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الأول بني ال�سريعني
ني�سان/ اأواخر  ا�ست�سافت مدينة فيينا يف 

اأبريل موؤمترا دوليا حول املفاعالت ال�سريعة 
ودورات الوقود ذات ال�سلة: الطاقة النظيفة 
اأجل امل�ستقبل )FR22(. كانت  امل�ستدامة من 
التي ت�سّغل مفاعالت  الوحيدة  الدولة  رو�سيا 

جتارية �سريعة منذ فرتة طويلة، اأحد 
امل�ساركني الرئي�سيني يف املوؤمتر. عقد املوؤمتر يف 
�سكل خمتلط، فبع�ض الأحداث عقدت يف فيينا 

والبع�ض الآخر على الإنرتنت.

الذرية رافائيل  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  املدير  قال 
العاملي  اإن املجتمع  املوؤمتر  افتتاح  ماريانو غرو�سي عند 

املناخ  تغري  ومكافحة  امل�ستدامة  التنمية  بتحديات  من�سغل 
النووية واملفاعالت  الطاقة  تقنيات  اإن  الطاقة.  ونقل 

على  الب�سرية  �ست�ساعد  اخل�سو�ص  وجه  على  ال�سريعة 

التحديات. تلك  مواجهة 

املفاعلت  اأنظمة  “حتدد  قال ماريانو غرو�سي: 
الكربون  منخف�سة  كونها  اإىل  بالإ�سافة  ال�سريعة، 

الرئي�سية  املربعات  النووية،  املفاعلت  كافة  مثل 
الب�سمة  تقل�ص  فهي  بال�ستدامة:  الأمر  يتعلق  عندما 
الطاقة  اأكرب من  ا�ستخل�ص قدر  للنفايات مع  البيئية 

من الوقود. ميكن اأن متثل ج�سًرا اإىل طاقة نووية 
اأماًنا وفعالية، وتوفر طاقة نظيفة وم�ستدامة  اأكرث 

للأجيال”.

ت�ستخدم مفاعالت النيوترونات ال�سريعة البلوتونيوم - 239 
الذي يتم احل�سول عليه من اليورانيوم - 238 كمادة 

ان�سطارية. اإن هذه املفاعالت اأكرث فعالية بكثري من 
املفاعالت احلرارية النيوترونية التقليدية لأنها ت�ستخدم 
كميات اأقل من املواد اخلام الطبيعية. ميكن للمفاعالت 

ال�سريعة، عالوة على ذلك، معاجلة النفايات النووية من 
مفاعالت النيوترونات احلرارية. يزيد اإدراج اليورانيوم 
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-238 يف دورة الوقود النووي من اإمكانات الوقود مبقدار 
150 �سعًفا. لذلك، فاإن خمطط التوليد النووي للطاقة 

با�ستخدام املفاعالت ال�سريعة العاملة �سمن جمموعة واحدة 
مع مفاعالت حرارية �سوف “يغلق” دورة الوقود النووي

�سائلة  ال�سريعة معادن  املفاعالت  ت�ستخدم  اأن  ميكن 
اأو �سبيكة ر�سا�ص - بزموت  اأو الر�سا�ص  )ال�سوديوم 

ت�ستثمر كل دولة  الغازات كمربدات.  اأو  �سهلة الن�سهار( 
رائدة يف النادي النووي العاملي يف تطوير تكنولوجيا 

اآخر  املفاعالت ال�سريعة. حتدث ممثلوها يف املوؤمتر عن 
الإجنازات يف هذا املجال.

التجريبي  ال�سريع  2011 مفاعلها  العام  ال�سني يف  اأطلقت 
املربد بال�سوديوم )CEFR(، والذي مت اإن�ساوؤه يف 

�سراكة وثيقة مع رو�ساتوم. تقوم ال�سني يف الوقت 
600 ميغاواط من  با�ستطاعة  ببناء مفاعلني  احلا�سر 

CFR-600 كجزء  بال�سوديوم  املربد  ال�سريع  النيوترون 
اأن  املقرر  ال�سريع. ومن  للمفاعل  التجريبي  من م�سروعها 

2، حيث �سيتم  ي�سبح املفاعالن حرجني بحلول العام 025 
رو�ساتوم.  بو�ساطة  ومعداتهما  اأنظمتهما  بع�ص  ت�سنيع 

للطاقة  ال�سيني  املعهد  يانغ هونغ يي، ممثل  ال�سيد  قال 
اإن ال�سني تخطط لبناء  الذرية، متحدًثا يف املوؤمتر، 

1000 ميغاواط  با�ستطاعة  نيوتروين �سريع جتاري  مفاعل 
الدولة على ت�سميم مفاعل  العام 2030. كما تعمل  بحلول 
 1 با�ستطاعة ترتاوح بني  بال�سوديوم  معياري �سغري مربد 
– بزموت  اإىل 3 ميغاواط ومفاعل مربد ب�سبيكة ر�سا�ص 

ميغاواط.  1 با�ستطاعة 

كما متتلك كل من فرن�سا والوليات املتحدة وكوريا 
واليابان برامج بحثية وطنية يف جمال  اجلنوبية والهند 

ال�سريعة. املفاعالت  تكنولوجيا 

مت يف العام 2001 اإن�ساء املنتدى الدويل للجيل الرابع 
)GIF( كربنامج تعاون دويل ي�سم 13 دولة. يهدف 

النووية  التكنولوجيا  يف  امل�سرتك  البحث  تعزيز  اإىل   GIF
ال�سريعة،  النيوترونية  املفاعالت  الواعدة، مبا يف ذلك 

مع تق�سيم البحث يف هذا املجال اإىل م�سارات املفاعالت 
بال�سوديوم )SFR(، واملربدة  ال�سريعة املربدة 
.)GFR( واملربدة بالغاز )LFR( بالر�سا�ص

اأيام املوؤمتر الأربعة، دورات  ناق�ص امل�ساركون، خالل 
الت�سميم  و�سالمة  والقت�ساد،  امل�ستقبل،  النووي يف  الوقود 

ال�سريعة،  للمفاعالت  اجلديدة  الهيكلية  واملواد  والتحليل، 
وغريها. املبتكرة،  للم�ساريع  والرتويج 

البحث  مل�سروعات  رو�ساتوم اخلا�ص  مبعوث  اختتم 
قائال:  بري�سوكوف  فيات�سي�سالف  الدولية  والتطوير 

املفاعل  ت�سميم  مناق�سة  على  ال�سابق  يف   FR22 “اعتاد 
اأو�سع  ال�سريع فقط، لكننا الآن نتعمق يف جمموعة 

انتقال  اإىل  املفاهيمي  التحول  املوا�سيع. ي�سري هذا  من 
اإىل مرحلة جديدة من تطوير  املجتمع النووي العاملي 

النووية”. الطاقة 

اللعبة يف مقدمة 

بال�سوديوم،  تظل رو�سيا، من خالل مفاعلني مربدين 
بيلويار�سك  حمطة  يف  يعمالن   ،800-BN و   600-BN

للطاقة الذرية، الدولة الوحيدة التي لها �سجل حافل يف 
ميكن  ال�سريعة.  النيوترونية  للمفاعالت  التجاري  الت�سغيل 

التحدث  العملية عند  العتماد على خربتهم  رو�ساتوم  ملمثلي 
التي تغطي  التجارية اخلا�سة  التكنولوجيا  املوؤمتر عن  يف 

أخبار روساتوم
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طول امل�سار من ت�سنيع وقود جديد اإىل بناء مفاعالت 
املن�سب. النووي  الوقود  واإعادة معاجلة  �سريعة خمتلفة 

العديد من ت�سميمات  العمل يف رو�سيا حالًيا على  يجري 
املفاعالت  ال�سريعة، مبا يف ذلك  النيوترونية  املفاعالت 
و�سبيكة ر�سا�ص - بزموت.  ال�سوديوم  بو�ساطة  املربدة 

الت�سميمني الأولني كجزء من م�سروع بروريف  مت تطوير 
لرو�ساتوم. التابع  )اخرتاق( 

-BN للمفاعل  التف�سيلي  الت�سميم  النتهاء من  مت 
بناوؤه  1200، وهو مفاعل �سريع مربد بال�سوديوم �سيتم 
يف الوحدة اخلام�سة من حمطة بيلويار�سك، وهو جاهز 

بالبناء يف  بال�سروع  اتخاذ قرار  املتوقع  للتنفيذ. ومن 
وقت لحق من هذا العام. من املربمج اأن يبلغ املفاعل 

حالته احلرجة الأوىل يف اأوائل العام 2030. �سدد 
الت�سميم  قورن  ما  “اإذا  قائال:  بري�سوكوف  فيات�سي�سالف 

 ،800-BN BN-1200، باملفاعل  اجلديد للمفاعل 
املبتكرة. �سوف يجعل  فاإنه يت�سمن عدًدا من احللول 

 1200-BN املفاعلت  تنتجها  التي  الكهرباء  تكلفة 
 1200-VVER اأقل من تلك التي تنتجها مفاعلت  

املفاعلت  باأن  القائلة  الأ�سطورة  �سنبدد  كما  التقليدية. 
تكلفة". اأكرث  الكهرباء  جتعل  ال�سريعة  النيوترونية 

ببناء مفاعل �سريع  الوقت نف�سه،  تقوم رو�ساتوم، يف 
BREST-OD-300. مت  مربد بالر�سا�ص ي�سمى 
�سب اخلر�سانة الأوىل له يف العام املا�سي، من املقرر 

بلوغ احلالة احلرجة الأوىل يف العام 2026. �سوف يلبي 
الداخلية”.  “ال�سالمة  ي�سمى مبعايري  ما  املفاعل  هذا 

اأنه �سيتم �سمان ال�سالمة من خالل القوانني  يعني هذا 
 BREST بناء  الإن�سائية. مت  املواد  الطبيعية وخ�سائ�ص 

يف مركز العر�ص التجريبي الرائد )PDEC( يف 
 ،PDEC �سيت�سمن  توم�سك.  منطقة  يف  �سيفري�سك، 

الوقود  لت�سنيع  املفاعل، من�ساأة من وحدتني  اإىل  بالإ�سافة 
واإعادة معاجلته. مت النتهاء من بناء وحدة الت�سنيع، 
تركيب املعدات جار على قدم و�ساق، ومن املقرر بدء 

الت�سغيل يف العام 2023. اإن وحدة اإعادة معاجلة الوقود 
اأن يبداأ بناوؤها  هي قيد التطوير حالًيا، ومن املتوقع 

PDEC ويكون  يف العام 2026. �سيتم النتهاء من 
فيات�سي�سالف  اختتم   .2030 العام  للت�سغيل يف  جاهزا 

 PDEC يتميز  “�سوف  بري�سوكوف حديثه قائال: 
بدورة وقود نووي مغلقة كاملة، حيث �ستكون هناك 
حاجة لـ10% فقط من اليورانيوم - 238 عند املدخل 

اأدنى  اليورانيوم( وحدا  ا�ستخراجه من خملفات  )�سيتم 
ن�ساطها  املخرج - �سيكون  اليورانيوم عند  من نفايات 

الطبيعي”. اليورانيوم  لن�ساط  م�سابًها  الإ�سعاعي 

اأكرث  العمل على تطوير ت�سميم هند�سي ملفاعل  يجري 
تنفيذ  �سيبداأ   .1200-BR بالر�سا�ص،  ا�ستطاعة مربد 

.BREST بت�سغيل  البدء  بعد  الت�سميم  هذا 

�سريع  الرو�سية على مفهوم مفاعل  ال�سركات  تعمل  كما 
SVBR-100 �سيتم تربيده  معياري �سغري من طراز 

والبزموت.  الر�سا�ص  من  الن�سهار  �سهلة  �سبيكة  با�ستخدام 
والبزموت يف الحتاد  الر�سا�ص  تقنية �سبيكة  بداأ تطوير 

القرن  ال�سوفييتي منذ فرتة طويلة - منذ خم�سينيات 
املربد  لهذا  امل�ستخدمة  البحرية  املفاعالت  تعمل  املا�سي: 

م�ست�سار  تور�سين�سكي،  غيورغي  �سرح  عديدة.  �سنوات  منذ 
 AKME Engineering ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ص 

الطاقة )جزء  وهند�سة  للفيزياء  ليبون�سكي  معهد  ومدير 
 .FR22 من رو�ساتوم(، مزايا هذه التكنولوجيا يف املوؤمتر

املحتملة  العالية  والفعالية  املتزايدة  ال�سالمة  اإىل  واأ�سار 
والبزموت. الر�سا�ص  ملربد 

أخبار روساتوم
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دوران الف�ساء حتت 
ال�سيطرة

MOKB Mars )مكتب مو�سكو  اأعلنت �سركة 
قد  اأنها  ني�سان/اأبريل  مار�ص( يف  التجريبي  للت�سميم 

انتهت من ت�سنيع املعدات املوجودة على منت القمر 
 .Arktika-M الثاين لالأر�ساد اجلوية  ال�سطناعي 

اإىل  رو�ساتوم وتعمل يف برامج الف�ساء. تنتمي ال�سركة 

اأقمار  لكوكبة  ا�سطناعي  قمر  ثاين  هو   Arktika-M
 .)HEO( اإهليلجي عال ا�سطناعية جديدة ذات مدار 

مت اإطالق اأولها يف �سباط/فرباير 2021. يتم عر�ص 
الطق�ص  تنبوؤات  بانتظام يف  تلتقطها  التي  الأر�ص  �سور 

الكوكبة اجلديدة مميزة  الرو�سي. ما يجعل  التلفزيون  على 
العايل، مما ي�سمح لالأقمار  الإهليلجي  هو ميل مدارها 

ال�سمايل. القطب  منطقة  كامل  بتغطية  ال�سطناعية 

مار�ص  التجريبي  للت�سميم  مو�سكو  مكتب  يقوم 
التحكم  )MOKB Mars( بت�سميم وت�سنيع وحدات 

وتتحكم اخلوارزميات  الوظيفية.  الختبارات  وي�سارك يف 
املنت�سرة يف وحدات التحكم يف دوران القمر ال�سطناعي 

ت�سغيله. اأمناط  الكتلة وحتديد  حول مركز 

أخبار روساتوم
املوجود على منت  التحكم  بتكييف نظام  املهند�سون  قام 

�سي�ساركون  وهم  مع غريو�سكوب جديد،  ال�سطناعي  القمر 
يف الختبارات القادمة وتركيب اجلهاز على القمر 

اختبار  اإجراء  التالية هي  �ستكون اخلطوة  ال�سطناعي. 
ع. املُجَمّ ال�سطناعي  للقمر  �سامل  اأر�سي 

Arktika-M الثاين يف اأواخر العام  �سيتم اإطالق 
الرو�سي لالأر�ساد اجلوية  املركز  �سيتلقى   .2023

املدار،  ا�سطناعيني يف  قمرين  بوجود  الهيدرولوجية، 
ال�سمايل  القطب  منطقة  اأرا�سي  مت�سقة حول  معلومات 
�ستعمل هذه  ال�سمايل.  املتجمد  املحيط  وبحار  الرو�سية 
الق�سرية  التنبوؤات اجلوية  دقة  املعلومات على حت�سني 

الحتبا�ص  العلماء على فهم عمليات  وم�ساعدة  املدى 
الأقمار  �ستنقل  اأف�سل. كما  ب�سكل  العاملي  احلراري 

كو�سبا�ص-  نظام  اإ�سارات  بالطق�ص  اخلا�سة  ال�سطناعية 
والإنقاذ. للبحث  �سار�سات 

اأقمار ا�سطناعية  من املربمج اإطالق ما جمموعه ثالثة 
املاأخوذة من كوكبة  البيانات  العام 2025. �ستوفر  بحلول 

الأقمار ال�سطناعية   ببيانات من  املكملة   Arktika-M
فرتات  على  )تغطية  م�ستمرة  �سبه  تغطية   Elektro-L

زمنية ق�سرية( لأحوال الطق�ص يف الوقت الفعلي يف اأي 
مكان من العامل.

MOKB Mars بعد الإطالق خدمات  �ستوفر �سركة 
اأو�سح  ال�سطناعية طوال فرتة خدمتها.  لالأقمار  �سيانة 

 MOKB فالدميري �سوكولوف، كبري الباحثني يف 
الأحيان  بع�ص  يف  ال�سروري  من  “يغدو   :Mars

املوجودة على منت  والربامج  الأنظمة  بت�سغيل  التحكم 
القمر من الأر�ص. اإن املوقف الأكرث �سيوًعا هو عندما 

ت�سو�سات يف عمل  ال�سم�سية يف حدوث  التوهجات  تت�سبب 
الإلكرتونية”. الأجهزة 

لل�ساروخ  العليا  املراحل 

MOKB Mars اأنظمة حتكم  كما تطور �سركة 
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امل�ستخدمة   Briz-M العليا لإدخال مدار  للمراحل 
Proton-M الثقيلة. ثبتت  يف مركبات اإطالق 

 MOKB Mars املعدات التي مت تطويرها يف �سركة 
على قمري الت�سالت Express-AMU3 و 

كانون  يف  اإطالقهما  مت  اللذين   Express-AMU7
املا�سي. العام  الأول/دي�سمرب من 

اإطالق  لكل عملية  اأنظمة حتكم  بت�سميم  املهند�سون  يقوم 
بناًء على الظروف احلالية. فعلى �سبيل املثال، قد قاموا 
اأنظمة التحكم -M Briz ل�ست رحالت بديلة  بتكييف 

ExoMars الرو�سي الأوروبي. مت اإطالق  لربنامج 
ExoMars-2016 ، التي مت التحكم  البعثة الأوىل 

�سركة  وت�سنيعها يف  اأنظمة مت تطويرها  بو�ساطة  بها 
ومع  بنجاح.  املريخ  مدار  ودخلت   MOKB Mars

الربنامج  الأوروبية من  الف�ساء  ان�سحبت وكالة  ذلك، 
البعثة  اإطالق  تاأجيل  �سيا�سية، لذلك مت  لأ�سباب 

اأيلول/�سبتمرب 2022. اإجراوؤها يف  اجلديدة، املقرر 

ExoMars هو  لبعثات  الأ�سا�سي  العلمي  الهدف 
البحث عن عالمات احلياة املا�سية على املريخ. يحتاج 
والبيئات  املياه  اإىل درا�سة  الهدف  العلماء لتحقيق هذا 

والعثور على  الرتبة،  ال�سطح ويف  اجليوكيميائية على 
والغازات  امليثان  وموا�سفات غاز  ودرا�ستها  امل�سادر 

الأخرى على الكوكب الأحمر.

أخبار روساتوم
 Briz-M ا ا�ستخدام املرحلة العليا من  اأي�سً ومن املقرر 

يف �سواريخ الإطالق Angara-A5. مت منذ العام 
Briz-M يف اأكرث من 100 عملية  1999 ا�ستخدام 

بالن�سبة لالأر�ص،  ثابتة  اإطالق ملركبات ثقيلة يف مدارات 
نحو  النعتاق  وم�سار  الإهليلجية  وعالية  انتقالية  ومدارات 

املريخ.

جديدة حمركات 

ال�سواريخ  ت�سارك رو�ساتوم يف تطوير حمركات 
الف�ساء. ل�ستك�ساف 

ترويت�سك  لها، معهد  التابعة  ال�سركات  اإحدى  تقوم 
لالبتكار واأبحاث الندماج )TRINITI، وهو مركز 
النووي املتحكم به،  البالزما، والندماج  اأبحاث فيزياء 

القا�سية،  الظروف  وفيزياء  والتكنولوجيا،  الليزر  وفيزياء 
بتطوير حمرك مغناطي�سي ديناميكي  اإىل ذلك(،  وما 

الربنامج كون�ستانتني جوروف:  )MPD(. قال رئي�ص 
بلزما  النب�ص  ثابت  �سبه  بلزما  دفع  حمرك  اأنتج  “لقد 

100 كم / ثانية  هيدروجينية، �سرعة نب�سها تزيد عن 
يف منط النب�سات املفردة. يتيح لنا ذلك بلوغ الأداء 

امل�ستهدف ملحرك النموذج الأويل عند التبديل اإىل منط 
تبلغ  دفع  ا�ستطاعة  املتعددة واحل�سول على  النب�سات 

من املتوقع  300 كيلوواط مع عامل ا�ستطاعة يبلغ %”. 
اأن يكون النموذج الأويل جاهًزا يف العام 2024. حمركات 
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مار�ص  التجريبي  للت�سميم  مو�سكو  مكتب  يقوم 
)MOKB Mars، جزء من رو�ساتوم( 
الطائرات  اأنظمة على منت  وت�سنيع  بتطوير 

الأوتوماتيكية  والتحكم  املالحة  ووحدات 
الف�سائية،  واملركبات  طيار  بدون  بالطائرات 

الأر�سية لختبار  التحكم  اإىل وحدات  بالإ�سافة 
لالإطالق. واإعدادها  الف�سائية  املركبات 

الدفع بالبالزما ذات الأداء املح�سن مطلوبة لي�ص فقط 
وتغيري  للمناورة  ا  واأي�سً بل  ال�سحيق،  الف�ساء  ل�ستك�ساف 

الف�سائية. املركبات  بو�ساطة  املدار 

الطاقة  لهند�سة  والتطوير  البحث  معهد  يقوم 
)NIKIET، وهو جزء من رو�ساتوم ومركز اأبحاث 

بتطوير وحدات دفع  املفاعالت(  لتكنولوجيا  رو�سي كبري 
الت�ساميم  ت�سمل  القمر.  اإىل  الرو�سية  للبعثات  نووية 
تعمل  نفاثة كهربائية  الدرا�سة حمركات  قيد  الواقعة 

اأو  للطاقة  بتحويل مبا�سر  تقوم  نووية  بو�ساطة مفاعالت 
ا�ستخدام وحدات  ا  اأي�سً التوربينات. ميكن  قائمة على 

القمر  لبناء حمطة طاقة على �سطح  النووية  املفاعالت 
بالكهرباء. القمرية  القاعدة  لتزويد 

...واأكرث بكثري

التجريبية  للفيزياء  العلمي  للبحث  رو�سيا  عموم  معهد  يقوم 
)VNIIEF، وهو جزء من  رو�ساتوم ومركز بحوث 
وتطوير البالزما ذات درجات احلرارة العالية والليزر 

اإىل ذلك(  بالعطالة وم�سرعات اجل�سيمات وما  والندماج 
املثال،  �سبيل  فعلى  ف�سائية.  تل�سكوبات  واإنتاج  تطوير  يف 

ART-XC مثبًتا على  VNIIEF تل�سكوب  طور 
Spektr-RG. وقد مت اإطالقه اإىل  املر�سد الف�سائي 

اإن�ساء خريطة كاملة بالأ�سعة  املدار يف العام 2019 بهدف 
مار�سيل  على جائزة  املر�سد  للكون. ح�سل  ال�سينية 

املرموقة. الدولية  غرو�سمان 

Spektr- ا يف تطوير مر�سد VNIIEF اأي�سً ي�سارك 
لأبحاث  م�سمم  اإنه  الرو�سي”.  بـ”هابل  امللقب   UF

أخبار روساتوم

البنف�سجية  فوق  ما  الأ�سعة  نطاقات  الفلكية يف  الفيزياء 
اأ�سعة  وت�سجيل  الكهرومغناطي�سي  الطيف  من  واملرئية 

غاما يف حيز يرتاوح بني 10 كيلو فولط و10 ميغا اإلكرتون 
فولط.

للك�سف  الطيف  VNIIEF بتطوير وحدة قيا�ص  يقوم 
وت�سويرها،  النجوم  البنف�سجية من  الأ�سعة ما فوق  عن 
�ستنقل  التي  الف�ساء  ليزر  ات�سالت  اأنظمة  وبعمل على 

الإ�سارات مل�سافات ت�سل اإىل 45000 كم من الأر�ص 
اإىل الأقمار ال�سطناعية ذات املدار الأر�سي املنخف�ص 
الليزر  القائمة على  اأنظمة الت�سالت  تتيح   .)LEO(
نقل معلومات تزيد مبئات املرات عن الو�سائل الأخرى. 

للح�سول على  اإ�ساراتها، ول لزوم  وي�سعب اعرتا�ص 
ت�ساريح ل�ستخدام قنوات الت�سال هذه. من املقرر 

اإجراء التجارب الأوىل يف العام 2024. 

الرجوع اىل بداية الق�سم
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اجلهاز الع�سبي 
للمحطات الذرية

اأبحاث هند�سة الأجهزة  احتفل معهد 
الأ�سا�سية  امليرتولوجية  ال�سركة   ،)SNIIP(

ني�سان/اأبريل،  التابعة ل رو�ساتوم، يف �سهر 
تابعة  �سركة  وهي  لتاأ�سي�سه.  ال�سبعني  بالذكرى 

 Rusatom Automated Control لـ
رو�ساتوم  ق�سم   وهي   ،)Systems )RASU
الكهربائية،  والهند�سة  الآيل  التحكم  لأنظمة 

"الدماغ"  وهي م�سوؤولة عن ت�سميم وتزويد 
اأنظمة الأجهزة والتحكم  و"الأع�ساب" هي 
واملراقبة ملحطات الطاقة الذرية يف رو�سيا 

واخلارج.

 RASU عن �سركة 

RASU يف العام 2015، وهي تقدم  تاأ�س�ست �سركة 
جمموعة كاملة من اخلدمات التي تغطي دورة احلياة 

امل�ستخدمة يف   )I&C( واملراقبة التحكم  لأنظمة  الكاملة 
الأخرى. والقطاعات  النووية  ال�سناعة 

كان العام املا�سي ناجًحا لل�سركة حيث منت الإيرادات 
وطلبات املنتجات اجلديدة بن�سبة 26% و30% على 

RASU يف العام2021 بتحديث  الرتتيب. قامت �سركة 
1 من حمطة رو�ستوف  للوحدة  املعلومات  تكنولوجيا  نظام 

لوحدتي  واملراقبة  التحكم  اأنظمة  وقدمت  الذرية  للطاقة 
طاقة يف حمطة كور�سك 2 يف رو�سيا، قامت �سركة 

ملكونات  �سحنات  اأول  بتوريد  العام  نف�ص  يف   RASU
لـمحطة روبور يف بنغالدي�ص   )I&C( واملراقبة التحكم 

واأكويو يف تركيا. مت �سحن مرحالت احلماية واملعدات 
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الهند  اإىل   )I&C( واملراقبة التحكم  لنظام  الكهربائية 
للوحدة 3 من حمطة كودان كولم.

RASU بامل�ساهمة يف معدات حمطة  تفتخر �سركة 
الطاقة الذرية البيالرو�سية. اإن هذه هي اأول حمطة طاقة 
ُتبنى يف اخلارج، وقد مت جتهيزها  ذرية رو�سية الت�سميم 

بنظام حتكم ومراقبة )I&C( رو�سي، مكّون من 
 PORTAL حوايل 20 نظام فرعي، وهو ي�ستند اإىل 

الأمتتة  لأنظمة  املرخ�سة  لـ"الربامج  رو�سي  )اخت�سار 
الإ�سرايف  التحكم  املوزعة"(. بداأ تطوير حزمة برجميات 
واكت�ساب البيانات )SCADA( يف مطلع العقد الأول 

البيانات  والع�سرين. يقوم بجمع  القرن احلادي  من 
وظائف  احل�سابات ومتكني  واإجراء  واأر�سفتها  ومعاجلتها 

يزود  البيانات.  والتحكم ومزامنة قواعد  الأجهزة 
ويف  كاملة  مبعلومات  املحطة  موظفي   PORTAL

الوقت الفعلي وموثوق بها حول حالة واأداء املعدات. 
PORTAL يف حمطة  مت تثبيت الإ�سدار الأول من 

الطاقة  تلقى م�سروع حمطة  الذرية.  للطاقة   2 لينينغراد 
اأمتتة  الربنامج، مع  ن�سخة مطورة من  البيالرو�سية  الذرية 

الذاتي احلديثة. الت�سخي�ص  واأدوات  الإدارية  العمليات 

امل�ستوى،  PORTAL كاأ�سا�ص لنظام كتل عايل  يعمل 
I&C الفرعية. اأنظمة  اإ�سرايف جلميع  وهو مركز حتكم 

 TPTS-SB ا نظام اأمان  RASU اأي�سً وفرت 
بعد  الأمان  متطلبات  ملبيا جلميع  رو�سًيا  بالكامل  م�سمم 

الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة  التي طورتها  فوكو�سيما 
ُتبنى قنوات  اأن  التنويع: يجب  للنظام هو  الرئي�سي  املفتاح 

الأمان على اأجهزة وبرامج خمتلفة واأن ُت�سمم على مبادئ 
النوع يف ف�سل  متباينة بحيث ل يت�سبب خطاأ من نف�ص 

 TPTS-SB اأنظمة املحطة الذرية. ح�سل نظام  جميع 
العام 2020على �سهادة دولية لالمتثال جلميع املعايري  يف 
املعمول بها. مت يف حزيران/يونيو 2021 العرتاف برباءة 

اخرتاع نظام الأمان من قبل الحتاد الأوروبي. �سيتم 

للطاقة  النظام يف حمطتي روبور وال�سبعة  تركيب هذا 
الذرية.

اإن الهند�سة الكهربائية هي جمال اآخر من جمالت 
RASU. فعلى �سبيل  ت�سارك فيها �سركة  التي  الأعمال 
ال�سركة جمموعة مفاتيح كهربائية ذات  اعتمدت  املثال، 

الدولية. مت  للمعايري  توتر منخف�ص )LVS( وفًقا 
LVS يتم الآن اإنتاجه يف  ت�سميم خط من الأ�سيجة 

اأن �سنع �سياج هي عملية �سهلة،  رو�سيا. قد يعتقد املرء 
LVS هي  ولكن يجب اأن نتذكر، مع ذلك، اأن وظيفة 

التحكم يف تزويد املعدات بالطاقة. فقد كان انقطاع 
�سبًبا يف حدوث  الدورانية  الكهربائي عن امل�سخات  التيار 

كارثة فوكو�سيما. اإن هذا هو ال�سبب يف اإيالء الكثري من 
اأن تكون مقاومة للزلزل،  LVS: يجب  الهتمام لأ�سيجة 
ويجب اأن تتحمل وحدات ال�سحب ما ل يقل عن 400 دورة 
اأن ت�ستمر املعدات يف العمل حتى عند  دفع و�سحب ويجب 

درجات احلرارة ال�ستوائية، ويجب اأن تظل اأبواب اخلزانة 
مغلقة حتى عند حدوث دارة كهربائية ق�سرية تبلغ 100 

األ يكون مكلفا للزبائن. اأمبري - وكل هذا ينبغي  كيلو 

SNIIP عن

اأبحاث هند�سة الأجهزة )SNIIP(، ب�سفته  اإن معهد 

أقسام روساتوم
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الت�سميم  م�سوؤول عن   ،RASU لـ�سركة  رئي�سًيا  فرًعا 
الإ�سعاع  للتحكم يف  املعقدة  الآلية  لالأنظمة  ال�سامل 

ال�سخ�سية. اجلرعات  وقيا�ص  م�ستواه  ومراقبة 

SNIIP  يف 19 ني�سان/اأبريل 70 عاًما.  بلغ معهد 
حيث حتول مكتب الت�سميم املركزي رقم 1 اإىل املعهد يف 
لل�سناعة  والأدوات  الأجهزة  اأنظمة  لت�سميم   1952 العام 
التي  التطور. مت تثبيت الأنظمة والأدوات  النووية �سريعة 
مت تطويرها يف يف مكتب الت�سميم يف اأول حمطة للطاقة 

النووية  اأوبنين�سك وكا�سحة اجلليد  العامل يف  الذرية يف 
اللينيني. الكوم�سومول  النووية  والغوا�سة  لينني 

اأجهزة لربامج  اأنظمة   SNIIP كما �سمم معهد 
املعهد معدات  املثال، طور  �سبيل  فعلى  الف�ساء.  ا�ستك�ساف 
كلبتني،  حملت  التي   5 �سبوتنيك  الف�سائية  للمركبة  علمية 

SNIIP  يف وقت  بيلكا و�سرتيلكا، على متنها. طور 
اآر)Matroshka-R(، وهي �سبح  لحق ماترو�سكا 

اإنها كرة م�سنوعة من مادة  ب�سري مكافئ لالأن�سجة. 
تكوينها  الب�سرية من حيث  لالأن�سجة  بعيد  اإىل حد  م�سابهة 

على  مثبتة  مقايي�ص جرعات  الكرة  وخ�سائ�سها. حتتوي 
اأع�ساء خمتلفة يف ج�سم  اأعماق  تقابل  اأعماق متباينة 
لالإ�سعاع  التعر�ص  بقيا�ص  امل�ست�سعرات  تقوم  الإن�سان. 

وتاأثريه على الأن�سجة. اإن هذا مهم لأن الغالف اجلوي 

أقسام روساتوم

ل يحمي رواد الف�ساء من الإ�سعاع، لذا فاإن املخاطر 
اآر يف  "تعي�ص" ماترو�سكا  اأعلى بكثري.  ال�سحية هناك 

الدولية. الف�ساء  حمطة 

SNIIP  يف  يتم ا�ستخدام احللول التي طورها معهد 
 2 ونوفوفورونيج  وبيلويار�سك  وكالينني  رو�ستوف  حمطات 

العائمة  واملحطة  النووية  للطاقة  وتياوان  واكويو  وروبور 
نووية. جليد  كا�سحات  لومونو�سوف  الأكادميي 

SNIIP عدد من الطلبات املرتاكمة  يوجد لدى معهد 
SCADA املختلفة.  حتى العام 2030 لأنظمة 

الرجوع اىل بداية الق�سم
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اخلطط الكربى للأدوية 
النووية

يحظى الطب النووي باهتمام رو�ساتوم 
النووية  للتكنولوجيا  تطبيًقا  باعتباره 

املنقذة لالأرواح والتي ل تعتمد على الطاقة. 
 Rusatom ي�سرف ق�سم الرعاية ال�سحية 

الأعمال  من  اجلزء  هذا  على   Healthcare
يف رو�ساتوم، وينق�سم هذا العمل اإىل ثالثة 

اأق�سام - النظائر وامل�ستح�سرات ال�سيدلنية 
الإ�سعاعية واملعدات الطبية والطب النووي 

ومراكز العالج بالنويدات امل�سعة. ترى ال�سركة 
طلًبا متزايًدا يف كل من القطاعات الثالثة 

وتتوقع اأن تبداأ اأو اأن تزيد �سادرات املنتجات.

الإ�سعاعية ال�سيدلنية  وامل�ستح�سرات  النظائر 

تعترب �سركة رو�ساتوم من اأكرب خم�سة منتجني عامليني 
ملنتجات النظائر. حيث يوجد ما ل يقل عن 30% من 

املفاعالت املنتجة للنظائر امل�سعة يف جميع اأنحاء العامل 
يف رو�سيا. ت�سارك خم�ص �سركات تابعة ل�سركة رو�ساتوم 

 ،)NIFHI( معهد كاربوف للكيمياء الفيزيائية -
ومعهد مواد املفاعالت، ومعهد اأبحاث املفاعالت الذرية 

)RIAR(، و�سركة ماياك Mayak، و�سركة رو�ص 
اإنريجو اآتوم RosEnergoAtom - ب�سكل مبا�سر 

يف اإنتاج النظائر. تعمل �سركة اإيزوتوب Izotop، التابعة 
لق�سم الرعاية ال�سحية يف رو�ساتوم، كُمّكمل م�سوؤول عن 

الرتويج والت�سويق واملبيعات و�سحن منتجات النظائر.

النظائر لأغرا�ص  اإيزوتوب ع�سرات من  توّفر �سركة 
التقليدية، مثل  الإ�سعاعية  الأدوية  بدًءا من  خمتلفة، 
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املوليبدينوم -99 / التكنيتيوم -99م، واليود -131 
وال�سماريوم -153، و�سوًل اإىل املنتجات املبتكرة. كانت 

�سركة رو�ساتوم واحدًة من اأوىل ال�سركات يف العامل التي 
دخلت يف الإنتاج التجاري لالإيرتبيوم -176 واللوتيتيوم 

-176 )املواد الأولية لللوتيتيوم -177(، وذلك بعد اأن 
لللوتيتيوم-  الت�سنيع  واعتمدت عديًدا من عمليات  طّورت 
177، والذي يعترب اأكرث النظائر امل�سعة فاعلية يف العالج 

القابلة للعالج  التي ت�ستهدف الأورام غري  بالنويدات امل�سعة 
باجلراحة والآفات النقيلية. يتم اإنتاج اأكرث من 95% من 

مواد اخلام لإنتاج اللوتيتيوم- 177 يف رو�سيا، وتنتج 
رو�ساتوم لوحدها 30% من النظائر امل�سعة على الأقل.

مل تقم �سركة رو�ساتوم ول عمالوؤها باإنهاء اأّي من العقود 
اأكرث  املربمة. حيث احتفظت رو�ساتوم بقاعدة عمالئها يف 

باإ�سافة  التغطية اجلغرافية  50 دولة، كما و�ّسعت نطاق  من 
القائمة. اإىل  واأوروغواي  ال�سعودية  العربية  واململكة  ُعمان 

باملنتجات  اإىل ال�ستمرار يف تزويد عمالئها  اإ�سافًة 
ولهذا  عرو�سها.  لتو�سيع  رو�ساتوم  تخطط  املعروفة، 

اإنتاج  ال�سحية يف رو�ساتوم  الرعاية  يعتزم ق�سم  الغر�ص، 
لإنتاج  من�ساأة  وبناء  ال�سيكلوترونات  با�ستخدام  النظائر 
اجلّيد  الت�سنيع  معايري ممار�سات  مع  املتوافقة  النظائر 

.GMP

اتجاهات
NIFHI يف  �سيتم بناء املن�ساأة اجلديدة يف مقر 

البناء،  وثائق  املنظم على  وّقع  اأوبنين�سك، رو�سيا. حيث 
لذا فاإن خطة العام احلايل هي البدء يف اأعمال البناء 
التحتية، وفرا�ص  والأعمال  �سياج وقائي،  اإقامة  واإكمال 

خر�ساين، وعزل مائي وحراري، واأ�سا�سات، ومرافق حتت 
الأر�ص. ومن املتوقع اأن يبداأ الت�سغيل التجاري يف اأقرب 

وقت ممكن خالل العام 2025. ُتقّدر تكاليف امل�سروع 
الإنتاجية  الطاقة  9 مليار روبل رو�سي. �ستقف  بنحو 
Ci �سنوًيا. وُيفرت�ص اأن يقوم م�سنع  عند 89000 

الأدوية  وا�سعة من  باإنتاج جمموعة  امل�سعة  النظائر  اإنتاج 
الإ�سعاعية، مبا يف ذلك تلك الأكرث ا�ستخداًما )التي 

153 واملوليبدينوم  ال�سماريوم   ،131 اليود  حتتوي على 
 .GMP 99(، وفًقا ملعايري ممار�سات الت�سنيع اجلّيد 

امل�سعة  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  من  اإنتاج عدد  �سيتم  كما 
اللوتيتيوم 177 والأكتينيوم 225  التي حتتوي على  الواعدة 

والراديوم 223. ومع مبيعات امل�سنع اجلديد، تعتزم 
رو�ساتوم زيادة ح�ستها يف �سوق الأدوية امل�سعة.

يف الوقت احلايل، ت�سهم رو�سيا باأقل من 5% من ال�سوق، 
يف حني تبلغ م�ساهمة الوليات املتحدة 40-50%، والحتاد 
الأوروبي 20-25%، واليابان 10%. لكن مع بدء الإنتاج يف 

ُيتوّقع اأن تزيد ح�سة رو�سيا اإىل 10- املن�ساأة اجلديدة، 
30% اعتماًدا على نوع املنتج وم�ستوى املناف�سة يف منتجات 
ال�سحية  الرعاية  لق�سم  التنفيذي  الرئي�ص  بنّي  وقد  معينة. 

"خطتنا  اأوبروبوف، خططه قائاًل:  اإيغور  يف رو�ساتوم، 
الإ�سعاعية  املحلية للأدوية  ال�سوق  الطلب يف  تلبية  هي 

ال�سرق  الت�سليم لعملئنا يف  100%، وزيادة عمليات  بن�سبة 
الناحية  واآ�سيا. وعندما ي�سبح ذلك منا�سًبا من  الأو�سط 

اأوروبا  اإىل  الت�سليم  عمليات  �سنبداأ  اجليو�سيا�سية، 
الأمريكية". املتحدة  والوليات 

ال�سحية يف رو�ساتوم  الرعاية  لق�سم  الآخر  الهدف  يتمثل 
بزيادة  الإ�سعاعية  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  قطاع  يف 

تختلف  ال�سيكلوترون.  على  املعتمدة  امل�سعة  النظائر  اإنتاج 
عن  ال�سيكلوترونات  بوا�سطة  املنتجة  امل�سعة  النويدات 
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ال�سوق تقديرات 

 ،WNA العاملية  النووية  للجمعية  وفًقا 
اإجراء يت�سمن  اأكرث من 40 مليون  يتم تنفيذ 

امل�سعة كل عام يف جميع  النظائر  ا�ستخدام 
الوليات  اأكرب م�ستهلك هو  العامل.  اأنحاء 

 ،%50 تبلغ  �سوقية  الأمريكية بح�سة  املتحدة 
اأوروبا )%25(. تليها 

يزيد حجم �سوق النظائر الطبية قلياًل عن 
خم�ص مليارات دولر اأمريكي، وفًقا لتقديرات 

اإيزوتوب. و�سيت�ساعف ال�سوق بحلول عام 2030، 
مع منتجات العالج املوّجهة التي تقود النمو.

اأبحاث ال�سوق الدولية 360  تقدم �سركة 
اأعلى:  تقديرات   Research Reports

�سوف يرتفع �سوق الطب النووي من حوايل 
6.2 مليار دولر اأمريكي يف عام 2021 اإىل 

اأكرث من 10 مليار دولر اأمريكي بحلول العام 
2028، وذلك مبعدل منو �سنوي يبلغ %7.4 

خالل الأعوام 2028-2022.

 Polaris Market Research اإن �سركة
اأكرث تفاوؤًل: �سينمو �سوق الطب النووي بن�سبة 

9.0% �سنوًيا حتى عام 2028، لي�سل اإىل حجم 
يزيد عن 12.17 مليار دولر اأمريكي.

اتجاهات
النووية. تنتج املفاعالت حوايل  تلك املنتجة يف املفاعالت 

ال�سيكلوترونات  تنتج  بينما  الإجمايل،  الناجت  80% من 
العمر  الغالب نظائر ق�سرية  20%، وهي يف  املتبقية  الن�سبة 

للغاية، مثل الفلور -18، والكربون -11 واليود -123. 
ال�سيكلوترون  املعتمدة على  الإنتاج  رو�ساتوم، مراكز  يف 

V. Khlopin Radium ومركز  هي معهد 
ترخي�ص  على  الأخري  التقنية. ح�سل  الت�سخي�ص عايل 

اآذار 2022. تعترب  لإنتاج فلوروديوك�سي غلوكوز يف مار�ص/ 
�سرورية  ال�سيكلوترون  على  املعتمدة  الإ�سعاعية  الأدوية 
للعالج  كاأ�سا�ص  يعمل  والذي  الدقة،  العايل  للت�سخي�ص 

املوّجه.

ال�سيكلوترون  ينتجها  التي  للنظائر  الق�سري  العمر  ُيعّد 
املثال،  �سبيل  على  ل�ستخدامها.  الرئي�سة  القيود  اأحد 
الت�سوير  امل�ستخدم يف  للفلور-18  الن�سف  يبلغ عمر 

البوزيرتوين 109 دقائق. وهذا يعني  املقطعي بالإ�سدار 
اإنتاجه مبا�سرًة. يف حالة  اأنه يجب ا�ستخدامه يف مكان 

الكربون -11 بعمر ن�سف يبلغ 20 دقيقة، والأك�سجني -15 
اأكرث �سرامة. الزمنية  القيود  تكون  دقيقتني، 

بعد حتليل جميع العوامل، مبا يف ذلك عمق ال�سوق، تو�سل 
اإن�ساء مراكز  اإىل قرار  ق�سم الرعاية ال�سحية يف رو�ساتوم 

با�ستخدام  وعالجية  ت�سخي�سية  خدمات  تقّدم  طبية 
الإ�سعاعية. الأدوية 

الطبية املراكز 

اتفاقيات مع  الرعاية ال�سحية يف رو�ساتوم  اأبرم ق�سم 
واأوفا  ليبيت�سك  عيادتني لالأورام موجودتني يف مدينتي 
تلبي  امل�سعة  بالنويدات  لإن�ساء مراكز عالج  الرو�سيتني 

اإىل تركيب نظام �سرف  ال�سالمة جميعها، و�سوًل  معايري 
�سحي خم�س�ص. مت النتهاء من اخلطط، وبداأت ال�سركة 

يف البناء. من املتوقع اأن تفتح املراكز اأبوابها بني عامي 
2023 و2024.

لبناء  رو�ساتوم  ال�سحية يف  الرعاية  ق�سم  يخطط 

امل�ستح�سرات  من  كال  ت�ستخدم  خم�س�سة  م�ست�سفيات 
للت�سخي�ص  الإ�سعاع  وتكنولوجيا  الإ�سعاعية  ال�سيدلنية 

والعالج. يبحث الق�سم عن عمالء لبناء مثل هذه 
التقديرات،  لبع�ص  وفًقا  وخارجها.  رو�سيا  امل�ست�سفيات يف 

هناك حاجة اإىل م�ست�سفى نووي واحد لكل 10 ماليني 
النووية يف  امل�ست�سفيات  وا�سح يف  ن�سمة. وهناك نق�ص 

ا�ستعداد  ال�سركة طلًبا عليها وهي على  العامل، لذلك ترى 
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النووي.  لتقدمي امل�ساعدة لأي دولة تبدي اهتماًما بالطب 

فيه  نوجد  الذي  املكان  هو  ويقول اإيغور اأوبروبوف: "هذا 
العديد  العاملي:  ال�سحية  الرعاية  ب�سكل كامل يف اجتاه 

النظر عن مدى تخ�س�سها  الطبية بغ�ص  املراكز  من 
اأو�سع نطاق  اإنها ت�سعى  لتوفري  تريد علج كل حالة. 
الطبية بحيث ميكن ت�سخي�ص حالة كل  من اخلدمات 

العلج والرعاية  تلقيه  ب�سكل �سحيح، ومن ثم  مري�ص 
الطبية حتت ا�سم علمة جتارية واحدة".

معدات الطب النووي

ل ميكن لأي م�ست�سفى نووي اأن يعمل بدون معدات طبية 
ال�سحية يف رو�ساتوم  الرعاية  منا�سبة. وقد دخل ق�سم 

اآخر قادم. ال�سوق بجهاز جديد، وجهاز 

اأواخر دي�سمرب/ كانون الأول املا�سي، ح�سلت  يف 
Brachium، وحدة  لـ ت�سجيل  رو�ساتوم على �سهادة 

الكثبية  )املعاجلة  الداخلي  الإ�سعاعي  للعالج  غاما 
يتم  التايل:  العمل  مبداأ  له   .)brachytherapy
تو�سيله  يتم  املوؤين على ق�سيب،  لالإ�سعاع  و�سع م�سدر 
مع امل�سدر، ويتم اإدخاله يف اجل�سم بالقرب من الورم 
للتطبيق بزيادات ل  العالية  الدقة  الإمكان. بف�سل  قدر 
تزيد عن 1 مم، يوؤثر الإ�سعاع يف الغالب على الأن�سجة 

حمدوًدا  ال�سليمة  الأن�سجة  تعر�ص  يكون  بينما  ال�سرطانية 
اأورام الأنف والبلعوم   Brachium للغاية. يعالج 

والربو�ستات.  والثدي  والرئتني  الهوائية  وال�سعب  واملريء 
ا: متنع طبقة  اأي�سً ن�سيان �سالمة املوظفني  يتم  مل 

تعر�ص  امل�ستخدمة  الإ�سعاع  التنغ�سنت يف حاوية م�سادر 
بالذكاء  برنامج مدعوم  اأحدث  ي�سمن  لالإ�سعاع.  املوظفني 

وح�ساب اجلرعة  الفردي  العالج  ال�سطناعي تخطيط 
بيع  البيانات ومراقبة حالة املري�ص. لقد مت  بدقة وت�سجيل 

Brachium بالفعل. الدفعة الأوىل من اأجهزة 

ال�سحية يف رو�ساتوم احل�سول  الرعاية  يتوقع ق�سم  كما 
الإ�سعاعي  Onyx، وحدة العالج  على �سهادة ت�سجيل 

اخلارجي، يف وقت لحق من هذا العام. حتتوي على 
م�سرع ج�سيمات بطاقات من 2.5 اإىل 6 ميغا اإلكرتون 

الت�سخي�ص  لأغرا�ص  املنخف�سة  الطاقات  ُت�ستخدم  فولت. 
بينما  املقطعية(،  بالأ�سعة  ما�سًحا  الوحدة  )تت�سمن 

اإجراءات العالج. تعترب  ُت�ستخدم الطاقات الأعلى يف 
الدقة ذات اأهمية كبرية يف العالج بالأ�سعة اخلارجية، لذا 

للتعديل ب�سكل كبري - ميكن للطبيب  Onyx قابل  فاإن 
ل�ستهداف  الت�سريع  واأنبوب  الطاولة  مو�سع  تغيري  ب�سهولة 

الأورام باأكرب قدر ممكن من الدقة. اإذا كان الورم 
التنف�ص.  نظام مزامنة  ت�سغيل  ف�سيتم  الرئة،  موجوًدا يف 
ميكن اإيقاف امل�سرع اإذا بداأ املري�ص يف ال�سعال اأو اأخذ 

نف�ًسا عميًقا. هذه الوظيفة غري موجودة يف كل وحدة 
الأخرى.  امل�سنعة  ال�سركات  العالج باحلزمة اخلارجية من 

ا مبيزاء، وهو عبارة عن جهاز  Onyx اأي�سً مت جتهيز 
يبلغ عر�سه  التنغ�سنت  120 �سريًطا رفيًعا من  يتكون من 

تتنا�سب مع  لتكوين احلزمة بحيث  0.5-1 �سم وم�سمم 
الورم. هند�سة 

ال�سركة لتجربة جيل جديد  عالوة على ذلك، تخطط 
ت�ستخدم  التي  التجريبية  احللقية  اخلطية  امل�سّرعات  من 

الرنني  ما�سحات  تطوير  يجري  كما  الت�سعيع.  تقنيات 
الإنتاج  يبداأ  اأن  املتوقع  الرو�سية. من  املغناطي�سي 

رو�سية  املغناطي�سي  بالرنني  الت�سوير  لأجهزة  الت�سل�سلي 
الت�سميم يف اأقرب وقت ممكن بحلول عام 2026.
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وفًقا لقرار احلكومة الرو�سية املوؤرخ 5 مار�ص/ 
اآذار 2022، فاإن قائمة الدول والأقاليم 

اأعماًل غري ودية �سد  الأجنبية التي ارتكبت 
اأ�سرتاليا  ت�سمل  ومواطنيها  و�سركاتها  رو�سيا 

واألبانيا واأندورا واململكة املتحدة، مبا يف ذلك 
الربيطانية  واأنغيال وجزر فريجني  جري�سي 

اجلزر وجبل طارق والدول الأع�ساء يف 
وليختن�ستاين  وكندا  واأي�سلندا  الأوروبي  الحتاد 

والرنويج  ونيوزيلندا  وموناكو  وميكروني�سيا 
ومقدونيا  مارينو  و�سان  وكوريا اجلنوبية 
املتحدة  والوليات  و�سنغافورة  ال�سمالية 

و�سوي�سرا. الأ�سود  واجلبل  واأوكرانيا  الأمريكية 

اتجاهات
الأ�سمى  الهدف  فاإن  العقوبات املفرو�سة على رو�سيا،  مع 

الرو�ص ومر�ساهم بخدمات عالية  هو تزويد الأطباء 
اجلودة. كما اأكد اإيغور اأوبروبوف اأن ق�سم الرعاية 

بالكامل على  املحلي  الطلب  �سيلبي  رو�ساتوم  ال�سحي يف 
و�ست�سمن  الإ�سعاعية  ال�سيدلنية  وامل�ستح�سرات  املعدات 

اإذا  التكنولوجيا الوطنية يف الطب النووي حتى  اأمن 
الرو�سية. واخلطوة  ال�سوق  الدولية  ال�سركات  غادرت 

ال�سديقة،  للبلدان  الت�سدير  اأ�سواق  التالية هي دخول 
الو�سع بذلك. اإذا �سمح  العقوبات  التي فر�ست  والبلدان 

يف التوّجه العاملي

الإ�سعاعية  الأدوية   - النووية  التكنولوجيا  ا�ستخدام  يعد 
الرعاية  الإ�سعاع - اجتاًها رئي�سًيا يف �سناعة  وتقنيات 
الدولية  الوكالة  ا  اأي�سً تدعمها  والتي  العاملية،  ال�سحية 

للبلدان  املعدات  ب�سراء  الوكالة  تقوم  الذرية.  للطاقة 
اأو ناميبيا( وت�ساعد يف تطوير  الفقرية )مثل باراغواي 

اأحدث  الالتينية هي  ال�سريري )اأمريكا  التدريب  برامج 
حالة( واإقامة عالقات دولية. على �سبيل املثال، مت توقيع 
مذكرات تفاهم من قبل ع�سر دول عربية يف مقر الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية، مع حتديد الطب النووي كاأحد 
جمالت التعاون ذات الأولوية. كما تدعم الوكالة الدولية 

واإنتاج  للطاقة الذرية الدول الأع�ساء فيها يف تطوير 
منها  تنبعث  التي  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  جودة  و�سمان 

األفا، ول �سيما تلك التي حتتوي على الأكتينيوم 225. 

اأوًل، الأدوية  النووية.  التكنولوجيا  يوجد �سببان وراء تطور 
والفعالة  الت�سخي�ص  يف  ن�سبًيا  ال�ستخدام  �سهلة  الإ�سعاعية 

يف العالج، خا�سًة يف احلالت ال�سعبة. ثانًيا، يتزايد 
اأ�سباب اأخرى،  معدل الإ�سابة بال�سرطان لأنه، من بني 

والعالج حمدودة خالل جائحة  الت�سخي�ص  اإمكانيات  كانت 
العديد من املر�سى مت ت�سخي�سهم بعد  كوفيد. نظًرا لأن 
فوات الأوان، فاإن الأطباء يواجهون الآن ارتفاًعا حاًدا يف 

حالت الإ�سابة بال�سرطان. يف الن�سف الأول من العام 
2021، �سهد اأطباء الأورام الرو�ص زيادة يف عدد املر�سى 

باأورام خبيثة لأول مرة. اإ�سابتهم  الذين مت ت�سخي�ص 

اأن�سطة رو�ساتوم يف جمال الأدوية  يف هذه احلالة، �ستمنح 
الطب  ومراكز  والعالج  الت�سخي�ص  ومعدات  الإ�سعاعية 

والعي�ص حياة  للتعايف  املر�سى فر�سة  العديد من  النووي 
كاملة. لي�ص �سًرا اأن 90% من حالت ال�سرطان ميكن 

اإذا مت ت�سخي�سها مبكًرا.  عالجها بنجاح 
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يف بوؤرة الهتمام
قام كبار مدراء رو�ساتوم وكبار امل�سوؤولني بهيئة 

البناء  امل�سرية بزيارة موقع  النووية  املحطات 
واأ�سادوا با�ستعداد الوحدة  ال�سبعة  النووي يف 
الأوىل لـ "اخلر�سانة الأوىل". واأ�سار اخلرباء 
امل�سريون اإىل اأهمية زيارة وفد بهذا امل�ستوى 

للموقع. الرفيع 

اأبريل/ ني�سان، زار وفد رو�سي م�سري موقع  يف منت�سف 
النائب  لوك�سني،  األك�سندر  اأع�سائها  وكان من بني  البناء. 

الأول للمدير العام لإدارة العمليات يف �سركة رو�ساتوم 
ال�سركة، واأجمد  الهند�سي يف  الق�سم   ASE ورئي�ص 

لتوليد  النووية  اإدارة هيئة املحطات  الوكيل رئي�ص جمل�ص 
الكهرباء يف م�سر.

ASE ومدير معهد  النائب الأول لرئي�ص  ورافقهما 
 ASE رئي�ص  ونائب  توبت�سيان،  روبني  امل�سرتك  الت�سميم 

األك�سندر  النووية  الطاقة  بناء حمطات  لإدارة م�ساريع 
اإن�ساء  ASE ومدير م�سروع  كور�ساغني، ونائب رئي�ص 

رئي�ص  ونائب  �سو�سنني،  الدكتور غريغوري  ال�سبعة  حمطة 
اإدارة هيئة املحطات  وال�سيانة يف  للت�سغيل  الإدارة  جمل�ص 

املهند�ص حممد رم�سان،  الكهرباء يف م�سر  لتوليد  النووية 
الدكتور حممد دويدار، وفرق  ال�سبعة  ومدير م�سروع 
واإدارة هيئة  رو�ساتوم  ب�سركة  الهند�سة  ق�سم  م�سروع 

الكهرباء يف م�سر. لتوليد  النووية  املحطات 

1 و2 و�ساحات البناء  تفّقد الوفد حفر الأ�سا�ص للوحدتني 
اخلر�سانة. وحمطات 

بالأن�سطة  قمنا  "لقد  لوك�سني:  األك�سندر  �سّرح  وقد 
امل�سريني وحددنا مزيًدا من  احلالية مع �سركائنا 
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هو   )ASE( AtomStroyExport
والرائد  رو�ساتوم  ل�سركة  الهند�سي  الق�سم 

الطاقة  ت�سييد معظم حمطات  عاملًيا يف 
النووية يف اخلارج ولديه اأكرب جمموعة من 
الق�سم  العامل.  النووية يف  الإن�ساءات  عقود 

اأوروبا وال�سرق الأو�سط و�سمال  ن�سط يف 
الهادئ. واملحيط  واآ�سيا  اأفريقيا 

تفيل )TVEL( هو ق�سم الوقود يف رو�ساتوم، 
وواحد من اأكرب موردي الوقود النووي يف 

العامل. تفيل هو املورد الحتكاري للوقود النووي 
جلميع مفاعالت الطاقة والبحرية والبحثية 
يف رو�سيا. كما يزّود هذا الق�سم الوقود اإىل 

حمطات الطاقة النووية يف 15 دولة، اأي �سد�ص 
مفاعالت للطاقة يف العامل.

اخلطوات نحو تنفيذ اخلطة. نتوقع احل�سول على 
الأخ�سر  ال�سوء  ال�سيف لإعطاء  البناء هذا  ترخي�ص 
لبدء اأعمال البناء يف املوقع. هذا هو احلدث الرئي�ص 

اإعداده بدقة". العام بالن�سبة لنا، لذلك يتم  لهذا 

حفرة الأ�سا�ص للوحدة 1 جاهزة متاًما لبدء اأعمال 
اأن  الفر�سة اخلر�سانية يف اجلزيرة النووية. ومن املتوقع 

يبداأوا يف امل�ستقبل القريب واأن يتفوقوا يف �سب اخلر�سانة 
الوقت نف�سه، تتوا�سل ال�ستعدادات  للقاعدة. يف  لأول مرة 

التي مت ت�سييدها  التحتية  البنية  يف املوقع مع مرافق 
بالتوازي مع ميناء بحري ل�ستقبال مكونات كبرية احلجم 

النووية. الطاقة  الوزن ملحطة  وثقيلة 

اإن�ساء حمطة ال�سبعة  "اإن  وقد �سّرح اأجمد الوكيل قائاًل: 
الأمد ل�سعب  النووية هو جت�سيد حللم طويل  للطاقة 

اإننا نراقب  ال�سلمية.  النووية  الطاقة  امل�سري يف 
اأن  التطورات الإيجابية يف امل�سروع. نحن على ثقة من 

التي  التحديات  �سيجتاز كل  الرو�سي  امل�سري  الفريق 
�سيواجهها".

اأهمية زيارة كبار  ال�سوء على  ي�سّلط اخلرباء امل�سريون 
الذرية  الطاقة  لهيئة  ال�سابق  املمثل  يرى  للموقع.  امل�سوؤولني 

امل�سرية واخلبري يف الإعالم النووي الدكتور طارق عبد 
العزيز اأن الت�سريحات التي مت الإدلء بها ذات اأهمية 

ر�سالة  الزيارة  "توقيت  اأن  اإىل  اأ�سار  ا�سرتاتيجية. حيث 
للم�سككني  النووية  املحطات  وهيئة  رو�ساتوم  حازمة من 

النووي  انتكا�سة يف الربنامج  ال�سائعات عن  ومن ين�سرون 
الوطنية  للوكالة  الر�سميني  للممثلني  ووفًقا  امل�سري. 
اأعمال البناء املجدولة يف حمطة  للطاقة النووية، فاإن 
وفًقا للتفاقيات  النووية حتافظ على زخمها  الطاقة 

التقدم  ح  الرو�سي وامل�سري. ويو�سّ املربمة بني الطرفني 
املنجز يف امل�سروع �سنوات عديدة من التعاون الناجح بني 

ورو�سيا". م�سر 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الوطني  للمركز  ال�سابق  الرئي�ص  الأدهم،  كما يرى كرمي 
لالأمان النووي، اأن زيارة الوفد رفيع امل�ستوى اإىل موقع 

اأهمية خا�سة من  النووية ذات  ال�سبعة  اإن�ساء حمطة 
كبار  "يويل  حيث التوقيت والتقدم يف امل�سروع. فقال: 
النووية و�سركة رو�ساتوم  املحطات  امل�سوؤولني يف هيئة 

للطاقة  ال�سبعة  حمطة  م�سروع  لت�سليم  كبرًيا  اهتماًما 
الزمني، ويراقبون عن كثب  النووية وفًقا للجدول 

الكاملة. والأهم من  البناء  اأعمال  ال�ستعدادات لبدء 
ذلك اأن الزيارة هي تعبري عن ت�سجيع العمال يف املوقع 

من رو�سيا وم�سر". 
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