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ت %%داول %%ت وس %%ائ %%ل اإلع %%الم ف %%ى األشه %%ر ال %%قليلة
امل%% %اض%% %ية مج%% %موع%% %ة م%% %ن األخ%% %بار ت%% %دور ح%% %ول
م%% %بادرة "ح%% %زام واح%% %د -ط%% %ري%% %ق واح%% %د" وه%% %ى
امل%%بادرة ال%%تى أط%%لقها ال%%رئ%%يس ال%%صيني ش%%ي
ج %%ني ب %%ينج إح %%ياءا ً وتج %%دي %%دا ً ل %%طري %%ق الح %%ري %%ر
ال%%ذى ي%%رج%%ع ت%%اري%%خ إن%%شاؤه إل%%ى ال%%عام ٣٠٠٠
ق %%بل امل %%يالد  ،وك %%ان ع %%بارة ع %%ن مج %%موع %%ة م %%ن
ال %%طرق امل %%تراب %%طة تس %%لكها ال %%سفن وال %%قواف %%ل
به %%دف ال %%تجارة  ،وت %%رج %%ع ت %%سميته إل %%ى ال %%عام
 ١٨٧٧ح %%يث ك %%ان ي %%رب %%ط ب %%ني ال %%صني والج %%زء
ال %%جنوب %%ي وال %%غرب %%ي آلس %%يا ال %%وس %%طى وال %%هند،
وس%% % %مي ط%% % %ري%% % %ق الح%% % %ري%% % %ر به%% % %ذا اإلس%% % %م ألن
ال %%صني ك %%ان %%ت م %%ن أوائ %%ل ال %%دول ف %%ي ال %%عال %%م
ت %% % %زرع ال %% % %توت وت %% % %رب %% % %ي دي %% % %دان ال %% % %قز وت %% % %نتج
امل %%نسوج %%ات الح %%ري %%ري %%ة وت %%قوم ب %%نقلها ل %%شعوب
ال%%عال%%م ع%%بر ه%%ذا ال%%طري%%ق ،ل%%ذا س%%مي ب%%طري%%ق
الح%ري%ر نس%به إل%ى أشه%ر س%لعة ت%نتجها ال%دول%ة
التي أطلقته.
وف%%ي س%%بتمبر  ٢٠١٣أع%%لن ال%%رئ%%يس ال%%صيني
ع %% %ن م %% %بادرة ج %% %دي %% %ده ته %% %دف إلع %% %ادة إح %% %ياء
ال%طري%ق ل%تعزي%ز ح%رك%ة ال%تجارة ال%عامل%ية وزي%ادة
ال%% %تعاون اإلق%% %تصادي ب%% %ني ال%% %دول ،ودع%% %ا ف%% %ي
م %% %بادرت %% %ه م %% %ن خ %% %الل دراس %% %ة إق %% %تصادي %% %ة أن

ال%طري%ق ي%مر ب ٦٥دول%ة وي%رب%ط آس%يا ب%أوروب%ا
وأف %%ري %%قيا وك %%ان %%ت ق %%د ت %%مت م %%واف %%قة  ٥٠دول %%ة
ع %% %لى ت %% %لك امل %% %بادرة .وب %% %مبادرة م %% %ن ال %% %رئ %% %يس
امل%% %صري ع%% %بد ال%% %فتاح ال%% %سيسي واف%% %ق ع%% %لي
إن %%ضمام م %%صر لش %%بكة ط %%ري %%ق الح %%ري %%ر ح %%يث
أك %%د ال %%سيسي أن ال %%قاه %%رة س %%وف تس %%تجيب
ب %% %فاع %% %لية ل %% %طلب ال %% %صني ب %% %إح %% %ياء ال %% %طري %% %ق و
امل%% % %توق%% % %ع أن ي%% % %تكلف م%% % %بلغ  ٤٧م%% % %ليار دوالر،
م%% %ضيفا وم%% %رح%% %با ً ب%% %امل%% %زي%% %د م%% %ن االس%% %تثمارات
ال %%صينية ف %%ي ب %%ناء م %%صر الج %%دي %%دة مل %%ا ي %%زي %%د
ذل %% %ك م %% %ن ال %% %تعاون ف %% %ي ش %% %تى امل %% %جاالت م %% %ع
امل %%ارد األص %%فر و ال %%ذى ي %%وص %%ف ك %%أح %%د أه %%م
وأك %% % %بر ال %% % %قوى اإلق %% % %تصادي %% % %ة وال %% % %سياس %% % %ية
وال%علمية ع%لى ال%ساح%ة ال%دول%ية ،و ذل%ك ب%غرض
ت%%حقيق م%%صال%%ح مش%%ترك%%ة ومش%%روع%%ات ت%%نموي%%ة
مس%% % %تقبلية س%% % %تعود ب%% % %ال%% % %نفع ع%% % %لي ال%% % %دول%% % %تني
والبشرية بصفه عامة.
وج%اءت زي%ارة ال%سيدة /ل%يو ي%و ي%ان دون%ج ن%ائ%ب
رئ%% % % %يس مج%% % % %لس ال%% % % %وزراء ال%% % % %صيني ل%% % % %لعلوم
وال %%تكنول %%وج %%يا ف %%ي م %%ارس امل %%اض %%ي ول %%قاؤه %%ا
ب %%ال %%سيد األس %%تاذ ال %%دك %%تور /أش %%رف ال %%شيحي
وزي%ر ال%تعليم ال%عال%ي و ال%بحث ال%علمي ول%فيف
م%ن أس%ات%ذة وع%لماء امل%رك%ز ال%قوم%ي ل%لبحوث م%ا
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ي%% %ؤك%% %د ع%% %لى ق%% %وة اإلت%% %جاه ال%% %جاد ف%% %ي ت%% %وث%% %يق
ال %%تعاون ف %%ي م %%جال ال %%بحث ال %%علمي املش %%ترك
بني البلدين.
وك%%ان ألك%%ادي%%مية ال%%بحث ال%%علمي وال%%تكنول%%وج%%يا
الس %%بق ف %%ي ت %%فعيل اإلت %%فاق %%يات ال %%ثنائ %%ية ب %%ني
م %% % % %صر وال %% % % %صني ،ح %% % % %يث أط %% % % %لق األس %% % % %تاذ
ال%%دك%%تور /مح%%مود ص%%قر -رئ%%يس االك%%ادي%%مية -
إش%% % % %ارة ال%% % % %بدء إلن%% % % %شاء امل%% % % %رك%% % % %ز امل%% % % %صري-
ال %% %صيني املش %% %ترك ل %% %لبحوث وال %% %تطوي %% %ر ف %% %ي
م%جال ال%طاق%ة الج%دي%دة )ال%خالي%ا ال%فوت%وف%ول%طية(
وامل %% % %توق %% % %ع إن %% % %شاؤه ب %% % %مرك %% % %ز ب %% % %حوث ال %% % %تنمية
اإلق %%ليمية ال %%تاب %%ع ألك %%ادي %%مية ال %%بحث ال %%علمي
وال%%تكنول%%وج%%يا ب%%محاف%%ظة س%%وه%%اج ف%%ي ص%%عيد
م%صر ع%لي ث%الث%ة م%راح%ل تش%تمل ع%لي ال%طاق%ة
ال%%شمسية و ال%%طاق%%ة ال%%حيوي%%ة وط%%اق%%ه ال%%ري%%اح ،
ب%%حيث ي%%كون م%%رك%%زا ً م%%تكام %الً ألب%%حاث ال%%طاق%%ة
ت%كون ق%يمة ال%تموي%ل ف%يه بنس%بة  %٥٠ك%منحة
م%%قدم%%ة م%%ن ال%%جان%%ب ال%%صيني ف%%ضال ع%%ن ن%%قل
ال %% %تكنول %% %وج %% %يا ب %% %امل %% %جان .ج %% %دي %% %ر ب %% %ال %% %ذك %% %ر أن
االت%فاق%ية ال%تي ي%تم ال%تنفيذ ب%موج%بها ك%ان%ت ق%د
وقعت أثناء زيارة الرئيس السيسي للصني.

م %%تخصص ف %%ي ال %%طاق %%ة الج %%دي %%دة واملتج %%ددة و ال %%ذى ي %%عد م %%ن أك %%بر وأه %%م
امل%%جاالت ال%%تي ت%%متاز وت%%تفوق ب%%ها دول%%ة ال%%صني ،وه%%و م%%ا ج%%علها م%%ن أه%%م
امل%نافس%ني األق%وي%اء ألك%بر ش%رك%ات ال%طاق%ة ف%ي ال%عال%م م%ثل " س%يمنز " ف%ي
م %% % %جال ص %% % %ناع %% % %ة ال %% % %طاق %% % %ة ال %% % %شمسية .ك %% % %ما وج %% % %دن %% % %ا أن وزارة ال %% % %علوم
وال%تكنول%وج%يا ال%صينية ل%دي%ها ب%رام%ج ل%لمنح ت%قدم ل%لدول ف%ي ق%ارة أف%ري%قيا
ل%% %تأس%% %يس م%% %عام%% %ل وم%% %ختبرات مش%% %ترك%% %ة  ،وق%% %د ت%% %م ت%% %موي%% %ل ب%% %عضها ف%% %ي
م%%جاالت ال%%زراع%%ة وال%%بيوت%%كنول%%وج%%ي وخ%%الف%%ه ،وب%%نا ًء ع%%ليه ت%%م إع%%داد م%%قترح
إلن %%شاء م %%ختبر م %%صري  -ص %%يني مش %%ترك ل %%لبحوث وال %%تطوي %%ر ف %%ي م %%جال
الطاقة الجديدة واملتجددة.
وف%% % %ي دي%% % %سمبر  2014ك%% % %ان%% % %ت زي%% % %ارة ال%% % %سيد ال%% % %رئ%% % %يس  /ع%% % %بد ال%% % %فتاح
ومل%ا ك%ان%ت أك%ادي%مية ال%بحث ال%علمي وال%تكنول%وج%يا ت%تول%ى م%هام امل%عاون%ة ف%ي
وض %% %ع ورس %% %م ال %% %سياس %% %ات ال %% %علمية وال %% %تكنول %% %وج %% %ية ف %% %ي إط %% %ار الخ %% %طة
اإلس %%ترات %%يجية ال %%قوم %%ية ل %%لبحث ال %%علمي ف %%ي م %%صر وأي %%ضا ً ت %%قوم ب %%توف %%ير
م%%قوم%%ات وب%%رام%%ج ت%%نمية امل%%وارد البش%%ري%%ة م%%ن ال%%علماء وال%%باح%%ثني وذل%%ك م%%ن
خ%% %الل رس%% %ال%% %تها ال%% %تي ت%% %تمثل ف%% %ي ال%% %توظ%% %يف ال%% %فعال ل%% %لطاق%% %ات ال%% %علمية
وال %%تكنول %%وج %%ية وت %%وج %%يهها ن %%حو خ %%دم %%ة ال %%قضاي %%ا ال %%تنموي %%ة ت %%دع %%يما ً وت %%قوي %ةً
ل %% %رواب %% %ط ال %% %تالح %% %م ب %% %ني م %% %ؤس %% %سات ال %% %بحث ال %% %علمي وج %% %هات اإلن %% %تاج
والخ %%دم %%ات ف %%ي م %%صر ،ح %%يث أن األك %%ادي %%مية ه %%ي ال %%هيئة ال %%رئ %%يسية ف %%ي
م %% %جال ال %% %بحوث اإلس %% %تشاري %% %ة ف %% %ي م %% %صر وال %% %تي ت %% %قوم ب %% %تنظيم خ %% %طط
ومش %%روع %%ات ت %%تيح ل %%لعلماء وال %%باح %%ثني امل %%صري %%ني ت %%قدي %%م أف %%ضل خ %%برات %%هم
وم%عرف%تهم ب%شأن ال%قضاي%ا امل%تعلقة ب%ال%علوم وال%تكنول%وج%يا ت%حت م%ظلة وزارة
البحث العلمي.
وف%ي ه%ذا ال%سياق ك%ان ملج%لة ال%ناف%ذة ل%قاء م%ع األس%تاذ ال%دك%تور  /مح%مود
ص %%قر رئ %%يس االك %%ادي %%مية و ال %%ذى أك %%د ع %%لى أن ال %%تعاون م %%ع ال %%صني ق %%ائ %%م
م %%نذ ف %%ترة م %%ن خ %%الل إت %%فاق %%ية م %%وق %%عة ب %%ني أك %%ادي %%مية ال %%بحث ال %%علمي ف %%ي
م %%صر و األك %%ادي %%مية ال %%صينية ل %%لعلوم ،ول %%كن ال %%تعاون ك %%ان م %%قتصرا ً ع %%لي
ت %%بادل ال %%زي %%ارات واملش %%روع %%ات ال %%بحثية املش %%ترك %%ة ال %%صغيرة ج %%داً ،وك %%ذل %%ك
ت %% %نظيم وإق %% %ام %% %ة أنش %% %طة مش %% %ترك %% %ة م %% %ثل ورش ع %% %مل وم %% %ؤت %% %مرات .ول %% %كننا
النس%% %تطيع أن ن%% %لمس امل%% %ردود و ال%% %عائ%% %د م%% %ن وراء ه%% %ذا ال%% %تعاون ب%% %صورة
واض%حة ع%لى أرض ال%واق%ع  .ون%ظرا ً ل%رغ%بتنا ف%ي ت%طوي%روت%عظيم اإلس%تفادة
م %%ن ال %%تعاون ال %%دول %%ي وذل %%ك لخ %%دم %%ة أه %%داف م %%جال ال %%علوم وال %%تكنول %%جيا و
االب%% %تكارف%% %ي م%% %صر ،و م%% %طاب%% %قة ت%% %لك ال%% %رغ%% %بة لخ%% %طة ال%% %تنمية  2030ف%% %ي
م%% % %صرك%% % %ان ال%% % %ترك%% % %يز ع%% % %لى م%% % %جال ال%% % %طاق%% % %ةالج%% % %دي%% % %دة واملتج%% % %ددة ألن%% % %ه
ب %%توف %%يرإح %%تياج %%ات م %%صرم %%ن ال %%طاق %%ة ف %%إن %%نا ل %%ن نج %%د م %%شكالت م %%ثالً ف %%ي
ن%%قص امل%%ياه إلم%%كان%%نا ال%%عمل ع%%لي تح%%لية امل%%ياه ،وط%%امل%%ا ن%%جحنا ف%%ي تح%%لية
امل%%ياه ف%%لن نج%%د م%%شكلة ف%%ي ال%%زراع%%ة وت%%وف%%ير م%%عظم ال%%حاص%%الت ال%%زراع%%ية
األس %%اس %%ية ل %%لغذاء .ل %%ذا ي %%مكننا ال %%قول ب %%أن ال %%طاق %%ة ه %%ي ال %%عام %%ل املح %%دد
والرئيسي في التنمية.
وم%%ن ه%%نا ب%%دأت األك%%ادي%%مية ف%%ي دراس%%ة ال%%جان%%ب ال%%صيني ب%%صورة أف%%ضل

ال%سيسي  -رئ%يس ج%مهوري%ة م%صر ال%عرب%ية ل%دول%ة ال%صني وك%ان يس%بقها-
ل%إلع%داد له%ذه ال%زي%ارة ال%هام%ة  -م%خاط%بات م%ن رئ%اس%ة الج%مهوري%ة و وزارة
ال%خارج%ية ل%كل ال%جهات وال%هيئات ف%ي م%صر إلع%داد م%قترح%ات ل%لتعاون م%ع
دولة الصني.
وب%%ال%%فعل ت%%قدم%%ت أك%%ادي%%مية ال%%بحث ال%%علمي ب%%امل%%قترح امل%%عد مس%%بقا ً ب%%شأن
إنشاء املعمل املصرى  -الصيني املشترك املشار إليه.
وق %%ام ال %%سيد /رئ %%يس الج %%مهوري %%ة أث %%ناء زي %%ارت %%ه ل %%لصني ب %%توق %%يع ع %%دد م %%ن
إت %%فاق %%يات ال %%تعاون ك %%ان م %%نها أح %%داإلت %%فاق %%يات ب %%شأن م %%قترح االك %%ادي %%مية
إلن %%شاء امل %%ختبر املش %%ترك ألب %%حاث وت %%طوي %%ر ال %%طاق %%ة الج %%دي %%دة واملتج %%ددة،
وتح%% %دي%% %دا ً ف%% %ي م%% %جال ال%% %طاق%% %ة ال%% %شمسية ط%% %بقا ً أله%% %مية و أول%% %وي%% %ة م%% %جال
الطاقة كأحد أهم العوامل الداعمة للمشروعات التنموية.
و ي %%جب أن ن %%ذك %%ر ب %%أن أك %%ادي %%مية ال %%بحث ال %%علمي ي %%تبعها مج %%موع %%ة م %%ن
م%راك%ز ال%بحوث االق%ليمية ف%ي م%حاف%ظات وم%دن م%صر امل%ختلفة م%ثل ط%نطا،
الزقازيق ،اإلسماعلية ،العريش ،سوهاج و الوادي الجديد.
وك%ان م%ن امل%نطقي أن ي%كون ه%ذا امل%عمل امل%توق%ع إن%شاؤه ف%ي أح%د أف%ضل
امل%راك%ز امل%قام%ة ب%ال%فعل ب%دالً م%ن ال%بدء م%ن ن%قطة ال%صفر ك%طلب ت%خصيص
أرض ج%دي%دة وامل%ضي ف%ي اإلج%راءات والخ%طوات ال%تال%ية ب%مخاط%بة ج%هات
ال %%دول %%ة امل %%ختلفةل %%توف %%ير وت %%خصيص واإلن %%تهاء م %%ن ال %%بنيه ال %%تحتيه ال %%الزم
توافرها إلنشاء املختبر.
وف%ور ب%دء ال%تنفيذ و ال%عمل ب%اإلت%فاق%ية وب%عد دراس%ة اإلم%كان%يات و األص%ول
امل%تاح%ة ل%دي%نا ،ت%م اإلس%تقرار ع%لي ك%ون امل%رك%ز االق%ليمي ال%تاب%ع ل%ألك%ادي%مية
ف %%ي م %%حاف %%ظة س %%وه %%اج ه %%و األف %%ضل و األنس %%ب إلن %%شاء امل %%ختبر املش %%ترك
ل%%ساب%%ق ج%%اه%%زي%%ته ب%%ال%%بنية االس%%اس%%ية ال%%كام%%لة ،ف%%ضالً ع%%ن أن ال%%صعيد ه%%و
ب %%ال %%فعل مس %%تقبل ص %%ناع %%ة ال %%طاق %%ة ال %%شمسية ف %%ي م %%صر ،ن %%ظرا ً ل %%لظروف
امل %%ناخ %%ية امل %%متازة ال %%تي ح %%بتها ال %%طبيعة له %%ذا الج %%زء ال %%غال %%ي م %%ن أرض
م %% %صر ،و ل %% %تواف %% %ر ال %% %عدي %% %د م %% %نامل %% %ميزات ال %% %هائ %% %لة ال %% %تي ت %% %وف %% %ره %% %ا ال %% %دول %% %ة
ل%إلس%تثمار ف%ي ال%صعيد،إذ أن س%وه%اج ك%ان%ت م%ن امل%حاف%ظات ال%صعيدي%ة
ال %% %تي ت %% %قوم ال %% %دول %% %ة ب %% %تخصيص األراض %% %ي ف %% %يها ب %% %امل %% %جان ل %% %لمصان %% %ع
والشركات تشجعيا ً وتحفيزا ً لإلستثمارفيها .

ووج %% %دن %% %ا أن %% %هم ي %% %عملون م %% %ن خ %% %الل ت %% %حال %% %ف ي %% %طلق ع %% %ليه" م %% %ختبر "48
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وم%ن األس%باب وال%عوام%ل ال%هام%ة أي%ضا ً إلخ%تيار س%وه%اج ه%و أن أك%ادي%مية ال%بحث ال%علمي ل%دي%ها
مج%%موع%%ة م%%ن امل%%بادرات واملش%%روع%%ات ل%%دع%%م الش%%رك%%ات ال%%تكنول%%وج%%ية ال%%ناش%%ئة وك%%ذل%%ك مش%%روع%%ات
التخ%رج واإلب%تكار ،ح%يث ت%الح%ظ أن نس%ب ًة ك%بيرةً م%ن امل%بتكري%ن واألك%ثر ال%تزام%ا ً وج%ديً %ة ه%م م%ن
ش%باب ص%عيد م%صر ،وب%ال%فعل ت%م ع%مل ب%رام%ج ع%لمية وت%كنول%وج%ية ف%ي س%وه%اج م%ع ه%يئات م%ثل
ريادة األعمال والهيئة العامة لالستثمار ومركز بداية وصعيد .. start upوغيرها.
واإلت%فاق%ية م%ع ال%جان%ب ال%صيني ك%ان%ت ق%ائ%مة ع%لى امل%عام%لة ب%امل%ثل أو ال%تموي%ل املش%ترك ب%معني
أن التكلفة تكون مناصفة بني الجانب املصري والصيني طبقا ً لإلتفاقية املوقعة .
و ج%دي%ر ب%ال%ذك%ر أن ال%طاق%ة ال%شمسية وط%اق%ة ال%ري%اح وال%طاق%ة ال%حيوي%ة ه%ي امل%راح%ل ال%ثالث%ة ال%تي
ت%%قوم ع%%ليها إت%%فاق%%ية امل%%ختبر امل%%صري -ال%%صيني املش%%ترك ع%%لي أن ي%%تم ب%%دء ال%%عمل ف%%ي ال%%طاق%%ة
الشمسية كمرحلة أولى بتكلفة قدرها  2مليون دوالر .
و تس %%تهدف م %%صر ف %%ي خ %%طة ت %%نميتها  2030أن ت %%كون %20م %%ن ط %%اق %%تها املس %%تخدم %%ة م %%ن
أن %%واع ج %%دي %%دة ومتج %%ددة م %%ن ال %%طاق %%ات  ،ول %%كن ل %%كي ت %%تم ك %%ل ت %%لك اإلس %%تثمارات الضخ %%مة ف %%ي
م%جاالت ال%طاق%ة الج%دي%دة  -ك%ال%طاق%ة ال%شمسية م%ثالً -الب%د أن ي%كون ل%دي%نا ال%قدرات م%ن ال%بحوث
وال %%تطوي %%ر ال %%تي ت %%دع %%م ه %%ذه ال %%صناع %%ة وت %%عمل ع %%لي ت %%طوي %%ره %%ا وت %%زي %%د م %%ن نس %%بة امل %%كون املح %%لي
امل%صري ف%يها،وك%ل ه%ذا ل%ن ي%أت%ي إال بش%راك%ة دول%ية ون%قل ت%كنول%وج%ي وإن%شاء م%عام%ل وم%ختبرات
غ%ير ب%حثية ،ح%يث أن م%ثل ه%ذا امل%عمل س%يكون ب%مثاب%ة خ%ط إن%تاج تج%ري%بي ص%غير .ب%معني أن
ال%باح%ثني ف%ي ه%ذا امل%جال م%ن ج%ام%عات م%صر و م%راك%زه%ا ال%بحثية امل%ختلفة دائ%ما ً م%ا ي%توص%لون
إل%ى ن%تائ%ج ع%لمية م%ن ش%أن%ها أن ت%زي%د وت%حسن م%ن ك%فاءة آداء ال%خالي%ا ال%شمسية إلن%تاج ال%طاق%ة
ط%%بقا ً ل%%لظروف امل%%صري%%ة ول%%كن ه%%ذا ال%%نات%%ج ي%%كون ع%%لي املس%%توى امل%%عملي ف%%قط ل%%ألب%%حاث و ل%%كي
ي %%تم ال %%تطبيق ع %%لىأرض ال %%واق %%ع ول %%تصنيع خ %%الي %%ا ش %%مسية ب %%امل %%واص %%فات ال %%تي ي %%توص %%ل إل %%يها
ب%اح%ثون%ا امل%صري%ني ،ي%أت%ي دور ه%ذا امل%ختبر ،ح%يث أن%ه ب%كل ال%قياس%ات امل%طلوب%ة ي%مكن إع%تباره
كخط إنتاج تجريبي صغير يكون نواةً للتصنيع على مستو أكبر.
ك%%ما أن ن%%قل ال%%تكنول%%وج%%يا م%%ن ال%%صني ب%%كل خ%%برات%%ها و ري%%ادت%%ها ف%%ي ه%%ذا امل%%جال إل%%ى م%%صر م%%ن
ش%أن%ه أن ي%رف%ع م%ن ق%درات ال%كوادر امل%صري%ة ف%ي ن%فس امل%جال ب%ما يخ%دم ه%ذه ال%صناع%ة ل%لعمل
ع%%لى ال%%وص%%ول ألف%%ضل ال%%نتائ%%ج ف%%ي ت%%حقيق األه%%داف امل%%رج%%وه م%%ن خ%%طة ال%%تنمية امل%%صري%%ة ع%%لى
كافة األصعدة واملجاالت التي تعتمد في نجاحها على الطاقة.
وأك%ادي%مية ال%بحث ال%علمي ت%سعي ب%صورة ق%وي%ة ج%دا ً أن ي%كون ل%دي%ها خ%برات ف%ي م%جال ص%ناع%ة
ال%%طاق%%ة ال%%شمسية وأن ي%%كون ل%%دي%%نا ب%%حث ع%%لمي ق%%وي وت%%طبيقي ي%%كون داع%%ما ً له%%ذه ال%%صناع%%ة
ب%اإلض%اف%ة إل%ى أن ن%جاح األك%ادي%مية ف%ي وض%ع س%وه%اج وال%صعيد ع%لى خ%ري%طة ال%بحث ال%علمي
وال %%تطبيق ال %%تكنول %%وج %%ي أم %%ام ال %%صني وال %%عال %%م امل %%تاب %%ع ل %%لمختبر امل %%صري  -ال %%صيني املش %%ترك
امل%% %قام ف%% %يها  ،ح%% %يث أن ت%% %حقيق األه%% %داف امل%% %نشودة م%% %ن ه%% %ذا امل%% %ختبر ووص%% %والً إل%% %ى م%% %رح%% %لة
ال%%تطبيق ال%%صناع%%ي ل%%لبحوث ف%%ي ال%%صعيد ه%%و ب%%ال ش%%ك مح%%ل إه%%تمام ال%%حكوم%%ة امل%%صري%%ة ن%%ظراً
ل%كون%ه أح%د ع%ناص%ر ال%نجاح ل%تواف%ر األي%دي ال%عام%لة امل%درب%ة ال%تي ت%قوم ع%ليها ت%لك ال%صناع%ات و
ل %%دي %%نا م %%ن ال %%نماذج ال %%ناج %%حة ب %%مثل ه %%ذا ال %%تفكير " م %%عمل ال %%بحوث وال %%تطوي %%ر ال %%خاص بش %%رك %%ة
ت%%وش%%يبا ال%%عرب%%ي ف%%ي ب%%نها" .إذ أن ال%%عمل ع%%لى إن%%شاء م%%ثل ت%%لك امل%%ختبرات وامل%%عام%%ل املش%%ترك%%ة
ل %%لبحوث وال %%تطوي %%ر ووص %%والً إلن %%تاج ن %%ماذج أول %%ية ت %%قوم ع %%لى رب %%ط ال %%بحث ال %%علمي ب %%ال %%تطبيق
ال %%صناع %%ي ،ك %%ل ه %%ذا ي %%أت %%ي ف %%ي خ %%دم %%ة امل %%جتمع وامل %%واط %%ن ب %%صفة خ %%اص %%ة و خ %%طة ال %%تنمية ف %%ي
مصر بصفه عامة.
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ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﺮﻯ ﺃﻭ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﻯ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ؟
ﻭﻣﺎﺫﺍ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ؟

ﺣﻮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺪﺩ

املركز القومي في سطور.
أنش ¥امل %%رك %%ز ال %%قوم %%ي ل %%لبحوث ب %%ال %%قرار الج %%مهوري رق %%م  ٢٤٣ل %%سنة ، ١٩٥٦
وي %%عتبر امل %%رك %%ز أح %%د أه %%م ق %%الع ال %%بحث ال %%علمي ف %%ي م %%صر م %%ن ح %%يث ت %%اري %%خ
اإلن%شاء وأع%داد ال%قوى البش%ري%ة م%ن ال%باح%ثني واإلداري%ني وت%عدد ال%تخصصات
التي يعني املركز بريادة األبحاث العلمية فيها .
ومل%ا ك%ان امل%رك%ز ال%قوم%ي ل%لبحوث م%ن األه%ميه ب%ما ي%ملكه م%ن إم%كان%ات وم%دارس
وخ %% %برات ع %% %لميه م %% %ميزه ورؤى مس %% %تقبليه ملش %% %روع %% %ات وأب %% %حاث ف %% %ي م %% %ختلف
ال%%تخصصات وامل%%جاالت ب%%ما ي%%ؤث%%ر وي%%دف%%ع ق%%اط%%رة ال%%بحث ال%%علمي ف%%ي م%%صر ،
ك%ان ل%نا ه%ذا ال%لقاء م%ع ال%سيد األس%تاذ ال%دك%تور  /أش%رف ش%عالن رئ%يس امل%رك%ز
القومي للبحوث في حوار خاص للنافذه.

د /أش22 2رف ش22 2عالن  :إ امل %% %وارد ال %% %ذات %% %يه وت %% %نميتها
ق %%ائ %%مه ع %%لى ال %%ثقاف %%ه ال %%عام %%ه ل %%لشعب ك %%له وب %%خاص %%ه
رج %%ال ال %%صناع %%ه ول %%ألس %%ف اليس %%تعني رج %%ال ال %%صناع %%ه
واملس %%تثمري %%ن بخ %%لرات ع %%لماء امل %%راك %%ز ال %%بحثيه ل %%تقدي %%م
ح%لول ع%لمية ل%لمشكالت ال%تي ت%واج%ههم ك%ما ه%و م%تبع
ف%ي ال%دول امل%تقدم%ه وه%ذة ث%قاف%ه ن%حتاج بش%ده ل%غرس%ها
وترسيخها في املجتمع املصري بكل قطاعاته.

حوار /ياسر عبد الفتاح

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﺃﺷﺮﻑ ﺷﻌﻼﻥ  -ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ
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ك22يف تس22تطيع إدارة امل22رك22ز ال22قوم22ي
ل 22لبحوث ت 22نميه م 22وارده 22ا ال 22ذات 22يه ،
وه2ل م2ن امل2مكن أن ن2رى امل2رك2ز ي2عتمد
ف22 2 2ي م22 2 2وازن22 2 2ته بنس22 2 2به  %٥٠ع22 2 2لى
املوارد الذاتيه ؟

ي 22 2 2تساءل ال 22 2 2ناس  ..مل 22 2 2اذا ال ن 22 2 2رى أو
ي 22 2 2 2صل إل 22 2 2 2ينا أى م 22 2 2 2ن مخ 22 2 2 2رج 22 2 2 2ات
وم2نتجات امل2راك2ز ال2بحثية ؟ وم2اذا ق2دم
وي 22قدم امل 22رك 22ز ال 22قوم 22ي ل 22لبحوث م 22ن
إنتاج يشعر به املواطن البسيط؟
مل %% %ا ي %% %مكن أن ي %% %قدم %% %ه ط %% %بقا ً مل %% %ا ن %% %ملكه م %% %ن
أب %% % %حاث ت %% % %قوم ع %% % %لى ت %% % %خصصات امل %% % %رك %% % %ز
امل %% %تعدده وي %% %باش %% %ره %% %ا ك %% %تيبه م %% %ن ال %% %باح %% %ثني
األك%فاء ي%مثلون م%دارس ع%لميه رائ%ده ف%ي ت%لك
ال%% % %تخصصات إس%% % %تنادا ً ع%% % %لى خ%% % %برات%% % %هم ،
وي %% %مكن ال %% %قول أن م %% %صر ق %% %د ت %% %حتاج إل %% %ي
ال%عمل ف%ي م%جال ال%فضاء أو ال%طاق%ه ال%نووي%ه
ف%ي ال%وق%ت ال%حال%ي إال أن%ها ب%عيده ك%ل ال%بعد
ع %%ن امل %%حاور ال %%تي ي %%عمل ع %%ليها امل %%رك %%ز ط %%بقاً
لخ %% %طته ال %% %بحثيه ال %% %داخ %% %ليه وي %% %مثلون س %% %ته
عش %% % % %رة م %% % % %حورا ً م %% % % %قترح % % % %ا ً خ %% % % %الل ال %% % % %فتره
 ٢٠١٦/٢٠١٣ي %% % %عمل ع %% % %ليها امل %% % %رك %% % %ز أن %% % %ها
ب%ال%فعل ت%مس م%عظم م%ا يس%تفيد م%نه امل%واط%ن
وهي:
مشروعات صحيه
طب األسنان.
مجموعات التشخيص.
مشروعات الطاقه الجديده واملتجدده
أبحاث ذات منتج  /خدمه نهائيه
مشروعات بحثيه تنمويه لسيناء.
تطبيقات علوم الصداره
املياه.
األغذيه الوظيفيه
الهندسه العكسيه لبراءات اإلختراع.
الغذاء األمن.
الزراعه والبيطره.
اإلستفاده من النفايات.
أبحاث أنابيب الكربون النانومتريه.
اإلنتاج األنظف
إس%% %تكمال ن%% %ماذج ص%% %ناع%% %يه م%% %نالخ%% %طه
السابقه.

امل%وارد ال%ذات%يه وت%نميتها ق%ائ%مه ع%لى ال%ثقاف%ه
ال%عام%ه ل%لشعب ك%له وب%خاص%ه رج%ال ال%صناع%ه
و ه%%ي غ%%ير م%%وج%%وده ح%%يث أن%%ه ال أح%%د ي%%توج%%ه
ل %%لمرك %%ز ال %%بحثي ل %%لسؤال ع %%ن ك %%يفيه ت %%قدي %%م
الح %% %لول ال %% %علميه ل %% %لمشكالت ال %% %تي ت %% %واج %% %ه
رج %%ال ال %%صناع %%ه ال %%ذي %%ن ي %%قوم %%ون ب %%ال %%تموي %%ل
وال %%صرف ع %%لى األب %%حاث امل %%طلوب %%ه لح %%ل ت %%لك
امل %%شكالت وه %%و ك %%ما ه %%و م %%تبع ف %%ي ال %%عال %%م ،
وت%لك ث%قاف%ه ن%حتاج بش%ده ل%غرس%ها وت%رس%يخها
في املجتمع املصري بكل قطاعاته.
وإل%ي أن ي%تم ه%ذا  ،ف%إن ال%حاص%ل اآلن ه%ي
مج %%موع %%ه ح %%االت ف %%ردي %%ه وم %%بادرات ش %%خصيه
ف%%قط ال%%تي ت%%طبق ث%%قاف%%ه رب%%ط ال%%بحث ال%%علمي
بالصناعه.
وإذا ع %%دن %%ا ل %%لسؤال نج %%د أن امل %%رك %%ز ال %%قوم %%ي
ل%% %لبحوث وص%% %ل إل%% %ي ت%% %حقيق م%% %ا ي%% %قارب م%% %ن
 ١٥-١٢م%% % %ليون ج%% % %نيه ف%% % %ي ال%% % %سنه م%% % %قاب%% % %ل
ت %% %سوي %% %ق م %% %نتجات وخ %% %دم %% %ات وإس %% %تشارات
ع %% % %لميه  ،ول %% % %دي %% % %نا م %% % %ن امل %% % %نتجات ال %% % %جهازه
ل%لتسوي%ق م%ا ي%مكننا م%ن زي%ادة ال%رق%م امل%ذك%ور
م %% % %ن امل %% % %وارد ال %% % %ذات %% % %يه إال أن األم %% % %ر م %% % %ثلما
ي%حتاج إل%ي ت%غير ث%قاف%ه امل%جتمع ف%هو ي%حتاج
أي%ضا ً إل%ى س%ن وتش%ري%ع ق%وان%ني ت%كفل ح%قوق
امل %%خترع %%ني م %%ن ال %%باح %%ثني وامل %%راك %%ز ال %%بحثية
ماديا ً.
ه22ل ه22ناك ت22جارب ل22تسويق م22نتجات
قوبلت بصعوبات ؟
ل%دي%نا تج%رب%ه ه%ام%ه م%ع إخ%تراع%نا مل%صل ع%الج
إن %% %فلون %% %زا ال %% %طيور  ،إذ أن %% %ه وط %% %بقا ً آلل %% %يات
ال %% % % %سوق وق %% % % %تها ك %% % % %ان ه %% % % %ذا امل %% % % %صل م %% % % %ن
ال%% %ضرورة أن ي%% %تم ت%% %سوي%% %قه ع%% %لى املس%% %توى
ال %%قوم %%ي  ،إال أن امل %%ردود وال %%عائ %%د م %%نه ع %%لى
امل%%رك%%ز ي%%مثل ال%%فتات وأق%%ل م%%ا يس%%تحقه ف%%ري%%ق
ال %% % %عمل أص %% % %حاب الـ  Know Howال %% % %ذي %% % %ن
ت %%وص %%لو ل %%إلخ %%تراع  ،ب %%ينما نج %%د ف %%ي امل %%قاب %%ل
أن الش %%رك %%ه امل %%تعاق %%ده م %%ع امل %%رك %%ز ت %%تحصل
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ع%%لى م%%كاس%%ب ط%%ائ%%له ب%%ال%%رغ%%م م%%ن إح%%تفاظ%%نا
بحقوق امللكيه الفكريه.
وه%نا ي%توج%ب ع%لينا أن نس%لك أح%د ال%طري%قني
ل %%تسوي %%ق م %%نتجات %%نا م %%قاب %%ل ال %%حصول ع %%لى
عوائد تتناسب مع قيمه ما نسوقه :
 إما أن ندخل في شراكه مع املستثمرين. وإم%% % %ا أن ن%% % %بيع امل%% % %لكيه ال%% % %فكري%% % %ه ل%% % %لمنتجبالكامل.
ت%م ال%دخ%ول ف%ي ش%راك%ه م%ع إح%دى الش%رك%ات
ال %%خاص %%ه ل %%تسوي %%ق م %%صل إن %%فلون %%زا ال %%طيور
ون%تحصل م%نه ع%لى م%ا ي%قارب  ٣٠أل%ف ج%نيه
ك %%ل س %%تة أشه %%ر وم %%دة ال %%عقد ث %%الث س %%نوات
يس %% %تفيد م %% %نه أك %% %ثر م %% %ن ث %% %الث %% %ون ف %% %ردا ً ف %% %ي
ال%% % %فري%% % %ق ال%% % %بحثي ال%% % %عام%% % %ل له%% % %ذا امل%% % %نتج ،
وي%%مكننا ال%%تعاق%%د م%%ع أك%%ثر م%%ن ش%%ري%%ك ول%%كن
م%% %ن ي%% %مكنه اإلق%% %دام ع%% %لى ه%% %ذه الخ%% %طوه م%% %ن
املس%%تثمري%%ن والش%%رك%%ات ال%%خاص%%ه ؟ ك%%ما أن%%نا
س%%لكنا ال%%طري%%ق اآلخ%%ر ب%%بيع ب%%راءة اإلخ%%تراع
ن%فسها ك%ما ح%دث ب%بيع ب%راءة إخ%تراع وس%يله
ج%%دي%%ده ل%%حفظ امل%%نتجات س%%ري%%عة التخ%%مر مل%%دة
ط%%وي%%له ج%%دا ً ب%%مبلغ ن%%صف م%%ليون ج%%نيه ألح%%د
املس %%تثمري %%ن ال %%ذي ب %%دأ ب %%ال %%فعل ف %%ي إن %%شاء
م%% %صنعه إلن%% %تاج ه%% %ذا ال%% %تطبيق وه%% %و أس%% %تاذ
ج%ام%عي ل%دي%ه ت%لك ال%ثقاف%ه ال%ناب%عه م%ن إي%مان%ه
ب%%ال%%بحث ال%%علمي ف%%ي ت%%قدي%%م ع%%الج%%ات وح%%لول
مل % % % % % %ش% %ك %%الت ال % % % % % %ص% %ن %%اع %% % % % % %ه وال %% % % % % %زراع %% % % % % %ه
وال%% %صحه ....إل%% %خ  ،وم%% %ازال ل%% %دي%% %نا ع%% %شارت
ال%% %براءات وامل%% %نتجات ف%% %ي إن%% %تظار ال%% %تسوي%% %ق
الجاد.

م22 2 2ا أه22 2 2مية وج22 2 2ود م22 2 2كتب الـ  Ticoب22 2 2امل22 2 2رك22 2 2ز م%%ن ج%%هات م%%ان%%حه م%%تعددة ب%%مبال%%غ ت%%صل ف%%ى إج%%مال%%ها وامل %% %رك %% %ز ال %% %قوم %% %ى ل %% %لبحوث ل %% %دي %% %ه االن ت %% %وج %% %ه و رؤي %% %ة
البحثي في هذه الحاله ؟

واض%% % % %حة ن%% % % %حو ت%% % % %كثيف ال%% % % %تعاون م%% % % %ع دول الش%% % % %رق

إلى  100مليون جنيه.

االق %% % %صى م %% % %ثل ال %% % %صني وك %% % %وري %% % %ا وال %% % %ياب %% % %ان وال %% % %هند
م %%كتب ت %%سوي %%ق ال %%براءات واإلخ %%تراع %%ات  TICOي %%عمل أي2ن ي2مكننا وض2ع امل2رك2زال2قوم2ى ب2ني ن2ظرائ2ه م2ن ب %%االض %%اف %%ة ال %%ى روس %%يا ط %%بقا ً أله %%ميتها االس %%ترات %%يجية
بج %%دي %%ه وك %%فاءه ل %%كنه ي %%صطدم ب %%التش %%ري %%عات وال %%قوان %%ني املراكز البحثية اإلقليمية والعاملية ؟

علميا ً واقتصاديا ً وسياسيا ً.

وثقافة املجتمع والبد من تغير كل هذا.

ح%يث ت%م ت%وق%يع إت%فاق%ية م%ع دول%ة ال%هند ب%حضور وزي%رى

ف %% % %نحن ن %% % %قدم خ %% % %دم %% % %ات وم %% % %نتجات ت %% % %عمل ع %% % %لى ح %% % %ل م%ن خ%الل م%ؤش%رات وع%ناص%ر ال%تقييم ملخ%رج%ات ال%بحث

ال %% %خارج %% %ية ال %% %هندى وامل %% %صرى ف %% %ى م %% %جال الخ %% %دم %% %ات

م%% %شكالت م%% %جتمعية وق%% %وم%% %ية ي%% %مكن ت%% %رج%% %مه ع%% %وائ%% %ده%% %ا ال%% %علمى ن%% %رى أن%% %ها ف%% %ى إرت%% %فاع إي%% %جاب%% %ى وم%% %طرد م%% %ن

ال%%صحية ق%%ليلة ال%%تكلفة وه%%ى م%%ن امل%%جاالت ال%%تى ت%%تميز

اق%تصادي%ا ب%ما ي%ساه%م ف%ي ت%خفيف ال%عبء امل%ال%ى ع%لى خ %% %الل ال %% %خبرات وامل %% %دارس ال %% %علمية ال %% %تى ي %% %تميز ب %% %ها

وت %%تفوق ف %%يها ال %%هند ب %%وض %%وح ،ون %%عمل ع %%لى ت %%وط %%ني م %%ثل

امل%راك%ز ال%بحثية م%ن خ%الل ت%وف%ير م%وارد ذات%ية ع%ائ%دة ع%ن امل %% %رك %% %ز وك %% %ذل %% %ك م %% %ن خ %% %الل ال %% %تقييم ال %% %كمى وال %% %كيفى

ه%ذه ال%تكنول%وج%يا ف%ى م%صر ع%لى أن ي%تم ط%رح%ها ل%وزارة

االس%تثمار ف%ى ال%بحث ال%علمى  ،ب%اإلض%اف%ة إل%ى ت%وج%يه ملخ%% %رج%% %ات ال%% %بحث ال%% %علمى ل%% %لمرك%% %ز ك%% %النش%% %ر ال%% %علمى

ال %%صحة امل %%صري %%ة ف %%ى ش %%كل مش %%روع %%ات وب %%رام %%ج ل %%ها

ال%باح%ثني ل%لعمل ف%ى األب%حاث ال%تى ي%حتاج%ها ال%سوق أو وب %%راءات اإلخ %%تراع وال %%نماذج األول %%ية ال %%قاب %%لة ل %%لتطبيق

ن%%تائ%%ج ومخ%%رج%%ات ب%%حثية ت%%مس ص%%حة امل%%واط%%ن ب%%صورة

ب %%معنى أدق األب %%حاث ف %%ى ال %%قضاي %%ا ال %%قوم %%ية وال %%تنموي %%ة وال %%تصنيع واي %%ضا م %%ن املش %%روع %%ات ال %%بحثية ال %%داخ %%لية
م%%ن خ%%الل األب%%حاث امل%%وج%%هه ،وي%%بقى دائ%%ما رغ%%م ال%%حس باملركز والخارجية محليا ً ودوليا ً والعائد منها.

وه%%ناك إت%%فاق%%ية أخ%%رى م%%ع ج%%ام%%عة ك%%ازان ال%%روس%%ية ف%%ى

ال %%وط %%نى ال %%عال %%ى ض %%آل %%ة ال %%عائ %%د امل %%ادى ع %%لى ال %%باح %%ث وم%% %ثلما درس%% %نا ف%% %ى ال%% %كيمياء ب%% %أه%% %مية وج%% %ود ال%% %عام%% %ل

م%% %جاالت وت%% %خصصات م%% %تعددة م%% %ثل ال%% %طاق%% %ة  ،تح%% %لية

ال %%ذى ي %%مكن أن ي %%قضى ح %%يات %%ه ك %%لها وق %%د ي %%صل ف %%يها امل%حفز ل%وص%ول امل%عادل%ة ال%كيميائ%ية ال%ى اف%ضل واس%رع

املياه  ،الزراعة والصحة .

إل%ى م%نتج أو ب%حث ف%ري%د غ%ير م%تكرر ذو ق%يمة ع%ال%ية ق%د ن %% %تيجة م %% %وج %% %ودة  ،ف %% %إن %% %نا ن %% %عتمد ع %% %ل ال %% %عام %% %ل امل %% %ادى

وألول م %%رة ه %%ناك إت %%فاق %%ية ث %%نائ %%ية مش %%ترك %%ة م %%ع اي %%طال %%يا

يحسن من دخله ماديا ً .

ك%%امل%%كاف%%أت للمخ%%رج%%ات ال%%بحثية امل%%ميزه ب%%عد ت%%قيمها م%%ن
ن%اح%ية ال%كم وال%كيف ل%تعليه واإلرت%قاء ب%املس%توى ال%علمى

إذا ً ك22يف ي22مكن ل22لدك22تور أش22رف ش22عالن رئ22يس للباحثني باملركز.

مباشرة.

ل%% %تموي%% %ل مش%% %روع%% %ات ب%% %حثية ل%% %لجان%% %بني ك%% %تبادل ت%% %موي%% %ل
مشترك من موزاناتنا.

أك22 2بر م22 2رك22 2ز ب22 2حثى ف22 2ى م22 2صر ب22 2عدد ع22 2لمائ22 2ه ول%يس ه%ناك دل%يل داف%ع ع%لى ق%وة وم%كان%ة امل%رك%ز ال%قوم%ى ت22 2ول22 2يت س22 2يادت22 2كم رئ22 2اس22 2ة امل22 2رك22 2ز ال22 2قوم22 2ى
امل2ختلفة ت2خصصات2هم أن ي2دي2ر األداء ال2بحثى ل %%لبحوث ب %%ني ن %%ظرائ %%ه أك %%بر م %%ن ع %%دد ال %%جوائ %%ز املح %%لية ل2لبحوث ب2طري2قة االخ2تيار امل2باش2ر  ،وت2م إع2ادة
ل22علمائ22ه ب22ما ي22تماش22ى م22ع إح22تياج22ات ال22دول22ة وال %%دول %%ية وب %%خاص %%ة ج %%وائ %%ز ال %%دول %%ة ال %%تى ي %%كاد امل %%رك %%ز ت22عيينكم م22نتخا ً ح22ينما ك22ان22ت ط22ري22قة ال22تعني
دون اإلخ2الل بح2ري2ة ال2بحث واالب2داع واالب2تكار ال %% %قوم %% %ى أن ي %% %كون ص %% %اح %% %ب ال %% %نصيب االك %% %بر ف %% %يها ب22 2االن22 2تخاب ،واالّن  ..س22 2يادت22 2كم رئ22 2يس ل22 2جنة
سنويا ً.
للباحث ؟
ت22 2رش22 2يح رؤس22 2اء امل22 2راك22 2ز وامل22 2عاه22 2د وال22 2هيئات
ال22بحثية  .م22ا رأى س22يادت22كم ف22ى ط22ري22قة ش22غل
اإلج%%اب%%ة ب%%بساط%%ه ت%%كمن ف%%ى ف%%كرة املش%%روع%%ات ال%%بحثية درج2ة ال2تعاون ال2علمى ال2دول2ى ل2لمرك2ز ال2قوم2ى
ال%داخ%لية ب%امل%رك%ز ال%قوم%ى ح%يث ي%تم وض%ع أول%وي%ات م%ن ل2لبحوث ع2رب2يا ً وع2امل2يا ً  .ك2يف ي2مكنها تحقيق
خ %% % % %الل اإلح %% % % %تياج %% % % %ات وامل %% % % %شكالت ال %% % % %قوم %% % % %ية وف %% % % %قاً االستفادة املتبادلة واملوجودة منها؟

ال22وظ22ائ22ف ال22قيادي22ة ال22حال22ية م22قارن22ة ب22ال22طرق
االخ 22رى ..وه 22ل م 22ن س 22بيل ل 22لتطوي 22ر ل 22الف 22ضل
مستقبالً؟

ل%% %إلم%% %كان%% %يات امل%% %تاح%% %ة وال%% %خبرات امل%% %توف%% %رة ل%% %دي%% %نا ب%% %عد
دراس%%ة ال%%عائ%%د وامل%%ردود ال%%نات%%ج ع%%نها ك%%ل ث%%الث%%ه س%%نوات ي%وج%د ت%عاون ب%ال%فعل ع%ري%با َ واف%ري%قيا ً وع%امل%يا ً  ،وق%د ق%ام ب%دون ش%ك أن ال%نظام امل%تبع ال%حال%ى ه%و أف%ضل ال%طرق
وي %% %تم ال %% %تحكيم وال %% %تموي %% %ل ل %% %كل مش %% %روع ع %% %لى أن ي %% %تم امل%% % %رك%% % %ز ب%% % %مبادرة م%% % %ن خ%% % %الل ال%% % %تقدم ب%% % %عرض ل%% % %وزارة ل %%شغل ال %%وظ %%ائ %%ف ال %%قيادي %%ة ح %%يث أن %%ه ن %%ظام م %%تبع ف %%ى
إس%%تكمال ال%%تطبيق ال%%عملى ف%%ى ال%%ثالث%%ه س%%نوات ال%%تال%%ية ال%%خارج%%ية امل%%صري%%ة م%%ن اج%%ل ت%%طبيق ع%%ملى للمخ%%رج%%ات أغ%% %لب دول ال%% %عال%% %م ي%% %قوم ع%% %لى إع%% %الن ت%% %ناف%% %س مح%% %دد
مع وضع خطط أخرى.
ال%بحثية امل%صري%ة ف%ى ال%دول االس%ترات%يجية ال%تى ي%مكن الش%روط وامل%عاي%ير ل%لتقدم ث%م ع%رض ال%رؤي امل%ختلفة م%ن
وه %%ذا ه %%و م %%ا س %%اع %%د ال %%باح %%ثني ع %%لى ال %%تقدم ب %%عروض ال %%تعاون م %%عها وت %%كون ف %%ى اح %%تياج ملخ %%رج %%ات ال %%بحث امل %% %تقدم %% %ني ل %% %الع %% %الن وت %% %قوم ل %% %جنة م %% %حاي %% %ده ل %% %الخ %% %تيار
ل %%لحصول ع %%لى ت %%موي %%ل مش %%روع %%ات %%هم داخ %%ليا ً وخ %%ارج %%ياً العلمى.

ب%ال%تقييم وامل%فاض%لة وح%ال%يا ً الش%ك أن%نى أش%رف ب%رئ%اس%ة

م %%ن ج %%هات م %%ان %%حه م %%تعددة مح %%ليا ً ودول %%ياً ،وه %%و األم %%ر ك%% % %ما أن م%% % %رك%% % %ز ال%% % %تميز ال%% % %علمى ي%% % %قوم ب%% % %عمل دورات ه %%ذا ال %%لجنة ال %%هام %%ة ،أم %%ام %%رح %%لة االن %%تخاب %%ات ف %%إن ل %%ها
ال %%ذى ك %%ان م %%ن ن %%تيجته ت %%فوق امل %%رك %%ز ال %%قوم %%ى ل %%لبحوث ت %% %دري %% %بية ل %% %لكثير م %% %ن امل %% %تدرب %% %ني م %% %ن م %% %ختلف ال %% %دول م %% %شاك %% %لها ال %% %كثيرة وامل %% %تعددة وال %% %تى ع %% %ن ال %% %خوض
ع %%لى ك %%اف %%ة امل %%راك %%ز ال %%بحثية وال %%جام %%عات امل %%ختلفة ف %%ى العربية واالفارقة .

فيها،ونحمد اهلل أنها إنتهت.

ح%صول ب%اح%ثيه ع%لى أك%بر ع%دد م%ن املش%روع%ات امل%مول%ة
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ﻟﻤﺤﻪ ﻣﻦ ﺇﺑﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻪ
جهاز محمول لقياس كميه امللوثات بتطبيقات الهندسه الوراثية

ف%%ازت م%%دي%%نة االب%%حاث ال%%علمية ب%%تموي%%ل مش%%روع م%%ن ص%%ندوق ال%%علوم وال%%تنمية ال%%تكنول%%وج%%ية وذل%%ك ف%%ى
م%%جال ال%%تكنول%%وج%%يا ال%%حيوي%%ة ال%%بيئية ت%%حت ع%%نوان ) ج%%هاز مح%%مول ل%%قياس ال%%سمية ب%%إس%%تخدام ال%%ضوء
ال%حيوى ال%بكتيرى ( ل%لباح%ث ال%رئ%يسى دك%تور /ج%اد اهلل م%نصور اب%وال%ري%ش وف%ى ه%ذا املش%روع ت%م اس%تخدام ب%عض ال%بكتري%ا امل%هندس%ة وراث%يا
ب%واس%طة ال%فري%ق ال%بحثى ب%مدي%نة االب%حاث ال%علمية وال%تى ل%ها ال%قدرة ع%لى إن%تاج ض%وء ي%مكن م%الح%ظتة ع%ند ال%دخ%ول ال%ى غ%رف%ة م%ظلمة  ،وبمج%رد
ن%مو ال%خالي%ا ال%بكتيري%ة ت%صبح م%ضيئة وه%ناك أجه%زة ل%قياس م%ثل ه%ذا ال%ضوء  ،ويس%تخدم ه%ذا ال%ضوء ف%ى ال%تقدي%ر ال%عام ل%سمية امل%لوث%ات ال%تى
ت%ذوب ف%ى امل%اء  ،ح%يث ت%ؤث%ر امل%لوث%ات امل%ختلفة ع%لى ال%بكتري%ا ب%ال%عدي%د م%ن ال%طرق م%ما ي%ؤدى ف%ى ال%نهاي%ة إل%ى ق%لة ال%ضوء امل%نبعث م%ن ال%بكتري%ا ،
وب%ناء ع%لى ق%لة ال%ضوء ك%ما ب%اإلض%اف%ة إل%ى ال%وق%ت ال%ذى ت%أخ%ذه ال%بكتري%ا ف%ى ق%لة ال%ضوء ف%أن%ه ي%مكن ال%تكهن ب%امل%ادة امل%لوث%ة املس%ببه ل%لسميه وم%دى
نس%%بتها وذل%%ك ع%%ن ط%%ري%%ق ال%%رج%%وع إل%%ى االخ%%تبارات املس%%بقة ع%%لى ال%%عدي%%د م%%ن امل%%لوث%%ات امل%%ختلفة  ،وب%%ال%%رغ%%م م%%ن وج%%ود ال%%عدي%%د م%%ن االجه%%زة ال%%تى
ت%قدر ال%عدي%د م%ن امل%واد امل%لوث%ة إال أن ه%ذه األجه%زة ه%ى ع%بارة ع%ن أجه%زة ص%لبة ب%معنى أن ك%ل ج%هاز ي%كون م%سئول ع%ن ت%قدي%ر ع%نصر م%عني أو
مج%موع%ة م%ن ال%عناص%ر وال ي%عطى أى إن%طباع ع%ن م%دى ت%أث%ير ه%ذا ال%عنصر ب%ترك%يزه امل%وج%ود ع%لى ال%سميه أم%ا م%ثل ه%ذه ال%بكتري%ا ف%إن%ها ت%عطينا
م%دى إت%اح%ة ه%ذا امل%لوث ب%معنى ك%م م%ن نس%بة ه%ذا امل%لوث ي%ؤدى إل%ى س%مية ح%يث ت%وج%د ب%عض امل%لوث%ات ت%كون م%وج%وده ل%كنها ال ت%ؤث%ر ع%لى ال%بيئة
ح%يث أن%ها ت%كون م%وج%وده ف%ى ص%ورة ك%ام%نة أو م%رت%بطة م%ع ع%نصر أو أش%ياء أخ%رى ت%منع ح%دوث ال%سمية امل%عهودة ع%ن م%ثل ه%ذة امل%رك%بات ول%كن
ال%طرق ال%تقليدي%ة تح%دد ك%م نس%بة ه%ذا امل%لوث ف%ى ال%عينة ب%غض ال%نظر ع%ن ه%ل ه%و ك%ام%ن أو م%تاح أو ب%معنى اخ%ر س%ام ام ال  ،ب%اإلض%اف%ة إل%ى
أن املش%روع ق%دم ت%صميم أول%ى ل%جهاز ك%ام%ل ع%بارة ع%ن ال%بكتري%ا امل%هندس%ة وراث%يا ب%اإلض%اف%ة إل%ى ب%قية ال%جهاز ال%ذى ي%ترج%م ال%ضوء ال%بكتيرى
إل%ى أرق%ام ي%مكن ح%ساب%ها وال%جهاز ي%تكون م%ن ج%زء ي%تم م%ن خ%الل%ه اإلح%ساس ب%ال%ضوء ال%بكتيرى وت%رج%مته إل%ى ن%بضات ال%تى ي%تم ت%كبيره%ا ع%ن
ط%ري%ق ج%زء أخ%ر ث%م ي%تم ع%رض%ها ع%لى الج%زء األخ%ير م%ن ال%جهاز  ،وك%ل ه%ذا ال%عمل ب%داي%ة م%ن ال%هندس%ة ال%وراث%ية ل%لكائ%ن م%رورا ب%ال%جهاز ال%ذى
ي%قيس ال%ضوء ه%و ع%بارة ع%ن مج%موع%ة م%ن األب%حاث ال%علمية ال%تى ت%م ع%ملها ع%ن ط%ري%ق ه%ذا املش%روع  ،ل%نصل إل%ى ج%هاز م%صرى ي%قيس ال%سمية
ع%ن ط%ري%ق ال%ضوء ال%حيوى ال%بكتيرى ألول م%رة ف%ى م%صر  ،وي%تميز ه%ذا امل%وض%وع ب%أن ل%ه ق%اب%ليه ل%لتطبيق ف%ى ال%سوق امل%صرى ك%بيره ح%يث أن
ال%%عدي%%د م%%ن األجه%%زة وال%%قطاع%%ات س%%واء ك%%ان%%ت ح%%كوم%%ية أو خ%%اص%%ة س%%وف ت%%كون ب%%حاج%%ة مل%%ثل ه%%ذا ال%%جهاز ال%%ذى يس%%تطيع أن ي%%قدر ال%%سمية ف%%ى
املواد السائله حيويا.
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ال22جات22روم22يد :ت22عاون دول22ي ب22ني معه22د األراض22ي ال22قاح22له ب22مدي22نة األب22حاث ال22علمية وال22تطبيقات ال22تكنول22وج22يه وع22لماء األت22حاد
األوروبي لتعظيم إستخدام الجاتروفا كمصدر للطاقه املتجددة ملناطق البحر املتوسط
ت%عتبر ال%طاق%ة م%ن أه%م امل%جاالت ال%تى ت%عنى ك%ثير م%ن ال%دول ب%ال%بحث ع%ن م%صادره%ا وت%وف%ير اإلح%تياج%ات ال%الزم%ة م%نها ب%مختلف أن%واع%ها وذل%ك أله%ميتها ف%ى
ش%%تى اإلس%%تخدام%%ات ف%%ى ح%%يات%%نا امل%%عاص%%رة  .م%%ن ه%%نا ج%%اءت ض%%رورة ت%%نوع األب%%حاث ال%%علمية إلي%%جاد م%%صادر ل%%لطاق%%ة املتج%%ددة واملس%%تدام%%ة وال%%نظيفة ذات
امل%%ناف%%ع امل%%تعددة  .وف%%ى م%%دي%%نة األب%%حاث ال%%علمية وال%%تطبيقات ال%%تكنول%%وج%%ية نج%%د ال%%عدي%%د م%%ن األب%%حاث واملش%%روع%%ات ال%%تى ته%%تم ب%%مجال ال%%طاق%%ة ون2ذك2ر م2نها
على سبيل املثال :
" ال%جات%روم%يد " وه%و ع%بارة ع%ن مش%روع ارش%ادى م%دت%ه خ%مس س%نوات م%ن ي%ون%يو  ٢٠١١وح%تى م%اي%و ٢٠١٦
ب %%مشارك %%ة خ %%مس ب %%لدان م %%ن م %%نطقة ح %%وض البح %%ر ال %%توس %%ط وه %%ى  :ال %%يون %%ان ) م %%نسق املش %%روع ( وإي %%طال %%يا
ومصر واملغرب والجزائر بدعم مالى قدره  ١.٩مليون يورو ملدة  ٥سنوات .
ت%%م تج%%ميع ث%%مان%%ية أص%%ناف م%%ن ب%%ذور ن%%بات ج%%ات%%روف%%ا ك%%ورك%%اس م%%ن أم%%اك%%ن م%%ختلفة ح%%ول ال%%عال%%م ) امل%%كسيك ،
ال%برازي%ل  ،ال%هند و م%ال%ى ( وذل%ك ب%غرض ت%نميتها ف%ى امل%ناط%ق ال%ري%فية ال%فقيرة ل%لبلدان امل%شارك%ة ف%ى املش%روع
ب%شمال أف%ري%قيا ح%يث أن%ها ت%عطى م%حصول ج%يد ي%عود ب%ال%رب%ح امل%ادى ع%لى امل%زارع%ني املح%ليني وال%سكان ف%ى
م%نطقة زراع%ته  .اله%دف ال%رئ%يسى ملش%روع ج%ات%روم%يد ه%و ت%عزي%ز وتحس%ني ال%ظروف اإلج%تماع%ية واإلق%تصادي%ة
والطبيعية للمناطق املستهدفة وإعطاء السكان املحليني الفرصة إلنتاج الطاقة املستدامة لتغطية احتيجاتهم .
ن %%بات ال %%جات %%روف %%ا ك %%ورك %%اس ي %%عتبر وس %%يط إلن %%تاج وق %%ود ال %%دي %%زل ال %%حيوى ال %%ذى ي %%عول ع %%ليه ك %%ثيرا ليح %%ل مح %%ل – أو ي %%تكام %%ل – م %%ع وق %%ود ال %%دي %%زل األح %%فورى
املستورد .
عالوة على ذلك فإن النبات :
• يعزز من فرص التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية فى املناطق املستصلحة و خاصة األراضى الهامشية واملتدهورة فى املناطق القاحلة .
• ال يتنافس من النباتات األخرى والتى تزرع إلنتاج الغذاء كما أنه ال يستنفد املخزون الطبيعى للكربون فى النظام اإليكولوجى .
• يس%%تخدم ف%%ى أغ%%راض ص%%ناع%%ية أخ%%رى م%%ثل ص%%ناع%%ة امل%%نظفات واألس%%مدة ال%%عضوي%%ة وامل%%بيدات ال%%حيوي%%ة إض%%اف%%ة إل%%ى اإلس%%تفادة م%%ن مخ%%لفات ه%%ذا ال%%نبات
فى تصنيع أعالف املاشية  .يحتوى عصير بذور نبات الجاتروفا من الزيوت على  ٢٥ميجا من الطاقة .
وم%ع ذل%ك  ،ف%إن زراع%ة ه%ذا ال%نبات ل%م ت%تم ح%تى اآلن ع%لى ن%طاق ك%بير  .ل%ذل%ك ف%إن ه%ناك ح%اج%ة ل%توس%يع
ودم%ج ق%اع%دة امل%عارف وال%خبرات ل%لعمل ع%لى ت%عميم وزراع%ة ن%بات ال%جات%روف%ا ك%ورك%اس ب%أن%واع%ه امل%ختلفة
فى بيئات مختلفة فى ظل ممارسات زراعية وإدارة جيدة للعملية الزراعية .
اله%دف اإلس%ترات%يجى مل%ثل ه%ذه املش%روع%ات ال%تى ي%جب ت%عميمها ه%و ان%تاج ال%طاق%ة املس%تدام%ة ل%تغطية
اح%%تياج%%ات س%%كان األم%%اك%%ن الصح%%راوي%%ة ال%%فقيرة ع%%ن ط%%ري%%ق زراع%%ة أش%%جار ال%%جات%%روف%%ا ح%%ول امل%%نازل
ال%%بدوي%%ة  .ف%%على س%%بيل امل%%ثال ي%%مكن اخ%%تيار  ١٠٠م%%نزل وت%%دري%%ب أف%%راده " س%%يدات ورج%%ال وش%%باب "
ع%%لى ط%%ري%%قة ال%%زراع%%ة ورع%%اي%%ة ال%%نبات واس%%تصالح ال%%زي%%وت واس%%تخدام امل%%وق%%د ال%%خاص ب%%ال%%بذور م%%نزوع%%ة
القشرة واملستخدم فى تنزانيا  .وبعد نجاح هذه التجربة يتم العمل على :
 -١زراع%ة م%ساح%ات ك%بيرة وي%فضل األراض%ى امل%تاخ%مة ملح%طات م%عال%جة م%ياه ال%صرف ال%صحى واألراض%ى ال%هام%شية ف%ى ش%مال ال%عري%ش واإلس%ماع%يلية
وغيرها  ،حيث يمكن زراعة  ٣٠٠٠فدان بالجاتروفا وكذلك بنجر السكر إلنتاج اإليثانول .
 -٢تصنيع املوقد محليا .
 -٣التعاون مع هيئة البترول ومعهد بحوث البترول لإلشراف على عمليات استخالص وتقييم الزيت املنتج .
امل%ردود ال%عام م%ن ه%ذا املش%روع ه%و تحس%ني ال%ظروف اإلج%تماع%ية واإلق%تصادي%ة وال%طبيعية ل%لمناط%ق ال%فقيرة ف%ى الصح%راء امل%صري%ة ع%موم%ا ف%يكون املس%تفيد
األس%اس%ى م%ن املش%روع ش%ري%حة ع%ري%ضة م%ن ال%سكان املح%ليني ب%تلك امل%ناط%ق ب%عد ت%وف%ير م%صدر ط%اق%ة متج%دد ومس%تدام ب%اإلض%اف%ة إل%ى أن زراع%ة أش%جار
الجاتروفا بشكل مكثف سوف يقاوم ويمنع ظاهرة التصحر وتعرية األراضى .
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إستخدام بذور الكينوا لتطوير و إنتاج خبز بلدى ذو قيمة غذائية و جودة عالية مع بعض املخبوزات األخرى
ت%واج%ه م%صر م%شكلة ك%بيرة ف%ي ال%وف%اء ب%إح%تياج%ات%ها ال%قوم%ية م%ن ال%قمح ح%يث تس%تورد ن%صف م%ا ت%حتاج%ه م%ن اإلح%تياج%ات ال%سنوي%ة م%ن ال%قمح
م %%ن ال %%خارج .و تس %%تورد م %%صر س %%نوي %ا ً م %%ا ي %%قارب  ٩م %%ليون ط %%ن م %%ن ال %%قمح  /س %%نة و ذل %%ك لس %%د ال %%فجوة ب %%ني اإلن %%تاج املح %%لي و اإلح %%تياج %%ات
ال%سنوي%ة م%ن ال%قمح م%ما ي%جعل م%صر أك%بر مس%تورد ل%لقمح ف%ي ال%عال%م .و ي%عتبر س%د ال%فجوة ب%ني اإلس%تيراد و اإلن%تاج املح%لي م%ن ال%قمح ل%لوف%اء
ب%اإلح%تياج%ات األس%اس%اي%ة إلن%تاج ال%خبز ال%بلدي ب%صفة خ%اص%ة و ب%قية امل%خبوزات ب%صفة ع%ام%ة واح%دة
من أهم األولويات القومية في مصر.
و ف%ي ه%ذا املش%روع ن%حاول أن نج%د ب%دي%الً م%ناس%با ً ي%ساه%م ف%ي س%د ه%ذه ال%فجوة م%ع إن%تاج خ%بز ذو
ق %%يمة غ %%ذائ %%ية أع %%لى م %%ن امل %%تاح ح %%ال %%يا ً و امل %%نتج م %%ن ال %%قمح م %%نفردا ً .و ي %%مكن زراع %%ته ف %%ي األراض %%ي
ال %%قاح %%لة ف %%ي م %%نطقة ال %%ساح %%ل ال %%شمال %%ي و ال %%تي ت %%قارب ع %%لى  ٤٠م %%ليون ف %%دان ب %%حيث ت %%كون ت %%كلفة
إن%%تاج%%ه م%%نخفضة و إس%%تهالك%%ه ل%%لمياة م%%عتدل و ت%%صلح زراع%%ته ف%%ي األراض%%ى ال%%قاح%%لة .و م%%ن أه%%م
هذه املحاصيل التي تتوافر فيها هذه املواصفات هو نبات الكينوا.
و ب%ذور ال%كينوا ذات ق%يمة غ%ذائ%ية ع%ال%ية م%قارن%ة ب%ال%قمح أو ال%بذور ال%نبات%ية األخ%ري ح%يث ي%حتوي ع%لى نس%بة ع%ال%ية م%ن ال%بروت%ني ك%ما أن%ه ي%حتوي
ع%%لى م%%عظم األح%%ماض األم%%ينية األس%%اس%%ية و خ%%اص%%ة الليس%%ني و ه%%و غ%%ير م%%تواف%%ر ف%%ي ال%%حبوب األخ%%ري و ك%%ذل%%ك ال%%عناص%%ر األس%%اس%%ية امل%%همة
لصحة اإلنسان مثل الكالسيوم والفوسفور ،والحديد.
و ب%ذور ال%كينوا ت%تميز ع%ن ح%بوب ال%قمح ب%عدم إح%توائ%ها ع%لى الج%لوت%ني م%ما ي%جعل إس%تخدام%ها
م%%فضل ع%%ن ح%%بوب ال%%قمح ب%%النس%%بة للمس%%تهلكني ال%%ذي%%ن ل%%دي%%هم ح%%ساس%%ية للج%%لوت%%ني و ب%%ال%%تال%%ي
ي %%مكن إس %%تخدام %%ها ل %%تطوي %%ر و إس %%تحداث أط %%عمة خ %%اص %%ة ل %%ألش %%خاص ال %%ذي %%ن ي %%عان %%ون م %%ن
ح%ساس%ية الج%لوت%ني ،و ك%ذل%ك ي%مكن إس%تخدام ب%ذور ال%كينوا ف%ي إن%تاج و ع%مل ت%ول%يفات غ%ذائ%ية
خ%اص%ة ل%لرض%ع و األط%فال و ذل%ك ي%رج%ع إل%ى ق%يمتها ال%غذائ%ية ال%عال%ية .و األه%داف األس%اس%ية
له %%ذا املش %%روع ت %%تلخص ف %%ي دراس %%ة ك %%يميائ %%ية ش %%ام %%لة ل %%بذور ال %%كينوا ل %%تأك %%يد ال %%قيمة ال %%غذائ %%ية
ال %%عال %%ية ل %%ها و ك %%ذل %%ك ت %%حضير و ع %%زل ب %%روت %%ني ال %%كينوا م %%ن ال %%بذور و ت %%قييمه م %%ن ال %%ناح %%ية ال %%تغذوي %%ة ث %%م دراس %%ة إم %%كان %%ية إس %%تخدام %%ه ف %%ي ت %%دع %%يم
امل %%خبوزات امل %%ختلفة ،و ك %%ذل %%ك ت %%حضير و ال %%حصول ع %%لى دق %%يق م %%ناس %%ب م %%ن ال %%كينوا ي %%مكن إس %%تخدام %%ه ف %%ي
ص%%ناع%%ة ال%%خبز ال%%بلدي ،ت%%دع%%يم ال%%خبز ال%%بلدي و م%%نتجات امل%%خبوزات األخ%%ري ب%%دق%%يق ال%%كينوا و ك%%ذل%%ك ال%%بروت%%ني
امل%%عزول ب%%ترك%%يزات م%%ختلفة كخ%%ليط م%%ن دق%%يق ال%%كينوا و دق%%يق ال%%قمح ع%%لى ال%%نحو ال%%تال%%ي )،٢٠ ،١٥ ،١٠ ،٥
 ،٢٥و  ٪٣٠م%%ن دق%%يق ال%%كينوا( ل%%لوص%%ول ل%%لتول%%يفة امل%%ناس%%بة ال%%تي ي%%مكن م%%عها ال%%حصول ع%%لى خ%%بز ب%%لدي ذو
مواصفات غذائية و ريولوجية جيدة و مقبولة لدي املستهلك.
و أخ%يرا ً دراس%ة ال%خصائ%ص ال%كيميائ%ية و ال%فيزي%ائ%ية و ال%ري%ول%وج%ية ل%لتأك%د م%ن ج%ودة امل%نتج ال%نهائ%ي .و ب%ذل%ك
ي%مكننا ه%ذا املش%روع م%ن ت%حقيق ال%توس%ع ف%ي زراع%ة ال%كينوا ف%ي م%صر ل%لمساه%مة ف%ي س%د ال%فجوة ب%ني امل%نتج
املح%لي و اإلس%تيراد م%ن ال%قمح م%ما ي%كون ل%ه ع%ائ%د ك%بير ع%لى اإلق%تصاد ال%قوم%ي و ك%ذل%ك ال%حصول ع%لى خ%بز
م%دع%م ذو ق%يمة غ%ذائ%ية أع%لى م%ن امل%نتج ح%ال%يا ً ف%ي األس%واق امل%صري%ة م%ع األخ%ذ ف%ي اإلع%تبار ال%حفاظ ع%لى ه%ام%ش ال%سعر ل%لرغ%يف امل%نتج ب%حيث
ال يتعدي سعره السعر الطبيعي في السوق املحلى.
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ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺧﻠﻴﺠﻲ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺔ  -ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ
ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺎﺻﻴﺪ ﻭﺟﻬﺎﺯ ﺷﺆﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﻪ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﻃﺊ
ب22رن22ام22ج ال22رص22د ال22بيئى ل22ساح22ل البح22ر  -١م%ناط%ق سج%لت مس%توي%ات م%نخفضة نس%بيا م%ن امل%تغيرات امل%ختلفة وت%عتبر م%ناط%ق ن%ظيفة
األحمر وخليجى السويس والعقبة

م%ثل ال%عني ال%سخنة ،راس س%در ،اب%و زن%يمة ،راس ب%دران ،ال%طور م%ن خ%ليج ال%سوي%س وط%اب%ا،
م%رس%ى م%قبلة ،ن%وب%يع ،ده%ب ،ن%بق وش%رم ال%شيخ م%ن خ%ليج ال%عقبة ،ال%غردق%ة ،س%فاج%ا ،ال%قصير

ي%% % %متد ال%% % %ساح%% % %ل امل%% % %صرى للبح%% % %ر وم %%رس %%ى ع %%لم م %%ن البح %%ر األح %%مر ب %%اس %%تثناء وج %%ود زي %%ادة نس %%بية ل %%عنصر ال %%فوس %%فور ب %%امل %%ياه
األح%% %مر م%% %ساف%% %ة ح%% %وال%% %ى  ١٩٣٠ال%ساح%لية مل%نطقة س%فاج%ا وذل%ك ن%تيجة ع%مليات ال%شحن وال%تفري%غ ال%تى ت%تم به%ذه امل%نطقة ح%يث
ك %% %م ح %% %يث ي %% %تصل م %% %ن ال %% %جنوب ت%قع اه%م امل%وان ¥امل%صري%ة ل%تصدي%ر ال%فوس%فات ب%البح%ر االح%مر إال ان ه%ذا ال%عنصر غ%ير ض%ار
بخ %% % % % %ليج ع %% % % % %دن وم %% % % % %تفرع م %% % % % %ن ب %%ال %%صحة ال %%عام %%ة ول %%كنه ع %%نصر غ %%ذائ %%ى ه %%ام ل %%لهائ %%مات البح %%ري %%ة وال %%تى ت %%عتبر اول ح %%لقة ف %%ي
ال % % % % % %ش%م%ال إل %% % % % % %ي خ % % % % % %ل%ي%ج
ال %%سوي %%س ب %%طول  ٢٥٠ك %%م وال %%عقبة السلسلة الغذائية البحرية.
ب %%طول  ١٥٠ك %%م .وت %%عتبر ه %%ذه ال %%سواح %%ل م %%ن اج %%مل امل %%ناط %%ق ف %%ي ال %%عال %%م ح %%يث تنتش %%ر ب %%ها  -٢م %%ناط %%ق سج %%لت مس %%توي %%ات م %%رت %%فعة نس %%بيا م %%ن امل %%تغيرات امل %%ختلفة ن %%تيجة وق %%وع %%ها ت %%حت
تج %%معات م %%ختلفة م %%ن ال %%شعاب امل %%رج %%ان %%ية واألس %%ماك امل %%لون %%ة وال %%كائ %%نات ال %%نادرة ك %%ما ت %%تميز ال%% %تأث%% %ير امل%% %باش%% %ر ل%% %لنشاط البش%% %رى امل%% %كثف ووص%% %ول ك%% %ميات زائ%% %دة م%% %ن مخ%% %لفات ال%% %صرف
ب%%مياه%%ها ال%%صاف%%ية ذات ال%%شفاف%%ية ال%%تى ت%%صل إل%%ي أع%%ماق ك%%بيرة م%%ن البح%%ر .ك%%ما أن%%ها ذات الصناعى والصحى الغير معالج إليها مثل:
ك%%ثاف%%ة س%%كان%%ية ق%%ليلة وب%%ال%%تال%%ى ف%%ان أث%%ر ال%%نشاط البش%%رى ع%%لى ال%%بيئة ال%%ساح%%لية ل%%ها م%%ا زال أ .ج%%ون%%ة ال%%سوي%%س وه%%ى امل%%نطقة ال%%واق%%عة ب%%ني م%%يناء ع%%تاق%%ة واالدب%%ية ح%%يث ي%%قع ع%%لى ال%%جان%%ب
مح%%دودا ،م%%ما ج%%ذب االن%%تباه إل%%ي اس%%تغالل ه%%ذه امل%%ناط%%ق وت%%نميتها س%%ياح%%يا وب%%ال%%فعل ازداد ال %%غرب %%ي م %%نها ال %%عدي %%د م %%ن امل %%صان %%ع ال %%تى ت %%لقى مخ %%لفات %%ها ب %%امل %%نطقة ال %%ساح %%لية م %%ن ال %%جون %%ة
م%%عدل ال%%تنمية ال%%سياح%%ية له%%ذه امل%%ناط%%ق زي%%ادة م%%ضطرده ف%%ي ال%%سنوات ال%%قليلة امل%%اض%%ية ح%%يث ب%االض%اف%ة ال%ي مخ%لفات امل%راك%ب وب%عض ك%ميات ال%صرف ال%صحى مل%دي%نة ال%سوي%س م%ما ج%عل
انتش %%رت ال %%قرى ال %%سياح %%ية وال %%فنادق وم %%ناط %%ق ال %%غوص وال %%سياح %%ة واالس %%تحمام والتج %%معات ه%%ذه امل%%نطقة ت%%قع ف%%ي اط%%ار امل%%ناط%%ق امل%%لوث%%ة .ول%%كن ن%%تيجة ع%%مليات ال%%رص%%د املس%%تمرة وم%%تاب%%عة
السكنية.

ج%%هاز ش%%ئون ال%%بيئة له%%ذه امل%%نطقة وت%%طبيق ق%%ان%%ون رق%%م  ٤ل%%عام  ٩٤ف%%قد سج%%لت ه%%ذه امل%%نطقة

وح%%يث أن ال%%سياح%%ة ت%%مثل إح%%دى م%%صادر ال%%دخ%%ل ال%%قوم%%ى ال%%هام%%ه مل%%صر م%%ما ي%%لزم االه%%تمام ن %%قصا م %%لحوظ %%ا ف %%ي مس %%توي %%ات امل %%لوث %%ات امل %%ختلفة ع %%ام %%ا ب %%عد االخ %%ر إال ان %%ه ي %%لزم امل %%زي %%د م %%ن
به %%ذه امل %%ناط %%ق وت %%نميتها ع %%ن ط %%ري %%ق امل %%حاف %%ظة ع %%لى ش %%واط %%ئنا ووض %%عها ف %%ي ال %%صور ال %%الئ %%قة امل %%تال %%عة وب %%ذل الجه %%د ح %%تى ت %%صل ه %%ذه امل %%نطقة إل %%ي املس %%توى امل %%طلوب ب %%امل %%قارن %%ة ب %%امل %%ناط %%ق
بج%%مال%%ها م%%ن اج%%ل ذل%%ك ق%%ام ج%%هاز ش%%ئون ال%%بيئة امل%%صرى ب%%ال%%تعاون م%%ع ال%%جان%%ب ال%%دن%%مارك%%ي النظيفة من خليج السويس.
واملعه%%د ال%%قوم%%ى ل%%علوم ال%%بحار وامل%%صاي%%د ب%%عمل ب%%رن%%ام%%ج دورى ل%%رص%%د ح%%ال%%ة امل%%ياه ال%%ساح%%لية ب .امل%نطقة ال%ساح%لية مل%دي%نة راس غ%ارب وال%تى ت%عتبر م%ن اك%ثر م%ناط%ق خ%ليج ال%سوي%س ت%لوث%ا
لخ %%ليجى ال %%سوي %%س وال %%عقبة وش %%واط ¥البح %%ر األح %%مر وذل %%ك ح %%فاظ %%ا ع %%لى آم %%ن وس %%الم %%ة ه %%ذه بمخ %% %لفات ال %% %صرف ال %% %صحى ك %% %ما ينتش %% %ر ع %% %لى ش %% %واط %% %ئها ك %% %ميات ك %% %بيرة م %% %ن املخ %% %لفات
ال%شواط ¥وب%ال%تال%ى ع%لى ص%حة ال%زائ%ري%ن وال%سائ%حني وي%تميز ه%ذا ال%برن%ام%ج ب%ان%ه دورى ول%فترة وال%%فضالت ال%%عام%%ة ب%%االض%%اف%%ة ال%%ى ال%%شحوم%%ات م%%ما ي%%لزم م%%عه االه%%تمام به%%ذه امل%%نطقة ب%%درج%%ة
زم%نية ط%وي%لة ح%تى ي%مكن ال%وق%وف ع%لى ال%تغيرات وامل%ؤث%رات ال%تى ت%تعرض ل%ها ش%واط%ئنا ت%حت كبيرة.
ال%ظروف واالوق%ات امل%ختلفة م%ن ال%عام ك%ما ي%مكن تح%دي%د امل%ناط%ق ال%نظيفة وغ%يره%ا م%ن امل%ناط%ق ج .م%%يناء ال%%صيد ب%%بير ش%%الت%%ني ب%%البح%%ر االح%%مر وه%%و م%%يناء ي%%حتوى ع%%لى ال%%عدي%%د م%%ن م%%راك%%ب
ال%%واق%%عة ت%%حت ت%%أث%%يرات خ%%ارج%%ية مس%%تمرة م%%ن املخ%%لفات ال%%صناع%%ية وال%%زراع%%ية وال%%صحية وذل%%ك ال %%صيد ال %%بدائ %%ية ب %%االض %%اف %%ة ال %%ى ع %%دم وج %%ود وع %%ى ب %%يئى به %%ذه امل %%نطقة م %%ما ي %%زي %%د م %%ن اث %%ار
حتى يمكن سرعة عالجها.

م %%شكلة ال %%تلوث ب %%ها م %%ما ي %%لزم م %%عه االه %%تمام به %%ذه امل %%نطقة وك %%ذل %%ك نش %%ر ال %%وع %%ى ال %%بيئى ب %%ني

وق %%د ب %%دأ ه %%ذا ال %%برن %%ام %%ج ع %%ام  ١٩٩٨وي %%تم تج %%دي %%ده س %%نوي %%ا م %%نذ ت %%لك ال %%فترة وح %%تى اآلن )ع %%ام سكانها.
 .( ٢٠١٦ح%يث ت%م اخ%تيار  ٣٩م%وق%عا ع%لى خ%ليجى ال%سوي%س  ١٣م%وق%عا( وال%عقبة ١١م%وق%عا( وب%% %ناءا ً ع%% %ليه ف%% %قد ت%% %م إن%% %شاء ق%% %اع%% %دة ب%% %يان%% %ات ح%% %قيقيه ت%% %عتمد ع%% %لى ن%% %ظام ال%% %كفاءه وال%% %جودة
والبح%ر األح%مر ) 15م%وق%عا( ل%تغطى األنش%طة البش%ري%ة ال%رئ%يسية به%ذه امل%ناط%ق ب%االض%اف%ة ال%ى  ISO 17025ب%% %غرض اس%% %تخدام%% %ها ف%% %ى ب%% %رام%% %ج اإلداره ال%% %بيئية وت%% %زوي%% %د أص%% %حاب ال%% %قرار
ب%%عض امل%%واق%%ع امل%%رج%%عية وال%%بعيدة نس%%بيا ع%%ن امل%%ؤث%%رات ال%%خارج%%ية وال%%نشاط البش%%رى .ك%%ما ت%%م بالوضع البيئى الحقيقى لكل من هذه املناطق
ال%قيام ب%رح%الت ح%قلية له%ذه امل%واق%ع ب%صفة دوري%ة ب%معدل م%رة ك%ل شه%ري%ن خ%الل ف%ترة ال%دراس%ة الناتج اإلقتصادى:
وذل %%ك م %%ن اج %%ل رص %%د امل %%شاه %%دات ال %%عينية )ك %%وج %%ود ب %%قع زي %%تية ،ش %%حوم %%ات ،آث %%ار مخ %%لفات ال%حفاظ ع%لى ال%بيئه ال%ساح%لية م%ن البح%ر األح%مر وخ%ليجى ال%سوي%س وال%عقبه وامل%ساه%مه ف%ى
ال %%صرف ال %%صحى ،ب %%قاي %%ا أو ف %%ضالت ع %%ام %%ة م %%ن ع %%دم %%ه( وك %%ذل %%ك امل %%تغيرات ال %%هيدروج %%راف %%ية ح %%ماي %%تهما وت %%نميتهما س %%ياح %%يا ً وع %%لميا ً واق %%تصادي %ا ً ن %%ظرا ً أله %%ميتها ك %%اح %%دى م %%صادر ال %%دخ %%ل
)ك%درج%ة ح%رارة امل%ياه ،ك%مية االك%سجني ال%ذائ%ب ،امل%لوح%ة  (....وب%عض أن%واع ال%بكتري%ا امل%مرض%ة القومى ملصر
وال%%نات%%جة م%%ن مخ%%لفات ال%%صرف ال%%صحى )م%%ثل ب%%كتري%%ا ال%%قول%%ون  ،ب%%كتيري%%ا  ،E. coliب%%كتيري%%ا

م %%ما س %%بق ي %%تضح اه %%مية ال %%برن %%ام %%ج ال %%قوم %%ى ل %%لرص %%د ال %%بيئى ل %%لسواح %%ل امل %%صري %%ة م %%ن ح %%يث

 (Streptococciك %%مقياس ل %%جودة امل %%ياه م %%ن وج %%هه ن %%ظر ال %%صحة ال %%عام %%ة ب %%االض %%اف %%ة إل %%ي ال%%تعرف ع%%لى ال%%صورة ال%%عام%%ة ل%%سواح%%لنا وال%%تى ت%%تميز ب%%ال%%نظاف%%ة والج%%مال م%%ن اج%%ل امل%%حاف%%ظة
ال%قيام ب%بعض ال%قياس%ات ال%كيميائ%ية )م%ثل درج%ة ت%رك%يز ص%بغة ال%كلوروف%يل ،ال%نيتروج%ني ال%كلى ،ع%ليها وك%ذل%ك امل%ناط%ق االخ%رى وال%تى ت%حتاج ال%ى م%زي%د م%ن امل%تاب%عة وااله%تمام .ع%لما ي%ان%ه ي%تم
ال %%نترات ،ال %%نتري %%تات ،األم %%ون %%يا ،ال %%فوس %%فور ال %%فعال وال %%كلى والس %%ليكات ال %%فعال %%ة( ح %%يث ام %%كن ارس%%ال ت%%قاري%%ر دوري%%ة م%%ن خ%%الل ج%%هاز ش%%ئون ال%%بيئة ال%%ى ال%%سادة امل%%حاف%%ظني ك%%ل ف%%ي إط%%ار
االس %%تدالل م %%ن م %%قارن %%ة مس %%توي %%ات ك %%ل م %%ن ه %%ذه امل %%تغيرات ع %%لى درج %%ة ج %%ودة امل %%ياه البح %%ري %%ة م%حاف%ظته ح%تى ي%كون%وا ع%لى ع%لم ب%مدى س%الم%ة ش%واط ¥م%حاف%ظات%هم وات%خاذ ال%الزم ف%ى ح%ال%ة
وم %%دى م %%الئ %%متها ل %%لصحة ال %%عام %%ة وذل %%ك مل %%قارن %%تها ب %%املس %%توي %%ات امل %%سموح ت %%بعا ل %%قان %%ون ال %%بيئة وج%%ود م%%شاك%%ل ب%%يئية ت%%ؤث%%ر ع%%لى ال%%صحة ال%%عام%%ة ب%%ها .وك%%مثال ل%%لتعاون ال%%قائ%%م ف%%ي ه%%ذا امل%%جال
وكذلك املستويات املعمول بها عامليا.
ف%قد ام%كن رص%د مس%توي%ات م%رت%فعة م%ن امل%لوث%ات امل%ختلفة ب%شاط ¥ال%كبان%ون ب%جون%ة ال%سوي%س
ك%%ما ان اه%%داف املش%%روع :امل%%تاب%%عه ال%%دوري%%ه ل%%نوع%%يه امل%%ياة ال%%ساح%%ليه ل%%كل م%%ن البح%%ر األح%%مر ال%% %ى درج%% %ة ق%% %د ت%% %ضر ب%% %ال%% %صحة ال%% %عام%% %ة اله%% %ال%% %ى امل%% %نطقة خ%% %اص%% %ة وان ه%% %ذا ال%% %شاط ¥ك%% %ان
وخ %%ليجى ال %%سوي %%س وال %%عقبه ل %%لوق %%وف ع %%لى ال %%تغيرات ال %%نات %%جه ع %%ن ت %%أث %%يرات ال %%نشاط البش %%رى يس%تخدم ش%اط%ئا ع%ام%ا اله%ال%ى م%دن ال%قناه وب%ناءا ع%ليه ف%قد اتخ%ذت امل%حاف%ظة ق%رارا ب%غلق ه%ذا
وبالتالى املشاكل التى تتعرض لها فى األوقات واألماكن املختلفة خالل العام

ال %%شاط ¥وم %%نعت االس %%تحمام ب %%ه ح %%تى ي %%تم ات %%خاذ االج %%راءات ال %%الزم %%ة م %%ن اج %%ل ن %%ظاف %%ة ه %%ذا

أمكن تقسيم خليجى السويس والعقبه و البحر األحمر طبقا ً للتالى:

الشاط.¥
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ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﻭﺭﺷﻊ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻳﺪ
املؤتمر الدولي الخامس للثروات املائية )التحديات – التنمية – اإلستدامة(
ق %%ام املعه %%د ال %%قوم %%ي ل %%علوم
ال %%بحار وامل %%صاي %%د ب %%تنظيم
املؤت 2 2 2 2 2م22ر ال22 2 2 2 2دول22 2 2 2 2ي
ال22 2 2 2خام22 2 2 2س ل22 2 2 2لثروات
امل 22 2ائ 22 2ية )التح %% % %دي %% % %ات –
ال%% % % %تنمية – اإلس%% % % %تدام%% % % %ة(
وال %%ذي ت %%مت ف %%اع %%ليات %%ه ف %%ي
ال%فترة م%ن  ٣٠-٢٩ن%وف%مبر
 ٢٠١٥ب%% %شيرات%% %ون امل%% %نتزه
ب %%اإلس %%كندري %%ة وب %%مشارك %%ة
ع%%لماء وخ%%براء دول%%يني وت%%حت رع%%اي%%ة ال%%سيد االس%%تاذ ال%%دك%%تور /وزي%%ر ال%%تعليم ال%%عال%%ى وال%%بحث
ال %%علمى ،ل %%الط %%الع ع %%لى أح %%دث ال %%تطورات ال %%تكنول %%وج %%ية ف %%ي م %%جاالت ع %%لوم ال %%بحار امل %%ختلفة.
ون%%اق%%ش ص%%فوة ال%%علماء امل%%جتمعني ب%%امل%%ؤت%%مر اك%%ثر م%%ن س%%بعون ورق%%ة ب%%حثية م%%ن خ%%الل ث%%مان%%ية
ج %%لسات ع %%ددا م %%ن امل %%وض %%وع %%ات م %%نها ال %%تلوث البح %%ري )م %%تاب %%عة  -ت %%قييم  -م %%عال %%جة( ،أنش %%طة
امل%% %جتمعات ال%% %ساح%% %لية ،م%% %شاك%% %ل االس%% %تزراع ال%% %سمكي ع%% %لى املس%% %توى املح%% %لي واإلق%% %ليمي
وال %%دول %%ي ،اإلدارة ال %%ساح %%لية امل %%تكام %%لة ،ت %%نمية امل %%صاي %%د ،ال %%نمذج %%ة ال %%عددي %%ة ل %%ألن %%ظمة ال %%بيئية
ل %%لمناط %%ق امل %%ائ %%ية ،ال %%تأث %%يرات االج %%تماع %%ية واالق %%تصادي %%ة ف %%ي ظ %%ل ال %%تنمية املس %%تدام %%ة ،ح %%ماي %%ة
ال %%تنوع ال %%بيول %%وج %%ي ل %%لبيئة البح %%ري %%ة وامل %%ياه ال %%عذب %%ة ،ال %%تقنيات البح %%ري %%ة الح %%دي %%ثة وت %%طبيقات %%ها،
ظ%%اه%%رة ال%%تأك%%ل امل%%عدن%%ي ف%%ي ال%%بيئة البح%%ري%%ة ،وإع%%داد ق%%واع%%د ال%%بيان%%ات ف%%ي امل%%جاالت البح%%ري%%ة
امل %%ختلفة وامل %%ياه ال %%عذب %%ة .وق %%د ش %%ارك ب %%اح %%ثني وخ %%براء املعه %%د ب %%نحو ) (٥٠ورق %%ة ب %%حثية م %%ا ب %%ني
عروض تقديمية وملصقات.
وق%% %د ت%% %م م%% %ناق%% %شة ال%% %عدي%% %د م%% %ن األوراق ال%% %بحثية وال%% %تي ش%% %ملت م%% %وض%% %وع%% %ات ت%% %نمية امل%% %ناط%% %ق
ال %% %ساح %% %لية وح %% %ماي %% %ة ال %% %بيئة ع %% %لي املس %% %توي ال %% %وط %% %ني واإلق %% %ليمي وال %% %دول %% %ي وال %% %تي ش %% %ملت
املوضوعات البحثية التالية:
• ال%% %كيمياء البح%% %ري%% %ة • امل%% %صاي%% %د البح%% %ري%% %ة وب%% %يئة امل%% %ياه ال%% %عذب%% %ة • ب%% %يئة ال%% %بحيرات •
البيولوجيا البحرية وامليكروبيولوجي • التلوث البحري
• اإلدارة ال%% %ساح%% %لية • اإلس%% %تشعار ع%% %ن ب%% %عد وال%% %تغيرات امل%% %ناخ%% %ية • م%% %جال اإلس%% %تزراع
السمكي بجميع أنواعه )البيئة البحرية وبيئة املياه العذبة(
• باإلضافة إلي جلسات خاصة بامللصقات
ن%%اق%%ش ص%%فوة ال%%علماء امل%%جتمعني ب%%امل%%ؤت%%مر ج%%ملة م%%ن األوراق ال%%بحثية ع%%لي م%%دار ي%%وم%%ني وم%%ن
خ %%الل  8ج %%لسات ع %%لمية أك %%ثر م %%ن  ٧٠ورق %%ة ب %%حثية ش %%ملت امل %%وض %%وع %%ات امل %%رت %%بطة ب %%مجاالت
ت %%نمية ال %%ثروات امل %%ائ %%ية وح %%ماي %%ة ال %%بيئة امل %%ائ %%ية ع %%لي املس %%توي %%ني ال %%قوم %%ي واإلق %%ليمي وأه %%ميتها
لتعظيم اإلستفادة.
ولقد إنتهي املؤتمر بعدة توصيات أمكن حصرها فيما يلي:
أوالً :التوصيات العامة:
 .١ض%رورة إش%تراك م%صر ودول امل%نطقة ف%ي ال%برام%ج امل%ختلفة ل%رص%د وم%راق%بة األرض ،ح%يث
أصبحت ضرورة من ضروريات إستدامة التنمية في كل أنشطتها لخير شعوبها.
 .٢تدريب وتوعية املوارد البشرية بهدف تحسني وحماية املوارد املائية.
 .٣اإله%%تمام بتج%%ميع امل%%علوم%%ات وال%%بيان%%ات املس%%تقاه م%%ن ال%%رص%%د ب%%إس%%تخدام اإلس%%تشعار ع%%ن
ب%% %عد ك%% %وس%% %يلة م%% %ن وس%% %ائ%% %ل اإلن%% %ذار امل%% %بكر ال%% %ذي ي%% %ساع%% %د ع%% %لي الح%% %د م%% %ن أخ%% %طار ال%% %كوارث
الطبيعية.
 .٤ي%%ناش%%د امل%%ؤت%%مر امل%%ؤس%%سات ال%%حكوم%%ية وغ%%ير ال%%حكوم%%ية ب%%ال%%عمل ع%%لي إي%%جاد ص%%يغ م%%ناس%%بة
ل %%تبادل امل %%علوم %%ات وال %%بيان %%ات ب %%ني امل %%ؤس %%سات ال %%بحثية ب %%دول ال %%عال %%م ال %%عرب %%ي وال %%تنسيق ف %%يما
ب%%ينها وإزال%%ة امل%%شاك%%ل ال%%تي ت%%عوق إس%%تخدام ن%%ظم امل%%راق%%بة وت%%طبيق ن%%تائ%%جها به%%دف ال%%تنمية
املستدامة للموارد والبيئات املائية بالوطن العربي.
 .٥ي%جب الح%رص ع%لي ت%واص%ل أج%يال امل%عرف%ة ف%ي امل%جاالت امل%ختلفة مل%حاور امل%ؤت%مر وذل%ك م%ن
خ %%الل ت %%دع %%يم أواص %%ر ال %%تعاون ب %%ني امل %%دارس امل %%ختلفة ل %%لمعاه %%د ال %%بحثية ال %%وط %%نية واإلق %%ليمية
وامل%%نظمات ال%%دول%%ية ،وله%%ذا ي%%جب ت%%دع%%يم ق%%نوات اإلت%%صال ع%%لميا ً وف%%نيا ً وم%%ادي%ا ً ب%%ما ف%%يها ت%%دع%%يم
نقل التكنولوجيا.
ثانيا ً :التوصيات الخاصة:
 .١إس%تخدام أح%دث ال%تقنيات ل%إلس%تزراع ال%سمكي وك%يفية ت%طبيقه ف%ي م%حور ق%ناة ال%سوي%س
الجديدة.
 .٢اإلستزراع التكاملي بهدف اإلستخدام األمثل للموارد املائية ألكثر من غرض.

 .٣زي %% %ادة اإلن %% %تاج ال %% %سمكي م %% %ن خ %% %الل ال %% %توس %% %ع ف %% %ي اإلس %% %تزراع البح %% %ري وإس %% %تكشاف
املخزون السمكي باملياه العميقة وإستغالله اإلستغالل األمثل.
 .٤إع %%ادة إس %%تخدام م %%ياه ال %%صرف امل %%عال %%ج ف %%ي اإلس %%تزراع ال %%سمكي م %%ع إس %%تغالل م %%ياه
ص%% %رف امل%% %زارع ال%% %سمكية ل%% %تخصيب األراض%% %ي ال%% %زراع%% %ية دون ال%% %تأث%% %ير ع%% %لي خ%% %زان امل%% %ياه
الجوفية.
 .٥إس %%تخدام ال %%بصمة ال %%وراث %%ية ل %%تمييز األن %%واع املس %%توط %%نة م %%ن األن %%واع ال %%دخ %%يلة وتح %%دي %%د
منشأها.
 .٦مكافحة تلوث البحيرات املصرية ورفع كفائتها للحد من تدهور إنتاجها السمكي.
ورش22ة ال22عمل امل22قام22ة ب22فرع املعه22د ب22اإلس22كندري22ة ت22حت ع22نوان "ال22تكنول22وج22يا
الحيوية وتطبيقاتها في مجال اإلستزراع املائي"
ت %% %م ع %% %قد ورش %% %ة ع %% %مل ب %% %فرع املعه %% %د
ب %%اإلس %%كندري %%ة م %%دع %%مة م %%ن "ص %%ندوق
دع %%م ال %%علوم وال %%تكنول %%وج %%يا "STDF
ي %% %وم ال %% %ثالث %% %اء امل %% %واف %% %ق٢٠١٥/١٢/١
ت%%حت ع%%نوان "ال%%تكون%%ول%%وج%%يا ال%%حيوي%%ة
وت %%طبيقات %%ها ف %%ي م %%جال اإلس %%تزراع
امل %%ائ %%ي" وذل %%ك ع %%لى ه %%ام %%ش امل %%ؤت %%مر
ال%% %دول%% %ي ال%% %خام%% %س ل%% %لثروات امل%% %ائ%% %ية
)التح %%دي %%ات  ,ال %%تنمية  ,اإلس %%تدام %%ة(
والذي عقد يومي  ٣٠ -٢٩من نوفمبر بشيراتون املنتزة باإلسكندرية.
وق %%د ادي %%رت ورش %%ة ال %%عمل م %%ن ق %%بل ال %%باح %%ثة ال %%دك %%تورة  /إي 22مان مح 22مد م 22مدوح ع 22باس
ال%%باح%%ث ال%%رئ%%يسي ف%%ي مش%%روع "ال22تتبع ال22جيني ألن22واع أس22ماك ال22عائ22لة امل22رج22ان22ية
ال2تجاري2ة والبح2ري2ة ب2غرض ح2فظ األن2واع ف2ي امل2ياه امل2صري2ة" رق%م  ٥٦٠٩وامل%مول
م%%ن "ص2ندوق دع2م ال2علوم وال2تكنول2وج2يا" .ح%%يث ق%%ام ع%%دد م%%ن ال%%خبراء األج%%ان%%ب م%%ن
أمل%ان%يا وال%ياب%ان ال%لذي%ن ش%ارك%وا ف%ي ف%عال%يات امل%ؤت%مر ب%إل%قاء م%حاض%رات ت%عليمية ع%لى ع%دد م%ن
ال%باح%ثني واألخ%صائ%ني وب%حضور اث%نني م%ن ال%باح%ثني م%ن ال%سودان وال%كوت دي%فوار وذل%ك ل%نقل
وتبادل الخبرات والتقنيات الجديدة التي يمكن استخدامها في مجال اإلستزراع املائي.
حيث تم مناقشة ما يلي:
 -١قام البروفيسور ياسوهيرو تاكيمون من جامعة كيوتو في اليابان بالتحدث عن:
م %%ناط %%ق ت %%واج %%د ب %%يض االس %%ماك ف %%ي األن %%هار وأه %%م ال %%تقنيات الح %%دي %%ثة ف %%ي ع %%ملية تج %%ميع
األس%ماك وب%يضها م%ن األن%هار وال%طرق املس%تخدم%ة ف%ي ق%ياس ك%مية ه%ذا ال%بيض وك%ذل%ك ط%رق
الحفاظ على هذه األسماك وبيضها من العوامل التى قد تؤثرعليها اثناء الجمع.
 -٢قام البروفيسور ميكيو كاتو من جامعة والية أوساكا في اليابان بالتحدث عن:
اس%تخدام األس%ماك ك%نموذج مل%عرف%ة ك%يفية ال%تعبير ال%جيني داخ%ل ال%كائ%نات خ%اص%ة األس%ماك
ك %%ون %%ها ك %%ائ %%ن سه %%ل االس %%تخدام وال %%تداول ب %%النس %%بة إل %%ى ب %%اق %%ي ال %%كائ %%نات األخ %%رى ك %%فئران
ال%%تجارب وغ%%يره%%ا ،ب%%اإلض%%اف%%ة إل%%ى إس%%تخدام ال%%تكنول%%وج%%يا الح%%دي%%ثة ف%%ي ع%%ملية ن%%قل ال%%جينات
ب%%غرض تحس%%ني ال%%صفات .وه%%ذا وق%%د اس%%تعرض ال%%بروف%%يسور ب%%عض ال%%نتائ%%ج ل%%بحث ال%%دك%%توراه
ل %%لباح %%ثة ال %%دك %%تورة /اي %%مان م %%مدوح ع %%باس وال %%تى ك %%ان %%ت ت %%حت اش %%راف %%ه وامل %%مول دراس %%تها ف %%ى
ال%ياب%ان م%ن ق%بل األدارة ال%عام%ة ل%لبعثات ،وك%ان%ت ه%ذه ال%دراس%ة خ%اص%ة ب%نقل ال%جينات امل%رغ%وب%ة
فى بويضات األسماك والتعبير الجينى لها فى املراحل التالية من النمو.
 -٣قام البروفيسور ماثيو سالتر من معهد ألفريد ويجنير في أملانيا بالتحدث عن :
اس %%تخدام ال %%تقنية ال %%حيوي %%ة ف %%ي اإلس %%تزراع ال %%سمكي ال %%تكام %%لي م %%ن خ %%الل ع %%رض األجه %%زة
وال %% %وس %% %ائ %% %ل الح %% %دي %% %ثة ف %% %ي ع %% %ملية
اإلس %%تزراع م %%ع اس %%تعراض ب %%عض
ال%% % % %نتائ%% % % %ج امل%% % % %تحصل ع%% % % %ليها ف%% % % %ى
معه %% %ده وال %% %تي ت %% %دل ع %% %لى ت %% %حسن
ال %% %نات %% %ج ع %% %ند اس %% %تخدام ال %% %تقنيات
الح%%دي%%ثة وال%%تى ش%%ارك%%ه ف%%يها زم%%يلنا
ال %%باح %%ث ال %%دك %%تور /زك %%ي ش %%عراوي
م %%ن ف %%رع املعه %%د ب %%ال %%سوي %%س خ %%الل
ف %%ترة ع %%مله ال %%بحثى بمعه %%د ال %%فري %%د
ويجنير وذلك من خالل مشروع بحثى مشترك وممول من قبل .STDF
وع %%قب ان %%تهاء امل %%حاض %%رات ت %%م ع %%مل ح %%لقة ن %%قاش م %%صغرة ق %%ام ف %%يها ب %%عض ال %%حضور ب %%طرح
االسئلة على السادة املحاضرين ومناقشة ماتم عرضه من قبلهم.
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ورشة عمل بعنوان "الرؤية املستقبلية لالستزراع السمكي فى مصر"
ت%م ع%قد ورش%ة ع%مل املعه%د ال%دول%ي ل%لمحيطات ب%مرك%ز اإلع%الم ب%ال%سوي%س ي%وم األرب%عاء امل%واف%ق  ٢٠١٥/١٢/٢ت%حت ع%نوان "ال2رؤي2ة املس2تقبلية
ل2الس2تزراع ال2سمكي ف2ى م2صر" ب%مشارك%ة ال%باح%ث األمل%ان%ي م%اث%يو س%الت%ر وب%حضور ن%حو ع%دد ك%بير م%ن امله%تمني ب%االس%تزراع ال%سمكى
وال %%ثروة ال %%سمكية ف %%ى م %%صر ف %%قد ح %%ضر ال %%عدي %%د م %%ن ب %%اح %%ثي املعه %%د ال %%قوم %%ي ل %%علوم ال %%بحار
وامل%%صاي%%د ،أس%%ات%%ذة وط%%لبة ك%%لية ال%%ثروة ال%%سمكية ب%%ال%%سوي%%س إل%%ي ج%%ان%%ب ال%%هيئة ال%%عام%%ة ل%%تنمية
ال %%ثروة ال %%سمكية ،إدارة ال %%ثلوث البح %%ري ب %%هيئة م %%وان ¥البح %%ر األح %%مر  ،إل %%ي ج %%ان %%ب ع %%دد م %%ن
ط%%لبة ال%%جام%%عات وال%%صيادي%%ن وأص%%حاب م%%زارع األس%%ماك .وف%%ي ب%%داي%%ة ف%%اع%%ليات ال%%ورش%%ة ق%%ام
ال%%سيد األس%%تاذ ال%%دك%%تور /مح%%مد ح%%ام%%د ي%%اس%%ني رئ%%يس ل%%جنة املعه%%د ال%%دول%%ي ل%%لمحيطات وم%%دي%%ر
ف %%رع املعه %%د ال %%قوم %%ي ل %%علوم ال %%بحار وامل %%صاي %%د ب %%عرض ن %%بذة م %%ختصرة ع %%ن ال %%تعري %%ف ب %%املعه %%د
ال%%دول%%ي ل%%لمحيطات ح%%يث ت%%م اإلش%%ارة إل%%ي أن "املعه%%د ال%%دول%%ي ل%%لمحيطات ي%%عد م%%نظمة دول%%ية
مس %%تقلة غ %%ير ح %%كوم %%ية وغ %%ير ه %%ادف %%ة ل %%لرب %%ح ت %%أسس %%ت ف %%ي ع %%ام  ١٩٧٢ع %%لى ي %%د ال %%بروف %%يسور
إل%%يزاب%%يث م%%ان ب%%ورغ%%يس .وي%%عد املعه%%د ال%%دول%%ى ل%%لمحيطات م%%ؤس%%سة ق%%ائ%%مة ع%%لى امل%%عرف%%ة ال%%تي
تج%ري ال%تدري%ب وال%تعليم ل%بناء ال%قدرات وذل%ك ل%تلبية ال%طلب امل%تزاي%د ألخ%راج ق%ادة املس%تقبل ع%لى دراي%ة ب%إدارة امل%حيطات ،ف%هي م%ؤس%سة ت%عمل
ع%%لى ج%%مع وان%%تاج امل%%نشورات ال%%علمية الح%%دي%%ثة وك%%ذا ت%%واك%%ب ال%%تطورات ال%%قان%%ون%%ية وال%%سياس%%ية أول ب%%أول ك%%ما ت%%شارك ف%%ي ت%%طوي%%ر ب%%رام%%ج إدارة
املحيطات الوطنية والدولية".
وق %%د ق %%ام ال %%دك %%تور /م %%اث %%يو ج %%يمس س %%الت %%ر  -معه %%د ال %%فري %%د ف %%اج %%نر ب %%امل %%ان %%يا وال %%دك %%تور /زك %%ي ش %%عراوي  -الج %%معية امل %%صري %%ة ل %%تنمية مش %%روع %%ات
الش%باب وال%بيئي ض%من ف%اع%ليات ال%ورش%ة ب%إل%قاء م%حاض%رة ب%عنوان "االس2تزراع ال2سمكى
ف 22ى دول االت 22حاد االوروب 22ى :املس 22تقبل وت 22بعات 22ه" ح %%يث ق %%دم ن %%موذج ل %%الس %%تزراع
ال%%سمكي ال%%ذي يس%%تخدم ت%%قنية اع%%ادة ت%%دوي%%ر واس%%تخدام امل%%ياه ليح%%د م%%ن م%%شكالت ن%%قص
امل%ياه وع%دم اه%داره وف%ى ن%فس ال%وق%ت ي%تم اس%تزراع أن%واع م%ن االس%ماك ب%كثاف%ة ع%ال%ية ف%ى
ت%نكات م%خصصة ل%ذل%ك .ك%ما ش%ارك ف%ي ف%اع%ليات ال%ورش%ة ال%سيد األس%تاذ ال%دك%تور /أش%رف
ع %%بد ال %%سميع ج %%ودة  -رئ %%يس ش %%عبة ت %%رب %%ية االح %%ياء امل %%ائ %%ية ب %%املعه %%د ال %%قوم %%ى ل %%علوم ال %%بحار
وامل %% % %صاي %% % %د ب %% % %محاض %% % %رة ب %% % %عنوان "االس 22 2تزراع ال 22 2سمكى ف 22 2ى م 22 2صر :ال 22 2حاض 22 2ر
واملس2تقبل" وح%%اض%%رت ع%%نه ال%%دك%%تورة /أس%%ماء ال%%نقراش%%ى م%%ن ف%%رع امل%%ياه ال%%داخ%%لية ح%%يث
اوض%%حت أه%%م امل%%شكالت ال%%تى ت%%واج%%ه م%%ن ي%%قوم ب%%االس%%تزراع ال%%سمكى وأه%%مية وج%%ود ط%%اق%%م
ع%%لمى وب%%يطرى ف%%ى امل%%زارع ال%%سمكية مل%%واج%%هة م%%شكالت االم%%راض ال%%تى ت%%ؤدى إل%%ى ن%%فوق
االس%ماك ف%ى اح%واض االس%تزراع وال%عمل ع%لى تحس%ني ن%وع%ية امل%ياه ال%تى ي%تم ف%يها اس%تزراع ت%لك االس%ماك .و ق%د ش%ارك ف%ى ف%عال%يات ال%ورش%ة
ال%سيد األس%تاذ ال%دك%تور /أش%رف ال%دك%ر أس%تاذ امل%صاي%د ب%كلية ال%ثروة ال%سمكية ب%محاض%رة ت%حت ع%نوان "رؤي2ة اس2ترات2يجية ل2تنمية ال2ثروة
ال2سمكية ف2ى م2صر" وق%د أوض%ح ف%يها أه%م امل%عوق%ات ال%تى ت%واج%ه االس%تزراع ال%سمكى ف%ى م%صر م%ن ح%يث ال%قوان%ني امل%نظمة وك%ذل%ك ك%يفية
وض %%ع آل %%ية اس %%ترات %%يجية ت %%عمل ع %%لى ت %%دع %%يم ف %%رص االس %%تزراع ال %%سمكى وزي %%ادة ف %%رص ال %%عمل به %%ذا امل %%جال ،وك %%ان %%ت م %%شارك %%ة ال %%صندوق
االج %%تماع %%ي ل %%لتنمية ف %%ى ال %%ورش %%ة ب %%محاض %%رة ل %%ألس %%تاذ /خ %%ال %%د ن %%صر م %%دي %%ر م %%كتب ال %%صندوق االج %%تماع %%ي ب %%ال %%سوي %%س ت %%حت ع %%نوان "ف22رص
ال22تموي22ل امل22تاح22ة مل22شاري22ع االس22تزراع ال22سمكى ف22ى م22صر" ح %%يث أوض %%ح ف %%يها ال %%فرص امل %%تاح %%ة م %%ن ال %%صندوق االج %%تماع %%ي ل %%تموي %%ل
مشروعات االستزراع السمكى فى مصر وكيف أن الصندوق يقدم الدعم املادى للشباب الراغبني فى التقدم بمشاريع ملزارع سمكية.
وأخ%تتمت ف%اع%ليات ال%ورش%ة ب%بعض امل%ناق%شات ال%عام%ة وال%توص%يات وال%تي م%نها أن ي%تم اع%ادة ت%وص%يف االم%اك%ن امل%تاح%ة ملش%روع%ات االس%تزراع
السمكى حتى يصبح هناك خريطة حديثة يستند إليها املستثمرون فى هذا املجال.
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ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ:
ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻪ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ.
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﻴﻦ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺇﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
معهد بحوث اإللكتورنيات في سطور

األم%% % %ري%% % %كيه وج%% % %ام%% % %عه ع%% % %ني ش%% % %مس

أنش ¥معه %%د ب %%حوث اإلل %%كترون %%يات ب %%موج %%ب وم %% %رك %% %ز ال %% %بحوث ال %% %زراع %% %يه وم %% %رك %% %ز
ال %% % %قرار الج %% % %مهوري رق %% % %م  ٣٨ل %% % %عام  ١٩٨٩ب %%حوث وت %%طوي %%ر ال %%فلزات ف %%ي ال %%تبني
وك %%ان %%ت م %%همته األس %%اس %%يه إج %%راء ال %%دراس %%ات ومعه %%د امل %%علوم %%ات %%يه ب %%مدي %%نه األب %%حاث
ال%تي ت%تضمن ال%بحوث األس%اس%يه وال%تطبيقيه ال %% %علميه وال %% %تطبيقات ال %% %تكنول %% %وج %% %يه
ب %% % % %أح %% % % %دث ال %% % % %تكنول %% % % %وج %% % % %يات ف %% % % %ي م %% % % %جال ب %%برج ال %%عرب ،ك %%ما ي %%وج %%د إت %%فاق %%يات

د .هشام
الديب

اإلل %%كترون %%يات وامل %%علوم %%ات %%يه وت %%طوي %%ر وت %%نميه ت%% % %عاون م%% % %ع ال%% % %عدي%% % %د م%% % %ن ال%% % %جهات
ال%%طاق%%ات الج%%دي%%دة واملتج%%ددة  ،ح%%يث يه%%دف وال %% %جام %% %عات األج %% %نبيه م %% %ثل  ILاإلي %% %طال %% %يه ونش%%ر ع%%لمي ون%%ماذج أول%%يه م%%ن خ%%الل ت%%نظيم
املعه%د م%ن خ%الل رؤي%ته ب%أن ي%كون ب%يت خ%بره وج%%ام%%عات ووت%%رل%%و وك%%وي%%ن وك%%ارل%%تون ف%%ي ك%%ندا مؤتمرين علميني دوليني:
م%% % %تميز ف%% % %ي إج%% % %راء ال%% % %بحوث ف%% % %ي م%% % %جاالت ب%%حيث أن ي%%كون للمعه%%د ت%%عاون م%%ع أك%%ثر م%%ن  -١امل %% %ؤت %% %مر ال %% %ثال %% %ث ف %% %ي ع %% %لوم ت %% %كنول %% %وج %% %يا
ه %% % % % %ندس %% % % % %ة اإلل %% % % % %كترون %% % % % %يات واإلت %% % % % %صاالت م%%درس%%ه ع%%لميه ودول%%يه ت%%كون ب%%مثاب%%ه أك%%ثر م%%ن املعلومات واإلتصاالت.
وال %%حاس %%بات وامل %%علوم %%ات %%يه وإج %%راء األب %%حاث رئه يتعدد منها النقاط البحثيه.

 -٢م%ؤت%مر ال%طاق%ة الج%دي%دة واملتج%ددة امل%قرر

ال%%علميه وأي%%ضا ً ال%%تطبيقيه امل%%تخصصه ال%%تي

ع %% %قده ف %% %ي م %% %نتصف شه %% %ر ن %% %وف %% %مبر ٢٠١٥

ترقى للمنافسات العامليه.

املخ2رج2ات ال2بحثيه ال2نات2جه ع2ن ع2مل ب %%مدي %%نه ال %%جون %%ه ب %%ال %%غردق %%ه ب %%محاف %%ظة البح %%ر

وي %% %مارس املعه %% %د أع %% %مال %% %ه م %% %نذ ال %% %نشأه م %% %ن املعه 22 2 2د  ....ك 22 2 2يف ي 22 2 2مكن ح 22 2 2صره 22 2 2ا األحمر وندعو كل الجهات للمشاركه به.
خ%%الل م%%قره امل%%ؤق%%ت ب%%امل%%رك%%ز ال%%قوم%%ي ل%%لبحوث وتقيميها؟
ت22تميز املخ22رج22ات ال22بحثية ب22أن ي22كون

ل %%حني أن ي %%تم اإلن %%تهاء م %%ن امل %%قر ال %%رئ %%يسي

ع %%لى م %%ساح %%ة  ٥٥٠٠٠م %%تر م %%رب %%ع ويس %%تمر ه %%ناك ال %%عدي %%د م %%ن املش %%روع %%ات امل %%مول %%ه دول %%ياً ل 22 2ها تطبيق ع 22 2لى أرض ال 22 2واق 22 2ع م 22 2ن
ال%عمل ب%األق%سام الس%بعة ب%املعه%د وس%وف ي%تم ومح%% % % % %ليا ً م%% % % % %ن ج%% % % % %هات م%% % % % %ان%% % % % %حه ك%% % % % %وزارة خ22 2 2الل ب22 2 2راءة إخ22 2 2تراع تح22 2 2مى ه22 2 2ذا
م %% % %راع %% % %اة اإلن %% % %شاءات ع %% % %لى أح %% % %دث ال %% % %نظم اإلت %% % % %صاالت وج %% % % %هاز ت %% % % %نظيم اإلت %% % % %صاالت التطبيق أو امل 22 2 2نتج  .م 22 2 2ا ه 22 2 2ى أه 22 2 2م
وامل %% %واص %% %فات ال %% %دول %% %يه مل %% %ثل ت %% %لك األنش %% %طه واإلي %% % % % % %تيدا وص %% % % % % %ندوق ال %% % % % % %علوم وال %% % % % % %تنميه تطبيقات األبحاث للمعهد؟
القائمه باملعهد.

ال%%تكنول%%وج%%ية  STDFب%%غرض ال%%وص%%ول مل%%نتج
يخ %% %دم ال %% %صناع %% %ه زامل %% %جتمع ب %% %اإلض %% %اف %% %ه إل ل %%دي %%نا ب %%ال %%فعل ع %%دد إث %%نني ب %%راءة إخ %%تراع ف %%ى

م22 2ا ه22 2ي أه22 2م أوج22 2ه ال22 2تعاون مح22 2لي ًا النش%%ر ال%%علمي امل%%تميز وامل%%تزاي%%د م%%ن ال%%ساده أح %% %د املش %% %روع %% %ات ال %% %هام %% %ة ب %% %مصر ل %% %تأم %% %ني
ودول 22 2يا ً م 22 2ع ن 22 2ظرائ 22 2كم م 22 2ن ال 22 2هيئات ال %%باح %%ثني ب %%املعه %%د ،وي %%ساه %%م املعه %%د ب %%درج %%ه امل%تاح%ف م%ن خ%الل أخ%د ال%بصمة االل%كترون%ية
البحثية؟

ك %%بيره ف %%ي دخ %%ول م %%صر م %%جال  Big Dataل%%لتماث%%يل وم%%حتوي%%ات امل%%تاح%%ف لح%%ماي%%ة األث%%ار
م%% %ن خ%% %الل ال%% %تعاون م%% %ع معه%% %د امل%% %علوم%% %ات%% %يه امل %%صري %%ة م %%ن الس %%رق %%ات وال %%نسخ ب %%إع %%تباره %%ا

ي%وج%د ت%فعيل ل%لتعاون ال%قائ%م ب%ني معه%د ب%حوث ب%% %مدي%% %نه األب%% %حاث ال%% %علميه ف%% %ي م%% %رك%% %ز ت%% %ميز أحد أهم روافد الدخل القومى.
اإلل%كترون%يات وامل%راك%ز وال%جام%عات ف%ي م%صر ل %% %لحوس %% %به ال %% %سحاب %% %يه وي %% %تم ع %% %رض م %% %عظم
وال %%خارج ف %%على س %%بيل امل %%ثال ي %%وج %%د ت %%عاون املخ %%رج %%ات ال %%بحثيه للمعه %%د م %%ن مش %%روع %%ات
وإت%% %فاق%% %يات مش%% %ترك%% %ه ب%% %يننا وب%% %ني ال%% %جام%% %عه
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الش %%راء او ال %%قياس %%ات او ال %%بدء ف %%ى ن %%قاط ب %%حثية إنج%%لترا ال%%عام امل%%اض%%ى ل%%نقل ال%%خبرة اإلنج%%ليزي%%ة
تم االنتهاء منها فى جهة أخرى.

ل %% % %لبدء ف %% % %ى إن %% % %شاء واد ال %% % %علوم وال %% % %تكنول %% % %وج %% % %يا

وك %% %ان %% %ت ب %% %داي %% %ة املش %% %روع كـ  PILOTع %% %لى ب%%املعه%%د ل%%تحقيق إت%%جاه ال%%دول%%ة ل%%عمل ش%%راك%%ة ب%%ني
مس%توى املعه%د وت%م ت%طوي%ره ع%لى مس%توى ال %% % %بحث ال %% % %علمى وال %% % %صناع %% % %ة م %% % %ن خ %% % %الل ن %% % %قل
امل%راك%ز وال%هيئات ال%بحثية ال%تاب%عة ل%لوزارة ال%%خبرات ب%%ما ي%%عود ب%%ال%%نفع ع%%لى ال%%دخ%%ل ال%%قوم%%ى
أم %% % % % %لني ف %% % % % %ى ت %% % % % %عميمه ع %% % % % %لى ج %% % % % %ميع م%% %ن خ%% %الل ت%% %طبيقات ل%% %ألب%% %حاص ال%% %علمية ق%% %اب%% %لة
ال%% %جام%% %عات وامل%% %راك%% %ز وال%% %هيئات ال%% %بحثية ل%لتسوي%ق م%ن خ%الل أب%حاث ت%تعلق ب%قضاي%ا ن%موي%ة
ال %% %تاب %% %عة ل %% %لوزارات األخ %% %رى ل %% %عمل أك %% %بر ال تكون حبيسة األدارج .
ق%% %اع%% %دة ب%% %يان%% %ات لج%% %ميع م%% %دخ%% %الت ال%% %بحث
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ /ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﺐ  -ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺤﻮﺙ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺕ ال%% %علمى ب%% %كاف%% %ة م%% %جاالت%% %ه ف%% %ى م%% %صر م%% %ما ي%% %عود م 22 2اذا ي 22 2مكن ان ي 22 2قدم املعه 22 2د م 22 2ن أف 22 2كار
وم22 2نتجات ت22 2عود ب22 2ال22 2نفع ع22 2لى امل22 2جتمع
بالنفع العام على تطوير هذه املنظومة .
وامل22واط22ن ب22صورة م22باش22رة ي22لمسها ف22ى

ت22م ت22داول م22صطلح  E-scienceب22كثره ف22ى

األون22 2ة األخ22 2يرة داخ22 2ل امل22 2راك22 2ز ال22 2بحثية األح22 2 2 2تكاك وال22 2 2 2تعاون م22 2 2 2ع املؤس22 2 2 2سات حياته اليومية ؟
ال 22تاب 22عة ل 22وزارة ال 22بحث ال 22علمى.ب 22رج 22اء ال2دول2ية ك2ما ذك2رت2م س2يادت2كم م2ع أك2ثر م2ن

م 22 2درس 22 2ة ع 22 2لمية م 22 2ختلفة ف 22 2ى م 22 2جاالت ي %%قوم ق %%سم ال %%طاق %%ة ال %%شمسية ب %%املعه %%د ب %%ال %%عمل
إل 22قاء ال 22ضوء ح 22ول ه 22ذا املش 22روع وم 22دى
ت 22 2 2خصص املعه 22 2 2د  ،ك 22 2 2يف ي 22 2 2مكن ه 22 2 2ذا ع %%لى أب %%حاث ال %%طاق %%ة الج %%دي %%دة واملتج %%ددة ب %%حيث
أهميته؟
ال 22تعاون م 22ن ت 22نمية وت 22طوي 22ر ال 22عمل ف 22ى ي %%تم األع %%تماد ع %%لى م %%جاالت ج %%دي %%دة ف %%ى ال %%طاق %%ة
مش %%روع  E-scienceأو ال %%رب %%ط االل %%كترون %%ى ب %%ني معه22 2د ب22 2حوث اإلل22 2كترون22 2يات ون22 2تائ22 2جه ب %%حيث ي %%مكن ت %%عميم ال %%فكرة وإس %%تغالل أس %%طح
امل%%بنى الج%%دي%%د ف%%ى املعه%%د ل%%عمل مح%%طات ت%%ول%%يد
امل%%عاه%%د وامل%%راك%%ز ال%%بحثية ال%%تاب%%عة ل%%وزارة ال%%بحث على املستوى القومى ؟
ط %%اق %%ة كه %%رب %%ائ %%ية م %%ن ال %%شمس ك %%مصدر متج %%دد
ال%%علمى  ،ت%%م اإلن%%تهاء م%%ن م%%راح%%له األول%%ية ك%%ان%%ت
األول %% %ى م %% %نها ع %% %مل ق %% %واع %% %د ب %% %يان %% %ات ل %% %كلما ه %% %و ك%% %ما س%% %بق وذك%% %رن%% %ا ال%% %جهات ال%% %دول%% %ية ال%% %تى ي%% %تم ل %%لطاق %%ة ال %%بدي %%لة ع %%ن املح %%روق %%ات امل %%عتادة  ،أم %%لني
مس%تخدم ف%ى إدارة امل%وارد ال%بحثية ب%تلك امل%راك%ز ت %% % %فعيل ال %% % %تعاون م %% % %عها ي %% % %كون ه %% % %ناك م %% % %ردوداً أن ي %% % %تم ت %% % %عميمها أج %% % %ال ع %% % %لى أس %% % %طح ج %% % %ميع
)ال%باح%ث  ،ال%جهاز  ،املش%روع%ات ،النش%ر ال%علمى إيجابيا نتاج هذا التعاون فعلى سبيل املثال  :امل %%بان %%ى ال %%حكوم %%ية ت %%مهيدا ل %%بدء مش %%روع ق %%وم %%ى
 ،الخ%دم%ات امل%جتمعية …إل%خ( ب%حيث ي%تم رب%طها • ال%% %تعاون م%% %ع إي%% %طال%% %يا ب%% %اإلش%% %تراك م%% %ع معه%% %د يتم تفعيله لكل املبانى فى مصر .
ب %% % %بعضها ع %% % %لى أس %% % %اس ال %% % %تخصص ال %% % %دق %% % %يق امل %%علوم %%ات %%ية ب %%مدي %%نة األب %%حاث ال %%علمية ف %%ى م %%جال ب%% %ال%% %تعاون م%% %ع املعه%% %د ال%% %قوم%% %ى ل%% %لبحوث ال%% %فلكية
وال %%جيوف %%يزي %%قية ت %%م ال %%بدء ف %%ى مش %%روع مش %%ترك
مل %% %جاالت ال %% %علوم امل %% %ختلفة ي %% %مكن م %% %ن خ %% %الل %% %هم الحوسبة السحابية وتم بالفعل العمل به .
ت %% %كوي %% %ن مج %% %موع %% %ات ع %% %مل ت %% %خيلية م %% %ن امل %% %راك %% %ز • س %%يتم ال %%تدري %%ب ملج %%موع %%ة م %%ن ال %%باح %%ثني ف %%ى م%صرى  -ف%رن%سى ل%لبحث ع%ن امل%ياه ال%جوف%ية م%ن
املعه %%د ب %%إي %%طال %%يا ت %%فعيال ل %%لتعاون واألت %%فاق ع %%لى خ %% %الل رادار إح %% %تراف %% %ى وب %% %دأت ب %% %ال %% %فعل ظ %% %هور
واملعاهد البحثية فى مختلف التخصصات.
وه %% %ذا املش %% %روع ي %% %تم ال %% %عمل ب %% %ه ب %% %ال %% %تعاون ب %% %ني إن %%شاء م %%عمل ال %%نان %%و إل %%كتروت %%يكس ب %%املعه %%د وه %%و ن %% %تائ %% %ج ج %% %يدة ج %% %دا ومبش %% %رة م %% %ن خ %% %الل ك %% %يفية
أك%% % %ادي%% % %مية ال%% % %بحث ال%% % %علمى ومج%% % %لس امل%% % %راك%% % %ز أح %% %د أن %% %واع امل %% %عام %% %ل امل %% %رك %% %زي %% %ة ال %% %غير مس %% %بوق تح%ليل ص%ور ال%ردار وق%ياس درج%ة م%لوح%ة وع%ذوب%ة
وامل %% % %عاه %% % %د وال %% % %هيئات ال %% % %بحثية ومعه %% % %د ب %% % %حوث إن%% %شاؤه%% %ا بمعه%% %د ل%% %تقدي%% %م ع%% %دد م%% %ن الخ%% %دم%% %ات امل%% % %ياه ال%% % %جوف%% % %ية امل%% % %كتشفة وم%% % %دى ع%% % %مقها ف%% % %ى
ال%% %ساح%% %ل ال%% %شمال%% %ى ل%% %قرب امل%% %ياه ال%% %جوف%% %ية م%% %ن
املجتمعية والصناعية .
اإللكترونيات.
وج %%اءت ال %%فكرة له %%ذا املش %%روع الن %%ه "م %%ا ال ي %%مكن • ت%بادل ال%خبرات وامل%علوم%ات ب%ني ب%اح%ثى املعه%د س%%طح األرض وإم%%كان%%ية إس%%تخراج%%ها وم%%ساع%%دة
ق%%ياس%%ه ،ال ي%%مكن ت%%طوي%%ره" وب%%ال%%تال%%ى ف%%إن ح%%صر ون %%ظرائ %%هم م %%ن امل %%تميزي %%ن ف %%ى ن %%فس م %%جاالت %%هم املجتمع فى اإلستفادة منها .
وم%%عرف%%ة ج%%ميع م%%دخ%%الت و م%%وارد ال%%بحث ال%%علمى ال %%بحثية م %%ن ال %%جام %%عات وامل %%راك %%ز ال %%دول %%ية ل %%فتح
ب%% %صورة م%% %نظمه وم%% %رت%% %به ت%% %تيح ل%% %نا ال%% %قدرة ع%% %لى ق %%نوات ل %%لمدارس ال %%علمية امل %%ختلفة ح %%ول ال %%عال %%م
ت%طوي%ره%ا وت%نظيم االس%تفاده م%نها ،ف%لدي%نا  ٧٧٠٠بهدف رفع قدرات الباحثني لدينا .
ب %% %اح %% %ث مسج %% %ل ف %% %ى ق %% %اع %% %دة ال %% %بيان %% %ات وج %% %ميع • م %%ن خ %%الل ال %%زي %%ارة رف %%عية املس %%توى ال %%تى ق %%ام
املس%% %تلزم%% %ات واالجه%% %زه املس%% %تخدم%% %ة مل%% %نع ت%% %كرار ب %%ها وف %%د وزارة ال %%بحث ال %%علمى ف %%ى م %%صر إل %%ى
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ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ  -ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻔﻜﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ؟

م %% %ن زم %% %ان واح %% %نا ب %% %نالق %% %ي الج %% %زء ال %% %لي ف %% %ي االستنتاج :
ال%% %صور ده مح%% %طوط ف%% %ي االجه%% %زة االل%% %كترون%% %ية

ان ك %%ل مل %%ا امل %%ساح %%ة امل %%عرض %%ة ل %%لهواء ت %%زي %%د ،

والكومبيوترات القديمة مثال ..

ك%مية الح%رارة ال%لي ب%تتنقل ع%ن ط%ري%ق امل%ساح%ة

ل%كن ك%ان الزم ن%سال ن%فسنا س%ؤال م%هم اي%ه ه%ي دي هتزيد ..
القطعه دي ؟؟ اسمها ايه ؟؟ ووظيفتها ايه ؟؟
دي اس%% % %مها ) (FINSوك%% % %ل وظ%% % %يفتها ان%% % %ها

ط %% % % %يب دل %% % % %وق %% % % %تي اي %% % % %ه ع %% % % %الق %% % % %ة ال )(FINS
باملوضوع ده؟
م %%ا اح %%نا ات %%فقنا ان ك %%ل مل %%ا ازود

ت%%ساع%%د ع%%لي ت%%بري%%د ج%%زء م%%عني م%%ن

امل%% % % %ساح%% % % %ة ان%% % % %تقال الح%% % % %راة

ال %% % %جهاز )ط %% % %بعا الج %% % %زء ال %% % %لي
بتبقي راكبة عليه(

ه %%يبقي اك %%تر واسه %%ل ،وه %%ي

ال %%سؤال ه %%نا م %%ا ه %%ي ال %%يه ه %%ذا

دي ف %% % %كرة ع %% % %ملة ال FINS

التبريد؟؟

ف %% % %اح %% % %نا ب %% % %نجيب ع %% % %دد م %% % %ن

االج%% % %اب%% % %ة ه%% % %نا ب%% % %سيطة اوي ب%% % %س
ت%%عال%%وا ن%%رك%%ز ش%%وي%%ة  ..ه%%فترض دل%%وق%%تي ان

ال %%صفائ %%ح ال %%رق %%يقة ون %%كون م %%نها
ال  FINSوب %% % % % %كده ن %% % % % %كون ض %% % % % %اع %% % % % %فنا

ان%ا ل%و ع%ندي س%طحني ال%وم%نيوم ف%ي وض%ع اف%قي امل %%ساح %%ة ال %%لي ب %%تنتقل م %%نها الح %%رارة ح %%يث أن
درج %% %ة ح %% %رارت %% %هم ث %% %اب %% %تة وت %% %ساوي  ١٠٠درج %% %ة امل %% %ساح %% %ة ال %% %كلية م %% %ساح %% %ة س %% %طح ال %% %صفيحة
س %%يليزي %%ة ل %%كن واح %%د م %%ساح %%ة س %%طحه  ١٠م %%تر م %% %ضروب %% %ة ف %% %ي  ٢ي %% %عني م %% %ثال ل %% %و ح %% %طيت ٢٠
مربع والتاني  ١متر مربع مني فيهم الحرارة

ص%فيحة ج%نب ب%عض ف%ان%ا ك%ده ه%كون ض%اع%فت

هتتنقل منه اكتر ؟؟

ان %%تقال الح %%رارة ت %%قري %%با  ٤٠م %%رة  ..وب %%ال %%تال %%ي

ط %%بعا ال %%لي م %%ساح %%ته  ١٠م %%تر م %%رب %%ع )امل %%ساح %%ة ه%% %بقي ن%% %قلت الح%% %رارة م%% %ن الج%% %زء ال%% %لي ع%% %اي%% %ز
االك%بر(  ،وده الن الح%رارة ه%يبقي اسه%لها ان%ها اب %% % % % %رده ال %% % % % %ي ال  FINSوب %% % % % %عدي %% % % % %ن ت %% % % % %يجي
تخ%%رج م%%ن امل%%ساح%%ة ال%%كبيرة ) ١٠م م%%رب%%ع( زي ال FINSتطرد الحرارة دي للهواء الجوي.

ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﺸﻴﺤﻲ
ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺃ.ﺩ ﻳﺎﺳﺮ ﺭﻓﻌﺖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ
ﺃﻣﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﺃﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﺃ .ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﺃ .ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺳﺎﻟﻢ
ﻡ /ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﻡ /ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺰﻳﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺃ .ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺠﺎﻫﺪ

الكه%% % %رب%% % %ا اسه%% % %لها ان%% % %ها ت%% % %مشي ف%% % %ي الس%% % %لك
التخني بدل السلك الرفيع.

صانع ضربات القلب الطبيعي )(Normal Pacemaker
ه%%ل ي%%وج%%د ف%%ي ال%%حقيقة ص%%ان%%ع ل%%ضرب%%ات ال%%قلب ؟ ف%%ي ال%%حقيقة ي%%وج%%د ص%%ان%%ع ل%%ضرب%%ات ال%%قلب داخ%%ل ق%%لوب%%نا وه%%ما
ع %% % %قدت %% % %ني ع %% % %صبيتني اس %% % %مهما ال %% % %عقدة ال %% % %جيب أذي %% % %نية ) (Sino-atrial nodeوال %% % %عقدة األذي %% % %نية ال %% % %بطينية
) .(Atrio-ventricular nodeه%%ات%%ان ال%%عقدت%%ني ع%%صبيتني ت%%قوم ب%%نقل اإلش%%ارات الكه%%رب%%ية إل%%ى ع%%ضلة ال%%قلب

ﻟﻠﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ
ﺑﺈﺳﻢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
 ١٠١ﺵ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺗﻠﻴﻔﺎﻛﺲ ٢٧٩٢١٣١٦ :

ل%%تنبض ب%%ال%%تناغ%%م ال%%طبيعي ال%%ذي ي%%ضخ ال%%دم ف%%ي أج%%سام%%نا .أي خ%%لل ف%%ي ع%%مل ه%%ات%%ني ال%%عقدت%%ني ي%%نتج ع%%نه ع%%دم
ان %%تظام ض %%رب %%ات ال %%قلب وب %%ال %%تال %%ي م %%شاك %%ل ف %%ي ع %%مل ع %%ضلة ال %%قلب ) (Myocardiumوي %%مكن ت %%شخيص ه %%ذه
املشاكل بواسطة عمل رسم للقلب
)(ECG stands for ElectroCardioGram
رس %%م ال %%قلب ي %%نتج ع %%ن اإلش %%ارات الكه %%رب %%ية ال %%تي ت %%صدر م %%ن ال %%عقدت %%ني
امل%سؤول%تني ع%ن ص%نع ض%رب%ات ال%قلب ل%ذل%ك أي خ%لل م%ن ه%ات%ني ال%عقدت%ني
يظهر جليا ً في رسم القلب.

بقلم /أحمد السيد

info@crci.sci.eg
www.crci.sci.eg

ﺗﺪﺷﲔ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﲰﻲ جملﻠﺲ ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﳍﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
إي%% %مان % %ا ً ب%% %ال%% %دور امل%% %نوط بمج%% %لس ل%% %لمراك%% %ز وامل%% %عاه%% %د وال%% %هيئات ال%% %بحثية ف%% %ي
ال%%تنسيق وال%%رب%%ط ب%%ني امل%%راك%%ز وامل%%عاه%%د ال%%بحثية وال%%عمل ع%%لى امل%%تاب%%عه وت%%قييم
األداء ت %%نفيذا ً ل %%سياس %%ات ال %%دول %%ه ل %%لنهوض ب %%ال %%علوم وال %%تكنول %%وج %%يا وت %%حفيزاً
ل%% %إلب%% %تكار  ،وف%% %ي ظ%% %ل ال%% %ثوره امل%% %علوم%% %ات%% %يه وال%% %تي ج%% %علت م%% %ن ال%% %عال%% %م ق%% %ري%% %ه
ص %%غيره .ق %%ام %%ت أم %%ان %%ه املج %%لس ب %%تدش %%ني امل %%وق %%ع ال %%رس %%مي ملج %%لس ل %%لمراك %%ز
وامل %% % % % %عاه %% % % % %د وال %% % % % %هيئات ال %% % % % %بحثية ع %% % % % %لي ش %% % % % %بكة امل %% % % % %علوم %% % % % %ات ال %% % % % %دول %% % % % %ية
“اإلن %% %ترن %% %ت” ) (www.crci.sci.egوك %% %ذا ع %% %لى ال %% %صفحه ال %% %رس %% %مية ع %% %لي
ش%بكة ال%تواص%ل اإلج%تماع%ي  Facebookل%تقدم م%علوم%ة وتس%تقبل م%الح%ظة
ل %%تزي %%د حج %%م ال %%تواص %%ل ب %%ني م %%جتمع ال %%بحث ال %%علمي ب %%عضهم وب %%عض وك %%ذل %%ك
ل %%تصبح ن %%اف %%ذة ي %%طل م %%نها امل %%تصفح ع %%لى الخ %%دم %%ات ال %%تي ي %%قدم %%ها املج %%لس
وليتعرف من خاللها على املراكز واملعاهد البحثية وبعض أنشطتها.
ت %%حتوي ص %%فحة املج %%لس األع %%لى ل %%لمراك %%ز وامل %%عاه %%د وال %%هيئات ال %%بحثية ع %%لى
ش %% %بكه امل %% %علوم %% %ات اإلن %% %ترن %% %ت ع %% %لى م %% %علوم %% %ات ت %% %فيد أع %% %ضاء ه %% %يئة ال %% %بحوث
وال%عام%لني ف%ي ال%بحث ال%علمي ع%لى ح%د س%واء ،وف%يها ي%تعرف امل%تصفح ع%لى أخ%تصاص%ات وم%هام املج%لس األع%لى ل%لمراك%ز ال%بحثيه وأم%ناء املج%لس
ال %%ساب %%قني م %%ن خ %%الل س %%يره ذات %%ية م %%ختصره  ،ك %%ما ت %%حتوي ال %%صفحه ع %%لى دل %%يل ع %%ن امل %%راك %%ز وامل %%عاه %%د وال %%هيئات ال %%بحثيه ال %%تاب %%عه ل %%وزارة ال %%بحث
العلمي من خالل نبذه عن كل مركز  /معهد  /هيئة بحثية وتاريخ إنشاؤه والئحته التنفيذية وموقعه على اإلنترنت وطرق التواصل.
وف%%ي إط%%ار ال%%شفاف%%يه وإت%%اح%%ة امل%%علوم%%ات يس%%تطيع امل%%تصفح ال%%تعرف ع%%لى أه%%م ال%%قرارات ال%%تي إتخ%%ذه%%ا املج%%لس خ%%الل ال%%فتره  ٢٠١١وح%%تى اآلن
وال%%تي ق%%د ت%%هم أع%%ضاء ال%%هيئة ال%%بحثية ب%%امل%%راك%%ز وامل%%عاه%%د ال%%بحثيه  ،وف%%ي ض%%وء ال%%دور األص%%يل ال%%ذي ي%%قوم ب%%ه املج%%لس ف%%ي وض%%ع ق%%واع%%د ال%%تشكيل
واإلج%%راءات امل%%نظمه ل%%سير ال%%عمل ب%%ال%%لجان ال%%علمية ال%%دائ%%مة ل%%ترق%%ية أع%%ضاء ه%%يئة ال%%بحوث  ،ت%%تيح ص%%فحه املج%%لس الئ%%حة ال%%ترق%%يات وق%%وائ%%م ال%%سادة
املحكمني والتي تم إعادة النظر فيها بصورة دوريه وكذا التشكيل النهائي للجان العلمية الدائمة وعددها خمسه وعشرون لجنة.
ك%ما ت%تيح ال%صفحه م%علوم%ات م%فيده ع%ن مش%روع ال%رع%اي%ة ال%صحية ودل%يل م%صاري%ف ال%عالج وب%يان ب%أس%ماء املس%تشفيات وم%عام%ل ال%تحال%يل وم%راك%ز
األشعة املتعاقد عليها وكذا كيفيه اإلشتراك والتجديد.
وتس %%تعرض ص %%فحه املج %%لس مج %%موع %%ه م %%ن األنش %%طة امل %%تعددة ال %%تي ي %%قوم ب %%ها املج %%لس م %%ن دراس %%ات ومج %%لة ت %%روي %%جيه وق %%اع %%ده ب %%يان %%ات ال %%باح %%ثني
امل%%صري%%ني  E-Scienceف%%ضالً ع%%ن ع%%دد م%%ن اإلص%%دارات ال%%تي ص%%درت ع%%ن وزارة ال%%بحث ال%%علمي وال%%تي ق%%د ت%%عود ب%%ال%%نفع ع%%لى امل%%تصفح ال%%ذي
يرغب في معرفه معلومات عن مجتمع البحث العلمي املصري.
وت%سعى أم%ان%ه املج%لس األع%لى ل%لمراك%ز وامل%عاه%د وال%هيئات ال%بحثيه إل%ى التحس%ني ال%دائ%م ل%لصفحة ل%تحقيق أك%بر نس%به م%شاه%دة وإط%الع  ،األم%ر
ال%%ذي ي%%عكس إه%%تمام امل%%تصفح وي%%رس%%خ دور املج%%لس ف%%ي ال%%تنسيق ب%%ني امل%%راك%%ز ال%%بحثيه وإق%%ام%%ه ن%%ظام ف%%عال ذو ك%%فاءه ع%%ال%%يه ل%%لمعاون%%ه ف%%ي ت%%نظيم
األداء وتجانس العمل وتكامله واملساهمه في إتاحه وتأكيد القدرات وتوجيهها في سبيل التنميه وتحقيق أهدافها على املستوى القومي.
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