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اهتمام القيادة السياسية بمشروع وكالة الفضاء املصرية  ..التفاصيل ص )(٨
ت %% %ناول %% %ت وس %% %ائ %% %ل اإلع %% %الم ف %% %ي ال %% %فترة

ال %% %صلة امل %% %باش %% %رة به %% %ذه ال %% %وك %% %ال %% %ة ،وم %% %دى

حج%% %ر األس%% %اس ال%% %ذي ب%% %نى ع%% %ليه ب%% %رن%% %ام%% %ج

االخ%%يرة خ%%بر مش%%روع إن%%شاء وك%%ال%%ة ال%%فضاء

اس %% % % % %تعدادات %% % % % %ها م %% % % % %ن ح %% % % % %يث ال %% % % % %خبرات

الفضاء املصري.

امل%صري%ة وه%و أح%د امل%وض%وع%ات ال%هام%ة ذات

واإلم %%كان %%ات ال %%علمية والبش %%ري %%ة ل %%لقيام به %%ذه

ول %%لتعرف ع %%ن ق %%رب ع %%لى ال %%هيئة ال %%قوم %%ية

ال%بعد ال%قوم%ي وال%تي ال ي%عي ال%كثيرون م%دي

الخ %%طوة ال %%تي ك %%نا ف %%ي اش %%د ال %%حاج %%ة إل %%يها

ل %% % %الس %% % %تشعار م %% % %ن ال %% % %بعد وع %% % %لوم ال %% % %فضاء

أه %% %ميته ف %% %ي ن %% %قل وت %% %وط %% %ني ت %% %كنول %% %وج %% %يات

مل %% %ا ل %% %ها م %% %ن أث %% %ر ف %% %عال وم %% %باش %% %ر ل %% %تحقيق

ول %%لوق %%وف ع %%لى م %%ا ت %%زخ %%ر ب %%ه م %%ن إم %%كان %%ات

ال %%فضاء وم %%ا ل %%ها م %%ن دور ه %%ام ف %%ي خ %%دم %%ة

االه%%داف ال%%تنموي%%ة وال%%تكنول%%وج%%ية مل%%صر ف%%ي

بش %% % % %ري %% % % %ة ذات خ %% % % %برات ع %% % % %ال %% % % %ية م %% % % %تعددة

أه%داف ال%تنمية املس%تدام%ة ف%ي م%صر .ت%نفيذ

م%%ثل ه%%ذا ال%%توق%%يت ال%%ذي ي%%تطلب ال%%عمل ب%%كل

ال%%تخصصات وأب%%حاث م%%تميزة ف%%ي م%%جاالت

ه %% % %ذا املش %% % %روع س %% % %وف ي %% % %وف %% % %ر ال %% % %بيان %% % %ات

جه%% %د وإخ%% %الص ب%% %رؤي%% %ة مس%% %تقبلية م%% %واك%% %بة

ت %%كنول %%وج %%يا ال %%فضاء وت %%طبيقات االس %%تشعار

وامل %% %علوم %% %ات ال %% %دق %% %يقة ع %% %ن امل %% %وارد امل %% %تاح %% %ة

ل %%لتطور ال %%علمي الس %%ري %%ع م %%ن ح %%ول %%نا وف %%ى

م %% %ن ال %% %بعد ،ك %% %ان ل %% %لناف %% %ذة ه %% %ذا ال %% %لقاء م %% %ع

ل%تكون ب%مثاب%ة ق%اع%دة ب%يان%ات ح%يوي%ة ت%ساع%د

العديد من دول العالم.

ال %% % %سيد األس @ @@تاذ ال @ @@دك @ @@تور  /مح @ @@مود

متخ%% %ذي ال%% %قرارات م%% %ن ال%% %قيادة ال%% %سياس%% %ية

وم %%ن ه %%نا ي %%أت %%ي ه %%ذا ال %%عدد م %%ن ال %%ناف %%ذة

ف %%ي ت %%حقيق اق %%صى ف %%ائ %%دة م %%ن االس %%تخدام

إلل %% % % %قاء ال %% % % %ضوء ع %% % % %لى ال %% % % %هيئة ال %% % % %قوم %% % % %ية

األمثل لتلك املوارد.

ل %% % %الس %% % %تشعار م %% % %ن ال %% % %بعد وع %% % %لوم ال %% % %فضاء

وي%تبادر ال%ى األذه%ان أس%ئلة ع%دة ح%ول

ل %% %كون %% %ها إح %% %دى ال %% %هيئات ال %% %بحثية ال %% %هام %% %ة

آل%ية وأه%مية إن%شاء وك%ال%ة ال%فضاء امل%صري%ة،

ال %%تاب %%عة ل %%وزارة ال %%بحث ال %%علمي وب %%اع %%تباره %%ا

ول %%كن ي %%بقى ال %%سؤال األه %%م ع %%ن ال %%جهة ذات
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حس@ني  -رئ%يس ال%هيئة ال%قوم%ية ل%الس%تشعار
من البعد وعلوم الفضاء.

وق@ @@د ب@ @@دأن@ @@ا ح@ @@وارن@ @@ا م@ @@ع س@ @@يادت@ @@ه
بالسؤال عن تاريخ ونشأة الهيئة؟
وكانت االجابة:
ب %%دأ ن %%شاط االس %%تشعار م %%ن ال %%بعد وع %%لوم
ال %%فضاء ف %%ي م %%صر م %%ع ب %%داي %%ة الس %%بعينات
م%% %ن ال%% %قرن امل%% %اض%% %ي وتح%% %دي%% %دا ف%% %ي ع%% %ام

أ.د  /محمود حسني

 ١٩٧١م %%ن خ %%الل مش %%روع ب %%حثي مش %%ترك
ت %%حت م %%ظلة أك %%ادي %%مية ال %%بحث ال %%علمي ث %%م
ت %%طور إل %%ى إن %%شاء م %%رك %%ز ل %%الس %%تشعار م %%ن
ال %% % % %بعد ف %% % % %ي ذات ال %% % % %عام وك %% % % %ان ت %% % % %اب %% % % %عاً
ل %% % % %ألك %% % % %ادي %% % % %مية ،إل %% % % %ى أن ص %% % % %در ال %% % % %قرار
الج%% % % %مهوري رق%% % % %م  ٤٨٩ف%% % % %ي ع%% % % %ام١٩٩١

ب %%إن %%شاء ال %%هيئة ال %%قوم %%ية ل %%الس %%تشعار م %%ن
ال %% %بعد ك %% %هيئة ع %% %ام %% %ة ت %% %تبع وزارة ال %% %دول %% %ة
ل%%شئون ال%%بحث ال%%علمي .ث%%م أع%%يد ت%%نظيمها
ط%% %بقا ً ل%% %لقرار الج%% %مهوري رق%% %م  ٢٦١ل%% %سنة
 ١٩٩٤ل%% % %تكون إح%% % %دى ال%% % %هيئات ال%% % %تاب%% % %عة
ل %% % %وزارة ال %% % %بحث ال %% % %علمي ت %% % %حت م %% % %سمى
ال %% %هيئة ال %% %قوم %% %ية ل %% %الس %% %تشعار م %% %ن ال %% %بعد
وعلوم الفضاء.
واس %% % %تطرد االس %% % %تاذ ال %% % %دك %% % %تور /مح %% % %مود
حس%ني ق%ائ%ال " :رؤي%ة ال%هيئة أن ت%كون اك%ثر
امل%% % %راك%% % %ز ال%% % %بحثية ت%% % %ميزا ً ع%% % %لى املس%% % %توى
املح %% %لي واإلق %% %ليمي وال %% %دول %% %ي ف %% %ي م %% %جال
ت%%صنيع و ت%%طبيق وت%%طوي%%ر ت%%قنيات ال%%فضاء
وت%% % %كنول%% % %وج%% % %يات االس%% % %تشعار م%% % %ن ال%% % %بعد
الس%تكشاف وإدارة امل%وارد األرض%ية ل%دع%م

متخ %%ذي ال %%قرار وال %%باح %%ثني ف %%ي ق %%طاع %%ات
التنمية املختلفة في الدولة.
رسالة الهيئة :
ت%تلخص رس%ال%ة ال%هيئة ف%ي م%تاب%عة وت%وط%ني
وت%% % %قدي%% % %م أح%% % %دث ال%% % %تقنيات ف%% % %ي م%% % %جاالت
االس %% % % % %تشعار م %% % % % %ن ال %% % % % %بعد وال %% % % % %تطبيقات
الح %% %دي %% %ثة ل %% %علوم ال %% %فضاء وب %% %ناء ال %% %قدرات
ال %%ذات %%ية ل %%تطبيقها ونش %%ر االس %%تفادة م %%نها
وال%%تعاون ال%%علمي م%%ع م%%ختلف امل%%ؤس%%سات
بالدولة لخدمة خطط وأهداف التنمية.
وال ت %% % % %دخ %% % % %ر ال %% % % %هيئة جه %% % % %دا م %% % % %ن أج %% % % %ل
ت % % % % % %ح%ق%ي%ق م%ج % % % % % %م%وع %% % % % % %ة م %% % % % % %ن األه %% % % % % %داف
االستراتيجية وأهمها:
االن %%تقال إل %%ى املس %%توى ال %%عامل %%ي ف %%ي
م %% % % % %جاالت ت %% % % % %كنول %% % % % %وج %% % % % %يا ال %% % % % %فضاء
واالستشعار من البعد.
ت %%طوي %%ر ال %%هيئة ل %%تكون ف %%اع %%لة ف %%ي ب %%ناء
وت%%طوي%%ر ن%%ظم ال%%رص%%د وال%%تنبؤ واإلن%%ذار
امل%بكر وت%فعيل ه%ذه األن%ظمة م%ن خ%الل
مؤسسات الدولة.
إع%% %داد ال%% %كوادر ال%% %علمية امل%% %تخصصة
وب %%ناء ق %%درات %%ها ال %%ذات %%ية ف %%ي م %%جاالت
ت % % % % % %ط%ب%ي%ق%ات ال % % % % % %ت%ق%ن%ي%ات ال%ح %% % % % % %دي % % % % % %ث%ة
ل%% % % % %الس%% % % % %تشعار م%% % % % %ن ال%% % % % %بعد وع%% % % % %لوم
تكنولوجيات الفضاء.
زي %% %ادة ع %% %دد ون %% %وع %% %ية وج %% %ودة اإلن %% %تاج
البحثي والخدمي للهيئة .
زي%% % %ادة أوج%% % %ه ال%% % %تعاون وال%% % %تعاق%% % %دات
واالت %%فاق %%يات ب %%ني ال %%هيئة وامل %%ؤس %%سات
األخ %% %رى ال %% %تي ت %% %دع %% %م خ %% %طة ال %% %تنمية
ب%ال%دول%ة وال%تي ت%ساه%م ف%ي دع%م ال%نات%ج
القومي املحلي.
ت%% % %فعيل دور ال%% % %هيئة ف%% % %ي االت%% % %فاق%% % %ات
اإلقليمية والدولية.
ت %% % %حقيق ال %% % %جودة ف %% % %ي األداء وت %% % %نفيذ
األعمال.
م%% %ن خ%% %الل اس%% %تعراض%% %نا ال%% %ساب%% %ق ل%% %رؤي%% %ة
ورس%% % %ال%% % %ة وأه%% % %داف ال%% % %هيئة  ..ي%% % %مكننا أن
نح%دد أه%م امل%جاالت وامل%هام ال%تي ت%ضطلع
بها الهيئة:
 -١رص@ @ @ @ @@د ال @ @ @ @ @ث @@روات وامل@ @ @ @ @@وارد
الطبيعية:
)وأه %%مها ال %%ثروات امل %%عدن %%ية وم %%واد ال %%بناء -
االس %% % %تزراع ال %% % %سمكي  -امل %% % %وارد ال %% % %بيئية
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ال%زراع%ية  -امل%وارد ال%بيئية الس%طحية وت%حت
الس %%طحية  -ال %%بحيرات امل %%صري %%ة و ال %%بيئة
البحرية(.

الثروات التعدينية باملثلث الذهبي بمحافظة البحر األحمر

 -٢املخاطر الطبيعية والبيئية:
وأه%مها ت%آك%ل ال%شواط”  -ال%سيول  -ح%رك%ة
ال %% %كثبان ال %% %رم %% %لية  -ت %% %لوث امل %% %ياه وال %% %هواء
واألت%% % % % %رب%% % % % %ة  -االن%% % % % %زالق%% % % % %ات االرض%% % % % %ية -
ال %% % % %تغيرات امل %% % % %ناخ %% % % %ية( مش %% % % %روع االدارة
امل%%تكام%%لة مل%%ياه ال%%صرف م%%ن مح%%طة ال%%بالن%%ة
 -أسوان

 -٣البيئة املعلوماتية املكانية :
)وأه%%م مش%%تمالت%%ها ق%%واع%%د ال%%بيان%%ات  -ن%%ظم
امل%علوم%ات ال%جغراف%ية  -ال%نمذج%ة ال%ري%اض%ية
ال%تصوي%ر ال%جوي  -ن%ظم امل%سح امل%يدان%يل%% % %ألراض%% % %ي وامل%% % %ياه  -التخ%% % %ري%% % %ط وإن%% % %تاج
الخ %%رائ %%ط امل %%تخصصة  -اس %%تخدام غ %%طاء
األرض ف%ي التخ%طيط ال%عمران%ي وال%زراع%ي
 ....... -الخ(.

مش%% % %روع الخ%% % %رائ%% % %ط ال%% % %رق%% % %مية للتج%% % %معات
العمرانية ٢٠١٥

ب %% %اإلض %% %اف %% %ة ال %% %ى امل %% %جاالت امل %% %تنوع %% %ة ألنش %% %طة ال %% %هيئة ال %% %قوم %% %ية
ل%إلس%تشعار م%ن ال%بعد وع%لوم ال%فضاء ودوره%ا ال%بارز ف%ي ت%حقيق
أه %% %داف ال %% %تنمية ف %% %ي م %% %صر وخ %% %دم %% %ة املش %% %روع %% %ات ذات ال %% %بعد
ال %%قوم %%ي  ،الب %%د أن ي %%أت %%ي دور ال %%بحث ال %%علمي ال %%ذي ي %%ساع %%د ف %%ي
ت %%نفيذ وت %%حقيق ب %%عض امل %%وض %%وع %%ات ،وي %%تلخص ه %%ذا ال %%دور ف %%ي
اآلتي:
•اس%تكمال ورف%ع ك%فاءة ال%قوى البش%ري%ة ب%ال%هيئة وت%دري%ب ال%عام%لني
ع%% % %لى ت%% % %كنول%% % %وج%% % %يا امل%% % %علوم%% % %ات ون%% % %ظم امل%% % %علوم%% % %ات ال%% % %جغراف%% % %ية
وت%% %كنول%% %وج%% %يات االس%% %تشعار وال%% %فضاء م%% %ن خ%% %الل م%% %يكنة أن%% %ظمة
العمل.
• إج %%راء ال %%بحوث وال %%تطوي %%ر ف %%ي م %%جاالت االس %%تشعار م %%ن ال %%بعد
ونش%% %ر ال%% %تقنيات الح%% %دي%% %ثة ف%% %ي ه%% %ذا امل%% %جال ش%% %دي%% %د ال%% %تخصص
بمصر.
• زيادة االهتمام باملشروعات التي خدم خطط التنمية القومية.
• دع%م ال%تعاون م%ع امل%ؤس%سات املح%لية

واألجنبية ذات الصلة بمجاالت أنشطة الهيئة.
ت %%قوي %%ة االرت %%باط وال %%توأم %%ة ب %%امل %%راك %%ز ال %%بحثية ال %%عرب %%ية واألف %%ري %%قية
املماثلة.
• دع %%م األنش %%طة ال %%فضائ %%ية ع %%ن ط %%ري %%ق ب %%ناء واط %%الق ع %%دد م %%ن
أق %% %مار االس %% %تشعار م %% %ن ال %% %بعد وامل %% %عام %% %ل ال %% %فضائ %% %ية ومح %% %طات
اس%تقبال ب%يان%ات األق%مار ال%صناع%ية وم%عام%ل م%عال%جتها وت%وظ%يفها
لخدمة أهداف التنمية.
• إج%% %راء ال%% %بحوث وال%% %دراس%% %ات ف%% %ي م%% %جال ت%% %كنول%% %وج%% %يا ال%% %فضاء
وال %% %نهوض ب %% %ال %% %صناع %% %ة امل %% %صري %% %ة ل %% %تصميم وت %% %صنيع امل %% %كون %% %ات
الفضائية بمصر.
• االسراع في إنشاء وكالة الفضاء املصرية.

برنامج القمر الصناعي التعليمي للجامعات املصرية
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وم%ن الج%دي%ر ب%ال%ذك%ر ب%أن ال%هيئة ح%اص%لة ع%لى
ال %%جودة ت %%عتبر ال %%هيئة ال %%قوم %%ية ل %%الس %%تشعار
م %% % %ن ال %% % %بعد وع %% % %لوم ال %% % %فضاء م %% % %ن ال %% % %هيئات
ال %%بحثية امل %%رت %%بطة ب %%ال %%برام %%ج ال %%قوم %%ية ل %%لتنمية
وخ%دم%ة امل%جتمع ب%ال%دول%ة .وه%ذا ي%جعل ل%تطبيق
ن %%ظام ال %%جودة ع %%لى أنش %%طة ال %%هيئة امل %%ختلفة
أه %%مية وط %%نية خ %%اص %%ة .وت %%عبر إدارة ال %%بحث
ال%%علمي ش%%أن%%ها ك%%شأن ك%%ل األع%%مال ،ب%%ل م%%ن
أش%% % % %ده%% % % %ا ارت%% % % %باط%% % % %ا ب%% % % %نظم إدارة ال%% % % %جودة
وب%%امل%%عاي%%ير ل%%حاج%%ته إل%%ي ال%%دق%%ة واإلت%%قان ف%%ي
اس %% %تخراج ال %% %نتائ %% %ج وت %% %فسيره %% %ا وتح %% %ليلها،
ألن%%ها ليس%%ت ع%%مالً ع%%ادي %ا ً ي%%مكن ال%%تجاوز ف%%يه
ب%% % %ما ي%% % %حتم إدارة ك%% % %ل م%% % %راح%% % %لها ب%% % %مهارات

ومعايير الدقة واإلتقان.
وق%% %د ت%% %م ال%% %نجاح ل%% %لمراح%% %ل األول%% %ي مل%% %نظوم%% %ة
ال %% %جودة ب %% %ال %% %هيئة ب %% %ال %% %حصول ع %% %لي ش %% %هادة
األي%% %زو  9001/2008ع%% %ام  ٢٠١٠م%% %ن ق%% %بل
الش %% % %رك %% % %ة امل %% % %ان %% % %حة ل %% % %شهادة األي %% % %زو TUV
 Rheinlandث%%م ت%%م تج%%دي%%د ال%%حصول ع%%لي
ال%% %شهادة ع%% %ام  .٢٠١٣ك%% %ما ح%% %صلت ال%% %هيئة
ع %% % %لي ش %% % %هادة األي %% % %زو  9001/2015ع %% % %ام
 ٢٠١٦م%% %ن ق%% %بل الش%% %رك%% %ة امل%% %ان%% %حة ل%% %شهادة
األي%%زو  Russian Registerح%%يث ت%%عتبر
ال %% %هيئة أول ج %% %هة ب %% %حثية /ج %% %ام %% %عة م %% %صري %% %ة
تحصل علي هذه الشهادة٫
ت %%وج %%هنا ب %%ال %%سؤال اآلت %%ي ل %%ألس %%تاذ ال %%دك %%تور/
مح%مود حس%ني  -رئ%يس ال%هيئة ع%ن الخ%دم%ات

ال %% % %تي ت %% % %قدم ل %% % %لمواط %% % %نني وج %% % %هات اإلن %% % %تاج
واملؤسسات داخل الدولة؟
•أج%% % %اب س%% % %يادت%% % %ه ب%% % %أن ك%% % %ل ث%% % %روات م%% % %صر
وم %%وارده %%ا امل %%تاح %%ة ه %%ي م %%لك ل %%كل امل %%صري %%ني
وان االس %%تخدام األم %%ثل وت %%عظيم االس %%تفادة
م %%ن ت %%لك ال %%ثروات إن %%ما ي %%عود ب %%ال %%فائ %%دة ع %%لى
امل%واط%نني وال%دول%ة ،وي%مكننا ت%لخيص أه%م ت%لك
الخدمات فيما يلى
•اس%% %تخدام ت%% %قنيات االس%% %تشعار م%% %ن ال%% %بعد
ل %%حصر وت %%صنيف امل %%وارد ال %%طبيعية ك %%امل %%ياه
واألراض %%ي ال %%صال %%حة ل %%الس %%تغالل ال %%زراع %%ي
وكذلك الثروات املعدنية.
•اس%% %تخدام ت%% %قنيات االس%% %تشعار م%% %ن ال%% %بعد
ف%ي ب%ناء ق%واع%د ال%بيان%ات امل%كان%ية ال%جغراف%ية
لألغراض املختلفة.
•ال%دراس%ات ال%جيوت%قنية ال%ضروري%ة للتخ%طيط
العمراني وانشاء املدن الجديدة.
•ال%% % %تصوي%% % %ر ال%% % %جوي ب%% % %اس%% % %تخدام ب%% % %يان%% % %ات
األق%مار ال%صناع%ية وال%صور ال%جوي%ة وال%صور
ف %% %ائ %% %قة ال %% %تفري %% %ق ال %% %طيفي وت %% %طبيقات %% %ها ف %% %ي
املجاالت املختلفة.
•ت %%طبيقات إدارة ال %%شواط” واخ %%تيار م %%واق %%ع
املوان”.
•اس %%تخدام ت %%قنيات االس %%تشعار ف %%ي ك %%شف
وم%%تاب%%عة ال%%تعدي%%ات ع%%لى األراض%%ي ال%%زراع%%ية
وك%% % %ذل%% % %ك ف%% % %ي ال%% % %توس%% % %ع األف%% % %قي ل%% % %الم%% % %تداد
العمراني.
•التدريب في مجال االستشعار من البعد.
•البحث عن مصادر املياه الجوفية.
•اس%% %تخدام ص%% %ور األق%% %مار ال%% %صناع%% %ية ف%% %ي
إص%دار األط%ال%س وال%وث%ائ%ق ال%ورق%ية وال%رق%مية
بالتعاون مع املنظمات املحلية والدولية.
•اس %%تخدام ب %%يان %%ات األق %%مار ال %%صناع %%ية ف %%ي
التنبؤ بالطقس ومحاكاة التغيرات املناخية.
•ت%قييم م%صادر امل%ياه واألراض%ي ب%اس%تخدام
ت %%كنول %%وج %%يا امل %%علوم %%ات األرض %%ية وب %%التخ %%طيط
األم %% % %ثل الس %% % %تخدام %% % %ات ب %% % %عض األراض %% % %ي
ال %% %قاب %% %لة ل %% %الس %% %تزراع ،واج %% %راء ال %% %دراس %% %ات
امل%% % %تعلقة ب%% % %ال%% % %حصر ال%% % %تصنيفي وال%% % %ترك%% % %يب
امل%% % % %حصول ل%% % % %بعض ال%% % % %نبات%% % % %ات امل%% % % %نزرع%% % % %ة
ب%%اس%%تخدام ب%%يان%%ات ال%%صور ال%%فضائ%%ية ون%%ظم
املعلومات الجغرافية.
•دبلوم مهني مع املجلس األعلى للجامعات
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•ب %% % % %رن %% % % %ام %% % % %ج م %% % % %هني م %% % % %تقدم ف %% % % %ي م %% % % %جال
االس%% % %تشعار م%% % %ن ال%% % %بعد ون%% % %ظم امل%% % %علوم%% % %ات
ال %%جغراف %%ية ي %%تسم ب %%الج %%دي %%ة وي %%حقق ال %%تميز
للخريج ويجعله منافسا ً في سوق العمل.
وي %% % %طرح ال %% % %برن %% % %ام %% % %ج امل %% % %كثف خ %% % %الل ث %% % %الث
مس %%توي %%ات ي %%تعلم ال %%طالب خ %%الل %%ها ال %%تقنيات
الح %%دي %%ثة وت %%طبيقات %%ها ف %%ي االس %%تشعار م %%ن
ال%%بعد ون%%ظم امل%%علوم%%ات ال%%جغراف%%ية ب%%االع%%تماد
ع %% %لى ال %% %تدري %% %ب ال %% %عملي امل %% %هارى ل %% %تأه %% %يل
م %%حترف ف %%ي ذل %%ك امل %%جال ل %%دي %%ه ال %%قدرة ع %%لى
ح%%ل امل%%شاك%%ل امل%%هنية ب%%أس%%لوب ع%%لمي م%%تمثالً
ف%ي ت%نفيذ مش%روع تخ%رج ي%قدم%ه ال%طالب ف%ي
نهاية البرنامج.
ول %%تحقيق ال %%نجاح ف %%ي ت %%قدي %%م م %%ا س %%بق م %%ن
خ%%دم%%ات م%%جتمعية ل%%لمواط%%نني و ل%%لمؤس%%سات
ال %%عام %%لة ف %%ي م %%صر ،تج %%در اإلش %%ارة ه %%نا أن

ال %%هيئة ت %%متلك مج %%موع %%ة م %%ن امل %%وارد وال %%كوادر
البش%% % %ري%% % %ة م%% % %ن ذوى ال%% % %خبرة امل%% % %شهود ل%% % %ها
ب %% %ال %% %كفاءة .ب %% %اإلض %% %اف %% %ة ال %% %ى م %% %ا س %% %بق ف %% %ان
ال %% %هيئة ت %% %زخ %% %ر ب %% %اإلم %% %كان %% %يات امل %% %تاح %% %ة ذات
ال %% %صلة ال %% %تي ت %% %ساع %% %د ع %% %لى أداء األع %% %مال
وت%% % % %حقيق األه%% % % %داف وت%% % % %قدي%% % % %م الخ%% % % %دم%% % % %ات
واالستشارات ،نذكر أهمها:
 مح %%طة أرض %%ية الس %%تقبال ب %%يان %%ات األق %%مارالصناعية بأسوان.

 مح %%طة م %%ناخ %%ية الس %%تقبال ب %%يان %%ات األق %%مار ال%فضاء ب%ام%تالك%ها ال%عدي%د م%ن امل%وارد امل%ادي%ة  ٩٥م %% % % % %هندس م %% % % % %تخصص ف %% % % % %ي ت %% % % % %شغيلالصناعية من طراز ). (NOAA

وال%%بنية ال%%تحتية وأجه%%زة وم%%عام%%ل ب%%ما ي%%ؤه%%لها وتصميم واختبار األقمار الصناعية.

 مح %% % %طة ال %% % %تحكم ب %% % %األق %% % %مار ال %% % %صناع %% % %ية ل %%لقيام ب %%ال %%دور امل %%نوط ب %%ها أداؤه ف %%ي خ %%دم %%ة * ١١٤م%ن اإلداري%ني وال%وظ%ائ%ف امل%عاون%ة ف%يبالقاهرة الجديدة GCS .

ال %% %وط %% %ن  ،وم %% %ن ال %% %ضروري ان ن %% %شير ال %% %ى برنامج الفضاء.

ن%ظام أرش%فة وح%فظ ل%بيان%ات أق%مار ص%ناع%ية اس %%تعراض إم %%كان %%ات ال %%هيئة وم %%وارده %%ا م %%ن أه%% % %م مخ%% % %رج%% % %ات ال%% % %بحث ال%% % %علمي ب%% % %ال%% % %هيئةبقدر تخزينية . Terabytes 70

ال%%قوى البش%%ري%%ة ال%%عام%%لة ال%%قادرة ع%%لى ت%%نفيذ ال %% % %قوم %% % %ية ل %% % %الس %% % %تشعار م %% % %ن ال %% % %بعد وع %% % %لوم

 ط%%ائ%%رة ل%%لتصوي%%ر ال%%جوي ط%%راز Beech) .ك%ل م%ا س%بق م%ن خ%دم%ات وت%حقيق اإلن%جازات الفضاء النشر العلمي:وال%% % %نجاح%% % %ات امل%% % %رج%% % %وة ح%% % %يث ت%% % %بلغ ال%% % %قوى ف%% % % % % % % %ي

خ%% % % % % % % %الل

ث%% % % % % % % %الث

اع%% % % % % % % %وام

(craft200
 ك %% %ام %% %يرا ال %% %تصوي %% %ر ال %% %جوي ف %% %ي امل %% %جال البش%% %ري%% %ة ب%% %ال%% %هيئة  ٥٢٨ف%% %رد م%% %وزع%% %ني ك%% %ما  ٢٠١٧-٢٠١٦-٢٠١٥ك %% % % % % %ان إج % % % % % %م%ال %% % % % % %ياألب%% %حاث امل%% %نشورة ب%% %مجالت ع%% %امل%% %ية ومح%% %لية
امل%%رئ%%ي واخ%%ري ب%%ال%%ليزر وك%%ام%%يرا ث%%ال%%ثة ف%%ائ%%قة يلي:
التعدد الطيفي. .
* ٩٤م %% % % %ن ال %% % % %باح %% % % %ثني امل %% % % %تخصصني ف %% % % %ي وبمؤتمرات دولية  ١٥٧بحثا ً.
 أجهزة قياس طيفي ومستشعرات حقلية .ت %% % % %خصصات ت %% % % %طبيقات االس %% % % %تشعار م %% % % %ن ج%% %دي%% %ر ب%% %ال%% %ذك%% %ر ه%% %نا ان ن%% %شير ال%% %ى وج%% %ودإص%% % % % %دارات م%% % % % %نتظمة للمج%% % % % %لة امل%% % % % %صري%% % % % %ة
 م %% % % %عمل م %% % % %عال %% % % %جة ال %% % % %بيان %% % % %ات وال %% % % %صور البعد.الفضائية.

* ٧٧من األخصائيني املدربني.

 -أجهزة مساحية مختلفة.

* ٣٥٧م %%ن أع %%ضاء ال %%كادر ال %%عام )ال %%كوادر ت %%حت م %%ظلة دار النش %%ر ال %%عامل %%ية Elsevier

ل %%الس %%تشعار م %%ن ال %%بعد وع %%لوم ال %%فضاء وه %%ى

 معمل قواعد للبيانات الجغرافية) .( GISاإلدارية واملالية واملعاونة(. مج %% % %موع %% % %ة م %% % %عام %% % %ل ف %% % %ضائ %% % %ية وم %% % %عام %% % %ل * ٢م %% % % %تعاق %% % % %دي %% % % %ن ع %% % % %لى م %% % % %وازن %% % % %ة ال %% % % %هيئة ال %% %علمية ال %% %دول %% %ية ع %% %لى م %% %وق %% %ع Scienceاالستشعار من البعد.
. direct
)اخصائيون وإداريون(.
وكان من إصداراتها حديثا كالتالى:
وت%%عتبر امل%%وارد البش%%ري%%ة ه%%ي اه%%م ال%%عوام%%ل * ٧٥م%ن امل%تعاق%دي%ن امل%تخصصني ب%برن%ام%ج
وم %%درج %%ة ض %%من ق %%اع %%دة ال %%بيان %%ات ل %%لدوري %%ات

*عام  ٢٠١٥/٢٠١٤تم اصدار عددين

ال%%تي ت%%ؤث%%ر ب%%صورة م%%باش%%رة ف%%ي ن%%جاح ع%%مل الفضاء بياناتهم كاالتي:
وأداء ال %%هيئات وامل %%ؤس %%سات  ،وت %%تميز ال %%هيئة * ٢٦من الحاصلني على درجة الدكتوراه.

االص%% %دار ال%% %ثان%% %ى م%% %ن ال%% %عدد  ١٧دي%% %سمبر

ال %% % %قوم %% % %ية ل %% % %الس %% % %تشعار م %% % %ن ال %% % %بعد وع %% % %لوم

٢٠١٤
االصدار األول من العدد  ١٨يونيو ٢٠١٥
*عام ٢٠١٦/٢٠١٥
تم اصدار  ٣اعداد
االص%دار االول م%ن ال%عدد ) ١٨ع%دد خ%اص(
فى اكتوبر ٢٠١٥
االص%دار ال%ثان%ى م%ن ال%عدد  ١٨ف%ى دي%سمبر
٢٠١٥
االص %% %دار االول م %% %ن ال %% %عدد  ١٩ف %% %ى ي %% %ون %% %يو
٢٠١٦
*عام ٢٠١٧/٢٠١٦
تم اصدار  ٣اعداد
االص%دار ال%ثان%ى م%ن ال%عدد  ١٩ف%ى دي%سمبر
٢٠١٦
ملحق العدد  ٢٠فى ابريل ٢٠١٧
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 -1النماذج األولية:

ون %%تاب %%ع ع %%رض م %%ؤش %%رات أداء ال %%هيئة ب %%حثيا ب %%االن %%تقال ال %%ى أه %%م

مؤشرات األداء  -النماذج األولية

املشروعات البحثية الجارية بها:

ق%%اع%%دة ب%%يان%%ات ط%%يفية ع%%لى ش%%بكة اإلن%%ترن%%ت ل%%لهيئة ت%%مثل م%%ختلف أن%%واع

مش %% %روع %% %ات اإلس %% %تشعار وب %% %رن %% %ام %% %ج ال %% %فضاء ف %% %ي ال %% %فترة م %% %ن

الغطاء األرضي في مصر.

 ٢٠١٥/٢٠١٤حتى ٢٠١٧/٢٠١٦
ً
أوال :األنشطة البحثية
ق%%ام%%ت ال%%هيئة ال%%قوم%%ية ل%%إلس%%تشعارم%%ن ال%%بعد وع%%لوم ال%%فضاء ف%%ي
ال %% %فترة م %% %ن  ٢٠١٥/٢٠١٤ح %% %تى  ٢٠١٧/٢٠١٦ب %% %إن %% %جاز ع %% %دد
) (١١٣مش%% %رو ًع%% %ا ب%% %حث ًيا وت%% %عاق%% %د ًي%% %ا ب%% %اإلض%% %اف%% %ة إل%% %ى ع%% %دد م%% %ن
اإلس %% %تشارات ف %% %ى م %% %جاالت اإلس %% %تشعار ع %% %ن ب %% %عد وت %% %طبيقات %% %ه
وع%%لوم وت%%كنول%%وج%%يا ال%%فضاء ،وق%%د ب%%لغت ال%%قيمة امل%%ال%%ية اإلج%%مال%%ية
ل%% %ألنش%% %طة ال%% %بحثية والخ%% %دم%% %ية وال%% %تدري%% %بية امل%% %نفذة ل%% %تلك ال%% %فترة
 ٣٦.٨م%%ليون ج%%نيها ً ت%%قري%%با ً م%%نها  ١٣.٦م%%ليون ج%%نيها إي%%رادات

*البنية التحتية للبيانات املكانية:
"" National Spatial Data Infrastructure

ح%يث ي%حتوى إط%ار ال%بيان%ات امل%كان%ية ) (SDIع%لى ال%عدي%د م%ن األدوات /
الخ%% %دم%% %ات وال%% %تي ت%% %رت%% %بط ب%% %شكل ت%% %فاع%% %لي م%% %ع املس%% %تخدم%% %ني م%% %ن أج%% %ل
ت %%سجيل وح %%فظ وم %%عال %%جة وص %%يان %%ة وم %%شارك %%ة ال %%بيان %%ات امل %%كان %%ية ال %%رق %%مية

املش %% %روع %% %ات ال %% %تعاق %% %دي %% %ة املح %% %لية  ٧.٢م %% %ليون ج %% %نيها إي %% %رادات
املش %%روع %%ات ال %%تعاق %%دي %%ة األج %%نبية ب %%ينما ك %%ان إي %%راد املش %%روع %%ات
ال%% %بحثية ال%% %داخ%% %لية  ١٥.٨م%% %ليون ج%% %نيها ً ع%% %لى ال%% %نحو امل%% %وض%% %ح
التالى:
-1مش %% %روع %% %ات ت %% %عاق %% %دي %% %ة مح %% %لية ٥٢) :مش %% %روع %% %ا ح %% %يث ب %% %لغت
ايرادات تلك الفترة  ١٣٦١٤١٥٩جنيها ً مصريا ً(.
-2مش%روع%ات ت%عاق%دي%ة أج%نبية ٢٢) :مش%روع%ا ً وق%د ب%لغ إي%راد ت%لك
الفترة حوالي  ٧٢٥٩٠٧٤جنيها ً مصريا ً(.
-3مش %%روع %%ات ب %%حثية داخ %%لية ٣٩) :مش %%روع %ا ً ب %%حثيا ً ب %%اإلض %%اف %%ة
إل %%ى ن %%شاط ع %%لمي ي %%تمثل ف %%ي إن %%شاء م %%نظوم %%ة م %%تكام %%لة إلدارة
ال%جودة ل%لهيئة وذل%ك ب%قيمة إج%مال%ية ح%وال%ي  ٤٨٥٥١٠٧٤م%ليون

بطريقة فعاله ومرنه.
وق %%ام %%ت ال %%هيئة ال %%قوم %%ية ل %%الس %%تشعار م %%ن ال %%بعد وع %%لوم ال %%فضاء ب %%بناء

جنيها ً مصريا ً(.

ن%موذج أول%ي ل%ل  SDIم%ن خ%الل ات%اح%ة ال%عدي%د م%ن ب%يان%ات%ها ال%رق%مية ال%تي
ت%خص ب%عض مش%روع%ات%ها ال%ساب%قة وال%جاري%ة ف%ي ش%كل رق%مي م%ن خ%الل
خ%%دم%%ة اإلن%%ترن%%ت امل%%وج%%ودة ب%%ال%%هيئة ب%%واج%%هة م%%وح%%دة ي%%طلق ع%%ليها " ال%%بنية
التحتية للبيانات املكانية".
ويه%دف املش%روع ح%ال%يا إل%ى ت%طوي%ر ك%فاءة ال  SDIل%يعمل مح%ليا ً ف%ي
ب%عض ق%طاع%ات ال%دول%ة ب%حيث ي%كون ق%ادرا ً ع%لى ت%نسيق ت%بادل واس%تخدام
ال %%بيان %%ات م %%ن خ %%الل مج %%موع %%ة م %%ن امل %%عاي %%ير وال %%سياس %%ات امل %%نظمة ب %%ني
م%ختلف ق%طاع%ات ال%دول%ة ال%حكوم%ية م%نها وال%خاص%ة وال%تي ت%عتبر م%صدرا
هاما للبيانات التي يعتمد عليها صانع القرار بشكل أساسي.
وم %%ن أه %%م مخ %%رج %%ات  SDIب %%ناء ق %%اع %%دة ال %%بيان %%ات ال %%طيفية ع %%لى ش %%بكة
اإلنترنت ملختلف أنواع الغطاء األرضي في مصر.
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موضحا ً به جهة التعاقد مع الهيئة

وع%%ن ال%%تعاون ال%%علمي واالت%%فاق%%ات ال%%دول%%ية ح%%دث%%نا
األس %%تاذ ال %%دك %%تور /مح %%مود حس %%ني رئ %%يس ال %%هيئة
عن اهمها فيما يلي:
ب%% % %رن%% % %ام%% % %ج ال%% % %تعاون اإلق%% % %ليمي لتحس%% % %ني إدارةامل%% % %وارد امل%% % %ائ%% % %ية وال%% % %دع%% % %م امل%% % %ؤس%% % %سي ) ال%% % %بنك
الدولي(.
ت%% % %شخيص واس%% % %تخدام األراض%% % %ي امل%% % %تده%% % %ورةبمصر ) االتحاد األوربي – .( FP7
مش %% %روع ب %% %ناء ال %% %قدرات ف %% %ي م %% %جال ت %% %طبيقاتال%% % %صور ال%% % %راداري%% % %ة ف%% % %ى اس%% % %تكشاف ال%% % %ثروات
األرض%%ية ف%%ى م%%صر )ال%%تعاون م%%ع وك%%ال%%ة ال%%فضاء
الكندية(.
مش %%روع امل %%سح ال %%رادي %%وم %%تري ال %%طيفي ل %%لترب %%ةف%% % %ي م%% % %نطقة درب ال%% % %جالب%% % %ة – أس%% % %وان ب%% % %غرض
ال %% % %تنمية ال %% % %زراع %% % %ية ) ب %% % %ال %% % %تعاون م %% % %ع ج %% % %ام %% % %عة
بوسطن-برنامج املعونة األمريكية (USAID
تح%%دي%%د أنس%%ب األم%%اك%%ن وال%%طرق ل%%حصاد امل%%ياهل%%بعض األم%%اك%%ن بش%%به ج%%زي%%رة س%%يناء ب%%إس%%تخدام
ت %%طبيقات اإلس %%تشعار ع %%ن ب %%عد ون %%ظم امل %%علوم %%ات
ال %%جغراف %%ية وال %%نمذج %%ة ال %%حوض %%ي( ص %%ندوق دع %%م
التكنولوجيا واالبتكار ). (STDF
اإلدارة امل%% %تكام%% %لة ل%% %لمناط%% %ق ال%% %ساح%% %لية للبح%% %رامل %%توس %%ط والبح %%ر األس %%ود ) االت %%حاد األورب %%ي –
(FP7
مش %% %روع ال %% %توع %% %ية ب %% %مبادرة ج %% %يميس واف %% %ري %% %قياالس%تخدام%ات االس%تشعار م%ن ال%بعد ف%ى ال%تنمية
ب%%أف%%ري%%قيا ) ) (BRAGMAاالت%%حاد األورب%%ي –
(FP7
مش%% %روع تحس%% %ني ع%% %مليات اإلدارة املح%% %لية م%% %نخ%%الل ت%%بادل امل%%مارس%%ات ال%%جيدة وال%%تدري%%ب ع%%لى
ت %%قنيات ال %%جغراف %%ية امل %%كان %%ية ) االت %%حاد األورب %%ي
)( FP7 - ENPI
مش%% %روع "ال%% %تغيرات امل%% %ناخ%% %ية وت%% %أث%% %يره%% %ا ع%% %لىالدلتاوات بني الهجرة والتكيف
" )International Development
(Research-Canada
•األس %% %تاذ ال %% %دك %% %تور /مح %% %مود حس %% %ني  -رئ %% %يس
الهيئة
ب %%مناس %%بة م %%واف %%قة مج %%لس ال %%نواب بج %%لسته ي %%وم
االث %% %نني  ٢٠١٧-١٢-٢٥ع %% %لى مش %% %روع ق %% %ان %% %ون
إن %% %شاء ال %% %وك %% %ال %% %ة امل %% %صري %% %ة ل %% %لفضاء وب %% %رن %% %ام %% %ج
ال %%فضاء امل %%صري أله %%ميته ف %%ي اإلس %%راع ب %%نقل
وت%%وط%%ني ت%%كنول%%وج%%يات ع%%لوم ال%%فضاء وذل%%ك مل%%ا ل%%ها
م %%ن دور ف %%ي خ %%دم %%ة أه %%داف ال %%تنمية املس %%تدام %%ة
م%ن ح%يث ت%وف%ير ال%بيان%ات وامل%علوم%ات ال%دق%يقة ع%ن
امل%وارد امل%تاح%ة ب%ما ي%سهم ف%ي ت%حقيق االس%تفادة
القصوى باالستخدام األمثل لتلك املوارد.
فه%ال ال%قيت س%يادت%كم ال%ضوء ل%قراء ال%ناف%ذة ع%لى
هذا املوضوع

أج %%اب س %%يادت %%ه ب %%أن ب %%رن %%ام %%ج ال %%فضاء امل %%صري
ب %% % %دأ ف %% % %ي ع %% % %ام  ١٩٩٨ب %% % %تموي %% % %ل م %% % %بدئ %% % %ي م %% % %ن
أك %%ادي %%مية ال %%بحث ال %%علمي وال %%تكنول %%وج %%يا ب %%قيمة
 ٤.٠٠٠.٠٠٠ج % % % % % %ن %ي %ه %ا ً خ % % % % % %ص %ص%%ت إلج %% % % % % %راء
ال%دراس%ات ال%تمهيدي%ة .وف%ي ع%ام  ٢٠٠٠اع%تمدت
أول م%% %يزان%% %ية ل%% %برن%% %ام%% %ج ال%% %فضاء امل%% %صري وب%% %دأ
ال %%عمل ف %%ي ت %%نفيذ ال %%برن %%ام %%ج  ،وب %%ال %%فعل ف %%ي ٢٤
أك %%توب %%ر ت %%م ت %%وق %%يع ع %%قد ت %%صميم وإط %%الق ون %%قل
ت %% %كنول %% %وج %% %يا ال %% %قمر ال %% %صناع %% %ي م %% %صر -س %% %ات١
ب%ال%تعاون م%ع دول%ة اوك%ران%يا ذات ال%خبرات امل%ميزة
في مثل هذا املجال .
وأض %% % %اف ال %% % %دك %% % %تور  /مح %% % %مود حس %% % %ني ب %% % %أن
اإلس%%راع ب%%إص%%دار ق%%ان%%ون ان%%شاء وك%%ال%%ة ال%%فضاء
امل%صري%ة ف%ي ال%وق%ت ال%حال%ي وال%ذى س%يسهم ف%ي
م %% %واج %% %هة م %% %عظم التح %% %دي %% %ات وامل %% %خاط %% %ر ال %% %تي
ت%واج%هها ال%بالد ف%ضال ع%ن دور ه%ذه ال%وك%ال%ة ف%ي
خ %% %دم %% %ة أه %% %داف ال %% %تنمية وال %% %حفاظ ع %% %لى األم %% %ن
ال%% % %قوم%% % %ي امل%% % %صري ،وتج%% % %در اإلش%% % %ارة ه%% % %نا أن
ال %%وك %%ال %%ة س %%تعمل ع %%لى ت %%وح %%يد ال %%جهود وال %%تنسيق
ب %% %ني ج %% %ميع ال %% %هيئات وامل %% %راك %% %ز ال %% %بحثية امل %% %عنية
ب%% % %ال%% % %فضاء داخ%% % %ل م%% % %صر م%% % %نعا ل%% % %لتداخ%% % %ل ف%% % %ي
االختصاصات".
واس%% %تطرد س%% %يادت%% %ه ق%% %ائ%% %ال ":وب%% %ال%% %فعل نج%% %د أن
ال%%وك%%ال%%ة ل%%دي%%ها ك%%ل م%%قوم%%ات ال%%نجاح وال%%تي ت%%تمثل
ف %%ي ال %%كوادر البش %%ري %%ة امل %%درب %%ة وامل %%ؤه %%لة ل %%لعمل
ول %%دي %%نا ال %%بنية األس %%اس %%ية ال %%فضائ %%ية م %%ن أق %%مار
ص %%ناع %%ية  ،وك %%ذل %%ك ال %%بنية ال %%تحتية م %%ن مح %%طات
أرض%% % %ية وم%% % %عام%% % %ل لتح%% % %ليل ال%% % %صور ال%% % %فضائ%% % %ية
ب%%امل%%دي%%نة ال%%فضائ%%ية ب%%ال%%قاه%%رة الج%%دي%%دة وال%%تي ت%%م
إن %% %شاؤه %% %ا ع %% %لى م %% %ساح %% %ة  ١٢٥ف %% %دان وت %% %حوي
أي%% %ضا وك%% %ال%% %ة ال%% %فضاء وال%% %عدي%% %د م%% %ن االن%% %شاءات
ومح%طات اس%تقبال ال%صور وتح%ليلها وي%تم ال%عمل
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ب%%ها م%%ن خ%%الل مج%%موع%%ات ع%%مل ف%%نية م%%تخصصة
م %%وج %%ودة ب %%برن %%ام %%ج ال %%فضاء امل %%صري ن %%ذك %%ر م %%نها
ع @ @ @@لى س @ @ @@بيل امل @ @ @@ثال م @ @ @@ا ي @ @ @@مثل ال @ @ @@بنية
الفضائية:
 الدعم امليكانيكي والكهربيالهيكل امليكانيكي للقمر الصناعيالتجميع واالختباراتاملحطات األرضيةالتصميم املتزامناملدارات وحساباتهاهندسة النظمالتوجيه والتحكم في وجهة القمراالتصاالت الفضائيةالحاسب املركزي للقمرالحمولة الفضائيةالتغذية الكهربائيةالتصميم الحراريالبيئة الفضائيةام @ @@ا ع @ @@ن ال @ @@بنية ال @ @@تحتية م @ @@ن امل @ @@عام @ @@ل
والتجهيزات ،نذكر منها:
 معمل النموذج الهندسي معمل التصميم املتزامن معمل االختبارات الكهربية معمل األقمار متناهية الصغر معمل اختبار الدوائر الكهربية املطبوعة معمل الحمولة البصرية غرفة اختبارات الهوائيات محطة التحكم واالستقبالم%% % %عمل ال%% % %نظم ال%% % %فضائ%% % %ية مل%% % %عال%% % %جة اإلش%% % %ارةوالصور

اه@@تمام ال@@قيادة ال@@سياس@@ية بمش@@روع
وكالة الفضاء املصرية
وق%%بل أن نس%%تطرد ف%%ي الح%%دي%%ث ع%%ن ال%%وك%%ال%%ة
وب %%رن %%ام %%ج ال %%فضاء امل %%صري ي %%جب أن ن %%شير
إل%%ى أن ال%%قيادة ال%%سياس%%ية ف%%ي م%%صر ت%%ول%%ي
اه %% %تمام% % %ا ً خ %% %اص% % %ا ً به %% %ذا املش %% %روع وت %% %ضع
مش %% %روع إن %% %شاء ال %% %وك %% %ال %% %ة ت %% %حت رئ %% %اس %% %تها

ب%%رن%%ام%%ج ال%%فضائ%%ي امل%%صري .ون%%ظرا ل%%أله%%مية
ال %% %قصوى ل %% %لوك %% %ال %% %ة ف %% %ي ت %% %حقيق م %% %تطلبات
ال %% %تنمية املس %% %تدام %% %ة م %% %ن خ %% %الل االس %% %تغالل
األم %% %ثل ل %% %لموارد ف %% %ي ك %% %اف %% %ة امل %% %جاالت إل %% %ى
ج %%ان %%ب أه %%ميتها ف %%ي ت %%حقيق األم %%ن ال %%قوم %%ي
املصري.
وب %%عد إص %%دار ال %%قرار الج %%مهوري ل %%قان %%ون

ل%% %تصبح ك%% %يان%% %ا ن%% %اج%% %حا ً وق%% %وي % %ا ً م%% %نذ ب%% %داي%% %ة
اإلن%شاء ،وي%تضح ذل%ك ج%ليا م%ن ت%وف%ير ج%ميع
اإلم %%كان %%ات امل %%طلوب %%ة ودع %%م املش %%روع م %%ادي %%ا
وف %%نيا ح %%يث اص %%بح م %%ن ال %%ضرورة ال %%قصوى
ان تتخ %%ذ ال %%دول %%ة ق %%رار إن %%شاء وك %%ال %%ة ال %%فضاء
ف%ي ال%وق%ت ال%حال%ي ب%عد أن ت%أخ%ر ص%دوره م%ا
ي %%قرب م %%ن  40ع %%ام %%ا م %%نذ ال %%بدء ف %%ي ب %%رن %%ام %%ج
ال%فضاء ف%ي م%صر ،وم%ن ث%م ف%قد ح%ان ال%وق%ت
ل %%بدء ال %%عمل ف %%ي ت %%كنول %%وج %%يا ال %%فضاء ل %%لحاق
ب %% %رك %% %ب ال %% %تطور ال %% %هائ %% %ل ف %% %ي ه %% %ذا امل %% %جال
وخ%% %صوص%% %ا ب%% %ان دوال ب%% %امل%% %نطقة ق%% %د س%% %بقتنا
ف%%ي ه%%ذا امل%%جال ،وت%%أج%%يل ال%%تنفيذ م%%ن ش%%أن%%ه
أن ي%% %ضيع ع%% %لى م%% %صر ف%% %رص % %ا ً اس%% %تثماري%% %ة
ك%% %بيرة ن%% %حن ف%% %ي أش%% %د ال%% %حاج%% %ة إل%% %يها ف%% %ي
مجاالت التنمية املختلفة .
والب%%د أن ن%%شير إل%%ى ال%%تعدي%%الت ال%%تي ق%%ام
ب%% % %ها ال%% % %برمل%% % %ان امل%% % %صري م%% % %مثال ف%% % %ي ل%% % %جنة
ال %%تعليم وال %%بحث ال %%علمي ع %%لى ب %%عض امل %%واد
ب %%قان %%ون ال %%وك %%ال %%ة ق %%بل امل %%واف %%قة ال %%نهائ %%ية ع %%ليه
بج %% %لسته ي %% %وم االث %% %نني  ٢٥دي %% %سمبر ٢٠١٧
إن %% % %ما ي %% % %عكس ال %% % %حس ال %% % %وط %% % %ني وال %% % %دع %% % %م
ال %%رس %%مي م %%ن ك %%اف %%ة ج %%هات ال %%دول %%ة ب %%أه %%مية
ال%%وك%%ال%%ة ف%%ي ال%%فترة امل%%قبلة ل%%تحقيق االه%%داف
التنموية والتكنولوجية ملصر.
وت%%عمل ال%%دول%%ة ب%%كاف%%ه اجه%%زت%%ها ع%%لى ت%%وف%%ير
ك%%ل م%%تطلبات ال%%برن%%ام%%ج ال%%فضائ%%ي ول%%م تبخ%%ل
ف %% %ي ت %% %نفيذ امل %% %تطلبات ال %% %تجهيزي %% %ة ال %% %الزم %% %ة
إلن %% %شاء وك %% %ال %% %ة ال %% %فضاء امل %% %صري %% %ة وت %% %قوم
ال %%دول %%ي ب %%تلبية أي اح %%تياج %%ات ف %%علية ل %%نجاح

إن%شاء وك%ال%ة ال%فضاء امل%صري%ة س%يكون ل%دي%نا
ك%% % %يان اق%% % %تصادي مس%% % %تقل ي%% % %سمى وك%% % %ال%% % %ة
ال%%فضاء امل%%صري%%ة ت%%عتمد ف%%ي ت%%نفيذ اه%%داف%%ها
وت %%حقيق امل %%رج %%و م %%ن إن %%شائ %%ها ع %%لى ال %%تعاون
م %% %ع م %% %ختلف ال %% %جهات امل %% %عنية به %% %ذا امل %% %جال
داخ%%ل م%%صر وخ%%ارج%%ها وي%%كون ت%%عاون %ا ً ق%%ائ%%ماً
على أسس قانونية وعلمية.
وع %% % %ن ال %% % %عالق %% % %ة ب %% % %ني ال %% % %هيئة ال %% % %قوم %% % %ية
ل %% % %الس %% % %تشعار م %% % %ن ال %% % %بعد وع %% % %لوم ال %% % %فضاء
ووك %%ال %%ة ال %%فضاء امل %%صري %%ة أف %%ادن %%ا األس %%تاذ
ال%%دك%%تور /مح%%مود حس%%ني ب%%أن ال%%هيئة ال%%قوم%%ية
ل %%الس %%تشعار م %%ن ال %%بعد وع %%لوم ال %%فضاء ه %%ي
أول%%ى ال%%جهات وأه%%مها ال%%تي ت%%عني ب%%مجاالت
ال %%فضاء وت %%طبيقات %%ه وال %%تي س %%وف ي %%كون ل %%ها
ال%% % % %دور ال%% % % %رئ%% % % %يسي ال%% % % %بارز ف%% % % %ي ال%% % % %تعاون
وال%% % %تكام%% % %ل م%% % %ع وك%% % %ال%% % %ة ال%% % %فضاء امل%% % %صري%% % %ة
ل %%تحقيق أه %%داف %%ها ،ح %%يث ت %%عتبر ال %%هيئة أه %%م
االع %% %مدة األس %% %اس %% %ية ال %% %تي س %% %تقوم ع %% %ليها
املش%روع%ات ال%بحثية ل%لوك%ال%ة وذل%ك مل%ا ت%زخ%ر ب%ه
م %%ن ام %%كان %%يات م %%ادي %%ة وبش %%ري %%ة ك %%بيرة ت %%ضم
ت %% % % %خصصات م %% % % %ختلفة ف %% % % %ي م %% % % %جال ع %% % % %لوم
وت%% % %كنول%% % %وج%% % %يا ال%% % %فضاء ،ف%% % %ضال ع%% % %ن وج%% % %ود
مج%% %موع%% %ة ع%% %مل ب%% %ال%% %هيئة ت%% %عمل ح%% %ال%% %يا ً ع%% %لى
إع%%داد ال%%لوائ%%ح ال%%تنظيمية وال%%تنفيذي%%ة وامل%%ال%%ية
واإلداري%ة ل%وك%ال%ة ال%فضاء ت%مهيدا ً الع%تماده%ا.
وت%قوم ه%ذه ال%لجنة أي%ضا بتح%دي%د ال%عالق%ة ب%ني
ال%وك%ال%ة وال%هيئات امل%عنية وي%أت%ي ف%ي م%قدم%تها
ال%%هيئة ال%%قوم%%ية ل%%الس%%تشعار م%%ن ال%%بعد وع%%لوم
الفضاء.
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ون%حن ل%دي%نا ال%يقني ال%تام ب%أن أن%شاء وك%ال%ة
ال %%فضاء امل %%صري %%ة س %%وف ي %%وف %%ر ال %%عدي %%د م %%ن
ف %% % % %رص ال %% % % %عمل امل %% % % %تميزة ال %% % % %تي ي %% % % %مكن أن
تس%%توع%%ب ال%%عمال%%ة امل%%ؤه%%لة وامل%%درب%%ة ف%%ي ه%%ذا
امل%%جال وخ%%صوص%%ا ب%%عد ت%%وج%%ه ع%%دد غ%%ير ق%%ليل
م %% %ن ب %% %عض امل %% %هندس %% %ني األك %% %فاء وامل %% %درب %% %ني
ل%لعمل ف%ي ج%هات ف%ضائ%ية دول%ية أخ%رى ،ه%ذا
ب %% %اإلض %% %اف %% %ة ال %% %ى ت %% %شجيع ال %% %ذي %% %ن س %% %اف %% %روا
الس %%تكمال دراس %%ات امل %%اجس %%تير وال %%دك %%توراه
ف %%ي ج %%ام %%عات دول %%ية ب %%ال %%خارج ع %%لى ال %%عودة
الى بلدهم.
ل%ذا ف%إن%نا نه%دف إل%ى وق%ف تس%ري%ب وهج%رة
ال%%عقول وال%%كفاءات امل%%درب%%ة وامل%%ؤه%%لة ف%%ي ه%%ذا
امل %% %جال و ع %% %ودت %% %هم ل %% %لتالح %% %م م %% %ع ن %% %ظرائ %% %هم
ب%% % %مصر داخ%% % %ل ال%% % %وط%% % %ن م%% % %ن أج%% % %ل ت%% % %عظيم
االس %% %تفادة م %% %ن ال %% %خبرات امل %% %صري %% %ة ال %% %تي
ت%%متلك ال%%رغ%%بة ف%%ي ال%%نجاح امل%%دع%%وم%%ة ب%%ال%%حس
ال %% %وط %% %ني ف %% %ي م %% %حاول %% %ة ل %% %رد الج %% %ميل مل %% %صر
وشعبها.
العائد واالستفادة من املشروع
ون %% %عود إل %% %ى االس %% %تفادة امل %% %رج %% %وة م %% %ن ه %% %ذا
املش%%روع م%%ن خ%%الل ت%%وف%%ير ال%%صور ال%%فضائ%%ية
ال %% % %تي س %% % %تمكننا م %% % %ن االس %% % %تخدام األم %% % %ثل
مل%واردن%ا امل%تاح%ة ف%ي م%صر ،ح%يث ان ال%صور
ال %%فضائ %%ية ل %%ها أه %%مية ك %%بيرة ف %%ي ال %%حصول
ع %%لى امل %%علوم %%ات ف %%ي ال %%وق %%ت وال %%تاري %%خ ال %%ذي
تخ %% %طط ل %% %ه ال %% %دول %% %ة  ،ك %% %ذل %% %ك ي %% %مكنها ال %% %تنبؤ
ب %%امل %%خاط %%ر ال %%تي ته %%دد ال %%تنمية االق %%تصادي %%ة
والبش %%ري %%ة وح %%ماي %%ة األم %%ن ال %%قوم %%ي ،وم %%صر
ل %%دي %%ها خ %%براء وك %%وادر بش %%ري %%ة م %%درب %%ة ع %%لى
تح %% %ليل ال %% %صور ال %% %فضائ %% %ية ف %% %ي ال %% %توق %% %يتات
امل %%ناس %%بة وال %%تي ت %%عد ق %%وة اق %%تصادي %%ة ه %%ائ %%لة
ل %%تنفيذ ون %%جاح املش %%روع %%ات ال %%قوم %%ية ،وتح %%ليل
ب %%يان %%ات ال %%صور ال %%فضائ %%ية ب %%واس %%طة ال %%علماء
امل %%صري %%ني ي %%عد أم %%نا ً ق %%وم %%يا ً ف %%ي اس %%تقصاء
امل %% %علوم %% %ات وال %% %حفاظ ع %% %لى س %% %ري %% %تها ع %% %لى
ع %% %كس ال %% %جاري ح %% %ال %% %يا م %% %ن ش %% %راء ص %% %ور
أق%%مار ص%%ناع%%ية أله%%داف مح%%ددة م%%ن ج%%هات
غ%% %ير م%% %صري%% %ة  ،ن%% %اه%% %يك ع%% %ن ت%% %وف%% %ير م%% %الي%% %ني
ال%% % %جنيهات وال%% % %عمالت األج%% % %نبية ال%% % %تي ي%% % %تم
ان%فاق%ها ب%غرض ش%راء ال%صور ال%فضائ%ية م%ن
الخارج.

ون @ @@سأل ه @ @@نا ك @ @@يف ي @ @@مكن ل @ @@لدول @ @@ة
امل@صري@ة االس@تفادة م@ن تح@ليل ب@يان@ات
تلك الصور؟
أج %% %اب ال@ @@دك@ @@تور  /مح@ @@مود حس@ @@ني أن
ه%% % %ناك راب%% % %طا ً ب%% % %ني ال%% % %قائ%% % %مني ع%% % %لى تح%% % %ليل
ال%% % %صور ال%% % %فضائ%% % %ية والس%% % %لطة ال%% % %تنفيذي%% % %ة،
ف%%ال%%هيئة ت%%مد ال%%قائ%%مني ع%%لى ال%%عمل ال%%تنفيذي
ب %% %ال %% %بيان %% %ات وال %% %تحال %% %يل ال %% %فضائ %% %ية ل %% %كاف %% %ة
املش %%روع %%ات وم %%ن أم %%ثلة ه %%ذا ال %%تعاون  :م %%ن
اه%% %م اس%% %تخدام%% %ات ب%% %يان%% %ات ص%% %ور األق%% %مار
ال%%صناع%%ية ح%%ال%%يا ت%%تمثل ف%%ي تح%%دي%%د اش%%كال
ال %% %تعدي ع %% %لى أراض %% %ي ال %% %دول %% %ة ك %% %يفا ً وك %% %ماً
ورب%%ط ذل%%ك ب%%كل امل%%علوم%%ات األرض%%ية امل%%تاح%%ة
وتح %% %دي %% %د ن %% %وع ال %% %تعدي وامل %% %ساح %% %ة امل %% %تع ّدي
عليها واحداثياتها املكانية.
ك%%ذل%%ك ي%%تم اس%%تخدام ت%%حال%%يل ب%%يان%%ات ال%%صور
ال%فضائ%ية ف%ي إن%قاذ ال%بحيرات امل%صري%ة م%ن
ال %%تعدي %%ات وال %%تلوث واي %%ضا اس %%تخدام %%ها ف %%ي
تح%% %دي%% %د امل%% %تغيرات ال%% %حادث%% %ة ب%% %فعل ال%% %طبيعة
وأي %%ضا ب %%فعل ت %%دخ %%الت اإلن %%سان والس %%تغالل
امل %% %وارد ال %% %طبيعية ب %% %ال %% %بحيرة وامل %% %تمثلة ف %% %ي
ال%ثروات امل%ائ%ية و ال%سمكية  ،وأي%ضا ً ال%تعدي
ع %%لى نه %%ر ال %%نيل وال %%حفاظ ع %%لى ج %%ودة ون %%قاء
املياه وتحديد ملوثاتها.
وف %%ى ال %%وق %%ت ال %%حال %%ي ت %%قوم ال %%هيئة ب %%إن %%شاء
ال%بنية امل%علوم%ات%ية ل%عدد ث%مان م%حاف%ظات ف%ي
ج%% % % % %ميع م%% % % % %جاالت ال%% % % % %تنمية االق%% % % % %تصادي%% % % % %ة
ب%% %امل%% %حاف%% %ظات ب%% %اس%% %تخدام ب%% %يان%% %ات ال%% %صور
الفضائية.
ك %% %ما ي %% %مكننا م %% %ن رص %% %د ج %% %ميع امل %% %تغيرات
ال %% %حادث %% %ة داخ %% %ل وح %% %ول الح %% %دود امل %% %صري %% %ة
ب%% % % % %اس%% % % % %تخدام ب%% % % % %يان%% % % % %ات ص%% % % % %ور األق%% % % % %مار
الصناعية .
وب @ @ @@ال @ @ @@عودة إل @ @ @@ى وك @ @ @@ال @ @ @@ة ال @ @ @@فضاء
امل@صري@ة ...ت@داول@ت األخ@بار ف@ي اآلون@ة
االخ@ @ @@يرة ع@ @ @@ن س@ @ @@عي م@ @ @@صر إلن@ @ @@شاء
وك @@ال @@ة ف @@ضاء إف @@ري @@قية ي @@كون م @@قره @@ا
ال@قاه@رة .ه@ل ذل@ك ي@عود ب@ال@فائ@دة ع@لى
مصر والقارة السمراء؟
ب%% %ال%% %طبع ،ح%% %يث ي%% %مثل ص%% %دور ق%% %رار ق%% %ان%% %ون
وك %%ال %%ة ال %%فضاء امل %%صري %%ة وأي %%ضا اإلف %%ري %%قية
ت%% % %كام % % %الً ك%% % %بيرا ً ن%% % %حو ن%% % %قل وت%% % %فعيل وت%% % %بادل
ال%% %خبرات ب%% %ني ال%% %دول اإلف%% %ري%% %قية ف%% %ي م%% %جال
ت%% % %كنول%% % %وج%% % %يا ال%% % %فضاء وت%% % %وث%% % %يق ال%% % %عالق%% % %ات

امل %% % %صري %% % %ة  -اإلف %% % %ري %% % %قية ،ك %% % %ذل %% % %ك س %% % %يتيح
االس%%تفادة م%%ن ن%%تائ%%ج ب%%رام%%ج ال%%فضاء داخ%%ل
ال %% % %قارة ال %% % %سمراء ف %% % %ي االس %% % %تغالل األم %% % %ثل
ل %%لثروات ال %%طبيعية ل %%دول ال %%قارة ال %%تي ك %%ان %%ت
وم %%ازال %%ت مح %%ل أط %%ماع ال %%كثيري %%ن م %%ن غ %%ير
أبنائها.
ال %%ي ج %%ان %%ب ذل %%ك ي %%تم ت %%وق %%يع ال %%عدي %%د م %%ن
ب%% %روت%% %وك%% %والت ال%% %تعاون ب%% %ني وك%% %االت ال%% %فضاء
امل %%ختلفة ب %%ال %%دول اإلف %%ري %%قية ف %%يما ب %%ينها وم %%ع
وكاالت الفضاء األخرى من خارج القارة.
وف%% %ي ظ%% %ل وج%% %ود ال%% %سياس%% %ات امل%% %صري%% %ة
ال %%داع %%مة ل %%لعالق %%ات امل %%صري %%ة م %%ع دول ال %%قارة
اإلف %% %ري %% %قية إلع %% %ادة ب %% %ناء ج %% %سور ال %% %ثقة ب %% %ني
ال%دول اإلف%ري%قية ،ق%ام ال%سيد ال%وزي%ر االس%تاذ
ال @@دك @@تور  /خ @@ال @@د ع @@بد ال @@غفار -وزي @@ر
ال @ @@تعليم ال @ @@عال @ @@ي وال @ @@بحث ال @ @@علمي
ب%تبني ق%ان%ون إن%شاء وك%ال%ة ال%فضاء امل%صري%ة
وك%% %ذل%% %ك اإلط%% %ار ال%% %قان%% %ون%% %ي ل%% %وك%% %ال%% %ة ال%% %فضاء
اإلف %%ري %%قية ،وق %%د ق %%ام س %%يادت %%ه ب %%ال %%تعاون م %%ع
ف %% %ري %% %ق ع %% %مل م %% %ن وزارت %% %ي ال %% %تعليم ال %% %عال %% %ي
وال%%بحث ال%%علمي ووزارة ال%%خارج%%ية امل%%صري%%ة
وج %% % %هات أخ %% % %رى داع %% % %مة وم %% % %عاون %% % %ة ب %% % %تنفيذ
مخ %% %طط إع %% %داد اإلط %% %ار ال %% %قان %% %ون %% %ي إلن %% %شاء
قانون وكالة الفضاء اإلفريقية.
وب %% %ال %% %فعل ت %% %م ع %% %قد اج %% %تماع ل %% %لجنة ال %% %تعليم
واالب %%تكار وال %%تكنول %%وج %%يا ب %%االت %%حاد األف %%ري %%قي
ب%%رئ%%اس%%ة ال%%سيد ال%%وزي%%ر ال%%دك%%تور /خ%%ال%%د ع%%بد
ال %%غفور ب %%ال %%قاه %%رة ف %%ي أك %%توب %%ر  ٢٠١٧وذل %%ك
ب %% %حضور وم %% %شارك %% %ة وزراء ال %% %تعليم ال %% %عال %% %ي
وال %%بحث ال %%علمي ب %%ال %%دول اإلف %%ري %%قية  ،ون %%تج
ع%% %ن ه%% %ذا االج%% %تماع امل%% %واف%% %قة ع%% %لى اإلط%% %ار
ال%% %قان%% %ون%% %ي امل%% %قترح إلن%% %شاء وك%% %ال%% %ة ال%% %فضاء
اإلف%ري%قية ،ب%اإلض%اف%ة إل%ي م%ا ت%م اع%تماده م%ن
س%ياس%ات واس%ترات%يجيات أف%ري%قية ف%ي م%جال
ال%% %فضاء ت%% %م ال%% %توج%% %يه ب%% %اس%% %تكمال ال%% %دراس%% %ة
ل %% %وض %% %ع ت %% %صور إلط %% %ار ال %% %تنفيذ وال %% %حكوم %% %ة
ل%وك%ال%ة ال%فضاء األف%ري%قية .وه%ذا ي%ؤك%د س%الم%ة
اإلج %% % %راءات ن %% % %حو ات %% % %خاذ ال %% % %قرار ب %% % %إن %% % %شاء
ال %%وك %%ال %%ة ف %%ي االج %%تماع ال %%رئ %%اس %%ي ل %%الت %%حاد
األف %%ري %%قي امل %%زم %%ع ع %%قده ف %%ي ي %%ناي %%ر ٢٠١٨
وذل %%ك ب %%ال %%تنسيق ب %%ني وزارة ال %%تعليم ال %%عال %%ي
وال %%بحث ال %%علمي م %%مثلة ف %%ي ال %%هيئة ال %%قوم %%ية
ل %%الس %%تشعار م %%ن ال %%بعد وع %%لوم ال %%فضاء وب %%ني
االتحاد األفريقي من جانب آخر.
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ك%%ما ت%%قدم%%ت م%%صر ب%%طلب الس%%تضاف%%ة وك%%ال%%ة
ال %%فضاء االف %%ري %%قية ع %%لي أراض %%يها ،وب %%ال %%فعل
ت%م إع%داد امل%لف ال%خاص ب%ذل%ك ب%ال%تعاون م%ع
خ%% %براء م%% %ن ال%% %جام%% %عات وامل%% %راك%% %ز وامل%% %عاه%% %د
وال%% % % % % %هيئات ال%% % % % % %بحثية ووزارة ال%% % % % % %خارج%% % % % % %ية
املصرية.
ب@ذك@ر إن@شاء وك@ال@ة ال@فضاء اإلف@ري@قية،
إل@ى أي م@دى ت@تعاون ال@هيئة ال@قوم@ية
ل@الس@تشعار م@ن ال@بعد وع@لوم ال@فضاء
م@@ع ن@@ظرائ@@ها ع@@لى املس@@توى ال@@دول@@ي ؟
وما هي أشكال هذا التعاون؟
ه %% %ناك ال %% %عدي %% %د م %% %ن االت %% %فاق %% %يات امل %% %تبادل %% %ة
واملش %%روع %%ات ال %%بحثية املش %%ترك %%ة م %%ع م %%ختلف
دول ال%عال%م وب%خاص%ة ذات ال%ري%ادة م%نها ف%ي
م%% % % %جاالت االس%% % % %تشعار م%% % % %ن ال%% % % %بعد وع%% % % %لوم
ال %%فضاء .ول %%عل اب %%رزه %%ا ق %%يام ال %%هيئة ب %%توق %%يع
ع%% %قد إن%% %شاء وب%% %ناء ق%% %مر ص%% %ناع%% %ي م%% %صري
ب%% %ال%% %تعاون م%% %ع ال%% %صني يه%% %دف إل%% %ي ت%% %دري%% %ب
ال%كوادر امل%صري%ة وت%صميم وت%صنيع م%كون%ات
ال%قمر ال%صناع%ي "م%صر س%ات "٢ب%امل%شارك%ة
م%ع امل%هندس%ني ال%صينني ف%ي م%راك%ز التج%ميع
ال%% %صينية .ويه%% %دف ه%% %ذا ال%% %عقد ال%% %ى إن%% %شاء
م%رك%ز للتج%ميع وال%تصنيع ل%ألق%مار ال%صناع%ية
ف %%ي م %%صر ب %%ال %%تعاون م %%ع ال %%صني  ..وس %%وف
ي %% %تم تج %% %ميع "م %% %صر س %% %ات "٢ف %% %ي م %% %رك %% %ز
التج%%ميع امل%%زم%%ع إن%%شاؤه ب%%امل%%دي%%نة ال%%فضائ%%ية
بالقاهرة الجديدة.
وم%ن أم%ثلة ال%دول األخ%رى ال%تي ي%تم ال%تعاون
معها في هذا املجال:
 ال %%هند  :ح %%يث تج %%ري م %%فاوض %%ات وزي %%اراتمتبادلة لبحث مجاالت التعاون .
 ك %% %ازاخس %% %تان  :ح %% %بت ت %% %م ت %% %وق %% %يع خ %% %طابن%%واي%%ا ب%%ني ال%%جان%%بني ف%%ي م%%جال ت%%وف%%ير ص%%ور
األقمار الصناعية وتدريب املتخصصني.
 دول %%ة اإلم %%ارات ال %%عرب %%ية املتح %%دة  :اج %%ري %%تزي %%ارات م %%تبادل %%ة وم %%يدان %%يه مل %%ناق %%شة ال %%تعاون
مع وكالة اإلمارات للفضاء .
 ال%%كوي%%ت  :ي%%تم ال%%تعاون م%%ع إدارة امل%%ساح%%ةال%عسكري%ة ب%دول%ة ال%كوي%ت وذل%ك ب%ال%تنسيق م%ع
ه %%يئة امل %%ساح %%ة ال %%عسكري %%ة امل %%صري %%ة ل %%بحث
اوج %%ه ال %%تعاون املش %%ترك ف %%ي م %%جال ال %%فضاء
والتطبيقات واملحطات األرضية .

ج%%دي%%ر ب%%ال%%ذك%%ر أن%%نا ك%%هيئة ب%%حثية ن%%شارك ف%%ي
ال %%تحال %%فات ال %%بحثية وال %%تي س %%بق وان أع %%لنت
ع%نها أك%ادي%مية ال%بحث ال%علمي وال%تكنول%وج%يا،
وه %%ي ب %%حق م %%بادرة رائ %%دة ف %%ي االت %%جاه ن %%حو
ال %%تحال %%فات ب %%ني ال %%كيان %%ات وال %%هيئات ال %%بحثية
وال %% %جام %% %عات وم %% %مثلي ال %% %صناع %% %ة م %% %ن أج %% %ل
ت%% %عظيم االس%% %تفادة م%% %ن ال%% %خبرات امل%% %صري%% %ة
ال %% %تي ت %% %عمل م %% %ثل الج %% %زر امل %% %نعزل %% %ة ال %% %تي ال
رابط بينهما.
ول%%دي%%نا مش@@روع ت@@حال@@ف ال@@فضاء " ق@@مر
صناعي لتطوير التكنولوجيا "
 مش%% %روع ت%% %صنيع وإط%% %الق ق%% %مر ص%% %ناع%% %يبه %% % % %دف ام %% % % %تالك ت %% % % %قنيات ت %% % % %صنيع امل %% % % %واد
ال%% % % % % %فضائ%% % % % % %ية :ه%% % % % % %يكل ال%% % % % % %قمر -امل%% % % % % %تحكم
امل %%غناط %%يسي ف %%ي وج %%هة ال %%قمر ب %%تموي %%ل م %%ن
أك %%ادي %%مية ال %%بحث ال %%علمي ب %%مبلغ  ١٠م %%ليون
جنية
مساهمة الهيئة  ١.٥مليون جنية
مدة تنفيذ املشروع ٢٠١٩-٢٠١٧
الجهات املشاركة في هذا التحالف :
 ال %% %هيئة ال %% %قوم %% %ية ل %% %الس %% %تشعار م %% %ن ال %% %بعدوعلوم الفضاء .
 املعه%% % % % % %د ال%% % % % % %قوم%% % % % % %ي ل%% % % % % %لبحوث ال%% % % % % %فلكيةوالجيوفيزيقية .
 مركز بحوث الفلزات. جامعة القاهرة. جامعة عني شمس. األك %%ادي %%مية ال %%عرب %%ية ل %%لعلوم وال %%تكنول %%وج %%ياوالنقل البحري.
 مصنع بنها لإللكترونيات. مصنع  ٦٣الحربي. الشركة العاملية للبصريات. الشركة املصرية لالستشعار من البعد.ه@ @@ذا ب@ @@اإلض@ @@اف@ @@ة إل@ @@ي مج@ @@موع@ @@ة م@ @@ن
املش @@روع @@ات ال @@جاري @@ة ب @@ال @@هيئة ن @@ذك @@ر
منها علي سبيل املثال :
 القمر الصناعي "مصر سات " ٢ م %% % % % %رك %% % % % %ز تج %% % % % %ميع واخ %% % % % %تبارات األق %% % % % %مارالصناعية .
 سلسلة األقمار التجريبية وتشتمل على:.١ال%% % %قمر التج%% % %ري%% % %بي األول  :ت%% % %مت أع%% % %مال
التصميم والتصنيع .

.٢ال %%قمر التج %%ري %%بي ال %%ثان %%ي :ج %%اري أع %%مال
ال %%تصميم وال %%تصنيع م %%ن خ %%الل مش %%روع %%ات
فرعية أخري .
.٣ق %% % %مر ال %% % %جام %% % %عات :ي %% % %تم ال %% % %تصنيع ب %% % %عد
ال%% % % %تصميم ب%% % % %االش%% % % %تراك م%% % % %ع ال%% % % %جام%% % % %عات
املصرية بالتعاون مع
.٤وزارة ال%% % %تعليم ال%% % %عال%% % %ي و م%% % %شارك%% % %ه 14
جامعة ومعهد حكومي وخاص .
.٥األق%% %مار م%% %تناه%% %يه ال%% %صغر وال%% %تي ت%% %عتمد
أس %% % % % %اس %% % % % %ا ع %% % % % %لي املخ %% % % % %رج %% % % % %ات ال %% % % % %بحثية
للمشروعات الفرعية
.٦ال %%جاري %%ة ب %%ال %%هيئة م %%ن اج %%ل إط %%الق أق %%مار
من فئة "" Pico Satellite
.٧إطالق قمر  U1في ديسمبر٢٠١٧
.٨إطالق قمر  U2فى ديسمبر ٢٠١٨
.٩إط %% %الق ق %% %مر  ٢٥×٢٥س %% %م ف %% %ى دي %% %سمبر
٢٠١٩
وج %% %اري اآلن ال %% %تنسيق م %% %ع وك %% %ال %% %ة ال %% %فضاء
ال %% %ياب %% %ان %% %ية إلط %% %الق م %% %نخفض ال %% %تكلفة م %% %ن
محطة الفضاء الدولية KIBO module
إل@ى م@اذا ت@تطلع س@يادت@كم مل@ا ي@مكن أن
ت@قدم@ه ال@هيئة ال@قوم@ية مس@تقبال مل@صر
م @@ن خ @@الل ك @@ل م @@ا ت @@م اس @@تعراض @@ه م @@ن
امكانات ومشروعات ؟
ت %%تلخص أح %%الم %%نا ف %%ى ت %%طوي %%ر ك %%ل ام %%كان %%ات
ال%% %هيئة ل%% %تعظيم دوره%% %ا ف%% %ى امل%% %ساه%% %مة ف%% %ي
مش %%روع %%ات ال %%تنمية ب %%ال %%دول %%ة ،وب %%ناء م %%نظوم %%ة
ب %%حثية م %%واك %%بة ل %%تقدم ال %%علوم وال %%تكنول %%وج %%يا
واالب %% % %تكار م %% % %جال االس %% % %تشعار م %% % %ن ال %% % %بعد
وع %% %لوم ال %% %فضاء ،ت %% %كون ق %% %ادرة ع %% %لى إن %% %تاج
وإدارة امل %%عرف %%ة وت %%سوي %%قها ب %%كفاءة وف %%اع %%لية
ت %%حقق امل %%ناف %%سة ال %%علمية امل %%بنية ع %%لى ال %%تميز
وخ %%دم %%ة االق %%تصاد ال %%وط %%ني وت %%حقيق ت %%نمية
مستدامة للمجتمع املصري.
و م @@ن ج @@ان @@به  ....يس @@تعرض األس @@تاذ
ال@دك@تور  /ع@لي ص@ادق و امل@لقب ب@أب@و
ال @ @@فضاء امل @ @@صري و ال @ @@ذي ي @ @@عد م @ @@ن
ال@رع@يل ال@رائ@د ف@ي م@جال ع@لوم ال@فضاء
و اإلس @ @@تشعار م @ @@ن ال @ @@بعد خ @ @@برات و
رؤي@ة س@يادت@ه ع@ن م@جال ع@لوم ال@فضاء
ف@ @@ي ن@ @@بذة ت@ @@اري@ @@خية ع@ @@ن م@ @@ا ي@ @@سمى
ب@@ال@@حضارة ال@@فضائ@@ية و م@@وق@@ع م@@صر
منها .
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حيث أكد سيادته على اآلتي :
ي %% %عد وص %% %ول
البش %% %ر إل %% %ى
ال %%فضاء ع %%ام
 ١٩٥٧ح%دث
ج%% % %دي%% % %د ف%% % %ي
ن%% %وع%% %ه ف%% %ري%% %د
ف%%ي ن%%تائ%%جه  ،فه%%ذه ه%%ي امل%%رة األول%%ي  ،ع%%لى
م%% % %دي ال%% % %تاري%% % %خ البش%% % %ري ك%% % %له  ،أن ت%% % %مكن
اإلن %% % %سان م %% % %ن الخ %% % %روج م %% % %ن ف %% % %وق ال %% % %كرة
األرض%% %ية وال%% %وص%% %ول إل%% %ى خ%% %ارج%% %ها  .به%% %ذا
الخ%%روج ي%%مكن ال%%قول أن البش%%ري%%ة ت%%مر اآلن
ب%% % % %مرح%% % % %لتني رئ%% % % %يسيتني أو ب%% % % %معني أص%% % % %ح
ب %% % % % %حضارت %% % % % %ني إن %% % % % %سان %% % % % %يتني م %% % % % %ختلفتني ،
ال%%حضارة األول%%ي ه%%ي ال%%حضارة األرض%%ية ،
ال%%تي أص%%بحت ف%%ي م%%راح%%لها األخ%%يرة  ،ب%%عد
أن ب %%دأت ث %%واب %%تها ف %%ي اإله %%تزاز وال %%تداع %%ي ،
ف %%أص %%بحت غ %%ير ق %%ادرة أو غ %%ير م %%الئ %%مة ع %%لى
ض %%بط إي %%قاع ال %%حياه  ،وال %%حضارة ال %%ثان %%ية ،
ال%حضارة ال%فضائ%ية  ،م%ازال%ت ف%ي ب%داي%ات%ها
االول %%ى وث %%واب %%تها ل %%م ت %%كتمل ب %%عد  ،وب %%ال %%تال %%ي
ف%% %هي غ%% %ير ق%% %ادرة ع%% %لى ش%% %غل ال%% %فراغ ال%% %ذي
ن%%شأ م%%ن ت%%داع%%يى ث%%واب%%ت امل%%رح%%لة األرض%%ية .
ن%% %حن اآلن ف%% %ي م%% %رح%% %لة إن%% %تقال%% %ية ب%% %ني ذب%% %ول
ح %% %ضارة ون %% %شوء أخ %% %رى  ،ب %% %ني ث %% %واب %% %ت غ %% %ير
مالئمة وثوابت غير مكتملة .
أق%% % %صد ب%% % %ال%% % %حضارة األرض%% % %ية ال%% % %فترة
ال%زم%نية ال%تي ع%شناه%ا ف%وق األرض م%نذ ب%دء
الخ%% % %ليقة وح%% % %تى اآلن وأم%% % %كننا خ%% % %الل%% % %ها أن
نس%تكشف ك%ل ق%ارات%ها وم%حيطات%ها وب%حاره%ا
وف%ضائ%ها ال%جوي  ،ون%قيم ف%ي ك%ل أرج%ائ%ها ،
ون%زداد ع%ددا ون%طفر ش%كال ول%ون%ا وم%وض%وع%ا ،
ون%% % % % %تطور إج%% % % % %تماع%% % % % %يا وث%% % % % %قاف%% % % % %يا وع%% % % % %لميا
وت%كنول%وج%يا  ،ون%عتنق ش%رائ%ع وع%قائ%د م%ختلفة
 ،ون % % % % % %ن%ق%س%م إل %% % % % % %ى ش % % % % % %ع%وب وح % % % % % %ض%ارات
م %% % % %تعددة ،ح %% % % %تى وص %% % % %لنا إل %% % % %ى ال %% % % %عصور
األرض %% %ية األخ %% %يرة  ،وه %% %ي ح %% %ضارة ت %% %ميزت
بش%% %دة وق%% %سوة وخ%% %بث ال%% %صراع%% %ات ال%% %قائ%% %مة
ف %%يما ب %%يننا ،وال %%تي أدت إل %%ى إن %%قسام %%نا إل %%ى
دول وش%%عوب م%%تقدم%%ة  ،وأخ%%ري ي%%طلق ع%%ليها
دول ن %% % %ام %% % %ية .ال %% % %خالص %% % %ة أن األرض ال %% % %تي
ع %%شنا ع %%ليها وم %%ازل %%نا ،أص %%بحت غ %%ير ق %%ادرة
على حملنا .

أم%%ا ال%%حضارة ال%%فضائ%%ية ف%%هي ال%%حضارة وه%و م%ا أدى إل%ى ع%دي%د م%ن اإلخ%تراع%ات ال %% %فضاء واس %% %ترات %% %يجية ت %% %نفيذه %% %ا  ،وت %% %م
ال%% %تي ب%% %دأن%% %ا ن%% %عيشها م%% %نذ خ%% %روج%% %نا م%% %ن وال %%تطبيقات ال %%تي ت %%دور ح %%ول %%ها وب %%ها ك %%ل ت%% % %نفيذه%% % %ا ب%% % %نجاح م%% % %ن خ%% % %الل ب%% % %رن%% % %ام%% % %ج
ف %% % %وق ال %% % %كرة األرض %% % %ية ووص %% % %ول %% % %نا إل %% % %ي أنشطتنا البشرية حاليا.

ال %%فضاء  ،ال %%ذي أل %%حق ب %%ال %%هيئة ال %%قوم %%ية

ال %% % %فضاء  ،وح %% % %ققنا خ %% % %الل %% % %ها ط %% % %فرت %% % %ني ه %% %ذه ال %% %حضارة ال %% %فضائ %% %ية  ،ب %% %طفرت %% %يها ل %% %إلس %% %تشعار م %% %ن ال %% %بعد وع %% %لوم ال %% %فضاء
عظيمتني غير مسبوقتني :

امل %%كان %%ية وال %%علمية ال %%تكنول %%وج %%ية ،م %%ازال %%ت ك %% %مرح %% %لة أول %% %ى  ،ع %% %لى أن ت %% %نشأ وك %% %ال %% %ة

ال % % % % % %ط%ف%رة األول %% % % % % %ى ط % % % % % %ف%رة م % % % % % %ك%ان % % % % % %ي%ة ف %%ي ب %%داي %%تها ،وه %%ي

ـ ط %%بقا ل %%قواع %%د ف%ضاء م%صري%ة ف%ي امل%رح%لة ال%ثان%ية  ،وم%ن

"ال %%فضاء"  ،وه %%و م %%كان ج %%دي %%د ل %%م يس %%بق ال%قان%ون ال%دول%ي ال%فضائ%ي ال%ذي إرت%ضاه خ%% % %الل ب%% % %رن%% % %ام%% % %ج ال%% % %فضاء أم%% % %كن ت%% % %نفيذ
للبش%%ر ال%%وص%%ول إل%%يه ،م%%كان م%%تسع ل%%يس البش %%رـ م %%تاح %%ة ل %%كل ال %%دول ال %%تى ت %%رغ %%ب مش %%روع ن %%قل ع %%لوم وت %%كنول %%وج %%يا ت %%صنيع
ل%% %ه ب%% %داي%% %ة  ،ول%% %يس ل%% %ه ن%% %هاي%% %ة  ،وم%% %ا ي%% %زال ف %%ي امل %%شارك %%ة ف %%ي ت %%حقيقها وت %%طوي %%ره %%ا ،األق%%مار ال%%صغيرة ب%%ال%%تعاون م%%ع أوك%%ران%%يا
ي %% %تمدد  ،ب %% %ه ب %% %الي %% %ني املج %% %رات  ،وب %% %الي %% %ني واإلس%% % %تفادة م%% % %ن م%% % %صادره%% % %ا ال%% % %طبيعية " ال%قمر إي%جبت س%ات  " ١وت%دري%ب ع%دي%د
ال%%شموس  ،وب%%الي%%ني األج%%رام ال%%سماوي%%ة  ،املختلفة .

م %% %ن ال %% %علماء وامل %% %هندس %% %ني امل %% %صري %% %ني ،

م%% % % % %كان ملي” ب%% % % % %امل%% % % % %صادر ال%% % % % %طبيعية  ،ه %%ناك ع %%دي %%د م %%ن ال %%دول ق %%ررت أن ت %%دخ %%ل وإن%%شاء م%%دي%%نة ف%%ضائ%%ية وم%%عام%%ل ومح%%طة
وال %%طاق %%ة ال %%تي ال ت %%نضب  ،وال %%تي ت %%كفي إل%%ى ال%%حضارة ال%%فضائ%%ية  ،ف%%أص%%بحت ـ ت %% %حكم ف %% %ي األق %% %مار ال %% %صناع %% %ية ومح %% %طة
ك%ل إس%تخدام%ات%نا كبش%ر م%هما زاد ع%ددن%ا ب%%شكل أو ب%%آخ%%ر وب%%درج%%ات م%%ختلفة ـ دوال إلس %%تقبال ال %%بيان %%ات ...إل %%خ ع %%قب إط %%الق
 ،وم%ن امل%ؤك%د وج%ود ك%رات م%شاب%هة ل%كرت%نا ف %% % %ضائ %% % %ية  ،ف %% % %وص %% % %لت إل %% % %ى ال %% % %فضاء  ،ال%%قمر إي%%جبت س%%ات ١ع%%ام  ٢٠٠٧ب%%نجاح
األرض%% %ية ت%% %صلح إلق%% %ام%% %ة البش%% %ر  ،م%% %كان وام %%تلكت ع %%لوم وت %%كنول %%وج %%يا ال %%فضاء وم %%ا  ،ت %%م إي %%قاف ب %%رن %%ام %%ج ال %%فضاء  ،وإرج %%اء
ملي” ب %% %األخ %% %طار ال %% %تي ال ي %% %مكن ت %% %صور أدت إل%%يه م%%ن ع%%لوم وت%%كنول%%وج%%يات ج%%دي%%دة تنفيذ املرحلة الثانية من اإلستراتيجية .
شدتها.

وت%% %طبيقات م%% %ختلفة  ،وه%% %ناك دول أخ%% %رى ف%ى ع%ام  ، ٢٠١٧وب%عد عش%ر س%نوات م%ن

وال%طفرة ال%ثان%ية ط%فرة ع%لمية ت%كنول%وج%ية  ،إرت %% % %ضت  ،او أرغ %% % %مت  ،أن ت %% % %ظل ف %% % %ي ال %% % %توق %% % %ف  ،ق %% % %ررت ال %% % %قيادة ال %% % %سياس %% % %ية
ه%ي ال%تي س%محت ل%نا أن ن%خترق ال%غالف ن %%طاق ال %%حضارة األرض %%ية  ،ف %%اس %%تمرت امل%%واف%%قة ع%%لى مش%%روع إدخ%%ال م%%صر إل%%ى
ال %% % % %جوي ب %% % % %كل م %% % % %ا ف %% % % %يه م %% % % %ن أخ %% % % %طار ف %% %ي اس %% %تخدام ال %% %علوم وال %% %تكنول %% %وج %% %يات ع%%صر ال%%فضاء  ،امل%%قدم م%%ن وزي%%ر ال%%تعليم
وص%% %عوب%% %ات  ،وأن ن%% %صل إل%% %ى ال%% %فضاء  ،وال %%تطبيقات ال %%تي ت %%سمح ل %%ها ب %%ها ال %%دول ال %% %عال %% %ي وال %% %بحث ال %% %علمي  ،ف %% %تم إع %% %داد
واإلق%ام%ة ف%يه دون أن ت%كون ف%يه امل%قوم%ات ال%فضائ%ية !! ب%كل م%ا ي%مكن أن ي%ؤدي إل%يه مش %% %روع ق %% %ان %% %ون إن %% %شاء وك %% %ال %% %ة ال %% %فضاء
ال %% % %الزم %% % %ة ل %% % %بقاء البش %% % %ر  ،إس %% % %تطعنا أن ذل %% %ك م %% %ن ت %% %داع %% %يات س %% %لبية ع %% %لى أم %% %نها امل%صري%ة ب%ال%هيئة ال%قوم%ية ل%إلس%تشعار م%ن
ن%تنفس ون%ري ون%أك%ل ونش%رب ون%قوم ب%عدي%د وسالمتها .

ال %% % %بعد وع %% % %لوم ال %% % %فضاء  ،ون %% % %وق %% % %ش ف %% % %ي

م%% % % %ن األنش%% % % %طة واإلس%% % % %تكشاف%% % % %ات  ،وأن ه%ذا م%وج%ز س%ري%ع ل%تطور البش%ري%ة ب%صفة مج%% %لس ال%% %نواب  ،وت%% %مت امل%% %واف%% %قه ع%% %ليه ،
ن %% %حصل ع %% %لى امل %% %علوم %% %ات ع %% %ن األرض  ،عامة  ،فماذا عن موقف مصر ؟

وج %% % %اري إرس %% % %ال %% % %ة إل %% % %ى ال %% % %سيد رئ %% % %يس

وع%%ن ال%%فضاء  ،وأن ن%%تصل ب%%األرض  ،ث%%م ت %% %عددت م %% %حاوالت م %% %صر ل %% %لدخ %% %ول إل %% %ى الج %%مهوري %%ة ل %%لتصدي %%ق ع %%ليه ونش %%ره ف %%ي
ن %%عود إل %%يها س %%امل %%ني ....إل %%خ  ،ث %%م ت %%طورت ع%%صر ال%%فضاء  ،م%%ن أه%%مها إن%%شاء وزارة الج %%ري %%دة ال %%رس %%مية ل %%قد ق %%ررت م %%صر أن
ه%ذه ال%علوم وال%تكنول%وج%يات ت%طورا س%ري%عا ال %%بحث ال %%علمي ملج %%لس ب %%حوث ال %%فضاء ت %%صبح دول %%ة ف %%ضائ %%ية  ،وأن ت %%دخ %%ل إل %%ى
وب%%معدالت ل%%م يس%%بق للبش%%ري%%ة أن ح%%ققتها ع %% % %ام  ، ١٩٩٨ال %% % %ذي وض %% % %ع ت %% % %فصيالت املرحلة الفضائية بكل ثقلها.
ع%% %لي م%% %دى ح%% %ضارت%% %ها األرض%% %ية ك%% %لها  ،امل%رح%لة األول%ي أله%داف م%صر ف%ي م%جال
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»ﻣﻨﺼﻮﺭﺍﺻﻮﺭﺱ« :ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺃﻭﻝ ﺩﻳﻨﺎﺻﻮﺭ ﻣﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ
ح%جِية ال%%كشف
ت%%م َّكن ف%%ري%%ق م%%صرى  -أم%%ري%%كى مش%%ترك م%%ن وض%%ع ق%%طعة ج%%دي%%دة ف%%ى أ ُ ْ %
س ِّ%ر االن%قراض ال%كبير ال%ذى أص%اب ال%دي%ناص%ورات ف%ى ن%هاي%ة ال%عصر ال%طباش%يرى
ع%ن ِ% %
ق%%بل ن%%حو  ٦٥م%%ليون س%%نة ،ب%%عد أن اس%%تطاع%%وا ال%%كشف ع%%ن دي%%ناص%%ور ج%%دي%%د ،أط%%لقوا
ع%ليه »م%نصوراص%ورس« ت%يمنا ً ب%ال%جام%عة ال%تى ي%نتمى إل%يها ال%باح%ث ال%رئ%يس :ج%ام%عة
املنصورة.
وبحس%ب دراس%ة نُش%رت أم%س )االث%نني( ف%ى مج%لة نيتش%ر ال%علمية ذائ%عة ال%صيت ،ال%تى
تُ%ع ُّد واح%دة م%ن أه%م امل%جالت ال%علمية ع%لى مس%توى ال%عال%م ،ت%م َّكن ال%فري%ق م%ن ال%كشف
ع%ن ن%وع ج%دي%د ت%مام%ا ً م%ن ال%دي%ناص%ورات ف%ى ن%صر ع%لمى ف%ري%د س%يضيف ال%كثير إل%ى
سجل مصر األحفورى.
ح%ني ي%تعلق األم%ر ب%ال%سنوات األخ%يرة م%ن ح%ياة ال%دي%ناص%ورات ف%إن ال%قارة األف%ري%قية تُ%عدُّ
ص%فحة ف%ارغ%ة؛ ف%ال%حفري%ات ال%تى ُ%ع ِ%ث َر ع%ليها ف%ى أف%ري%قيا ت%نتمى ل%لفترة ال%زم%نية ب%ني ٩٠
و ١٠٠م%%ليون س%%نة ف%%قط ،وه%%ى ح%%فري%%ات ق%%ليلة ال%%عدد ،وت%%بعد ع%%ن زم%%ن االن%%قراض ب%%فترة
ك%بيرة ت%تجاوز  ٢٥م%ليون س%نة ،وه%ذا ي%عنى أن م%سار ت%طور ال%دي%ناص%ورات ف%ى أف%ري%قيا
ظ َّ%ل إل%ى ح%د ك%بير ل%غزا ً .ول%كن اآلن ،س%يساع%د اك%تشاف ال%فري%ق ال%بحثى  -م%ن ج%ام%عة
امل %% %نصورة ،ب %% %ال %% %تعاون
م %% %ع ج %% %ام %% %عة أوه %% %اي %% %و
وم%ؤس%سة ل%يكى ل%لعلوم
والج%% % % %معية ال%% % % %وط%% % % %نية
ال %%جغراف %%ية وامل %%ؤس %%سة
األم %% % %ري %% % %كية ل %% % %لعلوم -
ل%% %لدي%% %ناص%% %ور الج%% %دي%% %د
سِّ % % %د ث%% % %غرة
اآلن ع%% % %لى َ %
م %% %ن ال %% %ثغرات م %% %ا ق %% %د
ح%جِية
%س ِهم ف%ى ح%ل أ ُ ْ%
ُي ْ
اندثار الديناصورات.
ُع%ِ %ث َر ع%%لى ال%%دي%%ناص%%ور الج%%دي%%د ف%%ى ال%%واح%%ات ال%%داخ%%لة أث%%ناء رح%%لة اس%%تكشاف%%ية ق%%ام ب%%ها
ب%%اح%%ثون ت%%اب%%عون مل%%رك%%ز ع%%لوم ال%%حفري%%ات ال%%فقاري%%ة ب%%جام%%عة امل%%نصورة ،ب%%رئ%%اس%%ة ال%%دك%%تور
ه%شام س%الم ،ال%حاص%ل ع%لى درج%ته ال%علمية ف%ى م%جال ال%حفري%ات ال%فقاري%ة م%ن ج%ام%عة
أك%سفورد ،ب%ال%تعاون م%ع ف%ري%ق ب%حثى ن%سائ%ى ُ%م%ك َّون م%ن ال%دك%تورة إي%مان ال%داودى ،أول
ب%%اح%%ثة م%%صري%%ة وع%%رب%%ية ف%%ى م%%جال ال%%دي%%ناص%%ورات ،وال%%دك%%تورة س%%ناء ال%%سيد ،وال%%دك%%تورة
سارة صابر ،من جامعتى املنصورة وأسيوط.
%سمى »ت%%يتان%%ورس%%وري%%ا« ،وه%%ى ن%%وع
ي%%نتمى ال%%دي%%ناص%%ور امل%%كتشف ح%%دي%%ثا ً إل%%ى ع%%ائ%%لة تَُّ %
م%%ن ال%%دي%%ناص%%ورات ال%%نبات%%ية ط%%وي%%لة ال%%عنق ،ال%%تى ك%%ان%%ت ش%%ائ%%عة ف%%ى ج%%ميع أن%%حاء ال%%عال%%م
خ%%الل ال%%عصر ال%%طباش%%يرى ،ت%%لك ال%%عائ%%لة م%%عروف%%ة ب%%كون%%ها أك%%بر ال%%حيوان%%ات ال%%بري%%ة ال%%تى
ع%رف%ها ال ِ%ع ْلم ح%تى اآلن ،إال أن ال%دي%ناص%ور امل%كتشف ح%دي%ثا ً ي%ختلف ع%نها ف%ى ال%عدي%د
م %%ن ال %%خصائ %%ص؛ إذ إن وزن %%ه ي %%عادل ت %%قري %%با ً وزن ف %%ي ٍل أف %%ري %%قى ،وه %%يكله ي %%ختلف ع %%ن
هيكل الديناصورات االعتيادية التى تنتمى لتلك العائلة.
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