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 إنجاز وال مستقبل وال..  العربي للشباب أمل رسالة ھو للمريخ اإلمارات مشروعمحمد بن راشد يؤكد أن 

   األمل بدون حياة وال

 المياه اختفاءأسباب  حول جديدة أسئلة على سيجيب للمريخ اإلمارات مشروع

  األحمر الكوكب من الحياة فرصمعھا و

  

محمد بن راشد يؤكد أن اإلمارات تمتلك أفضل فريق فضائي عربي.. ويخاطب الفريق : لو رآكم زايد 

  لدمعت عيناه  

مشروع اإلمارات للمريخ سيوفر أول دراسة علمية شاملة عن مناخ المريخ 

ويوفر متابعة يومية  وأسباب تآكل غالفه الجوي وھروب المياه من على سطحه

  لحالة الطقس على الكوكب األحمر 

 تمثل اليوم واإلمارات..  اإلمارات لدولة األمل يمثل كان زايد ألن" ..  األمل مسبار" إسم للمسبار خترناا

  أفضل بمستقبل العرب الشباب لماليين األمل يمثل المسبار وھذا..  للمنطقة األمل

  

نموذج متكامل للتغيرات الجوية اليومية والموسمية على مشروع اإلمارات يعمل على بناء 

  كوكب المريخ

بعد أن مشروع اإلمارات سيجيب على أسئلة حول أسباب اختفاء المياه من كوكب المريخ 

  كانت متوفرة فيه بكثرة

الدراسات اإلماراتية على كوكب المريخ ستساعد على رسم صورة متوقعة للتغيرات المناخية 

  تحدث على كوكب األرض عبر آالف السنين القادمةالتي يمكن أن 

ات جيجابايت من الدراس 1000 أكثر من مركز بحثي وآالف العلماء سيستفيدون من 200

  اإلماراتية على الكوكب األحمر

سيوفر فھم أعمق للعلماء حول الغالف الجوي للمريخ وتفاعل طبقاته مشروع اإلمارات 

  وتأثير مكوناته على طقس المريخ 



 
 

2 
 

 

الدراسات اإلماراتية على كوكب المريخ ستساعد العلماء على تقييم وجود بيئة مناسبة للحياة 

  على آالف الكواكب المشابھة له

 الحرارة، درجات في التغيرات أنماطمسبار اإلمارات يحوي أجھزة تقنية متقدمة لقياس 

  أجواء المريخ في الغبار إلى إضافة الماء وبخار والجليد،

 على الموجودة الضخمة البراكين قمم فوق المناخ بينمشروع اإلمارات سيدرس االختالفات 

  السحيقة وديانه أعماق في المناخ و األحمر الكوكب سطح

مليون كم ، وتصل بعد  600، وتقطع  2020رحلة اإلمارات تنطلق في النصف األول من 

  يوم لمحطتھا النھائية  200

  2023الدراسات وجمع البيانات لمشروع اإلمارات على المريخ سيستمر حتى العام 

، وشراكات أكاديمية مع  2021مھندس وباحث إماراتي فريق عمل المشروع قبل  150

  جامعات ومراكز أبحاث عريقة لنقل المعرفة للجامعات الوطنية الكبرى

ألف كم في الفضاء ، وينجز دورة  126، وينطلق بسرعة وزن المسبار يعادل سيارة صغيرة

  ساعة  55كاملة حول المريخ كل 

 في حضارية ومحطة ، البشرية للمعرفة إماراتية إضافةمشروع المريخ محمد بن راشد : 

  المستقبلية ألجيالنا حقيقي واستثمار العربي، تاريخنا

 يوجد ال بأنه: مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ ھو رسالة للعرب محمد بن راشد 

   المعرفي السباق في ومزاحمتھا العظمى األمم بقية منافسة وبإمكاننا مستحيل

 لنا كان وكما ، حضارة أھل بأننا: مشروع اإلمارات للمريخ رسالة للعالم  محمد بن راشد

  أيضا  الحق دور لنا سيكون اإلنسانية المعرفة في سابق دور

: مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ ھو رسالة لشبابنا بأنه ال مستحيل مع محمد بن راشد 

  اإلرادة والتصميم وبأن الھمم التي تعشق القمم ستصل إلى أبعد منھا .. إلى الفضاء 
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 وثمرة غرسه أنتم..  عيناه لدمعت اليوم زايد رآكم لولفريق عمل المشروع :  محمد بن راشد

  مسيرتهل وتتويج عمله

: مشروع اإلمارات للمريخ ھو رسالة أمل للشباب العربي .. وال يأس مع  محمد بن راشد

  مع اليأس  وال إنجاز وال حياة وال مستقبل .. الحياة 

سنة بدأ زايد وراشد .. وواصلوا الليل بالنھار  43: من خيمة صغيرة قبل  محمد بن راشد

  لدينا فريق ينافس الدول العظمى للوصول للمريخلبناء اإلنسان .. واليوم 

  

  

  2015 مايو 6 دبي

  

ة  ارات الستكشاف المريخ والتفاصيل الزمني ة لمشروع اإلم رة الكشف عن األھداف العلمي تم اليوم ألول م

 2020للمشروع والخصائص التقنية للمسبار الذي سترسله دولة اإلمارات لكوكب المريخ في منتصف العام 

ار مسئولي سيجريھا المشروع اإلماراتي على الكوكب األحمر. وذل، ونوعية الدراسات التي  ك بحضور كب

الدولة يتقدمھم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

  دبي حفظه هللا .

روع  ريخ أن المش اف الم ارات الستكش روع اإلم ل مش ق عم ه فري ذي قدم رض ال الل الع الن خ م اإلع وت

ة  اإلماراتي سيجيب على أسئلة جديدة حول الكوكب ابقا بسبب قل ا س ة عليھ اء اإلجاب م يستطع العلم األحمر ل

البيانات والمعلومات وسيغطي جوانب لم تتم تغطيتھا سابقا من نواح علمية ومعرفية، حيث سيعمل المشروع 

 من المياه وھروب الجوي غالفه تآكل وأسباب المريخ مناخ عناإلماراتي على رسم صورة واضحة وشاملة 

ه، وسوبالتال سطحه على اة علي اء فرص الحي اراتي  يوفري اختف ة المشروع اإلم ة متابع ة يومي  الطقس لحال

ة الشاھقة  األحمر الكوكب على وتفاعل التغيرات في أجوائه من عواصف ودرجات حرارة مع قممه البركاني

وذج مت م نم اء رس رة للعلم وفر ألول م ا ي عة مم ة وصحرائه الواس ة وصفائحه الجليدي ه العميق ل ووديان كام

 للتغيرات الجوية اليومية والموسمية على سطح الكوكب وتفاعلھا مع تضاريسه ويساعد العلماء على فھم 



 
 

4 
 

 

االسباب العميقة الختفاء المياه عن الكوكب األحمر بعد أن كانت متوفرة عليه  بكثرة ويسھم في رسم صورة 

  متوقعة لتغير الغالف الجوي والمناخ على كوكب األرض عبر آالف السنين القادمة . 

ام  ي النصف االول من الع يارة صغيرة ف ه وزن س ادل وزن ذي يع اراتي وال بار اإلم ينطلق المس  2020وس

ه،  200ألف كم / ساعة وصوال لوجھته النھائية بعد  126مليون كم بسرعة  600ليقطع  دء رحلت يوم من ب

ام  ى الع بار حت ة المس تمر مھم ام  2023وستس ى الع دھا حت ة تمدي ع إمكاني روع  2025م يوفر مش ، وس

احثين  جيجابايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ حيث سيقوم 1000أكثر من  اإلمارات ق من الب فري

اء  200والعلماء اإلماراتيين بدراستھا ونشرھا ألكثر من  ا آالف العلم تفيد منھ الم ليس ي حول الع مركز بحث

وم الفضاء . ي عل ريخ  المتخصصين ف ارات الستكشاف الم ل مشروع اإلم ق عم دد فري غ ع ا  75ويبل حالي

  . 2020مھندسا وباحثا قبل العام  150ليصل ل

  

وزراء وبھذه المناسب يس مجلس ال ة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئ

أن ي ب اكم دب ة  ح رية ، ومحط ة البش ة للمعرف يكون إضافة إماراتي ريخ س ارات الستكشاف الم روع اإلم مش

  .حضارية في تاريخنا العربي، واستثمار حقيقي ألجيالنا المستقبلية 

وزراء وأضاف سموه خالل الحفل ال يس مجلس ال ان نائب رئ د آل نھي ن زاي ذي حضره سمو الشيخ سيف ب

أن مشروع  ر شئون الرئاسة ب وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزي

 سابق دوروكما كان لنا  ، حضارة أھلاإلمارات الستكشاف المريخ يبعث بثالث رسائل ، األولى للعالم بأننا 

ا العرب أيضا الحق دور لنا سيكون اإلنسانية عرفةالم في ه ، والثانية إلخوانن ا  مستحيل يوجد ال بأن وبإمكانن

د  م يصل ألبع منافسة بقية األمم العظمى ومزاحمتھا في السباق المعرفي ، والثالثة لشبابنا بأن من يعشق القم

  ال سقف وال سماء لطموحاتنا . منھا .. يصل للفضاء.. و

عاما بدأ زايد وراشد ، وواصلوا الليل بالنھار لبناء إنسان اإلمارات  43صغيرة قبل  وقال سموه " من خيمة 

ة حفظه هللا ، واليوم  يس الدول ان رئ د آل نھي ن زاي ق عمل تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة ب دينا فري ل

ق عمل الم دمعت ينافس األمم الكبرى في الوصول للمريخ " وقال سموه لفري وم ل د الي م زاي و رآك شروع " ل

  مسيرته" وتتويجعيناه .. أنتم غرسه وثمرة عمله 
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ى آالف  اء عل ذي جاء بن اره لمسبار المريخ وال م إختي ذي ت ل عن اإلسم ال وأعلن صاحب السمو خالل الحف

ذي أبناء الوطن العربي الختيار إسم للمالمشاركات التي وصلت عبر الدعوة التي وجھھا سموه لكافة  بار ال س

ا  ال سموه " نشكر كل من تفاعل معن .. يمثل أول مشروع عربي وإسالمي للوصول للكوكب األحمر ،  وق

ريخ بار للم ال أول مس اريخي إلرس ي الت روعنا العرب ع مش ذا ، وم ي ھ ريك ف و ش ل ھ اھم وتفاع ن س ل م ك

ا وم بأنن ن الي ا  المشروع . ويسرنا أن نعل بارأخترن م  للمس بار األمل" إس د ألن .. "مس ان زاي ل ك  األمل يمث

بار وھذا..  للمنطقة األمل تمثل اليوم واإلمارات..  اإلمارات لدولة ل المس ين األمل يمث  العرب الشباب لمالي

أس عكس واألمل.. أفضل بمستقبل د ال ونحن..  الي ا نري أس يصيبھا أن لمنطقتن دا الي ا أمل ..  أب اك دائم ھن

  .هللا بإذنبمستقبل أفضل للجميع 

  

اة إنجاز وال مستقبل وال .. العربي للشباب أمل رسالة ھو للمريخ اإلماراتواضاف سموه " مشروع   وال حي

  " بدون األمل 

  

كما أكد سموه خالل الحفل أيضا بأن " مشروع المريخ ھو استثمار استراتيجي في اإلنسان .. واالستثمار في 

   والمعرفة سترى نتيجته أجيال كثيرة قادمة بإذن هللا "اإلنسان ھو استثمار رابح .. واالستثمار في العلم 

  

ارات  ي لمشروع اإلم تية والجدول الزمن ة التفاصيل اللوجس وھذا وقد تم اإلعالن أيضا خالل الحفل عن كاف

يمالستكشاف كوكب المريخ ، وسيساعد المشروع آالف العلماء عند االنتھاء منه على  ة وجود تقي  مناسبة بيئ

رة كل له المشابھة الكواكب آالف على للحياة ساعة  55.  ويضم مسبار اإلمارات الذي يدور حول المريخ م

ي التغيرات أنماط لقياسالعديد من األجھزة التقنية الدقيقة التي سيتم استخدامھا  د، الحرارة، درجات ف  والجلي

 البراكين قمم فوق لمناخل تفصيلية. وسيوفر المشروع بيانات المريخ أجواء في الغبار إلى إضافة الماء وبخار

ات  السحيقة وديانه أعماق في المناخ و األحمر الكوكب سطح على الموجودة الضخمة ك بطبق ة كل ذل وعالق

  الغالف الجوي .
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ل " إ الرميثي ثاني محمد خليفه الدكتور سعادةمجلس إدارة وكالة اإلمارات للفضاء وقال رئيس   نخالل الحف

ارات وكالة م للفضاء االم ة االشرافية مسؤليتھا وبحك ى والتمويلي ذا عل وطني المشروع ھ ا تعمل ال ى جنب  ال

ل المحدد بالوقت تنفيذه يتم لكي االستراتيجيين والشركاء المشروع فريق مع جنب د والتموي ك المعتم  من وذل

  ".هللا باذن االساسية ھدافةأ المشروع ليحقق الكبيرة الفضائية بالمشاريع الخاصة الممارسات افضل خالل

  

ل عرضا شامال عن المشروع وع ة  نوقدم فريق عمل مشروع اإلمارات الستكشاف المريخ خالل الحف كاف

  تفاصيله العلمية باإلضافة لفيديو توضيحي حول رحلة اإلمارات للمريخ (الرابط) ..

  (مرفق) وفيما يلي أھم التفاصيل العلمية للمشروع :
  

  

  

  

  

 
  

  

  

  انتھى

   

 


