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كودانكوالم ، هاي فايف!
بداأ بناء وحدة كودانكوالم 5 ر�سمًيا. هذه هي 

الهندي  النووي  امل�سروع  الثالثة من  املرحلة 
الذي تنفذه رو�ساتوم.

اأقيم حفل �سب اخلر�سانة االأوىل لقاعدة وحدة كودانكوالم 
5 الواقعة يف املدينة التي حتمل نف�س اال�سم يف والية تاميل 

نادو الهندية يف 29 يونيو من هذا العام.

ليخات�سيوف يف  اليك�سي  رو�ساتوم  ل�سركة  العام  املدير  وقال 
كودانكوالم  يف  النووي  البناء  م�شروع  كان  “لقد  احلفل: 

ل�شنوات  الوثيق بني رو�شيا والهند  للتعاون  رمًزا 
عديدة. لكن هذا لي�س وقت الراحة حيث متتلك �شركة 
تقدًما.  االأكرث  النووية  الطاقة  تقنيات  رو�شاتوم جميع 

ا�شتعداد  الهنود، نحن على  بال�شراكة مع زمالئنا 
الت�شميم مع  الإطالق بناء �شخم لوحدات طاقة رو�شية 

اأحدث مفاعالت اجليل املتقدم يف مواقع اأخرى يف الهند. 
اتفاقياتنا احلالية”. اإن هذا االحتمال من�شو�س عليه يف 

كودانكوالم ملف 

اإن�ساء وحدة الطاقة اخلام�سة يف اإطار املعاهدة  مت 
الهندية املوقعة يف نوفمرب 1988 وتعديلها يف  الرو�سية 

يونيو 1998. ومنذ ذلك احلني ، قامت �سركة رو�ساتوم 
للطاقة  للطاقة يف حمطة كودانكوالم  وت�سغيل وحدتني  ببناء 

الوطنية  الكهرباء  ب�سبكة  اأوالهما  تو�سيل  النووية. مت 
اأغ�سط�س  اأكتوبر 2013، تلتها االأخرى يف  الهندية يف 
-VVER 2016. حتتوي الوحدتان على مفاعالت 

1000، وهي اأقوى مفاعالت يف الهند.

توا�سل رو�ساتوم بناء الوحدتني 3 و 4 )املرحلة 2( من 
االإطارية  التوقيع على االتفاقية  م�سروع كودانكوالم. مت 

اأبريل 2014. ومت التوقيع على  للمرحلة الثانية يف 
امل�ستندات التي متكن من اإطالق البناء يف دي�سمرب من 
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الثالثة  نف�س العام. مت �سب اخلر�سانة االأوىل للوحدة 
والرابعة يف يونيو واأكتوبر 2017 ، على التوايل.

 5 3 )الوحدتان  مت توقيع االتفاقية االإطارية للمرحلة 
Kudankulam يف يونيو 2017.  و6( من م�سروع 

   AtomStroyExport ومبجرد يوليو 2017، وقعت 
الطاقة  و�سركة  رو�ساتوم(  ل�سركة  الهند�سي  الق�سم  )وهو 

وهند�سة  االأويل  للتخطيط  املحدودة عقوًدا  الهندية  النووية 
االأ�سا�سية. املعدات  و�سراء  الت�سميم 

العمل م�ساحة 

للوحدة اخلام�سة، قام فريق رو�ساتوم  قبل �سب اخلر�سانة 
واملقاول املحلي بالكثري من االأعمال الرتابية يف املوقع 

حيث قاموا بحفر حفرة بناء وتركيب مواد العزل املائي 
التح�سري  اإىل ذلك. مت  والت�سمينات وما  ال�سلب  وتعزيز 
التحكم  االإ�سايف وغرفة  واملبنى  املفاعل  الأ�سا�سات مبنى 

العادي  للت�سغيل  الطاقة  اإمداد  وكذلك  التوربينات  وجزيرة 
ويف حاالت الطوارئ واأنظمة التحكم يف ال�سالمة.

للعامني املقبلني  البناء  بوثائق   5 الوحدة  يتم تزويد 
من العمل. ويف الوقت نف�سه، ت�سنع امل�سانع يف رو�سيا 

االأولوية وجزيرة املفاعل وجزيرة  للمن�ساآت ذات  معدات 
التوربينات.

 Atommash يف �سهر مايو من هذا العام، بداأت 
ل�سركة   تابعة  فولغودون�سك  مقرها  اإنتاج  من�ساأة  وهي 

هند�سة  ق�سم  وهو   AtomEnergoMash
الطاقة يف رو�ساتوم، يف ختم قطع العمل الأكواع 

االأولية  التربيد  االأنابيب ال�ستخدامها يف م�سخات 
و�ستنتج  وال�ساد�سة.  اخلام�سة  كودانكوالم  لوحدتي 

تتمثل  اأنابيب.  اأكواع  ثمانية  Atommash ما جمموعه 
وظيفة م�سخات التربيد االأولية يف �سمان دوران �سائل 

التربيد يف احللقة االأولية التي متر عرب املفاعل ومولدات 
البخار.

بت�سنيع جمموعة من  ا  اأي�سً  Atommash �ستقوم 
5. يبلغ قطر كل منها اأكرث  اأربعة مولدات بخارية للوحدة 
من 4 اأمتار وطولها حوايل 15 مرًتا. وي�سل وزنها اإجمااًل 
340 طنًا. اإن مولد البخار عبارة عن وعاء اأ�سطواين ذو 

اأفقًيا، مع مدخل وخمرج ملجمعات  قاع بي�ساوي يو�سع 
املربد يف اجلزء االأو�سط منه. ويحتوي اجلزء العلوي من 

ال�سفلي  بينما يحتوي اجلزء  الوعاء على حجرة بخار، 
اأنبوب من الفوالذ املقاوم لل�سداأ ت�سكل  منه على 11000 

�سطًحا للتبادل احلراري. ويبلغ قطر االأنابيب 16 مم 
وطولها من 10 اإىل 14 مرتًا. يف اأوائل يوليو 2021، مت 

 AtomEnergoMash ل�سركة  اآخر  تعيني م�سنع 
لت�سنيع  ما�س(  برتوزافود�سك )برتوزافود�سك  مدينة  يف 

كودانكوالم اخلام�سة.  لوحدة  االأولية  التربيد  اأنابيب 
للتاآكل  مقاومة  طبقة  لالأنابيب  الداخلي  لل�سطح  �سيكون 

ويبلغ قطر  الكهربائي.  تراكب اخلبث  بوا�سطة  مطبقة 
االأنابيب 850 ملم وي�سكل طولها االإجمايل 146 مرًتا. فهي 

تربط االأنظمة واملعدات التي تنتمي اإىل احللقة االأولية 
املربد  البخار وم�سخات  ومولدات  املفاعل  للمحطة، مثل 

االأ�سا�سي.

اأواخر يوليو، بداأ امل�سنع يف تك�سية اأج�سام روؤو�س  يف 
اإن راأ�س  5 بوا�سطة تراكب اللحام.  البخار للوحدة 

البخار هو اأحد مكونات مولدات البخار. وهي عبارة عن 
و�سماكة متغرية،  اأ�سطوانة �سميكة اجلدران ذات قطر 

اأمتار وقطرها يزيد عن مرت  يزيد ارتفاعها عن خم�سة 
واحد. اإن وزن راأ�س البخار يتجاوز 16 طن. وتخطط 

أخبار روساتوم
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جمموعة  ل�سحن   PetrozavodskMash
من ثمانية اأج�سام روؤو�س بخار للوحدة 5 من حمطة 

كودانكوالم.

ق�سم  هو   AtomEnergoMash
اأكرب  هند�سة الطاقة يف رو�ساتوم واأحد 
منتجي معدات الطاقة يف رو�سيا ويقدم 

وتوريد  وت�سنيع  ت�سميم  �ساملة يف  حلواًل 
النووية واحلرارية  لل�سناعات  واملعدات  االآالت 
تقع  ال�سلب.  و�سناعة  ال�سفن  وبناء  والبرتولية 

الت�سيك  رو�سيا وجمهورية  اإنتاجها يف  مرافق 
واملجر ودول اأخرى.

الق�سم  هو   AtomStroyExport
رائدة  �سركة  رو�ساتوم وهي  ل�سركة  الهند�سي 

الطاقة  ببناء معظم حمطات  تقوم  عاملًيا 
النووية يف اخلارج ولديها اأكرب جمموعة من 

اإن الق�سم  عقود االإن�ساءات النووية يف العامل. 
اأوروبا وال�سرق االأو�سط و�سمال  ن�سط يف 

الهادئ. واملحيط  واآ�سيا  اأفريقيا 

ممر القطب ال�شمايل
حتل رو�ساتوم مهمتني يف القطب ال�سمايل. 

اأواًل، �سيتم حتويل طريق بحر ال�سمال اإىل ممر 
بحري دويل بحلول عام 2030. ثانًيا، يجب اأن 

امل�ستدامة. كجزء  التنمية  يتم ذلك وفًقا ملبادئ 
من هذه اخلطط، تزيل ال�سركة النووية اإرث 

اتفاقيات  ال�سمايل وتربم  القطب  عملياتها يف 
مع �سركاء رو�س واأجانب.

لتطوير  اجلليد  كا�سحات  اأ�سطولها من  على  رو�سيا  تعتمد 
ال�سمايل. يف منتدى يوم القطب  عملياتها يف القطب 

ال�سمايل االأخري الذي عقد يف �سانت بطر�سربغ يف 23 
العام ل�سركة رو�ساتوم ومدير  يوليو، ذّكر نائب املدير 
روك�سا  فيات�سي�سالف   )NR( ال�سمايل البحر  طريق 

 NSR بخطط ال�سركة النووية لزيادة حركة ال�سحن يف 
اإىل 80 مليون طن بحلول عام 2024 و110 مليون طن 

ال�سحن  بحلول عام 2030. على �سبيل املقارنة، بلغت حركة 
يف عام 2020 حوايل 33 مليون طن. يف الوقت احلا�سر، 

بت�سغيل خم�س  لرو�ساتوم  التابعة   Atomflot تقوم 
LASH. �ستكون هناك  كا�سحات جليد نووية وناقل 

ال�سحن. هناك خم�سة  لزيادة حركة  ل�سفن جديدة  حاجة 
واأربعة من  االإن�ساء حالًيا،  نووية قيد  كا�سحات جليد 

أخبار روساتوم
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للغاية من  22220 وكا�سحة جليد قوية  امل�سروع  ت�سميم 
روك�سا،  لفيات�سي�سالف  وفًقا   .Lider م�سروع  ت�سميم 

اأخرى من  هناك خطط لبناء كا�سحات جليد نووية 
امل�سروع 22220. �سيتم اتخاذ قرار لبناء ثالث اأو اأربع 

نهاية  بحلول  امل�سال  الطبيعي  بالغاز  تعمل  جليد  كا�سحات 
هذا العام. لدى ال�سركات التي تنقل الغاز على طريق بحر 

اإىل املالحة على مدار العام. ال�سمال خطط للتحول 

الرو�سية  ال�سركات  اتفاقيات مع  وقعت رو�ساتوم عدة 
ال�سمايل. ومنها  العاملة يف املنطقة يف منتدى يوم القطب 
اتفاقية تعاون للفرتة حتى عام 2030 مع �سريك رو�ساتوم 

)اأ�سول  نورنيكل  الرو�سية  التعدين  و�سركة  االأمد  الطويل 
الرئي�سية تقع يف �سبه جزيرة تاميري(. وجتدر  اإنتاجها 

االإ�سارة اإىل اأن تطوير روا�سب تاميري املعدنية هو الذي 
اأواًل، تن�س  �سجع، اإىل حد ما، على بناء كا�سحات اجلليد. 

االتفاقية على عقد مدته 15 عاًما مع �سركة رو�ساتوم، 
با�ستخدام  املرافقة  رو�ساتوم خدمات  �ستوفر  حيث 

ثانًيا،   .22220 النووية اخلا�سة مب�سروع  كا�سحات اجلليد 
والكهرباء  بالديزل  تعمل  ثلج  كا�سحة  لبناء  نورنيكل  تخطط 

ثالًثا،  اأتومفلوت.  �ستديرها  والتي  امل�سال،  الطبيعي  والغاز 
بناء كا�سحة جليد جديدة  اإمكانية  الطرفان يف  �سينظر 
Taimyr املتقاعدة وعدد  ب�سكل م�سرتك لتحل حمل 

من �سفن ك�سر اجلليد يف امليناء لتحل حمل كا�سحة 

.Nornickel تديرها  التي   Dudinka

االأول  الرئي�س  نائب  دوبوفيت�سكي،  �سريجي  يقول 
واخلدمات  اال�سرتاتيجية  وامل�ساريع  لال�سرتاتيجيات 

اال�شتجابة  ميكن  "ال  نورنيكيل:  وامل�سرتيات يف  اللوج�ستية 
ال�شراكات  اإال من خالل  التي نواجهها  للتحديات 

املنطقة". املن�شقة لكل من يعمل وي�شتثمر يف  واجلهود 

 Northern Star AEON التي تقوم  وقعت �سركة 
Syradasaiskoye يف  التابعة لها بتطوير روا�سب 

�سبه جزيرة تاميري، عقًدا مع رو�ساتوم للتعاون يف املالحة 
العقد على بناء �سفن فئة  ال�سمايل. وين�س  يف القطب 

 Icebreaker6 / Arc6 وقاطرات Arc5 اجلليد
. وميكن لل�سفن من فئة Arc5 وArc6 التحرك عرب 

اجلليد الذي ي�سل �سمكه اإىل مرت واحد و�سماكة 1.3 مرت 
التوايل. ال�سيفية واخلريفية، على  يف املالحة 

بال�سراكة مع رو�ساتوم. ومت  ا  اأي�سً الدولية  ال�سركات  تهتم 
املنتدى. اأجنبية فى  �سركات  اتفاقيتني مع  التوقيع على 

مت اإبرام اأوالهما مع موانئ دبي العاملية، اأحد اأكرب 
م�سغلي املوانئ يف العامل من االإمارات العربية املتحدة، 

حيث ت�سم 129 ق�سًما يف 55 دولة. وهي توفر خدمات 
اإىل �سمال غرب  اآ�سيا  احلاويات التجريبية من �سرق 

رو�ساتوم  ل�سركة  للنقل  التحتية  البنية  با�ستخدام  اأوروبا 
يف القطب ال�سمايل. كما وقعت رو�ساتوم كارغو )فرع 

اتفاقية   )NSR الب�سائع عرب  لرو�ساتوم م�سوؤول عن نقل 
DP World Russia لتاأ�سي�س �سركة  مع �سركة 

.NSR التجريبي عرب  النقل  �ستنفذ م�سروع 

ملوانئ  التنفيذي  الرئي�س  �سليم،  بن  اأحمد  �سلطان  قال 
�شندوق  مع  العاملية،  دبي  موانئ  "تعهدت  العاملية:  دبي 

دوالر  ملياري  با�شتثمار  املبا�شر،  الرو�شي  اال�شتثمار 
ونبحث  الرو�س  �شركائنا  العمل مع  و�شنوا�شل  اأمريكي، 
العبور  ملمر  امل�شتدامة  التنمية  التي ت�شمن  عن احللول 

ال�شمايل". 

أخبار روساتوم
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لطريق  التحتية  البنية  م�سغل  رو�ساتوم هي 
اأنها م�سوؤولة  NSR. كما  ال�سمايل  البحر 
والدعم  التحتية  البنية  واإن�ساء  املالحة  عن 

NSR يف  الهيدروغرايف وتدابري ال�سالمة يف 
القا�سية. ال�سمايل  القطب  ظروف 

 Let Podedy يف فرباير، اأ�سبحت 50 
اأول كا�سحة جليد نووية يف تاريخ املالحة يف 

راأ�س  �سفينة �سحن من  ال�سمايل ملرافقة  القطب 
باأكمله  ال�سمايل  البحر  ديجنيف عرب طريق 
يف ف�سل ال�ستاء. يف عام 2020 ، مت اإجراء 

اأوائل الربيع.  العديد من الرحالت الناجحة يف 
اأ�سطول كا�سحات  اأن  وُتظهر االإجنازات االأخرية 
لتو�سيع مو�سم املالحة يف  النووية جاهز  اجلليد 

ال�سمايل القطب 

  Baimskaya  مت توقيع االتفاقية الثانية مع �سركة 
KAZ Minerals يف كازاخ�ستان.  لـ التابعة  للتعدين 

اأن  ا�ستنتاج مفاده  اإىل  ال�سركة  بعد تفكري طويل تو�سلت 
ل�سركة  الطاقة  لتزويد  اأف�سل خيار  النووية هي  الطاقة 

ومعاجلة  تعدين  من�ساأة  وهي   ،Baimsky GOK
�ستطور اأحد اأكرب مكامن الذهب يف رو�سيا. من املتوقع اأن 

AtomEnergoMash ببناء اأربع وحدات  تقوم 
احتياطي  ومفاعل  رئي�سية  وثالثة مفاعالت  عائم  مفاعل 
اإعادة �سحن  اأو  ال�سيانة  اأثناء عمليات  واحد ال�ستخدامه 

ا عقًدا  اأي�سً ال�سركتان  �ستوقع   ،2022 اأبريل  الوقود. بحلول 
الكهربائية. لتزويد الطاقة  اأو دفع  الأخذ 

العام لتطوير  خل�س كرييل كوماروف، نائب املدير 
�شركة  "ترى  برو�ساتوم:  الدولية  واالأعمال  ال�سركات 

اأن ت�شبح مطوًرا  اأن مهمته تتمثل يف  رو�شاتوم 
بتنمية  املهتمة  ال�شركات  بني  ومر�شاة جتمع  للم�شروع 
ا هائلة  لنا فر�شً ال�شمايل. هذا يفتح  القطب  منطقة 

ال�شنوات". �شراكات قوية متعددة  الإقامة 

اإىل جانب ممار�سة االأعمال التجارية يف القطب ال�سمايل، 
ليخات�سيوف،  األيك�سي  واأ�سار  بالبيئة.  رو�ساتوم  تهتم  

االأعمال  تطوير  "عند  اأنه  املدير العام لرو�ساتوم، اإىل 
اأنه من  اأال نن�شى  وال�شناعة يف القطب ال�شمايل، يجب 

اإذا زاد  البيئة.  التزاماتنا جتاه  الوفاء بجميع  ال�شروري 
لي�س خيارنا". فهذا  البيئية،  الب�شمة  امل�شروع من 

يف منتدى يوم القطب ال�سمايل، وقع مركز االأبحاث 
ورو�ساتوم  احلكومية  مو�سكو  جلامعة  التابع  البحرية 
واملراقبة  ال�ساملة  البحرية  الدرا�سات  ب�ساأن  اتفاقية 

�سيقوم اخلرباء  ال�سمالية.  القطبية  البحر  مياه  البيئية يف 
البيئة من خالل حركة املرور  الب�سري على  التاأثري  بتقدير 
NSR وتطوير تدابري الوقاية. باالإ�سافة اإىل ذلك،  عرب 
وامل�سغلة  رو�ساتوم  ل�سركة  التابعة  اأتومفلوت  �سركة  اتفقت 

للبيولوجيا  مورمان�سك  معهد  مع  النووي  الأ�سطولها 
للعلوم على اجلوانب  الرو�سية  االأكادميية  لدى  البحرية 

والتقييم  بالر�سد  يتعلق  فيما  �سيما  ال  للتعاون،  الرئي�سية 
النقل البحري على  والتنبوؤ باالأثر الذي حتدثه حركة 

واملياه  ال�سمايل  القطب  املتوفرة يف بحار  والكائنات  البيئة 
املجاورة.

القطب  رئي�سًيا يف م�ساريع تنظيف  دوًرا  تلعب رو�ساتوم 
اأكملت ال�سركة نقل  ال�سمايل. يف يونيو من هذا العام، 

 Lepse التخزين  �سفينة  امل�ستهلك من  النووي  الوقود 
املت�سررة. باالإ�سافة اإىل ذلك ، مت تفكيك 120 من 
اأ�سل الـ 123 غوا�سة نووية خرجت من اخلدمة. مت 

ال�ساطئ. ومتت  للتخزين على  و�سع 123 حجرة مفاعل 
اإزالة حوايل 900 جمموعة وقود م�ستنفد من قاعدة 

تخزين  كموقع  امل�ستخدمة  البحرية   Gremikha
اإزالة  النووية. كما متت  الغوا�سات  امل�ستهلك من  للوقود 
اإعادة تاأهيل  جمموعات الوقود التالفة التي حالت دون 

النفايات  االآن، من م�ستودع  البائد  امل�ستهلك  الوقود  حو�س 
اأندريف. امل�سعة يف خليج 

أخبار روساتوم
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املرتاكم  االإ�سعاعي  الن�ساط  انخف�س  رو�ساتوم  بف�سل جهود 
الرو�سي  ال�سمايل  الغربي من القطب  ال�سمايل  يف اجلزء 
من MCi 5.7 اإىل MCi 4.94 يف نهاية عام 2020.

يوليو  ا. يف  اأي�سً املبادرات االجتماعية  تدعم رو�ساتوم 
ال�سمايل  القطب  النووية م�سروع  ال�سركة  2021، قدمت 

 50 النووية  النظيف الذي بداأه قبطان كا�سحة اجلليد 

أخبار روساتوم
اندري  اأتومفلوت  ل�سركة  التابعة   Let Pobedy

النطاق يف  اإطالق عملية تنظيف وا�سعة  لوبو�سوف. واقرتح 
املنظمات  وا�سعا و�سط  اإقباال  املنطقة حيث وجدت فكرته 

البيئية.  

الرجوع اىل بداية الق�شم
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اأتوم الرو�شية ت�شل اإىل 
اآفاق جديدة

والتكنولوجيا  البحوث  رو�ساتوم  مركز  تبني 
النووية )CNTRD( يف بوليفيا. هذا هو 

اأول م�سروع جاهز من هذا النوع لل�سركة 
النووية الرو�سية. يف اأواخر يوليو، مت �سب 

والفوائد  البحثي.  النووي  املفاعل  اأ�سا�س ملجمع 
CNTRD وا�سحة للجميع:  التي تاأتي بها 
فهي �ستحمي العائد من االآفات وت�ساعد على 

ت�سخي�س االأورام وعالجها يف الوقت املنا�سب 
باإنقاذ حياة  وبدقة االأمر الذي �سي�سمح 

النا�س.

حتى وقت قريب، مل تكن هناك من�ساآت نووية يف بوليفيا. 

البدء  البالد مع  النووية يف  التكنولوجيا  تن�سر رو�ساتوم 
الطاقة. توليد  بعيد عن قطاع  مب�سروع 

اإطارية  يف مار�س 2016، وقعت رو�سيا وبوليفيا اتفاقية 
النووية،  للطاقة  ال�سلمي  التعاون يف جمال اال�ستخدام  حول 

البحثية وم�سرعات  مبا يف ذلك هند�سة وبناء املفاعالت 
اجل�سيمات.

يف �سبتمرب 2017، على هام�س املوؤمتر العام للوكالة 
املتخ�س�س  الت�سميم  معهد  وقع  الذرية،  للطاقة  الدولية 
احلكومي )SSDI، جزء من رو�ساتوم( ووكالة الطاقة 

لبناء  البوليفية )ABEN( عقًدا عاًما  النووية 
ارتفاع  املركزعلى  يقع   El Alto. يف    CNTRD

4000 مرت فوق �سطح البحر وبذلك �سيكون مكان املركز 
االأعلى يف العامل من بني االأماكن التي توجد فيها املن�ساآت 

للغاية من جميع  "اإنه م�شروع مثري لالهتمام  النووية. 
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النواحي"، - قال كرييل كوماروف، نائب املدير العام 
رو�ساتوم. الدولية يف  واالأعمال  للتنمية 

املرحلتان  ت�سمل  اأربع مراحل.  اإىل  البناء  ينق�سم م�سروع 
الت�سييع  ومركز  ال�سريري  قبل  �سيكلوترون  االأوليان جممع 

االأغرا�س. املتعدد 

النظائر.  لت�سنيع  ج�سيمات  م�سرع  عن  عبارة  ال�سيكلوترون 
لت�سخي�س  البوليفية  الطبية  باملراكز  اإمدادهم  و�سيتم 

امل�ستح�سرات  الإنتاج  املجمع  و�سيعمل  ال�سرطان.  وعالج 
اأكرث من 5000  اإجراء  التي �ستتيح  امل�سعة  ال�سيدالنية 
�سنويا. ال�سرطانية  لالأمرا�س  وعالج  ت�سخي�س  عملية 

الإ�سعاعات  موجه  بجهاز  الت�سييع  مركز  تزويد  �سيتم 
والتي  "غاما"،  اأ�سعة  داخله   60 الكوبالت  يطلق  "غاما". 

البكترييا  على  والق�ساء  الطبية  املعدات  لتعقيم  ت�ستخدم 
املنتجات  االأخرى يف  االأمرا�س  ال�سارة وم�سببات 

 ADURA بـ  امل�سععة  املنتجات  �سيتم متييز  الزراعية. 
، وهو رمز دويل يو�سح اأن املنتجات اآمنة. �سي�سمل مركز 

"غاما" متعددة االأغرا�س. من  ا وحدة  اأي�سً الت�سعيع 
الت�سعيع  ومركز  ال�سيكلوترون  ت�سغيل جممع  يتم  اأن  املتوقع 

املقبلة. القليلة  االأ�سهر  االأغرا�س يف  املتعدد 

البيولوجيا  امل�سروع على خمترب  الثالثة من  املرحلة  �سرتكز 
ا�ستخدامه  �سيتم  االإ�سعاعية.  البيئة  وعلم  االإ�سعاعية 

املنتجات  لت�سعيع  تقنيات جديدة  وتطوير  البحوث  الإجراء 
اإطالة عمرها  البحث على  الغذائية. �سريكز  واملواد 

تاأثريات  ودرا�سة  البذور  االفرتا�سي وحت�سني خ�سائ�س 
املوؤين على م�سببات االأمرا�س واجلوانب االأخرى  االإ�سعاع 

االإ�سعاعية. لالإيكولوجيا 

خالل املرحلة الرابعة من امل�سروع ، �سيتم بناء مفاعل 
الأبحاث  �سيكون مفاعاًل  فنية م�ساعدة.  ومن�ساآت  نووي 

املياه امل�سغوطة من نوع امل�سبح ب�سعة حرارية تبلغ 200 
كيلو وات. ومت �سب اأول خر�سانة يف اأ�سا�س هذا املفاعل 

اآر�سي  األربتو  لوي�س  البلوليفي  الرئي�س  بح�سور  النووي 
كاتاكورا. مت تنفيذ طقو�س حرق الما حم�سوة قبل فعاليات 
�سيجلب  املحلية،  للعادات  وفًقا  باخلر�سانة.  االأول  االحتفال 

للم�سروع. ذلك احلظ 

التن�سيط  لتحليل  املختربات  البحث  مفاعل  �ست�ساحب 
�سيتم  الكيميائية.  واملختربات  امل�سعة  والنظائر  النيوتروين 

والتجارب  املفاعل الإجراء االختبارات  ا�ستخدام وحدة 
ملوظفي  متقدمة  تدريبية  دورات  وتقدمي  النظائر  وت�سنيع 

النووية. ال�سناعة  وطالب 

م�سروع  من  والرابعة  الثالثة  املرحلتني  ت�سغيل  �سيتم 
.2024 عام  يف   CNTRD

العاملني  لتدريب  مكثًفا  تعليمًيا  برناجًما  رو�ساتوم  اأطلقت 
يف مركز االأبحاث النووية. قال املدير العام للوكالة 

ريفريا  حيمينيز  هورتينزيا  الذرية،  للطاقة  البوليفية 
يف مقابلة مع جريدة رو�ساتوم "Strana": "يدر�س 

البحوث  �شيعملون يف مركز  الذين  البولفيون  الطالب 
رو�شيا  CNTRD يف  النووية  والتكنولوجيا 

الطالب على  النووية. بع�س  العلوم  ويتخ�ش�شون يف 
و�شك احل�شول على �شهاداتهم وهم عادوا اإىل البالد 

الت�شييع  ومركز  ال�شيكلوترون  بتجهيز  م�شغولون  وهم 
املتعدد االأغرا�س للت�شغيل". يف الفرتة ما بني 2015-

ا يف اجلامعات التقنية الرو�سية  2020، مت حجز 119 عر�سً
للطالب من بوليفيا. وين�س العقد على خلق حوايل 500 

جغرافيا روساتوم
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ا  اأي�سً رو�ساتوم  وتنظم  موؤهالت عالية.  تتطلب  وظيفة 
البوليفيني،  للطلبة  االإنرتنت  عرب  �سبكية  درا�سية  حلقات 

باالإ�سبانية. جرت  الناطقني  وب�سكل عام ، جلميع الطالب 
احللقات ال�سبكية يف فرباير ومار�س 2021.

على غرار اأي بلد اآخر تتجاود فيه رو�ساتوم، تدعم ال�سركة 
املجتمعات  لتح�سني حياة  ت�ساعد  التي  املبادرات  جميع 

املحلية.

SSDI البوليفي  يف �سبتمرب 2020، قدم مكتب 
ومعدات  الغذائية  املواد  اإن�سانية )معظمها من  م�ساعدات 

جائحة  و�سط  املحليني  لل�سكان  ال�سخ�سية(  احلماية 
كورونا. فريو�س 

البوليفية  2021، نظمت رو�ساتوم والوكالة  اأبريل  يف 
األتو  اآل  ABEN حدًثا الأطفال مدينة  للطاقة الذرية 
األعاًبا وتلقوا  ال�سريك ولعبوا  ا يف  حيث �ساهدوا عر�سً

حلويات. وبالطبع  هدايا 

 Nuclear للفائزين يف م�سابقة االختبار كتاب  وُقدم 
على  ب�سيطة  اإجابات  يقدم  الذي  الكتاب  هو    ABC

النووية.   التكنولوجيا  انت�سارًا حول  االأكرث  االأ�سئلة 

الرجوع اىل بداية الق�شم

جغرافيا روساتوم
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التكنولوجيا النووية تنقذ 
االأرواح

اأبعد  متتد التكنولوجيا النووية اإىل ما هو 
من توليد الطاقة، وت�سمل الطب النووي 

ال�سرطانات  الذي ي�ساعد يف ت�سخي�س وعالج 
املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير  تقنيات  املعقدة. 

ا�ستخدامها على  التي مت  املقطعي  والت�سوير 
نطاق وا�سع خالل العام ون�سف العام املا�سي 
ا  اأي�سً تنتمي  كورونا بدقة  لت�سخي�س فريو�س 
رو�ساتوم  النووية. وتطور  التكنولوجيا  اإىل 

كفاءاتها يف الطب النووي من خالل امل�ساركة 
التعقيم،  ومراكز  امل�ست�سفيات  بناء  يف 

وبالطبع  الطبية،  املعدات  لت�سنيع  واال�ستعداد 
النظائر. ت�سنيع 

حماربة االأمرا�س اخلطرية

والت�سوير  ال�سينية  االأ�سعة  على  النووية  التكنولوجيا  ت�ستمل 
للثدي  ال�سعاعي  والت�سوير   )CT( املحو�سب  املقطعي 

التتبع  اأجهزة  با�ستخدام  االإجراءات  اإىل  باالإ�سافة 
البوزيرتوين  باالإ�سدار  املقطعي  الت�سوير  مثل  االإ�سعاعي 

بانبعاث فوتون  املحو�سب  املقطعي  الت�سوير  اأو   )PET(
واحد )SPECT(، اإىل جانب تقنيات االإ�سعاع غري 

والرنني  ال�سوتية  فوق  باملوجات  الت�سوير  املوؤين مثل 
)MRI(. املغناطي�سي 

وخ�سائ�سها  امل�سعة  النويدات  التقنيات  هذه  �ستخدم 
والعالج  املر�س  مراحل  وحتديد  للت�سخي�س  الفيزيائية 
ت�ستخدم  اأنها  كما  املر�س.  لعملية  اال�ستجابة  ومراقبة 

االأ�سا�سية مثل علم االأحياء واكت�ساف االأدوية  العلوم  يف 
التقنيات  ا�ستخدام  يتم  ال�سريري. كثريا ما  والطب قبل 
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للوفاة  الثاين  ال�سبب  وهو  ال�سرطان  لت�سخي�س  النووية 

غالًبا بعد اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية. يف عام 
2020 وحده مات ما يقرب من 10 ماليني �سخ�س ب�سبب 

العاملية. ال�سحة  ملنظمة  وفًقا  ال�سرطان 

اآذار/مار�س  لكن ال�سرطان ميكن ويجب عالجه. يف 
الطبي  للت�سوير  لالأورام  الن�سيت  ن�سرت جلنة  املا�سي، 

الت�سوير  تقنيات  اإن تطوير  النووي تقريًرا يقول  والطب 
�سيمنع 3.2% من 76 مليون حالة وفاة بال�سرطان قد 

حتدث يف 2020-2030، وفًقا لبيانات منذجة الكمبيوتر. 
الطب  اإىل  الو�شول  نطاق  تو�شيع  "اإن  ويقول التقرير: 
الت�شوير الطبي من �شاأنه جتنب ما  النووي وخدمات 
يقرب من 2.5 مليون حالة وفاة بال�شرطان يف جميع 

اأنحاء العامل بحلول عام 2030 وحتقيق مكا�شب عاملية يف 
االإنتاجية على مدى احلياة بقيمة 1.41 تريليون دوالر 
اأمريكي - وهو �شايف عائد يزيد عن 200 دوالر اأمريكي 

اإىل  امل�سح  ا�شتثماره". وي�ستند  اأمريكي يتم  لكل دوالر 
لـ211 دولة. الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة  بيانات 

ميكن اأن يكون هذا الرقم اأعلى بكثري اإذا مت التعامل مع 
لي�س  التي مت حتقيقها  التح�سينات  مع  �سامل  ب�سكل  امل�سكلة 

ا يف العالج ورعاية املر�سى.  اأي�سً الت�سخي�س ولكن  فقط يف 
اإنقاذ 12.5% من مر�سى  عندها �سيكون من املمكن 

اأو 9.55 مليون حياة. ال�سرطان، 

الو�شول" يف املمار�سة؟ اأب�سط  نطاق  ماذا يعني "تو�شيع 
�سيء هو �سراء معدات جديدة وبناء مراكز خم�س�سة للطب 

عن  يقل  ال  النووي. على وجه التحديد، يقول التقرير: "ما 
خم�شة بلدان يف اإفريقيا لي�س لديها وحدة للت�شوير املقطعي 

املحو�شب، ويخدم ما�شح الت�شوير املقطعي املحو�شب يف 
املتو�شط 25000 �شخ�س من الدول ذات الدخل املرتفع و1.7 

مليون �شخ�س يف البلدان املنخف�شة الدخل". من الوا�سح اأن 
هذه االأرقام ال ت�سري اإىل �سعة املعدات الطبية ولكن اإىل ن�سبة 
توافرها: فكلما ارتفع الرقم، قّل توافر الت�سوير الت�سخي�سي.

وقال املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل 

ماريانو غرو�سي يف تعليق على تقرير اللجنة: "الت�شوير 
الطبي �شروري لرعاية مر�شى ال�شرطان، لكن الو�شول 

غري املتكافئ اإىل هذه التقنيات املنقذة للحياة ال يزال 
مذهاًل".

دعم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ومتعدد  كلًيا  نهًجا  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اعتمدت 
النووية يف الطب يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  لتعزيز  االأوجه 

العامل. اأنحاء  جميع 

يف اأواخر متوز/يوليو2021 ، اأثناء حديثه يف ندوة عرب 
النقل،  بتي�سري  املعنية  العمل  جمموعة  نظمتها  االإنرتنت 

الذرية رافائيل  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  اقرتح 
ماريانو غرو�سي من بني اأمور اأخرى اأن حتدد كل دولة 

الوكالة جهة ات�سال وطنية ب�ساأن رف�س �سحن  ع�سو يف 
الوطنية  االت�سال  نقاط  �ستجعل جهود  امل�سعة.  املواد 

اأكرث �سال�سة  امل�سعة  املواد  الت�سليم نقل  تن�سيق طرق  يف 
واأ�سرع. ولكن االآن، وفًقا ل�سريج جورلني، رئي�س التعاون 

يتم �سحن  العاملية، غالًبا ما  النووية  الرابطة  ال�سناعي يف 
هذه املواد عرب طرق غري مبا�سرة واأكرث تعقيًدا، مما يوؤدي 

اإىل زيادة التكاليف واملزيد من االأعمال الورقية املعقدة. 
واإجمااًل، تتم اأكرث من 20 مليون �سحنة من املواد امل�سعة 

�سنوًيا عن طريق الرب والبحر واجلو.
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يف مايو 2021، وقعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وموؤ�س�سة 

حتدي �سرطان املدينة )C/Can( اتفاقية لتو�سيع 
نطاق التعاون. والغر�س منه هو حت�سني الو�سول اإىل الطب 

االإ�سعاعي العادل واجليد ملر�سى ال�سرطان يف املدن ذات 
الدخل املنخف�س واملتو�سط. �ستزود الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية موؤ�س�سة  C/Can بدعم اخلرباء الإحداث تاأثري 
اأكرب يف تطبيق الطب االإ�سعاعي كجزء من رعاية مر�سى 

ال�سرطان. ومن بني اأمور اأخرى، �سرتكز االأطراف على تقييم 
االحتياجات وجمع البيانات وتعبئة املوارد.

يف ت�سرين االأول/اأكتوبر 2020، وقعت الوكالة الدولية 
على  النووي  للطب  الفرن�سية  واجلمعية  الذرية  للطاقة 

ترتيبات عملية. وهي تغطي الفرتة من 2020 حتى 2023 
وتوفر التعاون يف جماالت الطب النووي والت�سوير 

به. املرتبطة  والتخ�س�سات  اجلزيئي 

اإىل جانب ذلك، يحتوي موقع الوكالة الدولية للطاقة 
وي�سمل  االإ�سعاعي  للطب  ق�سم كبري خم�س�س  الذرية على 

الطبية. االإجراءات  ب�ساأن  ومف�سلة  عامة  تو�سيات 

الطب النووي عرب البلدان

يركز كل اقت�ساد كبري على تطوير الطب النووي. يف يونيو 
االأجل  والطويلة  املتو�سطة  ال�سني خطتها  ن�سرت   ،2021
 2021 الفرتة من  والتي تغطي  الطبية،  النظائر  لت�سنيع 

Jianhua Zhang ، نائب  حتى 2035. وي�سرح 
، مبادئ   )CAEA(ال�سينية الذرية  الطاقة  رئي�س هيئة 

Atominfo. اخلطة قائال )وفق ما جاء يف موقع
تنمو  والرفاهية،  االقت�شاد  حت�شن  "مع   :)com

على  الطلب  وكذلك  ال�شحية،  للرعاية  النا�س  توقعات 
اأن ينمو الطلب على  املتوقع  النظائر الطبية. من 

 %30 اإىل   %5 ا�شتخداًما بن�شبة  النظائر الطبية االأكرث 
باأكرث من ع�شرة  الطلب  اإجمايل  �شيزداد  بينما  �شنوًيا، 

اأ�شعاف بحلول عام 2030". 

اأكرث من 9 ماليني مري�س يف االحتاد االأوروبي ي�ستخدمون 

الطب النووي ، مبا يف ذلك 1.5 مليون مري�س يخ�سعون 
للعالج االإ�سعاعي �سد ال�سرطان. وت�سامن ق�سم الطب 

النووي يف اأوروبا وفوراتوم جهودهما حلل م�ساكل الطب 
النووي. واأ�سار اأنطوني�س كاليمي�س، رئي�س الطب النووي 

يف اأوروبا ومدير اأعمال الت�سوير اجلزيئي يف �سركة 
الرئي�سية  امل�سائل  اإىل   Siemens Healthineers

التي يواجهها االحتاد االأوروبي، ومن بينها عدم وجود 
نهج موحد للطب النووي ونقل املواد امل�سعة يف الدول 
االأع�ساء يف االحتاد االأوروبي وتعوي�سات غري كافية 

وموقف �سلبي ب�سكل عام جتاه التكنولوجيا النووية. كما 
اأ�سار اإىل احللول املحتملة لتلك امل�ساكل. ويو�سى بت�سمني 

الطب النووي يف خطة التعايف للجيل القادم واال�سرتاتيجية 
للتطبيقات  االأجندة اال�سرتاتيجية  واملوافقة على  ال�سناعية 

الطبية ال�سناعية والبحثية )SAMIRA(  وزيادة 
�سراء املعدات الطبية ال �سيما للمناطق النائية ومراقبة 
للمنتجات  التعوي�سات  وتق�سيم  الطبية  اأ�سعار اخلدمات 

واخلدمات املختلفة يف الطب النووي.

يبلغ حجم �سوق الطب النووي العاملي 24 مليار دوالر 
 Rusatom ل�سركة  لتقديرات  وفًقا  اأمريكي. 

 43 اإىل  �ست�سل  لرو�ساتوم،  التابعة   Healthcare
مليار دوالر اأمريكي بحلول عام 2030. ويبلغ حجم �سوق 

اأمريكي، لكن حمللي  6 مليارات دوالر  النظائر حالًيا 
اأن  ميكن  اأنه  يعتقدون   Rusatom Healthcare

ينمو اأكرث من ال�سعف، اإىل 12.6 مليار دوالر اأمريكي 
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النووي. وذلك بف�سل قطاع الطب 

القطاع  هذا  االإ�سعاعي يف  الت�سخي�س  تكلفة  و�ستبلغ 
حوايل 3.6 مليار دوالر اأمريكي، مبا يف ذلك 1.7 مليار 

99m. على الرغم من  اأمريكي تعود التكنيتيوم  دوالر 
اأ�سرع، الأن  ب�سكل  االإ�سعاعي  العالج  ذلك، �سينمو ق�سم 

الت�سخي�سية  اأكرث من اجلرعة  تكلف  العالجية  اجلرعة 
 Rusatom بدرجتني اأو ثالث درجات، وفًقا لتقديرات 

عالج  دورة  كل  اأن  يعني  وهذا   .Healthcare
اإ�سعاعي �ستعود بدخل اأكرب مبا بني 100 اإىل 1000 مرة 

اإجراء ت�سخي�سي. اأي  لكل مري�س من 

الواليات املتحدة هي رائدة بال منازع يف الطب النووي 
واأملانيا.  اليابان  تليها  العاملية،  ال�سوق  40% من  بح�سة 

متتلك رو�سيا اأقل من 5% من �سوق الطب النووي العاملي.

رو�ساتوم جهود 

النظائر  اأكرب منتجي  واأحد  الوحيدة يف رو�سيا  ب�سفتها 
الطبية يف العامل، ت�سارك رو�ساتوم على نطاق وا�سع يف 

الطب النووي وتطور كفاءاتها يف هذا املجال.

تابعة  فرعية  �سركة  هي   Rusatom Healthcare
لرو�ساتوم تتعامل مع الطب النووي. وتاأ�س�ست ال�سركة 

يف عام 2017 ، وهي �سركة اأم لـ 15 �سركة تعمل يف 
جمال الطب النووي وت�سنيع وتوزيع النظائر امل�سعة واإنتاج 

معدات الت�سعيع والتعقيم وتقدمي حلول طبية �ساملة "جاهزة 
 Rusatom Healthcare للت�سليم". تتمثل مهمة

يف جعل املعدات الطبية وامل�ستح�سرات ال�سيدالنية املنقذة 
للحياة يف متناول جمهور اأو�سع يف رو�سيا واخلارج.

 Rusatom لـ التابعة  ال�سركات  اإحدى  املثال،  على �سبيل 
دولة   50 تزود  التي   Izotop هي   Healthcare

الطبية. بالنظائر 

ا يف بناء  Rusatom Healthcare اأي�سً بداأت 
GMP يف معهد  م�سنع لالأدوية االإ�سعاعية متوافق مع 

اوبنين�سك  مدينة  )يف  الفيزيائية  للكيمياء  كاربوف 
يف رو�سيا(. �سيكون امل�سنع االأول يف رو�سيا الذي 

اللوتيتيوم-177  الهدف من  اأدوية م�سعة حمددة  ينتج 
اأن يوقف  واالأكتينيوم-225 والراديوم-223. ميكن 

اللوتيتيوم -177 منو االأورام اخلبيثة ويقلل حتى من 
ت�ستخدم  االأخرى.  العالجات  ت�ساعد  النقائل عندما ال 
ا  اأي�سً االأدوية امل�سعة التي حتتوي على الراديوم-223 

لهذا  الكيميائية  اخل�سائ�س  الأن  العظمية  النقائل  لعالج 
يبداأ  اأن  املقرر  الكال�سيوم. ومن  النظري مماثلة خل�سائ�س 

ت�سغيل امل�سنع اجلديد يف عام 2024.

اآخر ل�سركة رو�ساتوم للرعاية  التعقيم  هو جمال عمل 
 Rusatom ال�سحية. يف عام 2016، افتتحت 

يف  للتعقيم   Sterion مركز   Healthcare
اأثناء  الوجه  اأقنعة  بتعقيم  حمافظة مو�سكو حيث كان يقوم 

Mayak الإ�سعاع جاما يف مدينة  اجلائحة. اأما مركز 
عام  اأواخر  ت�سغيله يف  ف�سيتم  رو�سيا،  ت�سيليابين�سك يف 

العام  اوبنين�سك  من�ساأة مماثلة يف  ت�سغيل  و�سيتم   ،2021
اآخر يف قازان. املقبل، ويخطط الفتتاح مركز تعقيم 

تقدم Rusatom Healthcare حلواًل جاهزة لبناء 
مراكز اإ�سعاع متعددة االأغرا�س وتزويد حمطات التعقيم 

التي ت�ستمل على معجل اإلكرتوين ووحدة اأ�سعة جاما.

 Rusatom يف قطاع املعدات الطبية، تن�سئ 
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مع  بال�سراكة  للمعدات  املحلي  االإنتاج   Healthcare
ال�سفر. الرو�سية من  النماذج  وتطور  الرائدة  ال�سركات 

 Rusatom من بني اأمور اأخرى تقوم 
لت�سنيع  رو�سيا  يف  م�سنع  ببناء   Healthcare

التكنولوجيا  با�ستخدام  الطاقة  عالية  خطية  م�سرعات 
15 معجاًل خطًيا  Elekta. �سينتج امل�سنع  التي طورتها 

اإذا منا الطلب، فاإن امل�سنع لديه القدرة على  �سنوًيا. 
اإنتاجه. زيادة 

 Rusatom GE، �ستنتج  بال�سراكة مع 
اأجهزة  من  �سائعة  مناذج  ثالثة   Healthcare

Signa Creator و الت�سوير بالرنني املغناطي�سي،  
.Signa Voyagerومن  و   Signa Explorer

املقرر اإطالق االإنتاج يف منت�سف عام 2022.

 Rusatom يف عام 2022، �ستبداأ �سركة 
اخلا�سة  جاما  كامريات  اإنتاج  يف   Healthcare

النويدات  ت�سخي�س  ا�ستخداًما يف  اأف�سل  ُتعد  والتي  بها 
با�ستخدام  االإ�سعاعي  العالج  اإجراءات  والتحكم يف  امل�سعة 

االإ�سعاعية. االأدوية  جمموعة كاملة من 

املت�سل�سل ملجمعات  الت�سنيع  �سيبداأ  ا،  اأي�سً  2022 يف عام 
القائمة على م�سرعات   ONIKS االإ�سعاعي  العالج 

MeV.  وت�ستهدف  الطاقة   ال�ستة املنخف�سة  االإلكرتون 
هذه االأجهزة عالج االأورام من خمتلف ت�سنيفات 

ب�سكل  �سواء  االإ�سعاعي اخلارجي،  العالج  با�ستخدام 
اأو باال�سرتاك مع طرق العالج اجلراحية والعالج  م�ستقل 

الكيميائي.

 Brachium من املقرر اأن يتم ت�سنيع اأجهزة 
الكثبية بجرعات عالية يف عام 2022.  اجلديدة للمعاجلة 

باإقامة  التقنية  عالية  الكثبية  املعاجلة  جممعات  ت�سمح 
اأن�سجة الورم وتقليل  اإجراءات عالج عالية الدقة على 

تقليل  عن  ف�ساًل  للمري�س،  ال�سليمة  االأن�سجة  تعر�س 
لالإ�سعاع. العام  التعر�س 

اأخرًيا، ت�سارك Rusatom Healthcare يف 
�ستوفر  التي  االإ�سعاعي  الطب  �سل�سلة من مراكز  اإن�ساء 
الإكمال  ال�سركة  وتخطط  والعالج.  الت�سخي�س  خدمات 

واإيركوت�سك  وليبيت�سك  اأوفا  الطبية يف مدن  املراكز  بناء 
واأوبنين�سك بحلول عام 2022 والبدء يف تقدمي اخلدمات 

اإن�ساء عدة  �سيتم  واالأجانب.  الرو�س  للمر�سى  الطبية 
الرو�سية.  حمطات طبية متنقلة يف عدد من املناطق 

ال�سركة على �سمان توافر اخلدمات الطبية يف  حتر�س 
النائية. املناطق 

ا يف عدد من م�ساريع الطب  اأي�سً ت�سارك رو�ساتوم 
النووية  ال�سركة  تقوم  املثال،  �سبيل  االأخرى. على  االإ�سعاعي 

النووية يف  والتكنولوجيا  لالأبحاث  ببناء مركز  الرو�سية 
ن�ساطها. يف  اأحد جماالت  النووي  بوليفيا. �سيكون الطب 

�سيكلوترون ومرفق  بناء  ت�سارك رو�ساتوم يف  تايالند، 
النووية.  للتكنولوجيا  تايالند  معهد  يف  اإ�سعاعي  كيميائي 

الغاليوم-67  لت�سنيع   15/30-MSS مت ت�سميم مرفق 
والزركونيوم-89  والنحا�س-64  والثاليوم -201، 

SPECT الأمرا�س  PET و  امل�ستخدمة يف ت�سخي�سات 
االأورام والقلب واالأوعية الدموية.  

الرجوع اىل بداية الق�شم
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م�شروع ال�شبعة ينطلق 
ب�شرعة

الرو�سية بت�سنيع  ال�سركات  يوليو، بداأت  يف 
معدات الأول حمطة للطاقة النووية يف م�سر. 

العليا  القيادة  انتباه  النووي  امل�سروع  يجذب 
ل�سركة رو�ساتوم. العليا  للبالد واالإدارة 

وامل�ستدامة  النظيفة  للطاقة  م�سدًرا  املحطة  �ستكون 
الوطني. لالقت�ساد  وحمرًكا 

بداأ اإنتاج االآالت واملعدات الأول حمطة للطاقة النووية يف 
م�سر يف رو�سيا. يف 30 يونيو، جرت يف اأحد اأكرب م�سانع 

باإنتاج  البدء  TYAZHMASH فعاليات  رو�سية 
النووية  التي من املتوقع  م�سيدة قلب املفاعل للوحدات 

ال�سبعة  والثانية يف م�سنع  االأوىل  الوحدتني  ا�ستخدامها يف 
الكهرباء  الدكتور حممد �ساكر، وزير  النووية. و�سارك 

والطاقة املتجددة  امل�سري يف املرا�سم.

تطورا  ميثل  اليوم  حدث  "ما  وقال الدكتور حممد �ساكر: 
بارزا حقا ح�شل نتيجة للعمل الدوؤوب امل�شرتك الذي 

قامت به فرق امل�شروع من اجلانبني الرو�شي وامل�شري. 
امل�شرية  النووية  الطاقة  تنفيذ م�شروع حمطة  ويجري 

امل�شرية. ومن دواعي  ال�شيا�شية  القيادة  بدعم كامل من 
الرو�شي يحقق نتائج جيدة  امل�شري  الفريق  اأن  �شرورنا 

اإطار امل�شروع". اأمامه يف  وينجز بنجاح كافة املهام املاثلة 

TYAZHMASH حمافظ  و�سم الوفد الذي يزور 
اإدارة  اأزاروف ورئي�س جمل�س  مقاطعة �سمارا دميرتي 

اأجمد  الكتور  الكهرباء  لتوليد  النووية  املحطات  هيئة 
الرقابة  الوكيل والدكتور �سامي عطا اهلل رئي�س هيئة 

النائب  لوك�سني،  واألك�سندر  امل�سرية  واالإ�سعاعية  النووية 
للطاقة  الرو�سية  رو�ساتوم احلكومية  �سركة  لرئي�س  االأول 

اإدارة  النووية وحممد رم�سان نائب رئي�س جمل�س 
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اإىل املحتويات العودة  الشرق األوسط وشمال أفريقيا
فريابونتوف،  واأليك�سي  وال�سيانة،  للت�سغيل   NPPA
والتقنية  البيئية  للرقابة  الفيديرالية  الهيئة  رئي�س  نائب 

والنووية )Rostechnadzor( يف رو�سيا، واأندريه 
  TYAZHMASH العام مل�سنع  املدير  تريفونوف، 

الهند�سة لرو�ساتوم و وجمموعات وفرق عمل من ق�سم 
.NPPA

اأع�ساء الوفد ور�س االإنتاج الرئي�سية  وخالل اجلولة، زار 
ت�سنيع خمتلف  كيفية  على  ال�سيوف  تعرف  بامل�سنع حيث 

املعدات ملحطات طاقة نووية موجودة يف ال�سني والهند 
لعنا�سر حاوية  االآلية  املعاجلة  و�ساهدوا عملية  وتركيا، 
بنغالدي�س. النووية يف  باملحطة  النووي اخلا�سة  املفاعل 

اأن زار الوفد امل�سري الرفيع برئا�سة الدكتور  و�سبق 
النووية  اإدارة هيئة املحطات  الوكيل، رئي�س جمل�س  اأجمد 

النووية  للطاقة  رو�ستوف�سكايا  حمطة  الكهرباء،  لتوليد 
رو�سيا  باأق�سى جنوب  فولغودون�سك  الواقعة يف مدينة 

حيث دخل غرفة التحكم املركزية التي يتم من خاللها 
التحكم  توزيع الكهرباء املولدة يف املحطة، وكذلك غرفة 
التوربينات بوحدة  4 وغرفة  اخلا�سة بوحدة الطاقة رقم 
الطاقة رقم 4 واإ�سافة اإىل ذلك قدم عاملون يف املحطة 
املوّجهة من زمالئهم  االأ�سئلة  اأجوبة على جميع  النووية 

امل�سريني.

4 مفاعالت تولد 4071  وتعمل يف حمطة رو�ساتوف�سكايا 
اأقوى مرفق الإنتاج الطاقة يف  ميغاواط، وتعد املحطة 

جنوب رو�سيا يوفر 75% من اإجمايل الكهرباء يف مقاطعة 
رو�ستوف على الدون، وحوايل 30% من الكهرباء املولدة 
القوقاز  �سمال  ومنطقة  اجلنوبية  الفيدرالية  املنطقة  يف 

الرو�سية. الفيدرالية 

اأي�سا اإىل مقر �سركة  وتوجه الوفد امل�سري 
رو�ساتوم  يف  االآالت  �سناعة  ق�سم  من  )جزء    AEM

فولغودون�سك  مدينة  يف   )  AtomEnergoMash
ال�سركة  ملوقع  التكنولوجية  االإمكانات  على  للتعّرف 

املعدات  بت�سنيع  واملتعلقة  فولغودون�سك  يف  االإنتاجي 

واأي�سا  النووية.  للطاقة  امل�سرية  ال�سبعة  ملحطة  االأ�سا�سية 
واملولدات  النووية  املفاعالت  اإنتاج  ال�سيوف مواقع  تفقد 

امل�سممة  املعدات  ت�سنيع  عمليات  و�ساهدوا  البخارية، 
ملحطات الطاقة النووية يف الهند وال�سني يف مراحل 
اأع�ساء  ال�سركة  خمتلفة من اجلاهزية. واطلع خرباء 

املفاعل  لعنا�سر  االآلية  واملعاجلة  اللحام  الوفد على عمليات 
الهيدروليكية وغريها  االختبارات  اإىل  باالإ�سافة  النووي 

النووية.  من االختبارات اخلا�سة مبعدات املحطات 

امل�شتخدمة  احلديثة  التقنيات  لروؤية  م�شتعدين  "كنا 
يف مواقع االإنتاج برو�شيا، وهذا االأمر يعطينا الثقة 

الوفاء بجميع االلتزامات  اإىل  اأن تعاوننا �شيف�شي  يف 
وت�شليمها يف  املعدات  ت�شنيع جميع  �شيتم  التعاقدية حيث 

الوقت املحدد مبوجب اجلدول الزمني لالأعمال"، على 
حد قول الدكتور اأجمد الوكيل.

وكانت هناك زيارة اأخرى مهمة وحافلة باالأحداث قام بها 
وىوزير  ليخات�سوف  األيك�سي  رو�ساتوم  ل�سركة  العام  املدير 

�ساكر حيث  امل�سري حممد  املتجددة  والطاقة  الكهرباء 
زاروا ال�سبعة يف �سهر يوليو.

تلقوا معلومات مبا�سرة عن  البناء،  تفتي�س موقع  عند 
الر�سيف  اإن�ساء  للم�سروع ومت عر�س موقع  الو�سع احلايل 

البحري الذي من املخطط اأن ي�ستخدم يف نقل املعدات 
للخرباء  ال�سكنية  املدينة  الوفد  زار  كما  للمحطة.  الثقيلة 
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اإىل املحتويات العودة 

)AtomEnergoMash )AEM هي 
ق�سم هند�سة االآليات يف رو�ساتوم واأحد اأكرب 
االآليات يف رو�سيا تقدم حلول �ساملة  منتجي 
يف ت�سميم وت�سنيع وتوريد االآالت واملعدات 

وبناء  والبرتولية  واحلرارية  النووية  لل�سناعات 
اإنتاجها  مرافق  وتقع  ال�سلب.  و�سناعة  ال�سفن 

الت�سيك واملجر ودول  يف رو�سيا وجمهورية 
اأخرى.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

اأحد الوحدات  الرو�س العاملني باملوقع، حيث مت تفقد 
االألعاب  املوؤقتة هناك كنموذج، وكذلك مركز  ال�سكنية 

الريا�سية واملدر�سة ورو�سة االأطفال، كما قام قادة 
االجتماعية  التحتية  البنية  جاهزية  بتقييم  رو�ساتوم 

ال�سكنية. املدينة  املقيمني يف  الرو�س  املواطنني  وحتدثوا مع 

واحد،  ككيان  يعمالن  والرو�شي  امل�شري  "الفريق 
اأهداًفا كبرية ويبذالن ق�شارى اجلهد  وي�شعان 

اجتزنا  لقد  املن�شقة،  لتلك اجلهود  نتيجة  لتحقيقها.  
الت�شميم احلالية: يف نهاية  اأهم معلم يف مرحلة 

وامل�شتندات  الرتاخي�س  وثائق  كافة  �شّلمنا  يونيو،  �شهر 

النووية  اإىل هيئة الرقابة  املطلوبة يف نهاية �شهر يونيو 
االأوىل  االإن�شاء للوحدتني  اإذن  واالإ�شعاعية للح�شول على 

النووية"، وفق ما قاله  والثانية من حمطة ال�شبعة 
ليخات�سوف. األيك�سي  رو�ساتوم  ل�سركة  العام  املدير 

على  اإيجابي  تاأثري  النووية  للطاقة  ال�سبعة  �سيكون ملحطة 
ت�ساف  �سوف  للخرباء،  وفقا  ال�سناعية يف م�سر.  التنمية 

4 مليارات دوالر �سنويا اإىل اإجمايل الناجت العام خالل 
اأماكن عمل جديدة يف  اإن�ساء  البناء وحدها. �سيتم  مرحلة 

كل مرحلة من مراحل عمر خدمة املحطة النووية. يف ذروة 
املوقع  للموظفني يف  االإجمايل  العدد  �سي�سل  البناء،  عملية 
اإىل ما يقرب من 25000 �سخ�س، و�سيكون 70% منهم من 
النووية  للطاقة  ال�سبعة  حمطة  �ست�ساهم  املحليني.  ال�سكان 
فى احلد من انبعاثات غازات االحتبا�س احلرارى وحتقيق 
ال�سبعة  اإن�ساء حمطة  وبعد  للمناخ.  باري�س  اتفاقية  اأهداف 

امل�سببة  للغازات  ال�سنوية  االنبعاثات  فاإن  النووية،  للطاقة 
اأكرث من  بن�سبة  �ستنخف�س  البالد  لالحتبا�س احلرارى فى 

14 مليون طن من مكافئ ثانى اأك�سيد الكربون.  

الرجوع اىل بداية الق�شم


