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ال شــــك فــــي أن املــــشاركــــة فــــي املــــحافــــل الــــدولــــية 
واملـــسابـــقات الـــعاملـــية تـــضيف الـــكثير مـــن الفخـــر 
واإلحـــساس بـــالـــوطـــنية لـــكل مـــن يـــمثل بـــالده فـــي 
تــــلك املــــسابــــقات وتــــسعى كــــل الــــدول لــــلمشاركــــة 
أمــلة فــي الــفوز بــمراكــز مــتقدمــة يــرتــفع بــها عــلم 
الـــــدولـــــة وســـــط كـــــل الـــــدول بـــــما يـــــمثله مـــــن إعـــــالن 
دولــي تــتناقــله وســائــل اإلعــالم بــتميز وتــفوق تــلك 
الـــــدولـــــة فـــــي مـــــجال املـــــسابـــــقة أو الـــــبطولـــــة الـــــتي 

شاركت فيها.

وبـــــــــعيداً عـــــــــن الـــــــــصخب واإلهـــــــــتمام اإلعـــــــــالمـــــــــي 
بــاألبــطال الــريــاضــيني فــي املــحافــل و املــسابــقات 
الــــدولــــية والــــتي أصــــبحت مــــشاركــــتنا فــــيها عــــلى 
الـــصعيد الـــدولـــي حـــلماً طـــال إنـــتظارة ، نجـــد أن 
هـــــناك فـــــئة مـــــن الشـــــباب املـــــصري مـــــن األجـــــيال 
الــــصاعــــدة يــــشارك فــــي مــــسابــــقات عــــلمية دولــــية 
ويـحقق مـراكـز مـتقدمـة ويـفوز بـاملـيدالـيات لـيرتـفع 
مـعها عـلم مـصر خـفاقـاً فـي تـلك املـسابـقات دون 
أن يــــتم تســــليط األضــــواء عــــلى إنــــجازهــــم الــــذي 
يــــعد جــــديــــراً بــــاإلهــــتمام نــــظراً لــــتحقيقه فــــي ظــــل 
غـــــــياب إعـــــــالمـــــــي تـــــــام وبـــــــأقـــــــل الـــــــتكالـــــــيف الـــــــتي 

تتحملها الدولة في سبيل مشاركتهم .

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـــه يـــوجـــد عـــلى مســـتوى الـــعالـــم 
إثــــــــنتا عشــــــــرة دورة أولــــــــيمبية فــــــــي الــــــــعلوم تــــــــقام 
ســــــنويــــــاً بــــــدول الــــــعالــــــم املــــــختلفة ، نــــــذكــــــر مــــــنها 
األربـــــــــعة أولـــــــــيمبياد األســـــــــاســـــــــية فـــــــــي مـــــــــجاالت 
( الــــــــــــبيولــــــــــــوجــــــــــــي – الــــــــــــكيمياء – الــــــــــــفيزيــــــــــــاء – 
الـريـاضـيات ) ، ولـم تـشارك مـصر فـي أى مـنهم 
مســــــــبقاً نــــــــظراً لــــــــلعديــــــــد مــــــــن األســــــــباب أهــــــــمها 
الـــــــــقواعـــــــــد واإلشـــــــــتراطـــــــــات الـــــــــواجـــــــــب إتـــــــــباعـــــــــها 

للتسجيل واإلشتراك.

وكـــــان ملجـــــلة الـــــنافـــــذة هـــــذا الـــــلقاء مـــــع املـــــدربـــــني 
املـــــــصريـــــــني لـــــــلفريـــــــق الـــــــذي شـــــــارك بـــــــأولـــــــيمبياد 
الــــــبيولــــــوجــــــي بــــــدولــــــة فــــــيتنام خــــــالل شهــــــر يــــــولــــــيو 
٢٠١٦ والـحائـز عـلى املـيدالـية الـبرونـزيـة فـي أول 
إشــــتراك ملــــصر فــــي أوملــــبياد الــــعلوم وهــــو إنــــجاز 

يحق لنا جميعاً أن نفخر به .
ويـتكون فـريـق املـدربـني مـن ثـالثـة شـباب بـاحـثني 
بمعهـد بـحوث زراعـة األراضـي الـقاحـلة بـمديـنــة 
األبــحـــاث الــعلميــة والــتطبيقـــات الــتـكنولــوجــية 
وهــــــم: د/ ســــــامــــــي زكــــــى ، د/ جــــــمال عــــــمار ، د/ 

محمد عمران.

كـــيف جـــاءتـــكم  فـــكرة اإلشـــتراك بـــفريـــقكم 
في تلك املسابقة ؟

جــــاء األمــــر بــــالــــصدفــــة مــــن خــــالل أحــــد املــــراكــــز 
الــــــــخاصــــــــة بــــــــالــــــــعلوم والــــــــتدريــــــــب الــــــــذي يــــــــشارك 
ويـــــتخصص فـــــي مـــــجال تـــــصميم الـــــروبـــــوت فـــــي 
مــثل تــلك املــسابــقات ، حــيث تــناقــشنا فــي كــيفية 
تـــــكويـــــن فـــــريـــــق مـــــصري يـــــشارك فـــــي أولـــــيمبياد 
الــعلوم وبــخاصــة الــبيولــوجــي عــلى أن يــتم تــوفــير 
الــــــتمويــــــل الــــــالزم مــــــن خــــــالل أحــــــد الــــــرعــــــاة بــــــعد 
مـــــوافـــــقة وزارة الـــــتربـــــية والـــــتعليم بهـــــذا الـــــشأن ، 
والـــــــبدء فـــــــي تـــــــنفيذ وإســـــــتيفاء جـــــــميع الشـــــــروط 
الـالزمـه لـإلشـتراك طـبقاً لـلقواعـد املـعمول بـها فـي 

مثل تلك املسابقات.
وبـــــالـــــفعل تـــــمت مـــــوافـــــقة وزارة الـــــتربـــــية والـــــتعليم 
بـصفتها الـجهة الـحكومـية الـرسـمية عـلى املـضي 
فـــي األمـــر واإلشـــتراك فـــي املـــسابـــقات حـــيث أن 
املـتسابـقني البـد وأن يـكونـوا طـلبة الـتعليم مـا قـبل 
الــجامــعي فــي الــفئة الــعمريــة مــمن هــم دون ســن 
العشــريــن ، وتــم عــرض الــفكرة عــلى أحــد الــرعــاة 
لـــــتمويـــــل تـــــكالـــــيف الـــــرحـــــلة مـــــن تـــــذاكـــــر الـــــطيران 
وإقـــامـــة ومـــصروفـــات الـــتدريـــب لـــإلشـــتراك بـــإســـم 

مصر ألول مرة .

`

أكتوبر  ٢٠١٦ - العدد الرابع

أوليمبياد العلوم

تصدر عن

على غرار األوليمبياد الرياضية ... مصر تحصد ميدالية برونزية في أوليمبياد البيولوجي 
في أول مشاركة لها
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هــل هــناك شــروط أخــرى لــتسجيل مــصر رســمياً 
للمشاركة في تلك املسابقات العلمية ؟

كـــــــان مـــــــن ضـــــــمن الشـــــــروط أيـــــــضاً أن يـــــــتم إيـــــــفاد أحـــــــد 
املــــــــــــدربــــــــــــني لــــــــــــلمشاركــــــــــــة فــــــــــــي 
األلـــيمبياد بـــصفة مـــراقـــب 
أوالً ملــــــــتابــــــــعة الــــــــتنظيم 
عــــــــــــــــــلـــى  والــــــــــــــــــتـــعـــرف 
شــــــــــروط املــــــــــسابــــــــــقة 
واإلخــتبارات وكــيفية 
إحــــــــتساب الــــــــنتائــــــــج 
وإعـالنـها، وبـالـفعل تـم 
إيــفاد الــدكــتور / ســامــي 
زكــــــــي لــــــــلمشاركــــــــة كــــــــمراقــــــــب 
بـإسـم مـصر فـي أولـيمبياد عـلوم الـبيولـوجـي الـتي أقـيمت 
بــالــدانــمارك فــي الــعام الــفائــت ٢٠١٥ ، وكــان مــن ضــمن 
املـــــشاركـــــني كـــــمراقـــــب ألول مـــــرة أيـــــضاً دول آخـــــرى مـــــثل 

النرويج – بنجالديش – أيسلندا .
وبهـذا تـم تـسجيل مـصر فـي األولـيمبياد كـمراقـب وأصـبح 
يـمكننا اإلشـتراك فـي الـبطولـة الـتالـية بـفريـق بـعد إجـتياز 
بـــــــــعض الشـــــــــروط اإلجـــــــــراءات الـــــــــتي ســـــــــنقوم بشـــــــــرحـــــــــها 
بــــالــــتفصيل الحــــقاً، والبــــد هــــنا أن نــــذكــــر أن مــــشاركــــة كــــل 

دولة تنقسم إلي نوعني من املشاركني :-
١- املحكمني.

٢- املتسابقني من الطلبة.
وطـاملـا كـان املـحكمني هـم فـي األصـل مـن قـامـوا بـتدريـب 
الــطلبة قــبل الــسفر لــإلشــتراك بــاملــسابــقة ، فــإنــه البــد مــن 
فــــــــــصلهم عــــــــــن بــــــــــعضهم فــــــــــي امــــــــــاكــــــــــن اإلقــــــــــامــــــــــة ومــــــــــنع 
اإلتـصاالت بـينهم فـور اإلنـتهاء مـن عـملية الـتسجيل عـقب 
الـوصـول مـباشـرة ، ويـتم عـزل املـتسابـقني مـن الـطلبة مـن 
أيـــــــــة أجهـــــــــزة إتـــــــــصاالت لـــــــــضمان الـــــــــحياد الـــــــــتام وعـــــــــدم 
التســــريــــب نــــظراً إلطــــالع املــــدربــــني – املــــحكمني حــــالــــياً – 

على جميع اإلختبارات في املونديال.

كـيف بـدأتـم بـتدريـب الـطلبة املـختاريـن ... و عـلى 
أي معايير تم إختيارهم ؟

كـــــما ذكـــــرنـــــا ســـــابـــــقاً أن املـــــدربـــــني املـــــصريـــــني قـــــد قـــــامـــــوا 
بتحـــديـــدمـــا ســـوف يـــتم تـــدريـــب الـــطلبة عـــليه فـــي املـــجاالت 

التالية :
١- البيولوجيا الجزيئية.

٢- الكيمياء الحيوية.
٣- علم التشريح ووظائف النباتات الحيوية.

٤- علم الحيوان والنظم اإليكولوجية.
وتــــم الــــبدء بــــاإلعــــالن عــــن الــــتصفيات األولــــية لــــألولــــيمبياد 
الــــوطــــنية فــــي مــــصر مــــن خــــالل املــــركــــز الــــعلمي ومــــوافــــقة 
وزارة الــــتربــــية والــــتعليم ، وتــــم تــــصميم مــــوقــــع إلــــكترونــــي 
وصــــــــــــــفحة عــــــــــــــلى مــــــــــــــوقــــــــــــــع الــــــــــــــتواصــــــــــــــل اإلجــــــــــــــتماعــــــــــــــي 
(FACEBOOK) بهــــــــذا الــــــــشأن ، وبــــــــدأت الــــــــتصفيات 

واإلخــــتبارات بــــمشاركــــة ١٨٠ طــــالــــب تــــقدمــــوا لــــإلشــــتراك 
باملسابقة الوطنية .

وخــالل الخــطوات الــتي قــمنا بــها أتــيح لــنا زيــارة املــراكــز 
اإلســـــتكشافـــــية لـــــلعلوم الـــــتابـــــعة لـــــوزارة الـــــتربـــــية والـــــتعليم 
وهــــي بــــحق نــــموذج أكــــثر مــــن رائــــع يــــعمل عــــلى تــــشجيع 
الــــــطالب وتــــــحفيزهــــــم لــــــدراســــــة الــــــعلوم ، ثــــــم قــــــمنا بــــــعمل 
تـــــصفيات ملـــــرتـــــني حـــــتي وصـــــل الـــــعدد الـــــنهائـــــي إلـــــي ٥٠ 
طــــالــــب مــــن خــــالل نــــماذج إمــــتحانــــات مــــقاربــــه ومــــشابــــهه 
لـــــإلمـــــتحانـــــات فـــــي األولـــــيمبياد الـــــدولـــــية بـــــنفس الـــــطريـــــقة 

واألسلوب حتي يعتاد عليها املتسابقني .
ومـــن خـــالل آخـــر تـــصفيه وصـــل الـــعدد الـــنهائـــي إلـــي ٢٥ 
طـــالـــب مـــتميز بـــعد نـــهايـــة املـــرحـــلة الـــثالـــثة مـــن الـــتصفيات 
وذلــــــك خــــــالل فــــــترة أربــــــعة أشهــــــر مــــــنذ بــــــدء اإلعــــــالن عــــــن 
املـــــــــسابـــــــــقة ، وكـــــــــانـــــــــت اإلخـــــــــتبارات online لـــــــــلتصفيات 
األولــــي بــــحيث يــــتم تحــــميل اإلخــــتبار وتــــتم اإلجــــابــــة عــــلية 
بــــمعرفــــة املــــتسابــــقني وإعــــادة تحــــميلة مــــرة آخــــرى خــــالل 

ساعة واحدة فقط .
وفـــــــي نـــــــفس تـــــــوقـــــــيت الـــــــتصفيات الـــــــخاصـــــــة بـــــــأولـــــــيمبياد 
الـبيولـوجـي كـان يـتم اإلعـداد والـتنفيذ لـتصفيات الـفيزيـاء 
والــريــاضــيات مــن خــالل فــرق ومــدربــني آخــريــن مــن خــالل 
نـفس املـركـز الـعلمي الـخاص والـرعـاة حـيث كـان اإلعـداد 
ألولـيمبياد الـفيزيـاء الـدولـية الـتي تـقام فـي سـويسـرا هـذا 
الـــعام ، وبـــعد اإلســـتقرار عـــلى ٢٥ مـــتسابـــق نـــهائـــي قـــام 
الــراعــي الــرســمي بــتمويــل تــدريــب مــكثف لــهم ملــدة ثــالثــة 
أيـــام بـــالـــقاهـــرة كـــان فـــي نـــهايـــتها إخـــتبار ٢١ طـــالـــب ثـــم 
قــــمنا بــــالــــتوســــع فــــي دائــــرة اإلخــــتيار املــــتاح لــــنا بــــإجــــراء 
نـفس الـتصفيات بـاإلسـكندريـة الـتي إنتهـت نـتائـجها إلـي 
١٦ طــــــالــــــبه تــــــمت تــــــصفيتهم إلــــــي ٦ فــــــقط وعــــــليه أصــــــبح 

العدد اإلجمالي لدينا ٢٧ طالب وطالبة .

كــيف تــمت عــملية إخــتيار املــتسابــقني مــن أصــل 
السبعة و عشرون متميزاً من هؤالء الطلبة ؟

ملــــا كــــان مــــن أهــــم شــــروط أشــــراإلشــــتراك فــــي املــــونــــديــــال 
الـــعاملـــي أن يـــتم عـــمل إخـــتبار Final لجـــميع املـــختاريـــن 
فـقد أقـيم هـذا اإلخـتبار فـي جـامـعة الـنيل كـجامـعة أهـلية 
لـــها صـــفة الـــرســـمية كـــجامـــعة حـــكومـــية الـــتي إســـتضافـــت 
فـــعالـــيات املـــسابـــقة الـــنهائـــية الـــوطـــنية بـــعد مـــا تـــم تـــصميم 
شـعار لـها وتـغطيتها إعـالمـياً بـعدد مـن املـواقـع اإلخـباريـة 
وإثـنني عـلى األقـل مـن املحـطات الـتليفزيـونـية و تـم تـوزيـع 

جوائز محددة مسبقاً للحاصلني على املراكز األولى .
ونـــتقدم بـــالـــشكر إلدارة جـــامـــعة الـــنيل الـــتي إســـتضافـــت 
فـــعالـــيات املـــسابـــقة الـــوطـــنية لـــكل مـــجاالت الـــعلوم املـــؤهـــلة 
لـلمونـديـاالت املـتخصصة بـعد مـا سخـرت كـل إمـكانـياتـها 
لــــتوفــــير كــــل املســــتلزمــــات املــــطلوبــــة لــــعقد تــــلك املــــسابــــقة ، 
وجــــاءت الــــنتيجة الــــنهايــــة ملــــسابــــقة الــــبيولــــوجــــي بــــإخــــتيار 
ثـــمانـــية طـــلبة مـــنهم أربـــعة أســـاســـيني وأربـــعة إحـــتياطـــيني 
لـهم ، ومـنذ تـلك اللحـظة بـدأ دورنـا كـمدربـني لـهؤالء الـطلبة 
عــــــلى املــــــجاالت الــــــسابــــــق ذكــــــرهــــــا مــــــن خــــــالل عــــــدد مــــــن 
املــحاضــرات والــفيديــوهــات والشــرح الــتفصيلي لــلمسابــقة 
الـــــــدولـــــــية حـــــــتي وصـــــــل بـــــــنا األمـــــــر إلـــــــي مـــــــحاولـــــــة وضـــــــع 
إخــتبارات لــهم بــطريــقة أكــثر صــعوبــة مــن نــاحــية الــضغط 
الـعصبي وطـول األسـئلة وضـيق الـوقـت عـما هـو عـليه فـي 
املـــسابـــقة الـــرســـمية حـــتي يـــعتاد الـــطلبة املـــختارون عـــلى 

مثل تلك األجواء مسبقاً .
وبــــــــــدأ يظهــــــــــر لــــــــــنا أهــــــــــم املــــــــــشكالت واملــــــــــعوقــــــــــات الــــــــــتي 
صــــادفــــناهــــا خــــالل تــــلك املــــرحــــلة ، أال وهــــي الــــعثور عــــلى 

مـــــــكان لـــــــلتدريـــــــب الـــــــعلمي الـــــــذي البـــــــد وأن يـــــــكون طـــــــبقاً 
لــــلتخصص  بــــأحــــد الــــجامــــعات أو أحــــد املــــراكــــز الــــبحثية 
املـتخصصة فـي الـبيولـوجـي ، والحـت لـنا فـرصـة الـتدريـب 
قــبل الــسفر بــأربــعة أيــام فــقط خــالل الــتدريــب فــي مــعمل 
الـــبيوتـــكنولـــوجـــي بـــكلية الـــزراعـــة جـــامـــعة اإلســـكندريـــة ولـــم 
يـــكن تـــدريـــباً بـــاملـــعنى املـــتعارف عـــليه بـــالـــتدريـــب املـــعملي 
فــــعلياً بــــل كــــان فــــقط مــــشاهــــدة ومــــساعــــدة أفــــراد الــــقسم 
أثــناء عــملهم ، حــيث أن الــتدريــب عــلى الــعمل الــبيولــوجــي 
يـــــحتاج بـــــعض املســـــتلزمـــــات املـــــكلفة مـــــاديـــــاً مـــــن أجهـــــزة 

وكيماويات وحيوانات تجارب ..... إلخ.

هــــل تــــقصد أن املــــتسابــــقني لــــم يــــحصلوا عــــلى 
الــتدريــب الــعملي الــكافــي قــبل الــسفر لــلمشاركــة 

في املسابقة ؟

لـنا أن نـتخيل أن املـتسابـقني قـامـوا بـالـعمل الـيدوي فـعلياً 
مـــن خـــالل اإلخـــتبارات فـــي املـــونـــديـــال وهـــو مـــا يـــعظم مـــن 
قـــــــيمة الـــــــنتائـــــــج الـــــــتي حـــــــصلوا مـــــــقارنـــــــة بـــــــاإلســـــــتعدادت 
واإلمـكانـيات الـتي كـان يـجب تـوفـيرهـا لـهم، ومـن الـطريـف 
هـــــنا أن نـــــذكـــــر أن دولـــــة مـــــثل ســـــويســـــرا بـــــكل إمـــــكانـــــتها 
ونـظامـها الـتعليمي لـم تـتمكن مـن الـحصول عـلى مـيدالـية 
ألول مـــــــرة إال بـــــــعد ٩ ســـــــنوات مـــــــن املـــــــشاركـــــــة ، كـــــــما أن 
مــــصر تــــعد أول دولــــة عــــربــــية تــــحصل عــــلى مــــيدالــــية فــــي 

أوليمبياد العلوم.
وعـــند إعـــالن نـــتائـــج املـــسابـــقة حـــصل أحـــد أفـــراد الـــفريـــق 
املـــصري عـــلى مـــيدالـــية بـــرونـــزيـــة هـــي األولـــى ملـــصر فـــي 
مـــثل تـــلك املـــسابـــقات الـــدولـــية ، و يـــأتـــي اإلنـــجاز فـــي أن 
الــحصول عــلى هــذه الــبرونــزيــة كــان فــي أول مــشاركــة لــنا 
بـــــاملـــــونـــــديـــــال و هـــــو مـــــا عـــــظم مـــــن قـــــيمة املـــــيدالـــــية و كـــــان 
الـفريـق املـصري محـل تـقديـر كـل الـدول املـشاركـة و أثـنوا 

على إنجازنا في هذا املحفل الدولي الكبير .
ونــــــــحن نــــــــأمــــــــل أن يــــــــتم اإلعــــــــداد جــــــــيداً لــــــــإلشــــــــتراك فــــــــي 
املــــسابــــقات املــــقبلة حــــتي نــــتمكن مــــن الــــحفاظ عــــلى هــــذا 
املســتوى أو زيــادة عــدد املــيدالــيات بــاإلضــافــة إلــي الحــلم 

الكبير بتنظيم هذه البطولة.

طـــموحـــاتـــكم و رؤيـــتكم املســـتقبلية بـــعد تحقيق 
هذا اإلنجاز ؟

نـــتمنى فـــي املـــقام األول الـــحفاظ عـــلى هـــذا الـــترتـــيب مـــع 
مـحاولـة زيـادة رصـيد مـصر مـن املـيدالـيات و رفـع قـيمتها 

إلى الفضيات و امليداليات الذهبية .
كـما نـتمنى مـزيـد مـن اإلهـتمام الـرسـمي الـحكومـي بـدعـم 
املـتسابـقني مـن حـيث تـوفـير أمـاكـن ومسـتلزمـات الـتدريـب 
الـــــــــعملي بـــــــــما  يـــــــــؤهـــــــــلهم لـــــــــلمنافـــــــــسة بـــــــــقوة فـــــــــي جـــــــــميع 

املسابقات .
و نـــتمنى أخـــيراً أن نـــرى مـــصر كـــدولـــة تـــقوم بـــتنظيم مـــثل 
تــــلك املــــناســــبات واألولــــيمبياد الــــعلمية مســــتقبالً إن شــــاء 

اهلل .
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أنشئ معهـــد بـــحوث الـــبترول بـــموجـــب قـــرار رئـــيس الجـــمهرويـــة رقـــم ٥٤١ 

لـــسنة ١٩٧٤ وهـــو معهـــد ذو طـــبيعة فـــي مـــجال شـــديـــد الـــتخصص واألهـــمية ، 

فـــالـــبترول كـــان أحـــد أهـــم األســـلحة الـــتي إســـتخدمـــتها الـــدول الـــعربـــية ومـــصر 

أثـناء حـرب أكـتوبـر املـجيدة فـي الـعام ١٩٧٣ ، وكـان لـه بـالـغ األثـر فـي املـوقـفني 

األوروبــي واألمــريــكي تــجاه الــوضــع فــي املــنطقة الــعربــية الــتي كــانــت وال زالــت 

تـــمثل الـــثروة الـــبترولـــية لـــها الـــعامـــل األســـاســـي الـــذي تـــرتـــكز عـــليه إقـــتصاديـــات 

مـعظم الـدول الـعربـية ويـؤثـر فـي الـحياة اإلقـتصاديـة فـي أوروبـا وأمـريـكا أيـضاً 

 .
وحــــــيث أن مــــــصر مــــــن الــــــدول املــــــنتجة لــــــلبترول ويــــــوجــــــد الــــــعديــــــد مــــــن الــــــحقول 

املــــكتشفة واملــــنتجة ، كــــان مــــن الــــضروري أن يــــتم الــــتفكير نــــحو وجــــود مــــركــــز 

بـحثي مـتخصص تـقوم رسـالـته عـلى تـلبية اإلحـتياجـات الـتكنولـوجـية لـلصناعـة 

الـــــقومـــــية الـــــبترولـــــية بـــــالـــــدراســـــات و األبـــــحاث الـــــتطبيقية فـــــي مـــــجاالت الـــــبترول 

املختلفة وتطويرها والعمل على املشاركة في حل مشكالتها . 

وكــان ملجــلة الــنافــذة الــعديــد مــن الــلقاءات داخــل معهــد بــحوث الــبترول لــلتعرف 

عـــلى أنشـــطة وإهـــتمامـــات املعهـــد ، ومـــا يـــميزه عـــن غـــيرة مـــن املـــراكـــز الـــتابـــعة 

لـوزارة الـبحث الـعلمي ، وكـانـت الـبدايـة فـي لـقاءنـا مـع الـسيد األسـتاذ الـدكـتور 

/ أحــــمد الــــصباغ – مــــديــــر املعهــــد الــــذي أكــــد فــــي كــــلمته لــــنا عــــلى أن الــــعمل 

بـاملعهـد قـائـم عـلى الـبحث والـتطبيق والـتطويـر ، إذ أن الـبحث الـعلمي والـنجاح 

عـلى إلـي مـرحـلة الـتطبيق وصـوالً ملسـتوى اإلنـتاج بـالـقطاع الـصناعـي ولـطاملـا 

كــان األمــر فــي ســوق الــصناعــة تــنافــسياً قــائــماً عــلى الــعرض والــطلب وجــودة 

املـــنتج املســـتخدم فـــي األســـواق املـــعنيه بـــعملنا ، كـــان البـــد مـــن الـــعمل الـــدائـــم 

على التطوير وتحديث املنتجات ومخرجات البحث العلمي بمعهدنا . 

وملــا كــانــت رســالــة املعهــد تــقوم عــلى تــلبية اإلحــتياجــات الــتكنولــجية لــلصناعــات 

الـــــبترولـــــية الـــــقومـــــية بـــــالـــــدراســـــات واألبـــــحاث الـــــتطبيقية فـــــي مـــــجاالت الـــــبترول 

املـختلفة وتـطويـرهـا والـعمل عـلى املـشاركـة فـي حـل مـشكالتـها ، لـذا فـمن خـالل 

عـــمل املعهـــد عـــلى مـــدار الـــسنوات مـــنذذ إنـــشائـــه كـــان املســـتفيدون مـــن نـــشاط 

املعهد هم  :

• قطاع البترول بجميع شركاته اإلنتاجية وقطاع التكرير .

• القطاعات املستخدمة للمواد البترولية والبتروكيماويات .

• الشـركـات والـهيئات الـكبرى ذات الـصلة (املـقاولـون الـعرب – هـيئة قـناة 

السويس) .

• مختبرات النفط املركزية بدولة السودان الشقيق . 

وأكـــــد األســـــتاذ الـــــدكـــــتور / أحـــــمد الـــــصباغ عـــــلى أن حـــــل مـــــشكالت صـــــناعـــــة 

الـــــبترول فـــــي مـــــصر مـــــن األهـــــداف اإلســـــتراتـــــيجية ذات الـــــبعد الـــــقومـــــي الـــــتي 

يتطلع املعهد إلى تحقيقها عن طريق األتي  :

• زيـــــادة إحـــــتياطـــــي الـــــبترول بـــــزيـــــادة مـــــعدل إســـــترجـــــاعـــــة فـــــي الـــــحقول 

املكتشفة الجديدة والقديمة (محالجة الزيت الثقيل في مكامنه).

• تطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج املواد الكيميائية األولية.

• إستخدامات بدائل الوقود السائل غير التقليدية.

• تــــنمية األبــــحاث الــــخاصــــة بــــاإلســــتفادة الــــقصوى مــــن الــــغاز الــــطبيعي 

حـــــــيث أنـــــــه األمـــــــل الجـــــــديـــــــد فـــــــي تـــــــدعـــــــيم اإلقـــــــتصاد الـــــــقومـــــــي فـــــــي صـــــــناعـــــــة 

البتروكيماويات.

• اإلهتمام بمجال التكنولوجيا الحيوية لخدمة الصناعة البترولية.

• .إمـــداد قـــطاع الـــبترول بـــكيماويـــات الـــحقول بـــديـــالً عـــن املســـتورد مـــنها 

بهدف توفير العملة األجنبية ، ولدعم النشاط البحثي والتطبيقي باملعهد. 

معهد بحوث البترول 
( البحث – التطبيق – التطوير )
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 ويــتطلع املعهــد إلــي مــزيــد مــن الــطموحــات واإلنــجازات 
مـــن خـــالل بـــعض األعـــمال املـــتوقـــع تـــنفيذهـــا وفـــقاً لـــرؤيـــة 
مســـتقبلية تـــعكس مـــدى إهـــتمام إدارة املعهـــد فـــي ربـــط 
الـــــبحث بـــــالـــــتطبيق والـــــعمل عـــــلى الـــــتطويـــــر ، فـــــمن أهـــــم 

الرؤى املستقبلية للمعهد :-

 اإلهــــتمام املــــتواصــــل بــــتسجيل رســــائــــل املــــاجســــتير 
والـدكـتوراة فـي مـجال حـل مـشاكـل الـصناعـة الـبترولـية 

والبتروكيماويات وصناعات القطاع الخاص .
الـــــعمل عـــــلى تـــــأكـــــيد مـــــبدأ إقـــــتصاد املـــــعرفـــــة لـــــزيـــــادة 
الــــــدخــــــل الــــــخاص بــــــصندوق تــــــمويــــــل الــــــبحوث لــــــدعــــــم 

العملية البحثية والفنية والتنموية .
جــــعل زيــــادة دخــــل تــــمويــــل الــــبحوث الــــتطبيقية هــــدفــــاً 
رئـــــــيسياً لـــــــتنمية الـــــــحالـــــــة الـــــــبحثية واملـــــــعيشية لجـــــــميع 

العاملني باملعهد .
الــتوســع فــي تــطبيق قــاعــدة إقــتصاد تــكلفة الــفرصــة 
الـــبديـــلة مـــع قـــطاع الـــبترول والـــقطاع املـــدنـــي وهـــو مـــا 
يــــمكن مــــن خــــاللــــه تــــوفــــير إحــــتياجــــات تــــلك الــــقطاعــــات 
بــخامــات مــصريــة محــلية بــديــلة لــلخامــات املمســتوردة 
بما يمكننا من توفير املنصرف من العمالت األجنبية 
اإلهــــــتمام املــــــتزايــــــد بــــــقضايــــــا الشــــــباب وإعــــــتبارهــــــم 
مســــتقبل الــــبحث الــــعلمي فــــي مــــصر بــــوصــــفة املحــــرك 
األســــاســــي لــــقاطــــرة الــــتنمية والــــتقدم ، وذلــــك بــــإعــــداد 
املـــــــــناخ الـــــــــجيد لـــــــــهم بـــــــــتوفـــــــــير لـــــــــوجيســـــــــتيات الـــــــــبحث 

العلمي .
الـــــــعمل عـــــــلى إســـــــتكمال تـــــــوأمـــــــة املعهـــــــد مـــــــع بـــــــاقـــــــي 
املــــعاهــــد الــــبحثية املــــناظــــرة وذات الــــصلة فــــي مــــنطقة 

الشرق األوسط .
اإلسـتمرار فـي خـطة تـطويـر املـعامـل الـبحثية وإقـتناء 
أحـدث األجهـزة الـعلمية لـجعل املعهـد عـلى قـدم وسـاق 
بالتساوي مع نظرائة من الكيانات البحثية العاملية .
اإلهـــتمام بـــتوفـــير إحـــتياجـــات قـــطاع الـــبترول وقـــطاع 
الـــــصناعـــــة بـــــما يـــــمكنهما مـــــن تـــــحقيق زيـــــادة لـــــلدخـــــل 
الــقومــي وذلــك بــإعــتباره هــدف إســتراتــيجي هــام يــجب 
أن يـعمل تـحت مـظلته جـميع قـطاعـات الـبحث الـعلمي 
فـــي مـــصر والـــعمل يـــكون مـــن خـــالل تـــوجـــيه حـــكومـــي 

سيادي .
اإلهـــــتمام والـــــعمل عـــــلى الـــــتنمية املســـــتمرة ملـــــنتجات 
املعهـد وتـطويـرهـا يـما يـتواكـب مـع املتسجـدات الحـديـثة 

في البحث العلمي والصناعة البترولية .

ويــــتميز معهــــد بــــحوث الــــبترول عــــن غــــيرة مــــن 
املـــــراكـــــز واملـــــعاهـــــد والـــــهيئات الـــــبحثية بـــــأنـــــه 
يــــــضم بــــــني جــــــنباتــــــة مجــــــموعــــــة مــــــن مــــــراكــــــز 
تــحويــل الــنتائــج املــعملية لــلبحث الــعلمي إلــي 

نتائج تطبيقية مثل :
مركز خدمات وتطوير الكيماويات .

املعمل املركزي للخدمات .
مركز النانو تكنولوجي .

مركز خدمات الضغط والحجم والحرارة .
مركز تحليل الصخور .

  مركز خدمات املستودعات .
  مركز خدمة األسفلت .

  مركز الدعم الفني التكنولوجي .
   مركز األسطح املعدنية .

وعــن مــؤشــرات قــياس األداء وتــحقيق الخــطط الــبحثية ، 
أكــــد األســــتاذ الــــدكــــتور / أحــــمد الــــصباغ مــــديــــر املعهــــد 
بـأن نـجاح الحـلول اإلقـتصاديـة لـلمشاكـل الـتي تـعترض 
طــــريــــق الــــتنمية لــــدعــــم الــــقطاعــــات الــــصناعــــية (صــــناعــــة 
الـــــــبترول) والـــــــتي مـــــــن نـــــــتيجتها زيـــــــادة عـــــــدد املـــــــنتجات 
الــــتطبيقية لــــألفــــكار الــــبحثية املــــعملية وبــــالــــتالــــي إرتــــفاع 
نسـبة مـبيعاتـها وزيـادة حـصيلة صـندوق تـمويـل الـبحوث 
مـــن املـــوارد الـــذاتـــية مـــع األخـــذ فـــي اإلعـــتبار أن املعهـــد 
كــغيرة مــن املــراكــز الــبحثية هــو جــهة غــير هــادفــة لــلربــح 
إال أن التخــــــــــطيط الــــــــــجيد لــــــــــألداء املــــــــــعملي لــــــــــلباحــــــــــثني 
املـــــتميزيـــــن بـــــاملعهـــــد كـــــان لـــــه عـــــظيم األثـــــر فـــــي تـــــطبيقة 
صـــناعـــياً وتـــحويـــلة لـــصورة مـــنتج تـــطبيقي يخـــدم قـــطاع 
صـناعـة الـبترول فـي حـل مـشكالتـة ويحـمل فـكر ومـكون 
مـــــــصري بـــــــحثي خـــــــالـــــــص حـــــــيث يـــــــمكننا إعـــــــتبار هـــــــذا 

النجاح كأحد أهم مؤشرات قياس األداء .
وأما الخطط البحثية باملعهد فهي تنقسم إلي نوعني :
: خــــطة تــــنشأ مــــن املــــعامــــل واألقــــسام مــــن الــــقاعــــدة  أوالً
الــبحثية للمعهــد وتــؤول إلــي إقــتصاد املــعرفــة مــن خــالل 

محاور أربعة :
1-بحثي

2-تطبيقي
3-إنتاجي  
4-إقتصادي

ثــانــياً: خــــطة بــــحثية مــــوجــــهة مــــن اإلدارة ويــــتم تــــمويــــل 
مشـــروعـــاتـــها مـــن الـــدخـــل الـــذاتـــي مـــن حـــصيلة صـــندوق 
تــــمويــــل الــــبحوث ، ويــــتم تــــوجــــية تــــلك املشــــروعــــات بــــحيث 
تـحتوي عـلى مـوضـوعـات ذات طـابـع قـومـي وبـعد تـنموي 

لحل مشكالت ذات أثر إقتصادي مثل األتي :
إسـتنباط مـصادر مـختلفة لـلبيوديـزل والـوقـود  •
الــسائــل مــثل نــبات الــجاتــروفــا / الــطحالــب .... و غــيرهــا 

من املصادر الطبيعية البيولوجية .
•الـــتقدم فـــي أبـــحاث الـــنانـــو تـــكنولـــوجـــي الـــتطبيقية مـــثل 

تطوير معالجة املياة وإعادة تدويرها وإستخدامها .
• تطوير الجازولني ٨٠ بمنتجات بتروكيماوية محلية .

جـديـر بـالـذكـر أن معهـد بـحوث الـبترول لـه مـن مخـرجـات 
الـــــبحث الـــــعلمي مـــــا يـــــكشف عـــــن إنـــــتظام ســـــير الـــــعمل 
بـاملعهـد مـن الـناحـيتني اإلداريـة والـبحثية عـلى حـد سـواء 
، إذ أن مخــــــرجــــــات الــــــبحث الــــــعلمي كــــــالنشــــــر الــــــدولــــــي 

املــــــــتميز وتــــــــنامــــــــي عــــــــدد بــــــــراءات اإلخــــــــتراع املــــــــمنوحــــــــة 
واملـــقدمـــة ، وتـــعدد الـــنماذج األولـــية واإلتـــفاقـــيات الـــدولـــية 
والــــجودة الــــشامــــلة فــــي الخــــدمــــات واإلســــتشارات الــــتي 
يـــــقدمـــــها املعهـــــد وإرتـــــفاع عـــــائـــــد الـــــتمويـــــل الـــــذاتـــــي مـــــن 
تــطبيق تــلك املخــرجــات الــبحثية كــان لــه عــظيم األثــر فــي 
املـساهـمة بـالـدور اإلقـتصادي واإلنـتاجـي الـرائـع للمعهـد 
فـي عـدم تحـميل مـوازنـة الـدولـة تـكالـيف إسـتيراد خـامـات 

ومستلزمات كيماوية لزوم العمل بصناعة البترول .
حـــيث نجـــد أن النشـــر الـــعلمي الـــدولـــي لـــباحـــثني املعهـــد 
مـــميز دولـــياً ويـــمكن حـــصره طـــبقاً لـــقيمة الـــبحث واملجـــلة 
املــــنشور بــــها ، ويــــذكــــر أن ملعهــــد بــــحوث الــــبترول مجــــلة 
مـــــــــــــــصريـــــــــــــــة عـــــــــــــــلى الـــــــــــــــناشـــــــــــــــر الـــــــــــــــعاملـــــــــــــــي واملـــــــــــــــعروف 

.ELSEVIER
أمـــــا عـــــن بـــــراءات اإلخـــــتراع املـــــمنوحـــــة فـــــقد بـــــلغت عـــــدد 
( ١٠  ) ، والـــــــطلبات املـــــــقدمـــــــة لـــــــلحصول عـــــــلى بـــــــراءاة 

إختراع بلغت (  ٣٧   ) .
و مـــن حـــيث الـــنماذج األولـــية ، فـــهي مـــتعددة ولـــها أكـــثر 
مـــن نـــموذج مـــعد وقـــابـــل لـــلتطبيق والـــتصنيع بـــناءاً عـــلى 

العمل البحثي العلمي .
 وهـــــناك الـــــعديـــــد مـــــن املشـــــروعـــــات املـــــمولـــــة مـــــن جـــــهات 
مــــانــــحة ومــــتعددة محــــلية ودولــــية مــــثل : صــــندوق الــــعلوم 
والـــــــــتنمية الـــــــــتكنولـــــــــوجـــــــــية STDF / قـــــــــطاع الـــــــــبترول / 
شــــــــركــــــــات املــــــــقاولــــــــون الــــــــعرب / وزارة الــــــــبحث الــــــــعلمي 

( مبادرة اإلستثمار واإلبتكار ) .
بـاإلضـافـة إلـي الـعديـد مـن اإلتـفاقـيات املحـلية واإلقـليمية 
والــــــدولــــــية ومــــــذكــــــرات الــــــتفاهــــــم وبــــــروتــــــوكــــــوالت الــــــتعاون 
املشــــــــترك بــــــــني املعهــــــــد وغــــــــيرة مــــــــن املــــــــراكــــــــز واملــــــــعاهــــــــد 
والــهيئات الــبحثية داخــل مــصر وخــارجــها وبــخاصــة تــلك 
الــتي لــها صــلة بــالــصناعــات الــبترولــية ، والشــك فــي أن 
حــــصول املعهــــد مــــمثالً فــــي مــــعامــــله ومــــراكــــزة املــــختلفة 
عـلى شـهادات األيـزو مـا يـمثل الـنموذج األمـثل ملـا يـجب 

أن تكون علية مثل تلك املعامل واملراكز.

ISO 17025             في جودة املعامل البحثية        
ISO 14001         في السالمة والصحة املهنية
ISO 9001        في الجودة الشاملة في األدارة          
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ومـــــن أهـــــم الخـــــدمـــــات الـــــتي يـــــقدمـــــها املعهـــــد 
للمجتمع املحيط :

١- حل املشكالت ذات الصلة بعمل املعهد .
• فواصل التمدد الحراري .

• صيانة ممرات وطرق املطارات. 
كاسح كبريتيد الهيدروجني .•

٢- التحاليل الكيميائية .
يـــقوم املعهـــد بـــعمل جـــميع الـــتحالـــيل الـــكيميائـــيه لـــقطاع 

البترول والقطاع الصناعي والجامعات .

٣- تحاليل النانو تكنولوجي .
إنـــــتاج الـــــكربـــــون الـــــنانـــــونـــــي ( وحـــــيد الجـــــدر – مـــــتعدد 

الجدار ).

٤- اإلستشارات .
- الــــــتفتيش الــــــهندســــــي عــــــلي أعــــــمال الــــــتغليف الــــــعازل 
والخــــرســــانــــي لخــــطوط نــــقل املــــواد الــــبترولــــية بــــأنــــواعــــها 

املختلفة ذات الصفات املختلفة .
- محطات معالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها .

كـل مـا سـبق مـن مخـرجـات بـحثية ومـن عـوائـد تـطبيقاتـها  
كــمردود إقــتصادي مــباشــر عــلي املعهــد وصــل بــالــعائــد 
املـــادي لـــحساب تـــمويـــل الـــبحوث عـــن الـــعام 2014 مـــا 
قـــــيمته ١٢٥ (مـــــائـــــه وخـــــمسه وعشـــــرون) مـــــليون جـــــنيهاً 

مصرياً.
بـــاإلضـــافـــه الـــي مـــردود إقـــتصادي عـــلي الـــدولـــة وقـــطاع 
الـبترول بـصفة خـاصـه بـتوفـير حـوالـي ٧٠ مـليون دوالر 
عــند الــلجوء واســتخدام مــنتجات املعهــد فــي  الــصناعــة 

البترولية.
جـديـر بـالـذكـر أن مجـلس إدارة املعهـد - بـرئـاسـة الـسيد 
/ وزيــــــر الــــــبترول – وعــــــضويــــــة الــــــخبراء واملــــــتخصصني 
والـــــعلماء و رؤســـــاء شـــــركـــــات الـــــبترول و هـــــو مـــــا يـــــمكن 
املعهـــد مـــن الـــتعامـــل املـــباشـــر مـــع الشـــركـــات الـــصناعـــية 
ومـعرفـة مـشكالتـها والـعمل عـلي حـلها مـن خـالل بـاحـثي 
املعهـــــد بـــــما يـــــفي بـــــرســـــالـــــة املعهـــــد الـــــتي أنـــــشيء مـــــن 

أجلها.
و لــم يــأت كــل مــا ســبق مــن فــراغ ، بــل بــتضافــر جــهود 
مجــــموعــــة مــــن الــــباحــــثني املــــتميزيــــن فــــي عــــلمهم وأكــــثر 
تـــــميزاً فـــــي إدارة هـــــذا الـــــعلم مـــــن خـــــالل تـــــطبيق عـــــملي 
داخـــل املـــراكـــز الـــعامـــلة بـــاملعهـــد والـــتي ســـنلقي الـــضوء 
عــليها الحــقاً بــلقاءات مــباشــرة مــع األســاتــذة الــباحــثني 


املشرفني علي تلك املراكز .
وكـان مـن الـبد أن يـتزامـن مـع هـذا الـعمل الـبحث املـميز 
، وجــود حــزمــة مــن اإلجــراءات والــقرارات لــوضــع الــنظم 
اإلداريـــة واملـــالـــية بـــما يـــضمن إســـتمراريـــة نـــجاح الـــعمل 
عـــــــلي املســـــــتوي اإلداري مـــــــن خـــــــالل عـــــــملية اإلصـــــــالح 
اإلداري الــــــــتي نــــــــفذت بــــــــنجاح مــــــــن اإلدارة املــــــــركــــــــزيــــــــة 


لألمانة العامة.

وكـــان لـــلنافـــذة هـــذا الـــلقاء مـــع الـــسيد األســـتاذ 
الــدكــتور / صــالح خــليل - رئــيس مــركــز تــطويــر 

الكيماويات : 

يـقوم مـركـز خـدمـات وتـطويـر الـكيماويـات بـإنـتاج الـعديـد 
مــــــن الــــــكيماويــــــات الــــــتي تســــــتخدمــــــها شــــــركــــــات إنــــــتاج 
الــــــبترول ، وكــــــان عــــــدد هــــــذه الــــــكيماويــــــات عــــــند تــــــولــــــينا 
مــسئولــية املــركــز ( د.الــصباغ و أنــا ) ثــالثــة فــقط بــفضل 
اهلل وتــوفــيقه وجــهود الــعامــلني بــاملــركــز مــن أعــضاء هــيئة 
الــبحوث ومــعاونــيهم والــفنيني تــضاعــف هــذا الــعدد الــي 
مــــا يــــزيــــد عــــن 42 مــــنتج وحــــصل املــــركــــز عــــلي خــــمسة 
بــــراءات إخــــتراع لــــبعض هــــذه الــــكيماويــــات وكــــان عــــدد 
الـعامـلني وقـتها حـني تـولـينا املـسئولـية حـوالـي 15 فـرداً ، 


وصل عددهم اآلن ما يقارب املائة فرد .
ومــن أهــم الــكيماويــات الــتي نــنتجها " كــاســح كــبريــتيد 
الـــــهيدروجـــــني" ومشـــــتت الـــــبقع الـــــزيـــــتية ومـــــثبط الـــــتآكـــــل 
والـــرواســـب وقـــاتـــل الـــبكتريـــا وخـــافـــض نـــقطة االنـــسكاب 
ومـحسن السـريـان وكـيماويـات مـعالـجة املـياه ، و غـيرهـا 


من كيماويات مستلزمات العمل بقطاع البترول .
ويـــتم تـــسويـــق هـــذه الـــكيماويـــات مـــن خـــالل مـــناقـــصات 
يـدخـلها املـركـز ويـنافـس فـيها كـبريـات الشـركـات الـعاملـية 
املــــــتخصصة الــــــتي تــــــعمل فــــــي هــــــذا املــــــجال بــــــمصر و 


خارجها .
وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن معهـــد الـــبترول هـــو الـــجهه الـــوطـــنية 

الـــــــوحـــــــيدة  الـــــــتي تـــــــعمل فـــــــي هـــــــذا 
املــــجال فــــي مــــصر بــــاإلضــــافــــة الــــي 
شــــــــــــركــــــــــــة أكــــــــــــبا الــــــــــــتابــــــــــــعة لــــــــــــقطاع 


البترول .
كـــــــــما يـــــــــقدم املـــــــــركـــــــــز اإلســـــــــتشارات 
الــــــــــفنية لشــــــــــركــــــــــات الــــــــــبترول الــــــــــتي 
إزدات ثــــــــــــقتها بــــــــــــالــــــــــــبحث الــــــــــــعلمي 

الوطني وبكفاءة الباحثني باملركز .

كــما يــقوم املــركــز بــتقييم فــاعــلية وجــودة أداء كــيماويــات 
الشــــركــــات االخــــري ( كــــطرف ثــــالــــث ) فــــي املــــناقــــصات 


التي ال يكون املعهد طرفاً فيها .
وكـما ذكـرت سـابـقا كـان عـدد الـكيماويـات الـتي يـنتجها 
املــركــز ثــالثــه فــقط وكــان نــمتلك فــقط وحــدة خــلط بــدائــية 
ســـعتها 2 طـــن ، و كـــان عـــدد الشـــركـــات الـــتي يـــتعامـــل 
مـعها املـركـز خـمسه شـركـات ، و بـمرور الـوقـت وبـاملـزيـد 
مـن الـعمل الـجاد والـناجـح إرتـفعت أعـداد الـكيمياويـات 
املـــنتجة وإزداد عـــدد الـــوحـــدات اإلنـــتاجـــية إلـــى خـــمسة 
بـــعضها نـــقوم فـــيه بـــاجـــراء تـــفاعـــالت الـــبلمرة ، وأصـــبح 
يـــــــــمكننا الـــــــــتحكم فـــــــــي عـــــــــوامـــــــــل مـــــــــثل درجـــــــــة الحـــــــــرارة 


والضغوط وكمية املواد الداخلة في التفاعالت .
كــما إزدادت أعــداد املــعدات ومســتلزمــات الــتشغيل مــن 
كــالركــات وأونــاش وطــلمبات الــسوائــل وتــنوعــت الــعبوات 


املستخدمة من براميل الي تنكات وغيرها .
كـــــما تـــــم إنـــــشاء وتـــــجهيز عـــــدة مـــــعامـــــل لـــــضبط الـــــجودة 
وإخــــتبار الــــكيماويــــات قــــبل تــــوريــــدهــــا للشــــركــــات وهــــذه 
املـــعامـــل مـــزودة بـــأحـــدث االجهـــزه الـــتقنية ويـــعمل عـــليها 
طـــــاقـــــم مـــــن أمهـــــر الـــــكيمائـــــيني والـــــفنيني املـــــدربـــــني عـــــلي 


مستو عال من التدريب في هذا املجال . 
ومــؤخــراً أنــشأنــا أحــدث وحــدة إنــتاجــية جــديــدة لــتنضم 
إلـــى بـــاقـــي الـــوحـــدات املـــوجـــودة حـــالـــياً ، وهـــذه الـــوحـــدة 


مزودة بأحدث وسائل التحكم اآللي  .
كـــــما يجـــــري حـــــالـــــياً عـــــملية تـــــطويـــــر لـــــلموقـــــع اإلنـــــتاجـــــي 
بــــــطريــــــقة تــــــسمح بتحســــــني  حــــــركــــــة تــــــداول املــــــواد مــــــن 

الـخامـات واملـنتجات ، والـعمل عـلى زيـادة ورفـع مـعدالت 
األمـان حـرصـاً عـلى سـالمـة الـعامـلني بـاملـركـز والـوحـدات 


اإلنتاجية .
وقـــــد بـــــلغ عـــــدد الشـــــركـــــات الـــــتي يـــــتعامـــــل مـــــعها املـــــركـــــز 
حـوالـي عشـرون شـركـة مـنها الـعديـد مـن شـركـات إنـتاج 
الــبترول وبــعض شــركــات الــتكريــر وهــيئة قــناة الــسويــس 
وبــــعض شــــركــــات الــــسكر واألســــمدة وبــــعض املــــوانــــي ، 
كــما يــقدم املــركــز خــدمــاتــه إلــى الــزمــالء الــباحــثني داخــل 
املعهــــد و خــــارجــــه مــــن املــــراكــــز الــــبحثية األخــــرى حــــيث 
يــقوم بــإجــراء بــعض الــتحالــيل والــقياســات واالخــتبارات 
بـــمعامـــلة بـــما يخـــدم الـــعملية الـــبحثية بـــاملعهـــد و بـــمصر 


بصفة عامة .
و نــــــــــــظراً لــــــــــــزيــــــــــــادة حجــــــــــــم الــــــــــــعمل بــــــــــــمركــــــــــــز تــــــــــــطويــــــــــــر 
الــــــكيماويــــــات ... تــــــم تــــــقسميه إلــــــى عــــــدة مجــــــموعــــــات ، 
يــترأس كــل مجــموعــة مــنها زمــيل مــن الــباحــثني تــختص 
مجــــموعــــته بــــإنــــتاج عــــدد مــــعني مــــن الــــكيماويــــات ، وكــــل 
رئـــــيس مجـــــموعـــــة لـــــه مـــــطلق الحـــــريـــــة تـــــمامـــــاً فـــــي إدارة 
مجـموعـته وفـي كـيفية تـطويـر مـنتجاتـها لـزيـادة كـفاءتـها 
و تـــــــــــخفيض تـــــــــــكلفة إنـــــــــــتاجـــــــــــها ، و يـــــــــــقنصر دورنـــــــــــا – 
كـــــقائـــــمني عـــــلى رئـــــاســـــة املـــــركـــــز فـــــي الـــــعمل عـــــلى تـــــلبية 
وتـــوفـــير إحـــتياجـــات املجـــموعـــة 
مــــــــــــــن كــــــــــــــيماويــــــــــــــات وأجهــــــــــــــزه 
ومـتابـعة أدائـها وتـقييم مـوقـفها 
اإلقــــــتصادي و الــــــتنسيق بــــــني 
املجــــــموعــــــات املــــــختلفة وبــــــينها 
وبـــــــني طـــــــاقـــــــم اإلنـــــــتاج و بـــــــني 
إدارة املعهـــــد والـــــتعاون مـــــعهم 
فــــــي كــــــيفية نــــــقل اإلنــــــتاج مــــــن 
املسـتوى املـعملي إلـى املسـتوى التجـريـبي وصـوالً إلـى 


املستوى  الصناعي .
وتـــقوم الـــعالقـــة بـــني جـــميع الـــزمـــالء بـــاملـــركـــز مـــن بـــاحـــثني 
وأخــــصائــــني وفــــنيني عــــلى اإلحــــترام املــــتبادل والــــتشاور 
الـــــدائـــــم والـــــتعاون الـــــصادق مـــــن أجـــــل إعـــــالء مـــــصلحة 


املركز ومصلحة املعهد بصورة عامة .
وجـــــــديـــــــر بـــــــالـــــــذكـــــــر ان خـــــــطة تـــــــطويـــــــر املـــــــركـــــــز ورؤيـــــــته 
املســتقبلية يشــترك الجــميع فــي وضــعها بــدءاً مــن مــديــر 
املعهــد إلــى أصــغر فــني فــي طــاقــم اإلنــتاج و مــن أهــم 
مـــالمـــحها هـــو زيـــادة عـــدد الـــوحـــدات اإلنـــتاجـــية ومـــيكنة 
الـــعملية اإلنـــتاجـــية كـــكل وإدخـــال نـــظم الـــتحكم اآللـــي ، 
وتـسهيل تـداول املـواد وتحسـني كـفاءة املـنتجات وخـفض 
تـــكلفة إنـــتاجـــها وإنـــتاج كـــيماويـــات جـــديـــدة حـــتي نـــظل 
دائـماً  قـادريـن عـلى املـنافـسة مـع الشـركـات الـعامـلة فـي 


نفس املجال في مصر .
و أتــــمني أن أرى املعهــــد بحجــــم معهــــد بــــحوث الــــبترول 
الــفرنــسي ومعهــد بــحوث الــبترول الــهندي وغــيرهــما مــن 
املــــــعاهــــــد الــــــعاملــــــية وأن أري بــــــراءات اخــــــتراعــــــاتــــــه تــــــمأل 
الــــــــدنــــــــيا مــــــــن حــــــــيث الــــــــكم والــــــــكيف و يــــــــتم تــــــــطبيقها و 
تــسويــقها مــن خــالل شــركــات تــنبثق مــن املعهــد و تــكون 
تـــــابـــــعة لـــــه كـــــقلعة بـــــحثية ضخـــــمة تـــــلجأ إلـــــيها شـــــركـــــات 
الــــبترول فــــي مــــصر وخــــارجــــها كــــبيت خــــبرة عــــلمي ، و 
تـلجأ إلـيه الـدول األفـريـقية و الـعربـية الـشقيقة لتنهـل مـن 


خبرات علمائه وباحثيه الواعدين واملخضرمني .

أ.د/ صالح خليل
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لـقاءنـا الـثانـي داخـل معهـد بـحوث الـبترول كـان 
مـــع الـــسيد األســـتاذ الـــدكـــتور/ ســـعد الـــدســـوقـــي 
مــديــر مــركــز خــدمــات الــضغط والحجــم والحــرارة 

:  PVT
 أنـــشيء املـــركـــز فـــي الـــعام ١٩٧٦ بـــالـــتعاون مـــع معهـــد 
بـــــحوث الـــــبترول الـــــفرنـــــسي ، ويـــــقوم بـــــدراســـــة الـــــخواص 
الــطبيعية لــزيــت الــبترول الــخام فــي نــفس ظــروف املــكمن 
( الخـزان االرضـي )  مـن ضـغوط ودرجـة حـرارة و مـدى 
تـأثـير ذلـك عـلي الحجـم ، و يهـدف هـذا املـركـز إلـى خـدمـة 
صــناعــة الــبترول فــي مــصر مــن خــالل تــقديــم الــدراســات 
والــــتحالــــيل واألبــــحاث الــــالزمــــة لــــتقييم الخــــزنــــات والــــزيــــت 
الـخام املـنتج بـعد أن كـانـت تـقوم بـتلك الخـدمـات املـعامـل 
االجـنبية مـن خـارج مـصر ، مـما يـوفـر الـكثير مـن الـوقـت 
والجهــــــــد والــــــــتكلفة املــــــــنصرفــــــــة مــــــــن الــــــــعمالت األجــــــــنبية 

املسـتخدمـة فـي املـراكـز ملـواكـبة الـتطويـر السـريـع الـهائـل 
فـــــــــي هـــــــــذا املـــــــــجال وملـــــــــسايـــــــــرة الـــــــــتطويـــــــــر الـــــــــكبير فـــــــــي 

إكتشافات الغاز واملتكثفات .
ونــظراً لــتعاظــم إحــتياجــات الــغاز الــطبيعي وزيــادة عــدد 
اإلكــــــتشافــــــات وزيــــــادة إنــــــتاجــــــه فــــــي مــــــصر ، فــــــقد رأى 
املعهــد إضــافــة وحــدة جــديــدة عــام ٢٠٠٦ لخــدمــة إنــتاج 
الــــــغاز الــــــطبيعي املــــــصري ، و تــــــقدم الــــــوحــــــدة خــــــدمــــــات 
تحــليلية تــرتــبط بــالــتغيرات الحجــمية املــصاحــبة لــتغيرات 
الــــغازات الــــطبيعية ومــــتكثفاتــــها والــــتي تحــــدد للشــــركــــات 
إســــــتراتــــــيجية إدارة خــــــزانــــــات الــــــغاز الــــــطبيعي لــــــتعظيم 
مـعامـل اإلسـترجـاع ، وأيـضاً تـصميم املـعدات السـطحية 
ملــــعالــــجة الــــغاز املــــنتج ومــــتكثفاتــــة ، ويــــعتبر هــــذا املــــركــــز 
الــــفريــــد مــــن نــــوعــــه فــــي الشــــرق األوســــط حــــيث أن نــــظام 
الــــتشغيل اليــــعتمد عــــلى إســــتخدام الــــزئــــبق فــــي مــــقياس 
الســـــــلوك الـــــــطوري لـــــــلمتكثفات ، وجـــــــاري الـــــــتعامـــــــل مـــــــع 
شــركــات الــبترول الــعامــلة فــي مــصر . و نــجاح مــثل هــذه 
الـوحـدة أدى إلـي األخـذ بـقرار إضـافـة وحـدة جـديـدة فـي 
الـــــــعام ٢٠١٣ مـــــــصممة بـــــــتكنولـــــــوجـــــــيات حـــــــديـــــــثة وهـــــــي 
تـصويـر ومـتابـعة السـلوك الـطوري ملـوانـع مـكامـن الـغازات 
املـــــبللة والـــــغازات الـــــجافـــــة إلـــــكترونـــــياً وبـــــالـــــتالـــــي تـــــكتمل 
املــــنظومــــة ويــــصبح املعهــــد مــــن رواد مــــراكــــز الــــدراســــات 
 PVT ملـكامـن الـنفط فـي الـعالـم، ونـتيجة لـتقديـم خـدمـات
لشـركـات الـبترول الـعامـلة فـي مـصر يـحصل املـركـز عـلى 
مــــبالــــغ مــــالــــية تــــتراوح مــــا بــــني ٧-٩ مــــليون جــــنية ســــنويــــاً 
يســتقطع جــزء مــنها ملــنح مــكافــآت لــلعامــلني بــاملــركــز مــن 
أســـاتـــذة وبـــاحـــثني ومـــهندســـني وكـــيميائـــني وفـــنيني وكـــذلـــك 

العمالة املساعدة والذين يصل عدهم إلي ٢٧ فرد .
بــــاإلضــــافــــة إلــــى ذلــــك يــــتم الــــتعامــــل مــــع بــــعض الــــبلدان 
 PVT الــــــعربــــــية مــــــثل دولــــــة الــــــسودان الــــــشقيقة لــــــتقديــــــم
إلجـــراء الـــتحالـــيل الـــالزمـــة لـــلخام الـــسودانـــي واملـــتكثفات 
وســــوائــــلها ، وهــــذا الــــتعاون يــــدر ربــــح وفــــير عــــلى املعهــــد 
ويــوفــر الــعملة الــصعبة لشــراء بــاقــي مــكمالت املــركــز مــن 

أجهـزة وقـطع غـيار وكـيماويـات تسـتخدم لتحسـني األداء 
في املركز .

و نــــقوم أيــــضاً بــــتدريــــب طــــلبة الــــجامــــعات املــــصريــــة مــــن 
أقــــسام الــــتعديــــن و الــــبترول بــــالــــكليات املــــختلفة و كــــذلــــك 
العاملني في شركات البترول املصرية والدول العربية

هـذا و قـد حـصل مـركـز PVT عـلى عـدد أربـعة شـهادات 
للجودة والسالمة والصحة واملهنية وهم :

      OHSAS 18001   ISO 14001   ISO 9001
ISO 17025

مــما يــجعل مــركــزنــا املــصنف الــوحــيد فــي مــصر الــحائــز 
عــلى هــذه الــشهادات مجــمعة ، و هــذا دلــيل عــلى حــسن 

التخطيط و جودة األداء .
ونــــقوم بــــصيانــــة ومــــعايــــرة أجهــــزتــــنا عــــن طــــريــــق الشــــركــــة 
الــــــفرنــــــسية املــــــصنعة لــــــوحــــــدة الــــــزيــــــت الــــــخفيف ووحــــــدة 
املــــتكثفات ، كــــذلــــك مــــعايــــرة بــــعض األجهــــزة عــــن طــــريــــق 

معهد القياس واملعايرة التابع لوزارة البحث العلمي .

حـدثـنا األسـتاذ الـدكـتور / يـاسـر مـصطفي نـائـب 
رئــــيس معهــــد بــــحوث الــــبترول واملشــــرف عــــلى 

املعمل املركزي باملعهد عن :
تــميز املــعامــل املــركــزيــة بمعهــد بــحوث الــبترول فــي جــودة 
 ISO أدائـــــــها وتحـــــــليالتـــــــها املـــــــميزة واملـــــــعتمدة بـــــــشهادة
طــــبقاً ملــــواصــــفات الــــجودة والســــالمــــة والــــصحة واملــــهنية 
والـبيئة ، حـيث أن املـعامـل املـركـزيـة بـاملعهـد تـأسسـت عـام 
٢٠٠١ لـــلقيام بـــإجـــراء الـــتحالـــيل الـــكيميائـــية والـــفيزيـــقية 
طـــبقاً لـــلمواصـــفات الـــقياســـية الـــعاملـــية لـــخامـــات الـــبترول 
ومشـتقاتـه واملـياة املـصاحـبة لـلبترول بـإسـتخدام  أحـدث 
االجهـزة الـعلمية ، و تـقدم إسـتشارات وإجـراء الـتحالـيل 
الــــخاصــــة لجــــميع الشــــركــــات الــــعامــــلة فــــي مــــجال إنــــتاج  
الــــــبترول والــــــغاز وتــــــسويــــــق املــــــنتجات الــــــبترولــــــية بــــــمصر 
والـدول الـشقيقة بـاإلضـافـة إلـى خـدمـات قـطاعـات الـدولـة 
املـــــــــختلفة مـــــــــثل قـــــــــطاع صـــــــــناعـــــــــات األســـــــــمنت وقـــــــــطاع 
الكهـربـاء وقـطاع الـطيران املـدنـي والـهيئات الـعامـة كـهيئة 

قناة السويس .
و يـضم املـعمل نـخبة مـتميزة مـن االسـاتـذة املـتخصصني 
والـــــــباحـــــــثني والـــــــفنيني فـــــــي مـــــــجاالت الـــــــكيمياء املـــــــختلفة 
والـذيـن حـازوا بـنجاح عـلي الـعديـد مـن املـشاريـع الـبحثية 
املـمولـة مـن صـندوق الـعلوم والـتنمية الـتكنولـوجـية إنـطالقـاً 
مـن تـوافـر كـافـة اإلمـكانـيات املـتميزة لـلمعامـل املـركـزيـة ، 
حــيث أن املــعامــل خــاضــعة للشــروط الــعامــة لــكفاءة أداء 
مـــــــعامـــــــل املـــــــعايـــــــرة واالخـــــــتبار ISO 17025  وكـــــــذلـــــــك 
إعــــتمدت املــــعامــــل طــــبقاً ملــــواصــــفات الــــجودة والســــالمــــة 
والــــــــــــــــــصـحـة املــــــــــــــــــهـنـيـة والــــــــــــــــــبـيـئـيـة طــــــــــــــــــبـقـا ملــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــفـات 
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ونـــــظراً لـــــتميز املـــــعامـــــل املـــــركـــــزيـــــة بـــــاملعهـــــد بـــــدقـــــة نـــــتائـــــج 
تحـليالتـها املـعتمدة ، و ثـقة املـتعامـلني مـعنا مـن الـجهات 
الـسابـق ذكـرهـا فـي أعـمالـنا ، فـأن املـعمل املـركـزي يـقوم 
بــــإجــــراء أكــــثر مــــن ســــتني تجــــريــــة قــــياســــية فــــي مــــجاالت 
الـتحالـيل املـختلفة و هـو األمـر الـذي إسـتلزم الـتوسـع فـي 
املـــعمل املـــركـــزي إلســـتيعاب الـــطاقـــة االنـــتاجـــية املـــنوط بـــه 
أدائــها ، وهــذا بــالــطبع يــعود بــزيــادة فــي الــدخــل الــذاتــي 
للمعهــــد واملــــعامــــل املــــركــــزيــــة الــــتابــــعة لــــه حــــيث كــــان مــــن 
نـــتيجته قـــيامـــنا بـــإنـــشاء مـــبنى جـــديـــد لـــلمعامـــل املـــركـــزيـــة 
وتـــــــزويـــــــده بـــــــأحـــــــدث األجهـــــــزة الـــــــقياســـــــية الـــــــالزمـــــــة ألداء 
األعــمال ، وكــان بــالــتبعية زيــادة عــدد الــعامــلني بــاملــعامــل 
املـركـزيـة لـلقيام بـتنفيذ األعـمال املـطلوبـة مـنهم فـي إطـار 
من اإللتزام بموعد إستخراج النتائج بدقه وتسليمها .

وأكــــد الــــسيد األســــتاذ الــــدكــــتور/ يــــاســــر مــــصطفي عــــلى 
ضــرورة الــتعاون والــتكامــل بــني املــراكــز الــبحثية املــناظــرة 
فــيما يــختص بــاألعــمال و اإلهــتمامــات املشــتركــة بــينهما 
بـدالً مـن الـعمل كجـزر مـنعزلـة مـتنافـسة بـعيدة كـل الـبعد 

عن بعضها البعض .
حــــيث يــــرى ســــيادتــــه أنــــه كــــباحــــث يــــفترض بــــرغــــبته فــــي 
إجـــــراء أحـــــد الـــــتحالـــــيل الـــــخاصـــــة بـــــبعض نـــــقاط الـــــبحث 
الــعلمي الــتي يــعمل عــليها ، فــيقول : يــمكنني مــن خــالل 
شــــبكة االنــــترنــــت الــــتعرف عــــلى املــــعامــــل داخــــل املــــراكــــز 
الــبحثية الــتي تــقوم بــإجــراء هــذا الــنوع مــن الــتحالــيل مــن 
خــالل األجهــزه املــتاحــة لــديــه ، فــيتم اإلتــصال والــتنسيق 
إلجـــــراء الـــــعمل ومـــــن خـــــالل هـــــذا الـــــتواصـــــل نـــــصل إلـــــى 
مجــــموعــــة نــــجاحــــات مــــحتملة مــــثل : اإلنــــتهاء مــــن إجــــراء 
الـــــــــــتحالـــــــــــيل املـــــــــــطلوبـــــــــــة – الـــــــــــتعرف عـــــــــــلى إمـــــــــــكانـــــــــــيات 
ومســـــتلزمـــــات الـــــتشغيل بـــــاملـــــراكـــــز املـــــناظـــــرة – إمـــــكانـــــية 
الــــوصــــول إلــــى نــــقاط إتــــفاق مشــــتركــــة يــــنتج عــــنها نشــــر 
علمي متميز أو مشروعات بحثية ذات تمويل مشترك .
مــثل هــذه الــفكرة تــوفــر بــما ال يــدع مــجاال لــلشك فــي أن 
هــذا اإلجــراء يــوفــر الــكثير مــن الــوقــت واملــجهود والــتكلفة 
أيـــضاً ، و يـــحفز الـــعمل الـــبحثي و اإلبـــداعـــي ، و يخـــلق 
بـــيئة مـــن الـــعمل الجـــماعـــي و الـــتواصـــل  مـــن خـــالل روح 

الفريق الواحد .
جـــــــــديـــــــــر بـــــــــالـــــــــذكـــــــــر أن أعـــــــــمال الـــــــــتحالـــــــــيل والخـــــــــدمـــــــــات 
واإلســـــتشارات الـــــتي يـــــقدمـــــها املـــــعمل املـــــركـــــزي بمعهـــــد 
بــحوث الــبترول لــلقطاعــات املســتفيدة تــأتــي ضــمن عــقود 
طــــويــــلة األجــــل بــــني تــــلك الــــقطاعــــات واملعهــــد وذلــــك يــــؤدي 
إلـــــى إســـــتمراريـــــة الـــــعمل بـــــنجاح وتـــــحقيق عـــــائـــــد مـــــادي 
مســـتمر نـــتيجه لـــثقة تـــلك الـــقطاعـــات فـــي نـــتائـــج تـــحالـــيل 

وجودة عمل املعامل املركزية باملعهد .
ويـمكن إعـتبارنـا مـن املـعاهـد واملـراكـز الـبحثية املحـظوظـة 
الــتي يــرتــبط عــملها بــعمل قــطاع هــام وإســتراتــيجي فــي 
الــدولــة كــقطاع الــبترول ، ولــكن األمــر لــم يــقف فــقط عــند 
تــــلك الحــــظوظ ، إذ أنــــنا قــــمنا بــــإســــتغالل هــــذه الــــفرصــــة 
وتــــعظيم اإلســــتفادة مــــنها بــــفضل التخــــطيط املســــتقبلي 
املـــــدروس إلدارة املعهـــــد والـــــذي يـــــترجـــــمه الـــــعمل الـــــشاق 

والدءوب لشباب العاملني به .
وأخـــــيراً فـــــإن إحـــــساس املـــــواطـــــن الـــــعادي فـــــي الـــــشارع 
املـصري بـأهـمية دور الـبحث الـعلمي فـي حـياتـه الـيومـية 
وفــي تــنمية وتحســني الــوضــع االقــتصادي ملــصر يــتطلب 
تــــضافــــر الــــجهود بــــني األطــــراف املــــعنية بــــاألمــــر إلنــــجاح 
رسـالـة الـبحث الـعلمي ودوره فـي دفـع قـاطـرة الـتنمية فـي 
مــصر الــتي لــها عــلينا كــل الــحق فــي رد الــديــن والجــميل 
بــــما تــــعلمناه و مــــا تــــكبدتــــه مــــوازنــــة الــــدولــــة فــــي الــــصرف 
عــلى تــعليمنا و إيــفادنــا لــلخارج و تــوفــير فــرص عــمل لــنا 

حتي نصل الي هذه املرحلة .

أ.د/ ياسر مصطفي

أ.د/ سعد الدسوقي
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وفـي لـقاء آخـر مـع الـسيد الـدكـتور/ تـامـر شـرارة املشـرف عـلي مـركـز الـنانـوتـكنولـوجـي 
باملعهد .

أشـار سـيادتـه أنـه تـم الـبدء فـي إنـشاء وإعـداد مـركـز الـنانـوتـكنولـوجـي بمعهـد بـحوث الـبترول مـنذ عـام 
٢٠٠٩ ويهــــدف املــــركــــز إلــــى تــــوصــــيف املــــركــــبات الــــنانــــونــــية 

الحجم وإجراء أبحاث التطوير الخاصة بصناعاتها .
 كـــــما يخـــــطط املـــــركـــــز فـــــي رؤيـــــته املســـــتقبلية نـــــحو اإلنـــــتاج 
الـتجارى لـلمواد ذات الـطبيعة الـنانـونـية الـغنية بـاملـواصـفات 

والخواص عالية الجودة .
ويـتكون املـركـز مـن وحـدتـني رئـيسيتني تـشمل كـل مـنها عـلي 

عدة معامل وهي كالتالي:
١. وحدة توصيف املركبات النانونية الحجم :

• مـــعمل املـــيكروســـكوب االلـــكترونـــي ومـــلحق بـــه مـــعمل آخـــر 
متكامل لتجهيز كافة العينات للتصوير .

• مـــــعمل تـــــوصـــــيف أحـــــجام الـــــجسيمات الـــــنانـــــونـــــية الحجـــــم 
والذي يقدم أيضا مجموعة قياسات الوزن الجزيئي .

• مـعمل قـياسـات طـيف رامـان والـذي يـقدم مـعلومـات دقـيقة تـساعـد فـي تـوصـيف الـتركـيب الجـزيـئي 
والتركيب الكيميائي للعينات الصلبة وأيضاً العينات السائلة .

٢. وحدة أبحاث املركبات النانونية الحجم:
• معمل تحضير األنابيب الكربونية ذات الجدران املتعددة 

.(CCVD) بإستخدام تقنية (SWCNT) والجدار الوحيد (MWCNT)
• معمل تحضير األلياف النانونية.

• معمل تحصير الجسيمات النانونية من خالل تقنية طحن املواد.
• مــعامــل تــحضير أكــاســيد املــعادن نــانــونــية الحجــم والــهياكــل الــعضويــة والــهياكــل املــعدنــية ومــحالــيل 

املعدن بالطرق الكيميائية .
جـديـر بـالـذكـر أنـنا وأثـناء مـرحـلة اإلعـداد والـتجهيز إلنـشاء املـركـز قـمنا بـزيـارة ملـراكـز الـنانـوتـكنولـوجـي 
املـــماثـــلة بـــاملـــراكـــز واملـــعاهـــد والـــهيئات الـــبحثية الـــتابـــعة لـــوزارة الـــبحث الـــعلمي وغـــيرهـــا مـــن املـــراكـــز 
الـبحثية الـتابـعة لـلوزارت االخـري مـثل مـركـز الـبحوث الـزراعـية لـلتعرف عـلي طـبيعة عـملها وإسـتبيان 
االجهــزة املســتخدمــة فــي أعــمال تــلك املــراكــز لــلوقــوف عــند نــقطة بــدايــة لــنا تــمثل مــن حــيث مــا إنــتهى 
إلــيه اآلخــرون ضــمانــاً لــعدم الــتكرار وإهــدار الــوقــت والــتكالــيف إلنــشاء هــذا املــركــز بــحيث يــكون ذو 

طبيعة عمل مميزه بني أقرانه ونظرائه من مراكز النانوتكنولوجي العاملة .
ونـــذكـــر أن إفـــتتاح مـــركـــز الـــنانـــوتـــكنولـــوجـــي أعـــلن عـــنه فـــي مـــؤتـــمر صـــحفي عـــاملـــي قـــدم فـــيه الـــسيد 
األســـتاذ الـــدكـــتور / أحـــمد الـــصباغ مـــديـــر املعهـــد هـــذا املـــركـــز وكـــان ذلـــك بـــحضور الـــعالـــم املـــصري 
الــغني عــن الــتعريــف األســتاذ الــدكــتور / مــصطفي الــسيد  ، و كــانــت الــضرورة إلنــشاء املــركــز لــيس 
فـقط ملـواكـبة الـتطور الـهائـل فـي مـجاالت الـعلوم املـختلفة ومـن ضـمنها الـنانـوتـكنولـوجـي ، و إنـما كـان 
السـبب الـرئـيسي هـو صـعوبـة تـمكن بـاحـثي املعهـد فـي الـحصول عـلي تحـليل وتـوصـيف مـواد نـانـونـية 
فــي أبــحاثــهم تــمهيداً لنشــرهــا دولــياً ، وهــو األمــر الــذي كــان يســتغرق وقــتاً طــويــالً لــإلنــتهاء مــن هــذه 
الــعملية فــي أبــحاثــهم وهــو مــا دفــع إدارة املعهــد إلنــشاء هــذا املــركــز عــلى أفــضل وأحــدث مــا يــكون 
لـيقوم أوالً بخـدمـة الـسادة الـباحـثني بـاملعهـد ، وثـانـياً لـتقديـم خـدمـاتـه لـلمجتمع ولـلباحـثني مـن املـراكـز 

والهيئات االخرى .
ونــأمــل فــي هــدفــنا الــثالــث أن تــكون نــتائــج عــمل ملــراكــز الــنانــوتــكنولــوجــي تــصب فــي مــصلحة الــقطاع 
الـــصناعـــي والـــجهات اإلنـــتاجـــية بـــإســـتخدام مـــواد نـــانـــونـــية  ذات خـــواص ومـــواصـــفات عـــالـــية الـــجودة 
تــسهم فــي تحســني املــنتج الــنهائــي لهــذا الــقطاع ويــكون لــه مــردود إقــتصادي نــفعي يــعود بــالــربــحية 

على املركز واملعهد والصناعة والدولة ككل .
وكـان إنـشاء هـذا املـركـز بـالـتمويـل الـذاتـي ملعهـد بـحوث الـبترول دون اإلعـتماد عـلى مـوازنـة الـدولـة فـي 

هذا الشأن وهو ما يحسب نجاحاً قد يكون غير مسبوقاً في جهات أخري مماثلة .

وكــان لــلنافــذة لــقاء مــع الــسيد االســتاذ الــدكــتور / محــمد عــطية مــجاهــد ليحــدثــنا عــن 
مبادرة االستثمار واالبتكار بمعهد بحوث البترول

 
حــــيث قــــال ســــيادتــــه أن مشــــروع مــــبادرة اإلســــتثمار واإلبــــتكار كــــان مجــــرد فــــكرة طــــرأت فــــي الــــعام 
2010 وهــي ربــط الــبحث الــعلمي لــلصناعــة وتــقديــم مــنتج ذو مــكون محــلي لــيكون بــديــالً لــلمنتجات 

املستوردة ذات التكلفة العالية .
وجــاء ذلــك عــن طــريــق أكــاديــمية الــبحث الــعلمي بــتمويــل مشــروعــات بــحثية قــابــلة لــلتطبيق الــصناعــي 
وتـسويـقها بـعد إنـتاجـها بـطاقـة أكـبر مـن مجـرد اإلنـتاج املـعملي وبـكميات تـفي بـإحـتياجـات الـقطاع 
الــصناعــي . وكــان ملعهــد بــحوث الــبترول ســابــق خــبرة مــكتملة االركــان فــيما يــخص مــوانــع ومــثبطات 
الــتآكــل ومــوانــع تــرســيب االمــالح ، وتــلك املــوضــوعــات مــن األهــمية بــحيث أنــه - ال قــدر اهلل - فــي حــال 
حـــدوث تـــآكـــل فـــي خـــزانـــات أو أنـــابـــيب أو مســـتودعـــات الـــبترول ومشـــتقاتـــه فـــإن هـــذا االمـــر يتســـبب 
بــكارثــة إقــتصاديــة مــن حــيث املهــدر مــن الــسائــل أو الــغاز فــضالً عــن تــوقــف خــط اإلنــتاج بــرمــته لــحني 
اإلنـتهاء مـن عـملية إصـالح الـتآكـل والشـروخـات الـناتـجة عـن أسـباب مـتعددة ومـختلفة تـؤثـر بـالـضرر 

عـلى الخـزانـات واألنـابـيب وغـيرهـا . نـاهـيك عـن تـرسـيب األمـالح فـي تـلك الـحاويـات لـلبترول ومشـتقاتـه 
نـــتيجة أعـــمال الـــتبريـــد أو وجـــود تـــلك الـــعناصـــر فـــي داخـــل الـــحاويـــة مـــع تـــكرار وزيـــادة نســـبتها فـــي 
الـترسـيب ، األمـر الـذي قـد يـؤدي حـتماً إلـى إنسـداد بـعضها بـما يـعوق سـيولـة إنـسياب ونـقل املـنتج 

سواء كان غازاً أو بتروالً بمشتقاته املختلفة .
وبـالـفعل تـقدم املعهـد بـكل مـا يحـمله بـاحـثيه املـتميزيـن مـن خـبرات فـي هـذيـن املـجالـني إلـى أكـاديـمية 
الــــبحث الــــعلمي لــــلحصول عــــلى الــــتمويــــل الــــالزم لــــتحويــــل املــــنتج املــــعالــــج لــــتلك املــــشاكــــل إلــــى مــــنتج 
بـــكيمات كـــبيرة يـــساعـــد عـــلى الحـــلول املـــطلوبـــة لـــتلك املـــشكالت ، وبـــخاصـــة بـــعدمـــا تـــمت تجـــربـــة تـــلك 
املــــنتجات أكــــثر مــــن مــــرة وثــــبتت مــــدى كــــفاءتــــها وجــــودتــــها ورخــــص ســــعرهــــا مــــقارنــــًة بــــمثيالتــــها مــــن 

املمنتجات املستوردة كيفاً و تكلفًة .
وكـــان شـــرط املـــوافـــقة عـــلى الـــتمويـــل أن تـــشارك الـــجهة املـــتقدمـــة بنســـبة فـــي الـــتمويـــل ضـــمانـــاً لجـــديـــة 
املـشاركـة بـناءاً عـلى طـلب األكـاديـمية ، ونـظراً لـثقة املعهـد فـي مـنتجاتـه وقـدرتـه عـلى الـنجاح فـي تـلك 
املـــبادرة فـــقد حـــددنـــا نســـبة مـــشاركـــة املعهـــد فـــي الـــتمويـــل بنســـبة 40% مـــن قـــيمة املشـــروع الـــبالـــغ 
تــكلفتة فــي الــبدايــة 5 مــليون جــنية تحــملت األكــاديــمية 3 مــليون وتحــمل املعهــد املــبلغ املــتبقي حســب 

نسبتة و بلغت 2 مليون جنية .
وكـــان مـــن شـــروط اإلتـــفاق فـــي تـــلك املـــبادرة أن 20% مـــن صـــافـــي الـــربـــح الـــعائـــد مـــن هـــذا املشـــروع 

يــــــؤول لــــــألكــــــاديــــــمية ، ولــــــنا أن نــــــتخيل و بــــــمرور الــــــسنني 
وإســـتمراريـــة الـــعمل بـــنجاح ، أصـــبح مـــثل هـــذا املشـــروع 
يـــــدر دخـــــالً ســـــنويـــــاً لـــــألكـــــاديـــــمية ومعهـــــد بـــــحوث الـــــبترول 
كشــــريــــكي الــــنجاح فــــي تــــلك املــــبادرة حــــتي يــــومــــنا هــــذا 
فـــــضالً عـــــن املســـــتقطع مـــــنه لـــــصالـــــح وزارة املـــــالـــــية طـــــبقاً 

للقوانني والقواعد املعمول بها في هذا الشأن .
ومـــن هـــنا كـــانـــت الـــبدايـــة ملـــسيرة الـــنجاح لحـــل املـــشكالت 
الــــــتي تــــــواجــــــه الــــــقطاع الــــــصناعــــــي عــــــن طــــــريــــــق الــــــبحث 
الــــــعلمي بــــــمنتجه ذو املــــــكون املحــــــلي مــــــن حــــــيث الــــــفكرة 
والــتمويــل واإلنــتاج ، و يــكفينا فخــراً أن مــنتج مــثل مــانــع 
الـــــــــــتأكـــــــــــل كـــــــــــانـــــــــــت شـــــــــــركـــــــــــات الـــــــــــبترول تســـــــــــتوردة مـــــــــــن 
املـــتخصصني األجـــانـــب بـــما كـــانـــت قـــيمتة تـــساوي 500 
( خـــمسمائـــة دوالر أمـــريـــكي ) و أكـــثر مـــن ذلـــك لـــلبرمـــيل 

الــواحــد بــسعة 200 لــتر ، ولــكن املــنتج املــصري الــبديــل ذو الــكفاءة والــجودة األفــضل كــان ســعره ال 
يـكاد يـصل إلـي نـصف الـتكلفة وبـما يـوازيـها بـالـجنيه املـمصري وهـو مـا يـعود بـالـنفع عـلى إقـتصاد 
الـدولـة بـصفة عـامـة وذلـك مـن خـالل تـقدمـنا كمعهـد بـحوث الـبترول فـي مـناقـصات الـدولـة بـصفة عـامـة 
وذلــــك مــــن خــــالل تــــقدمــــنا كمعهــــد بــــحوث الــــبترول فــــي مــــناقــــصات عــــامــــة ودولــــية تــــتم تــــرســــيتها عــــلينا 

لسببني إثنني :
أوالً : من خالل السعر الذي نتقدم به و الذي ال يقارن بمثيله األجنبي .

ثـــانـــياً : جـــودة وكـــفاءة املـــنتج املـــصري بـــعد تـــقييمه وإخـــتباره بـــمعرفـــة جـــهات مـــحايـــدة تـــقوم بـــعملية 
الـتقييم لـلمواد الـداخـلة فـي املـناقـصة بـعد تـكويـدهـا وإخـتبارهـا بـمعرفـة تـلك الـجهات ضـمانـاً لـلحياد 
الـتام ، و يـتم تجـربـة أعـلى ثـالثـة تـقييمات فـي تجـربـة حـقلية حـقيقية بـمعرفـة الشـركـة الـطالـبة لـلمنتج 
وتســـــتمر نـــــجاحـــــات مـــــبادرة اإلســـــتثمار واإلبـــــتكار للمعهـــــد فـــــي الـــــعديـــــد مـــــن األعـــــمال الـــــتي نـــــتقدم 
بـمنتجاتـنا لـتسويـقها نـتيجة لـلثقة فـي أعـمالـنا وأبـحاثـنا الـتي تـرجـمت إلـي صـورة مـنتج نـهائـي يـدر 
عــائــد ربــح أمــكننا مــن تــطويــر املــعامــل واملــصانــع املــنتجة فــضالً عــن شــراء األجهــزة وتحــديــث خــطوط 
اإلنـتاج وصـرف حـافـز مـادي ملـكافـأة فـريـق الـعمل بهـذا املشـروع ولـنا قـصص نـجاح مـع الـعديـد مـن 
شـركـات الـبترول فـي صـورة تـعاقـدات طـويـلة األجـل مـع مـعظمها مـثل شـركـة الـعامـريـة لـتكريـر الـبترول 

باإلسكندرية .
 وال يـــجب أن نـــنسي أنـــنا أوالً وأخـــيراً بـــاحـــثني نهـــدف إلـــي تـــطويـــر الـــبحث الـــعلمي مـــن خـــالل الـــعمل 
املــعملي فــي إطــار مــن اإلبــتكار واإلبــداع وهــو مــا أهــلنا بــالــتبعية إلــي الــوصــول ألبــحاث عــلمية قــابــلة 
لـلتطبيق فـي صـورة مـنتجات تـصل للمسـتفيديـن دون أن يـكون الهـدف الـرئـيسي هـو عـملية الـربـح أو 
الـتجارة ، و لـكنها مجـرد مـنظومـة مـتكامـلة تـبدأ مـن الـفكرة ثـم الـبحث الـعلمي واملـعملي و وصـوالً إلـي 
الــبيع والــربــح املــادي كــنموذج حــي ملــا يــمكننا أن نــطلق عــليه املــصطلح املــعروف بــاإلقــتصاد املــبني 

على املعرفة والعلم .
وفــي نــهايــة جــولــة الــنافــذة بــني مــراكــز ومــعامــل معهــد بــحوث الــبترول كــان لــنا أن نــصل إلــي حــقيقة 
هــــامــــة وهــــي أن كــــل تــــلك الــــنجاحــــات وقــــصص الــــتطور واألداء الــــبحثي والــــتطبيقي املــــتميز لــــعلماء 
وبـاحـثي معهـد بـحوث الـبترول لـم تـأت فـقط نـتيجة ملـجهودات وأفـكار وأبـحاث الـسادة أعـضاء الـهيئة 
الـــبحثية ومـــعاونـــيهم بـــاملعهـــد وهـــم – لـــلحق – أصـــحاب الـــفضل بـــعد اهلل عـــز وجـــل بنســـبة كـــبيرة فـــي 
الــتطور الــهائــل فــي أداء املعهــد ، ولــكن كــان هــناك شــريــك نــجاح يــساهــم بنســبه ليســت بــالــقليلة فــي 
كــــل تــــلك الــــنجاحــــات ، وإذا جــــاز لــــنا الــــتعبير فــــإن الــــقطاع اإلداري واملــــالــــي بــــاملعهــــد بــــالــــتعاون مــــع 
الــباحــثني يــمثال طــرفــي مــقص ال يســتقيم الــعمل واإلعــتماد عــلى أحــدهــما دون اآلخــر وال ســيما إذا 
كـــان الـــقطاع املـــالـــي واإلداري يـــعمل بـــنفس الجهـــد والـــدأب الـــذي يـــعمل بـــه الـــشق الـــبحثي والـــعلمي 

باملعهد 
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لـــذا وأخـــيراً ولـــيس أخـــراً كـــان لـــلنافـــذة هـــذا الـــلقاء مـــع الـــسيد األســـتاذ / 
أســـامـــه عـــبد الحـــليم – رئـــيس اإلدارة املـــركـــزيـــة لـــألمـــانـــة الـــعامـــة بمعهـــد 
بــــحوث الــــبترول ليحــــدثــــنا عــــن الــــتطويــــر فــــي الــــعمل املــــالــــي واإلداري 

ومواكبة إنطالقة املعهد في مسيرته الناجحة .

حـيث أفـاد سـيادتـة بـأنـه وطـوال ثـالثـون عـامـاً كـان املعهـد فـي حـالـة مـن الجـمود وعـدم 
الـــتطويـــر فـــيما يـــختص بجـــدول الـــوظـــائـــف والـــدرجـــات الـــوظـــيفية املـــعتمدة واملـــمولـــة مـــن 

أن نـــتخيل أن أكـــبر درجـــة وظـــيفية مـــمولـــة كـــانـــت املعهــــــــد ، ولــــــــنا 
مـــــخصصة ألمـــــني املعهـــــد بـــــدرجـــــة مـــــديـــــر 
عــــــام واحــــــدة فــــــقط دون األخــــــذ فــــــي 
اإلعـتبار الـرؤيـة املسـتقبلية ملـا قـد 
يـــكون عـــليه املعهـــد مـــن تـــطويـــر 
وتــــــــــــنوع األعــــــــــــمال وتــــــــــــعاظــــــــــــم 
تــــــــعامــــــــالتــــــــه املــــــــالــــــــية وحجــــــــم 
الــعمالــة املــطلوبــة لــلوفــاء بــكل 
املــــــــــــــــــطـــلـــوب  املــــــــــــــــــهـــام  تــــــــــــــــــلـــك 
إنـــــــجازهـــــــا ، وهـــــــو كـــــــان يـــــــمثل 
تحـــــــديـــــــاً حـــــــقيقياً فـــــــي أن نـــــــقوم 
بــعملية ثــورة شــامــلة فــي املــنظومــة 
اإلداريـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــما يـــــــــــــــــتماشـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــع 
املسـتجدات الحـديـثة فـي اإلدارة وتسـتوعـب 

التطور الهائل في العمل البحثي واإلنتاجي باملعهد .
ونـاهـيك عـن تـهالـك املـبانـي وسـوء حـالـة املـرافـق املسـتخدمـة ومسـتلزمـات الـتشغيل مـن 
أجهــــزة وســــيارات وخــــالفــــة ، وهــــذ األمــــر ال شــــك أن يتســــبب بــــصورة مــــا فــــي تــــعطيل 

دوران عجلة التنمية والتطوير باملعهد التي نطمح جميعاً لتحقيقها.
- تـم وضـع خـطة مـتكامـلة األركـان بـعد دراسـة مسـتفيضة مـوضـحة بـاألرقـام واملـعايـير 
واملـــبررات بـــآلـــيات تـــنفيذ محـــددة إلجـــراء الـــتطويـــر فـــي هـــذا الـــقطاع ، وبـــالـــفعل وبـــعد 
مــفاوضــات مســتمرة ومــجهودات شــاقــة مــع الــجهاز املــركــزي لــلتنظيم واإلدارة ووزارة 
املــالــية فــي تــعديــل الــوضــع اإلداري للمعهــد ونــجحنا فــي تــحقيق الــكثير مــن األهــداف 

نذكر منها األتي :
تــعديــل هــيكل الــوظــائــف لــلعامــلني اإلداريــني بــاملعهــد بــحيث تــمت املــوافــقة عــلى إعــتماد 
وتـمويـل عـدد (١) درجـة رئـيس اإلدارة املـركـزيـة لـألمـانـة الـعامـة وعـدد (١٣) درجـة مـديـر 
عــــام وأكــــثر مــــن (٥٠) إدارة تــــنفيذيــــة مســــتحدثــــه لخــــدمــــة الــــتطويــــر الــــهائــــل بــــاملعهــــد ، 
وصـــاحـــب ذلـــك كـــله تـــعديـــل بـــطاقـــة الـــوصـــف الـــوظـــيفي لـــكل تـــلك الـــوظـــائـــف مـــن حـــيث 
الـــــواجـــــبات واملـــــسؤلـــــيات واملـــــهام املـــــطلوب أدائـــــها فـــــي ظـــــل اإلدارة الحـــــديـــــثة ، وعـــــلى 
مســـتوى الـــكادر الـــخاص تـــم تـــعديـــل الهـــرم الـــوظـــيفي لـــلسادة أعـــضاء هـــيئة الـــبحوث 
ومـــعاونـــيهم بـــإســـتقدام أوائـــل الخـــريـــجني والـــطلبة املـــتفوقـــني بـــحيث أصـــبحت األعـــداد 
مــتناســبة مــع الــوضــع الــطبيعي ملــا يــجب أن يــكون عــلية الــتدرج الــوظــيفي فــي الــكادر 
الـــخاص (أكـــثر مـــن ٩٠ فـــرد مـــن مـــعاونـــي الـــهيئة الـــبحثية ) ٨٥ بـــاحـــث / ٥٨ أســـتاذ 
مـــساعـــد / ومـــا يـــزيـــد عـــن ٥٠ أســـتاذ بـــاحـــث ، فـــضالً عـــن أســـاتـــذتـــنا مـــن الـــرواد مـــن 

األساتذة املتفرغني باملعهد.
- تحســـني بـــيئة الـــعمل املـــناســـبة واملـــحفزة إلنـــجاز األعـــمال املـــطلوبـــة لـــكالً مـــن جـــميع 
الــفئات الــعامــلة بــاملعهــد مــن حــيث تجــديــد وتــطويــر املــبانــي واملــعامــل وإعــادة طــالؤهــا 
وتـــزويـــدهـــا بـــمكيفات هـــواء مـــع وجـــود كـــافـــة مســـتلزمـــات الـــتشغيل مـــن حـــاســـبات آلـــية 

وطابعات ... إلخ .
كــما تــم إفــتتاح عــيادة طــبية بــاملعهــد وعــيادة لــطب األســنان وإنــشاء صــيدلــية تــحتوي 
عـلى مـا يـزيـد قـيمتة عـن ١٥٠٠٠٠ ( مـائـة وخـمسون ألـف جـنية ) سـنويـاً مـن األدويـة 
املـختلفة ، وتـم إنـشاء مـالعـب حـديـثة لـتفعيل اإلهـتمام بـاألنشـطة الـريـاضـية والـترفـيهية 

للعاملني .
كــــما تــــمت زيــــادة املــــساحــــات الــــخضراء املــــزروعــــة بــــمختلف أنــــواع أشــــجار الــــفاكــــهة 
والـــزهـــور ملـــا لـــها مـــن أثـــريـــن إيـــجابـــيني عـــلى الـــوضـــع الـــبيئي مـــن نـــاحـــية وتـــقليل نســـبة 
الـتلوث املـنبعثة مـن املـعامـل واملـراكـز اإلنـتاجـية ومـن نـاحـية آخـرى لتجـميل املـوقـع الـعام 

، كـــما تـــم تحـــديـــث وإســـتبدال أســـطول الـــسيارات املـــملوكـــة للمعهـــد ومـــنها أتـــوبـــيسات 
عـلى مسـتوى الجـمهوريـة ، وبـالـتبعية قـمنا بـإنـشاء ورشـة لـصيانـة وإصـالح الـسيارات 

باملعهد .
كـما أنـنا قـمنا بـإنـشاء و تـجهيز مجـموعـة قـاعـات لـلتدريـب و تـزويـدهـا بـأحـدث وسـائـل 
الــعرض و إســتقدام أفــضل الــخبراء لــتقديــم الــدورات الــتدريــبية لــلعامــلني بــاملعهــد فــي 
كـــــافـــــة الـــــتخصصات ملـــــا فـــــيه مـــــن مـــــردود عـــــلى إعـــــادة تـــــأهـــــيل و رفـــــع كـــــفاءة الـــــسادة 
الـــعامـــلني بـــما يـــؤهـــلهم لـــلتقدم و الـــتنافـــس عـــلى الـــوظـــائـــف الـــقياديـــة و الـــتنفيذيـــة فـــي 

إدارات املعهد املختلفة .
وملـــــا كـــــان للمعهـــــد ومـــــراكـــــزة اإلنـــــتاجـــــية مـــــن الـــــجهود والـــــعمل الـــــدءوب بـــــما زادت مـــــعه 
حـصيلة حـساب تـمويـل الـبحوث والـتمويـل الـذاتـي بـمبالـغ وصـلت لـلعام ٢٠١٥ إلـي مـا 
يـــــــقارب مـــــــن ١٢٥ مـــــــليون جـــــــنيه ، و هـــــــو األمـــــــر الـــــــذي حـــــــدا بـــــــإدارة املعهـــــــد لـــــــتعظيم 
اإلسـتفادة مـن هـذا الـتمويـل الـذاتـي فـي الـصرف عـلى كـل أعـمال الـتطويـر والتحـديـث 

في املباني واالجهزة وكافة مستلزمات التشغيل .
ولـم يـقف األمـر عـند هـذا الحـد بـل كـان مـن الـبد أن يـتم تـعديـل وزيـادة مـرتـبات والـدخـل 
الـخاص لـكل الـعامـلني بـاملعهـد عـلى حـد سـواء ، فـزادت املـرتـبات بـصورة غـير مسـبوقـة 
تـفوق نـظائـرهـم بـاملـعاهـد واملـراكـز والـهيئات الـبحثية املـناظـرة عـلى أسـس مـن مـعايـير 
تــقييم األداء و وضــع لــوائــح نــظامــية لــإلثــابــة والــعقاب طــبقاً لحجــم الــعمل املــبذول مــن 

جميع الفئات .
ونــتيجة لــكل مــا ســبق أصــبح الــكل فــي الــقطاع اإلداري عــنده الــدافــعية لــبذل املــزيــد 
مــن الجهــد والــعمل وفــق املــنظومــة والخــطة املــوضــوعــة لــإلرتــقاء بــاملعهــد والــتي تــضمن 

إستمراريتها حتي عام ٢٠٣٠ في إطار من التنافسية املحمودة للترقي والتميز .
كـــــــل هـــــــذا تـــــــم تـــــــكليلة بـــــــحصول املعهـــــــد عـــــــلى ISO 9001 فـــــــي مـــــــجال اإلدارة وتـــــــم 
تجـديـدهـا لـلعام الـثالـث عـلى الـتوالـي بـعد خـضوع الـدورة املسـتنديـة والـنظام اإلداري 
الجــــديــــد بــــاملعهــــد لــــعمليات الــــتقييم الــــسنويــــة لــــلوقــــوف عــــلى مــــدى إســــتعاب الــــعامــــلني 
بـاملعهـد لـفكرة سـيادة الـنظام ولـيس الـفرد ، وهـو مـا كـان لـه عـظيم األثـر عـلى إسـتقرار 
ونــــمو الــــعمل الــــبحثي واإلنــــتاجــــي للمعهــــد بــــإطــــراد ونــــجاح مــــشهود ومــــوثــــق ومــــعتمد 

رسمياً .

 
التفتيش الهندسي علي شركات البترول وناقالت املواد البترولية هي 
أحد أهم األعمال والخدمات التي يقوم بها معهد بحوث البترول، وفي 

هذا السياق أفاد السيد االستاذ الدكتور / محمد عبد الرؤف رئيس 
 (  NDT)  التفتيش الهندسي

بــأن حــصول الــتفتيش الــهندســي عــلى شــهادات الــجودة طــبقاً لــلمعايــير الــعاملــية جــاء 
ذلـك نـتيجة لـتطبيق أحـدث االنـظمة الـدولـية فـي الـجودة واإلدارة ونـظم الـبيئة والسـالمـة 
والـــــصحة املـــــهنية حـــــيث أن املعهـــــد يـــــمتلك أكـــــبر مـــــنظومـــــة لـــــلتفتيش الـــــهندســـــي عـــــلى 
شــــركــــات الــــبترول واملســــتودعــــات ونــــاقــــالت املــــواد الــــبترولــــية وأن هــــذا املشــــروع يــــعمل 
كـــــــمنظومـــــــة كـــــــبرى فـــــــي الشـــــــرق األوســـــــط و الـــــــبلدان الـــــــعربـــــــية مـــــــن حـــــــيث األجهـــــــزة 

التكنولوجية الحديثة في مجال التفتيش .
( NDT)  جدير بالذكر أن الشهادات الحاصل عليها املعهد هي بالترتيب ملشروع

ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001

أ/ أسامه عبد الحليم
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يـعتبر تـلوث الـهواء مـن أهـم املـشاكـل عـلى مسـتوى الـعالـم حـالـياً، حـيث يـغطي الـدخـان الـكثيف كـبرى 
املــدن الــعاملــية أغــلب أوقــات الــسنة. وعــلى وجــه الــخصوص مــديــنة بــكني، والــتي تخــطت نســبة املــلوثــات 


فيها السنة املاضية املعيار الصحي الوطني بمقدار ١.٣ ضعف.
أوحـــى الـــدخـــان الـــكثيف فـــي مـــديـــنة بـــكني ألحـــد املـــصممني بـــاتـــخاذ إجـــراء جـــديـــد مـــن نـــوعـــه. فـــقد قـــام 

الـفنان الـهولـندي دان روزيـجارد بـتصميم أضخـم مـنقٍّ لـلهواء فـي الـعالـم، وقـد قـرر أن يـأخـذه فـي جـولـة 


في الصني، بدءاً من بكني.

قـــام الـــفنان بـــتصميم بـــرج بـــارتـــفاع ٧ أمـــتار يـــقوم بـــشفط الـــهواء املـــلوث وتـــنقيته مـــن جـــزيـــئات الـــغبار 
وإعـادة إطـالقـه، كـما أن هـذا الـبرج يـقوم أيـضاً بـضغط هـذا الـغبار إلـى مـا يشـبه األحـجار الـكريـمة. 


تعتبر العملية كلها جزءاً من مشروع روزيجارد ملكافحة الدخان.
يـــتألـــف الـــبرج - املـــسمى بـــبرج مـــكافـــحة الـــدخـــان - مـــن ٤٥ لـــوحـــاً فـــضياً وتـــقوم هـــذه األلـــواح بـــتغطية 

مـنّقي هـواء داخـلياً ضخـماً. يـعمل هـذا املـنّقي بـطرح شـحنات مـوجـبة فـي الـهواء، بـحيث تـلتصق عـلى 

جـزيـئات الـدخـان، خـصوصـاً مـن الـصنفني PM2.5 وPM10 (تـرمـز األرقـام لـألبـعاد بـاملـيكرون). بـعد 
هـــذا، تـــقوم الـــشوارد الـــسالـــبة بـــاجـــتذاب الـــشوارد املـــوجـــبة إلـــى داخـــل املـــنّقي، فتجـــلب مـــعها جـــزيـــئات 

الدخان. ومن ثم تحتجزها في الداخل، وتعيد الهواء إلى الخارج وقد ازدادت نقاوته بنسبة ٧٥%.


التشجيع على الحوار

حـالـياً، يـقوم الـفنان الـهولـندي بـجولـة فـي الـصني، مـصطحباً الـبرج مـعه. وبـاالشـتراك مـع وزارة حـمايـة 
الــبيئة الــصينية، فــإن املــرحــلة الــقادمــة فــي الــرحــلة ســيتم تحــديــدهــا بــناء عــلى تــصويــت عــبر االنــترنــت، 


ويخطط على األقل لنشر ٨٠٠ برج في العديد من املدن في الصني.
عــلى عــكس حــلول أخــرى تــم اقــتراحــها للتخــلص مــن مــشكلة تــلوث الــهواء، يــقّر روزجــارد أن اخــتراعــه 
لــيس حــالً سحــريــاً ســيجعل كــل شــيء يــختفي فــوراً، وأنــه يــأمــل فــقط بــإثــارة الــحوار حــول الــتلوث. كــما 

قــال لشــبكة CNN: "آمــل أن هــذه الــتصامــيم الــتي صــنعتها ســتكون جــزءاً مــن عــملية تــغيير شــامــلة 

في التفكير."

وفـقاً ملـنظمة الـصحة الـعاملـية، فـإن "املـعايـير الـصحية لـنوعـية الـهواء الـتي وضـعتها املـنظمة غـير مـحققة 

فــــي ٨٠% مــــن املــــدن الــــتي تــــحوي أكــــثر مــــن ١٠٠،٠٠٠ نــــسمة فــــي الــــبلدان ذات الــــدخــــل املــــنخفض 


واملتوسط." إن مثل هذه التغييرات تعتبر حيوية لبقائنا.
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