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اإىل املحتويات العودة  أخبار روساتوم

�شركة )يورانيوم وان( 
تدخل م�شروع الليثيوم

�أبرمت �ضركة يور�نيوم و�ن �لقاب�ضة �إن يف 
 )Uranium One Holding NV(
�ألفا ليثيوم  )جزء من رو�ضاتوم( و�ضركة 

 )Alpha Lithium Corporation(
لتطوير  م�ضرتٍك  م�ضروٍع  �تفاقيَة  )كند�( 
�لليثيوم يف  Tolillar ال�ضتخر�ج  م�ضروع 
�الأرجنتني. ويف حال و�ضول �مل�ضروع �إىل 

�متالك  رو�ضاتوم من  �ضت�ضتفيد  �الإنتاج،  مرحلة 
"�الأخ�ضر"، حيث ُيعترب  ح�ضة يف �القت�ضاد 

�أنظمة تخزين  �أ�ضا�ضًيا يف  �لليثيوم عن�ضًر� 
�لطاقة.

هذه هي ال�صفقة الأوىل التي تربمها يورانيوم وان 

ا�صتك�صاف  �صركة متتلك حقوق  للح�صول على ح�صة يف 
وان  يورانيوم  �صراء  التفاقية على  تن�ّص  واإنتاجه.  الليثيوم 

لة حديًثا مقابل  األفا وان ليثيوم بي يف امل�صَكّ اأ�صهم  15% من 
األفا ليثيوم 85 %  اأمريكي. و�صتمتلك �صركة  30 مليون دولر 
من الأ�صهم يف ال�صركة اجلديدة، وهي امل�صاهم الوحيد يف 
األفا اأرجنتني �صا )Alpha Argentina SA( التي 

توليالر  الليثيوم يف  احتياطي  التنقيب عن  متتلك حقوق 
اإجمالية  10 كتل مب�صاحة  الرتخي�ص  يغطي  واإنتاجه. 

والتي  امللحية  قدرها 27500 هكتار يف منطقة امل�صطحات 
Salar Tolillar يف مقاطعة �صالتا �صمايل  ُتدعى 

الأرجنتني.

وُيعّد هذا املوقع واحدا من اأكرث الحتياطات الواعدة 
الليثيوم". حيث يتكون املثلث الأول  "مثلثي  لأنه يقع داخل 

الأرجنتني،  و�صالتا وكاتاماركا يف  من مقاطعات خوخوي 
اأكرب ي�صم الأرجنتني وبوليفيا  وهو جزء من مثلث 
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امل�صح  ال�صادرة عن هيئة  التقديرات  ووفًقا لآخر  وت�صيلي. 
اجليولوجي الأمريكية، متتلك هذه الدول الثالث ما يقارب 

من 50 مليون طن من الليثيوم من اأ�صل الـ86 مليون طن 
العاملية. الحتياطات  من 

التحتية  البنية  الن�صبي من  للم�صروع هي قربه  اأخرى  ميزة 
للطاقة والنقل، وهو عامل مهم للغاية يوؤثر يف حجم 

بامل�صروع. ال�صتثمار 

ل يزال امل�صروع يف مرحلة مبكرة من التطوير، فوفًقا 
ال�صركة يف  ن�صرتها  التي  الأولية  ال�صتك�صاف  لنتائج 

البيانات والتحليالت  2019، فاإن  الأول  اأكتوبر/ ت�صرين 
ال�صنتني  اجليولوجية حمدودة حتى الآن. لكن خطط 

امل�صوحات اجليولوجية،  توفر مزيًدا من  القادمة  والن�صف 
اإنتاج جتريبية، والتحقق من  بناء من�صاأة  اإىل  اإ�صافًة 

باإعداد درا�صة  ال�صركة  �صتقوم  الإنتاج. كما  معايري 
الليثيوم. ينتج كربونات  اجلدوى مل�صنع كبري احلجم 

م�صاركة ليثيوم ون يف امل�صروع لي�صت كبرية حتى الآن. 
ولكن ميكن اأن تزداد بعد انتهاء درا�صة اجلدوى. فاإذا ما 

يورانيوم  ف�صتزيد  للم�صروع،  القت�صادية  اجلدوى  اأُثبتت 
اإىل 50% وفًقا لتفاقية امل�صروع امل�صرتك  وان م�صاهمتها 

وب�صعر 185 مليون دولر اأمريكي. واإذا مت تنفيذ هذا 
اخليار، ف�صتمتلك يورانيوم وان حق �صراء ما ي�صل اإىل 

100% من املنتج. 

�صروط معينة م�صبقة يجب  التفاقية على  تن�ّص  كما 
اأن تتمكن الأطراف من ممار�صة حقوقها  اللتزام بها قبل 

بالكامل.   بالتزاماتها  والوفاء 

األفا  ل�صركة  التنفيذي  واملدير  الرئي�ص  نيكول،  براد  �صّرح 
"اإننا �شعداء بال�شراكة مع يورانيوم وان، الأن  ليثيوم: 
النطاق  وا�شعة  م�شاريع �شناعية  تقدمي  قدرتها على 

واملعاجلة  التعدين  ت�شغيل مرافق  الوا�شعة يف  وخرباتها 
يف جميع اأنحاء العامل ال تقدران بثمن، وذلك من اأجل 

توليالر". الحتياطي  الفاعلني  والت�شغيل  التطوير 

اأندريه �صوتوف، رئي�ص جمموعة يورانيوم وان  �صّرح 
)ال�صركة الأم هي يورانيوم وان القاب�صة اإن يف(: 

االقت�شاد  موارد  لتوفري  اأ�شا�شيًة  مادًة  الليثيوم  "ُيعّد 
النوع  امل�شتقبل. حيث يعترب تطوير هذا  االأخ�شر يف 

رو�شاتوم.  ل�شركة  ا�شرتاتيجًيا  اأمًرا مهًما  االأعمال  من 
التنمية  االأرجنتني وفق مبادئ  امل�شروع يف  تنفيذ  �شيتم 

وذلك  املحلية،  املجتمعات  امل�شتدامة، مع مراعاة م�شالح 
تاأثري �شئيل يف  لها  التي  املبتكرة  التقنيات  با�شتخدام 

العلمي والتقني"،  التعاون  اإىل دعم برامج  اإ�شافًة  البيئة، 
اأن ال�صركة تعمل على تقييم خمازن معادن  اأّكد على  كما 

وثمينة. مهمة  اأخرى 

جتدر الإ�صارة اإىل اأن رو�صاتوم ت�صتثمر بكثافة يف تطوير 
الليثيوم  بطاريات  على  القائمة  الطاقة  تخزين  اأنظمة 

اأيون. حيث متتلك رينريا )جزء من �صركة تفيل - ق�صم 
اإنتاج يف رو�صيا وكوريا  الوقود يف �صركة رو�صاتوم( اأ�صول 

على  الطاقة  تخزين  منتجات  بت�صنيع  وتقوم  اجلنوبية، 
البطارية  بدًءا من خاليا  باأكملها،  القيمة  �صل�صلة  طول 

للت�صغيل. يف  الطاقة اجلاهزة  اأنظمة تخزين  اإىل  الفردية 
"غيغا  �صتبني م�صنع  اأنها  رينريا  اأعلنت  اأيلول،  �صبتمرب/ 
واأنظمة  اأيون  الليثيوم  الرو�صي" لت�صنيع خاليا  فاكتوري 
)البلطيق(  كالينينغراد  موقع حمطة  الطاقة يف  تخزين 
اأن يبداأ ت�صغيل امل�صنع يف  النووية. ومن املتوقع  للطاقة 

3 غيغاواط يف  العام 2026. و�صتكون طاقته ال�صنوية 
الأقل. ال�صاعة على 
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�صركة تفيل )TVEL( هو ق�صم الوقود يف 
رو�صاتوم واأحد اأكرب موردي الوقود النووي يف 

العامل. وهو املورد الحتكاري للوقود النووي 
والبحث يف  والبحرية  الطاقة  جلميع مفاعالت 
الطاقة  بتزويد حمطات  ال�صركة  وتقوم  رو�صيا. 

النووية يف 15 دولة بالوقود النووي، اأو ما 
يعادل �صد�ص مفاعالت الطاقة يف العامل.

يور�نيوم و�ن )Uranium One( هي 
ل�صركة  اململوكة  ال�صركات  دولية من  جمموعة 
وواحدة  رو�صاتوم(  من  )جزء   TENEX

اليورانيوم عامليا مع جمموعة  اأكرب منتجي  من 
اأنحاء العامل،  متنوعة من الأ�صول يف جميع 

مبا يف ذلك يف كازاخ�صتان وتنزانيا وناميبيا 
املتحدة. والوليات 

اإدخال رئي�صة يف هذا اجلزء،  تعترب كربونات الليثيوم مادة 
الليثيوم مدفوٌع  باحتياطي  املتزايد  الهتمام  فاإن  لذا 

اأيون. الليثيوم  بطاريات  املتزايد على  بالطلب 

الطلب  �صيتزايد  الدولية،  الطاقة  وكالة  لتقديرات  وفًقا 
على الليثيوم من 74 األف طن يف العام 2020 اإىل 242 

األف طن يف العام 2030 وفًقا ل�صيناريو احلالة الأ�صا�صية، 
واإىل 461 األف طن يف اإطار �صيناريو التنمية امل�صتدامة. 
و�صت�صل هذه الأرقام، بحلول عام 2046، اإىل 373 األف 
التوايل. و�صيكون امل�صتهلك  طن و1.16 مليون طن على 

وكذلك اجلزء  الكهربائية  ال�صيارات  الرئي�ص هم م�صنعو 
الطاقة. هذه  الطاقة ل�صناعة  اأنظمة تخزين  املتنامي من 
الأنظمة مطلوبة من قبل كل من حمطات الطاقة الكبرية 

الكهرباء غري  اإمدادات  للتعوي�ص عن  املوزع  والتوليد 
املتجددة. الطاقة  امل�صتقرة من م�صادر 

أخبار روساتوم
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نظافة واأمان
تو�ّضع رو�ضاتوم وجودها يف �ضوق �إيقاف 

�ضركة  وّقعت  �لنووية. حيث  �ملن�ضاآت  ت�ضغيل 
�لتفكيك )تفيل(  رو�ضاتوم خلدمات  تكامل 

عدة �ضفقات جديدة يف �أو�ئل دي�ضمرب. كما 
 NUKEM( نوكيم تكنولوجيز �ضركة  �أعلنت 
�أنها  تفيل  ل�ضركة  �لتابعة   )Technologies

�أكملت تفكيك وعاء �ضغط �ملفاعل ملحطة  قد 
�ل�ضويد. �لنووبة يف  بار�ضيباك 

�لنفايات من  للتخل�ص  �تفاقيات 

رو�صاتوم عدًدا  ل�صركة  التابعة  للوقود  تفيل  �صركة  وّقعت 
واإدارة  النووي  الت�صغيل  لإيقاف  ال�صراكة  اتفاقيات  من 

املواد النووية يف املعر�ص النووي العاملي 2021.

D&S الفرن�صية.  اإحداها مع جمموعة  مت توقيع 
2004، وت�صم �صبع �صركات تقدم  وتاأ�ص�صت املجموعة عام 

اإدارة املخاطر النووية. وقد اتفق الطرفان على  خدمات 
ال�صلة. التقنيات ذات  تطوير  ب�صكل م�صرتك على  العمل 

اأخرى بني تفيل و�صركة �صناعات  كما مت توقيع اتفاقية 
روباتيل )ROBATEL Industries(، وهي 
ا من فرن�صا. وت�صم جمموعًة كبريًة من �صركات  اأي�صً

وت�صمل   .1830 عام  تاأ�ص�صت  والتي  امليكانيكية  الهند�صة 

وت�صنيع  ت�صميم  احلا�صر،  الوقت  يف  الأ�صا�صية،  اأن�صطتها 
املعدات اخلا�صة  امل�صعة وغريها من  النفايات  حاويات 

تفيل  بني  املربمة  التفاقية  تن�ّص  النووية.  بال�صناعة 
الدولية  امل�صاريع  امل�صرتكة يف  امل�صاهمة  وروباتيل على 

املحتملني. للعمالء  خمتلفة  وخدمات 

ح فادمي �صوخيخ، رئي�ص جمل�ص الإ�صراف يف نوكيم  يو�صّ
للوقود  تفيل  “�شركة  اأن  الت�صغيل يف تفيل،  اإيقاف  ومدير 

ب�شكل  نف�شها  االأوروبية لرت�شيخ  ال�شركات  مع  تتعاون 
الدولية”. ال�شوق  اأف�شل يف 

�ملفاعالت  حلقات  �ضيد 

الهند�صي  )الفرع  تكنولوجيز  نوكيم  �صركة  اأكمل حتالف 
 Uniper Anlagenserviceلتفيل يف اأملانيا( و

واإزالة وعاء  التابعة ل�صركة فورتوم )Fortum( تفكيك 
 1 �صغط املفاعل من حفرة املفاعل يف حمطة بار�صيباك 

ال�صويد. النووية يف 

يف عام 2019، فازت ال�صركتان يف اطار التحالف بعقد 
اآخرين  واثنني  بار�صيباك  للمفاعل يف  ال�صغط  تفكيك وعاء 

العمل  و�صاعد  النووية.  للطاقة  اأو�صكار�صامن  يف حمطات 
التكنولوجيا  يف وحدة املفاعل الأوىل على �صقل وحت�صني 

التكلفة  فاعلية من حيث  اأكرث  فاأ�صبحت  والعمليات، 
املكت�صبة  و�صيتم توظيف اخلربة  الإمكان.  واآمنة قدر 

يف بار�صيباك يف وحدة الطاقة الثانية يف امل�صنع ذاته، 
النووية. اأو�صكار�صامن  اإىل حمطة  اإ�صافة 

مت تفكيك اأول وعاء �صغط املفاعل با�صتخدام ما ي�صمى 
بتقنية القطع احلراري، والتي مت ا�صتخدامها يف املحطات 
النووية الأملانية. مت تق�صيم الوعاء لأول مرة اإىل 13 حلقة 

يرتاوح ارتفاعها بني 0.9 و1.8 مرت اإ�صافة اإىل القاعدة. 
ثم مت نقل احللقات والقاعدة من حفرة املفاعل اإىل منطقة 

ما بعد التجزئة ليتم تقطيعها اإىل قطع اأ�صغر تتنا�صب 
ب�صكل اأف�صل مع حاويات التغليف. يف املجموع، مت تفكيك 

430 طًنا من املعدات. وقد ا�صتغرقت العملية 13 �صهًرا.

أخبار روساتوم
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التابعة  للوقود  تفيل  �صركة  اختيار  مت 
لرو�صاتوم، عام 2019، ك�صركة تكامل يف جمال 
اإخراج املرافق النووية من اخلدمة، اإ�صافة اإىل 

امل�صعة. بحلول2021،  النفايات  اإدارة  خدمات 
قدمت تفيل 39 م�صروًعا كبرًيا يف جمال اإيقاف 

النفايات  م�صتودعات  وبناء  النووي  الت�صغيل 
املواقع. تاأهيل  واإعادة  امل�صعة 

نوكيم تكنولوجيز )ومقرها يف  تقدم 
امل�صعة  النفايات  اإدارة  اأملانيا(  اآلت�صناو، 

املرافق  واإخراج  امل�صتهلك  النووي  والوقود 
الهند�صية  النووية من اخلدمة واخلدمات 

نوكيم  اأ�صبحت   2021 وال�صت�صارية. منذ عام 
تفيل. تكنولوجيز جزًءا من 

ُيتوقع اأن يتم تفكيك املفاعالت الأربعة بحلول عام 2024.

عمليات  كانت  “لقد  اأو�صح فادمي �صوخيخ قائاًل:  وقد 
اأوىل احلاالت  تفكيك وعاء �شغط املفاعل يف ال�شويد 
اأننا جنحنا يف  التي تعاملنا معها، واالأهم من ذلك، 

نتطلع  اإننا  التجارية.  املغلي  املاء  ت�شغيل مفاعالت  اإيقاف 
اإىل امل�شي قدًما يف املفاعالت االأخرى. وهذه احلالة 

يتوقف عن  الت�شغيل  اإيقاف  اأن  العاملي  للمجتمع  ح  تو�شّ
اإىل عملية روتينية وفعالة من  كونه م�شكلة ويتحول 

التكلفة”. حيث 

“اإيقاف  اأن:  ويبنّي موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
املتخذة  االإدارية والفنية  االإجراءات  اإىل  الت�شغيل ي�شري 

التنظيمية من من�شاأة  ال�شوابط  اأو بع�ض  الإزالة كل 
املن�شاأة  ا�شتخدام  اإعادة  باالإمكان  ي�شبح  مرخ�شة حتى 

التخطيط،  مثل  اأن�شطة  الت�شغيل  اإيقاف  ي�شمل  وموقعها. 
املرافق  وتطهري  واالإ�شعاعي  الفيزيائي  والتو�شيف 

اإيقاف الت�شغيل هو  اإن  واملواقع والتفكيك واإدارة املواد. 
جزء طبيعي من عمر املن�شاأة النووية ويجب اأن يوؤخذ يف 

احل�شبان يف املراحل االأوىل من تطويره”.  

الرجوع اىل بداية الق�شم

أخبار روساتوم
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�شنع يف رو�شيا
طو�ل عام 2021 ، كنا نكتب عن �لبلد�ن 

�لتي تعمل فيها رو�ضاتوم، وتطلق مبادر�ت 
�ملحلية.  �ملجتمعات  مع  وتتفاعل  �جتماعية 

نود �أن نختتم �لعام بق�ضة عن رو�ضيا. هذ� هو 
�ملكان �لذي تقوم فيه �ضركة رو�ضاتوم بتطوير 

�لتقنيات �جلديدة ثم تقدميها  و�ختبار 
�أنحاء �لعامل. للعمالء من جميع 

  VVER-TOI مفاعالت 

يرمز VVER-TOI اإىل "مفاعل الطاقة املائي املائي 
الرقمي املح�صن العاملي" باللغة الرو�صية. �صيتم بناء وحدتي 
طاقة مع مفاعالت  VVER-TOI مبحطة كور�صك 2.

AES-2006 الذي  VVER-TOI ت�صميم  يتوىل 
 2 لينينغراد  لبناء مفاعالت يف حمطتي  ا�صتخدامه  مت 

النووية. �صتبلغ قدرة كل وحدة 1300  للطاقة  ونوفوفورونيج 
VVER-TOI مبقاومة  ويتميز مفاعل  ميجاوات. 

اأف�صل للحمل والقدرة على حتمل  للزلزل وقدرات  حم�صنة 
ال�صربات ال�صديدة، مثل حتطم طائرة بوزن 400 طن. 

اإنه قادر على احلفاظ على الت�صغيل يف حالة عدم وجود 
م�صدر خارجي للطاقة واملياه. اإىل جانب ذلك، ميكن 

  .MOX VVER-TOI  بوقود  ت�صغيل  

يف اأواخر نوفمرب من هذا العام، قامت �صركة
الطاقة  هند�صة  ق�صم  وهو    AtomEnergoMash

اأول مولد بخار للوحدة 2 ملحطة  يف رو�صاتوم، ب�صناعة 
اأول مولد بخار للوحدة  2. وقبل �صهر مت ت�صليم  كور�صك 
1 اإىل موقع البناء. ومن املقرر اأن ي�صل املولد البخاري 

للوحدة 2 اإىل املوقع بنهاية العام احلايل.

 1300-VVER البخار ملفاعالت  تتميز مولدات 
بت�صميم حمدد حيث ل حتتوي على راأ�ص كان مركبا 

م�صبًقا يف اجلزء العلوي من مولد البخار. يخرج البخار 

جغرافيا روساتوم
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وتعمل  البخار.  باأنبوب  من فوهة واحدة مت�صلة مبا�صرة 
الإجمالية  املوثوقية  الت�صميم هذه على حت�صني  حلول 

لأنها تقلل من عدد اللحامات يف مولد البخار. وتوؤمن 
قدرة توليد بخار اأعلى )1652 طن / �صاعة مقابل 

1200–1602 طن / �صاعة يف VVER( قدرة طاقة 
املفاعل. لوحدة  اأعلى 

 )RPV( يف �صبتمرب مت ت�صليم وعاء �صغط املفاعل
للوحدة 1 اإىل موقع بناء حمطة كور�صك 2. ويقل عدد 

 VVER-TOI اللحامات يف وعاء ال�صغط ملفاعالت 
VVER-1200 )اأربعة حلامات مقارنة  عن اللحامات 
ب�صتة(. نظًرا لعدم وجود طبقات ملحومة يف القلب ميكن 
RPV ملدة 40 عاًما اأخرى بعد انتهاء  اإطالة عمر خدمة 

الأولية. ال�صتني عاًما  فرتة 

200-RITM �ملفاعالت �ل�ضغرية من طر�ز 
رو�صيا هي الدولة الأوىل يف العامل التي قامت ببناء مفاعل 

معياري �صغري )SMR( يف القرن احلادي والع�صرين. 
اإنه مفاعل الكادميي لومونو�صوف وهي حمطة الطاقة 

العامل. الوحيدة يف  العائمة  النووية 

يف هذا العام كثفت رو�صاتوم جهودها يف جمال البحث 
SMR. على وجه اخل�صو�ص مت  والتطوير يف مفاعالت 

Baimsky GOK (وهو  اتخاذ قرار بتزويد م�صنع  
اأكرب مكامن الذهب  اأحد  م�صنع تعدين ومعاجلة �صيطور  

Peschanka( بالطاقة من اأربع وحدات  يف رو�صيا 
اأ�صا�صية وواحدة  اأي ثالثة  طاقة عائمة متت ترقيتها 

باللغة   MPEB با�صم  اخت�صاًرا  اإليها  وي�صار  احتياطية. 
الرو�صية ما يعني )وحدة طاقة عائمة حديثة(. وما 

-RITM مييزها عن الأكادميي لومونو�صوف هو مفاعل 
KLT-40. �صتحتوي  200S    ليتم ا�صتخدامه بدًل من 

الوحدات التي متت ترقيتها على مفاعلني من طراز 
لكل  ميجاوات   55 تبلغ  طاقة  ب�صعة     200S-RITM

لـ ا  امل�صمم خ�صي�صً التوربني   �صتزداد قوة  منهما. 
ا�صتخدام  يتم  لن  ميجاوات.   58 اإىل   50 من   ،MPEB

 Baimsky لـ وحدات الطاقة التي متت ترقيتها 
حاجة  هناك  تكون  لن  حيث  احلرارة  لإنتاج    GOK

 MPEB لـ  الهند�صي  الت�صميم  النتهاء من  �صيتم  اإليها. 
يف الربع الأول من عام 2022.

لحًقا �صيتم حت�صينه لإن�صاء وحدة طاقة عائمة متقدمة 
OPEB ما يعني باللغة الرو�صية    )ُي�صار اإليها بالخت�صار 

عن  �صتختلف  والتي  املح�صنة"(  العائمة  الطاقة  "وحدة 
�صت�صتخدم  جديد.  واإعداد  اأ�صغر  اأبعاد  يف   MPEB
ولكن    200S  -RITM مفاعالت  ا  اأي�صً  OPEB

ميكن تزويدها مبفاعل اأقوى اأي RITM-400 البالغ 
 OKBM  قوته 200 ميغاواط.  مت تطويره يف م�صنع

اجلليد  لكا�صحة  لرو�صاتوم  التابع   Afrikantov
SMR املدمج  )ليدر(. وخ�صع م�صروع اإن�صاء مفاعل 

لإنتاج الطاقة الكهربائية واحلرارة للمناق�صة مع حكومة 
كامت�صاتكا يف اأق�صى �صرق رو�صيا، بينما يتم التفاو�ص على 

ن�صختها ال�صتوائية مع بع�ص الدول اجلزرية.

اإىل جانب ذلك، تعمل رو�صاتوم وحكومة حجمهورية �صاخا 
ال�صاطئ مع  SMR على  لبناء  )ياقوتيا( على م�صروع 

اأو�صت كويغا. �صيكون  RITM-200 يف بلدة  مفاعل 
كيوت�صو�ص  ذهب  منجم  هو  للطاقة  الرئي�صي  م�صتهلكها 

الواقع يف املجاورة. كان ا�صتهالك ما ل يقل عن 35 
لتطوير  للمناق�صة  �صرًطا  الكهربائية  الطاقة  من  ميجاوات 

كيوت�صو�ص. ذهب  مكمن 

جغرافيا روساتوم
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 AEM اأو    AtomEnergoMash
هو ق�صم هند�صة الطاقة يف رو�صاتوم واأحد 
اأكرب منتجي اآلت الطاقة يف رو�صيا ويقدم 

وتوريد  وت�صنيع  ت�صميم  �صاملة يف  حلوًل 
النووية واحلرارية  لل�صناعات  واملعدات  الآلت 
تقع  ال�صلب.  و�صناعة  ال�صفن  وبناء  والبرتولية 

الت�صيك  رو�صيا وجمهورية  اإنتاجه يف  مرافق 
واملجر ودول اأخرى. MBIR

الأغرا�ص  متعدد  التكاثر  �صريع  مفاعل  هو   MBIR
الإن�صاء يف مدينة دمييرتوفغراد )منطقة  قيد 

اأوليانوف�صك، رو�صيا(. يف الوقت احلايل، مت �صب 
اخلر�صانة يف املفاعل اإىل امل�صتوى +13 وتركيب لوح 

لإجراء   MBIR ا�صتخدام  �صيتم  املفاعل.  لتاأ�صي�ص حفرة 
البحوث، والعلماء الرو�ص على دراية مبو�صوع هذا البحث. 

للمفاعالت  مفاهيم جديدة  تطوير  البحث  نطاق  �صيغطي 
واإغالق دورة الوقود النووي والدرا�صات الأ�صا�صية على 
الباردة  والختبارات على املواد واملكونات  النيوترونات 

اجلديدة. للمفاعالت  الأ�صا�صي  بالوعاء  اخلا�صة 

MBIR اإىل اأن يكون تعاوًنا بحثًيا دولًيا. وفًقا  يهدف 
فاإن  ليخات�صيوف  اليك�صي  رو�صاتوم  ل�صركة  العام  للمدير 

كمتعاونني حمتملني.  وفرن�صا  ال�صني  مع  املفاو�صات جارية 
اإن�صاء احتاد  كما دعا �صربيا للم�صاركة يف امل�صروع. مت 

MBIR ملنح اجلميع فر�صة  دويل للبحوث القائمة على 
البحثية. الربامج  يف  للم�صاركة 

�لنوعية �لنقلة 

اأكرث امل�صاريع احلالية طموًحا ل�صركة  اأحد  رمبا يكون هذا 
اأو )بروريف(  اإن م�صروع النقلة النوعية   رو�صاتوم. 

بالرو�صية  هو م�صروع يهدف اإىل اإغالق دورة الوقود 
النووي. مل يحاول اأحد حتى الآن تطوير مفاعل نيوتروين 
ا�صتخدام وقود خمتلط من  بالر�صا�ص ميكنه  �صريع مربد 

.)MUPN( اليورانيوم بلوتونيوم  نيرتيد 

 300-BREST-OD من  باأكملها  املن�صاأة  �صتتاألف 
الآمن الطبيعي  الرو�صي  "املفاعل  اإىل  )وهو اخت�صار ي�صري 

بالر�صا�ص - اختبار جتريبي"(، ووحدة ت�صنيع  واملربد 
اإعادة معاجلة الوقود. واإعادة ت�صنيع الوقود ووحدة 

يف اأواخر �صهر نوفمرب، مت النتهاء من �صب اخلر�صانة 
BREST-OD-300 يف �صيفري�صك  لقاعدة 

ت�صييد  على  العمل حاليًا  ويجري  توم�صك(.  )حمافظة 
اجلدران اخلارجية ملبنى الحتواء.

اأخرى  تقنيات مفاعالت متقدمة  ا على  اأي�صً رو�صاتوم  تعمل 
الف�صائية  النووية  الدفع  واأنظمة  الدقيقة  املفاعالت  مثل 
العالية احلرارة املربدة بالغاز وغريها. لقد  واملفاعالت 

اأولئك الذين اقرتبوا من تنفيذها املادي. اإن  ذكرنا فقط 
الرو�صية هو  النووية احلكومية  ال�صركة  تتبعه  الذي  املبداأ 
التقنيات وتطبيقها يف املنزل وتقدمي حل  اأحدث  درا�صة 
وا�صح وخُمترَب للعمالء يف اخلارج لحًقا. ناأمل األ يكون 

اأقل للكتابة عن م�صاريع رو�صاتوم يف اخلارج  اأ�صباب  لدينا 
العام املقبل.  

الرجوع اىل بداية الق�شم

جغرافيا روساتوم
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اأتوم اثنان يف واحد: 
اال�شتدامة وفعالية 

التكلفة
هل ميكن �لقول �إن عام 2021 كان حمظوظا 

�لنووية؟ مل يكن �الأمر �ضهاًل  بالن�ضبة للطاقة 
�أن عودة �لطاقة �لنووية  بالتاأكيد ولكن يبدو 

�أمًر� حمورًيا  �إىل �ل�ضيا�ضات �لكربى كانت 
حدث هذ� �لعام. لقد �أدرك �ملجتمع �لعاملي �أن 
للكهرباء وله ميزتان  �لنووية م�ضدر  �لطاقة 

وم�ضتد�مة.  �لكربون  من  فهي خالية  رئي�ضيتان 
�لرئي�ضيتني هما  �لهدفني  �أنها تخدم  كما 

�القت�ضاد. وتنمية  �ملناخ  مكافحة تغري 

الكربون  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  املناخ وخف�ص  تغري  �صيطر 
ال�صنوات اخلم�ص  اأعمال الطاقة خالل  على جدول 

املا�صية. ومع ذلك اأظهرت موجات الربد يف تك�صا�ص 

واأوروبا وبرودة اأكتوبر 2021  اأن م�صادر الطاقة يجب 
نظيفة فح�صب.  ولي�صت  وباأ�صعار معقولة  موثوقة  تكون  اأن 

اندلعت اأزمة الطاقة وهي الأكرب يف اخلم�صني عاًما 
اأكتوبر من هذا العام، مبا�صرة قبل موؤمتر  املا�صية يف 

الأمم املتحدة املعني بتغري املناخ الذي عقد يف غال�صكو يف 
الفرتة من 31 اأكتوبر اإىل 12 نوفمرب.

الفحم  اإنتاج  الأ�صرتايل وانخفا�ص  الفحم  بعد حظر 
املحلي، زادت ال�صني وارداتها من الغاز، مما ت�صبب يف 
نق�ص اإمدادات الغاز يف بقية العامل، وخا�صة يف اأوروبا. 
ارتفاعًا هائاًل.  الطبيعي  الغاز  �صعر  ارتفع  لذلك،  ونتيجة 

اأكتوبر 31.05 دولًرا  وبلغ متو�صط �صعر الغاز ال�صهري يف 
للبنك  وفًقا  بريطانية  لكل مليون وحدة حرارية  اأمريكًيا 
الدويل. هذا يعادل تقريًبا 885.5 دولًرا اأمريكًيا لكل 

1000 مرت مكعب. للمقارنة، انخف�ص �صعر الغاز يف مايو 
2020 اإىل 1.575 دولًرا اأمريكًيا لكل مليون وحدة حرارية 

بريطانية )اأقل من 45 دولًرا اأمريكًيا لكل 1000 مرت 
ت�صتطع  الرياح �صعيفة يف اخلريف، فلم  مكعب(. كانت 
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اإمدادات كافية من الكهرباء. لي�ص  مزارع الرياح توفري 

اأن ت�صريحات الذعر من قبل �صركات الطاقة  غريبا 
و�صائل  للمخاوف يف  املثرية  واملن�صورات  وال�صيا�صيني 
اأ�صبحت خلفية للدورة 26 ملوؤمتر الأطراف  الإعالم 

.)26-COP(

بدت الطاقة النووية واعدة يف هذا ال�صياق. حتدث قادة 
الراأي يف �صناعة الطاقة عن دعم الذرة كجزء ل غنى 
عنه من مزيج الطاقة يف امل�صتقبل. وقال فاحت بريول، 
العامل  "مير  الدولية:  الطاقة  لوكالة  التنفيذي  املدير 

اإحدى  الطاقة.  باأوقات ع�شيبة من حيث تقلبات 
ال�شوق هذا  لتقلب  املق�شودة  االإيجابية غري  النتائج 

اأعادوا تقدير قيمة الطاقة النووية.  اأن بع�ض النا�ض  هو 
اأ�صار بريول  اأن نالحظه".  هذا �شيء يجب علينا جميًعا 
Net Zero للوكالة الدولية للطاقة الذرية  اإىل تقرير 

بحلول عام 2050: خارطة طريق لتقرير قطاع الطاقة 
الواردة فيه مقبولة جيًدا  التو�صيات  اأن  العاملي، و�صدد على 
احلقائق  "اإحدى  ويتم اتباعها على نطاق وا�صع. واأ�صاف: 

الواردة يف ذلك التقرير هي من وجهة نظري وثيقة 
اأهداف الطاقة واملناخ،  اأجل حتقيق  ال�شلة باملو�شوع. من 

اأن يت�شاعف التوليد النووي مقارنة مبا هو عليه  يجب 
اأ�شا�شي يف حال كنا جادين  اليوم... للطاقة النووية دور 

املناخي". التحدي  ب�شاأن 

�النبعاثات منع 

على  ليخات�صيوف  األيك�صي  لرو�صاتوم  العام  املدير  قال 
الكربون:  املنخف�صة  التنمية  م�صارات  املوؤمتر حول  هام�ص 
تاريخ  ينق�شم  ف�شاعًدا،  االآن  "من  دور ومناهج رو�صيا: 

اإىل ما قبل موؤمتر  العاملية  النووية  �شناعة الطاقة 
كوب-26 وما بعده وذلك و�شط التو�شل اإىل نتيجة 
اإذا  اإيجابية يف املناق�شة. فالرد على ال�شوؤال حول ما 

كان من ال�شروري وجود الطاقة النووية �شمن مزيج 
باالإيجاب". كان  الكربون  املنخف�شة  العاملية  الطاقة 

ال�صناعة  منظمات  ن�صرتها  التي  املواد  و�صلطت جميع 

النووية متنع  اأن املحطات  ال�صوء على نقطة  للقمة  النووية 
العاملية:  النووية  الرابطة  تقرير  وتقول مقدمة  النبعاثات. 
عام  منذ  اأنه  الن�شرة  هذه  يف  اجلديد  التحليل  "ُيظهر 

1970، جتنبت املفاعالت النووية انبعاث 72 مليار طن 
التي  باالنبعاثات  الكربون، مقارنة  اأك�شيد  من ثاين 
بالفحم  الطاقة  توليد  ا�شتخدام  لو مت  �شتن�شاأ  كانت 

بداًل من ذلك". قبل كوب-26 ن�صرت جلنة الأمم املتحدة 
الطاقة  اأن �صناعة  القت�صادية لأوروبا درا�صة تظهر 

اأقل كمية من النبعاثات طوال دورة احلياة،  النووية تنتج 
يف  النووية  الطاقة  حتى اأقل من طاقة الرياح. "كانت 

حمور برنامج كوب-26. ومل يقت�شر االأمر على ممثلي 
ا  اأي�شً الرو�شية فح�شب، بل حتدث  النووية  ال�شناعة 

زمالوؤنا من املنظمات الدولية عن الطاقة النووية كاأداة 
"، وفق ما  مهمة لتحقيق هدف احلياد الكربوين العاملي 

ليون. بولينا  رو�صاتوم  ال�صتدامة يف  ق�صم  رئي�صة  قالته 

النووية �صمن  الطاقة  اإدخال  الذين يرف�صمون  اأولئك 
وبالفعل  يقعون يف مواقف غريبة.  البيئة اخل�صراء  مفهوم 

ال�صركات  قبل  املقدمة من  الطلبات  القمة  رف�ص منظمو 
املفتوح  املنطقة اخل�صراء  للم�صاركة يف معر�ص  النووية 

اأن حمطات الطاقة النووية  لعامة النا�ص. ومن املفارقات 
القمة.  النظيفة لغال�صكو خالل  الكهرباء  ولدت 70% من 
التي ن�صرها  يت�صح هذا من خالل بيانات كثافة الكربون 

الوطنية. الكهرباء  �صبكة  م�صغل 

�لعر�ص ��ضتقر�ر 

املتقلبة  الأ�صعار  ا يف ظل  اأي�صً النووية مفيدة  الطاقة  تبدو 
الكهربائية  الطاقة  ب�صعر  التنبوؤ  الطاقة. ميكن  اأ�صواق  يف 

اليورانيوم الطبيعي  اأن �صعر الوقود اي  لعقود قادمة حيث 
ال�شني  "اأدخلت  املئوية.  الن�صب  قليلة جًدا من  ن�صبة  ميثل 
الطاقة  وباك�شتان منذ فرتة طويلة  وبنغالدي�ض  والهند 

ب�شكل  الوطنية وتعمل  الكهرباء  برامج  اإىل  النووية 
مكثف لبناء القدرات النووية. هذه الدول غري معنية 

اإذا كان االحتاد االأوروبي �شي�شمل الطاقة  ب�شاأن ما 
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اأنظمة  امل�شتدام فال ميكنها تخيل  ت�شنيفها  النووية يف 

الطاقة  الوطنية اخلا�شة بها بدون حمطات  الطاقة 
النووية. تناق�ض هذه الدول اأين ومتى وما هي القدرة 

اأن املحطات النووية لها عمر  على البناء الأنها تدرك 
خدمة من 60 اإىل 100 �شنة واأن �شعر اليورانيوم ي�شكل 
ما بني 2 و3% فقط من تكاليف الكهرباء. هذا يعني اأن 

اليورانيوم حتى لو  اأ�شعار  زيادة  امل�شتهلكني لن يالحظوا 
اأو  اأ�شعاف، وذلك على عك�ض �شعر الفحم  ارتفعت خم�شة 
نتائج  ليخات�صيوف معلقا على  اليك�صي  قاله  ما  وفق  الغاز"، 

التاأثري العاملي. كوب-26 قي موؤمتر 

اأظهر املحرتفون النوويون ال�صباب الذين جاءوا اإىل كوب-
26 من جميع اأنحاء العامل بو�صوح كم هو قليل مقدار 

التي  النووية ومقدار الطاقة  الوقود الذي حتتاجه املحطة 
بتنظيم فعاليات لدعم  ، قاموا  اأ�صبوعني  حتتويها. خالل 

الذرة ال�صلمية. كان الكرز على راأ�ص هذه الأن�صطة املوؤيدة 
ال�صباب  الهالمية. وكان  النووية هو حبوب احللوى  للطاقة 

يتجولون مع علبة من احللوى الهالمية على �صكل دببة 
النووية.  املحطة  ت�صغيل  اأ�صا�صيات  وي�صرحون  ويوزعونها 

فاأظهروا اأن حبيبة وقود نووي بحجم دب هالمي تعادل يف 
كثافة الطاقة طنا من الفحم. وقال ممثل مركز رو�صاتوم 

الب�شيطة  "املقارنات  �صبويالوف:  اأوليغ  الو�صطى  اأوروبا 
املت�شككني واالأ�شخا�ض  تاأثري قوي على  مثل هذه لها 

النووية،  لالأ�شلحة  مناه�ض  لديهم موقف  الذين 
املناق�شات  وجتعلهم يفكرون يف االأمر. هناك الكثري من 

اإيجاد مزيج الطاقة  القادمة، وال يزال يتعني علينا 
اأن قبول الطاقة النووية ينمو بني  االأمثل، ولكن حقيقة 

ال�شباب اأمر ال �شك فيه االآن". 

حتول يف �لرتكيز

األقينا نظرة على املوقف جتاه الطاقة النووية يف  اإذا 
البلدان، ف�صرنى �صورة مثرية لالهتمام. هناك  خمتلف 
اأملانيا  دول قليلة تعار�ص بن�صاط  الطاقة النووية. وهي 
وزراء  وقع  والربتغال.  والدمنارك  ولوك�صمبورغ  والنم�صا 
اإعالًنا على هام�ص كوب- البيئة يف هذه البلدان ون�صروا 

26. كما اأن نيوزيلندا هي اأي�صا من بني املعار�صني 
النوويني. و�صبق اأن كانت اأ�صرتاليا من هذه الدول. ومع 
ذلك، بعد اأن خرقت عقًدا مع فرن�صا لغوا�صات الديزل 

الوليات  اإنتاجها يف  �صيتم  التي  النووية  ال�صفن  واختارت 
للطاقة  دولة معادية  اأ�صرتاليا  اعتبار  بالكاد ميكن  املتحدة، 

النووية.

امل�صادر  تعتمد ح�صرًيا على  اإ�صبانيا  هناك دول مثل 
اأنظمة تخزين الطاقة  اإىل جنب مع  املتجددة جنًبا 

النووية احلالية. هناك  التدريجي من طاقتها  والتخل�ص 
اأوًل  ا تلك الدول التي وافقت على ا�صرتاتيجية مماثلة  اأي�صً

وحتاول الآن اإعادة النظر يف القرار. قدم حزب ال�صعب 
البالد.  الطاقة يف  التما�ًصا حول م�صتقبل  ال�صوي�صري  

املائية والنووية  اأن تظل الطاقة  "يجب  الوثيقة:  تقول 
ركائز اآمنة الإمدادات الطاقة يف �شوي�شرا الأنه ال يوجد 

املناف�شة من حيث القدرة  اآخر للطاقة قريب من  م�شدر 
ويطالب احلزب احلكومة  التوريد".  وموثوقية  والتكلفة 
القائمة  النووية  املحطات  باإطالة عمر خدمة  ال�صوي�صرية 

من�صاآت جديدة. وبناء 

وتطورها  النووية  التكنولوجيا  اأخرى  ومناطق  دول  ت�صتخدم 
اأو لأغرا�ص اأخرى، وتنتج اليورانيوم ، على  لتوليد الطاقة 

الرغم من اأن بع�صها ل تتخذ �صوى اخلطوات الأوىل يف 
اأوروبية )فرن�صا ورومانيا  هذا الجتاه. ن�صرت ع�صر دول 
وبولندا  وبلغاريا  و�صلوفينيا  وكرواتيا  و�صلوفاكيا  وفنلندا 
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مت �الإعالن عن معظم �مل�ضاريع �لنووية 
�ملا�ضية. �لقليلة  �الأ�ضهر  �لطموحة يف 

 150 لبناء  برنامج  عن  ال�صني  اأعلنت   •
للطاقة خالل اخلم�صة ع�صر عامًا  مفاعاًل 

القادمة.

 6 الأمريكية  املتحدة  الوليات  �صت�صتثمر   •
ت�صغيل  اإيقاف  اأمريكي ملنع  مليارات دولر 

وحدات الطاقة النووية يف وقت مبكر. 
اأمريكي  مت تخ�صي�ص 2.5 مليار دولر 

للمفاعالت  برنامج جتريبي  لتمويل  اأخرى 
�صيتم  اإىل ذلك،  بالإ�صافة  املتقدمة. 

اإنتاج  ا�صتثمار 8 مليارات دولر اأمريكي يف 
الهيدروجني. نظًرا لأنه ميكن احل�صول على 

التحليل  "الأخ�صر" عن طريق  الهيدروجني 
النووية، فمن  املحطات  الكهربائي يف 

بع�ص  النوويون  امل�صغلون  يتلقى  اأن  املحتمل 
هذه الأموال.

مفاعالت  لبناء  برنامج  عن  فرن�صا  اأعلنت   •
يورو  مليار  ا�صتثمار  �صيتم  طاقة جديدة. 

يف مفاعالت معيارية �صغرية، و8 مليارات 
يورو اأخرى يف بناء مرافق التحليل 

للهيدروجني. الكهربائي 

جديدة  مفاعالت  لبناء  رو�صيا  تخطط   •
لزيادة ح�صة الطاقة النووية من %20 

حالًيا اإىل 25%. وفًقا للتقديرات الأولية، 
�صتكون هناك حاجة اإىل 24 مفاعاًل 

لتلبية هذه اخلطط. للطاقة  جديًدا 

اتجاهات
الطاقة  لدعم  مفتوًحا  الت�صيك( خطاًبا  وجمهورية  واملجر 

النووية.

يتوقع املجتمع الأوروبي اأن تقرر حكومة الحتاد الأوروبي 
الت�صنيف، وهي قائمة  النووية يف  اأخرًيا مكان الطاقة 

الت�صنيف  هذا  املرغوبة.  اخل�صراء  وامل�صاريع  بال�صناعات 
النووية  الطاقة  واإدراج  للم�صتثمرين،  اإر�صادي  دليل  هو 
فيه �صي�صري اإىل ا�صتدامته ويوؤذن بتدفق راأ�ص املال اإىل 

اإحدى احلجج �صد الطاقة  اأن  ال�صناعة. لي�ص من الغريب 
اأن املال لن يكون كافيًا لل�صناعات الأخرى.  النووية هي 

األقينا نظرة على البلدان الأخرى، ف�صرنى اأن  اإذا  لكن 
اإىل  النووية )انظر  للم�صاريع  بالفعل  الأموال خم�ص�صة 

الإطار الداخلي(. لذلك يبدو قيام الحتاد الأوروبي الذي 
الطاقة  بت�صمني  واحلوكمة  والجتماعية  البيئية  القيم  يعزز 

تتنا�صب  لأنها  اأمرا منطقيا  يبدو   النووية يف ت�صنيفها، 
متاًما معها.  

الرجوع اىل بداية الق�شم
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م�شتقبل م�شتدام
�لنووية.  باأول يوم للطاقة  �حتفلت م�ضر 

ب�ضكل متز�يد، يتم تنظيم �ملزيد من �الأحد�ث 
�لنووية  للطاقة  �أول حمطة  لبناء  �ملخ�ض�ضة 
يف م�ضر يف �لبالد. يو��ضل �خلرب�ء من جميع 

�لتاأكيد على مز�يا �لطاقة  �أنحاء �لعامل 
�لنظيفة  للكهرباء  موثوق  كم�ضدر  �لنووية 

بها. �لتنبوؤ  باأ�ضعار ميكن 

يعد 19 نوفمرب هو يوم الطاقة النووية يف م�صر الذي 
يتم الحتفال به هذا العام لأول مرة لإحياء ذكرى توقيع 

للطاقة  اأول حمطة  لبناء  امل�صرية  الرو�صية  التفاقية 
النووية يف البالد يف 19 نوفمرب 2015.

م�شر  جمهورية  بني  احلكومية  االتفاقية  توقيع  "مع 
العربية رو�شيا االحتادية فى 19 نوفمرب 2015 فقد 

دخلت م�شر ع�شراً جديداً نحو اآمال واعدة واآفاق 
امل�شري.  النووى  احللم  لبدء حتقيق  للم�شتقبل،  ُم�شرقة 

التاريخ هو بحق يوم عيد للم�شريني جميعاً  هذا 
وللقطاع النووى على وجه اخل�شو�ض، كان هذا هو 

اليوم الذي �شرعت فيه هيئة الطاقة النووية يف تنفيذ 
الوزراء م�صطفى كمال  "، قال رئي�ص  ال�شبعة  م�شروع 

العيد. مدبويل يف خطابه مبنا�صبة 

النووي بني رو�صيا وم�صر منذ منت�صف القرن  التعاون  بداأ 
م�صطفى  وبح�صب  البحثية.  املفاعالت  ببناء  الع�صرين 
مدبويل، فاإن م�صر من اأوائل الدول التي تقدر مزايا 

للطاقة  الدولية  الوكالة  اإن�صاء  ووافقت على  النووية  الطاقة 
الذرية عام 1957.

ال�صبعة  ASE ومدير م�صروع  نائب رئي�ص جمموعة  هناأ 
نيابة عن رو�صاتوم. غريغوري �صو�صنني م�صر على احلدث 
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اإن�صاء  اإن ال�صتعدادات م�صتمرة يف املوقع، حيث يتم  وقال 
ميناء بحري ل�صتقبال  مع  بالتوازي  التحتية  البنية  مرافق 

النووية.  الطاقة  الوزن ملحطة  وثقيلة  مكونات كبرية احلجم 
بالتعاون مع اجلانب امل�صري  القيام بعمل �صخم  مت 

اأواخر يونيو،  لإعداد جميع وثائق الرتخي�ص الالزمة. يف 
الوثائق  من  كاملة  الوطنية حزمة  التنظيمية  الهيئة  تلقت 
1 و2 من  الالزمة للح�صول على ت�صريح بناء للوحدتني 

النووية. للطاقة  ال�صبعة  حمطة 

البناء. اأعمال  �صتبداأ  البناء،  اإ�صدار رخ�صة  �صيتم  عندما 

امل�شرتك م�شاهمة كبرية  الوقت نف�شه يقدم م�شروعنا   يف 
والتكنولوجية  واالقت�شادية  االجتماعية  التنمية  يف 

كونها م�شدرا هاما  النووية  الطاقة  و�شتتيح  للبالد، 
املزيد من  اإحراز  مل�شر  الكربون  للكهرباء منخف�شة 

اأهدافها طويلة املدى  االإجنازات يف طريقها نحو حتقيق 
�شي�شهم يف  اأمر  وهو  امل�شتدامة  والتنمية  باملناخ  املتعلقة 

املعي�شة"، على حد  املنطقة وحت�شني م�شتوى  تطوير 
�شي�شنني. غريغوري  تعبري 

الرو�ص  امل�صوؤولني  ال�صبعة هي حمور اهتمام كبار 
الرئي�صان فالدميري  اأجرى  نوفمرب  وامل�صريني. يف منت�صف 

وناق�صا، من  ال�صي�صي حمادثة هاتفية  الفتاح  وعبد  بوتني 
اأمور اأخرى، م�صروع البناء النووي. بني 

اأول حمطة للطاقة النووية يف  اإن�صاء  كما متت مناق�صة 

امل�صري  الرو�صي  النووي  املنتدى  بالتف�صيل يف  م�صر 
الذي عقد يف 7 دي�صمرب. وحتدث كبار امل�صوؤولني من 

هيئة حمطة الطاقة النووية يف م�صر وكبار مديري �صركة 
امل�صرتيات  تفا�صيل  اأخرى عن  رو�صية  و�صركات  رو�صاتوم 

القبول  وناق�صوا ق�صايا  البناء،  املحلي يف م�صروع  واملحتوى 
النووية. وحتدث  الوعي الجتماعي بالطاقة  العام ورفع 

والتقنيات  املواد  النووية عن  ال�صناعة  بناء  ممثلو احتاد 
النووية.  الطاقة  حمطات  لبناء  امل�صتخدمة  املتقدمة 

م�صروع  مل�صاهمة  للمنتدى  اخلتامية  اجلل�صة  وخ�ص�صت 
ومكافحة  امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  ال�صبعة يف حتقيق 

املناخ. تغري 

للكهرباء منخف�صة  اأكرب م�صدر  ثاين  النووية هي  الطاقة 
الكربون على م�صتوى العامل. متثل حوايل 10% من توليد 

اأداة حا�صمة ملنع تغري  اأن ت�صبح  الكهرباء يف العامل ويجب 
نائب رئي�ص  الك�صندر فورونكوف،  املناخ. هذا ما �صرحه 
اأفريقيا، يف  ومدير رو�صاتوم يف ال�صرق الأو�صط و�صمال 

اأن  الأو�صط )ال�صعودية(. وذكر  ال�صرق  مقابلة مع �صحيفة 
اأظهراأن حتقيق  الدولية  اأجرته وكالة الطاقة  البحث الذي 
للمناخ  باري�ص  اتفاقية  التي حددتها  الكربون  اإزالة  اأهداف 

لن يكون اأمرًا ممكنًا من دون الطاقة النووية.

الكهرباء على  توليد  تن�ص على  للمناخ  باري�ص  اتفاقية 
اأيام الأ�صبوع بغ�ص النظر عن  مدار ال�صاعة طوال 

واآمن  الكربون  اإنه م�صدر منخف�ص  الظروف اجلوية. 
ن�صبًيا  �صغرية  م�صاحة  ويتطلب  الكهربائية  للطاقة  بيئًيا 
اإذا ما قورنت مب�صادر الطاقة النظيفة الأخرى بنف�ص 
انبعاث  النووية متنع  الطاقة  لفورونكوف،  وفقا  ال�صعة. 

2 غيغاطن كربون ما يعادل اإزالة 400 مليون �صيارة من 
الطرق �صنويًا. ويف الفرتة املمتدة بني عامي 1971 و2018 

اأك�صيد  ثاين  انبعاثات  النووية يف خف�ص  الطاقة  �صاهمت 
74 غيغاطن. بواقع  الكربون 

منطقة  دول  قيام  "اإن  األك�صندر فورونكوف قائال:  اختتم 
بالنفط  الغنية  اأفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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اإىل املحتويات العودة 

ال�شم�ض  اأ�شعة  اأي�شاً، مثل  املتجددة  الطاقة  ومبوارد 
ا�شتثمارات متزايدة يف تطوير قطاع  والرياح، ب�شّخ 

اأن الطاقة النووية تلعب دوراً  الطاقة النووية، يدل على 
ال غنى عنه يف �شياق �شعي هذه الدول اإىل ت�شكيل مزيج 

بها م�شتقباًل. ومتثل حمطات  »اأخ�شر« خا�ض  طاقة 
االأ�شا�شي  للحمل  النووية، قبل كل �شيء، م�شدراً  الطاقة 
واالأهم  بها،  التنبوؤ  باأ�شعار م�شتقرة ميكن  الكهرباء  يوفر 

من ذلك اأنها مغرية.  اإنني متاأكد من اأن بدء ت�شغيل 
حمطة براكة للطاقة النووية يف االإمارات، وتنفيذ 

اإن�شاء حمطة  اأخرى يف املنطقة مثل  م�شروعات نووية 
اإىل تعزيز م�شتوى  النووية يف م�شر، يوؤدي  ال�شبعة 

اإ�شافة الطاقة  الوعي لدى دول املنطقة ب�شرورة 
النووية يف مزيج الطاقة اخلا�ض بها."  
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