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اإىل املحتويات العودة  المحتويات

أخبار روساتوم

للذكاء اال�صطناعي ال�صور 

اأنها م�صتدامة رو�صيا ت�صنف الطاقة النووية على 

جغرافيا روساتوم

بالتفا�صيل االهتمام  مع 

اتجاهات

التنبوؤات النووية احلرارية

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

يف حوار م�صتمر
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Представители ТВЭЛ, ENUSA, ENSA и IDOM подписывают меморандум

أخبار روساتوم

ال�صور للذكاء 
اال�صطناعي

التقنيات اجلديدة  ت�شجيع  رو�شاتوم على  تعمل 
ال�شحة ونوعية  التي ت�شاعد على حت�شني 

احلياة وتوفري الكهرباء. ومن اأجل حتقيق 
الرو�شية  النووية  ال�شركة  اأن�شاأت  الهدف،  هذا 
�شندوًقا لراأ�ض املال املغامر. بع�ض امل�شاريع يف 
اإيرادات. ومن  الت�شغيل وتولد  حمفظتها قيد 

Botkin. بني امل�شاريع الأكرث اإثارة للإعجاب
على  قائم  طبي  نظام  وهو  )بوتكني.اأي(   AI

ال�شطناعي. الذكاء 

 Digital Evolution مت اإن�صاء �صندوق 
كلف  عام،  وقبل   .2018 عام  منت�صف  يف   Ventures
5 �صركات رو�صية حكومية  الرو�صي فالدميري بوتني  الرئي�س 

اأجل  ا�صتثمار من  بتاأ�صي�س �صناديق  رو�صاتوم  بينها  ومن 

�صغرية. مبتكرة  �صركات  متويل 

 Digital Ventures تن�س ا�صرتاتيجية 
التكنولوجيا  م�صروعات  يف  اال�صتثمار  على   Evolution

ل�صركة  التابعة  النووية  ال�صركات غري  تهم  التي  الفائقة 
رو�صاتوم، مثل املدن الذكية واملواد اجلديدة والطب 

واإلخ. اجلديد 

 ،Orbita Capital Partners وتقوم �صركة 
باختيار  املغامر  املال  راأ�س  امل�صوؤولة عن �صندوق  ال�صركة 
اأول موازنة  امل�صاريع، كما حتدد الظروف لال�صتثمار. يف 
3 مليارات روبل. ويف  اأ�صهمت رو�صاتوم مببلغ  لل�صندوق 

اآخر  م�صتثمر  �صي�صاهم  قريبا،  �صتنفذ  التي  الثانية  املوازنة 
ال�صندوق.  املبلغ يف  بنف�س 

مت التوقيع على االتفاق بني رو�صاتوم وال�صركة الدائرة ملدة 
10 �صنوات، ومَر ن�صف فرتة اال�صتثمار املق�صودة – 2.5 

اأن  �صنة. وخالل فرتة اخلم�س �صنوات الثانية من املتوقع 
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ن�صاطه  و�صيدير  رو�صاتوم  اأعمال  ال�صندوق من  يخرج 
م�صتقل. ب�صكل 

الواعدة لل�صندوق.  امل�صاريع  اأكرث  اأحد  )بوتكني.اأي( هو 
التلقائي  للتحليل  اال�صطناعي  بالذكاء  مدعومة  من�صة  اإنها 

واالأكرث تطورا  االأول  الطبية. مت ت�صميم منتجها  لل�صور 
لتحديد  املح�صوب  املقطعي  الت�صوير  اأجل فح�س  من 

الرئة. �صرطان  عالمات 

الرو�صية، ح�صلت  املناطق  اإحدى  املن�صة يف  اأثناء اختبار 
ال�صركة على 1500 فح�س لل�صدر. كان من املعروف اأن 

50 منها ماأخوذة من مر�صى الر�صطان. وعرثت )بوتكني.
اأي( على عالمات ال�صرطان يف 66  م�صًحا.

اأنهم  ا ووجدوا  اإعادة فح�س �صتة ع�صر مري�صً متت 
»كان  التغا�صي عن املر�س.  بال�صرطان وهكذا مت  م�صابون 

اأثبتت  التمويل.  على  للح�صول  م�صبقا  �صرطا  االختبار 
باال�صتثمار  فقمنا  للتطبيق،  قابلة  اأنها  التكنولوجيا 

التنفيذي  الرئي�س  كوزنيت�صوف،  يفغيني  قاله  ما  وفق  فيها«، 
.Orbita Capital Partners ل�صركة 

مع  بالتن�صيق  ال�صور  معاجلة  )بوتكني.اأي(  ملن�صة  ميكن 
الرقمي واالت�صاالت يف  DICOM )الت�صوير  برنامج 

االأكرث �صيوًعا لتخزين ونقل ال�صور  املعيار  الطب( وهو 
.) X-ray و MRI و CT( الطبية

اإىل من�صتنا.  الت�صخي�ص  ال�صور من معدات  »يتم حتميل 

ب�صع  بتحليلها، ويف غ�صون  اال�صطناعي  الذكاء  ويقوم 
دقائق، ير�صل تقريًرا عن االأمرا�ص التي مت حتديدها 

اإىل الطبيب. هذه هي طريقة العمل لنظام دعم 
موؤ�ص�س  �صوروكني،  �صريغي  اأو�صح  ال�صريري«،  الت�صخي�ص 

املن�صة.  بتطوير  قامت  التي  ال�صركة   ،Intellogic
للفحو�صات  باأثر رجعي  الإجراء حتليل  ا�صتخدامها  ميكن 

الت�صخي�س. جودة  لتح�صني  الطبية 

ت�صتخدم  اال�صطناعي،  الذكاء  تدريب من�صة  اأجل  من 
بيانات  قاعدة  من  امل�صدر  جمهولة  �صورا   Intellogic

حتتوي على معلومات حول اأكرث من 200000 فح�س طبي 
للم�صت�صفيات  املفتوحة  البيانات  جمموعات  من  ماأخوذة 

عليها  التي مت احل�صول  والبيانات  واالأجنبية  الرو�صية 
»خالل جتربة موؤخرة  للنظام.  التجريبي  الت�صغيل  اأثناء 

3000 �صورة مقطعية  ا�صتخدمنا حوايل  يف مو�صكو، 
�صوروكني. قال �صريغي  يومًيا«،  حم�صوبة 

الروبالت  ا�صتثمرت رو�صاتوم عدة ع�صرات املاليني من 
لتح�صني  االأموال   Intellogic وا�صتخدمت  املن�صة.  يف 

املختلفة  امل�صح  اأجهزة  على  الثابتة  النتائج  املن�صة وحتقيق 
لتو�صيع  الثبات �صروري  الأن  املختلفة  امل�صت�صفيات  ويف 

اأخطاء تقريبا يف  اأي  التكنولوجيا  نطاق املن�صة. ال ترتكب 
املقطعية. وح�صلت من�صة  )بوتكني. االأ�صعة  قراءة �صور 

للمراقبة يف  الرو�صية  الفيدرالية  اأي( على اعتماد اخلدمة 
املمار�صات  ا�صتخدامها يف  �صمحت  التي  ال�صحية  الرعاية 
املنتج دخواًل وا�صع النطاق  العام، حقق  »هذا  ال�صريرية. 

�شريغي بوتكني
�صميت من�صة )بوتكني.اأي( على ا�صم الطبيب 

الرو�صي ال�صهري �صريغي بوتكني )1889-1832(. 
كان �صريغي بوتكني طبيًبا ومعاجًلا موهوًبا 

ومدر�ًصا للعديد من االأطباء ونا�صًطا اجتماعًيا. 
وهو اأحد موؤ�ص�صي العلوم الطبية الرو�صية 

احلديثة.
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كوزنيت�صوف. يفغيني  قال  ال�صوق«،  اإىل 

Intellogic اإىل  يف اأوائل 2020، مت اختيار تكنولوجيا 
، ليتم اختبارها من قبل  التقنيات االأخرى  جانب بع�س 
اإىل ذلك،  باالإ�صافة  الرعاية ال�صحية يف مو�صكو.  ق�صم 

اأ�صبوعني فقط من حت�صني نظام  ال�صركة يف غ�صون  متكنت 
للمخت�صني  بامل�صاعدة  وبداأت  كورونا  فريو�س  ت�صخي�س 

– نينيت�س على مكافحة  يامالو  ال�صحيني يف مقاطعة 
فريو�س كورونا اعتباًرا من يونيو 2020.

اأي�صا مع العيادات اخلا�صة حيث   Intellogic تعمل 
12 م�صروًعا حالًيا.  يقيم ال�صندوق �صركاته من  تنفذ 
Intellogic بزيادتها 10  خالل االإيرادات - قامت 
مرات خالل عام. وتخطط ال�صركة للدخول اإىل ال�صوق 

امل�صتقبل. يف  الدولية 

 Digital Evolution صيوا�صل �صندوق�
التكنولوجيا  وم�صاريع  املن�صة  يف  با�صتثمار   Ventures

النا�صئة االأخرى. Titan Power Solution هو 
واحد منهم.

املكثفات  على  تعتمد  اأنظمة  وت�صنيع  بتطوير  ال�صركة  تقوم 
الرياح.  لتوربينات  كمورد  بال�صركة  رو�صاتوم  تهتم  الفائقة. 

وح�صلت على 60  مليون روبل رو�صي من �صناديق تالية: 
 12BF    ،Digital Evolution Ventures

االأق�صى  ال�صرق  و�صندوق    Global Ventures
، �صاعفت �صركة  العالية. يف عام 2020  للتكنولوجيا 

وفازت  اإيراداتها   Titan Power Solution
جديدة. بعقود 

AlphaOpen  والتي تعد  امل�صروع الواعد التايل 

AlphaLogic امل�صممة الإدارة  �صركة مطورة ملن�صة 
اندماج  املمكن  املباين. ومن  اأنظمة هند�صة  ومراقبة 
رو�صاتوم.  ل�صركة  الذكية  املدينة  املن�صة مع خدمات 

VEB Ventures و�صندوق  ا�صتثمر �صندوق 
مليون   130  Digital Evolution Ventures

اإجمااًل، ا�صتثمر �صندوق راأ�س  روبل رو�صي يف ال�صركة. 
13 م�صروًعا. ل�صركة رو�صاتوم يف  التابع  املال اال�صتثماري 

للمرجعية
تخ�ص�س �صناديق راأ�س املال املغامر يف متويل �صركات 
تكنولوجية يف مراحلها االأوىل حيث تنخف�س اإمكانيات 

النجاح املايل )ال�صركة �صتبيع منتجاتها وتنتج تدفقات 
نقدية قوية(.

وب�صبب ارتفاع خماطر اال�صتثمار ، ت�صتثمر �صناديق 
راأ�س املال املغامر يف وقت واحد يف 10 اإىل 20 �صركة 

نا�صئة. يف الوقت الذي تف�صل بع�صها يف حتقيق 
العائد، ويتم �صطب اال�صتثمارات، و�صركات اأخرى 

ت�صبح ناجحة وتدفع املبلغ الكايف لتغطية التكاليف 
لل�صناديق.  اال�صتثمارية 

هناك العديد من جوالت اال�صتثمار: مع منو ن�صاط 
ا. ويحقق  اأي�صً ال�صركة، يتزايد حجم اال�صتثمار 

ال�صندوق اأرباحه من خالل بيع ال�صركة اإما عن طريق 
طرحها لالكتتاب العام اأو بيعها اإىل العب �صوق اأكرب. 

خيار اآخر هو دمج ال�صركة يف االأعمال االأ�صا�صية 
للم�صتثمر، االأمر الذي قد يكون اأرخ�س من اال�صتحواذ 
على ال�صركة  الت�صغيلية يف ال�صوق اإذا احتاجت موؤ�ص�صة 

كبرية اإىل تطوير اأي فرع من ن�صاطها.

كانت الواليات املتحدة الدولة االأوىل التي بداأت بتمويل 
راأ�س املال املغامر بنجاح، االأمر الذي وَفر التطور 

ال�صريع للتقنيات يف الدولة. واأ�صبح هذه املمار�صة 
منت�صرة يف جميع اأنحاء العامل الحقا وخا�صة يف ال�صني 

التي كانت ناجحة ب�صكل ملحوظ يف هذا املجال. 
وخالل �صنوات قليلة ما�صية، ا�صتثمرت �صناديق راأ�س 
املال املغامر حوايل 65 مليار دوالر �صنويًا يف الواليات 

املتحدة وحوايل 35-40 مليار دوالر يف ال�صني.
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وال�صلع  الغذائية  املواد  اإنتاج عبوات  املحور ت�صتخدم يف 

الوقت  الال�صقة. يف  واالأ�صرطة  واملل�صقات  اال�صتهالكية 
احلايل لن تكون توريدات الكهرباء كبرية – تخترب 

اجلديد  املورد   SiburEnergoManagement
القرار حول متديد االتفاقية  وبعد ذلك فقط �صتتخذ 

التوريدات. وزيادة 

الكهربائية  الطاقة  اأديغيا  الرياح يف  وتوفر مزرعة 
  Biaxplenاإنتاج عليها مرفق  التي يح�صل 

املوحدة  الطاقة  �صبكة  عرب   Novokuibyshevsk
يف رو�صيا.

وذلك  املتجددة  الطاقة  م�صادر  ح�صة  بزيادة  "نقوم 
املبا�صرة مع  الداخلي والعقود  التوليد  من خالل 

موردي الطاقة اخل�صراء وكل ذلك جزء ال يتجزاأ من 
 SIBUR 2025 يف  امل�صتدامة لعام  التنمية  ا�صرتاتيجية 

والتي تهدف اإىل تقليل تاأثرينا على البيئة ،" –  يقول 
فالدميري توبيكني، رئي�س ق�صم الطاقة واملوارد يف 

.SIBUR

اأنظف م�صادر  املتجددة من  الطاقة  وتعترب م�صادر 
التي ترتك ب�صمة كربونية �صئيلة.  العامل  الطاقة يف 
امل�صنوعة مب�صاعدة  املنتجات  تعد  وبناء على ذلك، 

اأنظف.  الطاقة املولدة من نظم م�صادر الطاقة املتجددة 
للتنمية  هدفني  حتقيق  يف  باأكملها  التوريد  �صل�صلة  وت�صاعد 

الطاقة  وتوليد  امل�صوؤول  واال�صتهالك  االإنتاج  امل�صتدامة: 
معقولة. وباأ�صعار  النظيفة 

االأدنى  احلد  ا�صتهالك  �صيا�صة  تتيح  احلايل  الوقت  "يف 
اأن  ب�صرط  املناف�صة،  امكانية  لل�صركة  الكربون  من 

التوريد  �صل�صلة  واملوردون على طول  البائعون  يلتزم 
NovaWind  على  املبادئ. وت�صاهم  باأكملها بنف�ص 
اأكرب عدد ممكن من  الكربونية وحتويل  الب�صمة  تقليل 
األك�صندر  قاله  ما  امل�صتدامة،" وفق  التنمية  اإىل  ال�صركات 
وهو  ويند(  )نوفا  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  كورت�صاغني، 

)ق�صم طاقة الرياح يف رو�صاتوم(.

رو�صيا ت�صنف الطاقة 
النووية على اأنها 

م�صتدامة
الكهرباء  متزايًدا على  رو�شيا طلًبا  ت�شهد 

التزامها  تاأكيد  ال�شركات  تعيد  امل�شتدامة. 
امل�شتدامة عرب �شراء طاقة  التنمية  مببادئ 

نظيفة. وتعد رو�شيا الدولة الأوروبية الأوىل 
اإىل  النووية بالإ�شافة  التي �شنفت الطاقة 

اإىل م�شادر الطاقة  م�شادر الطاقة املتجددة 
النظيفة.

امل�شتدامة التنمية  نحو  اجتاهات 

VetroOGK )�صركة  يف نوفمرب 2020، وقع 
تابعة لرو�صاتوم متخ�ص�صة يف توليد  طاقة الرياح( و 

 SiburEnergoManagement )SIBUR
مزرعة  من  الكهرباء  توريد  حول  اتفاقية   )Group

 Biaxplen رياح رو�صاتوم يف اأديغيا اإىل مرفق االإنتاج 
نوفوكويبي�صيف�صك  يف   الواقع   )SIBUR Group

ثنائية  اأغ�صية  بت�صنيع  ال�صركة  وتقوم  �صمارا.  مقاطعة  يف 
(
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اأوروبا، يجري تناول �صال�صل تزويد م�صتدامة وخا�صة  ويف 
البيئة  اإمدادات الطاقة املتجددة بطريقة جدية، من حيث 
�صواء. واقرتحت رئي�صة  الداخلية على حد  ال�صوق  وحماية 
"�صريبة  اأور�صوال فون دير الين فر�س  املفو�صية االأوروبية 

كربون" على املنتجات امل�صتوردة اإىل االحتاد االأوروبي.

اأخذًا يف االعتبار هذه اخلطط، تهتم ال�صركات الرو�صية 
الطاقة  للبيئة" با�صتخدام  "�صديقة  منتجاتها  بجعل 

املتجددة. و�صت�صاعد الطاقة النظيفة مبا يف ذلك  م�صادر 
اأن منتجاتها  اإثبات  Biaxplen على  الطاقة املتجددة 

الكربون. وح�صب موقع  وتفادي دفع �صريبة  نظيفة 
Biaxplen  على زيادة توريدات اإىل  ال�صركة، " تعمل 

اأ�صواق االحتاد االأوروبي". 

 ،AtomEnergoPromSbyt )AEPS( ح�صب
رو�صاتوم،  تابعة ملجموعة  الكهرباء  لتوزيع  �صركة  وهي 

ب�صراء  الدولية  لل�صركات  املحلية  االأق�صام  تهتم  ما  غالًبا 
الطاقة  على  الطلب  يتعلق  عام،  "ب�صكل  النظيفة.  الطاقة 

يف  املدرجة  العاملية  التجارية  بالعالمات  النظيفة 
مبادرة     RE100  يف اإطار موافقتها على االلتزام 
البيئة"، قال يفغيني  اإنتاجها على  تاأثري  باحلد من 
املبيعات يف التنفيذي يف ق�صم  الرئي�س  نائب  يروخني، 

.  AEPS

 Nestle Purina اإحدى هذه ال�صركات، 

 )Nestle Russia لـ تابعة  )�صركة   PetCare
والتي ت�صرتي  الواقعة يف فور�صينو، يف منطقة كالوغا 

اأديغيا منذ مايو  الطاقة الكهربائية من مزرعة الرياح يف 
2020. وين�س العقد على توفري 50 مليون كيلووات �صاعة 

الكهرباء. من 

النظيفة حيث ميكن  الطاقة  ا�صتخدام  اإثبات  وينبغي 
من  النظيفة  للطاقة  واملورد  امل�صتهلك  بني  لالتفاقية 

التاأكيد. يف  اأن تكون مبثابة  م�صادر الطاقة املتجددة 
 NP Market Council رو�صيا تن�صر موؤ�ص�صة 

للطاقة  ال�صراء  عمليات  قائمة    Association
�صهريًا. بيع  وعقود  النظيفة 

العقود. على  امل�صتقل مبراجعة  كما ميكن ملرجع احل�صابات 
 RE100 صبيل املثال، يف حال انتماء ال�صركة اإىل مبادرة�

ا�صتخدام  العاملية للطاقة املتجددة )RE100  تدعم 
100٪ من الطاقة املتجددة(، يتم مراجعة عقود ال�صركة 

.RE100 من حيث تلبية مبادئ

باأن الطاقة مولدة من  املن�صاأة اخلا�صة  تثبت �صهادة 
اإلكرتونية  وثيقة  م�صادر متجددة يف رو�صيا. و�صيكون ذلك 

البيئية  االآثار  "مبزيج من  الكهرباء مولد  باأن  ت�صهد 
االأخرى". االإيجابية  واالآثار  واالجتماعية 

التي  املعلومات  توزيع  ال�صهادة، يحق حلاملها  ا�صتالم  بعد 
نا�صئة  اإيجابية  باآثار  مرتبطة  ومنتجاته  باأن  اأن�صطته  تفيد 

اإنتاج الكهرباء  يف من�صاآت توليد موؤهلة، مثل احلد  عن 
نوعية  ال�صحة  والبيئة وحت�صني  الب�صري على  التاأثري  من 

احلياة .

املوؤهلة" ت�صمل  التوليد  "من�صاآت  فاإن  القانون  بح�صب 
يعني  النووية. وهذا  املتجددة واملحطات  الطاقة  م�صادر 
اأن رو�صيا قد ت�صبح اأول دولة اأوروبية تعرتف قانوًنا باأن 

اإيجابية. وبيئية  اجتماعية  اآثار  له  النووية  الطاقة  توليد 

اإن رو�صيا �صتبداأ باإ�صدار �صهادات املن�صاأ يف عام 2022. 
يف اأوروبا ، مت اإ�صدار هذه ال�صهادات لفرتة طويلة، 
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الرو�صي  النظامني  الرئي�صية هي دمج  فاإن املهمة  لذا 
واالأوروبي.  

الرجوع اىل بداية الق�صم

لرو�صاتوم(  )التابعة  نوفاويند  �شركة  تقوم 
با�صتخدام  الكهرباء  وتوليد  الرياح  ببناء مزارع 

طاقة الرياح. بحلول العام 2024، تخّطط �صركة 
الرياح بقدرة  لبناء حمّطات طاقة  نوفاويند 

اإجمالية تبلغ حوايل 1.2 غيغاواط.

اأكملت نوفاويند بناء مزرعتي الرياح  يف 2020، 
اأكرث من  اأديغيا بتوليد  يف جنوب رو�صيا. و�صتقوم 

350 مليون كيلوواط �صاعة �صنوًيا ما يعد 20 ٪ 
اأديغيا. مت بدء  من ا�صتهالك الطاقة يف جمهورية 
210ميغاواط(   ( كوت�صوبييف�صكايا  مزرعة  ت�صغيل 

يف نهاية 2020 حيث بداأت بتزويد �صوق اجلملة 
رو�صيا  االنتاجية يف  والقدرات  الكهربائية  للطاقة 

بالكهرباء.

يف الوقت احلايل تقوم نوفاويند ببناء 
 120( مارت�صينوف�صكايا  الرياح  مزارع 

ميغاواط(   60( وكارمالينوفك�صايا  ميغاواط(، 
م�صح  ويتم  ميغاواط(.   120( وبونداريف�صكايا 

اأكرث من 80 موقع بناء حمتمل، كما يجري اأخذ 
قيا�صات الرياح يف ثالث مناطق.
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مع االهتمام بالتفا�صيل
ال�شركات  ا حول  ن�شرة الأخبار ق�ش�شً �شدرت 

املا�شي  العام  الرئي�شية  الرو�شية  النووية 
رو�شاتوم.  ل�شركة  ال�شنوية  الذكرى  مبنا�شبة 

هذا العام، �شرتوي الن�شرة الإخبارية عن 
اأن�شطتها  رو�شاتوم  فيها  تنفذ  التي  البلدان 

اأو الأعمال التمهيدية لبناء  مبا فيها الإن�شاء 
حمطات نووية اأو تزويد الوقود النووي اأو 

القائمة على  املعقدة  النووية  للمن�شاآت  املعدات 
بفنلندا. حديثنا  �شنبداأ  املفاعلت. 

تكون فنلندا ع�صوا يف االحتاد االأوروبي وت�صتخدم 
الدولة حمطتني  وتدير  لفرتة طويلة.  النووية  التكنولوجيا 

ومتتلك حمطة  واأولكيلوتو.  لوفي�صا  هما  النووية  للطاقة 
ب�صعة 507 ميجاوات لكل منهما، مت  لوفي�صا وحدتني 

-VVER ت�صغيلهما يف 1977 و1980. وهما من طراز 

ب�صعة  وحدتني  اولكيلوتو  وت�صمل  الت�صميم.  �صوفيتي    440
890 ميجاوات لكل منهما. مت ت�صغيلها يف 1978 و1980. 
يف عام 2019، اأنتجت جميع الوحدات االأربع حوايل 23 

ترياواط �صاعة من الكهرباء، اأو 34.7٪ من اإجمايل 
البالد. املنتجة يف  الكهربائية  الطاقة 

في�شا لو

اأول م�صروع نووي  النووية  للطاقة  لوفي�صا  كانت حمطة 
اآنذاك(  ال�صوفياتي  م�صرتك ناجح بني رو�صيا )االحتاد 

ال�صناعة  وم�صوؤولو  الفنلنديون  املهند�صون  وكان  وفنلندا. 
اأن  النووية يدر�صون القطاع بعناية �صديدة ودقة لدرجة 

العامل باأ�صره قد عرف معايري االأمان الوطنية االأكرث 
�صرامة منذ ذلك احلني.

الفنلندي مراجعة  العيان طلب احلزب  وعلى قول �صهود 
االأنظمة احتياطًيا وفح�س كل و�صلة حلام. حيث  جميع 

اإ�صافية وحتى طلبوا  اإجراء اختبارات جدوى  اأ�صروا على 
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ويرتكبون  يتعبون  العمال قد  اإن  قائلني  اللحام  تقليل �صرعة 
اأخطاء. ومت تقليل ال�صرعة بالطبع ولكن مل تكن هناك 

�صارك  امل�صنع  لتاأ�صي�س  ال�صنوية  الذكرى  مبنا�صبة  اأخطاء. 
ذكرياته نائب الرئي�س ومدير امل�صروعات الواعدة يف فرع 

NIAEP-ASE   واالآن مدير امل�صروعات  مو�صكو 
روغوف،  لرو�صاتوم ميخائيل  الهند�صي  الق�صم  الواعدة يف 

زالت  وما  كانت  املحطة  اإن  اأقول  اأن  قائال: "ي�صرفني 
منذ ذلك احلني اأحد اأف�صل امل�صاريع يف العامل. 

ا�صتخدمناها يف  التي  التقنية  العديد من احللول 
لوفي�صا الأول مرة مت تبنيها وحت�صينها الحًقا يف م�صاريع 

اإنه لي�س مدًحا حيث كان  البناء النووية االأخرى". 
35 عاًما، ولكن مت  لت�صغيل مفاعالت لوفي�صا ملدة  يخطط 

متديد فرتة خدمتها اإىل 50 عاًما مع متديد عمرها 20 
املناق�صة. قيد  اأخرى  عاًما 

النووية حيث هناك  وتطوير �صناعتها  فنلندا دعم  وتوا�صل 
باالإ�صافة  اأولكيلوتو.  االآن يف  االإن�صاء  الثالث قيد  املفاعل 

اإىل ذلك، تخطط فنلندا لبناء حمطة نووية جديدة 
هانهيكيفي-1. با�صم  معروفة 

نهيكيفي ها

 1200 نووية بقدرة  �صتكون هانهيكيفي حمطة طاقة 
-VVER ميجاوات مع مفاعل اجليل الثالث من طراز 

1200. يف دي�صمرب عام 2013 وقعت رو�صاتوم  و�صركة 
ين�س  والذي  والبناء   وامل�صرتيات  الهند�صة  فينوفوميا عقد 

نووية مرخ�صة  ببناء حمطة طاقة  على قيام رو�صاتوم 
العميل. اإىل  ونقلها  بكامل طاقتها  تعمل 

 RAOS Project يف 21 دي�صمرب 2020 ، قدمت
عام  ومورد  لرو�صاتوم  تابعة  �صركة  وهي   ،  OY

التي  االأ�صا�صي  للت�صميم  االأوىل  املرحلة  وثائق  لهانهيكيفي 
وهي  فينوفوميا  اإىل  لهانهيكيفي-1  التقني  ت�صف احلل 
ال�صركة  قبلت  للم�صروع.  ومالكة  خا�صة  فنلندية  �صركة 

الت�صاميم  الوثائق  وتت�صمن  والنظر.  للمراجعة  امل�صتندات 
االأبعاد،  ثالثي  ومنوذج  للم�صنع،  والوظيفية  املفاهيمية 

واملباين. لالأنظمة  وت�صميمات 

لتقرير  اأ�صا�ًصا  االأ�صا�صي  للت�صميم  االأوىل  املرحلة  تعد 
حتليل ال�صالمة االأويل .PSAR �صتقوم هيئة االأمن 
بدرا�صتها   )STUK( الفنلندية  والنووي  االإ�صعاعي 

اإذا كانت  اأواًل ثم �صتتخذ حكومة فنلندا قراًرا ب�صاأن ما 
النووية. الطاقة  اإن�صاء حمطة  ترخي�س  �صت�صدر 

PSAR على 15 ق�صًما، وقد مت تقدمي بع�صها  حتتوي 
STUK، و�صتكون االأق�صام االأخرى جاهزة  بالفعل اإىل 
STUK ، �صتقوم  يف ربيع عام 2021. قبل التقدمي اإىل 

امل�صتلمة. امل�صتندات  جميع  مبراجعة  فينوفوميا 

مل�صروع  هانهيكيفي-1  هند�صة  ق�صم  مدير  واأو�صح 
امل�صرتكة  مهمتنا  "تتمثل  دو�صوك:  اإيفان   RAOS

لالأ�صهر القليلة القادمة من عام 2021 يف ت�صوية 
الورقية  املرحلة  للم�صروع يف  الفنية  امل�صكالت  جميع 
اأثناء  والتعديالت  الت�صحيحات  اإىل  احلاجة  لتقليل 

اأف�صل". ب�صكل  التخل�ص منها  اأو  البناء  مرحلة 

وقال راينري هورينغ مدير موقع هانهيكيفي-1 يف 
جميع  يف  املعتاد  هو  "كما   :RAOS Project OY

مواقع االإن�صاءات التي زرتها وكذلك يف م�صروع  
يف  التاأخريات  جميع  باحل�صبان  ناأخذ  اأن  علينا   FH1
العام حيث مت تغطيتها بجهود خا�صة من جميع  نهاية 

العمل  ا�صتئناف  �صيتم  االإجازات  بعد  والعمال.  ال�صركات 
امل�صروع". للبقاء على جدول  بنف�ص اخلطوة 

جغرافيا روساتوم
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الجتماعية احلياة 

ل�صركة رو�صاتوم  الوحيد  الن�صاط  لي�س  النووي  البناء  اإن 
التي تعمل فيها حيث تقوم رو�صاتوم بالعمل  البلدان  يف 

�صبتمرب  النووية. يف  بالتكنولوجيا  العام  الوعي  زيادة  على 
2019، زار اأكرث من 3500 من ال�صكان املحليني موقع 

االأبواب املفتوحة. ويف عام  ت�صييد هانهيكيفي خالل يوم 
2020، تعطلت اخلطط ب�صبب فريو�س كورونا، لكن هذه 

ت�صتاأنف. �صوف  العادات 

للموردين تنظمها  ندوة  وهناك منا�صبة اخرى هي 
النووية  الرابطة  بالتعاون مع  رو�صاتوم يف فنلندا 

الفنلندية. يف عام 2020، ُعقدت الندوة عرب االإنرتنت 
حيث مت ت�صجيل اأكرث من 160 م�صارًكا يف الندوة، و�صارك 

.B2B اأكرث من ن�صفهم يف لقاءات 

التعليمية  امل�صاريع  املعرفة  �صركة  كونها  رو�صاتوم  تف�صل 
اأغ�صط�س  االأحداث االجتماعية. ويف  والفكرية بني جميع 

اأ�صبوعني  ملدة  �صطرجن  هل�صنكي مهرجان  ا�صت�صافت   2019
مع  باال�صرتاك  الفنلندية  ال�صطرجن  تاريخ  نظمته جمعية 

االحتاد العاملي لل�صطرجن )FIDE( وبدعم من قبل 
رو�صاتوم. و�صارك العبو ال�صطرجن الهواة من الدول 

املهرجان. ومتيز  ورو�صيا يف  البلطيق  ودول  اال�صكندنافية 
املهرجان مبعر�س �صطرجن من 15 لوحة متزامنة نفذه 

املواهب  اأناتويل كاربوف �صد  ال�صهري  الرو�صي  املعلم 
ال�صابة. الفنلندية 

يف 16 دي�صمرب �صارك طالب املدار�س من املدينة امل�صيفة 
 75 NEXT النووية يف موؤمتر  ملحطة هانهيكيفي للطاقة 

ناق�صوا  الرو�صية حيث  لل�صباب يف مدينة �صوت�صي   الدويل 
حلها  الب�صرية  على  �صيتعني  التي  العاملية  واملهام  التحديات 

يف امل�صتقبل القريب جًدا.  

الرجوع اىل بداية الق�صم

فنلندا: نظرة من اخلارج

قال الدكتور راينري هورينع وهو مدير موقع 
:RAOS Project OYهانهيكيفي-1 يف

وغري  خمتلف  العام  هذا  امليالد  عيد  "اإن 
الثانية من فريو�س  له. ب�صبب املوجة  املخطط 

كورونا قررت وزوجتي البقاء يف راهي اأثناء 
ال�صنة اجلديدة. فنلندا  وراأ�س  امليالد  اأعياد 

امليالد  وتقاليد عيد  لديها خيالها اخلا�س 
نافذة رائعة م�صممة   24 اجلميلة. هناك 

ا يف راهي و�صجرة عيد امليالد والطرق  خ�صي�صً
امل�صاءة.

واأحفادنا عرب االإنرتنت فقط،  اأطفالنا  �صرنى 
بالفعل، حيث مل  لكنهم مثلنا معتادون على ذلك 

نر بع�صنا البع�س منذ ما يقرب من عام.

يف اأيام عيد امليالد، يتوقف العمل يف املوقع، 
باأجواء  امليالد  باأعياد  كل عامل  و�صي�صتمتع 

اأو بدونها الأ�صباب  الهدوء �صواء كان مع العائلة 
كورونا. قيود 

عيد ميالد جميد وكل عام واأنتم جميعا باألف 
خري!"

جغرافيا روساتوم
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التوقعات النووية 
احلرارية

امل�شتقبل ل  اأن  يعتقد م�شرف )�شاك�شو بنك( 
املتجددة، ولكن م�شادر  الطاقة  يخ�ض م�شادر 

النووية احلرارية، وهي �شديقة  الطاقة 
كبرية.  بكميات  اإنتاجها  وميكن  ورخي�شة  للبيئة 
امل�شتقبل من  اإن�شاء  بالفعل على  رو�شاتوم  تعمل 

خلل امل�شاركة يف م�شروع اإيتري الدويل ودرا�شة 
النووية احلرارية  الطاقة  خ�شائ�ض وقدرات 

يف رو�شيا. على الرغم من توقعات )�شاك�شو 
بنك(، من غري املرجح اأن ياأتي هذا امل�شتقبل يف 

عام 2021، ولكن يف غ�شون 30 عاًما تقريًبا.

الثوري  االندماج  "ت�صميم  اأن  ال�صنوية على  توقعاته  تن�س 
ينقل الب�صرية اإىل وفرة يف الطاقة".

االأ�صهم يف )�صاك�صو  ا�صرتاتيجية  رئي�س  بيرت غارنري،  يثق 
تقنيات  تبني  لي�صت قادرة بعد على  الب�صرية  باأن  بنك(، 

الطاقة  الكهرباء. وكتب عن  ب�صبب نق�س  جديدة 
الوقود  اإىل  الفحم  اإىل  اخل�صب  "من  الكهربائية، قائال: 

�صناعات  الكثافة  العالية  الطاقة  ت�صغل  االأحفوري، 
اأعلى وثروة  اإنتاجية  اإىل تقدمي  جديدة، باالإ�صافة 

امل�صتقبل  تقنيات  اإىل  ننظر  وعندما  للمجتمع.  اأكرب 
والذكاء  ال�صرعة  الفائقة  القطارات  املحرية، من 

اإنتاج الهيدروجني عن طريق التحليل  اإىل  اال�صطناعي  
املياه، فاإن الطاقة االأرخ�ص واالأكرث  الكهربائي وحتلية 

املزيد  اإىل  العامل  الرئي�صي. �صيحتاج  العائق  كثافة هي 
اأن ي�صتمر يف النمو نحو  اإذا كان القت�صادنا  من الطاقة 

التاريخية". املعدالت 

يف راأيه، لن تكون البدائل اجلديدة مل�صادر الطاقة 
ب�صكل كبري وزيادة  التكاليف  املتجددة قادرة على خف�س 

اأقل �صرًرا على  "نعم، قد تكون  حجم توليد الطاقة. 
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النظام من كثافة  اآثارها على م�صتوى  البيئة، لكن 
اإىل  اأنها حًقا خطوة كبرية  املنخف�صة تعني  الطاقة 

اإىل ا�صطراب يف تكنولوجيا  الوراء. العامل بحاجة ما�صة 
الطاقة".

"اأدخل  اأن يكون االندماج احلراري حاًل للم�صكلة.  ميكن 
عام 2021، حيث حتل خوارزمية الذكاء اال�صطناعي 

لفيزياء  الفائقة  اخلطية  غري  التعقيدات  املتقدمة 
البالزما، مما ميهد الطريق لطاقة االندماج 

كثافة الطاقة يف االندماج النووي احلراري  التجارية". 
هي بالفعل االأعلى بني م�صادر الطاقة املعروفة وتبلغ 645 

فاإن كثافة  للمقارنة،  لكل كيلوغرام.  مليون ميجا جول 
الطاقة ملحرك االحرتاق الداخلي )وزن اأقل للمولد( هي 8 

اإىل 10.5 ميجا جول/ كجم.

SPARC ، وهو  تنبوؤات بيرت غارنري م�صتوحاة من 
ما�صات�صو�صت�س  معهد  نووي حراري جتريبي طوره  مفاعل 

االأمريكية. الطاقة  وزارة  بدعم من  للتكنولوجيا 

التي جتري  الوحيدة  الدولة  لي�صت  الواليات املتحدة 
العملية -  النووي احلراري وتطبيقاته  اأبحاًثا يف االندماج 

واأوروبا تواكب ذلك. فال�صني ورو�صيا 

اأبحاًثا يف االندماج النووي احلراري ب�صكل  جتري رو�صيا 
النووي احلراري  م�صتقل وكجزء من م�صروع املفاعل 

التجريبي الدويل )ITER( يف رو�صاتوم، ت�صارك 
النووية احلرارية هما معهد عموم  منظمتان يف االأبحاث 

 )VNIIEF( التجريبية  للفيزياء  العلمي  للبحث  رو�صيا 
يف �صاروف الذي يدر�س االندماج بالق�صور الذاتي، ومعهد 

املغناطي�صي. احلب�س  اندماج  يف  املتخ�ص�س  كورت�صاتوف 

VNIIEF الندماج بالق�شور الذاتي يف 

بالق�صور  النووي احلراري  االندماج  يتم حتقيق  تقليديا، 
الذاتي على النحو التايل: يتم �صغط هدف الوقود الكروي 

الذي يحتوي على عدة طبقات من الوقود واالأ�صداف 
اإىل كثافة تتجاوز الكثافة العادية بثالث مرات من حيث 
ليزر عالية  اأ�صعة  با�صتخدام  الهدف  يتم �صغط  احلجم. 

الطبقة  تعمل طاقتها على تبخري  اأيونية.  اأ�صعة  اأو  الطاقة 
اخلارجية لهدف الوقود، مما ينتج عنه قوة رد فعل �صد 

اأن تكون موجة  الطبقة الداخلية و�صغط الهدف. يجب 
ال�صدمة الناجتة قوية مبا يكفي لرفع درجة حرارة الوقود 

اإىل م�صتوى كاٍف لبدء التفاعل النووي احلراري.

VNIIEF اأول منوذج  يف اأوائل دي�صمرب 2020، اأطلقت 
2M-UFL الالزمة الإجراء  الأقوى وحدة ليزر يف العامل 

الذاتي ودرا�صة  جتارب على اندماج احلب�س بالق�صور 
القا�صية )عند �صغط ودرجة  خ�صائ�س املواد يف الظروف 

حرارة عالية جًدا(.

الوحدة االأوىل لها ثماين قنوات ليزر. يف املجموع، 
�صيكون  لديه 192 قناة ليزر. هذا يعني اأن 192 �صعاع 

�صتتلقى  الهدف من جوانب خمتلفة.  �صت�صرب  ليزر 
االأهداف النووية احلرارية املو�صوعة داخل الوحدة طاقة 
نب�صة تزيد مبقدار 1.5 مرة عن تلك املوجودة يف من�صاأة 

املتحدة  الواليات  الوطنية )NIF( ومقرها  االإ�صعال 
، والتي تعد حالًيا اأقوى مولد ليزر بني اأولئك الذين مت 

االإن�صاء. قيد  اأو  تكليفها 

لنمذجة  تعزيز قدراته احل�صابية   VNIIEF يوا�صل 
بالق�صور  اندماج احلب�ص  اأثناء  الوقود  �صلوك لهدف 

اتجاهات
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الهدف،  داخل  الفيزيائية  العمليات  ودرا�صة  الذاتي، 
النووي احلراري.  اال�صتعال  معلمات عملية  وحت�صني 

اأرتيوم غنوتوف، رئي�س ق�صم البحث والتطوير يف  وقال 
"يف  والريا�صية:  النظرية  للفيزياء   VNIIEF معهد 

البيانات  املزيد من  نتوقع احل�صول على  القادمة،  ال�صنوات 
نبنيها". التي  الليزر  التجريبية حول وحدة 

للعمليات  الفهم  مزيًدا من  املعرفة اجلديدة  �صتعطي 
الإن�صاء م�صادر جديدة  اإمكانيات  باإيجاد  وت�صمح  النجمية 

الليزر اجلديدة  التجارب على وحدة  �صتبداأ  للطاقة. 
يف عام 2021. قال �صريجي جارانني، ع�صو االأكادميية 

 VNIIEF الرو�صية للعلوم، نائب مدير فيزياء يف 
كل    VNIIEF وم�صمم عام الأنظمة الليزر: "لدى 
ا�صتعال نووي  الفر�ص ليكون االأول يف العامل لتحقيق 

حراري يف االأهداف".

املغناطي�شي يف معهد  اندماج احلب�ض 
كورت�شاتوف

اال�صم   يوحي  كما  املغناطي�صي  احلب�س  اندماج  ي�صتخدم 
العالية احلرارة  البالزما  على  للحفاظ  مغناطي�صًيا  جمااًل 

داخل التوكاماك دون مل�س جدرانه. توكاماك هو حتويل 
"غرفة حلقية  اإىل  الذي يرمز  الرو�صي  �صوتي لالخت�صار 

مغناطي�صية". ملفات  مع 

يف كانون االأول )دي�صمرب( 2020، ابتكر فريق من 
لوحدة  مفهوًما  ت�صميًما  كورت�صاتوف  معهد  من  الباحثني 

واالن�صطار  النووي احلراري  االندماج  ت�صتخدم  هجينة 

النووي  ا�صتخدام االندماج احلراري  �صيتم  النووي. 
النووي  االن�صطار  يف  للتحكم  للنيوترونات  كم�صدر 

البالزما  تغذية  "اإن  يف قلب مفاعل نووي تقليدي. 
الثقيلة  الهيدروجني  النووي احلراري )نظائر  بالوقود 

واإزالة نواجت االندماج  والديوترييوم والرتيتيوم(، 
اإمكانية اال�صتخدام  اأن  )الهيليوم(، واالأهم من ذلك، 

�صت�صمن  بالوقود  التزود  الوقود يف عملية  املتكرر خلليط 
قول  الهجني"، وذلك على حد  للخليط  امل�صتمر  الت�صغيل 

الباحثني يف معهد كورت�صاتوف عن  اأنانييف، كبري  �صريجي 
الهجينة. الوحدة  مزايا 

معهد  التي طورها  الهجينة  للتكنولوجيا  اأخرى  ميزة 
النووية  النفايات  ت�صتطيع حرق  اأنها  كورت�صاتوف هي 

االأكتينيدات  مثل  النووية،  الطاقة  العمر ملحطات  الطويلة 
ال�صغرية، واحل�صول على وقود جديد ملفاعالت االن�صطار.

بناء من�صاأة جتريبية بقدرة  التالية يف  تتمثل اخلطوة 
حرارية ت�صل اإىل 500 ميجاوات.

ITER

توا�صل رو�صيا م�صاركتها يف م�صروعITER  .  والهدف 
هو بناء مفاعل نووي حراري من نوع توكاماك واإثبات 

التطبيقات  فيه يف  املتحكم  االندماج  ا�صتخدام  اإمكانية 
التجارية. الدول امل�صاركة يف امل�صروع هي رو�صيا والهند 

وال�صني والواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية واليابان ودول 
االحتاد االأوروبي.

وفًقا للعقد ، تتعهد رو�صيا بتوريد 25 نظام معدات عايل 
Nb3SN وNbTi  مت  التقنية لـ.ITER  ومنها 

اأن  املعروف  املنا�صب. ومن  الوقت  ت�صنيعهما وتوفريهما يف 
باأعلى جودة يف  تتميز  الرو�صية ال�صنع   الفائقة  املو�صالت 

العامل.

يف نوفمرب 2020 ، قامت �صركة رو�صاتوم باأول �صحنة من 
مللفات  الطاقة  اإمداد  لنظام  الكهربائية  املفاتيح  جمموعة 
وتتكون   ITER التو�صيل  الفائقة  الكهربائي  املغناطي�س 

اتجاهات
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الكهربائية  للمفاتيح  اأجهزة  ع�صرة  االأوىل من  ال�صحنة 
التيار  وع�صرة رفوف حتكم. وهي م�صممة حلماية حموالت 

املرتدد يف حاالت الطوارئ.

لقيا�س  ب�صرية  األياف  جم�صات  ال�صحنة  ت�صمنت  كما 
ق�صيب  ومراقبة حالة  الكهربائية  التالم�صات  درجة حرارة 

عزاًل  ال�صوئية  االألياف  ت�صمن جم�صات  التو�صيل. 
الكهرومغناطي�صي  للتداخل  ومقاومة  للكلفانية  طبيعًيا 

املمكن  اأنها جتعل من  املغناطي�صي. كما  املجال  وتقلبات 
القيا�ص على م�صافات طويلة  باآالف نقاط  اأنظمة  بناء 

  ITER لـ  من بع�صها البع�ص وهذا مهم جًدا بالن�صبة 
الذي يبلغ طول ق�صبان النقل اخلا�صة به اأكرث من 

5000 مرت" وذلك ح�صب تو�صيحات مك�صيم مانزوك، 
والتكنولوجيا  للعلوم  �صينتيز  BI-4 يف مركز  رئي�س وحدة 

لرو�صاتوم. اإيفرميوف  اأبحاث  ملعهد  التابع 

الدولية البحثية  امل�شاريع  غريها من 

بورك�صينو.  تعاون  باحثون من معهد كور�صاتوف يف  ي�صارك 
يف االآونة االأخرية، وجد العلماء دلياًل على اأن الهليوم 

لي�س  الهيدروجني  يتم ت�صنيعه من  ال�صم�س  املوجود يف 
 ، املت�صل�صلة  الربوتون-الربوتون  تفاعالت  فقط يف عملية 

والنيرتوجني  الكربون  ي�صمل  الذي  التفاعل  ا يف  اأي�صً ولكن 
CNO(. وقام الفيزيائي االأملاين  واالأك�صجني )دورة 

األربي�صت بيث الذي ح�صل على جائزة  االأمريكي هانز 
نوبل الكت�صافه يف عام 1967، قام بتطوير النظرية التي 

ال�صم�س  التفاعل يف  ت�صف رد الفعل هذا. وتبلغ ن�صبة هذا 
حوايل ٪1.

كورت�صاتوف  النيوترينو يف معهد  فيزياء  ق�صم  رئي�س  اأكد 
االأبحاث  "�صت�صاعدنا  �صكوروحفاتوف:  ميخائيل 

اأف�صل  ب�صكل  النجمية  العمليات  فهم  على  امل�صتقبلية 
واحل�صول على مزيد من املعرفة حول الرتكيب 

لل�صم�ص". الكيميائي 

الآفاق احلرارية النووية

اأن االندماج النووي  يعتقد بيرت غارنري من �صاك�صو بنك 
الرخي�صة  للكهرباء  احلراري هو م�صدر جديد وفري 

مل  لعامل  اآفاًقا  يفتح  االندماج  طاقة  اإتقان  للغاية:  "اإن 
اأو الغذاء، وذلك بف�صل حتلية  يعد يعوقه نق�ص املياه 

اإنه عامل لو�صائل نقل رخي�صة  العمودية.  املياه والزراعة 
االأمتتة  وتكنولوجيا  بالكامل  العنان  مطلقة  وروبوتات 

اآخر جيل مطلوب  مما يجعل جيل ال�صباب احلايل 
بع�ص  جانب  اإىل  وذلك  ال�صرورة.  بحكم  "للعمل" 
تغري  لوتائر  الكربون تخفي�صا  اأك�صيد  لثاين  العزل 

املناخ اجلاري. واالأف�صل من ذلك كله، ت�صمح الطاقة 
باأن ي�صبح م�صتقاًل عن  بلد تقريًبا  االندماجية لكل 

اأ�صرع واأكرب يف م�صتويات  الغذاء والطاقة، وي�صهد ترقية 

اتجاهات



#1 )236( | يناير 2021   نشرة األنباء

اإىل املحتويات العودة 

االإطالق". على  املعي�صة 

ومع ذلك، مع االأخذ يف االعتبار موقف ال�صيد غارنري قد 
اإعادة توجيه اال�صتثمارات.  الرئي�صي هو  اأن هدفه  نفرت�س 

وقال بيرت غارنري: "االأهم من ذلك، اأن اال�صتثمار 
�صي�صمح  العام واخلا�ص  القطاعني  ال�صخم من قبل 

�صنوات  االندماج اجلديد يف غ�صون ب�صع  بتنفيذ ت�صميم 
ق�صرية". 

وتظهر نظرة عامة موجزة عن اأعمال االندماج النووي 
اأن مهام البحث احلالية  احلراري من قبل العلماء الرو�س 
وت�صتهدف  واالأ�صر  لل�صركات  الطاقة  توليد  م�صاألة  تتجاوز 

النجوم.  والبحث يف طبيعة  الطاقة بدورة مغلقة  توليد 
النووي  وعلى حد قول ارتيوم غنوتوف، فاإن "االندماج 

بال�صهل  لي�ص  امر  للتحكم هو  احلراري اخلا�صع 
من ناحية العلم. ويجري البحث يف االندماج النووي 

احلراري يف العديد من البلدان ويعترب اأحد رموز 
التقدم يف جماالت  التكنولوجي. غالًبا ما يحفز  التطور 

املواد، والليزر،  االأ�صا�صية، ودرا�صات  العلوم  اأخرى، مثل 
الع�صر  تواكب  رو�صيا  البالزما، وغريها.  وتكنولوجيا 

البحث." وتوا�صل  اخلا�صة  م�صاريعها  وتطور 

اإمكانيات التوليد احلراري النووي  ال يزال يتعني درا�صة 
الدولية.  لل�صراكات  اإنها مهمة   - التجارية  لالأغرا�س 

اأن العامل اجلديد املدعوم  الباحثون الرو�س  ويعتقد 
لي�س حقيقة عام  التجارية  النووية احلرارية  بالطاقة 

2021 وال ال�صنوات القادمة.

التي  املعرفة  فاإن  ناحية،  "من  ويو�صح ارتيوم غنوتوف: 
العملية  التطبيقات  اإىل  اأقرب  لدينا جتعلنا  تراكمت 

لالندماج احلراري النووي. ومن ناحية اأخرى، ندرك 
العلماء  املهمة. ف�صل  اأو�صح مدى �صعوبة هذه  ب�صكل 

عدة مرات يف التنبوؤ ملواعيد حتقيق تفاعل نووي حراري 
مهم يف ظروف املخترب - وهي مهمة �صعبة ولكنها 

اأب�صط بكثري من بناء مفاعل نووي حراري. هذا هو 
النووية  التجاري للطاقة  اأن اال�صتخدام  ال�صبب يف 

احلرارية لي�ص هو ما �صيحدث يف ال�صنوات القادمة. 
اأن نكون متفائلني ونتوقع  "علينا  اأرتيوم غنوتوف:  وقال 

اأن ن�صتغلها يف غ�صون 20 اإىل 30 �صنة".

ومع ذلك، وافق ارتيوم غنوتوف على اأن الطاقة النووية 
– �صتحدث تغيريات  احلرارية - عندما ت�صبح حقيقة 

ت�صمح  واالقت�صاد حيث  الطاقة  جذرية يف �صناعة 
و�صتغري حياتنا  املكثفة  الطاقة  تقنيات  اإىل  بالو�صول 

لالأف�صل عموما.  

الرجوع اىل بداية الق�صم
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يف حوار م�صتمر
الوطنية  النووية  التحتية  البنية  اإن تطوير 

م�شتحيل بدون حوار م�شتمر مع �شركاء 
اأجانب. بحث كبار مديري �شركة رو�شاتوم 

وزملوؤهم من م�شر والإمارات العربية املتحدة 
ودول اأخرى، يف اأواخر العام 2020، اجلوانب 

امل�شتوى.   رفيعي  للتعاون يف حدثني  الرئي�شية 
اأطلقت رو�شاتوم م�شابقة فيديو عرب  كما 

اإفريقيا. لل�شباب يف  الإنرتنت 

الهند�صي  للق�صم  التابعة  ال�صبعة  م�صروع  مديرية  عقدت 
العامني  واملقاول  امل�صمم  رو�صاتوم )ب�صفتها  �صركة  يف 

رو�صاتوم  و�صبكة  الذرية(  للطاقة  ال�صبعة  ل�صركة حمطة 
للمقاولني املحتملني الأول  الدولية ندوة عرب االإنرتنت 

حمطة للطاقة الذرية يف م�صر بتاريخ 22 دي�صمرب 2020.

الندوة عرب  انعقاد  ون�صر املنظمون، قبل �صهر من 
االإنرتنت، دورة حتتوي على 16 عر�ًس تقدميًي على من�صة 

للم�صاركني يف هذه  الفر�صة  واأتيحت  تفاعلية خا�صة، 
الندوة عرب االإنرتنت لدرا�صة هذه املواد م�صبًقا واإر�صال 

با�صتخدام منوذج  التقدميية  العرو�س  موؤلفي  اإىل  اأ�صئلتهم 
املوقع. على  خم�ص�س 

مت تزويد اجلمهور، كجزء من الدورة، مبعلومات مف�صلة 
التدقيق  واإجراءات  للم�صرتيات  االأ�صا�صية  املبادئ  عن 
االخت�صا�صات  ومتطلبات  للموردين  املتاحة  والفر�س 

الت�صميم  وثائق  اإدخال تعديالت على  واإجراءات 
اأجاب موظفو  املعتمدة من قبل، وغريها.   التف�صيلية 

رو�صاتوم، خالل الندوة عرب االإنرتنت، على االأ�صئلة 
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وقدموا التف�صريات الالزمة حول االأمور التي متت 
مناق�صتها.

ح�صر الندوة عرب االإنرتنت مدراء م�صوؤولون عن اجلوانب 
الذرية وممثلون عن  للطاقة  ال�صبعة  مل�صروع  الرئي�صية 

هيئة حمطات الطاقة الذرية يف م�صر، وكبار املوردين 
املتحدة وم�صر وفرن�صا  العربية  االإمارات  الدوليني من 

اأخرى. وبيالرو�صيا ودول 

�صو�صنني،  لالإن�صاءات غريغوري  ال�صبعة  اأكد مدير حمطة 
وثيقة ومفيدة  ببناء عالقات  ب�صدة  اإن رو�صاتوم مهتمة 

املوردين  واإ�صراك  امل�صرية  ال�صركات  للطرفني مع 
امل�صروع. التاآزر يف  لتحقيق  الرائدين  والدوليني  الوطنيني 

لتطوير  اأهم م�صروع  الذرية  للطاقة  ال�صبعة  تعترب حمطة 
باأكملها.  اإفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  ومنطقة  م�صر 

ال�صبعة  ويرى حممد رم�صان، مدير م�صروع حمطة 
"اأن  للطاقة الذرية بهيئة حمطات الطاقة الذرية يف م�صر 

اإيجابي على تنمية  تاأثري  امل�صروع �صيكون له بال �صك 
املحلية". ال�صناعات 

وتعترب هذه الندوة عرب االإنرتنت هي االأوىل يف �صل�صلة 
التي �صتعقدها رو�صاتوم، فقد مت  من االأحداث املماثلة 

التخطيط لدورة اأخرى من املحا�صرات وندوة جديدة عرب 
االإنرتنت بناًء على نتائجها يف ربيع العام 2021.

اإخبارية  االأو�صط )بوابة  ال�صرق  عقدت �صركة مرافق 

للمرافق يف دولة االإمارات العربية املتحدة( بالتعاون مع 
رو�صاتوم، يف اأواخر �صهر دي�صمرب، ندوة عرب االإنرتنت 

الطاقة  م�صتقبل  ت�صريع  النووية:  "الطاقة  بعنوان 
االإقليمي  الرئي�س  نائب  الندوة  اإدارة  النظيفة"، وتوىل 

األك�صندر  اأفريقيا  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  رو�صاتوم  ومدير 
للجمعية  العام  املدير  الندوة  فورونكوف، كما ح�صر 
التنفيذي  والرئي�س  وليون  بلباو  �صما  العاملية  النووية 

وناق�س  النووية حممد احلمادي.  للطاقة  االإمارات  ملوؤ�ص�صة 
امل�صاركون يف الندوة عرب االإنرتنت، من بني اأمور اأخرى، 

لزيادة  بالكامل  النووية  الطاقة  اإمكانات  ت�صخري  �صبل 
وكيف  الكربون،  منخف�صة  كهرباء  توليد  م�صاهمتها يف 

اإمكانية  وزيادة  التكاليف  التكنولوجيا يف خف�س  ت�صاعد 
اآفاق الطاقة النووية يف  احل�صول على الكهرباء وما هي 

االأو�صط. ال�صرق  االنتقالية يف  املرحلة 

ال�صرق  "لطاملا كان  األك�صندر فورونكوف قائال:  اأكد 
اأولوياتنا، فنحن نقوم حالًيا  االأو�صط وال يزال اأحد اأهم 
ذرية:  لبناء حمطتي طاقة  رئي�صيني  بتنفيذ م�صروعني 

اأننا نريد اأن  ال�صبعة يف م�صر واأكويو يف تركيا. مبا 
نكون اأقرب اإىل �صركائنا واأن نقدم لهم اأف�صل اخلدمات 

اإقليمًيا يف دبي يف العام 2016.  اأن�صاأنا مركًزا  املمكنة، فقد 
الناجح  والتعاون  العالقات اخلا�صة  ونرغب مبوا�صلة 

بني بلداننا.  ونحن جاهزون مل�صاركة خربتنا يف التقنيات 
اأف�صل". النا�ص  اأن جتعل حياة  املتطورة التي ميكنها 

االأن�صطة  اأحد  النووية هو  العام للطاقة  الت�صور  اإن حت�صني 
فيها.  توجد  التي  البلدان  رو�صاتوم يف  ل�صركة  الرئي�صية 

والتكنولوجيا،  بالعلوم  االهتمام  الإثارة  رو�صاتوم  �صعي  ويف 
 Atoms Empowering ال�صركة م�صابقة  اأطلقت 

م�صابقة  وهي  اإفريقيا(،  لتمكني  )الذّرة    Africa
لل�صباب يف  االإنرتنت  ال�صاد�صة عرب  ال�صنوية  الفيديو 

ال�صباب  واملهنيني  للطالب  مفتوحة  امل�صابقة  اإن  اإفريقيا. 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 18 و35 عاًما، وهي تهدف 

النووية  التكنولوجيا  ا�صتك�صاف  على  ال�صباب  ت�صجيع  اإىل 
تفيد مناطقهم. اأن  ومعرفة كيف ميكن 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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ال�صباب  واألهمت مئات  العام 2015  بداأت امل�صابقة منذ 
اأنحاء القارة لفهم فوائد الطاقة النووية ولبدء  يف جميع 

النووية. ال�صناعة  املهنية يف قطاع  حياتهم 

الرئي�س  لريان كوليري،  وفًقا  النووية،  التقنيات  اإن 
 Rosatom Central and التنفيذي ل�صركة  
وجنوب  و�صط  )رو�صاتوم   Southern Africa

اأن  اأفريقيا(، يف �صميم العديد من االبتكارات التي ميكن 
كبري. ب�صكل  اإفريقيا  منها  ت�صتفيد 

ب�صدة  "اإن رو�صاتوم مقتنعة  واختتم كوليري حديثه قائال: 
اأن يلعب ال�صباب دورا حيويا يف حتقيق اأهداف  ب�صرورة 

امل�صتدامة، وعلى وجه اخل�صو�ص  للتنمية  املتحدة  االأمم 
يف مكافحة تغري املناخ.  ت�صع رو�صاتوم قدًرا كبرًيا من 

اآرائهم  ال�صباب لتعزيز مواهبهم وم�صاركة  املوارد يف دعم 
واأفكارهم.  نحن على ثقة من اأن الطاقة النووية ميكن 

اأهداف االأمم املتحدة للتنمية  اأن ت�صاعد يف حتقيق 
اإفريقيا، لي�ص فقط من خالل الطاقة  امل�صتدامة يف 

ا من خالل  اأي�صً وباأ�صعار معقولة، ولكن  النظيفة 
الزراعية  واملمار�صات  للحياة  املنقذة  الطبية  االإجراءات 

تقنًيا". املتقدمة 

هذا و�صيتم اختيار ثالثة فائزين من قبل جلنة 
اللجنة ممثلني عن  امل�صتقلني. ت�صم  من اخلرباء 

وكاالت و�صركات نووية مثل رو�صاتوم وهيئة حمطات 
اإعالميني مثل  الطاقة الذرية يف م�صر، وممار�صني 

)م�صر(،   Influence Communications
االإقليمية، مثل )املراأة  النووية  واملنظمات غري احلكومية 

ال�صاب  االإفريقي  النووية(، و)اجليل  اإفريقيا اجلنوبية  يف 
افريقيا(. النووية جلنوب  النووي( و)املوؤ�ص�صة  يف املجال 

و�صيمنح �صانعو اأف�صل 3 مقاطع فيديو رحلة مدفوعة 
التكاليف بالكامل اإىل رو�صيا، حيث �صتتاح لهم فر�صة 

زيارة العديد من مناطق اجلذب ال�صياحي امل�صهورة عاملًيا 
واملوؤ�ص�صات النووية واملن�صاآت النووية املتقدمة يف البالد. اإن 

باب التقدمي مفتوح حتى 31 كانون الثاين/يناير 2021.

اأول حمطة للطاقة  لبناء  الوقت احلا�صر  ت�صتعد م�صر يف 
اأربعة  الذرية يف ال�صبعة، والتي من املقرر اأن ت�صم 

VVER-1200، ومن �صاأن هذه  مفاعالت من طراز 
ال�صرق  املحطة تعزيز مكانة م�صر كدولة رائدة يف منطقة 

الدول  اإىل م�صاف  اإفريقيا وترقيها  االأو�صط و�صمال 
املتقدمة. 

وقال اأجمد الوكيل، رئي�س هيئة حمطات الطاقة الذرية 
"اأخبار اليوم" االأ�صبوعية  يف م�صر، يف مقابلة مع �صحيفة 

للطاقة  مهم  م�صدر  النووية  "الطاقة  امل�صرية: 
الوطنية  اخلطط  متطلبات  لتلبية  الالزمة  الكهربائية 

فاإن  له،  ووفقا  واالقت�صادية".  االجتماعية  للتنمية 
ال�صبعة لن تبق حمطة الطاقة الذرية الوحيدة يف البالد. 

النووي  "لن يقت�صر الربنامج  الوكيل:  اأو�صح اأجمد  حيث 
اإذ  الوطني على م�صروع بناء حمطة ال�صبعة فقط.  

التف�صيلية بالقرب من  الدرا�صات  قد مت االنتهاء من 
اإذا كان موقعا جنيلة 1 وجنيلة 2  النجيلة لتحديد ما 

واملتطلبات  باملعايري  يفيان  �صيدي مطروح  يف حمافظة 
امل�صرية ومنا�صبني لبناء مفاعالت نووية".   النووية 
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