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اإلمارات حتمل «أمل» العرب إلى املريخ.. «ّمتت املهمة بنجاح»
عواصــم ـ وكاالت: حملت 
االمارات العربية املتحدة أمس 
أحالم ماليني العرب واملسلمني 
مع «مسبار األمل»، إلى كوكب 
املريــخ، وأصبحت أول دولة 
عربية وخامس دولة في العالم 
تصل الى مدار الكوكب األحمر. 
وقال صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيان، 
رئيس دولة اإلمارات: «أبناء 
اإلمارات حولوا احللم إلى واقع 
وحققوا طموحات أجيال من 
العرب ظل يراودها أمل وضع 
قدم راسخة في سباق الفضاء 
الذي ظل حكرا على عدد محدود 

من الدول».
وأضاف: «مشروع «مسبار 
األمــل» نشــأ نتيجــة جهــد 
مؤسســي مخلــص ودؤوب 
ومن رؤية طموحة هدفها خدمة 
املشــروع الوطنــي اإلماراتي 
خاصة والبشــرية واملجتمع 

العلمي عامة».
وتابــع: «هــذا اإلجناز لم 
يكــن ليتحقق لــوال املثابرة 
على مشــروع ظهــرت فكرته 
أواخــر العــام ٢٠١٣ علــى يد 
محمــد بن راشــد الذي تابعه 
حلظــة بلحظة حتى وصوله 

إلى وجهته بسالم».
وأكــد أن:  «محمد بن زايد 
الدعم  ســّخر للمشــروع كل 
ليتحقــق األمل ونــراه ويراه 

العالم معنا بانبهار».
من جهتــه، أعلن صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس اإلمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، أن املهمة تكللت بنجاح، 
وقال «االمارات وصلت املريخ 
بنجاح». وأضاف في تصريح 
صحافي مــن غرفــة التحكم 
األرضية «مبروكني الوصول 

للمريخ وتسجيل التاريخ».
وكتب فــي حســابه على 
تويتــر باللغــة االجنليزيــة 
 Mission» أن املهمــة اجنــزت
وأرفقــت   «Accomplished
التغريــدة بصورة للمســبار 

ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات املسلحة «نبارك 
لإلمارات قيادة وشــعبا هذه 
الفرحة التي ال توصف بوصول 
مســبار األمل للمريخ.. ولن 
ننسى الشيخ زايد وهذا اليوم 
يذكرنــا به. رحلــة الوصول 
للمريخ بدأت من الشيخ زايد 
وفريــق عمــل مســبار األمل 

يتوجها اليوم (أمس)». 
وأضــاف «فخــور بكم يا 
عيالــي وهذه أجمــل انطالقة 
لالســتعداد للخمســني سنة 
املقبلــة، إن شــاء اهللا تكون 
البداية وننتظر منكم الكثير 
في مشاريع الفضاء املقبلة».

وقــال: «يوم وطنــي ثان 
فــي اإلمــارات.. حلظة حتول 
كبرى في تاريخنا ومسيرتنا 
التنمويــة.. نبــارك لرئيــس 
الدولة وألخي محمد بن راشد 
واحلــكام وشــعبنا الوفــي.. 
إجنــاز اســتثنائي نهديه إلى 
زايــد «طيب اهللا ثراه».. كان 
يحلم بهــذه اللحظة.. وعيال 

خامس دولة فضاء تصل إلى 
الكوكب في أول مسبار عربي 
يقــوم برحلة بــني الكواكب. 
وبرنامــج املريــخ جــزء من 
جهود اإلمارات لتطوير قدراتها 
العلمية والتكنولوجية وتقليل 

اعتمادها على النفط.
وقدمت سارة بنت يوسف 
الدولــة  وزيــرة  األميــري 
للتكنولوجيا املتقدمة، رئيسة 
مجلــس إدارة وكالة اإلمارات 
للفضاء، خالل البث احللي على 
التلفزيون ومنصات التواصل 
االجتماعــي، شــرحا مفصال 
ملراحل مهمة مسبار األمل منذ 
إطالق املشروع وحتى حلظة 
دخول املســبار ملدار املريخ. 
وكانت اعتبرت في تغريدة أن 
«٢٧ دقيقة عمياء حتدد مصير 

٧ سنوات من العمل».
بدوره، قال مدير مشروع 
اإلمارات الستكشــاف املريخ 
عمران شــرف لوكالة فرانس 
برس إن «هذا املشروع يعني 
الكثيــر للدولــة واملنطقــة 

ووضعت احلسابات احلكومية 
التواصــل  وســائل  علــى 
االجتماعــي صــورة مســبار 
«األمــل». وحدهــا الواليــات 
املتحــدة والهنــد واالحتــاد 
السوفييتي الســابق ووكالة 
الفضاء األوروبية جنحت في 
إرسال بعثات إلى مدار الكوكب 

األحمر.
وعلــى عكس مشــروعي 
املريخ اآلخرين، «تياونوين-١» 
الصينــي و«املريــخ ٢٠٢٠» 
األميركي، لن يهبط املســبار 
اإلماراتي على الكوكب األحمر 
بل سيدور بدال من ذلك حوله 
ملدة عــام مريخي كامل أي ما 

يعادل ٦٨٧ يوما.
واستغرقت رحلة «مسبار 
األمل» ســبعة أشــهر قطعت 
خاللها ٤٩٤ مليون كيلومتر.

وحتتفــل دولــة اإلمارات 
هــذا العــام مبــرور ٥٠ عاما 
على استقاللها عن بريطانيا 

وتأسيسها.
وأطلقــت كل من اإلمارات 

زايد حققوا أمنيتــه باإلرادة 
والعزمية والتصميم».

وتابع: «وصول «مســبار 
األمل» إلــى املريخ، هو موعد 
مــع التاريخ، الذي ســيكتب 
التقــدم اإلماراتيــة  إرادة  أن 
انتصرت على كل التحديات، 
وأن الرهان على شبابنا املسلح 
باملعرفة حقق أهم إجناز علمي 
عربــي في العصــر احلديث، 
وإننــا نســتطيع حتقيق كل 
طموحاتنا، مهما بدت صعبة 

أو حتى مستحيلة».
هذا، وحبس العالم انفاسه 
مساء أمس، مع وصول املسبار 
إلى الـ١٠٠ ألف كيلومتر األخيرة 
املرحلة األهم واألصعب، التي 
تسمى «الدقائق الـ٢٧ العمياء» 
والتي فيها يعتمد املسبار على 
أجهزته اخلاصة، لدخول مدار 
االلتقاط فــي محيط الكوكب 
األحمر، مما ســمح له بالبدء 
في إرسال بيانات عن الغالف 

اجلوي ومناخ املريخ.
وهــذا يجعــل اإلمــارات 

العلــم والفضــاء  ومجتمــع 
العاملي».

وأكد أن «األمــر ال يتعلق 
بالوصــول إلــى املريــخ، إنه 
أداة لهدف أكبر بكثير. أرادت 
احلكومة رؤيــة حتول كبير 
في عقلية الشــباب اإلماراتي 
لتسريع إنشــاء قطاع علوم 
متقدمــة وتكنولوجيــا فــي 

اإلمارات».
وفي حــني أن هدف املهمة 
تقــدمي صــورة شــاملة عــن 
الطقــس فــي  ديناميكيــات 
أجواء الكوكب ومتهيد الطريق 
لتحقيق اختراقات علمية، فإن 
املسبار جزء من هدف أكبر هو 
بناء مســتوطنة بشرية على 

املريخ خالل مائة عام.
ويســتخدم املسبار ثالث 
وسائل علمية ملراقبة الغالف 
اجلوي للمريخ، ومن املتوقع 
أن يبدأ في إرسال املعلومات 
إلى األرض في سبتمبر ٢٠٢١.

وقبيــل املوعــد، أضــاءت 
اإلمارات معاملها باللون األحمر، 

والصــني والواليــات املتحدة 
مهمــات إلى كوكب املريخ في 
يوليو املاضي، مستفيدة من 
متوضع فضائي مؤات إلرسال 
دفعة جديدة من آليات البحث 
إلى املدار أو إلى سطح الكوكب 
األكثر استقطابا لالهتمام في 

املجموعة الشمسية.
وكانت رحلة مسبار األمل 
اإلماراتية األولــى من نوعها 
عربيــا انطلقــت مــع إقــالع 
الصاروخ «إتش ٢ إيه» حامال 
مســبار األمل على متنه عند 
الساعة ١:٥٨ من صباح يوم ٢٠ 
يوليو ٢٠٢٠ بتوقيت اإلمارات، 
تال ذلك انفصال املســبار عن 
صاروخ اإلطالق عقب إطالقه 

الناجح إلى الفضاء.

خليفة بن زايد: «أبناء اإلمارات حّولوا احللم إلى واقع وحققوا طموحات أجيال من العرب

مع عبارة «العرب في املريخ» 
وقال إن «وصول مســبار 
األمل هو إيذان ببدء احتفاالت 
دولة اإلمــارات بعامها الـ ٥٠ 
باليوبيــل الذهبي احتفاالتنا 
مختلفة.. علمية.. حضارية.. 
ملهمة.. ألننا نحاول أن نبني 
منوذجا تنمويا.. منوذجا يقول 
للشــباب العربي.. نحن أهل 
حضارة.. وسنعيد استئناف 
بــإذن اهللا بهــم  حضارتنــا 

وبسواعدهم».
وبــارك لشــعب اإلمارات 
وجميــع الشــعوب العربيــة 
واإلسالمية وللبشرية وصول 
أولى بعثاتها في ٢٠٢١ لكوكب 
املريخ، مؤكــدا: «اليوم بدأت 
مرحلــة جديدة مــن التاريخ 
العربــي.. مرحلــة  العلمــي 
عنوانها الثقة.. الثقة بأنفسنا 
وبشبابنا وبشعوبنا العربية.. 
الثقة بأننا نستطيع أن ننافس 

بقية األمم».
بدوره، قال صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

دبي تفاجئ زوارها بـ «ختم املريخ»
دبــي - وام: اعتاد املاليني من زوار دولة 
اإلمارات من مختلف أنحاء العالم على مشهد 
ابتسامة موظفي وموظفات مطاراتها وإجراءاتها 
امليسرة والذكية ومفاجآتها التي ترحب بهم من 
جهات العالم األربع، لكن القادمني إلى الدولة 
عبر مطــارات دبي امس حملوا معهم ذكرى 
جميلة تؤرخ وصول «مســبار األمل» الذي 
أطلقته دولة اإلمارات قبل حوالي ٧ أشــهر 
نحو كوكب املريخ، فــي أول مهمة فضائية 

علمية عربية الستكشاف الكواكب.
ولدى وصولهم إلى بوابات دخول املسافرين 
تزامنا مع هذا احلدث االستثنائي في تاريخ 
دولة اإلمارات واملجتمع العلمي العاملي املعني 
الفضاء، وبالتزامن مع وصول  باستكشاف 
مسبار األمل إلى مداره حول الكوكب األحمر 
وبــدء مهامه العلمية التي ســتثري املعرفة 
البشرية، وجد القادمون عبر مطارات دبي «ختم 
املريخ» األول من نوعه في العالم يزين صفحات 
جوازات سفرهم بحبر خاص جدا هو «حبر 
املريخ» الفريد في فكرته وتكوينه واملصنوع 
من مزيج يحاكي التكوينات اجليولوجية لكوكب 

املريخ ولونها األحمر.
وطبع موظفو اجلوازات في مطارات دبي 
على صفحة تأشيرات دخول املسافرين إليها 
عبارة «لقد وصلت إلى اإلمارات.. واإلمارات 
تصل إلى املريخ في ٠٩٫٠٢٫٢٠٢١» مع تصميم 
خاص ملسبار األمل، أول مهمة فضائية عربية 
وعاملية ترصد معلومات علمية غير مسبوقة عن 
الكوكب األحمر على مدى سنة مريخية كاملة.

وجتســد فكرة ختم وحبر املريخ، التي 

أطلقها املكتب اإلعالمــي حلكومة اإلمارات 
العربية املتحدة بالتعاون مع جوازات مطارات 
دبي التابعة لإلدارة العامة لإلقامة وشــؤون 
األجانب، احتفاء باملناسبة التاريخية لوصول 
أول مسبار إماراتي عربي إلى كوكب املريخ 
في مدة قياســية وظروف استثنائية تؤكد 
شعار «ال شيء مستحيل» الذي يحمله معه 
املسبار في رحلته الفضائية التاريخية، معبرا 
عن الهوية اإلعالمية لدولة اإلمارات ومترجما 
الطموحة للسنوات  الوطنية  استراتيجياتها 

والعقود املقبلة.
الفكرة بتصميمها وآليات تنفيذها  وتعد 
سابقة على مستوى العالم، حيث مت إنتاج حبر 
خاص أحمر أطلق عليه اســم «حبر املريخ» 
يحاكي في تركيبته الفريدة من صخور البازلت 
الصلبة املائلة إلى اللون األحمر وغيرها من 
املواد اخلاصة لون ومكونات تضاريس كوكب 
املريخ. ومرت عملية إنتاج احلبر األحمر بعدة 
البازلتية  مراحل بدأت من جمع الصخــور 
البركانية من منطقة مليحة في إمارة الشارقة، 
وهي واحدة من بقــاع العالم احملدودة التي 
مياثل سطحها إلى حد كبير سطح املريخ، حيث 
تنتشر بكثرة فيها صخور البازلت البركانية، 

متاما كتلك املوجودة على الكوكب األحمر.
ومت إنتاج حبر املريخ بدرجات لونية عديدة 
تتراوح بني األحمر الفاحت األقرب للون البرتقالي 
واألحمر القاني القامت، ليســتخدمه موظفو 
اجلوازات عبر مترير ختم الدخول املطاطي على 
سطح احملبرة ومن ثم التأشير على صفحات 

جوازات سفر القادمني إلى مطارات دبي.

أرقام ومعلومات حول مسبار «األمل»
دبي - أ.ف.پ: يعد مسبار «األمل» اإلماراتي 
أول مهمة عربية الستكشاف الكواكب وواحدة 
من ٣ تســتهدف كوكــب املريخ هذا الشــهر 

الستكشاف مناخه وأسراره األخرى.
وأطلقت هذه املركبة الفضائية غير املأهولة 
فــي يوليو من مركز تانيغاشــيما الفضائي 
(جنوب غــرب اليابان) بعــد تأجيل عملية 
اإلطالق مرتني بسبب سوء األحوال اجلوية.

ومتثل هذه اخلطوة تقدما كبيرا في برنامج 
اإلمــارات الطموح بشــأن الفضاء. وهو أول 
مهمة عربية استكشافية ملدار الكوكب األحمر.

فيما يأتي بعض احلقائق واألرقام حول 
مشروع الدولة الغنية بالنفط:

متلك اإلمارات ١٢ قمرا اصطناعيا في الفضاء 
لالتصاالت وجمــع املعلومات ولديها خطط 

إلطالق أقمار أخرى في السنوات املقبلة.
في سبتمبر املاضي، أصبح هزاع املنصوري 
أول رائــد فضــاء إماراتي يقــوم برحلة الى 
الفضاء، وكان ضمن فريق مكون من ٣ أفراد 
انطلقوا في صاروخ «سويوز» من كازاخستان 
نحو محطة الفضاء الدولية. واملنصوري أول 

عربي يزور محطة الفضاء الدولية.
لكن طموح اإلمارات األكبر يقوم على بناء 
مستوطنة بشرية على املريخ خالل ١٠٠ عام 

بحلول سنة ٢١١٧.
ومبوجب اســتراتيجية الفضاء الوطنية 
التي مت إطالقها العام املاضي، تتطلع اإلمارات 
أيضا إلى تنفيذ مشاريع أخرى بينها سياحة 
الفضاء، ووقعت مذكرة تفاهم في هذا اإلطار 
مع شــركة «فيرجني غاالكتيك» التي ميلكها 

امللياردير ريتشارد برانسون.
انطلقت رحلة مســبار «األمل» من مركز 
تانيغاشيما الياباني في ٢٠ من يوليو ٢٠٢٠.

ويبلغ وزن املسبار اآللي ١٣٥٠ كيلوغراما، 
وهــو بحجم ســيارة رباعية الدفــع تقريبا. 
وقد استخدم منصة ميتسوبيشي للصناعات 
الثقيلة لإلطالق من مركز تانيغاشيما الفضائي 

الياباني.
وتســتغرق دورة واحدة حــول الكوكب 
األحمر ٤٠ ساعة. وســيبقى مسبار «األمل» 
في هذه املرحلة ملدة شهرين تقريبا، وسيتم 
خاللها إجراء مزيد من االختبارات حتى يصبح 
جاهزا لدخول مدار «العلوم» مع بدء عملية 

جمع البيانات.
وسيظل املسبار في املدار ملدة سنة مريخية 

كاملة أي ٦٨٧ يوما.
وخالل املرحلة العلمية، سيدور املسبار 
حول الكوكب األحمر دورة كل ٥٥ ساعة في 
مدار بيضوي يراوح ما بني ٢٠ ألفا و٤٣ ألف 
كيلومتر، كما ســيكون تواصل فريق العمل 
مع املسبار عبر محطة التحكم األرضية مرتني 

إلى ٣ مرات أسبوعيا.
وستنقل ٣ وسائل تقنية مثبتة على املسبار 
صورة كاملة عن أجواء الكوكب األحمر طوال 

السنة املريخية.
وسيحلل جهاز لقياس األطياف احلرارية 
يعمل باألشعة حتت احلمراء الغالف اجلوي 
الســفلي وهيكلة احلرارة، بينما يوفر جهاز 
تصوير عالي الدقة معلومات حول مستويات 
األوزون. وأخيرا، يقيس جهاز باألشعة فوق 
البنفسجية مستويات األكسيجني والهيدروجني 
من مســافة تصل إلى ٤٣ ألــف كيلومتر من 

السطح.
ويقول املســؤولون عن املشروع إن فهم 
أجواء الكواكب األخرى سيسمح بفهم أفضل 

ملناخ األرض.

محمد بن زايد: الرحلة بدأت من الشيخ زايد وفريق مسبار األمل توجهامحمد بن راشد: اليوم بدأت مرحلة جديدة من التاريخ العلمي العربي

األمير هّنأ القيادة اإلماراتية: إجناز تاريخي وعلمي
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقيات تهان إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيس دولــة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، وإلى أخيه صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات املسلحة، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه 
بنجاح مهمة «مسبار األمل» اإلماراتي في الوصول 
إلى مداره حول كوكب املريخ، مشيدا سموه بهذا 
اإلجناز التاريخي والعلمي في مجال الفضاء والذي 
يضاف إلى اإلجنازات التي حققتها دولة اإلمارات 
العربية املتحدة والذي يجســد ما وصلت إليه في 
املجاالت العلمية والتقنية والفضاء من تقدم ورقي 
عال بفضل الرؤى الطموحة لقيادتها واجلهود احلثيثة 
ألبنائهــا، مما عزز مكانتها لــدى املجتمع الدولي 
على جميع األصعدة، مؤكدا سموه أن هذا اإلجناز 

اإلماراتي والعربي هو محل فخر واعتزاز اجلميع، 
سائال ســموه املولى تعالى أن يدمي على سموهم 
موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة وشعبها الشقيق كل ما تتطلع إليه 
من تقدم وازدهار في ظل القيادة احلكيمة ألخيه 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
كما بعث سمو ولى العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقيات تهان إلى صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بن زايد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، 
وصاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد، ضمنها 
سموه خالص تهانيه بنجاح مهمة «مسبار األمل» 
اإلماراتي في الوصول إلى مداره حول كوكب املريخ، 
مشيدا سموه بهذا اإلجناز اإلماراتي الذي حققته 
دولة اإلمارات العربية املتحدة الشــقيقة في مجال 
الفضاء، متمنيا لســموهم دوام الصحة والعافية 
ولدولة اإلمارات العربية املتحدة كل التقدم واالزدهار.

كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد ببرقيات تهان مماثلة.

برج خليفة في دبي يحتفي بنجاح مهمة «مسبار األمل»

ملشاهدة الڤيديو


