فرحة وطــن وطموح قيادة ال تعرف 

المستحيل، ومع الذكرى الخمسين لقيام االتحاد حلمنا تحول إلى حقيقة 

برؤية الوالد الشيخ زايد طيب الله ثراه وعزيمة أبنائنا المخلصين«.

وأضاف سموه: »نبارك لصاحب السمو رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد 

والــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن زايــــــــد وحـــــكـــــام اإلمــــــــــــارات وأولــــــيــــــاء الــــعــــهــــود وشــــعــــب اإلمـــــــــارات 

والعرب جميعًا على النجاح الذي تحقق.. كما نهنئ فريق مشروع مسبار األمل 

الذي واصل الليل بالنهار للوصول إلى هذا اإلنجاز الكبير..«.   ) دبي - البيان(

حمدان بن زايد: لحظة تاريخية 
وإنجاز استثنائي

أكــد سمو الشيخ هــزاع بــن زايــد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمــارة 

أبوظبي، في تدوين عبر حسابه الرسمي في »تويتر«، أن نجاح مسبار األمل إنجاز 

يجسد طموح زايــد بأجيال إماراتية، مهنئًا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

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

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب 

الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل نــهــيــان، ولــــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب الــقــائــد األعــلــى 

للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الحكام، وسمو أولياء العهود باإلنجاز.

وقــــال ســمــو الــشــيــخ هــــزاع بـــن زايـــــد: »يــــوم تــاريــخــي ولــحــظــة ال تــنــســى وإنـــجـــاز يجسد 

طموح زايد بأجيال إماراتية ال تعرف المستحيل.. مبارك لرئيس الدولة، والشيخ 

مــحــمــد بـــن راشــــــد، والـــشـــيـــخ مــحــمــد بـــن زايــــــد، وحـــكـــام اإلمـــــــــارات، وأولــــيــــاء الــعــهــود، 

وألهـــــل اإلمـــــــارات ولـــلـــعـــرب جــمــيــعــًا، نـــجـــاح مــســبــار األمـــــل فـــي الــــوصــــول إلــــى الــكــوكــب 

األحمر«.

وأضــــــــاف: »خــــالــــص الـــشـــكـــر لـــفـــريـــق عـــمـــل مـــســـبـــار األمــــــل مــــن شـــبـــاب كــــرســــوا جــهــدهــم 

التاريخية،  اللحظة  هــذه  إلــى  لــلــوصــول  وطاقتهم وعلمهم ومعرفتهم وشغفهم 

ولــيــكــونــوا نــمــوذجــًا مــلــهــمــًا وقــــدوة لــأجــيــال الــمــقــبــلــة، فــالــشــبــاب فــخــر الــحــاضــر وأمــل 

المستقبل وصناع اإلنجازات وبهم تتحقق عزة الوطن وأمجاده«. دبي - البيان

هزاع بن زايد: إنجاز يجسد طموح 
زايد بأجيال إماراتية

سيف بن زايد: أبارك لإلمارات 
وقيادتها وشعبها

 بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزيــــر الــداخــلــيــة، إنــجــاز مــســبــار األمــــل، مـــؤكـــداً أن الــمــغــفــور لــه الــشــيــخ زايــــد بن 

ســلــطــان آل نــهــيــان، طــيــب الــلــه ثــــراه، فــكــر وصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خليفة بن 

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

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 

الــلــه، وصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــــد آل نــهــيــان، ولـــي عــهــد أبــوظــبــي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وّجهوا وتابعوا وبذلوا.

 وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في تدوينة عبر حسابه 

الرسمي في »تويتر«: »اللهم لك الحمد والفضل.. أبــارك لــإمــارات وقيادتها 

وشعبها«. 

وأضاف سموه: »الشيخ زايد رحمه الله فكر، وسيدي الشيخ خليفة وسيدي 

ــــيـــــدي الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد وّجـــــهـــــوا وتــــابــــعــــوا وبــــــذلــــــوا، وأبــــنــــاؤهــــم  الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد وسـ

أخلصوا العمل..

هكذا تنهض األمم.. بالبر والوفاء..«.

وقــال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايــد آل نهيان: »بالثبات والتكامل ُتبلغ 

القمم«.   ) دبي - البيان(



منصور بن زايد: نجاح »مسبار 
األمل« عنوان لصدارة اإلمارات 

محمد بن خليفة: المسبار فرض 
واقعًا جديدًا لطموحات الفضاء  

سلطان بن سلمان يهنئ 
اإلمارات بالمناسبة 

ناصر بن حمد: نفخر بإنجاز اإلمارات 
العلمي في نجاح »مسبار األمل«

صقر غباش: تحقيق حلم 
وطموح اآلباء المؤسسين

سلطان بن خليفة: إنجاز علمي 
ُيحّلق باسم الدولة عاليًا

 تــقــدم ســمــو الــشــيــخ مــنــصــور بــن زايــــد آل نــهــيــان، نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء وزيــر 

شـــــــؤون الـــــرئـــــاســـــة، بـــخـــالـــص الـــتـــهـــانـــي والــــتــــبــــريــــكــــات لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 

بـــن زايـــــد آل نــهــيــان، رئـــيـــس الــــدولــــة، حــفــظــه الـــلـــه، وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ محمد 

بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، نــــائــــب رئــــيــــس الــــــدولــــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء حــــاكــــم دبـــــي، 

رعــــــــاه الـــــلـــــه، وصـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــشـــيـــخ 

مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان، ولـــــي عــهــد 

أبـــوظـــبـــي نــــائــــب الـــقـــائـــد األعــــلــــى لـــلـــقـــوات 

الــمــســلــحــة، وأصـــحـــاب الــســمــو أعــضــاء 

الـــــــمـــــــجـــــــلـــــــس األعــــــــــــلــــــــــــى لـــــــــاتـــــــــحـــــــــاد حــــــكــــــام 

ــــو أولـــــــــيـــــــــاء الـــــعـــــهـــــود،  ــ ــــمـ ــ اإلمــــــــــــــــــــــارات، وسـ

والــشــعــب اإلمــــاراتــــي واألقــــطــــار الــعــربــيــة 

كافة بمناسبة دخــول »مسبار األمــل« 

مــــــــــــــدار الـــــــمـــــــريـــــــخ ونـــــــجـــــــاحـــــــه فــــــــي مـــهـــمـــتـــه 

الفضائية.

وأكــــــــــد ســــمــــو الــــشــــيــــخ مــــنــــصــــور بــــــن زايــــــد 

آل نـــهـــيـــان، أن نـــجـــاح »مـــســـبـــار األمـــــل« 

فـــي دخــــول مــــدار الــمــريــخ يــمــّثــل عــنــوانــاً 

ــــيـــــاً  ــــيـــــمـ ــــلـ جـــــــــــديـــــــــــداً لـــــــــــصـــــــــــدارة اإلمــــــــــــــــــــــــارات إقـ

ودولــــيــــاً، ونــقــطــة تـــحـــّول نــوعــيــة فـــي ســجــّل اإلنــــجــــازات الــتــي تــحــقــقــت بــفــضــل الــقــيــادة 

الــرشــيــدة ورؤيــتــهــا االســتــشــرافــيــة وثقتها فــي أبــنــائــهــا. وقـــال ســمــوه: إن هـــذه اللحظة 

التاريخية تعّد مبعث فخر واعتزاز لشعب اإلمارات وسائر الشعوب العربية، بعد 

أن كسبت الدولة التحدي برهانها على سواعد أبنائها وتمّيزهم وطموحهم الذي 

الــفــضــاء بهّمة عالية تستكشف المستقبل. وأضـــاف سموه:  بلغ استكشاف أســـرار 

»رّسخ نجاح مسبار األمل المساهمة الفاعلة والمشاركة الرائدة لدولة اإلمارات في 

إثــراء العلوم وتعزيز المعارف اإلنسانية خدمًة للبشرية جمعاء، إذ يشّكل رافــداً 

مهماً وسنداً استراتيجياً لألبحاث المتخّصصة والدراسات المتقدمة على مستوى 

العالم«.  )أبوظبي - وام (

  قدم سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي 

آيــات التهاني والتبريكات إلــى مقام صاحب السمو الشيخ  إلمـــارة أبوظبي، أسمى 

خــلــيــفــة بـــن زايــــد آل نــهــيــان، رئــيــس الــــدولــــة، حــفــظــه الـــلـــه، وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 

مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم، نـــائـــب 

رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس الـــوزراء 

ــــاكــــــم دبـــــــــــي، رعـــــــــــاه الـــــــلـــــــه، وصـــــاحـــــب  حــ

ــــيـــــخ مــــحــــمــــد بـــــــن زايـــــــــــد آل  ــــمـــــو الـــــشـ الـــــسـ

نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعــــــــلــــــــى لـــــــلـــــــقـــــــوات الـــــمـــــســـــلـــــحـــــة، وإلــــــــى 

أصـــــــحـــــــاب الـــــســـــمـــــو أعـــــــضـــــــاء الـــمـــجـــلـــس 

األعـــــــــلـــــــــى لـــــــاتـــــــحـــــــاد حـــــــكـــــــام اإلمــــــــــــــــــــارات، 

وإلـــــى ســمــو أولــــيــــاء الـــعـــهـــود، وشــعــب 

اإلمــــــــــارات األصــــيــــل، بــمــنــاســبــة وصــــول 

مـــــــــســـــــــبـــــــــار األمــــــــــــــــــــــل إلـــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــدار كـــــــوكـــــــب 

إنــجــازاً عالمياً  بذلك  المريخ، محققاً 

يسجل دخول اإلمارات نادي الفضاء 

العالمي.

وأضاف سموه أن مسبار األمل فرض واقعاً جديداً للطموحات الفضائية العربية 

وعزز مكانة اإلمارات بقوة في المجتمع العلمي والعالمي وتبوؤ المراكز المتقدمة 

فــي مــجــال اكــتــشــاف الــفــضــاء والــكــواكــب والــمــجــرات، فهو خــطــوة جــبــارة ورائــــدة في 

استكشاف المريخ وبصمة عز وفخر لشبابنا وحافز ألجيال المستقبل في العالم 

لــمــواصــلــة الــبــحــث وتــحــصــيــل الــعــلــوم الــنــافــعــة لــتــطــويــر األوطـــــــان. وأعـــــرب ســمــوه عن 

فــخــره واعــتــزازه بــهــذا اإلنــجــاز الــتــاريــخــي، الـــذي حمل معه آمـــال وطــمــوحــات مايين 

العرب في الوصول ألول مرة إلى مدار كوكب المريخ، مؤكداً سموه أن هذا اإلنجاز 

التاريخي غير المسبوق عربياً تحقق بفضل رعاية ومتابعة القيادة الرشيدة للدولة 

لتحقيق الحلم القديم الــذي راود مؤسس دولــة اإلمــارات المغفور له الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوصول إلى الفضاء، وما يضاعف فخرنا 

بهذا اإلنجاز هو صناعة مسبار األمــل بأيدي الكوادر الوطنية اإلماراتية المتسلحة 

بالعلم والمعرفة، ويعكس الطموح والــقــدرة على اإلنــجــاز لــدى شعب اإلمـــارات، 

الستكشاف آفاق جديدة في الفضاء واكتساب رؤى ومعارف علمية عميقة يمكن 

أن تؤثر على البشرية وتغير مسار التاريخ.  )أبوظبي - وام (

 هـــنـــأ األمــــيــــر ســـلـــطـــان بــــن ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز رئــــيــــس مــجــلــس 

الشيخ محمد  السمو  السعودية للفضاء، صاحب  الهيئة  إدارة 

بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس الـــوزراء 

ــــاكــــــم دبـــــــــــي، رعـــــــــــاه الـــــلـــــه،  حــ

ــــيـــــن فــــــي وكــــالــــة  والـــــمـــــســـــؤولـ

اإلمــــــارات لــلــفــضــاء، ومــركــز 

محمد بن راشد للفضاء، 

والــــــــــــــــــشــــــــــــــــــعــــــــــــــــــب اإلمــــــــــــــــــــــــــاراتــــــــــــــــــــــــــي 

الــــــــــــــــعــــــــــــــــزيــــــــــــــــز عــــــــــــــلــــــــــــــى وصـــــــــــــــــــــول 

»مـــــــــــــــســـــــــــــــبـــــــــــــــار األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل« إلـــــــــــــى 

الـــــــــمـــــــــدار الــــــــخــــــــاص بــــــــه عـــلـــى 

كــــــــوكــــــــب الــــــــمــــــــريــــــــخ. وقــــــالــــــت 

ــــاء الـــســـعـــوديـــة  ــبـ ــ وكــــالــــة األنـ

إن األمــــــيــــــر ســــلــــطــــان أعــــــرب 

عن سعادته بهذا اإلنجاز 

الــــــكــــــبــــــيــــــر، الــــــــــــــذي ســــيــــضــــاف 

إلـــى ســجــل دولــــة اإلمـــــارات 

العربية المتحدة الحافل باإلنجازات، ويعزز موقعها المهم على 

خارطة الــدول المهتمة والمتقدمة في هــذا الشأن، مؤكداً دعم 

الــمــمــلــكــة جـــهـــود دولــــــة اإلمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الــشــقــيــقــة فــي 

المشاريع والبرامج التي تعمل عليها في مجال الفضاء، متمنيًا 

لــــصــــاحــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم الـــتـــوفـــيـــق 

والسداد، وللشعب اإلماراتي مزيداً من التقدم واالزدهار. وقال: 

»إن هــذا الطموح لــم يكن وليد الــيــوم وإنــمــا كــان منذ عــام 1986 

عندما التقيت الشيخ زايد، رحمه الله، وكان يتحدث عن الفضاء 

ويـــذكـــر أدق الــتــفــاصــيــل، وكـــــان لـــه طـــمـــوح كــبــيــر بــنــى عــلــى أســاســه 

أجــيــال وطــمــوحــات ومـــبـــادرات أســهــمــت فــي تحقيق هـــذا الــحــلــم«.    

)الرياض - وام (

 رفـــــع الـــشـــيـــخ نـــاصـــر بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل مـــلـــك الـــبـــحـــريـــن لـــألعـــمـــال اإلنــســانــيــة 

وشؤون الشباب خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايــد آل نهيان رئيس الــدولــة، حفظه الله، وإلــى صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، رعـــــاه الــلــه، 

وصــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــد 

آل نــهــيــان ولــــي عــهــد أبــوظــبــي نـــائـــب الــقــائــد 

األعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ 

حـــــمـــــدان بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــد آل مــكــتــوم 

ولــــي عــهــد دبـــــي، بــمــنــاســبــة نـــجـــاح مــشــروع 

دولة اإلمارات الستكشاف المريخ )مسبار 

األمـــــــــــل( ووصـــــــولـــــــه إلــــــــى وجــــهــــتــــه وتـــحـــقـــيـــقـــه 

ــتــــــي وجـــــــــد مـــــــن أجـــــلـــــهـــــا، األمـــــــر  ــ لــــــــألهــــــــداف الــ

ــــتـــــح األبــــــــــــــــــواب أمـــــــــــــام الــــــمــــــزيــــــد مـــن  ــــفـ الـــــــــــــذي يـ

االستكشافات الفضائية المقبلة.

ــــمـــــد آل  ــــيـــــخ نــــــاصــــــر بـــــــن حـ ــــمـــــو الـــــشـ وقـــــــــــال سـ

خــــلــــيــــفــــة: »نــــشــــعــــر بــــالــــفــــخــــر واالعـــــــــتـــــــــزاز بــــأن 

تــكــون دولـــة اإلمــــارات العربية المتحدة أول مــن يصل الكوكب األحــمــر هــذا الــعــام، 

كــمــا نــفــخــر بــاإلنــجــاز الــعــلــمــي الــــذي حــقــقــتــه اإلمــــــارات فـــي نــجــاح مــهــمــة مــســبــار األمـــل 

الذي يمثل جانباً كبيراً من التطور الذي تعيشه دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

مختلف المجاالت بما فيها الجوانب العملية واالستكشافية بفضل الرعاية الفائقة 

من قبل قيادة اإلمــارات التي فتحت المجال واسعاً من أجل وصــول اإلمــارات إلى 

الفضاء واستكشاف كوكب المريخ وتحقيق نجاحات علمية واسعة«.

وأضـــاف الشيخ نــاصــر بــن حمد آل خليفة: »إن الــمــراحــل الــتــي مــر بها مسبار األمــل 

والقدرات الكبيرة التي منحت له من أجل تخطي كل التحديات تؤكد تطور دولة 

اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الـــمـــذهـــل فـــي رحــلــتــهــا نــحــو غــــزو الـــفـــضـــاء بـــاإلضـــافـــة إلــى 

الـــقـــدرات الــكــبــيــرة واإلصـــــرار الــعــالــي واإلرادة السياسية إلنــجــاح هـــذا الــمــشــروع الــذي 

يــحــمــل فـــي طــيــاتــه أهــــدافــــاً نــبــيــلــة عــلــى الــبــشــريــة مـــن خــــال مــعــرفــة خــصــائــص كــوكــب 

المريخ، األمر الذي سيساهم في إثراء معرفة العلماء بالحقائق العلمية بالكوكب 

األحمر«.   )المنامة - وام (

 أكــد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني االتــحــادي، أن يوم 

التاسع من فبراير يجسد مرحلة مهمة في تاريخ دولة اإلمارات العربية 

الــمــتــحــدة بــوصــول مــســبــار األمـــل إلـــى الــمــريــخ، وبتحقيق حــلــم وطــمــوح 

اآلبــاء المؤسسين والقيادة الرشيدة نحو بناء مستقبل مزدهر بقدرة 

أوالدهـــــــــــا وبـــحـــكـــمـــة قـــيـــادتـــهـــا نــحــو 

مــــســــتــــقــــبــــل قــــــائــــــم عـــــلـــــى الــــمــــعــــرفــــة 

والعلم والعمل الجاد، وإثبات 

أنــنــا قــــادرون على الــمــشــاركــة في 

بناء التقدم اإلنساني. 

ــــيــــــة  ــــاريــــــخــ ــــتــ وبــــــــــهــــــــــذه الــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة الــ

رفـــــــــــع مــــــعــــــالــــــي رئـــــــيـــــــس الــــمــــجــــلــــس 

الــوطــنــي االتـــحـــادي بــاســم جميع 

أعضاء المجلس، وبكل مشاعر 

الــــفــــخــــر واالعــــــــتــــــــزاز، أســــمــــى آيـــــات 

التهاني والتبريكات إلى القيادة 

الــحــكــيــمــة وعـــلـــى رأســــهــــا صــاحــب 

الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن زايـــــد 

آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

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

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 

للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى 

لالتحاد حكام اإلمــــارات، وإلــى شعب اإلمـــارات المخلص الــوفــي، فقد 

تحقق األمـــل فــي أن تــكــون دولــتــنــا مــن بــيــن فــئــة قليلة مــتــمــيــزة مــن دول 

العالم التي حققت هذا اإلنجاز.       )أبوظبي - البيان (

 رفـــــع ســـمـــو الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور ســـلـــطـــان بــــن خــلــيــفــة آل نـــهـــيـــان مــســتــشــار 

صاحب السمو رئيس الدولة، أسمى آيــات التهاني والتبريكات إلى 

مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

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

ــــيــــــس مـــجـــلـــس  ــــيــــــس الــــــــدولــــــــة رئــ رئــ

الـــوزراء حاكم دبــي، رعــاه الله، 

وصاحب السمو الشيخ محمد 

ــــيــــــان ولـــــــــــي عـــهـــد  ــــهــ نــ بــــــــن زايـــــــــــــد آل 

أبــــــوظــــــبــــــي نـــــــائـــــــب الــــــقــــــائــــــد األعـــــلـــــى 

لــلــقــوات الــمــســلــحــة، وإخــوانــهــم 

أصـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاب الــــــــــــــســــــــــــــمــــــــــــــو أعــــــــــــــضــــــــــــــاء 

الـــــــــمـــــــــجـــــــــلـــــــــس األعـــــــــــــــلـــــــــــــــى لــــــــاتــــــــحــــــــاد 

حـــكـــام اإلمــــــــــارات، وإلــــــى حــكــومــة 

وشـــــــعـــــــب اإلمــــــــــــــــــــــــــارات، بــــمــــنــــاســــبــــة 

نجاح اإلمارات بوصول »مسبار 

األمــــــل« إلــــى مــــــداره حــــول كــوكــب 

الــــــمــــــريــــــخ، وبـــــــهـــــــذا اإلنــــــــجــــــــاز تـــعـــد 

دولة اإلمارات العربية المتحدة 

أول دولــــــــة عــــربــــيــــة وخـــــامـــــس دولــــــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم تـــســـهـــم فــي 

اكتشاف الكوكب األحمر.

وقــال سموه: »إن اإلمــارات بهذا اإلنجاز تدخل التاريخ، واستكشاف 

كوكب المريخ عبر »مسبار األمــل«، يعّد فخراً لكل العرب، وإنجازاً 

علميًا ُيحّلق باسم دولة اإلمارات العربية المتحدة عاليًا«.

وأكـــد أن مــجــاالت عــلــوم الــفــضــاء، وشــتــى الــعــلــوم، ليست حــكــراً على 

أحد، بل هي باب مفتوح لكل الطامحين والمبتكرين والمجتهدين.

   ) أبوظبي - وام (

معهد »ماساشوستيس« للتكنولوجيا: 

تأثير بعثة األمل أصبح ملموسًا
دبي - اليازية البدواوي

 لــفــت مــوقــع مــعــهــد »مــاســاشــوســتــيــس« لــلــتــكــنــولــوجــيــا أن 9 فــبــرايــر 

يـــجـــســـد يــــــوم كــــفــــاح لـــــدولـــــة اإلمـــــــــــارات فـــــي مــــحــــاولــــة دخـــــــول »مـــســـبـــار 

ــــار اإلمـــــــــاراتـــــــــي  ــــبــ ــــمــــــســ ــــهـــــمـــــة الــ نـــــــجـــــــاح مـ األمــــــــــــــــل« مـــــــــــــدار الـــــــمـــــــريـــــــخ، وأن 

الستكشاف المريخ، توطد اإلمارات برنامجها الفضائي في المرتبة 

الخامسة بين دول العالم ممن تصل إلى الكوكب األحمر، وذلك 

بعد االتحاد السوفييتي، ووكالة ناسا، ووكالة الفضاء األوروبية 

والـــهـــنـــد، كــمــا أن تــأثــيــر الـــرحـــلـــة أصـــبـــح مــلــمــوســاً بـــالـــفـــعـــل.  وأضــــاف 

الــمــوقــع أن الــمــهــمــة بــالــنــســبــة لــــإمــــارات وشــركــائــهــا أكـــثـــر بــكــثــيــر من 

ــــيـــــف الــــــمــــــاضــــــي، إذ يـــتـــعـــلـــق  مــــــجــــــرد إنـــــــهـــــــاء رحــــــلــــــة بـــــــــــدأت فـــــصـــــل الـــــصـ

األمــــر بمستقبل بــرنــامــج فــضــائــي نــاشــئ يــطــمــح إلرســـــاء الــمــزيــد من 

المشاريع الطموحة مستقباً، وببلد يريد أن يصبح مركزاً جديداً 

لابتكار التكنولوجي والعلمي في آسيا. 

 جهد عالمي
وأشــــــار الــمــعــهــد الــعــلــمــي األمـــريـــكـــي إلــــى أن بــعــثــة اإلمــــــارات 

ــــن جـــهـــد أكــــبــــر يـــســـعـــى إلــــيــــه عـــلـــمـــاء الــــكــــواكــــب مــنــذ  جــــــزء مـ

تـــــحـــــول  أســـــــــبـــــــــاب  اآلن، الكـــــــتـــــــشـــــــاف  حــــــتــــــى  عــــــــقــــــــود 

كوكب المريخ من عالم رطب ودافئ وقابل 

لــلــســكــن آلخــــر جــــاف وبــــــارد واألســــبــــاب الــتــي 

غـــــافـــــه  مـــــعـــــظـــــم  وخـــــــــــســـــــــــارة  ــــتـــــقـــــهـــــقـــــر  لـ أدت 

ــــاره  ــــهـ الـــــجـــــوي بـــحـــيـــث تـــبـــخـــرت بـــحـــيـــراتـــه وأنـ

بـــمـــرور الــــوقــــت. وأضـــــــاف: ســيــدور 

المسبار في مسار بيضاوي حول 

الـــمـــريـــخ لــــرصــــد الــــمــــواقــــع فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــقـــاط 

الـــمـــخـــتـــلـــفـــة عــــلــــى مــــــــدار الــــــيــــــوم، كــــمــــا ســــيــــوفــــر مــــــــــداره طــــرقــــاً 

مختلفة لمراقبة الكوكب، علماً بأن المسبار يمكنه رصد 

مناطق معينة مــن مسافة أقـــرب لماحظة تغير الغاف 

الجوي في تلك المواقع بالدقيقة والساعة. 

ولــــفــــت إلــــــى أن أحــــــد أكــــبــــر أهـــــــــداف اإلمــــــــــــارات مـــــن خـــال 

مــهــمــتــهــا الســـتـــكـــشـــاف الـــمـــريـــخ هــــو تــحــفــيــز جـــيـــل شـــــاب مــن 

الــعــلــمــاء والــمــهــنــدســيــن عــلــى االنــــخــــراط فـــي تــطــويــر أنــظــمــة 

الــــفــــضــــاء لــــخــــوض غــــمــــار اقــــتــــصــــاد الــــفــــضــــاء. وشـــــــأن الـــعـــديـــد 

مــــن الــــبــــلــــدان األخـــــــــرى، تــــرغــــب الـــــدولـــــة فــــي االســــتــــفــــادة مــن 

تطوير المركبات الفضائية الصغيرة وإنشاء مشاريع 

تـــجـــاريـــة جـــديـــدة فـــي الـــفـــضـــاء. وأشــــــار الــتــقــريــر إلــى 

أنـــــــــه وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن األحـــــــــــــــداث الــــــجــــــاريــــــة فـــي 

الفضاء، هنالك تطورات ملموسة في الجانب 

لــوحــظ  الـــعـــلـــمـــي واألكــــاديــــمــــي عـــلـــى األرض، إذ 

حــــمــــاس شــــديــــد بـــيـــن طـــــاب الـــعـــلـــوم والـــهـــنـــدســـة 

مــمــن يـــنـــظـــرون إلــــى فـــكـــرة دخـــــول صــنــاعــة الــفــضــاء 

كأمر بمنتهى الجدية.

اإلمارات تسعى لتكون   › 
مركزًا جديدًا لالبتكار 

التكنولوجي والعلمي 
في آسيا

عمران شرفسارة األميري

 بيت ويذنيل
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المسبار فخر 
لشعب اإلمارات 

والمنطقة والعالم
ــــيـــــة الــــمــــرمــــوقــــة   تـــــابـــــعـــــت الـــــصـــــحـــــف والــــــمــــــجــــــات الـــــعـــــالـــــمـ

تغطيتها الواسعة لمهمة اإلمارات الستكشاف المريخ 

عـــــلـــــى بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات فـــــقـــــط مـــــــن دخــــــــــــول مـــــســـــبـــــار األمـــــــل 

مــــدار كــوكــب الــمــريــخ فـــي ســابــقــة تــاريــخــيــة تـــعـــّزز مكانة 

اإلمـــــــارات الــمــتــنــامــيــة مــــركــــزاً لــلــعــلــوم 

والـــمـــعـــارف الــفــضــائــيــة.  

وجـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــد الـــــــــتـــــــــغـــــــــطـــــــــيـــــــــة 

الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة الــــمــــســــتــــمــــرة 

لـــمـــهـــمـــة مـــســـبـــار األمــــــل، 

تـــــقـــــريـــــر نـــــشـــــرتـــــه صـــحـــيـــفـــة 

نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز الــيــومــيــة 

األمــريــكــيــة الــعــريــقــة أمــس 

ســــــــــــلــــــــــــطــــــــــــت فــــــــــــــيــــــــــــــه الــــــــــــــضــــــــــــــوء 

عـــــــلـــــــى الـــــــلـــــــحـــــــظـــــــات األخــــــــيــــــــرة 

مــــــــــن الـــــــمـــــــرحـــــــلـــــــة الـــــحـــــاســـــمـــــة 

فــــــــــــي رحــــــــــلــــــــــة مــــــــســــــــبــــــــار األمــــــــــــل 

اإلماراتي، ليكون بذلك أول 

مـــــهـــــمـــــة عــــــربــــــيــــــة إلـــــــــــى الـــــفـــــضـــــاء 

الــعــمــيــق وصـــــوالً إلـــى الــكــوكــب 

األحمر.

إلــى أن  وأشـــار تقرير الصحيفة 

المسبار سيبدأ مهمته العلمية 

فــــــــــــي دراســـــــــــــــــــــــة الــــــــــــغــــــــــــاف الــــــــجــــــــوي 

للكوكب األحمر وأحوال الطقس 

عــــلــــيــــه. ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة كـــذلـــك 

عــــن مـــعـــالـــي ســـــــارة األمـــــيـــــري وزيــــــــرة دولـــــــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 

المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء 

وقــائــد الــفــريــق الــعــلــمــي لــمــشــروع اإلمـــــارات الستكشاف 

الــمــريــخ »مــســبــار األمــــــل« قــولــهــا: إن مــســبــار األمـــــل عـــّزز 

االهــتــمــام الــعــربــي واإلمــــاراتــــي بــقــطــاع الــفــضــاء والــعــلــوم 

الــمــرتــبــطــة بـــه، حــيــث بـــدأ الــنــاس فــي طـــرح الــعــديــد من 

الـــتـــســـاؤالت حــــول طــبــيــعــة ومـــــدة االتــــصــــال بــيــن كــوكــبــي 

ــــيــــــري أن مـــهـــمـــة مــســبــار  ــــريـــــخ. وأكـــــــــدت األمــ ــــمـ األرض والـ

األمل لعبت خال الفترة الماضية دوراً مهماً في إثارة 

شغف الجمهور بعلوم الفضاء، وإيصال باقة واسعة 

من العلوم والمعارف لهم وتمكينهم من فهم مجال 

كان مجهوالً إلى حد كبير.  )دبي - البيان(

صحف عالمية: 
مهمات المريخ يفتتحها »مسبار األمل«

دبي - فاتن صبح

انشغلت الصحف والمواقع العالمية بالحديث عن مهمة 

اإلمارات الستكشاف المريخ، الفتة إلى أن مهمات المريخ 

يــفــتــتــحــهــا »مـــســـبـــار األمـــــــل«. وعـــنـــون مـــوقـــع »ســـبـــايـــس دوت 

ــــقــــــال حـــــــــول الــــمــــهــــمــــة بـــــقـــــولـــــه »إنـــــــهـــــــا الـــلـــحـــظـــة  ــــلـــــى مــ كـــــــــــوم« عـ

الــتــي تــنــتــظــرهــا اإلمــــــــارات«، فــيــمــا لــفــت مــوقــع »ســــي إن إن« 

فـــــي مــــقــــال مــــطــــول بــــعــــنــــوان »مــــســــبــــار األمــــــــل يــــصــــل لــلــمــريــخ 

ويــــدخــــل الــــــمــــــدار«. وبــــثــــت وكــــالــــة اإلمـــــــــــارات لـــلـــفـــضـــاء لــحــظــة 

وصـــــول الــمــســبــار لـــمـــدار الـــمـــريـــخ عــبــر مــوقــعــهــا اإللـــكـــتـــرونـــي. 

أمـــــا مـــوقـــع هــيــئــة اإلذاعـــــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »بـــــي بــي 

ســـي« الـــذي أشـــار فــي عــنــوان خــبــره إلـــى الــمــنــاورة المريخية 

لـــ»مــســبــار األمــــل«، فقد لفت فــي التفاصيل إلى  التاريخية 

كــّم الحماسة الــذي يعم اإلمـــارات، حيث أضيئت المباني 

بــاألحــمــر تــيــمــنــاً بــالــكــوكــب األحـــمـــر واعـــتـــرافـــاً بــأهــمــيــة المهمة 

الـــــــتـــــــي ألـــــهـــــمـــــت الــــــشــــــبــــــاب الــــــعــــــربــــــي وشـــــجـــــعـــــت عـــــلـــــى خـــــوض 

االختصاصات العلمية. 

من جهتها، اختارت صحيفة »نيويورك تايمز« األمريكية 

صــورة رائــعــة للتحضيرات التي سبقت عملية اإلطـــاق في 

يوليو الماضي، حيث افتتح كينيث تشانغ مقاله باإلشارة 

لــــلــــكــــوكــــب األحــــــمــــــر هــو  الـــــــــــــزوار  ــــهـــــرجـــــان  فــــــي مـ إلــــــــى أن األول 

»مسبار األمل«.

 تفاصيل 
وتـــطـــرق مــوقــع مــجــلــة »فـــوربـــس« الــشــهــيــرة إلـــى تفاصيل 

تــتــعــلــق بــــــوزن الـــمـــســـبـــار الـــفـــضـــائـــي وتــكــلــفــتــه ومـــوقـــعـــه الــــذي 

ألــــــــف كــــيــــلــــومــــتــــر فــــــــوق ســطــح  ألــــــفــــــاً و43  بــــيــــن 20  ــــتــــــراوح  ــيــ ــ ســ

الـــــمـــــريـــــخ، وإتـــــمـــــامـــــه لـــــــدورتـــــــه حـــــــول الـــــــمـــــــدار كــــــل 55 ســــاعــــة.   

ــــيــــــوز« بـــــــــدوره أن يــــعــــنــــون، عــشــيــة  واخـــــتـــــار مــــوقــــع »يــــــورونــ

ــــلـــــمـــــدار، بــــعــــبــــارة »صــــــــــــاروخ اإلمــــــــــارات  دخــــــــول الــــمــــســــبــــار لـ

العربية المتحدة يقترب من دخــول مــدار المريخ في 

أول مهمة فضائية عربية«. 

وقـــد ذكـــر تــحــت عـــنـــوان فــرعــي داخـــلـــي يــقــول »فــخــر 

وطني« بأن معالم الباد الرئيسية مثل برج خليفة 

ازدانـــــت مــنــذ أيــــام بـــأضـــواء تــوهــجــت بــاألحــمــر احــتــفــاًء 

بـــالـــحـــدث الــــــذي يـــتـــزامـــن مــــع ذكــــــرى الـــتـــأســـيـــس الــــــ50 

لدولة اإلمارات. 

وافتتح موقع »ياهو نيوز« بعبارة »نصف ساعة 

حـــاســـمـــة ســـتـــحـــدد مـــصـــيـــر مـــســـبـــار األمـــــــل اإلمـــــاراتـــــي 

يـــــنـــــفـــــذ مــــــســــــبــــــار أول مـــهـــمـــة  الــــــــمــــــــريــــــــخ، حــــــيــــــث  إلــــــــــــى 

فضائية عربية مناورة خطرة لدخول مدار الكوكب 

األحـــمـــر«.  وخــتــم مــوقــع »أســوشــيــيــتــد بــــرس« بــكــام لشرف 

يؤكد أن »المهمة لم تكن يوماً تتعلق بالوصول للمريخ، 

فــالــكــوكــب مــجــرد وســيــلــة لــهــدف أكــبــر بــكــثــيــر«.وفــرد مــوقــع 

»ذا برينت« مساحًة للحديث عن »مسبار األمل« ومهمة 

الــتــي بثت محطات اإلمــــارات والعالم  الـــــ200 مليون دوالر 

وقائع وصولها للمدار مباشرة. وفي مقال عبر موقع »نيو 

تشانيل آسيا« تمت اإلشــارة إلــى تفاصيل المهمة الحالية 

ببناء  المتعلقة  المستقبلية، سيما  ــــارات  اإلمـ وطــمــوحــات 

مستوطنة بشرية على المريخ في 2117. 

واســتــعــرض موقع »نــيــويــورك بــوســت« المهمات الثاث 

ونقل عن المهندس شرف قوله إن »انطاق العام الجديد 

مع إنجاز من هذا النوع أمر مهم للناس«. 

وذكر موقع »ستار ووك دوت سبايس« المعني بأمور 

الفضاء أن العام 2021 يتوقع أن يكون عــام االكتشافات 

في تاريخ االستكشاف على المريخ.  
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اهتمام الفت لوسائل 
اإلعالم اليابانية بنجاح 

المهمة
 حــظــي دخــــول »مــســبــار األمـــــل« بــنــجــاح مــــدار الــمــريــخ أمـــس، 

بــاهــتــمــام الــعــديــد مـــن وســـائـــل اإلعـــــام الــيــابــانــيــة الــتــي نــشــرت 

فـــور إعـــان الـــوصـــول، تــقــاريــر مــرفــقــة بــصــور لعملية اإلطـــاق 

الــتــي تمت فــي 2 يوليو عــام 2020. وفــي مــقــال تحت عنوان 

»مسبار فضائي إماراتي في مدار كوكب المريخ، األول في 

الشرق األوسط، لجمع بيانات عن الغاف الجوي«، ذكرت 

وكالة كيودو نيوز اليابانية أن »مسبار األمــل« الــذي انطلق 

مـــــن الــــيــــابــــان فـــــي يـــولـــيـــو الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي دخــــــل مـــــــدار الـــمـــريـــخ 

أمـــس. وهـــذه هــي أول رحــلــة مــن نــوعــهــا لمسبار فــضــائــي في 

ــــيــــــودو أن مــهــمــة  ــــقـــــال كــ دول الــــــشــــــرق األوســــــــــــط. وجـــــــــاء فــــــي مـ

»مـــســـبـــار األمــــــل« هـــي جــمــع بـــيـــانـــات عـــن الـــغـــاف الـــجـــوي من 

تـــتـــراوح مــن 22000 إلـــى 44000 كــم للمساعدة  ارتــفــاعــات 

ــــــة فــــــــقــــــــدان الــــــــغــــــــاف الــــــــجــــــــوي والـــــــمـــــــيـــــــاه عـــلـــى  ــيـ ــ ــ فــــــــي تـــــوضـــــيـــــح آلـ

المريخ. وأشارت كيودو إلى أن دولة اإلمارات، التي تحتفل 

هــــــذا الـــــعـــــام بــــالــــذكــــرى الـــخـــمـــســـيـــن لـــتـــأســـيـــســـهـــا، تـــعـــمـــل عــلــى 

تسريع تطوير الفضاء كمشروع وطني. وفي مقال بعنوان 

»مسبار األمل اإلماراتي، أول مسبار شرق أوسطي، يدخل 

مــــــدار الـــمـــريـــخ...انـــطـــلـــق مــــن تــانــيــغــاشــيــمــا الــــعــــام الـــمـــاضـــي«، 

ــــتـــــشـــــار  ــــبـــــون« واســـــــعـــــــة االنـ ــــيـــــمـ ذكـــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة »يـــــــومـــــــيـــــــوري شـ

باللغة اليابانية أن »مسبار األمل اإلماراتي نجح في دخول 

مـــــدار الــمــريــخ )الــــثــــاثــــاء(، وهــــو أول مــســبــار عـــربـــي لـــدراســـة 

المريخ«.   )طوكيو - وام(

أفردت له مساحات   ›
على صدر صفحاتها 

وفي مواقعها 
اإللكترونية



دبي - رامي عايش، أبوظبي - البيان

أكـــــد مـــعـــالـــي وزراء أن قــــيــــادة اإلمـــــــــارات عــّلــمــتــنــا أن الــمــســتــقــبــل لــمــن 

يصنعه، وأن سباق التميز طويل، وأن المنافسين كثر، وأن الفوز 

الــــوراء، وأن الــرقــم 1 هــو هدفنا،  بالمقدمة يتطّلب أال نلتفت إلــى 

وأن الـــــقـــــادم أفــــضــــل دائــــــمــــــاً، هــــــذه هـــــي الـــــــــروح الــــتــــي نـــتـــحـــّلـــى بـــهـــا فــي 

دولــة اإلمــارات، التي نجاري بها عزيمة وإرادة الوطن في التصدي 

لتداعيات جائحة »كوفيد 19« بإنجازات تحفزنا إلى إنجازات أخرى. 

وقال معالي الشيخ نهيان مبارك آل وزير التسامح والتعايش: 

إن وصول مسبار األمل إلى المريخ هو بداية جديدة لتاريخ جديد 

تــــدون صــفــحــاتــه قــــدرة اإلمــــــارات عــلــى اإلســـهـــام بــــدور كــبــيــر فـــي رحــلــة 

العلم إلكتشاف أعــمــاق الــكــون واالســتــفــادة منه علميا وتكنولوجيا 

واقــتــصــاديــا مــؤكــدا أن هـــذه الــلــحــظــة تــمــثــل تــتــويــجــا لــلــجــهــود الكبيرة 

ــــيـــــة الـــعـــلـــمـــيـــة الــتــي  ـــاراتـ الــــتــــي بـــذلـــتـــهـــا قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة وكــــــوادرنــــــا اإلمــ

مكنتنا مــن أن نــكــون أحـــد دول الــمــقــدمــة فــي مــجــال الــفــضــاء.وقــال 

معاليه إن مسبار األمــل بما يملكه من قــدرات ومــا ينتظر منه من 

نــتــائــج يمثل رســالــة واضــحــة مــن اإلمـــــارات إلـــى الــعــالــم، مــفــادهــا أنــه 

ــــادرة بــمــا تــمــلــكــه مـــن إرادة  تـــوجـــد عــلــى هــــذه األرض الــمــبــاركــة أمــــة قــ

ورؤية ثاقبة لقيادتها الرشيدة جهود مخلصة ألبنائها من العلماء 

والــــخــــبــــراء والــتــقــنــيــيــن أن تـــتـــقـــدم الـــطـــريـــق إلـــــى الــمــســتــقــبــل بــخــطــوات 

واثقة يحملها العلم إلــى أعماق الكون .ورفــع معاليه أسمى آيات 

التهنئة والتقدير إلى القيادة الرشيدة بهذا اإلنجاز التاريخي الكبير 

ممثلة فــي صــاحــب السمو الشيخ خليفة بــن زايـــد آل نهيان رئيس 

الــــدولــــة حــفــظــه الـــلـــه وصــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل 

مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الـــدولـــة، رئــيــس مجلس الــــــوزراء، حــاكــم دبــي 

رعــاه الله و صاحب السمو الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان، ولي 

عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.

  نموذج للدول العلمية 
وقــــــال مـــعـــالـــي مــحــمــد بــــن عـــبـــدالـــلـــه الــــقــــرقــــاوي وزيــــــر شــــــؤون مــجــلــس 

الــــــوزراء، إن ذهـــاب اإلمـــــارات إلـــى الــمــريــخ عــبــر »مــســبــار األمــــل«، هو 

أول محطة في رحلة الخمسين سنة المقبلة نحو مزيد من اإلنجاز 

والتقدم والرفعة للدولة التي ستكون نموذجاً للدول األخــرى في 

أهــم الــقــطــاعــات بما فــي ذلــك قــطــاع الــفــضــاء.وأضــاف معاليه خالل 

اســـتـــضـــافـــتـــه فــــي تـــلـــفـــزيـــون دبـــــــي، الـــــــذي واكـــــــب أمــــــس اكــــتــــمــــال رحــلــة 

»مــســبــار األمــــل« إلـــى وجــهــتــه الــمــريــخ فــي مــوجــة مــفــتــوحــة، الــذهــاب 

إلى المريخ مشروع يتوج خمسين سنة ماضية من عمر االتحاد، 

وهو كذلك بداية رحلة نحو الخمسين سنة المقبلة، حيث سيصل 

أبناؤنا وأحفادنا باإلمارات إلى مزيد من الرفعة والتقدم واالزدهار، 

وسنكون نموذجاً للدول الحديثة والعلمية خالل العقود المقبلة.

واســــتــــحــــضــــر مـــعـــالـــيـــه بـــــدايـــــة فـــــكـــــرة ذهـــــــــاب اإلمــــــــــــــارات إلـــــــى الـــمـــريـــخ 

فــي رحــلــة علمية استكشافية لــم تسبقها إلــيــهــا أيـــة دولـــة عــربــيــة أو 

مسلمة من قبل، ليكون هذا المشروع التاريخي باكورة المشاريع 

العمالقة التي تعبر فيها الدولة نحو مئويتها، مؤكداً أن بلوغ هذا 

الحلم جاء نتيجة إيمان القيادة الرشيدة بقدرات وخبرات أبنائها 

الذين سيصلون إلى أبعد نقطة في الفضاء في المستقبل.

وأكـــد معالي وزيـــر شـــؤون مجلس الــــوزراء دعــم الــقــيــادة لجميع 

األفـــكـــار والــمــشــاريــع الـــرائـــدة مــحــلــيــاً وعــربــيــاً وتــحــويــلــهــا مــن حــلــم إلــى 

حــقــيــقــة انـــطـــالقـــاً مـــن إيــمــانــهــا الــــراســــخ بــــقــــدرات الـــشـــبـــاب الــمــواطــنــيــن 

والعرب في خوض التحديات المختلفة ال سيما العلمية منها. 

وأضــــــاف: »الـــبـــرامـــج الــفــضــائــيــة صــعــبــة لــكــنــهــا مــهــمــة لــلــبــشــريــة في 

جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات، ونــــحــــن فـــــي دولــــــــة اإلمـــــــــــــارات فــــــخــــــورون بــقــبــولــنــا 

ــبــــار األمـــــــــل إلــــــــى الـــــمـــــريـــــخ فــــــي مـــهـــمـــة تـــاريـــخـــيـــة  ــــتـــــحـــــدي إلرســـــــــــال مــــســ الـ

هــي األولــــى لــدولــة عــربــيــة ومــســلــمــة، وواثـــقـــون بـــقـــدرات شــبــابــنــا على 

المنافسة في القطاعات العلمية المختلفة بما فيها الفضاء الذي 

نقل دولتنا إلى مستويات أعلى من الرقي والتقدم«.

مهارات
وقـــــــال مـــعـــالـــي الــــدكــــتــــور ســـلـــطـــان بـــــن أحــــمــــد الــــجــــابــــر، وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة 

والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة: »إن نـــجـــاح »مــســبــار األمــــــل« فـــي الـــوصـــول 

ــــداره الـــمـــحـــدد حــــول الـــمـــريـــخ وبـــــدء مــهــمــتــه الــعــلــمــيــة قـــد وضــع  إلــــى مــ

دولـــة اإلمــــارات ضمن نـــادي الـــدول الفضائية، وكــذلــك ضمن قائمة 

مـــــــحـــــــدودة لــــــلــــــدول الـــــتـــــي تــــعــــمــــل عــــلــــى اســــتــــكــــشــــاف األســـــــــــــرار الـــعـــلـــمـــيـــة 

للكوكب األحمر، وال شك في أن هذه الخطوة تبرز مهارات وقدرات 

أبنائنا من العلماء والمهندسين الذين أشرفوا على بناء وتشغيل 

المسبار، وتظهر إمكانياتنا الوطنية في مجال البحث والتطوير بما 

يــعــزز قــــدرات الــصــنــاعــة اإلمــاراتــيــة والتكنولوجيا  يشكل إنـــجـــازاً مــهــمــاً 

المتقدمة، يضاف إلى ذلك بأن هذا النجاح الكبير يؤسس لمرحلة 

جديدة ترتقي بقدرات اإلمارات علمياً وتقنياً وصناعياً وتجعل منها 

مـــرشـــحـــاً مـــتـــمـــيـــزاً لــلــمــســاهــمــة الـــفـــاعـــلـــة فــــي مـــجـــال حـــيـــوي مــبــنــي عــلــى 

أحدث التقنيات المتقدمة واالرتقاء بمنظومة التعاون الدولي بما 

سينعكس على تطور المجاالت الصناعية الوطنية كافة«.

  نقطة فارقة
 وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي 

والبيئة، »نتقدم بأسمى التهاني لقيادتنا الرشيدة ولدولة اإلمارات 

حــكــومــة وشــعــبــاً وللمنطقة الــعــربــيــة كــكــل عــلــى نــجــاح مــهــمــة إرســـال 

وتـــشـــغـــيـــل مـــســـبـــار األمـــــــــل«.وأضـــــــــاف: »إن تـــكـــلـــل رحــــلــــة مـــســـبـــار األمـــــل 

بــالــنــجــاح ووصـــولـــه إلــــى مـــــداره لـــبـــدء مــهــامــه الــعــلــمــيــة، يــشــكــل نقطة 

فارقة في مسيرة دولة اإلمارات تنقلها من السعي لتحقيق النجاح 

والنهضة والــتــطــور إلــى وضــع بصمة لها فــي الــتــاريــخ، بصمة توضح 

جهود دولة لم يتجاوز عمرها 50 عاماً تمكنت بفضل رؤى قيادتها 

الــــرشــــيــــدة وبـــــاألمـــــل والـــشـــغـــف والـــعـــمـــل الـــــــــدؤوب أن تـــنـــافـــس عــالــمــيــاً 

وتكون في مصاف أفضل دول العالم، وأن تؤكد فعلياً أنها دولة ال 

تعرف المستحيل، الفتاً إلى أن مشروع مسبار األمل يقدم نموذجاً 

حقيقياً للتحدي واإلصرار على النجاح، ففي الوقت الذي تستغرق 

التجارب المماثلة لدراسة المريخ فترات ال تقل عن 10 سنوات من 

اإلعــــــداد والــتــجــهــيــز وإرســــــال الــمــســبــار الــمــخــصــص لـــلـــدراســـة، تمكنت 

اإلمـــارات مــن تطبيق هــذه المنظومة كاملة بنجاح خــالل 6 سنوات 

فـــحـــســـب، لــتــصــبــح خــــامــــس دولـــــــة عـــالـــمـــيـــاً تــتــمــكــن بـــشـــكـــل نــــاجــــح مــن 

الوصول للمريخ وبدء دراسته«.

ــــار مــعــالــيــه إلـــى أن رحــلــة ومــهــمــة »مــســبــار األمـــــل« مـــن دورهـــا  وأشـ

تــعــزيــز مــنــظــومــة الــبــحــث الــعــلــمــي واالبـــتـــكـــار عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي 

في المقام األول وعلى المستويين اإلقليمي والعالمي بشكل عام، 

الــبــيــانــات الــتــي سيتم جمعها عــبــر الــمــســبــار وتحليلها  حــيــث ستحفز 

حركة البحث العلمي لدى المؤسسات األكاديمية .

صناعة الحضارة 
الــمــزروعــي، وزيـــر الطاقة والبنية التحتية، أن  وأكـــد معالي سهيل 

وصـــــول »مــســبــار األمــــــل« إلــــى كـــوكـــب الـــمـــريـــخ، إنـــجـــاز جـــديـــد وشـــرف 

يــــتــــوج خــمــســيــن عــــامــــاً مـــاضـــيـــة مــــن مـــســـيـــرة دولـــــــة اإلمــــــــــارات الــعــربــيــة 

الـــمـــتـــحـــدة الـــمـــتـــوجـــة بــالــجــهــد والـــعـــمـــل الـــــــــدؤوب، ومـــحـــطـــة تــاريــخــيــة 

ــــديــــــدة ســــُيــــبــــنــــى عـــلـــيـــهـــا الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــطــــمــــوحــــات لـــلـــخـــمـــســـيـــن عــــامــــاً  جــ

الـــمـــقـــبـــلـــة، وتــــرســــيــــخ مـــكـــانـــة الـــــدولـــــة كـــمـــســـاهـــم فــــّعــــال فــــي الـــحـــضـــارة 

ومستقبل اإلنسان.

ولـــفـــت مـــعـــالـــيـــه، إلـــــى أن »مـــســـبـــار األمــــــــل«، يـــعـــد لــحــظــة تــاريــخــيــة 

ـــــأذهــــــان حـــقـــبـــة تــمــيــز  ــــي، فــــهــــو يـــعـــيـــد لـ ــــــي وعــــــربــ ــــاراتـ ــ يـــفـــخـــر بــــهــــا كـــــل إمـ

العرب ويستعيد أمجادهم، وبدخول المسبار مدار المريخ تكون 

دولـــة اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة خــامــس دولـــة فــي تــاريــخ البشرية 

تـــصـــل إلـــــى الـــكـــوكـــب األحــــمــــر، لــتــثــبــت بـــذلـــك لــلــعــالــم كـــلـــه أن الـــعـــرب 

قادرون على صناعة مستقبل مزدهر لإلنسانية، مؤكداً أن تصميم 

اإلمــارات على إطالق »مسبار األمــل« باالعتماد على جهود الكوادر 

الــوطــنــيــة الــشــابــة لـــم تــوقــفــه الــتــحــديــات والـــصـــعـــاب، حــيــث ال وجـــود 

لــكــلــمــة مــســتــحــيــل فـــي قـــامـــوس اإلمـــــــارات الــتــي ال تــســمــح يـــومـــاً لــهــذه 

الــكــلــمــة أن تــفــرض نــفــســهــا عــلــى طــمــوحــاتــهــا نــحــو تــحــقــيــق اإلنـــجـــازات 

الـــنـــوعـــيـــة الــــتــــي تــــخــــدم الـــبـــشـــريـــة، وأن الـــــدولـــــة مـــاضـــيـــة نـــحـــو تــحــقــيــق 

رؤيتها الطموحة والرائدة بكل عزيمة وقوة.

مشروع أمل
وقــال معالي عبدالله بــن طــوق الــمــري وزيــر االقــتــصــاد، إن مشروع 

اإلمـــــــــارات الســـتـــكـــشـــاف الـــمـــريـــخ »مـــســـبـــار األمـــــــل« هــــو اســـتـــثـــمـــار عــربــي 

لبناء الكوادر والمواهب وتنمية القدرات البشرية وامتالك المعرفة 

والتكنولوجيا المتقدمة وخلق فرص نمو جديدة.

وأضاف: هو مشروع أمل أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الـــوزراء حاكم 

دبي، رعاه الله، ليضيء على العالم العربي بريق أمل ويعيد لأمة 

العربية نموها وازدهارها، فالمشروع ال يقف عند حدود الوصول 

إلــــــــى الـــــمـــــريـــــخ وإنــــــمــــــا هــــــو رؤيــــــــــة أبـــــعـــــد لـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــــدولـــــــة والـــــنـــــمـــــوذج 

الـــتـــنـــمـــوي الـــجـــديـــد لــلــخــمــســيــن عــــامــــاً الـــمـــقـــبـــلـــة، فــمــنــذ نـــشـــأتـــه كــفــكــرة 

وعـــبـــر مــــراحــــل الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ واإلنـــــجـــــاز، كـــانـــت كــلــهــا مــحــطــات 

للتطور واكتساب الخبرات والــتــجــارب وبــنــاء شــراكــات وتوليد فرص 

اقتصادية.ومع اكتمال المرحلة النهائية من هذه الرحلة التاريخية 

ودخــــول الــمــســبــار إلـــى مــــداره حـــول الــكــوكــب األحــمــر، ستحجز دولــة 

اإلمـــــــارات مــقــعــداً دائـــمـــاً لــهــا فـــي الــســبــاق الــمــعــلــومــاتــي والــتــكــنــولــوجــي 

الستكشاف الفضاء وتحقيق فهم أفضل لظواهره وتوليد كم هائل 

من البيانات لخدمة أغراض علمية وتنموية متنوعة، وستفتح آفاقاً 

أوســـــع وأكـــثـــر تـــنـــوعـــاً لــمــنــاخ األعــــمــــال واالســـتـــثـــمـــار بـــالـــدولـــة بــقــطــاعــات 

الفرص  إلــى توظيف تلك  والــفــضــاء، ونتطّلع  الــعــلــوم والتكنولوجيا 

بالشكل األمثل في إطار الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي 

والــــــخــــــاص، وبـــــأيـــــدي الــــشــــبــــاب الــــذيــــن يـــمـــثـــلـــون قــــــوة اإلمـــــــــــارات وأمـــلـــهـــا 

الرشيدة  ومصدر ثروتها ورهانها األقــوى للمستقبل.نبارك لقيادتنا 

وأبناء دولتنا والمقيمين على أرضها بل واألمة العربية بأكملها هذا 

اإلنجاز الفضائي والعلمي والتنموي.

محطة جديدة 
وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، إن 

دخــول »مسبار األمــل« إلى مــداره الــذي يأتي في خضم استعدادنا 

لـــالحـــتـــفـــاء بــالــخــمــســيــن عــــامــــاً الــمــقــبــلــة، مــحــطــة جــــديــــدة فــــي مــســيــرة 

دولــــــة ســـيـــرة إنـــجـــازاتـــهـــا ال تـــتـــوقـــف، تـــصـــل وتــــواصــــل إلـــــى ســـقـــف آخـــر 

مــن أحالمها التي ستغدو بعد فترة إنــجــازاً آخــر.وأضــافــت معاليها 

بــمــنــاســبــة وصـــــول الــمــســبــار إلــــى مـــســـاره أنـــهـــا اإلرادة الـــتـــي ُتـــصـــر على 

ارتـــيـــاد الــــمــــدارات األبـــعـــد، وبـــــذات اإلرادة الــحــّيــة الــنــابــضــة ســتــواصــل 

ارتــيــاد اآلفـــاق الــواعــدة أمامها، وجــزء مــن تصميمنا على أن ُنصمم 

مستقبالً يليق بأجيالنا، وأن نخوض الرهان إلى آخره.

 لحظة تاريخية
وقـــال مــعــالــي ســلــطــان بــن سعيد الــبــادي الــظــاهــري وزيـــر الــعــدل، إن 

هـــــذه الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي تـــرقـــبـــهـــا الـــعـــالـــم أجــــمــــع والــــتــــي تــحــقــق 

فيها إنجاز تاريخي توجت به رحلة امتدت لـــ50 عاماً من التأسيس 

والــبــنــاء والتمكين واإلنـــجـــازات الــمــتــراكــمــة مــنــذ إعـــالن قــيــام االتــحــاد، 

مشروع طموح تحول إلى واقع ملموس جسد حلم الدولة وسعي 

قــيــادتــهــا الــرشــيــدة الــمــســتــمــر إلـــى تــخــطــي الــصــعــاب وتــحــقــيــق األفــضــل 

وقــدمــت مــن خاللها اإلمــــارات رســالــة إلــى أجــيــال المستقبل فــي كل 

العالم مفادها أن ال شيء مستحيل، وأنه بالعزيمة واإلصرار يمكن 

تخطي الــعــواقــب والــتــحــديــات وتحقيق األهــــداف الــمــنــشــودة.وأضــاف 

معالي وزيــر الــعــدل، اليوم نعيش لحظة تاريخية، ليس في دولة 

اإلمـــــــــارات فـــقـــط، وإنــــمــــا فــــي الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة بـــأســـرهـــا وفـــــي الــعــالــم 

أجمع، بإرسال أول مسبار عربي إسالمي إلى كوكب المريخ يعيد 

الــعــرب إلـــى أمــجــادهــم الــقــديــمــة فــي عــلــوم الــفــلــك والــفــضــاء ويجسد 

قيمة راسخة في هوية الدولة وثقافة أبنائها ستظل محفورة بذاكرة 

األجـــيـــال ويــســجــلــهــا الـــتـــاريـــخ بـــحـــروف مـــن نـــــور، وتـــحـــدث نــقــلــة نــوعــيــة 

في الدولة في مجاالت الهندسة والبحث العلمي واالبتكار، وتعد 

مساهمة إماراتية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد لإلنسانية.

خطى واثقة
وتقدم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزيــر التربية والتعليم 

بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة اإلمارات قيادة وحكومة 

وشــعــبــاً، بمناسبة وصـــول »مــســبــار األمــــل« بــنــجــاح إلـــى مــــداره حــول 

كوكب المريخ.

ورفع معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين 

أســـمـــى آيــــــات الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات إلـــــى الــــقــــيــــادة بــــاإلنــــجــــاز الـــتـــاريـــخـــي 

االســـتـــثـــنـــائـــي، الـــــذي حــقــقــه أبـــنـــاء زايـــــد بـــوصـــول »مـــســـبـــار األمــــــل« إلــى 

مـــداره حــول كوكب المريخ. وقــال معاليه: إن دولــة اإلمـــارات بهذا 

اإلنجاز تسير بخطى واثقة نحو عامها الخمسين، متسلحة بالعلم 

والـــمـــعـــرفـــة، وهـــــي بـــذلـــك تــفــتــح أمــــــام الــــعــــرب والـــعـــالـــم أجـــمـــع آفـــاقـــاً 

رحبة لمستقبل أكثر أمالً وإشراقاً، كما تؤكد أنه ال مستحيل مع 

اإلرادة والعزيمة. 

العلم والثقافة
 وأكـــــــــد مــــعــــالــــي مـــحـــمـــد بـــــن أحـــــمـــــد الــــــــبــــــــواردي وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لــــشــــؤون 

الـــــدفـــــاع، إن صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم، 

وهبه الله سبحانه وتعالى روحاً ملهمة ورؤية ثاقبة، وإرادة صلبة 

ال تـــعـــرف الــمــســتــحــيــل، يـــؤمـــن بـــقـــدرات أبــنــائــه ويـــواصـــل عــمــل الــلــيــل 

بالنهار، سائراً على خطى الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه، موقناً بأنه ال حدود لأحالم وال مكان للمستحيل، 

بالصبر  امتلكنا عزيمة قوية وعملنا بصدق وجــد وتحلينا  فلطالما 

فإن أحالمنا تترجمها الحقائق، وكما قال في تصريح لإلعالم عن 

وصـــــول الــمــســبــار لــهــدفــه: "حـــتـــى وإن لـــم يــصــل فــقــد دخــلــنــا الــتــاريــخ 

هدفنا إعطاء األمل لجميع العرب بأننا قادرون على منافسة بقية 

األمم والشعوب".

وأضــــــــاف مـــعـــالـــيـــه فــــى كـــلـــمـــة بــمــنــاســبــة وصـــــــول »مـــســـبـــار األمــــــــل« الـــى 

كـــوكـــب الـــمـــريـــخ ان تــحــقــيــق الـــحـــلـــم واألمـــــــل بــمــســتــقــبــل جـــديـــد مــلــؤه 

الـــخـــيـــر والــــتــــقــــدم واالزدهـــــــــــار ال يــتــحــقــق إال بـــالـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة ولــيــس 

بــــالــــمــــال فــــقــــط وهـــــــــذا مـــــا أكـــــــــده والــــــدنــــــا الــــشــــيــــخ زايـــــــــد بـــــن ســــلــــطــــان آل 

نهيان، رحمه الله، حيث قال: "إن حجم الدول ال يقاس بالثروة 

والــمــال، وأن الــمــال مــا هــو إالوســيــلــة لغايات عظيمة اليحققها إال 

الــعــلــم، وقــــدرة الــــدول عــلــى تــوفــيــر الــحــيــاة الــكــريــمــة واآلمــنــة ألبنائها 

ونـــحـــن هــنــا فـــي دولـــــة اإلمــــــــارات نــعــطــي أهــمــيــة لــلــعــلــم والــعــلــمــاء في 

شتى المجاالت". 

 

  تدعيم االقتصاد
وقــــــال مـــعـــالـــي الـــدكـــتـــور أحـــمـــد بـــالـــهـــول الـــفـــالســـي وزيــــــر دولــــــة لـــريـــادة 

األعـــمـــال والــمــشــاريــع الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، نــشــهــد الـــيـــوم وصـــول 

»مــــســــبــــار األمـــــــــل« إلــــــى مــــــــدار كــــوكــــب الــــمــــريــــخ لـــنـــدخـــل بــــذلــــك مــرحــلــة 

جديدة في مسيرة دولة اإلمارات نحو تعزيز نمو قطاعات الفضاء 

والعلوم المتقدمة والتكنولوجيا وبناء وتدعيم االقتصاد المعرفي 

فـــي الـــدولـــة مـــن خــــالل الــبــيــانــات الــعــلــمــيــة الـــتـــي ســيــجــمــعــهــا الــمــســبــار 

خالل رحلته نحو الكوكب األحمر. 

وبــــوصــــول الـــمـــســـبـــار إلـــــى مـــــــداره حـــــول كـــوكـــب الــــمــــريــــخ، تـــكـــون دولــــة 

اإلمــــــــــــــــــارات قـــــــد حــــقــــقــــت حـــــلـــــم نــــــجــــــاح أول مــــهــــمــــة فــــضــــائــــيــــة تــــقــــودهــــا 

دولــــة عــربــيــة الســتــكــشــاف الـــكـــواكـــب، وواصـــلـــت بــذلــك رســـالـــة الــوالــد 

المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثـــــراه، الــــذي أبــــدى اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بــعــلــوم الــفــضــاء وشــغــفــاً بــالــتــعــرف 

على جديدها وإنجازاتها وتطبيقاتها. 

   إنجاز حضاري
وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إن 

هـــذا الــيــوم يمثل نقلة تــاريــخــيــة وإنـــجـــازاً حــضــاريــاً جــديــداً يــضــاف إلــى 

مسيرة اإلنجازات والنجاحات التي حققتها دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، في ظل قيادتها الرشيدة التي جعلت من الالمستحيل 

ســقــفــاً لــهــا فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت الــحــيــاتــيــة وخـــصـــوصـــاً فـــي مــجــال 

االســتــكــشــافــات الــعــلــمــيــة الــــذي يــعــود بــالــنــفــع الــكــبــيــر عــلــى الــبــشــريــة، 

ويــدعــم عملية الــتــحــول نــحــو اقــتــصــاد مــســتــدام مبني عــلــى المعرفة 

واالبـــــتـــــكـــــار. وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــمــــبــــاركــــة لـــــوصـــــول مــســبــار 

األمل إلى المريخ، نتوجه بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة 

الـــرشـــيـــدة، ونــعــاهــدهــا دائـــمـــاً بـــأن نــبــذل كـــل جــهــودنــا وتــســخــيــر كــافــة 

الالمستحيل واالرتقاء  المنافسة وتحقيق  إمكانياتنا لخوض غمار 

بمكانة وريادة دولة اإلمارات العالمية. 

تنافسية
وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة 

سوق أبوظبي العالمي، إن وصول »مسبار األمل« إلى مدار المريخ 

أثــبــت أن ال شـــيء مــســتــحــيــل أمــــام اإلمــــــارات وهـــا نــحــن الـــيـــوم نشهد 

عــلــى إنــجــاز جــديــد سيساهم فــي تــعــزيــز الـــقـــدرات التنافسية للدولة 

فــــي مــــجــــاالت الـــعـــلـــوم الــمــتــقــدمــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لـــيـــضـــاف إلـــــى تـــاريـــخ 

اإلمارات وليثبت كفاءة القدرات العلمية للدولة ونرى حلم الوالد 

المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه، يتحقق بسواعد شبابنا اإلماراتي. 

مشاريع فضائية
وأعـــــــــــــــرب مـــــعـــــالـــــي عـــــمـــــر بــــــــن ســـــلـــــطـــــان الـــــعـــــلـــــمـــــاء وزيــــــــــــر دولــــــــــــة لــــلــــذكــــاء 

االصــطــنــاعــي واالقـــتـــصـــاد الــرقــمــي وتــطــبــيــقــات الــعــمــل عـــن ُبـــعـــد، عن 

ثقته بإطالق المزيد من المشاريع الفضائية الفريدة خــالل العقد 

الـــمـــقـــبـــل والـــــوصـــــول إلـــــى الـــقـــمـــر وإلــــــى الــــكــــواكــــب األخــــــــرى األبــــعــــد مــن 

الــمــريــخ بــمــا يجلب الــفــائــدة لــكــوكــب األرض، فــي وقـــت لــم يستبعد 

فيه أن تصبح اإلمــــارات مــركــزاً عالمياً إلطـــالق الــمــركــبــات والــعــربــات 

واألقــــمــــار الــصــنــاعــيــة بــفــضــل وتــمــكــيــن ودعـــــم الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة الــتــي 

آمــنــت ومـــا زالــــت أن ال شـــيء مستحيل إذا تــوفــرت اإلرادة والــرغــبــة 

واإلصرار.

 استعادة الحضارة
وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيــرة تنمية المجتمع، 

إن مـــــشـــــروع اإلمــــــــــــارات الســـتـــكـــشـــاف الــــمــــريــــخ »الــــــعــــــرب إلــــــى الـــمـــريـــخ« 

هـــو رســـالـــة مــعــّبــرة فـــي مــرحــلــة اســتــثــنــائــيــة تــخــص بــالــنــجــاح والــتــفــاؤل 

العالمين العربي واإلســالمــي، وتصل بقيمتها العلمية إلى العالم 

بـــــأســـــره، مــــؤكــــدة مــعــالــيــهــا أن قــــيــــادة دولــــــة اإلمــــــــــارات أتــــاحــــت ألبـــنـــاء 

الــوطــن أفــقــاً واســعــاً مــن الطموح واإلمكانيات بما يؤهلهم للتفكير 

ــــإنـــــجـــــازات تـــوافـــق  ــــألـــــوف، وطـــــــرق أبـــــــــواب الــــــريــــــادة عـــالـــمـــيـــاً بـ خـــــــارج الـــــمـ

تطلعات دولة اإلمارات بأن ال شيء مستحيل في عام الخمسين، 

ــــتـــــفـــــال بـــخـــمـــســـيـــن عـــــامـــــاً مــــاضــــيــــة زاخــــــــــرة بـــــاإلنـــــجـــــازات،  ــــام االحـ ــ ــــو عـ ــ وهـ

و50 عــامــاً مقبلة تبّشر بكل مــا يفوق التوقعات.وأوضحت معالي 

حصة بنت عيسى بوحميد أن دولة اإلمارات استطاعت في عقدها 

الــخــامــس أن تــنــقــل الـــعـــرب إلـــى الــمــريــخ، وهـــي فـــي يــوبــيــلــهــا الــذهــبــي 

ُتــحــّلــق عــالــيــاً بـــآمـــال وتــطــلــعــات مــئــات الــمــاليــيــن مـــن الــشــبــاب فـــي 56 

دولــــــــة عــــربــــيــــة وإســـــالمـــــيـــــة، مـــضـــيـــفـــة مـــعـــالـــيـــهـــا أن مـــهـــمـــة اســـتـــكـــشـــاف 

المريخ هي جزء من رسالة استعادة الحضارة العربية التي خّطها 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله .

انجاز تاريخي
وأكــــــــدت مـــعـــالـــي مــــريــــم بـــنـــت مـــحـــمـــد الـــمـــهـــيـــري وزيــــــــرة الـــــدولـــــة لــأمــن 

الغذائي والمائي، أن نجاح »مسبار األمل« في مهمته ودخوله إلى 

مداره حول كوكب المريخ يرسخ النموذج اإلماراتي العالمي للتقدم 

العلمي والــحــضــاري على كافة الصعد، وإن إنــجــاز المسبار سيظل 

عالمة فارقة في تاريخ األمة ومدعاة فخر لأجيال القادمة. وقالت 

معاليها: »يمثل دخول مسبار األمل في مداره وبدء عمله لدراسة 

غــــــالف كــــوكــــب الــــمــــريــــخ مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة فـــــي مـــســـيـــرة دولــــــــة اإلمـــــــــارات 

لــتــحــقــيــق الــــريــــادة فـــي مـــجـــال أبـــحـــاث الــفــضــاء مـــن خــــالل بـــنـــاء قــاعــدة 

الــقــطــاعــات  اإليــجــابــيــة عــلــى مختلف  آثـــارهـــا  علمية متكاملة تنعكس 

االقتصادية وشتى مجاالت الحياة في اإلمارات والمنطقة«.
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نهيان بن مبارك

عبد الله المري 

 عمر العلماء

سلطان الجابر 

سهيل المزروعي نورة الكعبي

حسين الحمادي ناصر الهاملي 

أحمد الصايغ

محمد البواردي

محمد القرقاوي

مريم المهيري

عبدالله النعيمي

عبيد الطاير

سلطان البادي

حصة بوحميد

أحمد الفالسي ثاني الزيودي

وزراء: قيادة اإلمارات عّلمتنا أن المستقبل لمن يصنعه

قـــال مــعــالــي الــدكــتــور ثــانــي بـــن أحــمــد الــــزيــــودي، وزيــــر دولـــة 

لــلــتــجــارة الـــخـــارجـــيـــة: نــشــهــد الـــيـــوم لــحــظــة تــاريــخــيــة وإنــــجــــازاً 

غــيــر مــســبــوق مـــع وصــــول »مــســبــار األمـــــل« إلـــى مـــــداره حــول 

كــوكــب الــمــريــخ، بعد مـــرور ُقــرابــة 200 يــوم على انطالقه، 

حـــامـــالً مــعــه طـــمـــوح اإلمـــاراتـــيـــيـــن، وأمـــــل الـــعـــرب بــُمــســتــقــبــل 

ــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، ومـــن خــالل  مــشــرق. إن دولــــة اإلمــ

ـــاق، تــقــطــع أشـــواطـــاً إضــافــيــة في  هـــذا اإلنـــجـــاز الــعــلــمــي الـــســـبَّ

ــــلـــــدخـــــول بـــــقـــــوة فــــــي ســـــبـــــاق اســــتــــكــــشــــاف الـــفـــضـــاء  مــــســــعــــاهــــا لـ

تــحــقــيــقــاً لــــ»حـــلـــم زايــــــــد«، وتـــرجـــمـــة لـــلـــرؤيـــة الـــثـــاقـــبـــة لــلــقــيــادة 

ــــار  ــــكــ ــتــ ــ ــــيـــــا واالبــ ــــنـــــولـــــوجـ ــــتـــــكـ ــــلــــــوم والـ ــــعــ الــــــرشــــــيــــــدة فـــــــي تــــســــخــــيــــر الــ

للحفاظ على الُمكتسبات الوطنية واستشراف غد أفضل، 

والمضي ُقدماً في صناعة المستقبل بسواعد أبناء الوطن.

 ويـــأتـــي هــــذا اإلنــــجــــاز الـــُمـــشـــّرف لــيــصــب فـــي دعــــم الــخــطــط 

والبرامج الوطنية لتمكين المواهب والكفاءات اإلماراتية. 

ومــــمــــا ال شـــــك فـــيـــه أن هــــــذه الــــخــــطــــوة الـــســـبـــاقـــة مـــــن شــأنــهــا 

تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة الـــــدولـــــة كـــوجـــهـــة عـــالـــمـــيـــة مــفــضــلــة لـــلـــكـــفـــاءات 

ــــيـــــة والــــــــعــــــــقــــــــول الــــــمــــــبــــــدعــــــة وأصــــــــــحــــــــــاب الــــــمــــــواهــــــب  ــــتـــــخـــــصـــــصـ الـ

والطموح.

لحظة تاريخية



دبي - البيان

تزينت أشهر المعالم العمرانية البارزة في اإلمــارات والعالم العربي 

بـــالـــلـــون األحـــمـــر احـــتـــفـــاًء بـــدخـــول »مـــســـبـــار األمـــــــل«، أول مــســبــار عــربــي 

الستكشاف الكواكب، مدار االلتقاط حول المريخ بعد حوالي سبعة 

أشهر من انطالقه نحو الفضاء الخارجي، وتتويجاً للرحلة التاريخية 

إلــى الكوكب األحــمــر.  ألول مهمة عربية إلــى الفضاء العميق وصـــوالً 

وفــــــي هــــــذه الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــقـــطـــاع الــــفــــضــــاء اإلمــــــاراتــــــي والــــعــــربــــي، 

اكتست معالم عمرانية وثقافية وسياحية بــارزة في اإلمــارات باللون 

األحمر؛ لون كوكب المريخ، في رسالة تضامن جماهيرية ومؤسسية 

مع فريق عمل مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ )مسبار األمل(. 

 أشهر المعالم 
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، شـــهـــدت مـــعـــالـــم عـــمـــرانـــيـــة بـــــــارزة فــي 

عـــواصـــم عــربــيــة عـــدة إضـــــاءة واجــهــاتــهــا بــالــلــون األحـــمـــر، فـــي مقدمتها 

»ذا زون« فــــي مــنــطــقــة الــتــخــصــصــي بــالــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، 

المنامة،  البحرينية  العاصمة  العالمي في  التجاري  البحرين  ومركز 

وأبـــراج الكويت فــي العاصمة الكويتية، وبــرج الــقــاهــرة فــي العاصمة 

المصرية، والمدرج الروماني في العاصمة األردنية عمان، والمتحف 

العراقي وبرج بغداد مول في العاصمة العراقية بغداد، وذلك دعماً 

ألول مهمة فضائية عربية علمية تاريخية هادفة الستكشاف المريخ 

ــــتـــــكـــــار والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  واســـــتـــــعـــــادة زخـــــــم الــــمــــســــاهــــمــــات الــــعــــربــــيــــة فـــــي االبـ

والعلوم ومسيرة الحضارة اإلنسانية.

ــــر مـــبـــانـــي اتــــصــــاالت  ــــمـ وعــــلــــى مـــســـتـــوى الــــــدولــــــة، تـــزيـــنـــت بــــالــــلــــون األحـ

ــــعــــــرب جــــمــــيــــرا، والـــــقـــــريـــــة الــــعــــالــــمــــيــــة، ومـــبـــنـــى  وبـــــــــرج خـــلـــيـــفـــة، وبـــــــــرج الــ

الـــــمـــــركـــــز الـــــمـــــالـــــي الــــعــــالــــمــــي  والـــــبـــــنـــــاء األيـــــقـــــونـــــي الــــمــــلــــهــــم »بـــــــــــــرواز دبــــــي« 

والمبنى األيقوني لمتحف المستقبل والمبنى الرئيسي لـ»ديوا« ومقر 

الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة لـــشـــرطـــة دبـــــي بــتــصــمــيــمــه األخـــــــاذ ومـــوقـــعـــه الـــحـــيـــوي، 

ومــركــز محمد بــن راشـــد لــلــفــضــاء، ومــتــحــف االتـــحـــاد، ومــتــحــف دبــي، 

ومركز التجارة العالمي، وإكسبو 2020، ومكتبة محمد بن راشد، 

وأكـــاديـــمـــيـــة شـــرطـــة دبـــــي، وهــيــئــة الـــطـــرق والــــمــــواصــــالت ومـــعـــالـــم قــنــاة 

دبي المائية.

كما تزين باللون األحمر فور سيزنز، وشانغريال دبي، وتاج دبي، 

وشـــيـــراتـــون جــــرانــــد، ومــيــلــيــنــيــوم بــلــيــس مـــاريـــنـــا، ودبـــلـــيـــو دبــــي الــنــخــلــة، 

وميديا وان، وريو، والميدان، وفنادق دبي فستيفال سيتي، والبندر 

روتانا خور دبي، وشيراتون مول اإلمارات، وميلينيوم بليس البرشاء 

هـــايـــتـــس، وحــــيــــاة بـــلـــيـــس دبــــــي جـــمـــيـــرا، ومـــــاركـــــو بــــولــــو دبـــــــي، وأجـــنـــحـــة 

رامادا ويندهام جميرا بيتش ريزيدنس، وجراند اكسلسيور بر دبي، 

وحــــيــــاة بــلــيــس دبـــــي الــــرقــــة، وراديـــــســـــون ريـــــد واحــــــة دبـــــي لــلــســيــلــيــكــون، 

ونــخــيــل مــــول، وفـــنـــدق جــمــيــرا الــنــســيــم، وذا جــريــن بــالنــيــت، وأضــــواء 

ــــلـــــوواتـــــرز، وأضـــــــــواء شــــــــوارع بـــولـــيـــفـــارد فــــي ســـيـــتـــي ووك،  الـــمـــظـــلـــة فــــي بـ

وفندق وأجنحة تايم أواك.

أبوظبي
وفــــــي أبــــوظــــبــــي، اكـــتـــســـت أبـــــــرز الـــمـــعـــالـــم بــــلــــون الـــكـــوكـــب األحــــمــــر دعـــمـــاً 

لمهمة مسبار األمل، ومنها قصر الوطن، وقصر اإلمارات، وجامعة 

خـــلـــيـــفـــة، والــــمــــعــــلــــم الـــشـــهـــيـــر لـــمـــبـــنـــى شــــركــــة بـــــتـــــرول أبــــوظــــبــــي الـــوطـــنـــيـــة 

)أدنـــــوك( فــي منطقة الــكــورنــيــش، ومــحــطــات الـــتـــزود بــالــوقــود التابعة 

لـــلـــشـــركـــة، ومــــركــــز أبـــوظـــبـــي الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي، وجـــــزيـــــرة يــــــاس، ومــــول 

ــــبـــــي، وبــــلــــديــــة الــــعــــيــــن، وجــــســــر الــــشــــيــــخ زايـــــــد،  الــــمــــاريــــنــــا، وبــــلــــديــــة أبـــــوظـ

واستاد هزاع بن زايد.

الشارقة
وفـــــــي الـــــشـــــارقـــــة، شـــــاركـــــت الــــمــــعــــالــــم الـــــــبـــــــارزة الــــتــــابــــعــــة لـــهـــيـــئـــة الــــشــــارقــــة 

لــالســتــثــمــار والــتــطــويــر )شــــــروق(، ومــبــنــى جـــزيـــرة الــعــلــم وقــطــب جــزيــرة 

الـــعـــلـــم، وبـــيـــت الـــحـــكـــمـــة، وجــــزيــــرة مــــريــــم، وأدنــــــــوك مـــويـــلـــح فــــي دعـــم 

مــســيــرة مــســبــار األمـــــل فـــي هــــذه الــمــرحــلــة الــحــاســمــة مـــن مـــشـــروع أول 

مهمة فضائية عربية نحو كوكب المريخ.

ــــيـــــرة، عـــكـــســـت جـــــــــــدران الــــمــــبــــانــــي الــــتــــاريــــخــــيــــة وواجــــــهــــــات  وفــــــــي الـــــفـــــجـ

المعالم العمرانية الــلــون األحــمــر فــي كــل مــن قلعة الــفــجــيــرة، وبــرج 

الـــفـــجـــيـــرة، ومـــســـجـــد الــــبــــديــــة، والـــفـــجـــيـــرة مـــــــول، والــــــشــــــوارع مــــن دوار 

القصر إلى دوار بلدية الفجيرة، ومحطة أدنوك.

عجمان
وفــي عجمان، تزينت واجــهــة هيئة السياحة باللون األحــمــر، والحي 

الــــتــــراثــــي، ومـــبـــنـــى دائـــــــرة الـــبـــلـــديـــة والـــتـــخـــطـــيـــط، وتـــقـــاطـــع جـــســـر الــشــيــخ 

ــــتـــــوم، وتـــــقـــــاطـــــع جــســر  حـــمـــيـــد بــــــن راشـــــــــــد، وتـــــقـــــاطـــــع جــــســــر الــــشــــيــــخ مـــــكـ

الروضة، وأدنوك الزوراء.

رأس الخيمة
وفــــــي رأس الـــخـــيـــمـــة، اكـــتـــســـت مـــعـــالـــم بــــالــــلــــون األحــــمــــر بـــالـــتـــزامـــن مــع 

اســتــعــداد مــســبــار األمـــل لــدخــول مــــداره الــعــلــمــي، بــمــا فــي ذلـــك قلعة 

ضــــايــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، ومــــقــــر هـــيـــئـــة مـــنـــاطـــق رأس الـــخـــيـــمـــة االقـــتـــصـــاديـــة، 

وغرفة رأس الخيمة، ومتحف رأس الخيمة الوطني، وبلدية رأس 

الـــخـــيـــمـــة، ومـــقـــر الــــقــــيــــادة الـــعـــامـــة لـــشـــرطـــة رأس الـــخـــيـــمـــة، وأدنـــــــوك، 

والـــجـــزيـــرة الـــحـــمـــراء، وكـــورنـــيـــش الـــقـــواســـم، ومــنــصــة الـــمـــشـــاهـــدة في 

جبل جيس، وفنادق هيلتون دبل تري جزيرة المرجان، وريكسوس 

راكــــز، وريــكــســوس بـــاب الــبــحــر، ووالـــــدوف أســتــوريــا، ومــمــشــى الــمــنــار 

مول.

فاروق الباز
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 معالم إماراتية وعربية تحتفي بـ»مسبار األمل«

أبراج الكويت مضاءة باألحمر 

قصر الوطن يحتفي بالمسبارالمسرح الروماني في العاصمة األردنية عمان 

مباني العاصمة األردنية عّمان تحتفي بالمناسبة

معالم رأس الخيمة تحتفي باإلنجاز

فاروق الباز: وصلنا المريخ بعقول إماراتية
دبي - رامي عايش

عـــبـــر فـــــــاروق الــــبــــاز، رئـــيـــس مـــركـــز االســـتـــشـــعـــار عــــن ُبـــعـــد بــجــامــعــة بــوســطــن 

وعضو اللجنة االستشارية لوكالة اإلمارات للفضاء، عن سعادته وفخره 

بــاإلنــجــاز الــتــاريــخــي والعلمي لــدولــة اإلمــــارات بنجاح دخـــول مسبار األمــل 

إلى مدار االلتقاط لكوكب المريخ.

وقــال الــبــاز فــي اتــصــال هاتفي مــع تلفزيون دبــي خالل 

الـــمـــوجـــة الـــمـــفـــتـــوحـــة الـــتـــي واكــــبــــت وصــــــول الـــمـــســـبـــار إلـــى 

مداره: »الحمد لله وصلنا إلى المريخ بسواعد وعقول 

إمـــاراتـــيـــة أثــبــتــت لــنــا أن هـــذه الـــدولـــة تــســتــطــيــع أن تفعل 

الــمــســتــحــيــل، وهــــــذا الــــيــــوم ســيــبــقــى مـــحـــفـــوراً فــــي ذاكـــــرة 

الــــتــــاريــــخ، ألن مـــســـبـــار األمــــــل أول مـــركـــبـــة فــضــائــيــة عــربــيــة 

تـــصـــل إلــــــى الــــمــــريــــخ بـــتـــوقـــيـــع إمــــــاراتــــــي وخــــبــــرات 

هـــنـــدســـيـــة مـــواطـــنـــة تــشــكــل 

نموذجاً للشباب العربي في الحلم والطموح«.

وأعـــرب عــن ثقته بــقــدرة اإلمـــارات على دخــول السباق العلمي العالمي 

إليــــصــــال الـــبـــشـــر إلـــــى الـــكـــوكـــب األحــــمــــر خـــــالل الـــعـــقـــود الـــمـــقـــبـــلـــة، مــــن خـــالل 

مشروع »المريخ 2017«، الذي يتضمن برنامجاً وطنياً إلعداد كوادر علمية 

بحثية تخصصية مواطنة في مجال استكشاف »الكوكب الجار لألرض«. 

ثقة 
وقال: »وصول مسبار األمل إلى المريخ في هذا الوقت أمر مهم، 

يعكس ذكاء القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات، التي تقف خلف 

إليها أي  لــم تسبقها  الــتــي  الفضائية العمالقة،  هــذه المشاريع 

دولة عربية من قبل، فاستكشاف المريخ أمر في غاية األهمية 

لدراسة مدى إمكانية عيش البشر عليه، وكلي ثقة بأن اإلمارات 

قــــــادرة عــلــى تــحــقــيــق مـــا وعـــــدت بـــه بــاســتــيــطــان الــكــوكــب 

األحمر خالل العقود المقبلة«.

»ناسا« تهنئ بنجاح »مسبار األمل« مقتبسًة 
بيت شعر للمتنبي

دبي - سيد صالح

تـــوجـــهـــت اإلدارة الـــمـــســـؤولـــة عــــن تــســيــيــر الــمــركــبــة 

الفضائية المتجولة »برسفيرنس روفر« التابعة لوكالة 

الــــفــــضــــاء األمـــريـــكـــيـــة »نـــــاســـــا« بــــرســــالــــة تــهــنــئــة إلــــــى مــهــمــة 

مـــســـبـــار األمــــــــل بـــمـــنـــاســـبـــة وصــــــــول الـــمـــســـبـــار بـــنـــجـــاح إلـــى 

مــــــــــداره حـــــــول الــــكــــوكــــب الـــــمـــــريـــــخ. وجــــــــــاءت الـــتـــهـــنـــئـــة فــي 

صورة بيت شعر ألبي الطيب المتنبي، الشاعر العربي 

األشــــهــــر الــــــذي عـــــاش فــــي الـــعـــصـــر الـــعـــبـــاســـي، والــــــــذي قـــال 

ــــامـــــرت فـــــي شــــــرف مـــــــــــــــروم..... فـــــال تـــقـــنـــع بـــمـــا دون  فـــيـــه »إذا غـ

الــنــجــوم«.ودونــت إدارة »بــرســفــيــرنــس روفــــر« عــبــر حسابها الــخــاص 

عــبــر »تـــويـــتـــر« تـــغـــريـــدة تــتــضــمــن تــهــنــئــة إلــــى مــهــمــة مــســبــار األمــــل، 

جـــاء فــيــهــا: )األعـــــزاء فــي مهمة مــســبــار األمــــل، نــتــقــدم إليكم 

بــالــتــهــنــئــة عـــلـــى وصــــــول الــمــهــمــة إلـــــى الـــمـــريـــخ! وكـــمـــا يــقــول 

المتنبي: »إذا غامرت في شرف مروم...... فال تقنع بما 

دون الــنــجــوم«(، ثــم كتبت اإلدارة بــيــت الــشــعــر باللغة 

العربية أسفل التهنئة، ثم كتبت أسفل البيت ترجمة 

لـــه بــالــلــغــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، ثـــم نـــشـــرت صـــــورة لــلــكــوكــب 

األحــــــمــــــر. ومـــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن »نــــــاســــــا« تــتــحــكــم 

في المركبة الفضائية المتجولة »برسفيرنس روفــر« عن 

ُبــعــد الستخدامها فــي مهمتها »الــمــريــخ 2020« إلــى كوكب 

المريخ.

القرية العالمية تتوّشح باللون األحمر
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مسؤولون: 
ملحمة تاريخية وضعت رؤيتها القيادة 

دبي - البيان

أكـــــد مــــســــؤولــــون فــــي دبـــــي أن وصــــــول »مـــســـبـــار األمـــــــل« إلـــــى الــمــريــخ 

يــمــّثــل إنـــجـــازاً تــاريــخــيــاً إمـــاراتـــيـــاً وعــربــيــاً جـــاء نــتــيــجــة مــلــحــمــة وبــطــولــة 

ــــيـــــادة الـــــرشـــــيـــــدة، مـــشـــيـــريـــن إلـــــــى أن  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وضــــعــــت رؤيــــتــــهــــا الـــــقـ

اإلمــــــارات ال تـــّدخـــر جـــهـــداً فـــي ســبــيــل تــطــورهــا الــعــلــمــي والــحــضــاري، 

وتعمل على إعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها لمهمات كبيرة تليق 

بــســمــعــة اإلمــــــــارات، واألمـــتـــيـــن الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة.وهـــنـــأت الــقــيــادة 

العامة لشرطة دبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئــــيــــس الـــــــدولـــــــة، حـــفـــظـــه الـــــلـــــه، وصـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بــن 

راشــــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حاكم 

دبــــي، رعــــاه الـــلـــه، وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايــــد آل نهيان 

ولــي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم 

أصــــحــــاب الـــســـمـــو أعــــضــــاء الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى حــــكــــام اإلمــــــــــــارات، وســمــو 

أولــيــاء الــعــهــود، وشــعــب اإلمــــارات والُمقيمين على أرض هــذا الوطن 

الـــمـــعـــطـــاء، والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي عــلــى اإلنــــجــــاز الـــتـــاريـــخـــي لـــدولـــة اإلمــــــارات 

بــنــجــاح »مــســبــار األمـــــل« فـــي دخــــول مــــدار الــمــريــخ بــعــد تــخــطــيــه الــفــتــرة 

الحرجة ليسجل وصول أول مشروع عربي ألبعد نقطة في العالم. 

إنجاز 
وأكـــد مــعــالــي الــفــريــق عــبــدالــلــه خليفة الــمــري الــقــائــد الــعــام لشرطة 

دبــي، أن وصــول »مسبار األمــل« إلــى المريخ يعتبر إنــجــازاً تاريخياً 

إمــــاراتــــيــــاً وعــــربــــيــــاً ســيــكــتــبــه الــــتــــاريــــخ بــــأحــــرف مــــن ذهـــــب بـــعـــد أن جـــاء 

نتيجة ملحمة وبطولة استثنائية قادت رؤيتها قيادة دولة اإلمارات 

الرشيدة، ونفذتها أيادي الوطن المعطاءة من مهندسين وفنيين 

كانوا على قدر المسؤولية في إعاء اسم اإلمارات عالياً في وطن 

ُمـــلـــهـــم ال يــــعــــرف مـــعـــنـــى الـــمـــســـتـــحـــيـــل، مـــســـتـــرشـــداً بـــمـــقـــولـــة صــاحــب 

السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم: »مسبار األمــل ترجمة 

لـــثـــقـــافـــة الـــامـــســـتـــحـــيـــل الــــتــــي كـــرســـتـــهـــا دولــــــــة اإلمـــــــــــــارات مــــنــــذ قــيــامــهــا 

وتمارسها فكراً وعماً ومسيرة«.

تبريكات 
ورفــــــع مـــعـــالـــي مـــطـــر مــحــمــد الـــطـــايـــر الـــمـــديـــر الــــعــــام ورئــــيــــس مــجــلــس 

الـــمـــديـــريـــن فــــي هـــيـــئـــة الــــطــــرق والـــــمـــــواصـــــات، أســــمــــى آيـــــــات الــتــهــانــي 

والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

حــفــظــه الـــلـــه، وأخـــيـــه صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل 

ــــاه الــــلــــه، وصــــاحــــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايــــــد آل  مـــكـــتـــوم، رعــ

نهيان، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام 

اإلمـــارات، بمناسبة وصــول مسبار األمــل لكوكب المريخ، محققاً 

بــذلــك إنــــجــــازاً عــالــمــيــاً يــســجــل دخــــول دولــــة اإلمـــــــارات نــــادي الــفــضــاء 

الــعــالــمــي، وتــقــديــم أول دراســــة شــامــلــة عــن مــنــاخ كــوكــب الــمــريــخ، 

وطبقات غافه الجوي المختلفة.

وأعـــــــــرب الــــطــــايــــر عـــــن ســـــــــروره بــــهــــذا اإلنـــــجـــــاز الــــتــــاريــــخــــي، الـــــــذي تــحــقــق 

بفضل رعاية ودعم ومتابعة القيادة الرشيدة، لتحقيق الحلم القديم 

الــذي راود مؤسس وباني دولــة اإلمـــارات، المغفور له الشيخ زايــد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوصول إلى الفضاء، وما يضاعف 

فخرنا واعتزازنا بهذا اإلنجاز، هو صناعة مسبار األمل على أيدي كوادر 

وطنية إماراتية، أشرفت على تخطيط وإدارة وتنفيذ مشروع المسبار، 

ليكون أول مسبار عربي وإسامي إلى كوكب المريخ. 

تهنئة 
ــــايـــــر، الــــعــــضــــو الــــمــــنــــتــــدب الـــرئـــيـــس  وقـــــــــال مــــعــــالــــي ســـعـــيـــد مـــحـــمـــد الـــــطـ

التنفيذي لهيئة كــهــربــاء ومــيــاه دبـــي: »يــشــرفــنــي أن أتــقــدم بالتهنئة 

لــصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــــد آل نـــهـــيـــان، حــفــظــه الــلــه، 

وصـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، رعـــــاه الــلــه، 

وصــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان، وســمــو الشيخ 

حـــــمـــــدان بـــــن مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــــد آل مــــكــــتــــوم، ولـــــــي عــــهــــد دبـــــــي رئـــيـــس 

المجلس الــتــنــفــيــذي، رئــيــس مــركــز محمد بــن راشـــد لــلــفــضــاء، على 

هذا اإلنجاز التاريخي المتمثل في وصول »مسبار األمل« إلى مداره 

حول كوكب المريخ والذي يعد إنجازاً مهماً للعالم بأسره، حيث 

ســيــوفــر أول صــــورة مــتــكــامــلــة عــن الــغــاف الــجــوي لــكــوكــب الــمــريــخ، 

وسيساعد المجتمع العلمي العالمي في الحصول على معلومات 

مـــهـــمـــة حـــــــول الــــكــــوكــــب األحــــــمــــــر. لــــقــــد رســـــــخ مــــســــبــــار األمـــــــــل الـــمـــكـــانـــة 

الريادية لدولة اإلمارات بين دول العالم في مجال علوم وتقنيات 

الفضاء، وعزز من دورها كمركز إقليمي لتطوير علوم وتكنولوجيا 

الـــفـــضـــاء فــــي إطــــــار رؤيــــــة ســـيـــدي صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 

راشـــد آل مــكــتــوم، رعـــاه الــلــه، الســتــئــنــاف الــحــضــارة الــعــربــيــة وتأهيل 

واحتضان الجيل الجديد من علماء الفلك والفضاء العرب«.

تهنئة 
ورفـــع المستشار عــصــام عيسى الــحــمــيــدان، الــنــائــب الــعــام إلمـــارة 

دبــي، أسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة 

بــن زايــد آل نهيان، حفظه الــلــه، وصــاحــب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ولصاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 

مكتوم، ولدولة اإلمارات قيادة وشعباً، بمناسبة وصول مسبار 

األمــــــــل اإلمـــــــاراتـــــــي إلــــــى مـــــــــداره فـــــي كــــوكــــب الــــمــــريــــخ، وتـــحـــقـــيـــق هـــذا 

اإلنجاز العلمي الباهر، والــذي ُيعد األول من نوعه عربياً. وقال 

الحميدان: نشعر بفخر كبير وفــرحــة عــارمــة لنجاح هــذه الرحلة 

النوعية لمسبار األمــل، ونجاحه في  الكبيرة  التاريخية والمهمة 

الدخول لمدار كوكب المريخ، وُيعتبر هذا اإلنجاز إنجازاً لعموم 

العرب والمسلمين كما أكــد ذلــك صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم.

وتـــــقـــــدم طــــــــارش عــــيــــد الــــمــــنــــصــــوري مــــديــــر عـــــــام مــــحــــاكــــم دبـــــي، 

بخالص التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب 

دولة اإلمارات والمقيمين بها، بمناسبة وصول »مسبار األمل 

إلـــــى الــــمــــريــــخ«.وقــــال: »تـــغـــمـــرنـــا الــــيــــوم مـــشـــاعـــر الـــفـــخـــر واالعــــتــــزاز 

بهذا الحدث التاريخي، الذي تسطره اإلمارات بوصول »مسبار 

األمــــــــــــل« إلــــــــى الـــــمـــــريـــــخ، لــــيــــضــــاف إلــــــــى ســــجــــل اإلمـــــــــــــــارات الــــحــــافــــل 

ــــتـــــي لــــــم تــــضــــع ســــقــــفــــاً لــــطــــمــــوحــــات الــــــدولــــــة الـــتـــي  بـــــــاإلنـــــــجـــــــازات، الـ

تمضي بثبات نحو تحقيق الريادة في مجال االبتكار والعلوم 

الـــمـــتـــقـــدمـــة«. وقـــــــال الــــدكــــتــــور لـــــؤي مـــحـــمـــد بــــالــــهــــول، مــــديــــر عـــام 

دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بمناسبة وصول مسبار 

األمل بنجاح إلى الفضاء في مهمته الستكشاف المريخ: »من 

تــاريــخــّيــاً يثبت فــي رهـــان التحدي  ـــارات إنـــجـــازاً  جــديــد تصنع اإلمــ

أن مستقبل األوطان ال يصنعه إال أبناؤه، وأن شباب اإلمارات 

قــــــــــــادرون عــــلــــى أن يــــــقــــــودوا نــــهــــضــــًة عــــلــــمــــيــــًة، ُتـــــضـــــاف إلـــــــى ســجــل 

حضارتنا العربية، وتشّكل معها مستقباً واعداً وأماً متجدداً 

ــــنـــــاء الـــــوطـــــن، مــســتــلــهــمــيــن مـــــن قـــيـــادتـــنـــا الــــرشــــيــــدة عــزيــمــة  فـــــي أبـ

تــرســخ مــكــانــة اإلمـــــارات عــلــى الــخــارطــة اإلقليمية والــعــالــمــيــة في 

مختلف المجاالت«.

 طارش المنصوري 

مطر الطاير 

لؤي بالهول

نجاح »مسبار األمل« في الوصول إلى 
المريخ إنجاز لكل عربي

دبي- البيان

ــــيـــــادات تــنــفــيــذيــة فــــي دبـــــي عــــن فـــخـــرهـــا واعــــتــــزازهــــا بـــوصـــول  عـــبـــرت قـ

»مسبار األمل« إلى المريخ وهو إنجاز تاريخي وضع اإلمــارات في 

مــكــانــة مــتــقــدمــة وعــــزز تــنــافــســيــتــهــا عــالــمــيــاً فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت، 

مشيرة إلى أن الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة دفعت بمشروع 

اإلمـــارات الستكشاف المريخ إلــى مصاف الـــدول الــرائــدة فــي قطاع 

الــفــضــاء حيث تقف الــدولــة الــيــوم على أعــتــاب مرحلة جــديــدة من 

التقدم العلمي.

وهــنــأ أحــمــد جــلــفــار، مـــديـــرعـــام هــيــئــة تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع قـــيـــادة دولـــة 

ــــــل بــــالــــوصــــول إلـــــى الـــمـــريـــخ،  اإلمــــــــــارات وشـــعـــبـــهـــا بـــنـــجـــاح مـــســـبـــار األمـ

والــــــــذي يـــعـــد أصـــعـــب مــــراحــــل الـــمـــهـــمـــة الـــفـــضـــائـــيـــة وأكــــثــــرهــــا أهــمــيــة.

وأكــد أن العزيمة واإلصــرار على اإلنجاز كانت على الــدوام وصفة 

الــــنــــجــــاح الــــتــــي حـــقـــقـــت بـــهـــا الـــــدولـــــة مــــا هــــي عـــلـــيـــه الــــيــــوم مــــن مــكــانــة 

عالمية في مختلف المجاالت، والمنهج المعتمد للقيادة التي ما 

فتئت تعمل لتعزيز اسم الدولة ونجاحاتها في المجاالت العلمية 

ــــام لــــوتــــاه، الــمــديــر  واالقـــتـــصـــاديـــة والــمــجــتــمــعــيــة وغـــيـــرهـــا. وقــــــال وســ

التنفيذي لمؤسسة حكومة دبــي الذكية، يشكل وصــول »مسبار 

األمل« إلى مداره حول كوكب المريخ يوم فخر واعتزاز في تاريخ 

دولــــــة اإلمــــــــــارات والــــعــــالــــم، والـــــــذي يـــأتـــي تـــرجـــمـــة لـــلـــرؤيـــة الــطــمــوحــة 

لــقــيــادتــنــا، حــيــث تــقــف اإلمـــــارات الــيــوم عــلــى أعــتــاب مــرحــلــة جــديــدة 

ــــــذي ال يــــعــــزز فـــقـــط مـــكـــانـــة الــــدولــــة  مــــن الـــتـــقـــدم الـــعـــلـــمـــي الــــهــــائــــل، الـ

كــمــركــز لــلــعــلــوم واالكـــتـــشـــافـــات، بـــل َيـــِعـــد أيـــضـــاً بــتــقــديــم رؤى ذات 

قيمة للمجتمع العلمي والتكنولوجي في دولة اإلمارات.

ريادة
 وقــال أحمد بن مسحار األمين العام للجنة العليا للتشريعات: 

»نفخر اليوم بإنجاٍز تاريخي جديد يرسخ المكانة الريادية العالمية 

لدولة اإلمـــارات التي تخوض السباق إلــى الفضاء بعزيمة وإصــرار 

وكفاءة واقتدار، في ظل الدعم الامحدود من القيادة الرشيدة 

التي كرست ثقافة الــا مستحيل ومــهــدت الطريق لــدخــول حقبة 

جديدة من التميز والريادة بسواعد شبابنا الذين يمثلون مخزون 

طاقة اإلمارات ومصدر ثروتها وقلبها النابض«. 

وأضــــــــــــاف: »يــــحــــمــــل اإلنــــــجــــــاز الــــنــــوعــــي رســـــالـــــة قـــــويـــــة مــــفــــادهــــا بـــــأّن 

اإلمارات قادرة على المنافسة بقوة ضمن عالم الفضاء، مدعومًة 

بــبــيــئــة تـــشـــريـــعـــيـــة حـــديـــثـــة وبـــنـــيـــة قـــانـــونـــيـــة واضــــحــــة لــتــنــظــيــم صــنــاعــة 

الفضاء، وهو ما يترجم في حزمة من المبادرات والقوانين، وفي 

مقدمتها القانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء ومبادرة »محاكم 

تعتبر  والــتــي  للفضاء 2030«،  الوطنية  الــفــضــاء« و»اإلستراتيجية 

بمجملها دعائم متينة إلعاء شأن دولتنا كقوة مؤثرة على خارطة 

االســتــثــمــار الــفــضــائــي الــعــالــمــي، مــدعــومــًة بــكــفــاءات بــشــريــة مؤهلة 

لــتــوجــيــه دفـــة الــتــمــيــز فــي الــبــحــث والــتــطــويــر واالبــتــكــار والتكنولوجيا 

المتقدمة«.

 وهـــنـــأ الــــلــــواء خــبــيــر راشــــــد ثـــانـــي الـــمـــطـــروشـــي مـــديـــر عـــــام الـــدفـــاع 

ــــمـــــدنـــــي فــــــي دبــــــــي الـــــقـــــيـــــادة الـــــرشـــــيـــــدة بــــــوصــــــول مــــســــبــــار األمــــــــــل إلــــى  الـ

ــــربـــــي عــــالــــمــــي رائـــــــــد جــــاء  ــــيـــــراً إلــــــــى أنــــــــه إنــــــجــــــاز عـــلـــمـــي عـ الـــــمـــــريـــــخ، مـــــشـ

التي  الكريمة  الــرشــيــدة والــرعــايــة  المستمر لقيادتنا  الــدعــم  بفضل 

تحظى بها الــقــطــاعــات االستراتيجية الــمــســتــدامــة، وتــطــويــر الــقــدرة 

التنافسية للدولة في مختلف الميادين العلمية والتقنية، ومنها 

قطاع الفضاء.

إنجاز
وهــنــأ خــلــيــفــة بـــن دراي الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــمــؤســســة دبـــي لــخــدمــات 

اإلسعاف، قيادة دولة اإلمارات وشعبها العظيم وكل من يعيش 

ــــا الـــطـــيـــبـــة بـــمـــنـــاســـبـــة اإلنـــــجـــــاز الــــتــــاريــــخــــي الـــعـــظـــيـــم لـــدولـــة  عـــلـــى أرضـــــهـ

اإلمـــارات وللعالم العربي وصــول مسبار األمــل إلــى المريخ. وقال 

بـــتـــوجـــيـــهـــات  تـــحـــقـــق  الــــتــــاريــــخــــي  ــــاز  بـــــن دراي، إن هــــــذا اإلنــــــجــ خـــلـــيـــفـــة 

الــقــيــادة الــرشــيــدة لــتــعــزيــز مــكــانــة اإلمــــــارات فـــي مــجــال االســتــكــشــاف 

الــعــلــمــي لــلــفــضــاء. وقـــــال يـــونـــس آل نـــاصـــر، مــســاعــد الـــمـــديـــر الــعــام 

لــدبــي الــذكــيــة، الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــمــؤســســة بــيــانــات دبــــي: »لطالما 

شــكــلــت الـــرغـــبـــة الــحــقــيــقــيــة فــــي تــحــقــيــق اإلنـــــجـــــازات والـــتـــقـــدم بــشــتــى 

ــــارات مــنــذ تأسيسها قــبــل ما  الــمــجــاالت، ســمــة أســاســيــة لــدولــة اإلمـ

يقرب من 50 عاماً، حيث كانت ومازالت دولتنا في رحلة طموحة 

نـــحـــو الـــتـــطـــور والــــنــــجــــاح، والــــتــــي حـــقـــقـــت خـــالـــهـــا ســــجــــاً حــــافــــاً مــن 

اإلنــــجــــازات الــتــي أذهـــلـــت الــعــالــم، وذلــــك مـــن خـــال الـــرؤيـــة الــثــاقــبــة 

لـــقـــيـــادة دولـــتـــنـــا الـــحـــكـــيـــمـــة، الـــتـــي رفـــعـــت شـــعـــار ال مــســتــحــيــل لــهــذه 

المسيرة«. 

نجاح
 وأكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد 

بن راشد لإلدارة الحكومية، إن نجاح »مسبار األمل« يعكس رؤية 

القيادة الرشيدة االستشرافية التي ال تعرف المستحيل، ويجسد 

أعلى مستويات اإلدارة والتخطيط وفق منهج علمي دقيق أصبح 

نموذجاً عالمياً للنجاح في دولــة اإلمـــارات. وقــال: »يحمل مسبار 

األمــل، الذي نجح في دخول مــداره حول كوكب المريخ، رسالة 

خـــيـــر لــــــإلمــــــارات والـــمـــنـــطـــقـــة والـــــعـــــالـــــم، ويـــجـــســـد طــــمــــوحــــات شــعــب 

اإلمــــارات الــذي استطاع تحقيق العديد مــن اإلنــجــازات خــال زمن 

قـــيـــاســـي«. وقـــــال جـــمـــال بـــن حــــويــــرب، الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــمــؤســســة 

محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إنه مع وصول مسبار األمل 

إلــــــى مــــــــداره حــــــول كــــوكــــب الــــمــــريــــخ، تـــكـــتـــب دولـــــــة اإلمـــــــــــارات صــفــحــة 

جــديــدة مــشــرقــة فــي ســجــل إنــجــازاتــهــا الــعــالــمــيــة الـــرائـــدة، والــنــابــعــة 

مـــن رؤيــــة قــيــادتــهــا الـــرشـــيـــدة، والـــتـــي رســمــت نــهــجــاً واضـــحـــاً لجميع 

اســتــراتــيــجــيــاتــهــا وخـــطـــطـــهـــا، نـــهـــجـــاً ال يـــعـــرف الــــحــــدود لــلــنــجــاحــات، 

وال يــرضــى ســـوى بــالــمــركــز األول، ويــضــع اســـم اإلمــــــارات دائـــمـــاً في 

مـــقـــدمـــة الـــــــدول الـــمـــتـــطـــورة والـــمـــســـاهـــمـــة بــشــكــل فـــعـــال فــــي مــســيــرة 

التنمية المستدامة لإلنسانية.

وأضاف: اليوم يسجل التاريخ نقلة نوعية في مسيرة مساهمة 

الــــــعــــــالــــــم الــــــعــــــربــــــي بــــــمــــــجــــــاالت عـــــــلـــــــوم الــــــفــــــضــــــاء واكــــــتــــــشــــــافــــــاتــــــه، كـــمـــا 

يــــقــــدم مــــشــــروع »مـــســـبـــار األمــــــــل« مـــفـــاهـــيـــم االبــــتــــكــــار وســــبــــل تــحــقــيــق 

ــــال الــــشــــابــــة فـــــي دولـــتـــنـــا  ــيــ ــ اإلنـــــــجـــــــازات فـــــي أوضــــــــح صـــــورهـــــا أمــــــــام األجــ

والــعــالــم، لتستلهم مــن هـــذا الــنــجــاح وتــعــمــل عــلــى المساهمة في 

بـــنـــاء مــجــتــمــعــاتــهــا مـــن خــــال االبـــتـــكـــار والــتــســلــح بــالــعــلــم والــمــعــرفــة 

فـــي شــتــى الـــمـــجـــاالت، لــلــوصــول إلــــى أرقــــى اإلنــــجــــازات الــتــي عرفتها 

ــــاع الــــــفــــــضــــــاء، واالســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الـــــفـــــرص  ــــطــ ــــبـــــشـــــريـــــة واكــــــتــــــشــــــاف قــ الـ

الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة الــتــي يــقــدمــهــا، وأهـــنـــئ دولــــة وشــعــب اإلمـــــارات 

بهذا اإلنــجــاز، الــذي نؤمن أنــه البداية لنجاحات وابتكارات علمية 

كثيرة قادمة مصدرها أبناء وبنات شعب اإلمارات.

 نقلة حضارية 
وتوجه الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبــي بالتهنئة إلى 

الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة وشـــعـــب اإلمـــــــــارات والـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة بـــاإلنـــجـــاز 

الـــذي تحقق بإنجاز العديد مــن مــراحــل »مسبار األمــل«  التاريخي 

ووصـــــولـــــه إلــــــى مـــــــدار كــــوكــــب الــــمــــريــــخ والـــــــــذي يـــمـــثـــل نـــقـــلـــة حـــضـــاريـــة 

هائلة. وقـــال إن الكوكب األحــمــر كــوكــب مهم لــلــدراســات العلمية 

نــظــراً لــتــشــابــهــه مــع كــوكــب األرض ومـــن هـــذه الـــدراســـات سنتعرف 

على أسباب تحول كوكب المريخ إلى هذه الحالة من رقة الغاف 

الجوي وهل هذا الوضع سينطبق على كوكبنا إضافة إلى أن هذه 

الدراسات واالستكشافات ستضيف إلى العلوم اإلنسانية.

 وقــــــــال الــــدكــــتــــور مـــنـــصـــور الـــــعـــــور، رئــــيــــس »جــــامــــعــــة حـــــمـــــدان بــن 

مـــحـــمـــد الــــذكــــيــــة«: »تـــغـــمـــرنـــا الــــيــــوم مـــشـــاعـــر الــــعــــزة والــــفــــخــــار ونــحــن 

نشهد هذا الحدث التاريخي الذي تسطره دولة اإلمــارات بحروف 

ــــربـــــي  ــــكــــــون األولــــــــــــــــى والـــــــســـــــّبـــــــاقـــــــة فــــــــي الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــن الـــــعـ ــتــ ــ مــــــــن ذهـــــــــــــب، لــ

الــذيــن عاهدوا  واإلســامــي فــي استكشاف الفضاء بسواعد أبنائها 

إلــى أعــلــى مستويات التميز العلمي والمعرفي  وصــدقــوا ووصــلــوا 

والــبــحــثــي والــتــكــنــولــوجــي، واضــعــيــن إمــكــانــاتــهــم الــعــالــيــة فـــي خــدمــة 

اإلمارات والبشرية جمعاء«.  

قيادات تنفيذية وأكاديمية: فخورون باإلنجاز  التاريخي

 أحمد جلفار

راشد المطروشي

عيسى البستكي

أحمد بن مسحار خليفة بن دراي

علي المرييونس آل ناصر 

منصور العور 

وسام لوتاه 

جمال بن حويرب

عصام الحميدان سعيد الطايرعبدالله المري

 اإلمارات ال تّدخر جهدًا في سبيل تطورها 
العلمي والحضاري

قـــــــال مــــعــــالــــي الــــفــــريــــق عــــبــــدالــــلــــه خـــلـــيـــفـــة الـــــمـــــري الـــقـــائـــد 

العام لشرطة دبي إن نجاح مسبار األمل في الوصول 

إلــى المريخ هــو إنــجــاز لكل عــربــي، حيث أكــد صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن »مسبار 

ــــاراتــــــي ووســــــام  األمـــــــل إنــــجــــاز لـــكـــل عــــربــــي وفــــخــــر لـــكـــل إمــ

إنـــجـــاز دائـــــم لــمــهــنــدســيــنــا«، مــضــيــفــًا مــعــالــيــه أن نــجــاح 

مهمة مسبار األمل رسخ مكانة دولة اإلمارات كمركز 

رائـــــــد فــــي قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات الـــفـــضـــائـــيـــة فــــي الــمــنــطــقــة، 

وســيــســهــم مــســتــقــبــاً فــــي بـــنـــاء كـــــــوادر عــلــمــيــة إمـــاراتـــيـــة 

ــــة تــــشــــكــــل إضـــــــافـــــــة نـــــوعـــــيـــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــعـــلـــمـــي  ــــيــ ــــربــ وعــ

العالمي في علوم الفضاء.

مكانة 
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 »ختم المريخ« للقادمين إلى مطارات دبي.. 
»لقد وصلت إلى اإلمارات.. واإلمارات تصل إلى المريخ«

بحبر خاص مصنوع من صخور بازلتية بركانية من مليحة في الشارقة تحاكي لون المريخ
دبي- البيان

اعــتــاد الماليين مــن زوار دولــة اإلمــــارات مــن مختلف أنــحــاء العالم 

عـــلـــى مـــشـــهـــد ابـــتـــســـامـــة مـــوظـــفـــي ومــــوظــــفــــات مـــطـــاراتـــهـــا وإجــــراءاتــــهــــا 

الميّسرة والذكية ومفاجآتها، التي ترحب بهم من جهات العالم 

األربع، لكن القادمين إلى الدولة عبر مطارات دبي، أمس، حملوا 

معهم ذكرى جميلة تؤرخ وصول »مسبار األمل« إلى مداره حول 

كوكب المريخ، والذي أطلقته اإلمارات قبل نحو سبعة أشهر في 

أول مهمة فضائية علمية عربية الستكشاف الكواكب.

ــــاً مــع  ــــنــ ــــزامــ ولــــــــــدى وصـــــولـــــهـــــم إلــــــــى بـــــــوابـــــــات دخــــــــــول الــــمــــســــافــــريــــن تــ

هــــــــذا الــــــحــــــدث االســــتــــثــــنــــائــــي فــــــي تــــــاريــــــخ دولــــــــــة اإلمــــــــــــــــارات والـــمـــجـــتـــمـــع 

الـــعـــلـــمـــي الـــعـــالـــمـــي الـــمـــعـــنـــي بـــاســـتـــكـــشـــاف الــــفــــضــــاء، وبــــالــــتــــزامــــن مــع 

وصـــــــول »مــــســــبــــار األمــــــــل« إلــــــى مــــــــداره حــــــول الــــكــــوكــــب األحــــمــــر وبــــدء 

مهامه العلمية التي ستثري المعرفة البشرية، وجد زوار الدولة 

والــقــادمــون عبر مــطــارات دبــي »خــتــم الــمــّريــخ« األول مــن نــوعــه في 

العالم يزين صفحات جوازات سفرهم بحبر خاٍص جداً هو »حبر 

الــمــريــخ« الــفــريــد فــي فــكــرتــه وتــكــويــنــه والــمــصــنــوع مــن مــزيــج يحاكي 

التكوينات الجيولوجية لكوكب المريخ ولونها األحمر. 

وطبع موظفو الجوازات في مطارات دبي على صفحة تأشيرات 

ــــا عـــــــبـــــــارة »لــــــقــــــد وصــــــلــــــت إلـــــــــى اإلمــــــــــــــــــارات..  ــــهـ ــيـ ــ ــــريـــــن إلـ ــــافـ ــــمـــــسـ دخـــــــــــول الـ

واإلمـــارات تصل إلــى المريخ في 09.02.2021« مع تصميم خاص 

لـــــ»مــــســــبــــار األمـــــــــــل«، أول مـــهـــمـــة فـــضـــائـــيـــة عـــربـــيـــة وعــــالــــمــــيــــة، تـــرصـــد 

مـــعـــلـــومـــات عــلــمــيــة غـــيـــر مــســبــوقــة عــــن الـــكـــوكـــب األحــــمــــر عـــلـــى مـــدى 

سنة مّريخية كاملة.

»ال شيء مستحيل«
وتجسد فكرة ختم وحبر المريخ، التي أطلقها المكتب اإلعالمي 

لــحــكــومــة اإلمــــــارات ، بــالــتــعــاون مــع جـــــوازات مـــطـــارات دبـــي التابعة 

لــــــــــــإدارة الــــعــــامــــة لــــإقــــامــــة وشــــــــــؤون األجـــــــانـــــــب، احــــتــــفــــاء بـــالـــمـــنـــاســـبـــة 

التاريخية لوصول أول مسبار إماراتي عربي إلى كوكب المريخ في 

مدة قياسية وظروف استثنائية تؤكد شعار »ال شيء مستحيل«، 

الذي يحمله معه المسبار في رحلته الفضائية التاريخية، معبراً 

عـــــن الــــهــــويــــة اإلعــــالمــــيــــة لـــــدولـــــة اإلمـــــــــــارات ومــــتــــرجــــمــــاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــهـــا 

الوطنية الطموحة للسنوات والعقود المقبلة.

صخور البازلت
وتــعــد الــفــكــرة بتصميمها وآلـــيـــات تــنــفــيــذهــا ســابــقــة على 

مستوى العالم، حيث تم إنتاج حبر خاص أحمر، 

ــــرّيـــــخ« يـــحـــاكـــي فــي  ــــمـ أطــــلــــق عـــلـــيـــه اســــــم »حــــبــــر الـ

تركيبته الفريدة من صخور البازلت الصلبة 

ــــلـــــة إلـــــــــى الـــــــلـــــــون األحـــــــمـــــــر وغـــــيـــــرهـــــا مـــن  ــــائـ الـــــمـ

المواد الخاصة بلون ومكونات تضاريس 

ــتـــــاج  ــ كــــــوكــــــب الــــــمــــــريــــــخ. ومـــــــــــرت عــــمــــلــــيــــة إنـ

الـــــحـــــبـــــر األحــــــــمــــــــر بــــــمــــــراحــــــل عــــــــــدة بــــــــدأت 

ــــمـــــع الــــصــــخــــور  مـــــــن جـ

البازلتية البركانية من منطقة مليحة في إمارة الشارقة، وهي واحدة 

من بقاع العالم المحدودة، التي يماثل سطحها إلى حّد كبير سطح 

المريخ، حيث تنتشر بكثرة فيها صخور البازلت البركانية، تماماً كتلك 

الموجودة على الكوكب األحمر. وما يمّيز صخور البازلت البركانية عن 

غيرها مــن صخور األرض أنها تتآكل بسرعة تحت تأثير عاملي المياه 

والهواء، وتتأكسد تركيبتها المعدنية الغنية بالحديد، مّولدة مادتي 

أكسيد الحديد والهيدروكسيد اللتين تصبغان الصخرة بلون بّني مائل 

لـــلـــُحـــمـــرة.  وبـــعـــد جـــمـــع صـــخـــور الـــبـــازلـــت الـــبـــركـــانـــيـــة، تــــم ســحــقــهــا بــــآالت 

ــتــة وطــحــّنــهــا عــلــى شــكــل مــســحــوق  مــخــّصــصــة، ثـــم أخــــذ الـــصـــخـــور الــمــفــتَّ

رمــلــي نــاعــم، واســتــخــراج منها الــصــبــغــة الــحــمــراء، لصنع أّول حــبــر في 

العالم من المريخ.

ألوان مريخية
وتـــــم إنــــتــــاج حـــبـــر الـــمـــريـــخ بــــدرجــــات لـــونـــيـــة عــــديــــدة، تــــتــــراوح مــــن األحـــمـــر 

الـــفـــاتـــح األقـــــــرب لـــلـــون الـــبـــرتـــقـــالـــي حـــتـــى األحــــمــــر الـــقـــانـــي الـــقـــاتـــم، بــحــيــث 

يـــصـــبـــح جــــــاهــــــزاً لــــالســــتــــخــــدام مـــــن قــــبــــل مــــوظــــفــــي الــــــــجــــــــوازات عــــبــــر تـــمـــريـــر 

ختم الــدخــول المطاطي على سطح المحبرة، ومــن ثــم التأشير على 

صفحات جـــوازات سفر القادمين إلــى مــطــارات دبــي. وتــوجــد الصخور 

الــبــازلــتــيــة الـــتـــي تــمــت صــنــاعــة حــبــر الـــمـــريـــخ مــنــهــا فـــي مــنــاطــق عــــدة على 

كوكب األرض في سالسل جبلية وتشكيالت صخرية عديدة منتشرة 

في الواليات المتحدة األمريكية وكندا والبرازيل وروسيا والهند.  كما 

تــشــكــل الـــصـــخـــور الــبــازلــتــيــة أيـــضـــاً جــــــزءاً مـــن تـــضـــاريـــس كـــواكـــب وأجـــــرام 

سماوية أخرى مثل كوكب المريخ، وكوكب الُزهرة، والقمر.

طريقة مبتكرة 
وقـــــــــال خـــــالـــــد الـــــشـــــحـــــي، الـــــمـــــديـــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــقــــطــــاع اإلنـــــــتـــــــاج واالتــــــصــــــال 

الرقمي في المكتب اإلعالمي لحكومة اإلمارات: »حبر المريخ يحتفي 

بالحدث التاريخي لوصول »مسبار األمل« الذي يعد أول مهمة عربية 

الســتــكــشــاف الـــمـــريـــخ إلــــى مـــــدار الـــكـــوكـــب األحــــمــــر، ويـــوثـــق لـــهـــذا اإلنـــجـــاز 

بطريقة مبتكرة، إذ تم تصميم طابع خاص سوف يزين جوازات سفر 

القادمين إلى اإلمارات عبر مطارات دبي، وهذا الطابع يستخدم حبراً 

خــــاصــــاً مـــصـــنـــوعـــاً مــــن صـــخـــور الـــبـــازلـــت الـــبـــركـــانـــي الـــمـــوجـــود فــــي مــنــطــقــة 

مليحة بـــإمـــارة الــشــارقــة، والــتــي تــعــد واحــــدة مــن بــقــاع الــعــالــم القليلة 

التي يشبه تكوينها سطح المريخ«. 

خالد الشحي:   › 
وصول »مسبار األمل« 

حدث تاريخي مهم 
واالحتفاء به كان 

بطريقة مبتكرة 
وفريدة

 »ختم المريخ« األول من نوعه في العالم يزين صفحات جوازات السفر

قال خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة 

دبـــــــــي لــــلــــمــــســــتــــقــــبــــل، إن الـــــمـــــؤســـــســـــة تـــــــواصـــــــل مـــــــع مـــحـــاكـــم 

مــركــز دبـــي الــمــالــي الــعــالــمــي دراســـــة االبـــتـــكـــارات الــقــانــونــيــة 

الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــفــــضــــاء، لـــتـــقـــديـــم نــــظــــرة عــــامــــة عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج 

المحتملة لسيناريوهات النزاعات المتعلقة بهذا القطاع.

وأكــــد بــالــهــول خـــال اســتــضــافــتــه فــي تــلــفــزيــون دبــــي، الــذي 

واكــــــــــــب إنـــــــجـــــــاز مـــــســـــبـــــار األمــــــــــــل رحـــــلـــــتـــــه لــــلــــمــــريــــخ فـــــــي مــــوجــــة 

بـــث مــفــتــوحــة، أن الــتــفــكــيــر بـــالـــنـــزاعـــات الــفــضــائــيــة الــمــتــوقــع 

حـــدوثـــهـــا فــــي الــمــســتــقــبــل يـــعـــكـــس الـــنـــظـــرة الـــثـــاقـــبـــة لـــقـــيـــادة 

التحدي  اإلمــــارات واستشرافها للمستقبل وقبولها  دولـــة 

ــــاطــــــرة وخـــــــــــوض الــــــتــــــجــــــارب الـــــــجـــــــديـــــــدة، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــى  ــــمــــــخــ والــ

المخاطرات العديدة التي انخرط بها اآلبــاء المؤسسون 

في مشاريع عماقة كثيرة منذ بداية االتحاد، وخروجهم 

منها منتصرين.

وقــــــــال: »يــــجــــب أن نــســتــعــد مــــن اآلن لــلــمــحــاكــم الــفــضــائــيــة 

حـــتـــى نــــكــــون ســـبـــاقـــيـــن ورائــــــديــــــن فــــي هــــــذا الــــمــــجــــال، وعــلــيــه 

ــــاكــــــم كــــــــي نــــكــــون  ــــمــــــحــ ــــنـــــحـــــن نــــــــواصــــــــل اخــــــتــــــبــــــاراتــــــنــــــا لـــــــهـــــــذه الــ فـ

مــــســــتــــعــــديــــن لـــــعـــــبـــــور الــــمــــســــتــــقــــبــــل بــــثــــقــــة وجـــــــاهـــــــزيـــــــة ورؤيــــــــــة 

واسعة لما سيكون عليه ذلك المستقبل«.

وأشــــــــار بـــالـــهـــول إلـــــى أن افـــتـــتـــاح مــتــحــف 

الــمــســتــقــبــل ســيــتــزامــن مـــع افــتــتــاح 

مـــــؤكـــــداً  دبـــــــي 2020،  إكــــســــبــــو 

أن هـــــــذا الـــمـــتـــحـــف هــــــو بــــدايــــة 

قـــــــــــــصـــــــــــــة إنـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــاء مـــــــــؤســـــــــســـــــــة 

دبــــــــــــــــــــــي لــــــــلــــــــمــــــــســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل الـــــــــتـــــــــي 

ســتــكــون حــلــيــفــًا اســتــراتــيــجــيــًا 

لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــفـــضـــائـــيـــة. 

)دبي - رامي عايش(

نــــقــــل تــــلــــفــــزيــــون الــــبــــحــــريــــن وقــــــائــــــع الـــــــوصـــــــول الــــتــــاريــــخــــي 

لمسبار األمل إلى كوكب المريخ على الهواء مباشرة 

في تمام السابعة من مساء أمس، في تغطية خاصة 

تضمنت جملة من التقارير اإلخبارية واالستضافات 

ــــاز الـــتـــاريـــخـــي لـــدولـــة  لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى هـــــذا اإلنـــــجـ

اإلمارات العربية المتحدة.

وأكـــــد عــبــدالــرحــمــن خـــالـــد الـــمـــدفـــع مـــديـــر إدارة األخـــبـــار 

فـــي وزارة اإلعــــــام الــبــحــريــنــيــة تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات علي 

ــــنـــــي، تـــم  ــــبـــــحـــــريـ ــــيـــــحـــــي وزيـــــــــــر اإلعـــــــــــــام الـ بـــــــن مــــحــــمــــد الـــــرمـ

إعــداد هذه التغطية الخاصة احتفاًء بإنجاز اإلمــارات 

بـــاعـــتـــبـــاره إنـــــجـــــازاً وطـــنـــيـــًا لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، تــجــســيــداً 

لــعــمــق الـــعـــاقـــات األخــــويــــة الــتــاريــخــيــة الــمــتــمــيــزة الــتــي 

تـــربـــط بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن ودولــــــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة. )المنامة ـ وام(

خلفان بالهول: نختبر المحاكم 
الفضائية لتكون اإلمارات 

سباقة في هذا المجال

تلفزيون البحرين ينقل الوصول 
التاريخي لمسبار األمل

خلفان بالهول

اإلمارات تؤسس صناعة في مجال الفضاء
سارة األميري لـ»دويتشه فيله« األلمانية:

دبي - نهى حوا

أعــــــربــــــت مــــعــــالــــي ســــــــــارة بــــنــــت يـــــوســـــف األمــــــــيــــــــري، وزيــــــــــــرة الـــــدولـــــة 

اإلمـــارات  وكــالــة  إدارة  رئيسة مجلس  المتقدمة،  للتكنولوجيا 

لــلــفــضــاء قـــائـــد الــفــريــق الــعــلــمــي لــمــشــروع اإلمـــــــارات الســتــكــشــاف 

الــمــريــخ »مــســبــار األمــــل« قــبــل ســاعــات مــن نــجــاح مهمة مسبار 

األمـــل، عــن ارتياحها لوضع المركبة، ال سيما أنــه كــان يجري 

تـــشـــغـــيـــلـــهـــا عــــلــــى مـــــــدى ســـبـــعـــة أشـــــهـــــر مــــنــــذ انـــــطـــــالق رحـــلـــتـــهـــا فــي 

ــــارات  الــفــضــاء، وكـــانـــت تــعــمــل وفـــق تــوقــعــاتــهــا، مـــؤكـــدة أن اإلمـ

تعمل على تأسيس صناعة في مجال الفضاء في الدولة، بما 

يــســمــح بــتــأســيــس مــزيــد مــن الــشــراكــات مــن خـــالل الــتــركــيــز على 

العلوم والتكنولوجيا والتصميم والتطوير، وعلى أمل أن يتم 

نقل المعرفة إلى القطاع الخاص. 

وأضــافــت معاليها فــي مقابلة مــصــورة مــع »دويــتــشــه فيله« 

ــــمـــــراحـــــل الــــحــــاســــمــــة لـــــوصـــــول »مـــســـبـــار  األلــــمــــانــــيــــة أنـــــهـــــا وقــــبــــيــــل الـ

ــــراءات  األمـــــل« لـــمـــدار الــمــريــخ، كــانــت تــشــعــر بـــاالرتـــيـــاح ألن اإلجــ

بأكملها سبق أن تم اختبارها من قبل فريق العمل، مضيفة 

أنها تابعت بارتياح تموضع المسبار في مدار المريخ، وترقبت 

بلهفة دخول البالد في مجال استكشاف الفضاء.

وحــــــول ســـبـــب تـــوجـــه اإلمـــــــــارات إلـــــى الـــمـــريـــخ، أفـــــــادت مــعــالــي 

األميري بأن السبب يكمن في بناء المهارات وتحديداً مهارات 

المهندسين والعلماء اإلماراتيين لبناء وتطوير أنظمة معقدة، 

مــشــيــرة إلــــى أن الــنــظــام يــمــثــل قــطــعــة مــعــقــدة مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 

الرحلة،  بحاجة ألن تعمل مــن تلقاء نفسها لمعظم مــشــوار 

وقــــد كــــان لـــهـــذه الــتــجــربــة األثـــــر لــتــســريــع وتـــيـــرة تــطــويــر الـــقـــدرات 

للعلماء والــمــهــنــدســيــن اإلمــاراتــيــيــن، بــأمــل أن ينتشر ذلـــك إلــى 

صناعات أخرى داخل البالد. 

أمــــا األهـــــم فـــي تــلــك الــمــهــمــة مـــن الــمــنــظــور الــعــلــمــي، حسب 

قــــولــــهــــا، فـــهـــو مـــنـــح الــــعــــالــــم فـــهـــمـــاً أفــــضــــل لـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة الـــغـــالف 

الجوي والتغير المناخي، وكيف تتغير الكواكب عبر الزمن. 

وأكــدت معاليها أن تلك المهمة ليس الوحيدة لــإمــارات، 

وأن انطالقها يأتي مع ثالث مركبات أخرى، إال أنها قد تكون 

الــمــرة األولـــى الــتــي تصل فيه ثــالث مــركــبــات عــائــدة لــثــالث دول 

مختلفة إلى الفضاء الخارجي في تتابع.

خالد الشحي

األميري لـ»سي إن بي سي«:

 أول مسبار لدراسة األحوال الجوية على المريخ
ـ فاتن صبح إعداد 

أطــــــّلــــــت مــــعــــالــــي ســــــــــارة األمــــــــيــــــــري، وزيــــــــــــرة دولــــــــــة لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الـــمـــتـــقـــدمـــة، رئــــيــــس وكــــالــــة اإلمــــــــــارات لـــلـــفـــضـــاء وقــــائــــد الـــفـــريـــق 

ــــريـــــخ »مــــســــبــــار  ــــمـ ــــمـــــشـــــروع اإلمـــــــــــــــارات الســــتــــكــــشــــاف الـ الــــعــــلــــمــــي لـ

األمـــل«، فــي مقابلة عبر شبكة »ســي إن بــي ســي« اإلخبارية 

متحدثًة للمضيف دان مورفي عن دخول مسبار األمل مدار 

االلتقاط في السابعة واثنتين وأربعين دقيقة مساًء بتوقيت 

اإلمـــــارات فــي مــرحــلــة مــا يــعــرف بــاالحــتــراق لــلــدخــول فــي مــدار 

الـــكـــوكـــب األحــــمــــر ضـــمـــن مــهــمــة تــســطــر تـــبـــوؤ اإلمــــــــــارات مــوقــع 

الدولة الخامسة في العالم واألولى في العالم العربي التي 

تـــصـــل إلـــــى الـــمـــريـــخ، مــضــيــفــة أن الـــمـــســـبـــار هــــو األول لـــدراســـة 

األحوال الجوية على المريخ.

وأشارت األميري إلى أن عملية الدخول تتضمن 27 دقيقة 

الــدفــع بشكل عكسي لتقليص السرعة  مــن تموضع دواســـر 

بــشــكــل هـــائـــل حــتــى 18 ألــــف كــيــلــومــتــر فـــي الــســاعــة وتـــلـــك هي 

السرعة المطلوبة ليتم التقاط المسبار داخــل مــدار المريخ 

بواسطة حقل الجاذبية للكوكب األحمر. وأضافت األميري 

بالقول: »تعتبر تلك من األوقات األصعب في المهمة حتى 

اآلن، وقـــــد بـــنـــيـــت هـــــذه الـــمـــركـــبـــة الـــفـــضـــائـــيـــة الــــجــــديــــدة بــهــدف 

إتمام تلك المهمة المحددة بمعنى أن الدواسر لم تستخدم 

ســـابـــقـــاً وال خــضــعــت الــمــركــبــة لــعــمــلــيــة مـــحـــاولـــة دخـــــول مـــدار 

المريخ في مهمة سابقة لهذه«.

وأكدت معاليها أنه بالنظر إلى التحضيرات القائمة، فإن 

األمـــــــور تــســيــر كـــمـــا هــــو مــخــطــط لـــهـــا وأن اإلجــــــــراء تــــم اخـــتـــبـــاره 

بـــشـــكـــل مــــعــــمــــق، الفـــــتـــــًة عــــلــــى أنـــــــه مـــــن الـــــــضـــــــروري مــــعــــرفــــة أن 

ــــالـــــكـــــامـــــل، حــــيــــث ال  الــــمــــســــبــــار ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى نــــحــــو مـــســـتـــقـــل بـ

يوجد اتصال معه، علماً أن الوقت الالزم إلجراء اتصال إلى 

المريخ ومنه يستغرق حوالي 11 دقيقة. 

مهمة علمية
ورداً على سؤال يتعلق بالمهمة العلمية لمسبار األمل الذي 

ــــنـــــاك، واألشــــــيــــــاء الــــجــــديــــدة الـــتـــي  ســـيـــمـــضـــي بـــــحـــــدود عـــامـــيـــن هـ

يــمــكــن تــعــلــمــهــا عــــن الـــكـــوكـــب األحــــمــــر لــفــتــت األمــــيــــري بــالــقــول 

إنه يمكن اعتبار المسبار األول لدراسة األحوال الجوية على 

المريخ فــي مهمة تــدوم لعام مريخي كامل يــســاوي حوالي 

عامين على كوكب األرض. أمــا عــن أهمية المهمة، فلفتت 

مـــعـــالـــيـــهـــا إلــــــى أن الـــــحـــــال الــــــــذي وصــــــل إلــــيــــه الــــكــــوكــــب األحـــمـــر 

يعود إلى التغييرات المناخية التي طرأت عليه وعلى غالفه 

الـــجـــوي، وإن فــهــم مــا حـــدث سيسهم إمـــا فــي إعــطــائــنــا فكرة 

عـــمـــا حـــصـــل فـــيـــمـــا مـــضـــى أو ســـيـــمـــدنـــا بـــلـــمـــحـــة عـــــن الــــتــــطــــورات 

المستقبلية التي ستطرأ على المريخ، وأضافت أن المسألة 

المهمة األخرى التي ستتعامل المهمة معها تتعلق بمعرفة 

خـــســـارة الــكــوكــب لــغــالفــه الـــجـــوي والـــــدور الــــذي لــعــبــه الــنــظــام 

المناخي في ذلك. 

سارة األميري متحدثة خالل اللقاء | من المصدر

سارة األميري خالل اللقاء | من المصدر

هدفنا بناء مهارات   ›
المهندسين والعلماء 

اإلماراتيين لتطوير 
أنظمة معقدة
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متابعة – القسم االقتصادي

أكــد مــســؤولــون وفــعــالــيــات اقــتــصــاديــة أن نــجــاح مهمة »مــســبــار األمــل« 

ووصوله إلى المريخ يدعمان تحّول الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي 

لــاســتــثــمــار فــــي األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــرتـــكـــزة عـــلـــى الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي 

ــــثـــــمـــــارات تــــتــــدفــــق بـــكـــثـــافـــة نــحــو  ــــتـ ــــتـــــطـــــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي مـــــا يـــجـــعـــل االسـ والـ

اقتصادنا إلقامة مشروعات وصناعات التكنولوجيا المتقدمة والبحث 

العلمي الــمــتــطــور، مشيرين إلــى أنــه سيكون لــدى دولـــة اإلمــــارات اآلن 

فــرص أكبر لاستثمار في قطاع الفضاء الــذي تعمل شركات عالمية 

ــــتـــــفـــــادة مـــــن إمـــكـــانـــيـــاتـــه الــمــســتــقــبــلــيــة الــــــواعــــــدة بـــعـــد أن  رائـــــــــدة عـــلـــى االسـ

بــــــدأت الــــدولــــة تــشــهــد انــــطــــاق رحــــــات إلـــــى الـــفـــضـــاء تــنــظــمــهــا الـــشـــركـــات 

ــبــــــات جـــديـــد  ــ ــــاز إثــ ــ ــــجـ ــ الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي هـــــــذا الـــــمـــــجـــــال، مـــــؤكـــــديـــــن أن اإلنـ

للعالم بأنها تستحق مكانتها في مصاف الــدول الكبرى األكثر تقدماً 

ونماء وأن اقتصاد اإلمـــارات ال ينمو فقط على األرض بل يتوسع إلى 

الــفــضــاء، الفــتــيــن إلـــى زيــــادة فـــرص الــعــمــل واالســتــثــمــارات الــمــتــاحــة في 

قطاع الفضاء والصناعات المرتبطة به في دولة اإلمارات منذ انطاق 

المشروع قبل سنوات قليلة.

انطالقة جديدة
وقــال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس منطقة عجمان الحرة: 

»لــقــد دأبـــت دولــتــنــا الحبيبة منذ قــيــام االتــحــاد الــمــبــارك إلــى بــذر جــذور 

التميز واالستحقاق. ولقد رأينا هذا في قرارات المؤسسين، طيب الله 

ثراهم وأسكنهم فسيح جناته، وكذلك لدى القيادة الرشيدة، سدد 

الله خطاها ووفقها لما فيه خير لوطننا. وأخذت دولة اإلمارات على 

عــاتــقــهــا ومـــنـــذ نــشــأتــهــا أن تــثــبــت أنـــهـــا دولـــــة مــتــمــيــزة وحـــاضـــرة بـــقـــوة في 

كل المحافل الدولية. وهذا اإلنجاز إثبات جديد للعالم بأنها تستحق 

ــــثـــــر تــــقــــدمــــاً ونـــــمـــــاء. فـــالـــقـــيـــادة  مـــكـــانـــتـــهـــا فـــــي مــــصــــاف الـــــــــدول الــــكــــبــــرى األكـ

الرشيدة علمتنا أن ال مستحيل مع اإلرادة وال مستحيل مع العلم«. 

عهد اقتصادي جديد 
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 

لــمــجــمــوعــة مـــوانـــئ دبـــي الــعــالــمــيــة رئــيــس مــؤســســة الــمــوانــئ والــجــمــارك 

والـــمـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــرة: »يـــمـــثـــل وصـــــــول مـــســـبـــار األمـــــــل إلـــــى الـــمـــريـــخ نـــجـــاحـــاً 

علمياً كبيراً لدولة اإلمــارات ويحول الدولة إلى مركز إقليمي وعالمي 

لــاســتــثــمــار فــــي األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــرتـــكـــزة عـــلـــى الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي 

ــــثـــــمـــــارات تــــتــــدفــــق بـــكـــثـــافـــة نــحــو  ــــتـ ــــتـــــطـــــور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي مـــــا يـــجـــعـــل االسـ والـ

اقتصادنا إلقامة مشروعات وصناعات التكنولوجيا المتقدمة والبحث 

ــــــرص أكــــبــــر لـــاســـتـــثـــمـــار فــي  الـــعـــلـــمـــي الــــمــــتــــطــــور، وســــيــــكــــون لــــديــــنــــا اآلن فـ

قطاع الفضاء الــذي تعمل شركات عالمية رائــدة على االستفادة من 

إمــكــانــيــاتــه الــمــســتــقــبــلــيــة الــــواعــــدة بــعــد أن بـــدأنـــا نــشــهــد انـــطـــاق رحـــات 

إلــى الفضاء تنظمها الــشــركــات المتخصصة فــي هــذا الــمــجــال، فدولة 

اإلمارات تدخل مع نجاح رحلة مسبار األمل إلى عهد اقتصادي جديد 

نقلة نوعية استراتيجية القــتــصــادنــا تمكنه مــن احتضان  سنشهد فيه 

كبرى المشروعات العالمية لتطبيق أحدث االبتكارات وتحويلها إلى 

تطبيقات عملية تعزز تقدم االقتصاد العالمي«.

أمجاد متجددة
وقـــــــال أحــــمــــد مـــحـــبـــوب مـــصـــبـــح الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لــــجــــمــــارك دبــــــي إن دولـــــة 

ــــارات تــكــتــب الــتــاريــخ لــهــا ولــلــعــرب بــأحــرف مــن نــــور، تكتبه بالعمل  اإلمــ

وقلة الــكــام وكــثــرة اإلنــجــاز، حيث وصلت اإلمــــارات مــن خــال مسبار 

األمـــــــل إلـــــى أبــــعــــد نـــقـــطـــة فــــي الــــكــــون يــصــلــهــا الـــــعـــــرب، لــتــصــبــح اإلمــــــــارات 

واحدة من تسع دول عالمية تطلق مسباراً إلى المريخ، وهو ما يعيد 

الــعــرب إلــى أمــجــادهــم القديمة فــي علم الفلك والــفــضــاء، وامــتــداد ال 

ينتهي في طموح اإلمارات في كافة المجاالت.

وأضـــــاف مــصــبــح، لــقــد بــرهــنــت اإلمــــــارات مـــن خـــال »مــســبــار األمـــل« 

ــــهـــــا، مـــــــؤكـــــــداً أن يــــوم  ــــامـــــوسـ عــــلــــى عــــــــدم وجــــــــــود كــــلــــمــــة مـــســـتـــحـــيـــل فــــــي قـ

أمـــــــس أصــــبــــح مـــحـــطـــة فـــــارقـــــة فـــــي تـــــاريـــــخ دولــــــــة اإلمــــــــــــــارات، تــــتــــزامــــن مــع 

اليوبيل الذهبي لدولتنا، لتنطلق بقوة نحو تحقيق مستهدفات مئوية 

اإلمـــــــــارات 2071 لـــتـــكـــون مــــن أفـــضـــل دول الـــعـــالـــم فــــي كـــافـــة الـــمـــجـــاالت 

متسلحًة بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا المتطورة.

 محطات مضيئة
وأكــد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 

دبي أن نجاح مسبار األمل في الوصول إلى كوكب المريخ هو إحدى 

المحطات المضيئة منذ قيام االتحاد، وإنجاز نوعي يعزز مكانة دولة 

اإلمـــــــــارات فــــي مـــصـــاف الـــــــدول الــمــتــقــدمــة الـــتـــي تـــحـــرص عـــلـــى االســتــثــمــار 

فــي العلم والتكنولوجيا وتسخيرها لخدمة اإلنــســان وتحقيق أهــداف 

التنمية المستدامة.

ــــزاز فــــي نـــفـــس كــل  ــتــ ــ وأضـــــــاف الــــغــــريــــر: »تـــمـــتـــزج مـــشـــاعـــر الـــفـــخـــر واالعــ

مــواطــن ومــقــيــم عــلــى أرض اإلمـــــارات الحبيبة فــي هـــذه الــلــحــظــات التي 

تــــرســــم تــــاريــــخــــاً جـــــديـــــداً فـــــي اكــــتــــشــــاف الــــفــــضــــاء، بـــشـــكـــٍل يـــمـــهـــد الـــطـــريـــق 

الســتــعــادة المنطقة لتاريخها الــحــضــاري، ويــبــث األمـــل فــي غــد أفضل 

لإلنسانية، كما أنــه يشكل دافــعــاً قوياً لجميع أبناء الوطن لمواصلة 

الـــعـــمـــل بــهــمــة وعـــزيـــمـــة عـــالـــيـــة لــيــبــقــى اســـــم اإلمــــــــــارات عـــالـــيـــاً خـــفـــاقـــاً فــي 

جميع المجاالت«.

صناعة التاريخ
وقــال حمد بوعميم، مدير عــام غرفة تجارة وصناعة دبــي، إن 

نجاح مسبار األمل في مهمته ودخول مدار المريخ، يعتبر لحظة 

فخر للوطن، وإنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سلسلة النجاحات 

التي تحققها دولــة اإلمـــارات في جميع المجاالت، وليرتفع معها 

ـــاز  اســــــم اإلمــــــــــــارات عــــالــــيــــاً لـــيـــعـــانـــق الـــــفـــــضـــــاء.وأضـــــاف بـــوعـــمـــيـــم: »اإلنـــــجــ

التاريخي اليوم هو ثمرة عقود طويلة من التخطيط الممنهج القائم 

على االستثمار في اإلنسان باعتباره الثروة األغلى، والركيزة الرئيسة 

في جميع خطط التنمية والتطوير، وفي صدارة أولويات قيادة دولة 

اإلمــــــارات الــتــي تــســيــر بــرؤيــتــهــا االســتــشــرافــيــة بــعــيــدة الـــمـــدى عــلــى خطى 

اآلباء المؤسسين«. 

 إنجاز مشرف 
وقــال محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني 

إن وصول مسبار األمل إلى مدار المريخ كأول مسبار عربي وإسامي 

ــــاً مـــــشـــــرفـــــاً لــــــدولــــــة اإلمــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة الـــمـــتـــحـــدة  ــيـ ــ ــــاريـــــخـ يـــعـــتـــبـــر إنــــــــجــــــــازاً تـ

وللحضارة العربية واإلسامية.

وأضـــــــــــــــاف أهــــــــلــــــــي: »يـــــمـــــثـــــل مــــــــشــــــــروع مـــــســـــبـــــار األمـــــــــــــــل، رســــــــالــــــــة لــــلــــثــــقــــِة 

والطموِح، ورمزاً لألمِل، وتعبيراً عن حكمة لقيادة رشيدة، وعن عزم 

لشباب واعد بمستقبل كله أمل وطموٌح، فنحن فخورون بإنجازهم 

والنتائج المثمرة التي تحققت«.

صياغة قنوات اقتصادية 
ــــيـــــن، الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي، مــــؤســــســــة مـــديـــنـــة  وقــــــــال خـــلـــيـــفـــة الـــــزفـ

دبــــي لــلــطــيــران ودبـــــي الـــجـــنـــوب، يــحــمــل نـــجـــاح أول مــهــمــة فــضــائــيــة 

إمــاراتــيــة بــاســم األمـــة العربية إلــى الــكــوكــب األحــمــر دالالت كثيرة، 

ومــــــن أهـــمـــهـــا اســـتـــئـــنـــاف الــــحــــضــــارة الـــعـــربـــيـــة مـــــن جــــديــــد عـــلـــى أرض 

دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، انــســجــامــاً مــع الــــرؤى الحكيمة 

لقيادتنا الرشيدة. وبعد أن أصبحت اإلمارات خامس دولة تصل إلى 

الكوكب األحمر، فإن هذا يبشر بسلسلة من اإلنــجــازات التي ستولد 

على أرض اإلمــارات، في إطار رؤية متكاملة تمت صياغتها استعداداً 

لــلــخــمــســيــن عــــامــــاً الــمــقــبــلــة، والــــتــــي ســتــضــع اإلمـــــــــارات فــــي طــلــيــعــة دول 

العالم المتقدمة في العديد من المجاالت.

مبادرات متجددة
وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير 

الـــعـــقـــاري، إن مـــبـــادرات اإلمــــــارات الــمــتــجــددة والـــداعـــمـــة لــاســتــثــمــار في 

الـــمـــجـــاالت كـــافـــة تـــعـــزز مــكــانــتــهــا كــأفــضــل الـــوجـــهـــات االســتــثــمــاريــة حــول 

الــــعــــالــــم، وال شـــــك أن إطـــــــاق »مــــســــبــــار األمـــــــــل« ســـيـــســـلـــط الـــــضـــــوء عــلــى 

اإلنجازات االقتصادية للدولة.

تقدم وازدهار 
وقــــال ســالــم الــمــوســى رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة »فــالــُكــن ِســتــي أوف 

ونـــــــــــدورز«: يــشــكــل »مـــســـبـــار األمــــــــل« خــــطــــوًة ســـبـــاقـــة تــقــطــع مــــن خــالــهــا 

دولتنا أشواطاً إضافية لتعزيز إمكاناتها في علوم الفضاء والتكنولوجيا 

الــمــتــقــدمــة والــبــحــث والــتــطــويــر وُمــخــتــلــف قــطــاعــات الــُمــســتــقــبــل، ويــأتــي 

هــــذا اإلنــــجــــاز لــيــؤكــد نـــجـــاح وفــعــالــيــة االســتــراتــيــجــيــات الــوطــنــيــة لتمكين 

الــكــفــاءات اإلمـــاراتـــيـــة ودعــــم الــمــواهــب الــشــابــة بــاعــتــبــارهــا الـــرهـــان األهــم 

في صناعة المستقبل وإعــاء شأن الوطن. ونتوجه في »فالُكن ِستي 

أوف وندورز«، بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز، ونعرب عن 

فخرنا واعــتــزازنــا بهذا اإلنــجــاز النوعي الــذي يعزز مكانة دولــة اإلمــارات 

في مصاِف الدول األكثر تقدماً وتنميًة وابتكاراً. 

نجاح الفت
وقال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة اإلنشاءات 

البترولية الوطنية: »ال شك بأن هذا النجاح الافت يمثل مدعاة فخر 

للعالم العربي واإلســامــي بــأســره، ودلــيــاً حياً على قــدرة دولتنا على 

منافسة الدول العالمية في المجاالت العالمية المتقدمة. وال يسعنا 

في شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية سوى التعبير عن عمق شكرنا 

وامتناننا لقيادتنا الرشيدة، وشبابنا الطموح الذين أثمرت جهودهم 

الــحــثــيــثــة فـــي الـــوصـــول إلــــى هــــذه الــمــرحــلــة الــمــهــمــة والـــتـــي تـــرســـخ ريــــادة 

دولة اإلمارات، وتمهد طريقها لخطوات أكبر وأكثر طموحاً في قطاع 

الفضاء«. وأضاف: إن طموحات قيادتنا الرشيدة ال سقف لها، حيث 

يقدم وصــول مسبار األمــل إلــى كوكب المريخ تعريفاً واضــحــاً لشعار 

ــــأن إنـــجـــازاتـــنـــا  »ال مــســتــحــيــل فــــي قــــامــــوس اإلمـــــــــــارات«. وأنــــــا عـــلـــى يــقــيــن بـ

الوطنية متواصلة، وسنكون دائماً مثاالً حياً يجسد المعنى الحقيقي 

للريادة والتفوق لدول العالم.

اقتصاد اإلمارات يتوسع إلى الفضاء

ماجد الغرير أحمد بن حميد النعيمي

سالم الموسى 

خليفة الزفين

أحمد مصبح 

رجال أعمال: المهمة المريخية تدعم تنّوع االقتصاد الوطني
متابعة – القسم االقتصادي 

 أكد رجال أعمال أن وصول مسبار األمل اإلماراتي إلى كوكب 

المريخ، إنجاز جديد تسجله القيادة الرشيدة بحروف من نور، 

وأضـــافـــوا أن الــمــشــروع ســـوف يــحــدث نهضة علمية واقــتــصــاديــة 

وأن هــــــذه الــــخــــطــــوة الـــمـــهـــمـــة تـــفـــتـــح آفـــــاقـــــاً جـــــديـــــدة لـــتـــعـــزيـــز تـــنـــّوع 

ومـــــرونـــــة وتـــنـــافـــســـيـــة واســــتــــدامــــة االقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، خـــاصـــة فــي 

مجال علوم الفضاء. وأشاروا إلى أن بحوث الفضاء المستقبلية 

سوف تنعش االقتصاد الوطني وتجذب االستثمارات العماقة 

المهتمة بالمشروعات المتخصصة في التكنولوجيا الفضائية.

مرونة وتنافسية
وقال راشد علي األنصاري الرئيس التنفيذي لشركة »األنصاري 

ــــازاً تـــاريـــخـــيـــاً لـــدولـــة  ــــجــ لــــلــــصــــرافــــة«: يـــشـــّكـــل نــــجــــاح مـــســـبـــار األمـــــــل إنــ

اإلمـــــــــــارات، وتـــفـــتـــح هـــــذه الـــخـــطـــوة الــمــهــمــة آفــــاقــــاً جــــديــــدة لــتــعــزيــز 

تنّوع ومرونة وتنافسية واستدامة االقتصاد الوطني، في الوقت 

تــبــرز فيه قــطــاعــات التكنولوجيا المتقّدمة وعــلــوم الفضاء  الـــذي 

واالبـــتـــكـــار والـــبـــيـــانـــات والـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر بــاعــتــبــارهــا قــــوة مــحــركــة 

لــمــســار الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة والــمــســتــدامــة فـــي الــســنــوات الخمسين 

المقبلة، وصوالً إلى غٍد أفضل لألجيال القادمة. 

بصمة حضارية
وأكـــــــــد حــــمــــد الــــعــــوضــــي رجـــــــل األعــــــمــــــال وعـــــضـــــو مـــجـــلـــس إدارة 

غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة أبــوظــبــي، إن مسبار األمـــل مــشــروع علمي 

إنـــســـانـــي لــــه تــبــعــاتــه الــعــلــمــيــة عـــلـــى الـــحـــضـــارة اإلنـــســـانـــيـــة، وســــوف 

تــقــدم اإلمــــارات مــن خــالــه مساهمة علمية وســيــكــون لها بصمة 

فـــي الـــحـــضـــارة اإلنـــســـانـــيـــة، وأضــــــاف إن الـــمـــشـــروع قـــامـــت بــتــنــفــيــذه 

أيــــاٍد إمــاراتــيــة، وهـــو مــســبــار أمـــل لــكــل األمـــة الــعــربــيــة ورســالــة من 

اإلمـــــــــارات أنـــنـــا نــســتــطــيــع بـــمـــا لـــديـــنـــا مــــن كـــــــوادر وخــــبــــرات أن نــتــرك 

بصمة إماراتية يستفيد منها العلماء.  

 قطاع جديد
وقــــال الــخــبــيــر الــعــقــاري ولــيــد الـــزرعـــونـــي، رئــيــس مــجــلــس إدارة 

شركة »دبليو كابيتال« للوساطة العقارية، إن عظمة اإلمــارات 

اقـــتـــصـــاديـــاً تــتــجــلــى فـــي الـــنـــقـــات الــتــاريــخــيــة والـــمـــجـــاالت الــجــديــدة 

ــــتـــــي تــــغــــزوهــــا مــــثــــل اســــتــــكــــشــــاف الــــفــــضــــاء ودخــــــــــول نـــــــــادي الـــــــدول  الـ

الــنــوويــة وغــيــرهــمــا الــمــجــاالت الــتــي تــؤكــد قـــوة االقــتــصــاد والـــريـــادة 

العالمية التي تعززها الدولة.وأشار إلى أن المشروع يعد األول 

عـــربـــيـــاً مــــن نـــوعـــه لــــدراســــة واســـتـــكـــشـــاف كـــوكـــب الـــمـــريـــخ وتـــتـــجـــاوز 

تــكــلــفــتــه نـــحـــو 700 مـــلـــيـــون درهـــــــم، مــــا يـــعـــزز تـــدفـــق االســـتـــثـــمـــارات 

الـــمـــهـــتـــمـــة بــــاالســــتــــثــــمــــار فــــــي قـــــطـــــاعـــــات الـــــفـــــضـــــاء ويــــــرســــــخ اســــتــــمــــرار 

اعتماد التقنيات الحديثة وتسخيرها لخدمة االقتصاد وتشجيع 

التطوير والتنمية في جميع القطاعات.

ـــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة »إمـــــــبـــــــاي«:  ــــمـــــديــ ــــقــــــصــــــاب، الـ وقــــــالــــــت مــــنــــى الــ

»ترسخ هــذه المهمة مكانة دولــة اإلمـــارات الريادية على صعيد 

قطاع الفضاء والصناعات الفضائية ليصبح من أبرز القطاعات 

ــــتـــــي تـــتـــمـــتـــع بــــإمــــكــــانــــات هــــائــــلــــة لـــلـــنـــمـــو واســـتـــقـــطـــاب  ــــتـــــصـــــاديـــــة الـ االقـ

كبريات الشركات األجنبية البارزة في هذا المجال من مختلف 

أنــحــاء الــعــالــم، كــمــا يــعــزز مــن الشخصية اإلمــاراتــيــة االستثنائية 

التي ال تعرف المستحيل«. 

فرص عمل
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال شـــريـــف بــــشــــارة، الـــمـــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــجــمــوعــة 

محمد وعبيد الما، إن مسبار األمل هو مشروع طموح يجسد 

ــّثـــل  ــــانـــــات وقــــــــــــدرات دولــــــــة اإلمـــــــــــــارات وكــــــــوادرهــــــــا الــــوطــــنــــيــــة ويـــمـ ــــكـ إمـ

تـــطـــلـــعـــات وطـــــمـــــوحـــــات دولــــــــة اإلمـــــــــــــــارات، الفـــــتـــــاً إلـــــــى زيــــــــــادة فــــرص 

الــعــمــل واالســـتـــثـــمـــارات الــمــتــاحــة فـــي قـــطـــاع الـــفـــضـــاء والــصــنــاعــات 

الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــه فـــــي دولـــــــــة اإلمــــــــــــــارات مــــنــــذ انـــــطـــــاق الـــــمـــــشـــــروع قــبــل 

سنوات قليلة.

وأكدت ريد الظاهري عضو مجلس إدارة، رئيس اللجنة التجارية 

فــــي غــــرفــــة تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة أبــــوظــــبــــي، أن مــــشــــروع مـــســـبـــار األمــــل 

سوف يحدث نقلة إيجابية، ونهضة علمية واقتصادية، وخاصة 

في مجال علوم الفضاء. وقالت أنيشكا جيهاني مؤسسة شركة 

يارد ستيك في دبي إن رسالة مسبار األمل ليست مجرد خطوة 

تاريخية بكل المعايير. فهي رحلة العرب  طموحة ولكنها أيضاً 

األولــى إلى الكوكب األحمر، وهذا سيكون له عامل إلهام بعيد 

الـــمـــدى عــلــى شــبــاب اإلمـــــــارات والــمــنــطــقــة لــجــهــة إعـــطـــاء الــمــعــرفــة 

وتحفيزهم على الدخول في هذا المضمار الذي كان حكراً على 

الــــدول الــمــتــقــدمــة، عــــاوة عــلــى أن هـــذا اإلنـــجـــاز الــضــخــم سيحفز 

الشركات الخاصة على الــدخــول في هــذا المضمار بعد أن كان 

مـــن شــــأن الـــحـــكـــومـــات فـــقـــط.  وقـــــال عــبــدالــجــبــار بـــي بــــي، الــعــضــو 

الــمــنــتــدب لــشــركــة هــــوت بــــاك الـــدولـــيـــة: بــالــتــأكــيــد ســيــكــون مــســبــار 

األمـــــل واحـــــــداً مـــن الـــعـــديـــد مـــن الــمــشــاريــع الــكــثــيــرة الـــتـــي ســتــرســخ 

ريــــــادة اإلمــــــــارات فـــي قـــطـــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــا والـــفـــضـــاء وتـــعـــزز من 

قــــدرتــــهــــا عـــلـــى تـــصـــنـــيـــع مـــــعـــــدات وأجـــــهـــــزة خــــاصــــة بـــقـــطـــاع الـــفـــضـــاء 

تحمل عامة »ُصنع في اإلمارات«.

منى القصاب وليد الزرعوني

أنيشكا جيهانيشريف بشارة

رافعة اقتصادية جديدة 

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة اإلمارات 

ألنظمة التبريد الــمــركــزي »إمـــبـــاور«: ال شــك أن هــذا اإلنــجــاز 

ســــيــــعــــود بــــالــــفــــائــــدة عــــلــــى االقـــــتـــــصـــــاد الــــــعــــــام لـــــلـــــدولـــــة، خـــاصـــة 

قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا الـــفـــضـــاء، الـــــذي ســيــصــبــح رافـــعـــة أســاســيــة 

لــاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي، مـــن خــــال الــــكــــوادر الــبــشــريــة اإلمـــاراتـــيـــة 

ــــتـــــي ســـتـــخـــصـــص لــهــا  ــــفـــــضـــــاء، الـ ــــلـــــوم الـ الـــــــواعـــــــدة فـــــي مـــــجـــــال عـ

موارد أكثر لاستثمار في هذا المجال، كما من خال وضع 

المعلومات الــتــي يجمعها المسبار فــي كــوكــب الــمــريــخ من 

دون مقابل في متناول أكثر من 200 مؤسسة علمية ومركز 

أبحاث حول العالم.  وقال هشام عبدالله القاسم الرئيس 

مـــــــع وصـــــــول  لــــمــــجــــمــــوعــــة وصـــــــــل إلدارة األصـــــــــــــــول:  الــــتــــنــــفــــيــــذي 

»مسبار األمل« إلى مداره، تكون اإلمارات قد سطرت نجاحًا 

كـــبـــيـــراً فــــي أول مـــهـــمـــة فـــضـــائـــيـــة عـــربـــيـــة تـــحـــتـــل مـــعـــهـــا الــمــرتــبــة 

الخامسة بين الـــدول التي تحقق هــذا السبق، إن احتفالنا 

يمثل احتفاًء وفرحًا بتحقيق حلم الوالد المؤسس المغفور 

له، بــإذن الله تعالى، الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه.

لحظة فخر تختزل عقودًا طويلة من 
االستثمار في بناء القدرات الوطنية  

زيادة فرص العمل واالستثمارات 
في قطاع الفضاء والصناعات المرتبطة به 

حمد العوضي راشد األنصاري 

عبدالجبار بي بي

هشام القاسم  أحمد بن شعفار 

سلطان بن سليم

محمد بن غاطي محمد أهلي حمد بوعميم 

ريد الظاهري

أحمد الظاهري 
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