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لالهتمام مثرية  حقيقة 

تنتج حبيبة واحدة من وقود اليورانيوم قدًرا من 
النفط. الطاقة يعادل طًنا من 

أخبار روساتوم

تفيل تبلغ اخلام�شة 
والع�شرين

يف �سهر �سبتمرب من هذا العام، يحتفل ق�سم 
رو�ساتوم  ل�سركة  التابع  النووي  للوقود  تفيل 

منذ  والع�سرين  اخلام�سة  ال�سنوية  بالذكرى 
تاأ�سي�سه. تعد رو�ساتوم �سركة رائدة يف �سوق 
الوقود ومبيعاته  اإنتاج  العاملية ولكن  الطاقة 

النووي.  الوقود  لق�سم  الوحيد  العمل  لي�سا 
تعمل �سركة رو�ساتوم على تو�سيع وجودها 

يف جمال تخزين الطاقة واملواد اجلديدة 
الت�سغيل  اإيقاف  وخدمات  الفائقة  واملو�سالت 
اأدناه �ستجد املزيد عن  والقطاعات الأخرى. 

تفيل. اأن�سطة 

يعود تاريخ �سركة تفيل للوقود اإىل 12 �سبتمرب 1996. ومع 

ذلك، فاإن هذا ال يعني اأن اليورانيوم مل يتم تخ�سيبه اأو 
اإنتاج وقود منه قبل ذلك - فقد بداأ ذلك عندما كانت 
االأوىل. مت  تتخذ خطواتها  ال�سوفيتية  النووية  ال�سناعة 
ت�سغيل اأول جهاز طرد مركزي يف عام 1953. بعد اأربع 

بتكليف  الكيميائية  للكهرباء  االأورال  م�سنع  قام  �سنوات، 
الطرد  اأجهزة  اليورانيوم قائمة على  اأول من�ساأة لف�سل 

املركزي.

الوقود

تفيل. يدير ق�سم  اأعمال  اليورانيوم هو جوهر  يعد تخ�سيب 
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العاملية تفيل  اأن�سطة  اأبرز 

15 دولة )اأي كل مفاعل  75 مفاعال نوويا يف 
لرو�ساتوم التابع  الوقود  ت�ستخدم  �ساد�س( 

17% من الوقود النووي املنتج يف العامل

اليورانيوم اأكرث من ثلث �سوق تخ�سيب 

امل�ستقرة النظائر  40% من �سوق 

21 عن�سرا كيميائيا يف االإنتاج 107 نظائر من 

47 فرعا  

22000 موظف  عايل التاأهيل

662 مليون دوالر اأرباح عام 2020

15.7 مليار دوالر يف عقود ت�سدير للمنتجات   
القادمة الع�سر  لل�سنوات  االأولية  النووية  واخلدمات 

البيئة 30 مليون دوالر تنفق �سنويا على حماية 

 %40 اأربعة من�ساآت تخ�سيب ت�سكل حوايل  النووي  الوقود 
اأجهزة  يتم حتديث ت�سميم  العاملية.  التخ�سيب  من قدرة 

م�ستمر. ب�سكل  املركزي  الطرد 

ت�سنيع  املخ�سب يف  اليورانيوم  فلوريد  �ساد�س  ي�ستخدم 
حبيبات الوقود، والتي يتم و�سعها بعد ذلك يف ك�سوة 

وربطها يف جمموعات. تزود تفيل بالوقود النووي جميع 
حمطات الطاقة النووية يف رو�سيا باالإ�سافة اإىل 15 

مفاعال للطاقة يف 15 دولة ومفاعالت نووية لالأبحاث يف 
9 دول.

النووية  للمفاعالت  الوقود  اأنواًعا جديدة من  الق�سم  يطور 
مثل الوقود الذي يتحمل احلوادث ويكون اأكرث مقاومة 

التربيد. �سائل  حلوادث فقدان 

بتربيد  �سريعة  ملفاعالت  اأك�سيد خمتلط  وقود  �سيحتوي 
النووي  الوقود  امل�ستخرج من  البلوتونيوم  على  ال�سوديوم 
امل�ستهلك. هذه خطوة اأخرى نحو "اإغالق" دورة الوقود 
وتقليل  الطبيعي  لليورانيوم  الكامل  واال�ستخدام  النووي، 
ا خليط  اأي�سً REMIX هو  النفايات النووية. اإن وقود 

ولكنه م�سمم  معاجلته،  املعاد  والبلوتونيوم  اليورانيوم  من 
VVER.  �سيتم ا�ستخدام وقود نيرتيد  ملفاعالت 

املختلط )MUPN( يف مفاعل  اليورانيوم  بلوتونيوم 
BREST-OD-300 ال�سريع املربد  اجليل الرابع 

بالر�سا�س.

الفائقة املو�سالت 

اأ�سالك مركبة  التقنية عبارة عن  الفائقة  املو�سالت 
متعددة النواة يرتاوح قطرها من 0.1 اإىل 6 ملم وطولها 

من مئات االأمتار اإىل عدة ع�سرات من الكيلومرتات 
التو�سيل. الفائقة  املواد  وحتتوي على ح�سة دقيقة من 

يف عام 2009 ، اأنتجت تفيل اأول مو�سالت فائقة من 
بتوريد  بالفعل  رو�ساتوم  �سركة  قامت  والق�سدير.  النيوبيوم 

Nb3S الأكرب  اأكرث من 220 طًنا من املو�سالت الفائقة 
م�سروع مفاعل حراري نووي دويل جتريبي  )ITER( يف 

العامل.

التو�سيل  اإىل ذلك، �سنعت رو�ساتوم حبال فائق  باالإ�سافة 
للمغناطي�س  كيلومرتات   5 بطول  النيوبيوم-التيتانيوم  من 

امل�سغوطة  الباريونية  املواد  امل�ستخدم يف جتربة 
)CBM( التي اأجراها مرفق اأبحاث الربوتون واالأيونات 

CERN )املنظمة االأوروبية  )FAIR(.  بالن�سبة لـ  
الق�سم جمموعة جتريبية من  اأنتج  النووية(،  لالأبحاث 

اإجمايل  بطول  التو�سيل  النيوبيوم-الق�سديرالفائقة  خيوط 
التاأهيل.  يبلغ 50 كم. واجتازت جميع اخليوط اختبارات 
بوا�سطة  املعزولة  امل�ستطيلة  االأ�سالك  اختبار  قريًبا  �سيتم 

.СT اأجنبي  منتج ما�سح �سوئي 

الت�سغيل وقف 

الت�سغيل  اإيقاف  منذ عام 2008، تقدم تفيل خدمات 

أخبار روساتوم
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اإدارية وتكنولوجية قوية يف هذا  النووي واكت�سبت خربة 
ال�سركة م�سروعا متكامال  اأ�سبحت   ،2019 القطاع. يف 

خلدمات اإيقاف الت�سغيل يف رو�ساتوم.  يف يوليو من هذا 
املواقع  ت�سغيل  الق�سم على برنامج وقف  العام، وافق 

اخلطرة للفرتة حتى عام 2041. �سيتم ا�ستثمار حوايل 
15 مليار روبل رو�سي )202.7 مليون دوالر اأمريكي( 

للعمليات اخلطرة  الروبوت  االآيل مب�ساعدة  الت�سغيل  يف 
وتخزين  والت�سميم  امل�سروع  قبل  ما  ورقمنة عمليات 

البيانات.

النمو ب�سرعة. وتتوقع  النووي يف  الت�سغيل  اأخذت �سوق وقف 
الت�سغيل �ستكون مطلوبة يف  اإيقاف  اأن خدمات  رو�ساتوم 

حوايل 1200 من�ساأة نووية حول العامل بحلول عام 2050. 
يف  تفيل  �ستمثل       Nukem Technologies

اأملانية وفرع تفيل مع  الدولية. هذه �سركة هند�سية  ال�سوق 
النووي. الت�سغيل  كفاءات وا�سعة يف وقف 

الطاقة تخزين 

ال�سركات  اكت�سبت  للق�سم.  واأ�سا�سي  ن�ساط جديد  هذا 
اأنظمة تخزين  اإن�ساء  ل�سركة تفيل خربة كبرية يف  التابعة 

�ساحنات  تعيد جتهيز  فهي  والطاقة:  النقل  ل�سناعات 
التحميل واآالت النقل االأخرى يف مرافق االإنتاج التابعة 
النووية. يف  للق�سم ومواقع العمالء خارج قطاع الطاقة 

RENERA التابعة  اأوائل هذا العام، ا�ستحوذت 
الطاقة، على ح�سة  اأنظمة تخزين  والتي تطور  لـتفيل، 

49% يف Enertech International، وهي 
وخاليا  الكهربائية  االأقطاب  لت�سنيع  جنوبية  كورية  �سركة 
اإىل  ال�سفقة  تهدف  الطاقة.  تخزين  واأنظمة   Li-ion

اإمدادات  تو�سيع وجود رو�ساتوم يف ال�سوق الدولية، وتاأمني 
الكفاءات الالزمة. يف  البطاريات، واحل�سول على  مكونات 

اأنظمة تخزين الطاقة  عام 2024  يخطط الق�سم الإن�ساء 
ذات امل�ستوى العاملي يف رو�سيا ودخول االأ�سواق اخلارجية 

اجلديدة. مبنتجاته 

رو�ساتوم على  ل�سركة  املنتجات اجلديدة  ت�سمل جمموعة 
واأنظمة  الثقيلة  لل�ساحنات  ال�سحن  �سريعة  جر  بطاريات 

الكهربائية. ال�سيارة  ملن�سة  الطاقة  تخزين 

النظائر

النووي يف رو�ساتوم  الوقود  لق�سم  التابعة  ال�سركات  تنتج 
�سبيل  على  والطب.  والعلوم  لل�سناعة  نظائر  كذلك 

اأ�سدرت تفيل كمية كبرية من اجلرمانيوم 76  املثال، 
GERDA )م�سروع  لـم�سروع   100 واملوليبدينوم 

GERmanium الذي يبحث عن حتلل  جهاز ك�سف 
Ge-76( وم�سروع  لـ  بيتا املزدوج العدمي النيوترونات 

-Mo ي�ستخدم  م�سابه  دويل  م�سروع  )وهو   AMoRE
النيوترينو.   التجارب على درا�سة خ�سائ�س  100 ( وركزت 
Kilogram-3 الذي  ومت توريد �سيليكون - 28 مل�سروع 

يهدف اإىل تطوير معيار جديد للكتلة. يف عام 2018، 
اأنهيدريد الكروم ملعهد  �سنعت تفيل الكروم -50 يف �سكل 
ين�سق  والذي  للعلوم  الرو�سية  لالأكادميية  النووية  البحوث 

املعقمة.  النيوترينوات  البحث عن  يركز على  اأف�سل م�سروع 
ا على اإعداد اإنتاج الزركونيوم -96 ، وهو  تعمل تفيل  اأي�سً

املزدوج عدمي  بيتا  ي�ستخدم ال�ستك�ساف حتلل  اآخر  نظري 
لت�سنيع  ال�سركة  تخطط  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  النيوترونات. 
النيكل -63. وهناك منتج جديد  بطارية نووية تعتمد على 
اليوريا امل�سمى الكربون 13.  اإطالقه قريًبا هو  اآخر �سيتم 

للك�سف عن  التنف�س  املادة يف فحو�سات  ت�ستخدم هذه 
والقرحة  املعدة  التهاب  ت�سبب  التي  بوابية  ملوية  بكترييا 

أخبار روساتوم
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اله�سمية.

طابعات ثالثية الأبعاد ومناذج ليزر

الطباعة  باإنتاج م�ساحيق  تفيل منذ فرتة طويلة  تقوم 
االأكرث طلًبا م�سنوعة من  امل�ساحيق  اإن  االأبعاد.  الثالثية 

تقنية  ال�سركة  وتن�سر  والتيتانيوم.  لل�سداأ  املقاوم  الفوالذ 
االنحالل  وت�ستعد ال�ستخدام طريقة  الغازي  االنحالل 

بالبالزما. 

الإنتاج  االأبعاد  ثالثية  بت�سنيع طابعات  ا  اأي�سً الق�سم  ويقوم 
ب�سكل  االإ�سافات  تقنية  تثبت  ال�سكل. هكذا  معقدة  عنا�سر 

املواد مقارنًة بتدوير املخرطة.  اأ�سرع وتقلل من خ�سائر 
 RusMelt طورت رو�ساتوم طرازين من الطابعات هما 
600M ، بناًء على تقنية ال�سهر   RusMelt300 وM

ت�سميم  التالية يف  وتتمثل اخلطوة  بالليزر.  االنتقائي 
ت�ستخدم  املبا�سر ) )DMDالتي  املعادن  تر�سيب  طابعة 

ناعًما. م�سحوًقا 

اإىل ذلك، قامت تفيل بتطوير وت�سنيع مناذج  باالإ�سافة 
ال�سهر  بتقنية  االأبعاد  الثالثية  للطابعات  الليزر  من  اأولية 

اأويل للطابعة  بالليزر. كما مت تطوير منوذج  االنتقائي 
املنتجات  ت�سمح  اأن  املتوقع  من  التكنولوجيا.  بنف�س 

الرو�سية  امل�سافة  التكنولوجيا  اأ�سواق  املناف�سة يف  اجلديدة 
اأ�سا�سًيا من  والدولية االأمر الذي يجعل رو�ساتوم جزًءا 

اأعمال الوقود النووي والنظائر والعًبا واعًدا يف قطاعات 
املواد. العاملية وعلوم  جديدة من �سناعة الطاقة 

مركبات �شكاي عالية 
اجلودة

يدخل ق�سم املواد املركبة يف �سركة رو�ساتوم 
وكان  الطائرات.  �سراء  �سوق    UMATEX

اإجنازه الرئي�سي الأخري هو امل�ساركة يف 
اأحدث طائرة ركاب رو�سية متو�سطة  تطوير 

MC-21-300. اإن اخلطوة التالية هي  املدى 
Ural Works للطريان  املدين  ال�سراكة مع 

الطائرات. مكونات  لت�سنيع 

МС-21-300 وهي طائرة ركاب  كان تقدمي طائرة  
اأ�سا�سًيا يف  عن�سًرا  البدن  �سيقة  الت�سميم  رو�سية 

MAKS 2021 اجلوي الدويل. ومن ال�سمات  معر�س 
املميزة للطائرة عدد كبري من االأجزاء املركبة مبا يف 
واإلخ حيث  امليكانيكية  ذلك االأجنحة والذيل واالأجزاء 

ت�سكل 30% من اإجمايل وزنها. املواد املركبة خفيفة الوزن 
الألياف  النوعي  الوزن  للمقارنة،  للتاآكل.  قابلة  ومتينة وغري 

الكربون هو 1.5 غرام فقط لكل �سنتيمرت مكعب، بينما 
تزن �سبائك االألومنيوم 2.8 غرام / �سم مكعب، و�سبائك 

التيتانيوم 4.5 غرام / �سم مكعب. نظًرا للوزن اخلفيف 
اأقل وتكون  واملتانة للمواد املركبة، حتتاج الطائرة اإىل وقود 

اأكرث فعالية من حيث التكلفة طوال فرتة اخلدمة. عموًما 

أخبار روساتوم
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МС-21-300 ذات  لـ  ت�ستخدم االأجنحة املركبة 
املرتفعة جياًل جديًدا من اجلنيحات فوق  الباعية  الن�سبة 

للطائرة  الهوائي  الديناميكي  االأداء  لتح�سني  احلرجة 
عند ارتفاع الرحلة. يف عام 2018 بعد ان�سحاب البائعني 
برناجًما  الرو�سية  اأطلقت احلكومة  امل�سروع،  االأجانب من 
للطائرة  االألواح اجلانبية  اإنتاج  يتم  الواردات.  ال�ستبدال 

الكربون  األياف  با�ستخدام �سريط ربط م�سنوع من 
Alabuga-Volokno )جزء من  امل�سنعة يف 

من  ا  اأي�سً املركزية  االأجنحة  ت�سنع   .)UMATEX
لرو�ساتوم. الكربون  األياف 

МС-21-300 التي يتم جتميعها  اإن اأجزاء ومكونات 
Irkut لي�ست املثال الوحيد ل�سراكات  يف �سركة 

وقعت  الطائرات.  �سانعي  مع   UMATEX
املدين  للطريان    Ural Works و   UMATEX

MAKS )UWCA(  اتفاقية م�سروع م�سرتك يف 

للطائرات  اأجزاء مركبة  امل�سرتك  امل�سروع  �سينتج   .2021
�سبيل  UWCA. على  فيها  تتخ�س�س  والتي  ال�سغرية 

-UTS ت�ستمل جمموعة منتجاتها على طائرة  املثال، 
للتدريب امل�سنوعة من مواد مركبة. كما ناق�س   800
لل�سناعة  منتجات  ل�سنع  املحتملة  اخلطط  الطرفان 

اأي�سا  االأخرى هي  والتطبيقات  الدولية  فاالأ�سواق  النووية. 
النظر. قيد 

يف الوقت احلايل، تقوم االأطراف باختيار موقع للم�سنع 
اجلديد، والذي من املقرر بدء ت�سغيله يف عام 2022. 

ا مركًزا  اأي�سً  UWCA UMATEX و  �ستن�سئ 
اال�سطناعي  الذكاء  ا�ستخدام  مع  املركبة،  للمواد  للكفاءات 

املوظفني. وتدريب  للبحث 

االإنتاج اجلديد �سركة رو�ساتوم من توفري  و�سيمكن مرفق 
للطائرات. واملكونات  واالأجزاء  املواد 

النظر عن �سناعة الطريان، جتد مركبات  ب�سرف 
النقل االأخرى، مثل  اإىل �سناعات  رو�ساتوم طريقها 

ُت�ستخدم مواد  املثال،  �سبيل  البحري. على  النقل 
 Grifon زوارق  اإنتاج  يف  املركبة   UMATEX

منتجاتها  بتوريد  ا  اأي�سً الرو�سية  ال�سركة  وتقوم  للركاب. 
 Azimut االإيطاليتني هما  ال�سفن  بناء  اإىل �سركتي 

وSan Lorenzo اللتني تقومان ببناء قارب 
الفاخرة. واليخوت   99  Pacifico Adventure

اأطقم اجل�سم  بت�سنيع  ا  اأي�سً  UMATEX وتقوم 
بوت�سيتي.  كافا�ساكي  م�سابقة  لفريق  الريا�سية  للدراجات 

الكربون  األياف  هذه االأجزاء م�سنوعة من ن�سيج 
تاأثرًيا  يخلق  ن�سيج  على  يحتوي  الذي   Airforce

ثالثي االأبعاد على طقم اجل�سم. الأول مرة هذا العام، 
بطولة  يف  بوت�سيتي  كافا�ساكي  من  املت�سابق  �سي�سارك 

مع  دراجة  على   )BSB( الربيطانية   Superbike
طقم ج�سم مركب.  

الرجوع اىل بداية الق�شم

أخبار روساتوم
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بناء روبور يجري على 
قدم و�شاق

بنغالدي�ش.  الق�سية على  ين�سب تركيز هذه 
اأعمال البناء واإنتاج وت�سليم املعدات  وجتري 

وتدريب املوظفني ب�سكل كامل ل�سمان بدء 
الآمن  والت�سغيل  املنا�سب  الوقت  الت�سغيل يف 
ملحطة رابور للطاقة النووية هي الأوىل يف 

الكربى  ا�ستعرا�سنا لالأحداث  يلي  البالد. فيما 
التي وقعت يف عام 2021.

اإليها  رابور هي اأول حمطة للطاقة النووية، واإذا نظرنا 
على نطاق وا�سع، فهي اأول م�سروع نووي يف بنغالدي�س. 

والتعليم  اأهمية لالقت�ساد  اأكرث  امل�سروع  يجعل  وهذا 

والعلوم ونوعية احلياة يف البالد.

ب�ساأن حمطة الطاقة  االإطارية  التوقيع على االتفاقية  مت 
النووية يف نوفمرب 2011 تالها عقد البناء العام 

النووية املكونة من وحدتني مع مفاعلي  الطاقة  ملحطة 
االتفاق  حدد   .2015 دي�سمرب  يف   1200-VVER

وت�سل�سل  النهائية  واملواعيد  الطرفني  وم�سوؤولية  التزامات 
امل�سنع.  باإن�ساء  املتعلقة  االأخرى  واالأحكام  وال�سروط  البناء 

الوطنية  التنظيمية  الهيئة  اأ�سدرت    2017 يف نوفمرب 
رخ�سة بناء للمحطة النووية. يف نف�س العام مت �سب 

اإن�ساء الوحدة  1. وبداأ  لتاأ�سي�س الوحدة  اخلر�سانة االأوىل 
2 ر�سمًيا يف يوليو 2018.

النووية منوذجا  للطاقة   2 نوفوفورونيج  تعترب حمطة 
اإىل اجليل  الوحدات املرجعية  وتنتمي  لروبور.  مرجعيا 
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ال�سالمة. باأعلى معايري  يفي  الذي  املتقدم  الثالث 

الفوالذية  الهياكل  اأغ�سط�س، مت االنتهاء من تركيب  يف 
1. ويبلغ  لقبة االحتواء الداخلي يف مبنى املفاعل بالوحدة 
الوزن االإجمايل للهياكل 230 طًنا. يف الوحدة 2، مت �سب 

4 من غالف االحتواء الداخلي حتى  اخلر�سانة للطبقة 
م�ستوى 38.5 مرًتا يف يونيو اأي قبل املوعد املحدد. حالًيا، 
5 للو�سول اإىل ارتفاع الـ44.1  يتم �سب اخلر�سانة للطبقة 

مرًتا.

اإن املعدات التي مت ت�سليمها اإىل املوقع يف عام 2021 
ت�سليم  2 ملحطة روبور. مت  للوحدة  اأ�سا�ًسا  خم�س�سة 

جميع االآالت واملعدات االأ�سا�سية للوحدة 1 يف وقت �سابق. 
ZiO- يف �سهر مار�س من هذا العام، قامت �سركة

رو�ساتوم   يف   الطاقة  هند�سة  لق�سم  التابعة   Podolsk
اإعادة  )AtomEnergoMash( ب�سحن جهاز 

م�سبق عايل  ت�سخني  وجهاز  الرطوبة  لفا�سل  ت�سخني 
الرطوبة  ت�سخني فا�سل  اإعادة  اأجهزة  ال�سغط. مت ت�سميم 
�سخانات  وتقوم  ت�سخينه.  وزيادة  الرطب  البخار  لتجفيف 

اإىل مولد البخار.  ال�سغط العايل بت�سخني املياه التي تزود 
ZiO-Podolsk بت�سنيع  ال�سهر، قامت  نهاية  يف 
اإنه  اإعادة ت�سخني فا�سل الرطوبة.  خزان ف�سل جلهاز 

الفا�سل. من  الرطوبة  لتجميع  م�سمم 

يف مار�س 2021، قامت �سركة 
ل�سركة  التابعة   PetrozavodskMash

ع�سر  اثني  بت�سنيع    AtomEnergoMash
التوربينات يف  ال�سغط جلزر  اإ�سفينًيا عايل  �سماًما 

الوحدتني 1 و 2. يف يونيو، قامت ال�سركة بتجميع اأول 
اأولية. وت�سمن هذه امل�سخات دوران �سائل  م�سخة تربيد 
التربيد يف احللقة االأولية وتعمل حتت �سغط يبلغ حوايل 

160 ميغا با�سكال ودرجة حرارة ت�سل اإىل 300 درجة 
اأربع  VVER-1200 على  مئوية. ويحتوي كل مفاعل 

اأولية. تربيد  م�سخات 

اأثناء اجلائحة لي�ست جمرد  اإن ال�سالمة يف موقع البناء 
التطعيم  ولكن   ، االإلزامية  واملتطلبات  للقواعد  االمتثال 
ا. تلقى موقع بناء روبور لقاحات لـ1000 موظف.  اأي�سً

األيك�سي  يف اليوم االأول، �سجل 800 عامل للتطعيم. قال 
ASE ومدير م�سروع بناء روبور: "اإن  ديري، نائب رئي�س 

هذا  موظفيها.  �شحة  على  امل�شوؤولية  تتحمل   ASE
اإنه اأول م�شروع  جزء ل يتجزاأ من ثقافة ال�شالمة لدينا. 
دويل عر�شت فيه رو�شاتوم على املوظفني احل�شول على 

. "19-Covid لقاح

اأخرى ل�سركة رو�ساتوم يف بنغالدي�س هي  هناك مهمة 
الت�سغيل ملحطة  البناء وموظفي  تدريب كل من عمال 

امل�سنع  افتتح  مايو،  اأواخر  امل�ستقبلية. يف  النووية  الطاقة 
مركز تدريب ثابت لعمال البناء والرتكيب. قبل ذلك، مت 

عقد دورات تدريبية مهنية يف مركز متنقل.

تغيري  البنغالدي�سيني  للعمال  املركز اجلديد، ميكن  يف 
املهنية من خالل احل�سول على مهنة  م�سار حياتهم 

اأو حت�سني موؤهالتهم. وهو جمهز ب�سكل منا�سب  جديدة 
العامة  االإن�ساءات  تدريبية عملية على  لعقد دورات 

املعدات  وتركيب  والقو�سي  الكهربائي  اللحام  وعمليات 
املتوقع  التهوية. من  واأنظمة  الهواء  واالأنابيب وجماري 

اأن يتخرج اأكرث من 7000 �سخ�س من مركز التدريب يف 
تقوميية. �سنة  غ�سون 

جغرافيا روساتوم
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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  اأن�سطة يف  له 

الهادئ. واملحيط  واآ�سيا  اأفريقيا 

ق�سم  هو   AtomEnergoMash
هند�سة االآليات يف رو�ساتوم واأحد اأكرب 

ال�سركة  االآليات يف رو�سيا وتقدم  منتجي 
وتوريد  وت�سنيع  ت�سميم  �ساملة يف  حلوال 

النووية واحلرارية  لل�سناعات  واملعدات  االآالت 
وتقع  ال�سلب.  و�سناعة  ال�سفن  وبناء  والبرتولية 

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

اأكملت جمموعة من ال�سباط من اجلي�س  يف يوليو، 
برناجًما  اليو�سف  اهلل  عبد  العميد  بقيادة  البنغالدي�سي 

التابع الأكادميية  النووي  العاملي لالأمن  تدريبًيا يف املعهد 
ا�ستمر  الذي  الربنامج  وُخ�س�س  التقنية.  رو�ساتوم 

كيفية  ال�سباط  وتعلم  النووية.  املن�ساآت  حلماية  اأ�سبوعني 
الدولية ذات  التعليمات  ودر�سوا  النووية  املن�ساآت  حماية 

ال�سباط  النظرية، مت تدريب  الف�سول  اإىل جانب  ال�سلة. 
و�سائل احلماية اجل�سدية يف منطقة تدريب  ا�ستخدام  على 

وخمتربات. خا�سة 

للطاقة  روبور  حمطة  وقال عبد اهلل اليو�سف: "اإن 
النووية قيد الإن�شاء الآن، ونحن بحاجة اإىل معرفة 

ت�شغيل  اإىل  الت�شميم  بدًءا من  املعلومات  جميع 
النووية. يركز  الطاقة  املادية حلماية حمطات  الو�شائل 
التقنية على  رو�شاتوم  اأكادميية  الذي تقدمه  الربنامج 

اإن تطوير  ما يتعني علينا القيام به يف العام املقبل. 
التعلم  العملية مهم جدا. نحن م�شممون على  املهارات 

الأخرى". اأن�شطتنا  الإمكان وتطبيق معرفتنا يف  قدر 

ويف يوليو تخرج 15 طالًبا من بنغالدي�س من اجلامعة 
اأ�سار  البكالوريو�س.  بدرجة  النووية  للبحوث  الوطنية 

والتكنولوجيا يف  العلوم  نائب وزير  تيتا�س،  اإ�سالم  معني 
البالد  موؤ�س�س  �سيحققون حلم  ال�سباب  اأن  اإىل  بنغالدي�س، 

اأن ت�سبح بنغالدي�س  اأراد  ال�سيخ جميب الرحمن الذي 
دولة قوية ومتقدمة.  

الرجوع اىل بداية الق�شم

جغرافيا روساتوم
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الطاقة النووية تدعم 
احلياد املناخي

الطاقة  اأهلية  مناق�سة  العاملي  املجتمع  يوا�سل 
الوا�سحة  الطاقة. احلجة  النووية ملزيج 
اإىل الظهور  لل�سناعة النووية التي عادت 

موؤخًرا هي اأن الذرة ال�سلمية هي امل�سدر 
با�ستثناء  الكربون  من  للطاقة اخلالية  الوحيد 

م�سادر الطاقة املتجددة. اإذا اأردنا احلد من 
املناخي، فنحن  النبعاثات وحتقيق احلياد 

اإىل توليد الطاقة النووية. بحاجة 

جتري املناق�سات حول الطاقة النووية يف االحتاد االأوروبي 
الوا�سح  ومن  الربيطانية.  واململكة  املتحدة  والواليات 

اأن املخاطر تتزايد يوميا. ال يتعلق االأمر باملناف�سة بني 

كارثة  بكيفية جتنب  يتعلق  ولكن  املتاحة  الطاقة  تقنيات 
املهني  املجتمع  مناخية. هناك احتجاج متزايد من قبل 

اأن تنقذ كوكبنا من  على الرتاجع عن التقنيات التي ميكن 
ال�سديد. االحرتار 

ويقول كريي اإميانويل، عامل املناخ من معهد 
االأمريكية:  املتحدة  الواليات  يف  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س 

خطر  اأنه  اأو  مروع  اأمر  هذا  املناخ  تغري  اإن  قالوا  "اإذا 
غري مقبول، ثم ا�شتبعدوا اإحدى الطرق الأكرث 

لي�شوا فقط  النووية، فهم  الطاقة  لتجنب  و�شوًحا 
غري متنا�شقني بل واأنهم غري �شادقني". ومن اجلدير 

  Tichys ن�سرتها �سحيفة  الت�سريحات  اأن هذه  بالذكر 
جهودها  يف  م�ستمرة  اأملانيا  لكن  االأملانية،    Einblick

اأ�سرع وقت  النووية يف  الطاقة  التدريجي من  للتخل�س 
الأ�شخا�ص  نف�ص  اأن  �شخيفا  يبدو   ، الواقع  "يف  ممكن. 
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الذي  املناخي  التغري  اإخبارنا يومًيا عن  الذين يوا�شلون 
يلوح يف الأفق يظلون دائًما �شامتني ب�شاأن الطاقة 

على حد تعبري كاتب املقال، رايرن زيتلمان.  النووية"، 
التدريجي  ال�سبب احلقيقي وراء االن�سحاب  اأن  واأ�ساف 

انت�سار  النووية مل يكن كارثة فوكو�سيما ولكن  الطاقة  من 
للطاقة  املناه�سني  الن�سطاء  )املنحدر من  حزب اخل�سر 

اأ�سبوعني فقط  انتخابات بادن فورمتبريغ بعد  النووية( يف 
التدريجي جاء  اأن االن�سحاب  املوؤلف  الكارثة. ويعتقد  من 

يف حماولة اأجنيال مريكل لك�سب املزيد من االأ�سوات على 
اأملانيا  ح�ساب هذه امل�ساألة. لقد كانت خطوة خاطئة الأن 

احلني  ذلك  منذ  املناخ  تغري  معاجلة  يف  كثرًيا  تنجح  "مل 
اأ�سار  على الرغم من كل اجلهود التي بذلتها". كما 

املوؤلف، فاإن موؤ�سر االأداء البيئي لعام 2021 الذي ن�سرته 
التخل�س  اأن  اإن بع�س املحللني يعتقدون  ييل يقول  جامعة 

تف�سل يف  اأملانيا  �سيجعل  النووية  الطاقة  التدريجي من 
املناخ. حتقيق هدف حماية 

الفرن�سية  العامة  وال�سخ�سيات  ال�سيا�سيون  ويت�ساطر 
الآن؟  الأوروبي  الحتاد  يف  يحدث  الراأي نف�سه. "ماذا 

حدد الحتاد الأوروبي هدًفا يتمثل يف حتقيق احلياد 
الكربوين بحلول عام 2050 وخف�ص انبعاثات ثاين 

55% بحلول عام 2030 مقارنة  اأك�شيد الكربون بن�شبة 
مب�شتوى عام 1990. وهو ي�شرع يف تعزيز الطاقة 

املتجددة وتدابري كفاءة الطاقة. تتطابق كل هذه 
اجلهود مع الدور الذي ينوي الحتاد الأوروبي القيام 

به يف مكافحة الحتبا�ص احلراري. لقد حان الوقت لكي 
نتوقف عن �شراء اخلرافات، مثل تلك التي تدور حول 

باعتبارها  املتقطعة  املتجددة  للطاقة  املكثف  ال�شتخدام 
كما ورد يف مقال كتبه رئي�س جمعية الدفاع  م�شتدامة"، 
  )PNC France(        عن الرتاث النووي واملناخ

اأكوير  برنارد  الفرن�سية  الوطنية  للجمعية  ال�سابق  والرئي�س 
يعتقدون  اإنهم  ديفريني�س.  WeCARE مارك  وموؤ�س�س 

الدور الذي  يت�ساألوا عن  اأن  ال�سيا�سيني امل�سوؤولني  اأنه على 
الكربون  املنخف�س  الطاقة  النووية يف مزيج  الطاقة  �ستلعبه 

واأن يبذلوا ق�سارى جهدهم الإطالة عمر حمطات الطاقة 
ا�ستثمارات  اأي  النووية احلالية. �سي�ساعد هذا يف جتنب 

اأخرى يف الغاز، والتي �ست�ستمر على املدى الطويل  كبرية 
"اإن بلجيكا  اإىل جانب الوقود الكربوين. كما يقول املوؤلفون 
اأبًدا: لقد تخل�شت  هي خري مثال على ما ل ينبغي فعله 

�شيا�شية وحدها  لأ�شباب  النووية  الطاقة  تدريجياً من 
واأن�شاأت بدًل من ذلك حمطات طاقة تعمل بالغاز 

الكهرباء  اآلية متويل )...( تزيد من تكاليف  وا�شتخدمت 
�شيانة  عن  النظر  ب�شرف  النهائيني.  للم�شتهلكني 

اأبًدا عن تطوير  األ نتوقف  املفاعالت احلالية، يجب 
امل�شتقبل، مبا يف ذلك املفاعالت الأ�شغر، من  مفاعالت 

اأجل اندماج اأف�شل يف نظام خاٍل متاًما من الكربون 
ومب�شط". ومرن 

يف  منها.  مفر  ول  و�شيكة  احلالية  املناخ  اأزمة  "اإن 
الوقت نف�شه ميوت اأكرث من 8 ماليني �شخ�ص كل عام 

امللوث بالوقود الأحفوري. ميكن جتنب  الهواء  ب�شبب 
هذه الوفيات والطاقة النووية لها مزايا وا�شحة يف 

امل�شتدامة  الطاقة  اإىل  النتقال  ت�شهل  اإنها  ال�شياق.  هذا 
وحت�شن جودة الهواء  وتخلق وظائف جديدة ومتّكن 
الرخي�شة يف  للكهرباء اخل�شراء  امل�شتمر  الإنتاج  من 

باأمان وعمر خدمة طويل  التي تتمتع  حمطات الطاقة 
النا�سطان  80 عاًما"، كما يقول  اإىل  ن�شبًيا حيث ي�شل 
املتحدة(  زيون اليت�س )اململكة  النووية  للطاقة  املوؤيدان 

 Les Voix du واإيزابيل بوميكي ورئي�س منظمة 
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مريتو  فرن�سية(  حكومية  غري  )منظمة    Nucléaire
تريباثي.

يف �سهر يوليو من هذا العام ن�سر موقع و�سائل االإعالم 
CNET مقااًل يحتوي على العديد من  االأمريكية 

ال�سناعة  تطوير  اإىل  والبيانات حول احلاجة  التعليقات 
النووية للحد من االنبعاثات. علق ليون كالرك وهو مدير 

االأبحاث يف مركز اال�ستدامة العاملية على هذا االأمر 
تعتقد  التي  الدرجة  هو  ذلك  لكل  املفتاح  "اإن  قائال: 
با�شتخدام م�شادر  بها  املناخ  اأهداف  اأنه ميكننا حتقيق 
اأننا ل  اإذا كنت تعتقد  الطاقة املتجددة بن�شبة %100.  

باملناخ، فاأنت جمرب  واأنت تهتم  القيام بذلك،  ن�شتطيع 
على التفكري يف �شيء مثل الطاقة النووية".

ا�ستبدلت  بعد كارثة فوكو�سيما،  اأنه  املقال  يذكر موؤلف 
تعمل  لديها مبرافق  النووية  الطاقة  اليابان حمطات 

ال�سنوات  بالفحم بداًل من م�سادر الطاقة املتجددة. يف 
اأخرى تعمل  اخلم�س املقبلة �ستقوم ببناء 22 حمطة طاقة 

امل�سار. كما يقول كالرك،  تتبع نف�س  ونيويورك  بالفحم. 
لأجل  الطبيعي  للغاز  حمطات  ثالث  اإن�شاء  "مع  فاإنه 

توفري الطاقة التي كانت تنتج حتى الآن بوا�شطة 
Indian Point، فمن املرجح اأن ترتفع  حمطة 
النبعاثات بعد اإغالق املحطة. هذا اأكرث من جمرد 

ا�شتهالك  الطبيعي يف  الغاز  ارتفعت ح�شة  تخمني: فقد 
الطاقة من 36% اإىل 40% بعد اإغالق اأول مفاعل ملحطة 
املا�شي". اإن فكرة ا�ستبدال  العام   Indian Point

النووية مب�سادر الطاقة املتجددة هي فخ  حمطات الطاقة 
ذهني الأن الهدف النهائي يكمن يف اإزالة الكربون بداًل من 
ن�شتبدل  دعونا  ح�شًنا،   - النا�ص  "يقول  بالتقنيات.  اللعب 

لكني   ... ال�شم�شية  والطاقة  بالرياح  النووية  الطاقة 
اأنه لي�ص �شواء النظر اإىل الوراء. فنحن بحاجة  اأعتقد 

اإىل ا�شتبدال الوقود الأحفوري"، وفق ما نقلته املقالة عن 
اأملاين يعي�س يف نيويورك.  ديتمار ديرتينغ، وهو رجل اأعمال 

النووية  اأهمية الطاقة  اإىل اال�ستنتاج حول  التو�سل  مت 

تعتمد  التي  النووية  التكنولوجيا  الكربون يف مراجعة  الإزالة 
على البيانات من م�سروع م�سارات جلنة االأمم املتحدة 
االقت�سادية الأوروبا )"تعزيز قدرة الدول االأع�ساء يف 

جلنة االأمم املتحدة االقت�سادية الأوروبا على حتقيق 
اإىل  بالطاقة - م�سارات  املتعلقة  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف 
ن�شر جميع  "يجب  املراجعة:  وتقول  امل�ستدامة"(.  الطاقة 
ما  الفجوة بني  ل�شد  الكربون  املنخف�شة  املتاحة  التقنيات 

مت اللتزام به وما هو املطلوب".

ومع ذلك، ال تزال الطاقة النووية تواجه انتقادات. فحتى 
البحث ال�سريع على االإنرتنت يوؤدي اإىل ظهور مقاالت 

بول  وموؤ�س�سة هايرني�س  فورب�س  ن�سرتها جملة  ناقدة 
)التابعة حلزب اخل�سر االأملاين( ونيويورك تاميز وما اإىل 

ذلك. يف الواقع يتخل�س النقد يف النقاط االأربعة التالية 
الثمن وتتطلب فرتة زمنية  النووية باهظة  الطاقة  هي 

وامل�ستهلكون معتمدون على  وتعترب خطرية  للغاية   طويلة 
التكنولوجيا. بائع 

ومع ذلك، هناك اعرتا�سات �سحيحة على كل نقطة. 
اأوال. حتتوي مراجعة  التكاليف  دعونا نلقي نظرة على 
اأعدتها جمموعة عمل جلنة  التي  النووية  التكنولوجيا 

االأمم املتحدة االقت�سادية الأوروبا حول حيادية الكربون 
وجمموعة من كبار اخلرباء الدوليني على مالحظة 

 )LCOE( للطاقة القيا�سية  التكلفة  اإن  تقول  مهمة 
بلد  اأ�سا�س كل  ينبغي مقارنتها على  من م�سادر خمتلفة 
مبفرده بداًل من درا�ستها ب�سكل عام. وبالتايل ، تبني اأن 
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LCOE ملحطة نووية يف اليابان ورو�سيا وكوريا اجلنوبية 
هو االأدنى مقارنة باأي م�سادر الطاقة املتجددة االأخرى. 

النووي يف فرن�سا  التوليد  نف�سه على  ال�سيء  وينطبق 
اإىل  اأ�سار موؤلفو املراجعة  والواليات املتحدة االأمريكية. كما 

النووية  الطاقة  تعد  العامل،  من  كثرية  اأنحاء  اأنه "يف 
لتوليد  التكلفة  تناف�شية من حيث  اأكرث اخليارات  اأحد 

فاإن  الأخرى،  التوليد  الكهرباء. متاًما مثل تقنيات 
العوامل  ملجموعة من  النووية ح�شا�شة  الكهرباء  تكلفة 

مبا يف ذلك العمر الفرتا�شي لالأ�شول وعوامل القدرة 
الت�شغيل". وتكاليف  الوقود  وتكاليف  املال  راأ�ص  وتكاليف 

اأكرب عن  ب�سكل  التكاليف  اأنه ميكن خف�س  ا  اأي�سً ويعتقدون 
و�سمان  الت�سغيل  وكفاءة  الت�سميم  ن�سج  حت�سني  طريق 

التحكم املوثوق به والذي ميكن التنبوؤ به واإطالق االإنتاج 
تالية  اإىل خف�س تكلفة بناء حمطة  ال�سامل. �سيوؤدي ذلك 

60%. ميكن  بن�سبة  الت�سل�سلية  واملفاعالت   %40 بن�سبة 
واالبتكار  الت�سميم  التخفي�س من خالل حت�سني  حتقيق 

ومواءمة  التنظيمية  االإجراءات  ومراجعة  التكنولوجي 
واملعايري. والقواعد  الرتخي�س 

نووية، فمن  لبناء حمطة  للوقت الالزم  بالن�سبة  اأما 
ال�سحيح اأنه ال ميكن بناوؤها يف غ�سون عام، ولكن هذا 

اإىل �سبع �سنوات. على �سبيل  ممكن يف غ�سون خم�س 
لتاأ�سي�س حمطة الطاقة  املثال، مت �سب اخلر�سانة االأوىل 

ب�سبكة  تو�سيلها  ليتم   2013 نوفمرب  البيالرو�سية يف  النووية 

الطاقة الوطنية يف نوفمرب 2020. ويقول الكثريون اإن 
االأمر يتتطب فرتة زمنية اأطول بكثري من بناء مزرعة رياح 
اأو طاقة �سم�سية. هذا �سحيح ولكن يجب االأخذ باحل�سبان 

اأن عمر ت�سميم املفاعالت النووية القدمية كان 40 
عاًما، بينما ميتد اليوم اإىل 80 عاًما. ويبلغ عمر ت�سميم 

حمطات رو�ساتوم النووية 60 عاًما وميكن متديدها اإىل 
80 ورمبا حتى 100 عام. مبعنى اآخر، تقع حمطة طاقة 
نووية واحدة قيد الت�سغيل لفرتة ت�ساوي عمر ثالث اإىل 

اأو طاقة رياح. خم�س مزارع طاقة �سم�سية 

متثل النفايات النووية م�سدر قلق اآخر، لكن دواًل مثل 
فرن�سا وال�سني تعمل على حل امل�سكلة. ومع ذلك، فاإن 

رو�سيا هي الالعب االأكرث ن�ساًطا يف جمال "دورة الوقود 
اليوم، يجد هذا املفهوم طريقه نحو  النووي املغلقة". 

املربدة  ال�سريعة  املفاعالت  التطبيق بطرق خمتلفة هي 
BN-800 يف حمطة  بال�سوديوم )على �سبيل املثال، 
بالر�سا�س  املربدة  ال�سريعة  واملفاعالت  بيلويار�سك( 

التجريبي( ووقود رمييك�س   300-BREST )مثل مفاعل 
VVER. �سيوؤدي اإغالق دورة الوقود النووي  ملفاعالت 
اإىل متكني اال�ستفادة الكاملة من طاقة اليورانيوم  ف�ساًل 

وتقول مراجعة  التخزين.  النفايات وفرتة  تقليل  عن 
امل�سعة  النفايات  اإن حوايل 97% من  النووية  التكنولوجيا 

نفايات منخف�سة  اإىل  تنتمي  النووية  ال�سناعة  الناجتة عن 
االإ�سعاعية.  الكيميائية  خ�سائ�سها  حيث  من  امل�ستوى 

اإجمايل  0.1% من  امل�ستوى  العالية  امل�سعة  النفايات  ومتثل 
امل�ستوى،  العالية  النفايات  التخل�س من  اأجل  الكمية. من 

بحواجز  م�ستودع جيولوجي عميق منظم  ببناء  فنلندا  تقوم 
العالية  امل�سعة  النفايات  واأخرًيا، حتى  اأمان متعددة. 

اأماًنا  اأكرث  اأن ت�سبح  امل�ستوى لديها قدرة طبيعية على 
الوقت. مبرور 

باحلديث عن ال�سالمة، ال ميكن نكر الواقع: ال يتذكر 
اأول حمطة  افتتاح  النووية )منذ  تاريخ ال�سناعة 

للطاقة النووية يف عام 1954 يف اأوبنين�سك يف االحتاد 
اأدى  ال�سوفياتي( �سوى ثالثة حوادث نووية وا�سعة النطاق. 
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ال�سالمة. كما  اإعادة تقييم �ساملة ملتطلبات  اإىل  كل حادث 
الت�سمم االإ�سعاعي يف فوكو�سيما.  اأحد من  تعلمون، مل ميت 
اإىل العديد من التح�سينات يف  دفع حتليل ال�سبب اجلذري 

تقرير  النووية. ح�سب  الطاقة  وت�سغيل حمطات  ت�سميم 
النووية  املن�شاآت  ت�شميم  "مت   ، النووية  التكنولوجيا 

النا�ص والبيئة من  مع حواجز وقائية متعددة حلماية 
التنظيمي ملحطة  التربير  امل�شعة. وح�شب  املواد  اإطالق 
اململكة املتحدة فاإن جرعة  النووية املقرتحة يف  الطاقة 

الإ�شعاع لأي فرد من �شكان اململكة املتحدة يف ال�شنة 
اململكة  العودة من  ت�شاوي تقريبا اجلرعة نتيجة رحلة 

اإن �شناعة الطاقة النووية  اإىل نيويورك.  املتحدة 
م�شوؤولة عن اأقل من 0.1% من الإ�شعاع الذي يتعر�ص له 

اليومية". النا�ص يف حياتهم  معظم 

اأن الطاقة النووية تكاد تكون  اإىل  ت�سري بع�س التقديرات 
املتجددة، خا�سة عند مقارنتها  الطاقة  اآمنة مثل م�سادر 

الغاز الطبيعي. اأو حتى  اأو النفط  بالفحم 

اأ�سا�سي من  التكنولوجيا )ب�سكل  بائع  االعتماد على  اإن 
ا، كما هو مو�سح من قبل  اأي�سً ال�سيا�سة( مبالغ فيه  حيث 

معهد املراقبة النووية اجلديد )NNWI( يف تقرير 
"اأمن الطاقة يف ع�سر طموحات �سايف ال�سفر  بعنوان 
اأنها  اأو  اإما تقليلها  النووية". ميكن  وقيمة نظام الطاقة 

امل�سروع  البائع من  ان�سحب  اإذا  للبائع نف�سه.  غري مواتية 

اإنفاقها  التي مت  االأموال  العميل  البناء، ف�سيخ�سر  قبل بدء 
املفاو�سات(.  املثال،  �سبيل  االإدارية )على  النفقات  على 

البائع  قبل  النفقات كخ�سارة من  نف�س  �سيتم �سطب  ولكن 
ا. وبالتايل، فاإن خطر االن�سحاب من امل�سروع غري  اأي�سً

اال�ستثناء  بو�سهر هو  للغاية، مع كون م�سروع  حمتمل 
اإطالق بناء حمطة بو�سهر للطاقة  الوحيد. كما تعلمون، مت 

النووية من قبل ق�سم �سيمنز يف عام 1975 ومت تعليقه 
بعد 5 �سنوات الأ�سباب �سيا�سية. بعد 12 عاًما اأخرى، يف 

عام 1992  تدخلت رو�ساتوم يف امل�سروع، ويف �سبتمرب 
2011  مت تو�سيل وحدة بو�سهر1 ب�سبكة الكهرباء الوطنية. 

اإكمال م�سروع  اآخر  اأنه ميكن ملوّرد  وتثبت حمطة بو�سهر 
اأخرًيا، ميكن التخفيف من خماطر انقطاع  بناء نووي. 

اإمدادات الوقود النووي من خالل بناء االحتياطيات. 
االآن �سديدة  املناف�سة  اأ�سبحت  النظر عن ذلك،  ب�سرف 

اأمر غري  اأن الف�سل يف الوفاء بااللتزامات التعاقدية  لدرجة 
وارد.

الكربون وموثوق  النووي خاٍل من  التوليد  اإن  للتلخي�س، 
انبعاثات  الوقود، ومينع  اأ�سعار  اأو  الطق�س  وم�ستقل عن 

غازات االحتبا�س احلراري والرماد والغبار. مع وجود بيئة 
النووية قادرة على  �سيا�سية مواتية وقبول عام فاإن الطاقة 

النظيف.   الكوكب  مل�ستقبل  تقدمي م�ساهمة كبرية 

الرجوع اىل بداية الق�شم
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الأمانة يف قلب املفاعل
اأن  ال�سي�سي  الفتاح  اأكد الرئي�ش امل�سري عبد 
تتبع  �سوف  النووية  للطاقة  ال�سبعة  حمطة 
امل�سوؤولني  اأ�ساد كبار  ال�سالمة.  اأعلى معايري 
البناء،  الكبري يف م�سروع  بالتقدم  امل�سريني 

والذي هو الآن يف مرحلته التح�سريية.

تعليمات  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س  اأ�سدر 
الدولية االأكرث �سرامة يف حمطة  ال�سالمة  باتباع معايري 

تنا�سق  على �سرورة  الرئي�س  �سدد  النووية.  للطاقة  ال�سبعة 
امل�سروع،  امل�ساركة يف  الهياكل احلكومية  الن�ساط بني جميع 
النووية )NPPA(، هيئة  ومن بينها هيئة حمطة الطاقة 

 ،  )ENRRA(امل�سرية واالإ�سعاعية  النووية  الرقابة 
ومن   .)GAUP(العمراين للتخطيط  العامة  والهيئة 

اإجراء درا�سة كبرية بالتعاون مع اجلهاز  ا  اأي�سً املقرر 

  CAPMAS(( واالإح�ساء العامة  للتعبئة  املركزي 
امل�ستقبلية.  الطاقة  حمطة  حول  ال�سكاين  بالنمو  للتنبوؤ 

يراقب كبار امل�سوؤولني يف م�سر هذا امل�سروع الوطني ذو 
االأولوية. يف ويليو، قال وزير الكهرباء والطاقة املتجددة 

اإيجابي  النووي يتطور ب�سكل  البناء  اإن م�سروع  حممد �ساكر 
اأن الربنامج النووي امل�سري يحظى بدعم  م�سريا اإىل 

امل�سري  الفريق  بينما  للبالد،  ال�سيا�سية  القيادة  كامل من 
اأي حتديات تواجهه. الرو�سي املحرتف م�ستعد حلل 

وفقا الإيهاب ن�سر، ال�سفري امل�سري يف رو�سيا، فاإن م�سروع 
ال�سبعة ي�سري وفقا للجدول املخطط، م�سريا اإىل اأن 

اجلانبني امل�سري والرو�سي را�سيون على معدالت تنفيذ 
م�سروع ال�سبعة. ونقلت �سحيفة البلد عن ال�سفري قوله: 

الرو�شية،  امل�شرية  العالقات  تاريخ  يف  م�شروع  اأكرب  "اإنه 
ويحظى مبتابعة دورية من قبل الرئي�شني امل�شري عبد 

الفتاح ال�شي�شي والرو�شي فالدميري بوتني". 
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اأول حمطة للطاقة النووية  باإن�ساء  اإطار العقود اخلا�سة  يف 
تدريًبا ملتخ�س�سني  رو�ساتوم  �سركة  يف م�سر، جتري 

اأوائل �سبتمرب، بداأت املجموعات االأوىل من  م�سريني. يف 
�سان بطر�سربغ  التدريب يف فرع  ال�سبعة  املتخ�س�سني من 

التقنية.  رو�ساتوم  الأكادميية 

ال�سبعة  لكوادر حمطة  التدريبي  الربنامج  و�سينطلق  
الرو�سية  اللغة  لتعلم  االإن�ساء يف م�سر بدورة  النووية قيد 
وبعد  طالبا م�سريا.   465 و�ست�سمل  اأ�سهر  �ستة  �ست�ستمر 
اإىل اجلزء النظري  اإمتامهم الدورة �سيتحول املتدربون 

اإىل املعلومات اخلا�سة  من الربنامج والذي ي�ستند 
وهي  امل�سرية،  النووية  ال�سبعة  ملحطة  املرجعية  باملحطة 

�سيبداأ  ثم  الرو�سية، من  "لينينغراد-2" النووية  حمطة 
اجلزء العملي من الربنامج الذي ي�سم التدرب يف حمطة 
يف  رو�ساتوم  �ستقوم  العمل.  اأماكن  ويف  "لينينغراد-2"، 

اإطار تنفيذ م�سروع ال�سبعة النووي حتى عام 2028، 
اإخ�سائي م�سري باملجموع، وذلك  بتدريب حوايل 1700 

رو�سيا ومركز  لل�سركة يف  التقنية  االأكادميية  على من�سات 
النووية يف  للطاقة  ال�سبعة  والتدريب مبحطة  التعليم 

م�سر.

 ASE نائب رئي�س �سركة  واأ�سار غريغوري �سو�سنني، 
النووية من اجلانب  ال�سبعة  اإن�ساء حمطة  ومدير م�سروع 

ال�سبعة  الكوادر ملحطة  اإعداد  اأهمية  اإىل  الرو�سي، 
طال  حدث  "هذا  النووية قيد االإن�ساء وتدريبهم وقال: 

الع�شكري  القائد  قال  لقد  لنا.  بالن�شبة  انتظاره 
نور  العلم  اإن  �شوفوروف  األك�شندر  العظيم  الرو�شي 

للم�شاركني  ثانيا  رو�شيا موطنا  �شت�شبح  واجلهل ظالم. 
املعرفة يف املجال  امل�شريني يف الربنامج، و�شتجلب 

اإىل منازلكم". ال�شوء  النووي 

�سيليزنيف،  يوري  التقنية  رو�ساتوم  اأكادميية  رئي�س  وح�سب 
فاإن فرع االأكادميية يف �سان بطر�سبورغ قام بالتجهيز 

من  املعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  البنية  وحتديث  االإ�سايف 
العميل امل�سري. املوجه ملوظفي  التدريب  اأجل رفع م�ستوى 

اإعداد  الربنامج  التمهيدية الإطالق  االإجراءات  كما �سملت 
طاقم من املدربني ي�سم م�سغلني من ذوي اخلربة عملوا 

النووية وكذلك  ل�سنوات عديدة يف حمطات الطاقة 
اأكملوا دورة طويلة من التدريب  خرباء من ال�سباب 

النووية  الداخلي يف حمطات الطاقة  الفني والتدريب 
اأي�سا  اللغة االإجنليزية. ومن املخطط  وهم يجيدون 

العام  الفرع قبل نهاية  ت�سغيل جهاز حماكاة حتليلي يف 
اجلاري. باالإ�سافة اإىل ذلك، مت حت�سني الظروف املعي�سية 

الثقافية  اخل�سائ�س  مراعاة  مع  بالربنامج  للملتحقني 
لتطوير  امل�سروع اال�ستثماري  اإطار  العربية وذلك يف 

لرو�ساتوم. التقنية  االأكادميية 

بتنفيذ  قامت م�سر  االأخرية،  الـ�سبعة  ال�سنوات  خالل 
م�سروعات تنموية يفوق عددها عما مت تنفيذه على مدار 

70 عاما. هذا ما قال نقيب املهند�سني هاين �ساحي خالل 
ندوة عقدت يف اأغ�سط�س. واأ�سار اإىل اأن اإنتاج الطاقة يف 

البالد مل يلب �سوى 75% من احتياجات م�سر.

واالآن اأ�سبح فائ�س يف الطاقة، بعد اأن ازداد اإنتاج الطاقة 
مما يقرب من 30 األف ميغاوات اإىل ما فوق 75 األف 

ميغاوات منذ ذلك الوقت.

للجهود  تقديرهم  املهند�سني عن  نقابة  اأع�ساء  واأعرب 
برنامج  اأن  يف  "نثق  NPPA قائلني:  التي تبذلها هيئة 
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اأيد م�شرية خبرية جديرة  الطاقة النووية يف م�شر يف 
�شيتم  الربنامج  باأن  ونثق  التوفيق،  لهم  ونتمنى  بالثقة، 
اأكمل وجه". اأف�شل ما يكون وعلى  تنفيذه بالكامل على 

اإدارة هيئة املحطات  وحتدث اأجمد الوكيل، رئي�س جمل�س 
النووية. ال�سبعة  رئي�سية مل�سروع  3 مراحل  النووية حول 

املرحلة االأوىل تهدف اإىل جتهيز وتهيئة املوقع الإن�ساء 
بعد احل�سول على  الثانية  املرحلة  وتبداأ  النووية.  املحطة 

بالبناء  املتعلقة  االأعمال  االإن�ساء وت�سمل كل  اإذن بدء 
اختبارات  للبدء يف  واال�ستعداد  العاملني  وتدريب  والت�سييد 

واال�ستعدادات  الكوادر  تدريب  فيها  الت�سغيل، مبا 
بعد  الثالثة  املرحلة  تبداأ  وال�ساخنة.   الباردة  لالختبارات 
التي ت�سمل  الت�سغيل  اإذن اختبارات ما قبل  احل�سول على 

وت�ستمر  الفعلي  الت�سغيل  وبدء  الت�سغيل  اختبارات  اإجراء 
واإ�سدار  االأوىل  للوحدة  املبدئي  الت�سليم  هذه املرحلة حتى 

الت�سغيل. ترخي�س 

اإن  اأمني عام نقابة املهند�سني،  وقال ح�سن عبد العليم 
لتوليد الكهرباء يف مدينة  اأول حمطة نووية م�سرية  اإن�ساء 

الطاقة  الإنتاج  لي�س فقط م�سروع طموح وواعد  ال�سبعة 
م�سيًفا  باأكملها،  االإفريقية  للقارة  بل  الكهربائية يف م�سر 
كما  للبالد،  االقت�سادية  التنمية  دفعة ال�ستمرار  يعطي  اأنه 

امل�ستدامة مل�سر  التنمية  اأهداف خطة  ي�ساعد يف حتقيق 
.2030

4 وحدات طاقة  الكهروذرية من  ال�سبعة  �ستتكون حمطة 
VVER-1200 من  بقدرة �سيتم جتهيزها مبفاعل 
تقنية  البلدان  العديد من  الثالث املطور. تختار  اجليل 

بها  تعرتف  التي  املتقدمة  االأمان  مليزات   1200-VVER
التكنولوجيا   وُتطبق هذه  الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة 

بنجاح يف 4 وحدات الطاقة يف رو�سيا  يف حمطة لينينغراد 
وحمطة نوفوفورونيج ويف وحدة الطاقة يف بيالرو�س. 

VVER يف  عالوة على ذلك ، �سيتم جتهيز مفاعالت 
العديد من حمطات الطاقة قيد االإن�ساء حالًيا يف املجر 

وبيالرو�سيا. وبنغالدي�س  وتركيا  وفنلندا 

ملفاعالت  الرئي�سية  الت�سغيل  مبادئ  تقدمي  اأجل  من 
نظمت  للجمهور،  النووية  الطاقة  وحمطات   VVER

للطاقة  لينينغراد  افرتا�سية يف حمطة  رو�ساتوم جولة 
الرائدة. االإعالم  لو�سائل  النووية 

خالل اجلولة االفرتا�سية، مت عر�س كيفية عمل حمطة 
توليد  اثنتان من وحداتها يف  تعتمد  التي  لينينغراد-2 

VVER-1200. كما  الكهرباء على تقنية مفاعالت   
التنمية  التي تقدمها املحطة يف  مت تف�سري ما هي امل�ساهمة 

املنطقة. مت  التحتية يف  والبنية  واالجتماعية  االقت�سادية 
التابعة لوحدات الطاقة يف املحطة  عر�س خمتلف املرافق 

التوربينات وغرفة  قاعة  وبينها  االإعالم،  و�سائل  ملمثلي 
قاعة  املوظفني وحتى  تدريب  الرئي�سة ومركز  التحكم 

بالعادة. فيها  الدخول  ُيحظر  التي  املفاعل 

للطاقة  حمطة  لزيارة  فريدة  فر�شة  نقدم  "اليوم، 
النووية والتوا�شل مع اخلرباء الرو�ص عرب 

اأجهزتهم  الإنرتنت، يف نظام الوقت الفعلي من �شا�شة 
لتنظيم  نخطط  العام،  وهذا  ال�شخ�شية.  الإلكرتونية 
5 جولت افرتا�شية اإىل حمطات طاقة نووية رو�شية 
خالل العام اجلاري، مبا فيها جولة اإىل اأول حمطة 

عائمة لإنتاج الطاقة النووية يف العامل"، وفق ما قاله 
�سركة  يف  التنفيذي  الرئي�س  نائب  ق�سطنطينوف،  نيكيتا 

رو�س اإنريغو اآتوم.

واأجوبة، ح�سل خاللها  اأ�سئلة  بجل�سة  انتهت اجلولة 
وتعليقات حول حمطة  اإجابات مف�سلة  على  ال�سحفيون 

  .1200-VVER لينينغراد وتكنولوجيا 

الرجوع اىل بداية الق�شم


