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Представители ТВЭЛ, ENUSA, ENSA и IDOM подписывают меморандум

خطوات العلوم الكربى 
نحو الأمام

التابعني  اقرتب م�شروعان كبريان ومعقدان، 
مل�شروع خطوات العلوم الكربى نحو الأمام يف 

رو�شيا من الكتمال. يف 8 فرباير/ �شباط، مت 
 .PIK اأخريًا اإطالق الطاقة ملفاعل الأبحاث 

بعد يومني، يف 10 فرباير، اأ�شدرت الوكالة 
)رو�شتيخنادزور(  النووية  للرقابة  الرو�شية 
رخ�شة بناء لوحدة طاقة جتريبية مبفاعل 

BREST-OD-300. كال  النيوترون ال�شريع 
نوعهما. امل�شروعني فريدان من 

PIK

اأبحاث  لــ»مفاعل  الرو�سية  باللغة  اخت�سار  هو   PIK

 ،PIK ملفاعل  الرئي�سية  الوظيفة  تتمثل  التدفق«.  عايل 
التدفق. كما يوحي ا�سمه، يف توليد حزم نيوترونية عالية 

العديد من  النيوترونات يف  ا�ستخدام تدفق  يتم 
التخ�س�سات، مبا يف ذلك علم الأحياء، والطب، وعلوم 

لعمليات  الأغرا�ض  الآثار كو�سيلة متعددة  املواد وعلم 
النيوتروين يف احل�سول  الت�ستت  وت�ساعد طريقة  البحث. 

والنانوية.  الدقيقة  الأنظمة  معلومات مف�سلة حول  على 
النيوترونات  اأي  الباردة،  النيوترونات  ا�ستخدام  اأن  كما 

بزاوية �سغرية  الت�ستت  وتقنيات  املنخف�سة،  الطاقات  ذات 
اأعمق  اإلقاء نظرة  الباحثني من  النعكا�سي، متّكن  والقيا�ض 

النانوي وغريها من  والت�ستت  البوليمرات،  فيزياء  على 
الطويلة. امل�سطربة  الهياكل 

اأوائل  للمفاعل تاريخ طويل و�سعب. بداأ ت�سييده يف 
للتكنولوجيا  الذهبي«  »الع�سر  املا�سي،  القرن  �سبعينات 

ت�سييد  كان   ،1986 بحلول عام  ال�سوفيتية.  النووية 

أخبار روساتوم
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كارثة  بعد  ولكن  تقريًبا،    %70 بن�سبة  اكتمل  قد   PIK
املفاعالت،  اأنظمة  ت�سرينوبيل، كان لبد من تعديل بع�ض 

واإن�ساء مباٍن وهياكل  اإ�سافية  اأمان  اأنظمة  تركيب  يليها 
جديدة. وفقط يف 8 فرباير عام 2021، مت اأخريًا اإطالق 

املفاعل.

كورت�ساتوف،  معهد  رئي�ض  كوفالت�سيوك،  ميخائيل  قال 
PIK، خالل مرا�سم الإطالق: »اإنه جناحنا  حيث يقع 

امل�شرتك - جناح املجتمع الأكادميي، جناح موؤ�ش�شة 
النتيجة  اإن  كورت�شاتوف.  معهد  وبالطبع  رو�شاتوم 

اإل بف�شل تعاوننا الوثيق  التي مت حتقيقها مل تتحقق 
والفعال«.

PIK هو م�سروع دويل: مت تطويره مب�ساعدة باحثني 
اأملانيني، كما مت ت�سنيع جزء من معداته يف اأملانيا. وقع 

اأجنبية.  اتفاقية مع فرق بحث  بالفعل  كورت�ساتوف  معهد 
اتفاقية مع  وقعنا  »لقد  كوفالت�سوك:  ميخائيل  قال 

البيالرو�شيني قبل يومني فقط... وهي تن�ص  زمالئنا 
 .»PIK التجارب با�شتخدام  اإجراء  على م�شاركتهم يف 

ووفًقا له، هناك باحثون من دول خمتلفة يعربون عن 
بالتعاون.  اهتمامهم 

�سوف توا�سل رو�سيا بناء واإطالق مفاعالت الأبحاث. 
رو�ساتوم:   ملوؤ�س�سة  العام  املدير  ليخات�سيوف،  األيك�سي  قال 

اآخر يف هذا املجال ينفذه املعهد امل�شرتك  »م�شروع 
اأبحاث املفاعالت  لالأبحاث النووية يف دوبنا ومعهد 

MBIR، وهي من�شاأة  اإنها  الذرية يف دمييرتوفغراد. 
الأغرا�ص.  �شريع متعدد  نيوتروين  بها مفاعل  بحثية 

الطلب  اإجمايل  بالفعل  �شنلبي  املفاعلني،  بف�شل هذين 
اإن هذا الأمر مهم  العاملي لالأبحاث حول النيوترونات. 

النووية،  الطاقة  الأ�شا�شية وتطوير  العلوم  من حيث 
ول�شيما النتقال اإىل اجليل الرابع من املفاعالت 

النووية«.

PIK بالكامل يف عام 2022. من املتوقع اأن يتم ت�سغيل 

BREST مفاعل 

BREST-OD-300 اإىل »مفاعل نيرتوين �سريع  يرمز 
ميغاواط.   300 الكهربائية  قدرته  الر�سا�ض«.  بتربيد 
يحتوي املفاعل على نظام متكامل: يتم و�سع مولدات 

الطبقات  املتعدد  ال�سلب  البخار داخل برميل من 
اأ�سا�سية. وخر�سانة 

ن�سبًيا  بنقطة غليان عالية  الر�سا�ض  ا�ستخدام مربد  اإن 
)حوايل 1700 درجة مئوية( ووقود اأحادي النيرتيد عايل 

الكثافة مع درجة حرارة ان�سهار تزيد عن 2800 درجة 
دوران  واإمكانية  ال�سلبية،  املتبقية  واإزالة احلرارة  مئوية، 

اإيقاف امل�سخات، انه يعد من  �سائل التربيد حتى مع 
ملنع احلوادث اخلطرية. الطبيعية  ال�سالمة  اأنظمة 

رو�ساتوم  ملوؤ�س�سة  ُي�سمح  النظامي،  الرتخي�ض  اإ�سدار  مع 
بالبدء يف بناء املفاعل.

BREST-OD-300 جزًءا من مركز الأبحاث  يعترب 
التجريبي )ODEK(، والذي يتم بناوؤه حالًيا يف 

ا  اأي�سً املركز  �سي�سم  توم�سك(.  )منطقة  �سيفري�سك 
ملعاجلة  ومن�ساأة  ت�سنيعه،  /اإعادة  الوقود  لت�سنيع  من�ساأة 

قيد  الت�سنيع  اإعادة  الت�سنيع/  اإن مرفق  امل�ستهلك.  الوقود 
بالفعل. الإن�ساء 

)تفيل   TVEL �سركة  رئي�سة  نيكيبيلوفا،  نتاليا  اأ�سارت 

أخبار روساتوم



#3 )239( | مارس 2021 نشرة االخبار

اإىل املحتويات العودة 

»جميع  اأن  للوقود النووي يف موؤ�س�سة رو�ساتوم( اإىل 
ومن�شاآت   BREST ملفاعل  الرئي�شية  واملعدات  الأنظمة 

امل�شتهلك  الوقود  ومعاجلة  الت�شنيع  /اإعادة  الت�شنيع 
ل مثيل لها على الإطالق. يتعني على فريق م�شروع 
)بروريف( حل املهام غري الروتينية يف كل من اإدارة 
للجزء  الالزمة  وبرنامج مكثف لالأبحاث  الإن�شاءات 

املفاعل«. ت�شميم  الفني من 

اأعوام حتى الآن، �ساركت تفيل و�سركتها  على مدار ثمانية 
 )SCP( الكيميائية  للمواد  �سيبرييا  م�سنع  الفرعية 

BREST. اأنتج امل�سنع اأكرث من األف من  يف م�سروع 
التي حتتوي على وقود خمتلط  التجريبية  الوقود  جممعات 

اليورانيوم )MUPN(. قام  البلوتونيوم من  من نيرتيد 
اإن�سائية خمتلفة  ومواد  ت�سميمات  بتجربة   SCP م�سنع 

لإيجاد احلل الأمثل للمفاعل. مت حتميل الدفعة الأوىل من 
التابع   600-BN التجريبية يف مفاعل  الوقود  ق�سبان 

ملحطة الطاقة النووية بيلويار�سك يف عام 2014. ويف عام 
2016، مت اإخراجها ودرا�ستها بدقة. واأظهرت الدرا�سة 

اأبعادها، دون اأي عيوب تذكر  اأن الق�سبان حافظت على 
اأجزائها الهيكلية. مت حتميل عدة جمموعات اأخرى،  يف 

كل منها حتتوي على 61 ق�سيب وقود، يف املفاعل يف ربيع 
الوقود  لق�سبان  الهند�سي  الت�سميم  2020. مت تطوير  عام 

معهد  للمفاعل يف  التجاري  الت�سغيل  ل�ستخدامها يف 
الع�سوية  غري  للمواد  العلمي  للبحث  الرو�سي  بوت�سفار 

.)VNIINM(

BREST حا�سًما يف عام  من املقرر اأن يكون م�سروع 
ODEK اإىل دفع  2026. و�سيوؤدي اإطالق مركز 

ال�سناعة اإىل الأمام، يف طريقها لإغالق دورة الوقود 
اليورانيوم  النووي وزيادة ا�ستخدام الطاقة املوجودة يف 

امل�سعة. النفايات  وتقليل  الطبيعي 

م�شروع �شوداباو يتقدم
تبداأ رو�شاتوم العمل يف بناء وحدتني يف 

النووية.  الطاقة  لتوليد  �شوداباو  حمطة 
وفًقا للعقد العام، �شيتم �شب اخلر�شانة الأوىل 

يف الوحدة رقم 3 يف اأكتوبر/ ت�شرين الأول 
2021 والوحدة رقم 4 يف اأغ�شط�س/ اآب 

.2022

AEM ببناء وحدتني رقم 3 و 4 ملحطة �سوداباو  �ستقوم 
يف القرية التي حتمل نف�ض ال�سم، وتقع على �ساحل 

وفًقا  الوحدتني  بناء  و�سيتم  ال�سني.  لياونينغ يف  مقاطعة 
القدرة  الرو�سي )مفاعل   1200-VVER لت�سميم 

املائي-املائي(.

بداأت التح�سريات لأعمال البناء يف يونيو/ حزيران عام 
لبناء  اتفاقية تعاون  2018 عندما وقعت رو�سيا وال�سني 
عدة وحدات الطاقة، كما اأبرمت اتفاقية يف اإطار لبناء 

حمطة �سوداباو لتوليد الطاقة النووية. يف وقت مبكر من 
مار�ض/ اآذار عام 2019، وقع الطرفان عقد الت�سميم 
الهند�سي، تاله عقد عام للوحدتني 3 و 4 يف يونيو من 

العام. نف�ض 

بت�سميم اجلزر  رو�ساتوم  �سركة  �ستقوم  للعقد،  وفًقا 

أخبار روساتوم
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لالطالع على املراجع

 AtomStroyExport ال�سركتان   تنتمي 
ASE(( وAtomProekt اإىل ق�سم الهند�سة 

يف موؤ�س�سة رو�ساتوم، وهي موؤ�س�سة رائدة عاملًيا تقوم 
ببناء معظم حمطات الطاقة النووية يف اخلارج، 
ولديها اأكرب جمموعة من عقود البناء النووية يف 
اأوروبا وال�سرق الأو�سط  العامل. ويعمل الق�سم يف 

الهادئ. واملحيط  واآ�سيا  اأفريقيا  و�سمال 

اإدارة امل�ساريع  ASE يف  لـ  تتمثل الأن�سطة الأ�سا�سية 
والنووية  الطاقة احلرارية  بناء حمطات  فيما يخ�ض 
البناء واخلدمات  واأعمال  الت�سميم  والإ�سراف على 

 AtomProekt ال�سلة. تركز  ال�ست�سارية ذات 
الطاقة احلرارية  وهند�سة حمطات  ت�سميم  على 

واملعدات  الآلت  واإنتاج  التكنولوجيا  وتطوير  والنووية 
املتعلقة  الفنية  الوثائق  ومراجعة  العلمي  والبحث 

النووية  وال�سالمة  النووية  الطاقة  با�ستخدام 

والآلت  باملعدات  وتزويدهما  للوحدتني  النووية 
الإ�سراف على  توفري خدمات  الرئي�سية، وكذلك 

 CNPP �سركة  �ستقوم  والت�سغيل.  والرتكيب  الت�سميم 
اجلزر  برتكيب   Lioning Nuclear Power
للت�سميم الذي طورته �سركة  الوحدتني  النووية يف كال 

.AtomProekt

AES-2006 يف رو�سيا  مت بالفعل جتربة واختبار ت�سميم 
حيث يتم ا�ستخدامه يف وحدتي حمطة لينينغراد 5 و 6 

II وفًقا  لينينغراد  )وهما واحلدتان الأوىل والتانية ملحطة 
لنظام معلومات مفاعل الطاقة(. ومع ذلك، فاإن �سوداباو 

ولها خ�سائ�ض   II لينينغراد  الأ�سل من  ن�سخة طبق  لي�ست 
اإمدادات  حملية تعتمد على نوع الرتبة واملناخ، واأنظمة 
واحلرائق  النووية  لل�سالمة  القانونية  واملتطلبات  املياه 

البيئية. وال�سالمة 

اإن العمليات التي ت�سبق �سب اخلر�سانة الأول جتري وفق 
املوعد املحدد. مت فح�ض حفرة الأ�سا�ض ملباين اجلزيرة 

اأوائل نوفمرب/ ت�سرين الثاين من عام  النووية وقبولها يف 
اأ�سا�ض خر�ساين حتت املباين الرئي�سية  2020. مت و�سع 

للجزيرة النووية للوحدة رقم 3. ويف الوقت احلايل، يقوم 
املائي  والعزل  ال�سواعق،  بتثبيت احلماية من  العمال 

اكتمل تركيب ق�سبان من حديد  القاعدة. كما  وتعزيز 
.%50 بن�سبة تزيد عن  املفاعل  الت�سليح حتت مبنى 

 جتري اأعمال احلفر يف موقع الوحدة رقم 4 حيث بداأ 
العمال يف حفر احلفرة.

ويف نف�ض الوقت، ت�ستمر عمليات جلب الآلت واملعدات اإىل 
املوقع. يف مطلع �سهر فرباير/ �سباط 2021، مت ت�سليم 
الدفعة الأوىل من الخرتاقات املختومة اإىل املوقع عن 

ال�سكك احلديدية. ت�ستخدم هذه الخرتاقات يف  طريق 

أخبار روساتوم

والإ�سعاعية.

ل�سركة  التابعة  النووي  للوقود   TVEL توحد �سركة 
رو�ساتوم عمل كل من منتجي الوقود النووي و�سركات 
الطرد  اأجهزة  وم�سنعي  وتخ�سيبه  اليورانيوم  حتويل 

توفر  والتطوير. كما  البحث  الغازية ومنظمات  املركزي 
ال�سركة الوقود النووي لـ 75 مفاعل طاقة يف 15 دولة، 
اأبحاث يف ت�سع دول وكا�سحات جليد رو�سية  ومفاعالت 

النووية. بالطاقة  تعمل 

 )AtomEnergoMash  )AEM اإن �سركة
وهو  رو�ساتوم،  ل�سركة  التابع  الطاقة  ق�سم هند�سة 

اأحد اأكرب منتجي اآلت الطاقة يف رو�سيا، ويقدم حلوًل 
واملعدات  الآلت  وتوريد  �ساملة يف ت�سميم وت�سنيع 
والبرتولية  واحلرارية  النووية  بال�سناعات  اخلا�سة 

اإنتاجها يف  وتقع مرافق  ال�سلب.  ال�سفن و�سناعة  وبناء 
وغريها. واملجر  الت�سيك  وجمهورية  رو�سيا 
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مترير الأنابيب عرب جدران واألواح جزيرة املفاعل دون 
اأو اخلروج. ال�سماح للماء والهواء بالدخول 

اأي�سًا �سركة  ويف ذات ال�سهر، بداأت 
من  )جزء   AEM Technologies

مفاعل  ت�سنيع  يف   )AtomEnergoMash
قطع  واجتازت  البخار.  ومولدات   1200-VVER

الوارد وقد  الت�سنيع لوعاء �سغط املفاعل فح�ض اجلودة 
ت�سكيل  يتم  �سريعة حيث  لي�ست عملية  ت�سنيعها. هذه  بداأ 

كل فوهة بوزن 92 طًنا لوعاء �سغط املفاعل ملدة 15 يوًما. 
يف نف�ض الوقت، يتم حت�سري وعاء اللب من اأجل اللحام 
اأ�سغر  البخار  اأوعية مولدات  للتاآكل.  املقاوم  بالرت�سيب 

اأيام فقط.  اآلًيا ملدة �ستة  )وزنها 37 طًنا( ويتم ت�سكيلها 
16، �ستبداأ  الـ  بعد النتهاء من ت�سنيع جميع الأوعية 

البخار. مولدات  عملية جتميع 

على الرغم من اأن حمطة �سوداباو مل تدخل بعد مرحلة 
TVEL وقعت عقًدا مع ال�سركات  البناء، اإل اأن �سركة 

 )CNNC( ال�سينية  الوطنية  النووية  للموؤ�س�سة  التابعة 

يف نوفمرب/ ت�سرين الثاين يف عام 2019 لتزويد وحدتي 
حمطة �سوداباو رقم 3 و 4 بالوقود النووي.

ملوؤ�س�سة رو�ساتوم يف ال�سني.  اأول م�سروع  لي�ض  �سوداباو 
فهي ت�سارك اأي�سًا يف بناء الوحدتني 7 و 8 من حمطة 

اأخرى بنتها  اأربع وحدات  النووية. يوجد  تيانوان للطاقة 
ت�سغيل  بالفعل. مت  الت�سغيل  �سابق قيد  رو�ساتوم يف وقت 

اأول وحدتني يف عامي 2006 و 2007، تليها الوحدتان 3 و 
4 يف 2017 و 2018 على التوايل.

اأبحاث املفاعالت  اأبرم معهد  بالإ�سافة اإىل ذلك، 
النووية )RIAR، جزء من موؤ�س�سة رو�ساتوم( 

 Fangda Carbon New   عقًدا مع �سركة
 RIAR �سيقوم  املواد.  بحوث  لإجراء   Material

باإجراء اختبارات وحتاليل يف مرحلة ما بعد تعر�ض عينات 
اجلرافيت لالإ�سعاع. ظروف الختبار �سوف حتاكي تلك 
العالية   داخل مفاعل احلرارة  �سيقابلها اجلرافيت  التي 
بالغاز  مربدة  عالية  حرارة  HTR-PM600بدرجة 

)HTGR(. و�سيتم ا�ستخدام نتائج الختبار يف درا�سة 
اأجل ا�ستخدام اجلرافيت كمادة هيكلية للب  اجلدوى من 

املفاعل.

لل�سحنة  النووي  الوقود  ا  اأي�سً  TVEL �سركة  �ستنتج 
-CFR ال�سريع  النيوتروين ال�سيني  الأوىل من املفاعل 
املقبلة. ومن  ال�سبع  ال�سنوات  ال�سحنة خالل  600 وتكرار 

املقرر اأن تبداأ عمليات ت�سليم الوقود يف عام 2023.   

الرجوع اىل بداية الق�شم
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#3 )239( | مارس 2021 نشرة االخبار

اإىل املحتويات العودة 

حياة جديدة مع حمطة 
بيالرو�شيا للطاقة 

النووية
دخلت بيالرو�شيا العام املا�شي يف م�شاف الدول 

اأظهر التعاون  التي متتلك القدرة النووية. 
اأنه على الرغم من  بني رو�شيا وبيالرو�شيا 

لدولة  ال�شيا�شية  الدوافع  الحتجاجات ذات 
جماورة، فاإن ع�شر �شنوات كافية لبناء حمطة 
املجتمع  �شتفيد  �شناعة جديدة  واإن�شاء  نووية 

الوطني. والقت�شاد  والبيئة 

بخطوة خطوة 

للتعاون  اتفاقية  يف مار�ض 2011، وقعت رو�سيا وبيالرو�سيا 
يف بناء حمطة للطاقة النووية. وحتتوي حمطة الطاقة 
تتميزان مبفاعالت  النووية يف بيالرو�سيا على وحدتني 

VVER-1200 ب�سعة كهربائية  الثالث من طراز  اجليل 

املحطة  ويتوافق ت�سميم  لكل منهما.  1200 ميجاوات  تبلغ 
الذرية. للطاقة  الدولية  الوكالة  تو�سيات  النووية متاًما مع 

مت ت�سغيل الوحدة الأوىل يف 3 نوفمرب 2020  حيث اأنتجت 
1.5 مليار كيلوواط �ساعة منذ ذلك احلني )وفق البيانات 

يف 26 فرباير 2021(. وتقع الوحدة حاليا يف مرحلة 
امل�ستقبل  يف  املفاعل  وحدة  و�ستخ�سع  التجريبي.  الت�سغيل 

الإطالق  ت�سبق  التي  الديناميكية  لالختبارات  القريب 
التجاري. قال فالدميري غورن،  الت�سغيل  النهائي وبدء 

الوحدة  "�شتدخل  ال�سرقية:  اوروبا  رو�ساتوم  �سركة  مدير 
الربيع ب�شرط  التجاري هذا  الت�شغيل  الأوىل حيز 
جميع  وتلقي  النهائية  الرتخي�ص  عملية  ا�شتكمال 

التنظيمية". الت�شاريح 

الت�سغيل ووفًقا للجدول  2 مرحلة ما قبل  دخلت الوحدة 
هيدرو�ستاتيكية  لختبارات  قريًبا  و�ستخ�سع  الزمني 

املفاعل.  لوحدة  والثانوية  الأولية  و�سطف على احللقات 
ومن املقرر حتميل الوقود يف الربع الثالث على اأن يعقب 

ذلك ت�سغيل املفاعل يف الربع الأخري.

جغرافيا روساتوم
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يف مار�ض مت حتميل جتميعات الوقود الوهمية يف الوحدة 
2 باملحطة. و�سكل اجمايل عدد التجميعات التي مت حتميلها 

باملفاعل 163 وحدة. وهي ن�سخ طبق الأ�سل من جتميعات 
الوقود القيا�سية بنف�ض الت�سميم والأبعاد. ويتم حتميلها 

بدًل من جتميعات ذات وقود نووي يف مرحلة ما قبل الت�سغيل 
لإجراء الفحو�سات الالزمة على وحدة املفاعل والتحقق من 

امتثالها ملوا�سفات الت�سميم ومتطلبات ال�سالمة.

ال�شالمة �شمان 

اخللفية  على  ليتوانيا  من  القوية  املعار�سة  هيمنت 
املحطة  البالد  وتعترب  النووي.  البناء  مل�سروع  ال�سيا�سية 

خطرة، وهو موقف يكاد يكون موثقا. بدًل من تقدمي 
ا مثل تلك التي وقعت يف  احلجج، تنظم ليتوانيا عرو�سً
مايو 2017 عندما طار نائب رئي�ض املفو�سية الأوروبية 

الطاقة  ووزير  ت�سيف�سوفيت�ض  مارو�ض  الطاقة  لحتاد 
الهواء  منطاد  على  فايت�سونا�ض  جيغيمانتا�ض  الليتواين 

يعني �سمنًا نق�ض  الإن�ساء مما  قيد  امل�سنع  لروؤية  ال�ساخن 
امل�سروع. يف  ال�سفافية 

مل تكن هناك حاجة اإىل حيل من هذا القبيل لأن حمطة 
دائًما مفتوحة  النووية يف بيالرو�سيا كانت  الطاقة 

النووية  ال�سالمة  وقام خرباء  الدولية.  التفتي�ض  لعمليات 
النووي بزيارة  من املجموعة الأوروبية ملنظمي الأمان 

ا�ستعرا�ض الأقران اإىل املحطة يف الفرتة من 9 اإىل 10 
فرباير 2021. كما اأجروا تدقيًقا تقنًيا خارج املوقع. 

ويتمتع فريق اخلرباء بخربة وا�سعة يف املجال النووي 
بالمتثال  يتعلق  فيما  وا�ستنتاجاته  راأيه  م�ستقال يف  ويعترب 

ملتطلبات الأمان من قبل كل من م�سغل حمطة الطاقة 
بيالرو�سيا. و�سلطات  بيالرو�سيا  يف  النووية 

يف حديثه يف الربملان الأوروبي يف 11 فرباير 2021، دعا 
الأطراف  �سيم�سون جميع  للطاقة كادري  الأوروبي  املفو�ض 

البعثة تقريرها حول  التعليق حتى تقدم  اإىل المتناع عن 
املحطة. لكن امل�سرعني الأوروبيني قرروا عدم النتظار 
امل�سنع  اإطالق  تاأجيل  وحثوا على  الأولية  لال�ستنتاجات 

التي قدمها  الإجهاد  تو�سيات اختبار  تلبية جميع  يتم  حتى 
الحتاد الأوروبي.

اأوروبا  يف  ال�شيا�شيني  بع�ص  اأن  نرى  اأن  املوؤ�شف  "من 
للطاقة  املناه�ص  الأعمى  للتع�شب  رهائن  اأ�شبحوا 

النووية واعتمدوا قوالب منطية يف خطابهم. ويتحدث 
الكثري عن قرار الربملان الأوروبي الذي و�شف امل�شنع 

مرة اأخرى باأنه "غري اآمن"، والذي مت متريره قبل اأن 
الأوروبي  التابعة لالحتاد  النووية  ال�شالمة  تكمل هيئة 

اأو تعرب عن اأي ا�شتنتاجات.  يبدو  تقييمها يف املوقع 
نح  اأن احلكم قد متت قراءته وختمه حتى قبل اأن متمُ

امل�شاألة  ب�شاأن  والتداول  املحلفني فر�شة لالجتماع  هيئة 
املطروحة"، يختتم فالدميري غورن.

مل تتحقق خماوف  الربملانيني الأوروبيني. يف اأوائل مار�ض 
2021 ، ن�سرت املجموعة الأوروبية ملنظمي الأمان النووي 

تقريرها الأويل ملراجعة الأقران حول خطة العمل الوطنية 
التقرير  وا�سعو  و�سدد  الإجهاد يف بيالرو�سيا.  لختبار 

وتنفيذ  الإجهاد  اختبار  ا�شتخدام  ينبغي  "ل  اأنه  على 
الآمن  بالت�شغيل  ال�شماح  اأو  للتربير  املتابعة  اإجراءات 
اأو  اأو ت�شغيلها على املدى الطويل  ملحطة طاقة نووية 
اأن  متديدها مدى احلياة. مثل هذه الت�شاريح يجب 

القانون  املن�شو�ص عليها يف  الإجراءات  تتما�شى مع 
التنظيمية  لل�شلطات  الكاملة  امل�شوؤولية  وحتت  الوطني 

الوطنية".

جغرافيا روساتوم
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الأوروبية  للمجموعة  الأقران  ا�ستعرا�ض  تق�سيم  اأن مت  منذ 
ملنظمي الأمان النووي اإىل جزاأين ب�سبب قيود جائحة 
اأق�سام  اإىل  ا  اأي�سً التقرير  تق�سيم  التاجي، مت  الفريو�ض 
التقدم  الق�سم الأويل تقارير عن  اأولية ونهائية. يقدم 

اأولوية واختبارات الإجهاد  املحرز يف �سبع ق�سايا ذات 
"يخل�ص التقرير الأويل، بناًء  ذات ال�سلة حيث يقول: 

على املعلومات املتاحة وزيارة املوقع، اإىل اأن خطة العمل 
تناولت جميع تو�شيات فريق مراجعة  الوطنية قد 

الأقران املتعلقة بالق�شايا ذات الأولوية واأنه مت اإحراز 
بالق�شايا  املتعلقة  التو�شيات  تقدم يف معاجلة جميع 

ال�شبع ذات الأولوية ".

البناء عن كثب.  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وراقبت 
اأغ�سط�ض 2019 زارت بعثة فريق مراجعة ال�سالمة قبل  يف 

 15 الت�سغيل )Pre-OSART( املوقع وكانت ت�سمل 
املتحدة  والوليات  والربازيل  وبلجيكا  اأرمينيا  خبريا من 

ودول اأخرى. يف اأواخر فرباير - اأوائل مار�ض 2020، قامت 
 )INIR( املتكاملة النووية  التحتية  البنية  مراجعة  بعثة 

فريق  رئي�ض  كوفات�سيف،  ميلكو  وقال  املحطة.  بزيارة 
باملهنيني  "التقينا  الذرية:  للطاقة  الدولية  الوكالة  خرباء 
ق�شايا  جميع  ملناق�شة  وامل�شتعدين  واملتحم�شني  املوؤهلني 

راأى توجًها  الفريق  اإن  ب�شكل مفتوح.  التحتية  البنية 
الفوائد  الربنامج وتقدمي  اأهداف  لتحقيق  وا�شًحا 

القت�شادية  التنمية  دعم  مثل  البيالرو�شي،  لل�شعب 
املدير  نائب  لالأنباء عن  �سبوتنيك  وكالة  ونقلت  للبالد". 

ت�سوداكوف  ميخائيل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 
على  لبيالرو�شيا  ممتنون  "نحن  املهمات:  على  تعليًقا 

اأن بعثاتنا  دعوتها لزيارة امل�شنع على الرغم من 
ا�شتعرا�شية  دولة  بيالرو�شيا  اإلزامية.  طوعية وغري 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية جلميع  - فهي تدعو 
اأن وحدة بيالرو�سيا  اإىل  اأ�سار  التفتي�ص". وكما  عمليات 

حيث  وموثوقة  جًدا  "جيدة  الأوىل فاقت توقعاته، كونها 
تنتمي اإىل اجليل 3+ ، مما يعني تلبية جميع متطلبات 

التدابري". واتخاذ  بعد فوكو�شيما  ما 

املجتمع حتولت 

اإن�ساء حمطة الطاقة النووية يف  ويف اثناء عمليات 
ا�سرتافيت�ض  مدينة  امل�سيف يف  املجتمع  بيالرو�سيا، منا 

البيالرو�سية  ب�سكل كبري. مع حوايل 12000 �ساكن الآن، 
ال�سكان  ي�ساوي �سعفي عدد  ملا  املدينة موطًنا  �ستكون 
اأ�سرتافيت�ض على  اأغ�سط�ض 2019، وافقت  احلايل. يف 

خطة تطوير مدين جديدة و�سط التوقعات باأن يرتفع عدد 
ال�سكان اإىل 22000 ن�سمة  بحلول عام 2025.

واأربعني مبنى �سكنيا جديدا يف املدينة.  مت تطوير خم�سة 
تبلغ  اإجمالية  اأر�سية  2678 �سقة مب�ساحة  وهذا يعني 

179.733 مرًتا مربًعا. ومنها 1267 �سقة  مت نقلها اإىل 
الأ�سا�سي  واملقاول  للهند�سة  رو�ساتوم  (ق�سم   ASE

البناء. موقع  العاملني يف  موظفيها  ل�ستيعاب  للمحطة( 

بنيتها  املدينة تعمل على تطوير  نف�سه، كانت  الوقت  يف 
التحتية الجتماعية، مبا يف ذلك مدر�ستان لـ720 و 520 

طالًبا، ورو�ستا اأطفال لـ 190 و 150 طفاًل، ومكتبة تت�سع لـ 
10 اآلف كتاب ومكتب بريد ومركز لياقة بدنية مع م�سبح 

ومطاعم. ومقاهي  ومتاجر 

ا  يف عام 2019 ، افتتح م�ست�سفى جديد ب�سعة 380 مري�سً
تو�سيات  اعتمادا على  امل�ست�سفى  بناء  ا�سرتافيت�ض. مت  يف 

باأجهزة  الذرية، وهو جمهز  للطاقة  الدولية  الوكالة 
ووحدة  املغناطي�سي  بالرنني  والت�سوير  املقطعي  الت�سوير 

جغرافيا روساتوم
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ت�سوير الأوعية. يف عام 2020، مت تزويد م�ست�سفى 
PCR مبا يف  ا�سرتافيت�ض املركزية مبعدات لختبارات 

.19-COVID ذلك حتاليل 

يف الفرتة 2014-2020 ، اأنفقت رو�ساتوم حوايل 57 مليون 
روبل رو�سي على الأعمال اخلريية. يف عام 2021، �سيتم 
الرعاية  اإىل  تقدمي التربعات لتح�سني اجلودة والو�سول 
املنطقة  ت�سجري  واإعادة  الريا�سية  والفعاليات  ال�سحية 

با�سىترافيت�ض. املحيطة 

اإن�ساء حمطة  مدير  كونونينكو،  األيك�سي  واأعرب 
بيالرو�سيا   ASE ورئي�ض  النووية  للطاقة  بيالرو�سيا 

التي  "ال�شركات املحلية  اإن  عن ر�ساه بالو�سع، قائال 
�شاركت يف بناء الوحدة الأوىل اكت�شبت خربة قيمة 

النووية. ت�شاعدنا هذه  بناء من�شاآت الطاقة  وكفاءات يف 
�شعفني  البناء  عمليات  بع�ص  ت�شريع  على  التجربة 

تقريًبا مع احلفاظ على جودة العمل. جميع �شركات 

جغرافيا روساتوم

 GrodnoPromstroyو BelenergoStroy
وBelelektroMontazhNaladka و

PromtekhMontazh اأظهرت اأداًء ممتازا يف جميع 
مراحل بناء حمطة بيالرو�شيا للطاقة النووية".   
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الطلب النا�شئ عن ف�شل 
ال�شتاء للموثوقية 

ال�شتاء  الكهربائي هذا  التيار  انقطاع  اأثبت 
يف اأوروبا والوليات املتحدة اأنه على توليد 

الكهرباء األ يكون نظيًفا فح�شب، بل واأن يكون 
عليه. لالعتماد  قابال 

يف كانون الثاين )يناير( 2021 ، اأدى الرتفاع الكبري يف 
اإىل  اأوروبا  ل�سبكة  الطلب على الطاقة والنق�سام الالحق 

الكهربائي  التيار  انقطاع  القارة من  اإىل اقرتاب  منطقتني 
التي  التوليد  ت�سببت معدات  �سهر،  بعد مرور  الهائل. 

ت�سررت جراء الربد القار�ض يف حدوث انقطاع الكهرباء 
التو�سع  الأمريكية(. كان  املتحدة  تك�سا�ض )الوليات  يف 

اأول �سيء يلومه ممثلو  الهائل يف توليد الطاقة املتجددة هو 
الإعالم وخرباء ال�سناعة. حيث دعت و�سائل الإعالم يف 

الت�سبب  اإىل عدم  الطاقة  وال�سويد �سناعة  واأملانيا  فرن�سا 
لنف�سها. م�ساكل  يف 

اأوروبا

كاد عطل يف حمطة فرعية يف كرواتيا يف 8 كانون الثاين 
اأوروبا  )يناير( 2021 اأن يت�سبب يف انهيار منطقة قارة 

اإىل منطقتني كل منهما حتاول  انق�سمت  املتزامنة. حيث 
ب�سكل  الطاقة  واإمدادات  ال�سبكة  احلفاظ على تردد 

منف�سل عن الأخرى. مت قطع التيار الكهربائي عن حوايل 
اأوروبا واملواقع ال�سناعية  اأنحاء  200000 منزل يف جميع 

يف فرن�سا واإيطاليا. وكان على حمطات الطاقة يف البلدان 
الأوروبية الأخرى زيادة اإنتاج الطاقة على الفور من اأجل 

ال�سبكة احلرجة. موؤ�سرات  احلفاظ على 

EDF  بياًنا يطلب  يف فرن�سا ، ن�سرت �سركة تابعة ل�سركة 
ت�سغيل  باإيقاف  القيام  اأي  الكهرباء  توفري  امل�ستهلكني  من 
الإ�ساءة وخف�ض درجة احلرارة اإىل 17 درجة مئوية اإذا 
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مل يكن هناك اأحد يف املنزل  والمتناع عن ا�ستخدام 
الراوتر  اأجهزة  ت�سغيل  واإيقاف  اأمكن ذلك  الغ�سالت حيثما 

اإذا مل ي�ستخدم اأحد الإنرتنت. كان ال�سبب وراء البيان 
هو الطلب املرتفع ب�سكل غري عادي على الطاقة و�سط 

النووية. وفًقا  اإنتاج الطاقة يف حمطات الطاقة  انخفا�ض 
EDF ، مت اإيقاف ت�سغيل 44 وحدة مفاعل من اأ�سل  لـ 

الـ56 يف يناير حيث مت تاأجيل حمالت ال�سيانة ب�سبب 
قيود فريو�ض كورونا.

اأ�سار اخلرباء يف تعليقاتهم لو�سائل الإعالم الأوروبية اإىل 
اأن ال�سعي وراء توليد الطاقة املتجددة قد ي�سكل تهديًدا 

اإمدادات الطاقة. وقال بيرت زيلر،  ل�ستقرار وموثوقية 
التطبيقية  العلوم  جامعة  يف  الكهربائية  الهند�سة  اأ�ستاذ 

لدينا  كان  اإن  اأ�شوء  �شيكون  الأمر  "اإن  يف النم�سا العليا: 
اإذا مل  م�شادر متعددة للطاقة املتجددة يف ال�شبكة. 

اأو  تتمكن من ربط وف�شل مزارع الرياح ب�شكل ع�شوائي 
اإذا مل يكن لديك ما يكفي من الطاقة ال�شم�شية، فال 

�شتنهار". ال�شبكة  اأن  �شك 

اخل�شراء  الكهرباء  تطوير  يف  امل�شكلة  تكمن  "ل 
التقليدية.  القدرة  تقل�ص  تتمثل يف  بل  ب�شكل مبا�شر، 
والنتيجة هي فجوة يف تاأمني توليد الطاقة وموازنة 

اإيجالنتني  يقول  كما  اإ�شالحها"،  التي يجب  ال�شبكة 
 EWI النماذج يف معهد  كوينلي، كبري م�سممي 

كولونيا. الطاقة يف جامعة  لقت�ساديات 

اإيقاف  النا�سئة عن  العواقب  ا عن  اأي�سً ال�سويد  تت�ساءل 
الرابطة  وكتب مدير عام  الأ�سا�سي.  التحميل  �سعة  ت�سغيل 

للرابطة  العامة  ال�سوؤون  ومدير  بيلباو  �ساما  العاملية  النووية 
اأن  جون ليندبريغ يف مقالهما حتت عنوان )على ال�سويد 
ن�سرته  داجينز  والذي  النووية(  �سيا�ستها  النظر يف  تعيد 

النووية  للطاقة  رينغالز  تقاعد حمطة  "مع  اإندو�سرتي: 
وقدوم �شتاء �شويدي عادي، بداأ نظام الكهرباء يف البالد 

يف الرتاجع. فاملناطق اجلنوبية التي كانت ت�شم يف 
اأخرى، جمربة الآن على ا�شترياد  ال�شابق �شتة مفاعالت 

الفحم  الأحفوري هو  الوقود  القائمة على  الكهرباء 
اأملانيا. ماذا  من بولندا والدمنارك والغاز الرو�شي من 

ال�شتاء احلقيقي؟" ق�شوة  �شيحدث عند قدوم 

اإمدادات الطاقة يف  اأن تتعر�ض موثوقية  لي�ض من امل�ستبعد 
اأملانيا وهي  اأكرب يف امل�ستقبل، حيث �ستوا�سل  اأوروبا خلطر 

التخل�ض  املنطقة  الطاقة يف  اأكرب م�ستهلكي  واحدة من 
والفحم وهما م�سدران  النووية  الطاقة  التدريجي من 

ال�سعب  وي�سبح من  الآن.  الأ�سا�سية حتى  للطاقة  رئي�سيان 
الأ�سا�سي مب�سادر  التحميل  قدرة  ا�ستبدال  متزايد  ب�سكل 

ال�سكان يحتجون على بناء مزارع  الطاقة املتجددة لأن 
الرياح يف مناطقهم. عالوة على ذلك، ل يتعلق الأمر فقط 
اأملانيا. ففي عام 2017  باملن�ساآت املركبة التي تعد كافية يف 

بينما  112 جيجاواط،  املركبة  املتجددة  ال�سعة  �سكلت 
و�سلت ذروة الطلب 80-85 جيجاواط فقط. و�ستفتقر 

البالد اإىل م�سادر الطاقة املوثوقة املتاحة يف اأي حلظة 
لي�ض فقط عندما تكون الظروف اجلوية مواتية.

براندنبورغ  �سوارتز من جامعة  للربوفي�سور هارالد  وفًقا 
اأملانيا  الطاقة يف  �سوق  تطوير  �سيناريو  فاإن  للتكنولوجيا، 
حتى عام 2030 ين�ض على خف�ض توليد الفحم والنووي 

من 57.2 جيجاوات اإىل 19.1 جيجاوات. اإذا مت الك�سف 
عن هذا ال�سيناريو ، فاإن قدرة التوليد املتاحة يف اأي وقت 
�ستنخف�ض من 87.2 جيجاوات يف عام 2017 اإىل 54.8 

جيجاوات يف عام 2030، وهو اأقل من ذروة الطلب املتوقع 
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عند 80-100 جيجاوات يف عام 2030. اأما خطط ا�سترياد 
اإذا واجهت الدول  اأو فرن�سا فقد تف�سل  الطاقة من بولندا 

ا يف الطاقة. املجاورة زيادة يف الطلب اأو نق�سً

ا�ستقرار  ب�سكل متزايد عدم  الإعالم  و�سائل  تنتقد 
"الظروف اجلوية املتوقعة  اأملانيا.  اإمدادات الطاقة يف 

�شم�شية تقريًبا وقد تتطلب  تعني عدم وجود طاقة 
الرياح  توربينات  ت�شغيل  اإيقاف  املتوقعة  العاتية  الرياح 

اأو ت�شبب تقلبات يف التغذية الربية. وما ل �شك فيه هو 
اأن ال�شبكة �شتواجه حتديات خالل �شاعات واأيام قادمة. 

بعيًدا عن  وتبقي اجلميع  ال�شبكة  �شت�شمد  الأرجح،  وعلى 
اأنه يف ف�شل ال�شتاء  الربد والظالم. لكن النباأ ال�شيئ هو 

اإىل لعبة روليت للطاقة  حتولت �شبكة الكهرباء يف البالد 
وعلى املواطنني العتماد على حظهم يف كل مرة يتحول 
فيها الطق�ص اإىل عا�شف وبارد �شديد الربودة، ويرجع 

الف�شل يف ذلك اإىل حد كبري اإىل �شيا�شات الطاقة 
ياأ�سف   ،" الأملانية  الكارثية املطبقة من قبل احلكومة 

مدون املناخ والطاقة الأملاين بيري ل. جو�سلني.

الأمريكية املتحدة  الوليات 

والثلج كانت معروفة قبل  البارد  الطق�ض  حقيقة اقرتاب 
 CPS يومني على الأقل. يف 9 فرباير 2021 اأعلنت �سركة 

اأنها  والغاز،  الكهربائية  للطاقة  املحلية  املزودة   Energy
الكهربائي  التيار  وانقطاع  القا�سية  الطق�ض  لظروف  ت�ستعد 

اأيام  وبعد ثالثة  العمالء.  ال�ستجابة لطلبات  و�سرورة 
فقط يف 12 فرباير اأعلن حاكم ولية تك�سا�ض غريغ اأبوت 

عن وقوع كارثة.

يف يومي 13 و14 فرباير دعت �سلطات �سان اأنطونيو 
)عا�سمة تك�سا�ض( وجمل�ض املوثوقية الكهربائية يف تك�سا�ض 

)ERCOT(  الذي يدير �سبكة الكهرباء يف تك�سا�ض 
ال�سكان املحليني لتقليل ا�ستهالك الطاقة الكهربائية نظًرا 

لرتفاع الطلب القيا�سي على الكهرباء. وكان �سبب هذا 
الطلب املحموم ب�سيطا ففي حماولتهم للبقاء دافئني قام 

النا�ض بت�سغيل ال�سخانات الكهربائية بالكامل.

ERCOT قراًرا ببدء  يف ليلة 15 فرباير اتخذ جمل�ض 
اأن ت�ستمر  التيار املتحكم فيه. كان من املقرر  انقطاع 

 18 ا�ستمرت حتى  لكنها  �ساعات  لب�سع  النقطاعات 
الدولة.  ثلثي �سبكات  اأثرت النقطاعات على  فرباير. 

ويف اأوقات الذروة و�سل عدد امل�ستهلكني الذين عانوا من 
العتمة اإىل 4.5 مليون ن�سمة. وكان كل هذا يحدث و�سط 

 3 درجات حرارة منخف�سة للغاية وغطاء ثلجي يرتاوح من 
اإىل 6 بو�سات، وهو رقم قيا�سي منذ عام 1985.

�سوًءا  اأكرث  الو�سع  الكهربائية  املياه  جعلت م�سخات 
اإما  الكهربائي،  التيار  انقطاع  فمع  لتك�سا�ض  بالن�سبة 

اقرتاب  "مع  اأو كانت متقطعة.  توقفت اإمدادات املياه 
النا�ص الذين كانوا يخزنون  البارد، اجته  الطق�ص 

الطعام اإىل املتاجر املحلية. مل يتوقع اأحد اأن تكون 
التي يجب ال�شتعداد لها خمتلفة متاًما، وهو  الأو�شاع 

املياه.  الكهربائي لفرتة طويلة ونق�ص  التيار  انقطاع 
اأمرا م�شتحيال.  بات  اأو طاهيه  املخزن  الطعام  فت�شخني 
اإىل  اأنهم �شيحتاجون  النا�ص حتى تخيل  باإمكان  مل يكن 

اأن يقرروا ب�شكل  احلطب والربوبان وكان على الكثريين 
عاجل كيفية تدفئة منازلهم. نظًرا لأن درجة احلرارة 

اإن املنازل لي�شت  اأبًدا عن ال�شفر،  يف تك�شا�ص ل تقل 
الكهربائي  التيار  انقطاع  اأو  ال�شقيع  لتحمل  مالئمة 
وتربد يف غ�شون �شاعتني عندما تكون درجة احلرارة 

اإيكاترينا  -10 درجة مئوية باخلارج" وفق ما قالته 
 .A&M مانور، طالبة درا�سات عليا يف جامعة تك�سا�ض 
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مل يبداأ التيار الكهربائي يف ال�ستئناف حتى 18 فرباير 
اإىل طبيعته خالل الأيام القليلة التالية حيث بداأت  وعاد 

احلرارة بالرتفاع. يف تك�سا�ض جتري مناق�سات حول من 
بن�سبة  الأ�سعار  فارتفعت  الكهرباء.  مقابل  �سيدفع  وكيف 

16000%  لت�سل اإىل 9000 دولر لكل ميغاواط وهو احلد 
الأق�سى امل�سموح به يف �سوق الطاقة. ما ت�سبب يف انقطاع 
التيار الكهربائي يف تك�سا�ض هو انقطاع 46 جيجاواط من 

اأو حوايل 40% من قدرة التوليد بالولية،  ال�سعة املركبة، 
مبا يف ذلك حمطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز 

)50%( وم�سادر الطاقة املتجددة )39%(. وفًقا لبيانات 
كان   ، م�ساًء   8:15 ال�ساعة  يف  فرباير   15 يف   ERCOT

هناك 800 ميجاوات فقط من اأ�سل 30 جيجاوات من 
الت�سغيل. قيد  تك�سا�ض  املثبتة يف  الرياح  �سعة 

كما مت  الف�سل املوؤقت للوحدة الأوىل من حمطة توليد 
وكان  تك�سا�ض.  بجنوب  ال�سبكة  النووية عن  الطاقة 

ناجًتا عن رحلة خاطئة ملرحل حماية م�سخة  النف�سال 
تغذية املياه. بدوره تعرث املرحل  ب�سبب عدم وجود قاعة 
1 يف  توربينات حيث مت تثبيت توربينات جنوب تك�سا�ض 

العراء ، كما اأو�سح اخلبري النووي رود اآدامز يف مدونته.

هناك جتادل حول ما اإذا كان الو�سع يف تك�سا�ض قد 
الوليات  ال�سبكة مع  تفاقم ب�سبب عدد �سغري من و�سالت 

اإذا كان باإمكان تك�سا�ض احل�سول على  املجاورة وما 
الكهرباء منها عندما كانت تواجه منو الطلب على الطاقة 

ال�سديد الربودة. ومع ذلك، ي�سارك  و�سط الطق�ض 

اإن �سبكة الكهرباء  القائل  الراأي  الولية  اخلرباء و�سلطات 
اعتياديا  الواقع  البارد  للطق�ض  تك�سا�ض مل تكن م�ستعدة  يف 

نادرا. ولكن 

�سنوات  قبل ع�سر  البارد  الطق�ض  نف�ض  تك�سا�ض  واجهت 
اإبقاء الأ�سر يف العتمة  ومل تكن النتيجة خمتلفة مع 

التو�شيات  "كانت  الطاقة جزئًيا.  توليد  وت�سرر معدات 
الرئي�شية من خمتلف اخلرباء تتطلب جتهيز معدات 
مثل  الوقود  لتو�شيل  التحتية  والبنية  الطاقة  توليد 

ال�شتاء، وتوفري �شعة  الغاز لف�شل  اأنابيب  خطوط  
الطلب  يرتفع  عندما  مطلوبة  �شتكون  احتياطية  توليد 

العمل. �شتفر�ص  املزودين عن  اأو عندما يتوقف بع�ص 
كال اخلطوتني تكاليف اأعلى اإىل حد ما و�شتوؤدي اإىل 

اأعلى. لكنها قد تكون �شاهمت يف  معدلت كهربائية 
تك�شا�ص  �شكان  يواجهها  التي  الباهظة  التكاليف  جتنب 

املك�شورة  والأنابيب  الأعمال  ا�شطراب  ب�شبب  الآن 
املعاناة  ناهيك عن  الكهرباء،  وارتفاع فواتري  والفي�شانات 

الوفاة"، وفق تعليقات جيفري بول من  الب�شرية وحالت 
. Texasmonthly.com موقع

وقال  املتجددة.  الطاقة  يتم مناق�سة موثوقية م�سادر  كما 
الكهربائي يف  التيار  انقطاع  "يثبت  تك�سا�ض:  حاكم ولية 
اأن تكون  اأن ال�شفقة اخل�شراء اجلديدة ميكن  تك�شا�ص 
الأمريكية". ومع ذلك  املتحدة  �شفقة مميتة للوليات 

�سيا�سية على  نكهة  املحلية  الإعالم  و�سائل  ت�سفي  ما  غالًبا 
اأبوت  اأن غريغ  تلك النقا�سات م�سرية على �سبيل املثال اإىل 

جمهوري. واعرتف احلاكم لحًقا باأن حمطات الطاقة 
ا عدم موثوقيتها يف ظروف  اأي�سً اأثبتت  بالغاز  التي تعمل 

املنخف�سة. احلرارة  درجات 

الرياح على  للنقا�ض هو قدرة توربينات  اآخر  مو�سوع 
املتجددة  الطاقة  املدافعون عن  مقاومة اجلليد. وي�سر 

اأو اداء توربينات الرياح  اأن امل�سكلة لي�ست يف ت�سميم  على 
اأو عدم ا�ستعدادها للت�سغيل يف  ولكن يف عدم مالءمتها 

البارد. الطق�ض 
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عواقب

يف اأوروبا ، حيث كان رد الفعل على كارثة فوكو�سيما 
اأكرث جذرية، بداأت املن�سورات تدعو اإىل تطوير  دايت�سي 

اإمداًدا موثوًقا  لأنها ت�سمن  النووية  الطاقة  وتعزيز 
الرابطة  انبعاثات خطرة. وقال ممثلو  تنتج  بالكهرباء ول 

اإىل  ال�شويدية  احلكومة  "ندعو  الدولية:  النووية 
واإعادة  النووية  بالطاقة  اخلا�شة  �شيا�شتها  مراجعة 

اإن  تاأكيد ما كان املجتمع الأكادميي يقوله منذ عقود: 
اأن  الطاقة النووية جعلت ال�شويد دولة مزدهرة وميكن 

تعود بفائدة كبرية على كل جزء من كوكبنا".

التقني  النووية يف املعهد  الطاقة  اأنظمة  اأ�ستاذ  قال 
اإلقاء  اأثناء  برا�سر  مايكل  بزيورخ هور�ست  ال�سوي�سري 

اإن  ال�سوي�سري  حما�سرة يف حدث نظمه املنتدى النووي 
خطورة  اأكرث  النووية  الطاقة  من  التدريجي  "التخل�ص 

املتقدمة".  النووية  املحطات  ت�شغيل  ال�شتمرار يف  من 

بيئية كبرية. التعر�ض ملخاطر  خالف ذلك، من املحتمل 

النووية  الطاقة  ا�شتبدال  من  �شوي�شرا  تتمكن  "لن 
عاجاًل  ال�شم�شية.  والطاقة  الرياح  بطاقة  بالكامل 

اآجاًل، �شيتعني على احلكومة التفكري يف خيارات  اأم 
ا. مبا اأن حمطات الطاقة التي تعمل بالغاز  اأي�شً اأخرى 

اأن  تخرج الأهداف املناخية عن م�شارها ومن املرجح 
النووية  املحطات  فاإن  للتهديد،  الواردات  تتعر�ص �شالمة 

اأ�شبحت مو�شع اهتمام"، ح�سبما ورد يف مقال  اجلديدة 
برا�سر. عن حما�سرة 

اأيام فقط على  الطبيعية ب�سعة  الكوارث  ا�ستمرت  لو  حتى 
مدار عدة �سنوات، فقد تكون عواقبها حم�سو�سة لفرتة 

النا�ض  اليومية ورفاهية  يوؤثر على احلياة  طويلة، مما 
اأن موثوقية م�سدر  اإدراك  والقت�ساد. يبداأ النا�ض يف 

وبف�سل  اليوم  البيئية.  تقل قيمة عن �سالمتها  الطاقة ل 
الطاقة  تعد حمطات  الأكرث �سرامة،  ال�سالمة  متطلبات 
النووية من�ساآت حممية جيًدا وقادرة على توفري الطاقة 

يف اأي ظروف مناخية وبيئات قا�سية، �سواء كانت باردة اأو 
التي  النووية  الطاقة  بينها حمطات  والأمثلة متعددة  حارة. 
)ت�سوكوتكا(  ال�سمال  اأق�سى  تعمل يف  رو�ساتوم حيث  بنتها 

اأخرى  ويف املناطق ال�ستوائية )الهند وال�سني مع حمطة 
قيد الإن�ساء يف بنغالدي�ض(.   
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ال�شرق الأو�شط و�شمال 
اأفريقيا

رائعة! النووية  العلوم 

رو�ساتوم  نظمته  الأول  العلوم  ا�ست�سافت م�سر مهرجان 
اأم�سى  والثقافة.  للعلوم  الرو�سي  املركز  مع  بالتعاون 

اإىل املحا�سرات  اأ�سبوًعا يف ال�ستماع  الطالب امل�سريون 
العلمية. الألعاب  الندوات وممار�سة  وامل�ساركة يف 

والإ�سكندرية.  القاهرة  املهرجان يف مدينتني  وجرى 
والثقافة يف  للعلوم  الرو�سي  باملركز  واأقيم حفل الفتتاح 
ال�سيوف  اأحد اخلرباء  اإيجور زاديبا،  ا�ستقبل  القاهرة. 
النووية  لالأبحاث  الوطنية  امل�ساعد يف اجلامعة  والأ�ستاذ 

)MEPhI( ، طالب املدار�ض واجلامعات واأولياء 
التعليمية يف  العملية  للجمهور عن  اأمورهم حيث حتدث 

العلوم  الرو�سية وطرق احل�سول على �سهادة يف  اجلامعات 
ب�سكل  تفاعل احل�سور  النووية يف رو�سيا. وقد  والهند�سة 

اأول اخلريجني من جامعة توم�سك الرو�سية  خا�ض مع 
�سارك  وقد  النووية.  العلوم  البوليتيكنيكية يف جمالت 

الطالب خرباتهم التي اكت�سبوها من خالل الدرا�سة يف 
النووية  العلوم  دفعتهم لختيار  التي  والأ�سباب  رو�سيا، 

اأ�سئلة اجلمهور. على  واأجابوا 

الوكالة  تيفانيان، مدير مكتب متثيل  اليك�سي  قال 
املقيمني يف  واملواطنني  امل�ستقلة  الدول  الحتادية ورابطة 

)رو�سوترودني�س�ستوفو(  الدويل  الإن�ساين  والتعاون  اخلارج 
يف م�سر، ومدير عام املركز الرو�سي للعلوم والثقافة يف 

�شيكون  العلوم  مهرجان  اأن  يقني  على  "اأنا  القاهرة: 
اأهم فعاليات التعاون الإن�شاين على مدار العام  اأحد 

املهرجان مبثابة من�شة  بني رو�شيا وم�شر. فلن يكون 
الرو�شية  بالعلوم  النا�شئة يف م�شر  الأجيال  لتعريف 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
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املزيد عن  لتعلم  بل و�شيكون فر�شة  املتقدمة فح�شب، 
رو�شيا". املغرتبني يف  للطلبة  الكادميية  الدرا�شة 

وكان الهدف من تنظيم ا�سبوع مهرجان العلوم هو تعريف 
العلوم  وتطبيقات  باأ�سا�سيات  واجلامعات  املدار�ض  طالف 

الدولة،  تنمية  النووية يف  التكنولوجيا  النووية، ودور 
مهنة  النووية  الهند�سة  اإلهامهم لعتبار  اإىل  بالإ�سافة 

احلديثة  العلوم  نتخيل  اأن  امل�شتحيل  "فمن  م�ستقبلية. 
النووية  ال�شناعة  التي حققتها  الإجنازات  دون 

اإىل  فبالإ�شافة  اليها.  و�شلت  التي  والتكنولوجيات 
النووية يف جمالت  العلوم  العلمي، يتم تطبيق  البحث 

عدة، مثل ال�شناعة والزراعة والطب. نحن ندرك متاماً 
ال�شبعة الذي �شتقوم به �شركة رو�شاتوم  اأن م�شروع 
�شيخطو مب�شر خطوة كبرية نحو الأمام يف جمايل 

من  م�شر  لت�شتفيد  والتكنولوجي،  العلمي  التطور 
التي  امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  ال�شلمية  التكنولوجيات 

الرئي�ض  نائب  فورونكوف،  األك�سندر  قال  اإليها"،  ت�شعى 
الأو�سط و�سمال  ال�سرق  الإقليمي ومدير عام رو�ساتوم 

اإفريقي.

و�سمن فعاليات املهرجان، زار باحثون وخرباء نوويون 
لتقدمي  والإ�سكندرية  القاهرة  رو�ض وم�سريون مدار�ض يف 
النووية.  للتكنولوجيا  ال�سلمية  ال�ستخدامات  حول  عرو�ض 

النووية وكيف  التكنولوجيا  املزيد عن  الطالب  وتعلم 
الب�سرية،  تواجه  التي  التحديات  التغلب على  ت�ساعد يف 

للتنمية  اأهداف الأمم املتحدة  النا�ض وحتقيق  واإفادة حياة 
معقولة  باأ�سعار  الطاقة  توفري  املتمثلة يف  امل�ستدامة 

والبتكارات. القت�سادي  والنمو  اجليد  والتعليم 

ورو�شيا.  م�شر  بلدنا  بني  بالتعاون  فخورون  "نحن 
ملوا�شلة  العلوم وطالبنا متحم�شني  وكان مدر�شو 

التي مت تقدميها خالل  املو�شوعات اجلديدة  مناق�شة 
املعلومات  العلوم. الآن �شنكون قادرين على دمج  مهرجان 

اأكادميي  برنامج  لإن�شاء  تعلمناها يف مناهجنا  التي 
املدر�سة  العدل، من�سقة  ن�سوى  قالته  متكامل"، وفق ما 

الدولية. برين�ستون  مدر�سة  الثانوية يف 

يف القاهرة، قام امل�ساركون يف املهرجان بزيارة املتحف 
للبيانات  التحليل  املزيد عن  تعلموا  لالأثار، حيث  امل�سري 

والتعقيم  الإ�سعاعي  والتطهري  امل�سع  الكربون  با�ستخدام 
الآثار وحتديد  للحفاظ على  ت�ستخدم  التي  البيانات  وعلوم 
التي �ساهدها الطالب خالل اجلولة. العمر الدقيق لالآثار 

يف الإ�سكندرية، زار الطالب متحف الآثار مبكتبة 
العلوم  املزيد حول كيفية م�ساهمة  الإ�سكندرية  ملعرفة 

الكتب واملخطوطات. النووية يف حفظ 

فيلًما  �ساهد اجلمهور  الفتتاح واخلتام،  واأثناء حفل 
الب�سرية  تواجه  التي  والتحديات  التهديدات  وثائقًيا عن 
اأنحاء العامل ودور العلوم والتقنيات النووية يف  يف جميع 

وثائقي  فيلم  بتقدمي  رو�ساتوم  اأي�سًا  وقامت  عليها.  التغلب 
اأخر بعنوانAtoms for Humanity.  امل�سروع 
والب�سيطة  الق�سرية  الق�س�ض  �سل�سلة من  عبارة عن  هو 

وتغيري  النا�ض  النووية حلياة  التكنولوجيا  تغيري  كيفية  حول 
امل�سروع  الأف�سل. وقد ك�سف هذا  اإىل  مدنهم وجمتمعاتهم 
اأجل  النووية من  للطاقة  ال�سلمية  ال�ستخدامات  عن حجم 
الأمم  امل�ستدامة اخلا�سة مبنظمة  التنمية  اأهداف  حتقيق 

املتناول  تت�سمن توفري طاقة نظيفة يف  والتي  املتحدة، 
الإجنازات  القت�سادية وحتقيق  والتنمية  التعليم  وجودة 
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الجتماعية. وامل�سوؤولية  العلمية 

الأغرا�ض  ا�ستعر�ست  التي  لل�سور  معر�ض  وعر�ض 
مثل  العامل،  النووية حول  للطاقة  ال�سلمية  وال�ستخدامات 

النووية،  الطاقة  النظيفة من مفاعالت  الطاقة  توليد 
الطاقة  على  املعتمدة  الطبية  بال�ستخدامات  مرورًا 
بالطاقة  تعمل  التي  كا�سحات اجلليد  النووية، وحتى 

ال�سمايل. لتتبع اخلط املالحي يف القطب  النووية 

قدم  حيث  للغاية  لالهتمام  مثرًيا  حدًثا  كان  "لقد 
التقدم للدرا�شة يف رو�شيا،  املعلومات حول  الكثري من 

اأن يكون لدينا املزيد  وخا�شة يف العلوم النووية. اأمتنى 
امل�شتقبل"، �ساركت  الفاعليات والأحداث مثل هذه يف  من 

العلوم بجامعة عني  بكلية  التخرج  دينا حممد، طالبة 
انطباعاتها. �سم�ض، 

جيل  لإخبار  الفر�شة  الفاعليات  هذه  مثل  لنا  "تتيح 
النووية، وكيف  �شناً ما هي الطاقة  ال�شباب الأ�شغر 

تعمل حمطات الطاقة النووية، وما هي الفوائد التي 
اأنواع  املكت�شبة  املعرفة  وتزيل  املجتمع.  بها على  �شتعود 

لبع�شنا  اأف�شل  بفهم  لنا  وت�شمح  املختلفة  الرهاب 
اأو�سح غريغوري  البع�ص وتكوين عالقات ثقة"، 

النووية  للطاقة  ال�سبعة  م�سروع حمطة  مدير  �سو�سنني، 
رو�ساتوم. ل�سركة  الهند�سي  الق�سم  رئي�ض  ونائب 

م�سروعا  النووية  للطاقة  ال�سبعة  م�سروع حمطة  يعد 
اأربع  اإقامة  املحطة  و�ست�سهد  وطنيا �سخما.  م�سريا 

VVER-1200  بخ�سائ�ض اأمان  مفاعالت من طراز 
فريدة من نوعها  والأكرث تقدًما يف العامل.

القت�سادية  اآثاره  فتتج�سد  الأمد  ال�سبعة م�سروع طويل  اإن 
تدريجيًا، وقال د. على الإدري�سي، اخلبري يف املجال 

الأ�سبوعية  اليوم  اأخبار  القت�سادي يف مقابلة مع �سحيفة 
60 عاًما  "العمر الفرتا�شي للمحطة هو  امل�سرية: 

ال�شتفادة  تدريجًيا  �شتظهر  الت�شغيل  بدء  مع  وبالتايل 
بامل�شادر الأخرى. ت�شمن  العمل  امل�شدر بجانب  من هذا 

اإمدادات  ا�شتقرار  ال�شبعة  يف  امل�شتخدمة  التكنولوجيا 
الطاقة".   
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