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السيس خالل الساعات الماضية مع الدكتور عمرو طلعت وزير االتصاالت
اجتمع الرئيس عبد الفتاح
ي
عفيف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المرصية ،واللواء عبد الحميد
وتكنولوجيا المعلومات ،والدكتور محمد
ي
مصطف مدير ر
الشكة الوطنية لخدمات االتصاالت ،واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير إدارة اإلشارة ،واللواء محمد
البشاري مساعد مدير إدارة اإلشارة.
الرسم باسم رئاسة الجمهورية ،إن االجتماع تناول استعراض "منظومة
اض المتحدث
وقال
ر
ي
السفي بسام ر ي
الصناع "طيبة."1-
شبكة االتصاالت الفضائية الخاصة بالدولة ،واالستخدامات المستقبلية للقمر
ي
الصناع المرصي طيبة 1-لصالح قطاع االتصاالت
وقد وجه الرئيس باالستغالل األمثل لتطبيقات القمر
ي
ً
ر
وتكنولوجيا المعلومات بالدولة ،خاصة ما يتعلق بشبكات الياسل الحكومية الجاري تنفيذها لربط الجهاز
ً
ً
الحكوم وتمهيدا لالنتقال اىل العاصمة اإلدارية
للعمل
الحديثة
النظم
لتطبيق
ارتباطا
اإلداري للدولة بالكامل،
ي
ر
شي من
الت تنفذها الدولة عىل كل ر
الجديدة ،وهو األمر الذي سيعزز كذلك من دعم جهود التنمية الشاملة ي
أرض مرص باستخدام األساليب العلمية الدقيقة ذات التكنولوجيا المتقدمة.
وقد تم ف هذا اإلطار عرض تطورات ر
مشوع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز اإلداري للدولة لدعم
ي
قدرات تداول البيانات الحكومية عىل نحو آمن ورسي ع ومتطور ،بما يؤهل الجهاز اإلداري لالرتقاء بكافة
ر
ر
اتيج لرقمنة الدولة ،واالستعدادات
الخدمات الحكومية
ر
للمواطني ،وذلك يف اإلطار العام للمشوع االسي ر ي
الجارية لالنتقال إىل العاصمة اإلدارية الجديدة.
الصناع "طيبة ،"1-والذي سيعمل بكامل طاقته
واطلع الرئيس كذلك عىل أهم االستخدامات المنتظرة للقمر
ي
ً
الثان من العام ،والذي من شأنه أن يدعم جهود أجهزة الدولة يف كافة المجاالت ،خاصة جهود
خالل النصف ي
ً
التنمية ورقمنة الدولة ومكافحة الجريمة واإلرهاب ،فضال عن تحسي خدمة ر
اإلنينت يف المناطق النائية،
ر
ر
ر
ولألفراد ر
والشكات ،باإلضافة إىل المساهمة يف تعزيز أداء القطاعات الحكومية ،كالبيول والطاقة واليوة
المعدنية ،والتجارة ،والتعليم ،والصحة.
ً
كما تطرق االجتماع إىل نجاح وكالة الفضاء المرصية مؤخرا يف الفوز بالمسابقة الدولية للجنة األمم المتحدة
كاميا فضائية فائقة التكنولوجيا لتثبيتها عىل محطة الفضاء الدولية ،وذلك كأول وكالة
لشئون الفضاء لتصميم ر
العلم ،والذي سيتيح لمرص الحصول ،بال مقابل ،عىل الصور
فضاء عربية وأفريقية تحقق هذا اإلنجاز
ي
ر
وغيها من
الت تستخدم يف األغراض الجيولوجية واالستشعار عن بعد واالستكشافات ر
الفضائية عالية الدقة ي
ر
الت تخدم جهود التنمية بالدولة.
التطبيقات ي

الصناع طيبة 1
وأبرز المعلومات عن القمر
ي
صناع لالتصاالت يتم إطالقه يف مرص
الصناع طيبة  1هو أول قمر
 القمري
ي
ر
التليفزيون
والت كانت مخصصة للبث
 تمتلك مرص ري
خية بإطالق مجموعة من األقمار الصناعية النايل سات ي
واإلذاع
ي
 مجموعة األقمار الصناعية طيبة مخطط لها بأن يتم التوسع فيها ويكون رأكي من قمر
والت تشمل االتصاالت التليفونية ،خدمات ر
ر
اإلنينت ،وخدمات
 الهدف منها أنها تعمل لالتصاالت يعي األقمار الصناعية
التليفونات ،ر
الظهي
السكان واالقتصادي المضطرب يف التوسع يف اتجاه
 الدولة المرصية تعمل حاليا نتيجة النمور
ي
ً
الصحراوي للمحافظات المختلفة ألن مد شبكات أرضية لجميع الخدمات يف هذه المناطق يكون مكلف جدا
لكن التغطية عن طريق األقمار الصناعية ستضمن بأن كل المناطق الجديدة ستكون تحت التغطية من ناحية
ر
المية األوىل.
ه ر
االتصاالت واإلنينت وهذه ي
 االعتماد عىل قمر مرصي أفضل من االعتماد عىل خدمات مقدمة من أطراف أخرير
بكثي
 مهامالت تتضمن العمل يف مناطق صحراوية فاالعتماد عىل قمر مرصي سيكون أفضل ر
ر
التأمي الخاصة ي
من االعتماد عىل خدمات مقدمة من أطراف أخرى.
يعتي محاولة
األساس فيها هو اعتماد تلك المدن عىل الذكاء
 المدن الذكية العنرصاالصطناع والذي ر
ي
ي
ر
سء يحدث يف المجال العام لهذه المدن ،ومن ثم يتم تحليلها عن طريق
لتجميع المعلومات الضخمة عن كل ي
لتعط توصيات لتحسن حركة المرور وكل ما هو متعلق بجودة المعيشة يف هذه المدن.
أجهزة الكمبيوتر
ي

