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اإىل املحتويات العودة  أخبار روساتوم

طاقة �صغرية عرب خط 
�أنابيب

العائمة، وتطوير  الطاقة  بناء هياكل ملفاعالت 
ت�صميم هند�صي مف�صل ملحطة طاقة جمهزة 

SHELF-M �صغري، وعر�ض حمطة  مبفاعل 
النووية يف غانا  ال�صغرية للطاقة  رو�صاتوم 
- كل هذا يبينّ حقيقة اأن ال�صركة النووية 

م�صاريع مفاعالت  العمل على  الرو�صية توا�صل 
معيارية �صغرية ونقلها عرب خط الأنابيب يف 

كل من رو�صيا ودول اأخرى.

وحدات طاقة عائمة

ال�صفن بال�صني،  العار�صة يف حو�ض بناء  اأقيم حفل و�صع 
حيث �صرع العّمال يف بناء هيكل اأول وحدة طاقة عائمة. 

اإنه الأول لعدد من الأ�صباب. بدايًة، �صتكون اأول وحدة 
طاقة عائمة يف العامل مزّودة مبفاعل نووي من نوع 

اأ�صل  من  الأوىل  فهي  ذلك،  جانب  اإىل   .200S-RITM
الكهربائية  الطاقة  �صتوفر  التي  اأربع وحدات طاقة عائمة 

BaimskyGOK، وهو موقع تعدين ومعاجلة  ل�صركة 
كبري لروا�صب الذهب والنحا�ض يف بي�صانكا يف �صبه جزيرة 

بناء  �صيبني حو�ض  رو�صيا(.  �صرق  )�صمال  ت�صوكوتكا 
مكان  ب�صاأن  القرار  اتخاذ  و�صيتم  ال�صيني هيكلني.  ال�صفن 

اإنتاج الهيكلني املتبقيني يف الربع الرابع من عام 2022.
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يبلغ وزن كل هيكل 9549 طًنا، وطوله 140 مرًتا وعر�صه 
30 مرًتا. وبرتكيب املعدات �صريتفع وزنها اإىل 19088 

اأن يتم ت�صليم الهيكل الأول اإىل رو�صيا  طًنا. من املتوقع 
التي �صيتم تركيبها  العام 2023. ويتم ت�صنيع املعدات  يف 

" اأتوم اإنريجو  فيه يف مواقع الإنتاج بق�صم هند�صة الطاقة 
الطاقة  و�صتكون قدرة  ل�صركة رو�صاتوم.  ما�ض" التابع 

160 ميغاواط. العائمة  الطاقة  ملفاعلي وحدة 

ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  نيكيبيلوف،  اأندريه  ويقول 
جمموعًة  �مل�صروع  هذ�  "�صيطلق  اإنريجو ما�ض:  اأتوم 

��صتطاعاتها  �لعائمة متفاوتًة يف  �لطاقة  من وحد�ت 
للمناخات  �إ�صد�ر�ت مالئمة  وتطبيقاتها، مبا يف ذلك 

�ل�صمايل و�ملناطق �ال�صتو�ئية. هذه هي  يف �لقطب 
�إنريجو  �أتوم  �أن تقدمها �صركة  �ملنتجات �لتي ميكن 

للمو�قع  �إمكانات  بالتاأكيد  و�لتي حتمل  لعمالئها،  ما�ش 
و�ل�صادر�ت". �لكبرية  �ل�صناعية 

Baimsky GOK �صيكون  وجتدر الإ�صارة اإىل اأن 
ثاين موقع رئي�ض يتم تزويده بالكهرباء من وحدات الطاقة 

اأول حمطة للطاقة النووية  العائمة. حيث مت اإطالق 
العائمة يف العامل يف دي�صمرب/ كانون الأول من العام 

2019، ومنذ ذلك احلني مت توفري احلرارة والطاقة ملدينة 
ت�صوكوتكا. يف  بيفيك 

أخبار روساتوم
حمطات نووية �صغرية يف ياقوتيا

الطاقة  لهند�صة  والتطوير  لالأبحاث  دوليزال  فاز معهد 
بعقد تطوير ت�صميم فني  )نيكيت، جزء من رو�صاتوم( 

مف�صل لأنظمة ومعدات املفاعالت لأول حمطة طاقة نووية 
النتهاء  SHELF-M. و�صيتم  �صغرية جمهزة مبفاعل 

.2024 العام  نهاية  الت�صميم بحلول  من 

للمفاعالت  امل�صممني  كبري  كوليكوف،  لديني�ض  وفًقا 
فاإن مفاعل  "نيكيت"،  ال�صغرية يف  املعيارية 

مفاعل  من  وموحدة  مطّورة  ن�صخة  هو   SHELF-M
 "M" احلرف  )ي�صري  باملاء  املربد  املتكامل   SHELF

توريد معدات  �صيتم  الرو�صية(.  "التحديث" باللغة  اإىل 
حمطة الطاقة يف قوالب.

SHELF-M اإىل 10  ت�صل ا�صتطاعة كل مفاعل 
ميغاوات من الكهرباء. ميكن زيادة �صعة حمطة الطاقة 

باإ�صافة مزيٍد من وحدات املفاعالت. يتم و�صع جميع 
املفاعالت داخل مبيت متني يعمل كحاجز حماية  اأنظمة 

اإ�صايف �صد الإ�صعاع. كما يوجد هيكل وقائي اآخر هو 
فيه. املبيت  تثبيت  �صيتم  الذي  الغالف 

يف يونيو/ حزيران من هذا العام، وّقعت رو�صاتوم ومنطقة 
على  واملوافقة  تطوير  اتفاقية  )ياقوتيا(  الرو�صية  �صاخا 

خارطة طريق لبناء حمطة طاقة نووية �صغرية مزّودة 
اأن يتم ت�صغيل  SHELF-M. ومن املتوقع  مبفاعل 

حمطة الطاقة يف العام 2030.

املزّودة مبفاعل  النووية  الطاقة  ُتعترب حمطة 
الطاقة  لتوليد  �صغري  م�صروع  ثاين   SHELF-M

النووية يف ياقوتيا. يف الوقت احلا�صر، تقوم �صركة 
مزّودة  النووية  للطاقة  لبناء حمطة  بالتح�صري  رو�صاتوم 

RITM-200 يف املنطقة ذاتها. �صتوفر  مبفاعل 
الذهب  لروا�صب  الذهب  تعدين  ملن�صاأة  الطاقة  املحطة 

اأن يتم ت�صغيل حمطة الطاقة  يف كيوت�صو�ض. ومن املتوقع 
RITM-200 يف العام 2028. املزّودة مبفاعل 
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حمطات رو�صاتوم النووية ال�صغرية يف غانا

لتوليد  ال�صغرية  حلولها  الرو�صية  النووية  ال�صركة  تقّدم 
اأواخر �صهر  الطاقة النووية يف بلدان خمتلفة. ففي 

اآب، نّظمت رو�صاتوم ندوًة حول املفاعالت  اأغ�صط�ض/ 
العامة وجمتمع اخلرباء يف  لل�صلطات  ال�صغرية  املعيارية 
تاريخ وتطبيق  اأطلعت رو�صاتوم احل�صور على  غانا. حيث 
املفاعالت  م�صاريع  وعلى  ال�صغرية،  املعيارية  املفاعالت 
النووية ال�صغرية التي مت اإطالقها اأو التي ما زالت قيد 

باإفا�صة عن مزايا حمطات  التنفيذ. كما مّت احلديث 
ال�صالمة  حيث  من  وخ�صو�صياتها  ال�صغرية  النووية  الطاقة 

اأن  اإىل  الإ�صارة  والت�صميم والكفاءة والتكلفة. ومتت 
الإيجابية  ال�صالمة  اأنظمة  بني  يجمع  امل�صنع  ت�صميم 

التي  والتكنولوجيا  احللول  �صوى  ي�صتخدم  ول  وال�صلبية 
اأثبتت جدواها. اإىل جانب ذلك، فاإن حمطات الطاقة 

املحطات  للمواد من  ا�صتهالًكا  اأقل  ال�صغرية  النووية 
الت�صنيع  من�صاأة  م�صبًقا يف  القدرة وميكن جتميعها  عالية 
بدًل من موقع البناء، مما يوفر الوقت واملال. كما يتطلب 

للعمل جهًدا  ال�صغرية  النووية  الطاقة  تو�صيل حمطات 
وُتعّد  لل�صبكة. هذا  التحتية  البنية  اأقل يف  وا�صتثماًرا 

لل�صبكات  منا�صبًة متاًما  نطاق �صغري  على  التوليد  حلول 
توليد  النائية. وعلى عك�ض حمطات  واملناطق  املعزولة 

التي تعمل  التوليد  بالوقود الأحفوري، فاإن حمطات  الطاقة 
اأ�صعار  تقلبات  م�صتقلًة عن  تكون  تكاد  النووية  بالطاقة 

الوقود.

�صارك خرباء من غانا باآرائهم حول اآفاق توليد الطاقة 
النووية يف البالد والأهداف التي يجب متابعتها. وفًقا 
اإدارة الطاقة  لروبرت بي اإم �صوجبادجي، نائب مدير 

النووية والبديلة يف وزارة الطاقة، تعمل غانا على تطوير 
تلعب  النظيفة، حيث  الطاقة  اإىل  خطة وطنية لالنتقال 
حمطات الطاقة النووية دوًرا حا�صًما يف توليد الطاقة 

اأن الطرفني �صي�صكالن فريق  الندوة  واأعلن يف  الأ�صا�صية. 
املعلومات. وتبادل  الأن�صطة  لتن�صيق  عمل 

أخبار روساتوم

�لفروق �لدقيقة يف نهاية 
دورة �لوقود �لنووي 

ناق�ض مندوبون من بلدان رابطة الدول 
النفايات  النووي، والتعامل مع  امل�صتقلة الإرث 

واللوائح  امل�صتهلك،  النووي  والوقود  امل�صعة 
احلكومية يف هذا املجال، وذلك خالل موؤمٍت 
اآب. جذبت  اأغ�صط�ض/  نظمته رو�صاتوم يف 

اخلربة الرو�صية اأكرب قدر من الهتمام حيث 
اتبعت الدولة نهًجا �صاماًل لإدارة النفايات 
النووية منذ عام 2011. رو�صاتوم م�صتعدة 

مع  ممار�صاتها  واأف�صل  معارفها  مل�صاركة 
وبيالرو�صيا  واأرمينيا  قريغيز�صتان  من  نظرائها 
ودول  واأوزبك�صتان  وطاجيك�صتان  وكازاخ�صتان 

اأخرى.

الرو�صية اخلربة 

الدويل يف  التعاون  بيلييفا، مديرة  �صّرحت مارينا 
مع  �لتعامل  “ميكننا  املوؤمتر:  افتتاح  رو�صاتوم، خالل 

�إننا  باأمان.  نعزلها  �مل�صعة ونعرف كيف  �لنفايات 
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�لتي  �لبلد�ن  مع  مل�صاركة معرفتنا وخرب�تنا  م�صتعدون 
قد تكون حلولنا �صرورية لها”.

النفايات  لإدارة  التحتية  للبنية  �صاماًل  نهًجا  رو�صيا  تنتهج 
اأوًل، مت و�صع اإطار قانوين عندما  امل�صعة والعزل النهائي. 

النفايات امل�صعة يف  اإدارة  اأ�صدرت احلكومة قانوًنا ب�صاأن 
بالعمل كم�صغل  اأق�صام رو�صاتوم  2011 و�صمحت لأحد  العام 

وطني لإدارة النفايات امل�صعة )NORWM( ويف 
عام 2012، مت �صّن لوائح جديدة لو�صع معايري الت�صنيف 

املختلفة. امل�صعة  النفايات  فئات  التخل�ض من  واإجراءات 

لألك�صندر  فتبًعا  ماّلًكا.  النووية  للنفايات  اأ�صبح  واليوم، 
ال�صركة،  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  باري�صيف، 

خالل املوؤمتر، فاإن النفايات املوجودة قبل عام 2011 
بعد ذلك مملوكة  املنتجة  النفايات  بينما  للحكومة  مملوكة 

املالية. حيث  اللتزامات  يحدد  التق�صيم  ملنتجيها. هذا 
املنتجون  ويدفع  القدمية،  النفايات  تدفع احلكومة مقابل 

يدفع جميع  ينتجونها.  التي  النفايات اجلديدة  مقابل 
املالكني دفعات ربع �صنوية ل�صندوق عام خم�ص�ض لذلك.

و�صيانة  لبناء  يتم جمعها  التي  الأموال  يتم تخ�صي�ض 
امل�صعة(.  النفايات  )م�صتودعات  الالزمة  التحتية  البنية 

يف العام 2016، مت ت�صغيل الق�صم الأول من م�صتودع 
الق�صم  نوفورال�صك، تاله  بالقرب من  ال�صطح  قريب من 

أخبار روساتوم
التخل�ض املماثلة  اإن�صاء مواقع  الربيع. كما مت  الثاين هذا 
بحلول  ت�صغيلها  ليتم  وتوم�صك  ت�صيليابين�صك  منطقتي  يف 

العام 2026.

النووية.  النفايات  لعزل  بديلة  ا�صتك�صاف خيارات  يتم  كما 
فمنذ اأواخر العقد الأول من القرن احلايل، يتم اإجراء 

الأجل مل�صتودع  اأمان طويلة  للموقع لإثبات حالة  م�صوحات 
نيجنيكان�صكي.  كتلة  بناوؤه يف  املقرر  جيولوجي عميق من 

و�صيتم اتخاذ القرار النهائي يف هذا ال�صدد يف منت�صف 
النفايات  العام 2030. حتى ذلك احلني، �صي�صتمر تخزين 

2 )امل�صتوى املتو�صط والعايل(  1 والفئة  امل�صعة من الفئة 
ت�صيليابين�صك. منطقة  ماياك يف  موقع  يف 

اأخرى بلدان 

كما تبادل املندوبون من بلدان رابطة الدول امل�صتقلة 
تقوم  املثال،  �صبيل  على  للم�صتقبل.  وخططهم  خرباتهم 

اليورانيوم  تعدين  مواقع  معاجلة يف  باأن�صطة  قريغيز�صتان 
تدفق  قنوات وخنادق  تنظيف  العمل  ي�صمل نطاق  املغلقة. 

الواقية يف  الطبقة  وا�صتعادة  املياه،  احلطام وت�صريف 
وما  الوقائية،  الهياكل  وتعزيز  املخلفات،  بركة  �صدود 
اإ�صالح مناجم  ا  اأي�صً اإىل ذلك. يف طاجيك�صتان، يتم 
بتحويل  كازاخ�صتان  تقوم  بينما  القدمية.  اليورانيوم 
التخ�صيب  نووي عايل  وقود  البحثية من  مفاعالتها 
ت�صغيل  وتوقف  التخ�صيب  نووي منخف�ض  وقود  اإىل 
MAEK- التي تديرها النووية  املن�صاآت  بع�ض 

النيوترون  مفاعل  واأهمها   ،Kazatomprom
BN-350. ب�صكل عام، هناك اأكرث من 40 موقًعا  ال�صريع 

قدمًيا يف بلدان رابطة الدول امل�صتقلة بحاجة اإىل حلول.

يقرتح تفيل، ق�صم الوقود ب�صركة رو�صاتوم، و�صع معايري 
ت�صنيف لإعطاء الأولوية للمواقع النووية القدمية. حيث 

اإىل البيانات الفنية، مق�صمة ح�صب الفئات  �صت�صتند املعايري 
)التاأثري البيئي، والأثر الجتماعي، و�صالمة الإن�صان، 

والن�صاط الإ�صعاعي( والدرجات املحددة لكل منها.
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الت�صغيل  اإيقاف  برامج  نيكيتني، مدير  اإدوارد  ح  يو�صّ
يف  حو�دث  هناك  تكن  مل  النووي يف تفيل، قائاًل: "�إذ� 

�لعمر  �صليمة، ويوجد قليٌل من  �ملوقع، و�خلز�نات 
�أمٌر.  �ملعد�ت عاملة، فهو  �ملتبقي حتى تظل  �لت�صغيلي 
لكن هناك �أمٌر �آخر، �إذ� كان هناك ت�صربات �أو تلوثات 
ا  �أي�صً �ملجتمع  �لتحكم. قد تلعب عو�مل  خارج منطقة 
دوًر� يف ذلك. على �صبيل �ملثال، ميكن �أن يكون �ملوقع 

�صلبي  لديهم موقف  �ملحليني  �ل�صّكان  ولكن  ن�صبًيا  �آمًنا 
�إذ� كان هناك  �أهمية:  �أقل  و��صح جتاهه. �لتكاليف لي�صت 

�لتهديد  �مل�صتوى من  نف�ش  موقعان خمتلفان ميثالن 
�أكرث تكلفة، فقد  �أحدهما يكون  �إيقاف ت�صغيل  ولكن 

يكون من �ملعقول �لبدء باملوقع �الأقل تكلفة". واأ�صاف 
العوامل  ال�صهل ح�صر جمموعة متنوعة من  لي�ض من  اأنه 

يف جمموعة �صارمة من املعايري ولكن لن يكون من املمكن 
خالف ذلك تقييم املوقع الذي يحتاج اإىل معاجلة اأوًل.

القانون مواءمة 

الدول  الوطنية يف رابطة  الت�صريعات  ُيعّد تقريب ومواءمة 
ت�صتخدم  الوقت احلايل،  اأخرى. يف  اأ�صا�صيًة  امل�صتقلة مهمًة 
امل�صعة.  للنفايات  خمتلفة  ت�صنيف  معايري  الوطنية  اللوائح 

هي  �مل�صعة  “�لنويد�ت  واأ�صار اإدوارد نيكيتني اإىل اأن 
نف�صها يف �أي مكان يف �لعامل، لذلك �صيكون من 

بالفعل  وقد مت  �لت�صنيف”.  �ملنطقي توحيد قو�عد 
التو�صل اإىل بع�ض التفاقيات يف هذا ال�صدد.

أخبار روساتوم
تعمل يف  امل�صتقلة  الدول  رابطة  رئي�صة يف  وب�صفتها �صركة 

اإدارة الإرث النووي، فقد اقرتحت تفيل اأن تقوم بلدان 
ب�صاأن  قانون منوذجي  ب�صياغة  امل�صتقلة  الدول  رابطة 

ملواءمة  النووي  الت�صغيل  واإيقاف  امل�صعة  النفايات  اإدارة 
الوطنية. ت�صريعاتها 

اإىل التفاقيات الدولية،  اأن ي�صتند القانون  ومن املقرر 
الذرية،  للطاقة  الدولية  للوكالة  التوجيهية  واملبادئ 

امل�صتقلة.  الدول  بلدان رابطة  املوقعة من قبل  والتفاقيات 
العتبار.  بعني  الرو�صية  واللوائح  القوانني  �صتوؤخذ  كما 

بف�صل اخلربة املكت�صبة، فهذه الدول هي الأف�صل يف 
النووية. واملعاجلة  الت�صغيل  اإيقاف  اأن�صطة  تنظيم 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة 

اإنهاء اخلدمة لي�ض فقط مع  ت�صارك تفيل جتربتها يف 
ا.  اأي�صً بلدان رابطة الدول امل�صتقلة، بل مع املجتمع الدويل 

فقد قّدم خرباء تفيل، خالل �صل�صلة من الجتماعات 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  نظمتها  التي  الفنية 
املوظفني  تقاريرهم حول تدريب  اأغ�صط�ض/اآب،  يف 

واإيقاف ت�صغيل مفاعالت البحث، مبا يف ذلك مفاعالت 
MR و النيوترونات ال�صريعة. هذه هي مفاعالت البحث 

الفيزياء  RFT يف معهد كورت�صاتوف وBR-10 يف معهد 
وهند�صة الطاقة )جزء من رو�صاتوم(. 

�لرجوع �ىل بد�ية �لق�صم
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تفيل متعددة �لوجوه
تلعب �صركة تفيل للوقود دوًرا كبرًيا يف 

اأ�صا�صي يف تخ�صيب  ب�صكل  رو�صاتوم، وتعمل 
ومكوناته.  النووي  الوقود  وت�صنيع  اليورانيوم 
ب�صرف النظر عن ذلك، تقوم ال�صركة بتطوير 

املتخ�ص�صة،  الكيميائية  املواد  اأعمال جديدة يف 
والتكنولوجيا  الطاقة،  وتخزين  واملعادن، 

النووي. الت�صغيل  واإيقاف  امل�صافة، 

الوقود اأعمال 

رو�صاتوم  ل�صركة  لي�ض فقط  تفيل �صرورية  تعترب منتجات 
- حيث تزود ال�صركة بالوقود 75 مفاعاًل نووًيا يف 15 

اآب،  اأغ�صط�ض/  دولة. فيما يلي بع�ض الأمثلة احلديثة. يف 
الأرمينية  النووية  الطاقة  لتزويد حمطة  مت توقيع عقد 

بوقود نووي جديد )كانت متثل ربع الكهرباء املولدة يف 

اأرمينيا يف العام 2021(. وُوّقع عقد اآخر يف اأبريل/ ني�صان 
لتوريد مكونات وقود نووي ملفاعل اأبحاث يف م�صر. يف 

تعديل جديد  ت�صليم  بداأت �صركة رو�صاتوم  يونيو/ حزيران، 
 1000-VVER النووي ملفاعالت  الوقود  لتجميعات 
الهندية. النووية  للطاقة  العاملة يف حمطة كودانكولم 

تنتج تفيل اأكرث من ثلث اليورانيوم املخ�صب و17٪ من 
اإحدى  تتمثل  العامل.  النووي امل�صنوع على م�صتوى  الوقود 

لعمليات  القوي  الراأ�صي  التكامل  التناف�صية يف  قوتها  نقاط 
اإىل ت�صنيع جمموعات  اليورانيوم  الإنتاج، من حتويل 

الوقود.

والتطوير، حيث  البحث  وا�صعة يف  باإمكانيات  ال�صركة  متتاز 
اأنواع وتعديالت  اأ�صياء اأخرى- على تطوير  ترّكز- من بني 

ت�صميمات  على  الباحثون  يعمل  النووي.  للوقود  جديدة 
الوقود،  اليورانيوم يف كب�صولت  جديدة، وزيادة كثافة 

الوقود،  ودمج املر�صحات امل�صادة للحطام يف جمموعات 
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وما اإىل ذلك. الهدف النهائي من هذه التعديالت هو جعل 
اأكرث كفاءًة من حيث التكلفة من  حمطات الطاقة النووية 
خالل زيادة طاقتها، ومتديد دورة الوقود وتقليل تكاليف 
ال�صراء. كما تخطط تفيل، يف وقت لحق من هذا العام، 

للوقود واحل�صول  تعديل جديد  ت�صميم  لالنتهاء من 
الوقود املح�ّصنة ملفاعالت  على ترخي�ض حللول دورة 

ا لها. بالإ�صافة  اأوروبا مقرًّ VVER-440 التي تتخذ من 
اإىل ذلك، يقوم الباحثون واملهند�صون يف تفيل باإجراء 
الطاقة  لت�صغيل حمطات  التايل  لتربير احلمل  درا�صات 

اأثبتوا بالفعل  VVER-1200 وقد  النووية مع مفاعالت 
املفاعالت يف و�صع متابعة احلمل. ت�صغيل هذه  اإمكانية 

اآخر للبحث  كما ُيعترب تطوير وقود يتحمل احلوادث حموًرا 
�صل�صلًة  ال�صركة  اأطلقت  اأيار،  تفيل. ففي �صهر مايو/  يف 

التجريبية مع  الوقود  رابعًة من الختبارات على ق�صبان 
الوقود. يف  الك�صوة وتركيبات  اأربع جمموعات خمتلفة من 

املفاعل  الباحثون اختبارات داخل  اأجرى  نف�صه،  الوقت 
تعديل  وهو  اليورانيوم،  �صيليكات  على ق�صبان حتتوي على 
ATF يف  اأكرث كثافة للوقود النووي. ل تزال جمموعات 
VVER-1000 الذي يتم ت�صغيله  قلب مفاعل الطاقة 

جتارًيا يف حمطة رو�صتوف للطاقة النووية يف رو�صيا.

توا�صل تفيل بذل كثري من اجلهد يف “اإغالق” دورة 
الوقود النووي. حيث تقوم ال�صركة منذ عدة �صنوات 

النيوترون  ملفاعل  )اأك�صيد خمتلط(  وقود موك�ض  باإنتاج 

أخبار روساتوم
اأيلول، يعمل  اأوائل �صبتمرب/  BN-800. ومنذ  ال�صريع 

اإىل  هذا املفاعل بالكامل على وقود موك�ض. بالإ�صافة 
ذلك، تقوم تفيل بتطوير وقود رمييك�ض، وهو نوع اآخر من 

VVER. يف دي�صمرب/  وقود الأك�صيد املختلط ملفاعالت 
كانون الأول املا�صي، مت حتميل �صت جمموعات حتتوي 

 1 Balakovo على وقود رمييك�ض يف قلب مفاعل وحدة 
الت�صعيع. لختبارات 

ال�صركة  تواجهها  التي  الرئي�صة  التحديات  اأحد  يتمثل 
BREST- ملفاعل MUPN يف تطوير اأول وقود 

مربد  �صريع  نيوتروين  مفاعل  وهو   ،300-OD
MUPN خمتلًفا  بالر�صا�ض. ما يجعل وقود 

اليورانيوم  اأكا�صيد  ولي�ض  النيرتيد،  ا�صتخدام  هو 
اليورانيوم  تعني مزيج نيرتيد   MUPN(

والبلوتونيوم(.

يف اأواخر اأغ�صط�ض/ اآب، بداأت التجارب ال�صاملة يف وحدة 
الوقود )FFR( يف �صيفري�صك.  اإعادة ت�صنيع  ت�صنيع / 
مت اجتياز اختبارات الوقود حتى الآن. تعد كل من وحدة 
 300-BREST-OD الوقود ومفاعل  اإعادة ت�صنيع 
الأ�صا�صية ملركز جتريبي خم�ص�ض م�صمم  املرافق  من 

ال�صريعة  النيوترونات  مفاعالت  وفوائد  اإمكانيات  لإظهار 
الوقود  واإغالق دورة  الكهرباء  لتوليد  بالر�صا�ض  املربدة 

النووي. 

اأعمال جديدة

التابعة  للوقود  تفيل  ل�صركة  الأعمال اجلديدة  تعتمد 
“اأقرب  كفاءاتها احلالية.  رو�صاتوم على  ل�صركة 

الأقرب” لأعمالها يف جمال الوقود هو املواد الكيميائية 
خربًة  لـتفيل  التابعة  ال�صركات  اكت�صبت  املتخ�ص�صة. 
متنوعة  ملجموعة  امل�صتقرة  النظائر  ت�صنيع  يف  وا�صعًة 

اإجمايل  40٪ من  تفيل  تنتج  ال�صناعية.  التطبيقات  من 
ال�صركات  تنتج  العامل. كما  اأنحاء  املنتجة يف جميع  النظائر 

مثل  النقاء،  عالية  معادن  ا  اأي�صً لها  التابعة  الكيميائية 
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الرو�صية. لل�صيارات  واملحفزات  املعدين،  الليثيوم 

الكيميائية  الطاقة  لإنتاج م�صادر  ال�صركة  مت دمج مرافق 
RENERA، وهي �صركة فرعية  لإن�صاء رينريا 

الطاقة. مت ت�صميم  لأعمال تخزين  تعمل كمتكامل  جديدة 
البداية  تنتجها رينريا يف  التي  اأيون  الليثيوم  بطاريات 

ل�صتخدامات اللتقاط، ويتم تركيبها الآن يف اآلت ذات 
التعدين،  واآلت  ال�صوكية،  )الرافعات  اأغرا�ض خا�صة 

النقل احل�صرية. على وجه  ومعدات املطارات( ومركبات 
اخل�صو�ض، مت ا�صتخدام بطاريات رينريا يف حافالت 
التي ُت�صنع يف بيالرو�صيا وتنقل الركاب  ترويل با�ض 

يف �صانت بطر�صبورغ. بالإ�صافة اإىل ذلك، تقوم رينريا 
مل�صغلي  املبا�صرة  احلالية  التخزين  اأنظمة  وتوريد  بت�صنيع 

بناء م�صنع يف  ال�صركة قريًبا يف  �صتبداأ  ال�صبكات. كما 
املنتجات  من  وا�صعة  لإنتاج جمموعة  كالينينغراد  منطقة 

الطاقة. لأنظمة تخزين  ا�صتكماًل  وذلك  للخاليا  املولدة 

التجارية  الأعمال  الأبعاد من  الطباعة ثالثية  تقنية  تعد 
رو�صاتوم.  ل�صركة  التابعة  الوقود  ل�صركة  الأخرى  اجلديدة 

حيث تنتج تفيل مواد مل�صحوق املعادن، وتقوم منذ ب�صع 
وتطوير  الأبعاد  واإنتاج طابعات ثالثية  بهند�صة  �صنوات 

يونيو/ حزيران، اجتازت  الأبعاد. يف  تقنية الطباعة ثالثية 
اآلة طباعة ثالثية الأبعاد اختبارات القبول حيث قام 
التلبيد  روبوتان بطباعة قطعة عمل كبرية عن طريق 

بالليزر. املبا�صر 

لل�صهر،  املقاومة  املعادن  الكفاءات يف  بال�صتفادة من 
اأن�صاأت تفيل  التعدين. فقد  اأعمالها يف جمال  ُتطّور تفيل 

أخبار روساتوم
خالل العام املا�صي �صركة ميتال تك للرتويج حللول 

املياه  )هند�صة  النقل  لتطبيقات  التقنية  عالية  ال�صبائك 
ال�صرعة،  عالية  للطرق  الطاقة  وكابالت  والطائرات، 

وما اإىل ذلك( والطب )تركيب العظام وطب الأ�صنان 
التعوي�صي(. كما طّورت ال�صركة، يف وقت مبّكر من 

لهند�صة  التيتانيوم  اإنتاج مطروقات  تقنية  العام،  هذا 
الق�صبان والأقرا�ض  اإنتاج  املياه والطائرات، وقبل ذلك 
املعادن  ويفخر خرباء  الطبية.  املنتجات  امل�صتخدمة يف 

وتزويد  التو�صيل  فائقة  بتطويرهم خيوط  تفيل  يف 
التجريبي الدويل بها،  النووي احلراري  م�صروع املفاعل 

والتي  والق�صدير،  النيوبيوم  من  الفائقة  وباملو�صالت 
الأوروبية لالأبحاث  املنظمة  �ِصرن-  اجتازت موؤهالت 

النووية.

كما ت�صاهم �صركة تفيل يف البيئة من خالل توفري خدمات 
امل�صعة، حيث  النفايات  واإدارة  النووي  الت�صغيل  اإيقاف 

�صركات  تقدمها  التي  اخللفية  للخدمات  كمتكامل  تعمل 
2019. وبو�صفها �صركة  العام  جمموعة رو�صاتوم منذ 
اإدارة  رئي�صة يف رابطة الدول امل�صتقلة، تعمل تفيل يف 

التابعة لها م�صاريع  الإرث النووي، حيث تدير مع ال�صركات 
املغلقة يف اجلمهوريات  ال�صناعية  املواقع  معاجلة يف 

توقيع  اأيلول، مت  �صبتمرب/  اأوائل  ال�صابقة. يف  ال�صوفيتية 
املتوقف  اليورانيوم  ال�صيانة يف منجم  اأن�صطة  لتنفيذ  عقد 

تابو�صار يف طاجيك�صتان.  يف 

�لرجوع �ىل بد�ية �لق�صم
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عودة �لبقر�ت �ل�صمان
لأكرث من عام، ظلنّت اأ�صعار اليورانيوم الفوري 
وعقوده اأعلى من 40 دولًرا اأمريكًيا للرطل، 

ولأول مرة منذ مايو/ اأيار 2013 ويونيو/ 
حزيران 2016، على التوايل. وفًقا للتقارير، 

اإيراداتها  زادت معظم �صركات التعدين من 
ر املوقف  اأرباحها. ويف الوقت نف�صه، يوفنّ و�صايف 
اأزمة  املتغري جتاه الطاقة النووية على خلفية 

الطاقة اأر�صيَة تفاوؤل حذر حتى الآن ب�صاأن 
منو الطلب، حيث يتم اإجراء ال�صتعدادات 

لة. وُمعطنّ جديدة  مناجم  لت�صغيل 

ال�صت  ال�صنوات  الوقود خالل  اأ�صعار  انخفا�ض  يعود 
اإىل معار�صة ما بعد فوكو�صيما من قبل  املا�صية 

الأ�صول. ميكن مقارنة  وبيع  املناجم،  واإغالق  امل�صتثمرين، 

العجاف يف حلم فرعون.  التوراتية  بالبقرات  ال�صنوات  تلك 
“العجاف” جائحَة فريو�ض كورونا،  اأعقبت �صنوات 

ا قويًّا يف الطلب على  وا�صطراًبا يف الإمدادات، ومنوًّ
املعادن خالل فرتة التعايف بعد الوباء، واأخريًا، ال�صراع يف 

واأزمة طاقة عاملية. كانت  اقت�صادية  اأوكرانيا، و�صراعات 
اأثارت املخاوف ب�صاأن  تلك الأحداث غري امل�صبوقة هي التي 
�صعر  دفع  امل�صتثمرين، مما  �صهية  واأثارت  العر�ض  ا�صتقرار 

الأعلى. نحو  الرتيوروجني  اأوكتوك�صيد 

حدثت اأول زيادة يف الأ�صعار يف العام 2020 على خلفية 
وباء كورونا. ثم ارتفع ال�صعر اأكرث يف خريف العام 2021 

اأ�صعار  التعايف وارتفعت  العاملي يف  حيث بداأ القت�صاد 
الثالثة يف �صهر مار�ض/  الزيادة  الأ�صا�صية. حدثت  ال�صلع 

اإىل  ال�صهري  الفوري  ال�صعر  اآذار عندما ارتفع متو�صط 
اأمريكًيا للرطل بينما بلغ احلد الأق�صى  58.2 دولًرا 

لل�صعر الأ�صبوعي يف مار�ض/ اآذار 63.75 دولًرا اأمريكًيا 
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اأ�صعار طويلة الأجل. يف �صهري يونيو/  للرطل. تبع ذلك 
حزيران ويوليو/ متوز، بلغ متو�صط �صعر العقد 51.5 

اليورانيوم من  ا�صتفادت �صركات تعدين  للرطل.  دولًرا 
اأداوؤها املايل ب�صكل كبري. الو�صع حيث حت�ّصن 

كاميكو

اإنتاج كاميكو الكندي من اليورانيوم اأكرث من 3.6  ارتفع 
�صعًفا خالل الن�صف الأول من العام 2022، وذلك بعد اأن 

اإ�صرتليني. �صجلت  ارتفع من 1.3 اإىل 4.7 مليون جنيه 
ونقله  اليورانيوم  كاميكو من مبيعات  �صركة  اإيرادات 

وتخزينه منًوا اأكرث اعتداًل خالل الفرتة ذاتها، بزيادة 
67٪ من 461 مليون دولر اأمريكي اإىل 770 مليون دولر 
البالغة  الإجمالية  املقابل، حتولت اخل�صائر  اأمريكي. يف 

89 مليون دولر اإىل ربح 78 مليون دولر. ومنذ بداية 
اأكرث  العام وحتى الآن، وّقعت ال�صركة الكندية عقد توريد 

جمموعة  من 45 مليون رطل من اليورانيوم و"لديها 
ووفًقا  �لعقود �جلارية"،  كبرية ومتنامية من مناق�صات 

بالعقود طويلة  اهتماًما  اأكرث  العمالء  اأ�صبح  لل�صركة، 
الأجل.

اليورانيوم  تنتج �صركة كاميكو ما يزيد قلياًل عن ثلث 

اتجاهات
الذي تبيعه. اإىل حّد ما، ميكن تف�صري هذا الو�صع من 

اأن ال�صركة مل تقم بدمج بيانات منجم  خالل حقيقة 
لليورانيوم يف كازاخ�صتان منذ العام 2018، لذلك  اإنكاي 

اإنكاي كمواد مت �صراوؤها. حيث  يتم احت�صاب يورانيوم 
�صر�ء  ��صتحقاق  تعديل  على  “بناًء  ال�صركة:  تقرير  يقول 
�إنكاي جي يف لعام  �إعادة هيكلة  �الإنتاج مبوجب �تفاقية 

�أو  �إ�صرتليني،  2016، يحق لنا �صر�ء 4.2 مليون جنيه 
50٪ من �إنتاج عام 2022 ل�صركة �إنكاي جي يف �لبالغ 

�إ�صرتليني ... نظًر� العتبار�ت حقوق  8.3 مليون جنيه 
�صر�ء  �أنها عملية  �الإنتاج على  �مللكية، تظهر ح�صتنا من 

�ملخزون  �لفوري ويتم ت�صمينها يف  �ل�صعر  بخ�صم من 
الأ�صعار  ب�صكل عام،  �لت�صليم”.  �لقيمة يف وقت  بهذه 

ا:  اأي�صً اأرباح كاميكو بل النفقات  املتزايدة ل تدفع فقط 
�لتز�مات  حجم  يكون   ،2022 عام  لبقية  “بالن�صبة 

�أعلى  �لفوري  بال�صعر  �ملرتبطة  �لتقلب  �صريعة  �ل�صر�ء 
ا،  �أي�صً تتاأثر،  و�لتي  بها  �مللتزم  �لت�صليم  من حجم عمليات 

�أن يتحرك  �ملتوقع  �لفوري. ونتيجة لذلك، من  بال�صعر 
�لفوري  لل�صعر  �ملعاك�ش  �لنقدي لدينا يف �الجتاه  �لتدفق 

�أكرث  �لنقدي  �لتدفق  �أن يكون  ُيتوقع  لليور�نيوم، حيث 
�ملعّدلة”. �الأرباح  �الأ�صعار من �صايف  ح�صا�صية لتغري�ت 
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كازاتومربوم

قال يرزان موكانوف، رئي�ض جمل�ض الإدارة ورئي�ض 
“�أظهرت  )كازاخ�صتان(:  كازاتومربوم  العمليات يف 

�أد�ًء مالًيا قوًيا للغاية يف �لن�صف �الأول من  �ل�صركة 
عام 2022، حيث ��صتحوذت على �نتعا�ش حاد يف �ل�صوق 

�ملا�صية”. �صهًر�  على مد�ر �الثني ع�صر 

العام  ال�صتة الأوىل من  اإيراداتها لالأ�صهر  فقد بلغت 
احلايل 493.7 مليار كرونة ت�صيكية، اأو اأكرث من 941 
الكازاخ�صتاين  التنغ  اأمريكي )يتم حتويل  مليون دولر 

فيما بعد اإىل الدولر الأمريكي مبتو�صط �صعر �صرف يف 
الن�صف الأول من العام 2022 والذي يبلغ 524.46 كرونة 

ت�صيكية لكل دولر اأمريكي(، اأي اأكرث من �صعف ذلك 
بن�صبة  الت�صغيل  اأرباح  وارتفعت  ال�صابق.  العام  املبلغ يف 

188٪ لت�صل اإىل 167.4 مليار كرونة ت�صيكية )اأكرث من 
319 مليون دولر اأمريكي(. كما ارتفع �صايف الربح من 
اإىل 467 مليار كرونة ت�صيكية  184 مليار كرونة ت�صيكية 

)من 350.8 مليون دولر اأمريكي اإىل 890.4 مليون 
دولر اأمريكي(، بزيادة 2.5 �صعًفا. وجاء يف بيانات 

نتيجة  كانت  لالإعجاب  �ملثرية  �لنتائج  “هذه  اأن  ال�صركة 
تز�يد  �لناجتة عن  �ملرتفعة  و�ملبيعات  �ل�صوق  حت�ّصن 
�لت�صليم خالل �لن�صف �الأول من �لعام  عدد طلبات 

�حلايل”.

اتجاهات
كان الإنتاج يف الن�صف الأول من عام 2022 اأقل نوًعا 

اأ�صا�ض �صنوي، �صواء يف كازاخ�صتان )اأكرث بقليل  ما على 
من 10000 طن مقابل 10450 طًنا يف الن�صف الأول 

من عام 2021( اأو يف كازاتومربوم )5410 طًنا مقابل 
5860 طًنا على التوايل(. على النقي�ض من ذلك، منت 
املبيعات بن�صبة 46٪، من حوايل 5180 طًنا اإىل 8000 
طنًا يف كازاتومربوم ومن حوايل 6200 طًنا اإىل 9000 

اأخرى معربة وهي  طًنا يف كازاخ�صتان. هناك حقيقة 
اإىل اهتمام  ا  اأي�صً اأن كازاتومربوم، مثل كاميكو، ت�صري 

الأجل.  بالعقود طويلة  العمالء 

اأورانو

الفرن�صية منًوا يف  ال�صركة  التعدين يف  �صّجل ق�صم 
الإيرادات بن�صبة 12.7٪، من 662 مليون يورو اإىل 746 
مليون يورو. ووفًقا لأورانو، كان النمو مدفوًعا يف الغالب 

�ليور�نيوم”  �أ�صعار  يف  للزيادة  �الإيجابية  “باالآثار 
ا من خالل تاأثري التحويل الإيجابي بني الدولر  واأي�صً

الأمريكي واليورو. ومع ذلك، كان من املمكن اأن يكون 
التي  املتاأخرة )ال�صحنات  املبيعات  لول  بكثري  اأعلى  النمو 

مت اإجراوؤها ولكن مل يتم �صداد ثمنها بعد(.

تقريًبا، حيث  ثابًتا  التعدين  لق�صم  الت�صغيلي  الدخل  ظل 
ارتفع من 183 مليون يورو يف الن�صف الأول من العام 
2021 اإىل 186 مليون يورو يف الن�صف الأول من العام 

2022. و�صهد هذا الرقم تاأثرًيا خمتلًطا لعدد من العوامل: 
خالل  �ل�صرف  �صعر  لل�صعر/  �الإيجابية  “�لتاأثري�ت 

�أ�صعار  �أكرث من ن�صف �لعام فيما يتعلق بالزيادة يف 
�ليور�نيوم و�لدوالر، ف�صاًل عن غياب تاأثري وباء كوفيد 
يف �الأن�صطة خالل �لعام 2022 بعد �إغالق �الإنتاج يف كند� 

بني يناير/ كانون �لثاين وبد�ية مايو/ �أيار يف �لعام 
2021، مما �أدى �إىل تعوي�ش مزيج �الإنتاج �الأقل مالءمة 

خالل �لفرتة و�لزيادة يف تكلفة �ملو�د”. مل تك�صف 
اأ�صهر. ل�صتة  اإنتاجها  اأرقام  ال�صركة عن 
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اإت�ض بي بيليتون بي 

بيليتون )اأ�صرتاليا( �صركة  اإت�ض بي  رمبا تكون بي 
انخفا�ض يف  اأبلغت عن  التي  الوحيدة  الرئي�صة  التعدين 

ال�صركة  اليورانيوم. حيث كتبت  املالية يف قطاع  البيانات 
يف تقريرها لل�صنة املالية 2022 املنتهية يف 30 يونيو/ 

عائد�ت  بلغت   ،2022 �ملالية  لل�صنة  “بالن�صبة  حزيران: 
�إت�ش بي �خل�صر�ء من �ليور�نيوم 207 مليون  بي 

ا بن�صبة 17 يف �ملائة  دوالر �أمريكي، وهو ما ميّثل �نخفا�صً
قد ُيعزى انخفا�ض الإيرادات  عن �ل�صنة �ملالية 2021”. 
اإىل انخفا�ض الناجت. مع اإنتاج 3267 طًنا من اليورانيوم 
يف ال�صنة املالية 2021، بلغ اإنتاج ال�صركة يف عام 2022 
اأ�صا�ض �صنوي.  اأقل من 2375 طًنا، بانخفا�ض 27٪ على 
ا من اليورانيوم يف  كما انخف�صت املبيعات من 3816 طنًّ
ا يف العام 2022. وكان الدافع  عام 2021 اإىل 2344 طنًّ

انخفا�ض  اليورانيوم هو  اإنتاج  انخفا�ض  وراء  الرئي�صي 
اأوملبيك دام  الرئي�ض ملنجم  املنتج  النحا�ض، وهو  اإنتاج 
�صيانة  “حملة  ب�صبب  بيليتون  اأت�ض  بي  ل�صركة  التابع 

تاأثري�ت  و�لتي ت�صمنت   ،)SCM21( لرئي�ش� �مل�صهر 
كوفيد-19 يف تو�فر �لقوى �لعاملة”. هذا وقد مت 
الثاين. النتهاء من حملة ال�صيانة يف يناير/ كانون 

رو�صاتوم

الكعكة  بتوريد  رو�صاتوم  ب�صركة  التعدين  ق�صم  يقوم 
للمعاجلة  لها  التابع  النووي  الوقود  اإىل ق�صم  ال�صفراء 

الالحقة، لذا فاإن هذه الإمدادات توؤثر يف الأ�صعار فقط 
بقدر ما ل يتم احل�صول عليها من ال�صوق ول توؤدي اإىل 

الرو�صية عن  النووية  ال�صركة  زيادة الطلب. مل تك�صف 
الفرعية  ون  يورانيوم  ب�صركتها  الإنتاج اخلا�صة  بيانات 

تعليقات على  اأي  العاملة يف كازاخ�صتان ول تقدم  للتعدين 
امل�صاربات. لتجنب  اأدائها يف حماولة 

الإنتاج تعقيدات 

على الرغم من الأرباح التي حتققها ال�صركات يف الو�صع 

اتجاهات

التهام  والإنتاجية يف  املالية  ال�صعوبات  ت�صتمر  احلايل، 
للتو.  اإن�صائه  ال�صركات من  الذي متكنت  املايل  الحتياطي 
التي �صّلطت ال�صوء  ال�صركة الوحيدة  اأورانو  مل تكن �صركة 
بل  املنخف�صة،  الت�صغيل  اأرباح  تعليقاتها على  على هذا يف 

ا. فقد كتبت  اأي�صً اليورانيوم الآخرون  فعل ذلك منتجو 
�صغط  �العتبار  يف  ناأخذ  �أن  �إىل  كازاتومربوم: “نحتاج 

توريد  �صل�صلة  �ملحتملة يف  و�لتاأخري�ت  �ملتز�يد  �لت�صخم 
�الإنتاج الأن مثل هذه �لتاأخري�ت قد توؤثر يف خطط 

اأّدت ا�صطرابات الإمدادات املرتبطة  �الإنتاج لدينا”. كما 
اإنتاجها، لكن  ال�صركة عن جدول  اإىل تخلف  بـكوفيد-19 
كازاتومربوم ل تزال تاأمل يف تعوي�ض ذلك بحلول نهاية 

العام.

مطحنة  “يف  ا م�صكالت يف الإنتاج.  اأي�صً كما تواجه كاميكو 
بتو�فر  يتعلق  �لتحديات فيما  كي اليك، و�جهنا بع�ش 

لبع�ش م�صاريعنا  �ملهمة  و�ملهار�ت  و�ملعد�ت  �ملو�د 
باالإ�صافة  �الأخرى.  و�مل�صاريع  و�لرقمنة  �الأوتوماتيكية 

�أربع �صنو�ت من �لرعاية و�ل�صيانة،  �إىل ذلك، وبعد 
على  نعمل  �لعادية حيث  �لت�صغيل  بع�ش م�صكالت  و�جهنا 

�آمن ومنهجي  دمج �الأ�صول �حلالية و�جلديدة ب�صكل 
امل�صاكل  وب�صبب  �مل�صنع”.  �ملحدثة يف  �لت�صغيل  �أنظمة  مع 

ا�صتئناف  كاميكو  تتوقع  ل  الت�صغيل،  مع  تواجهها  التي 
الإنتاج قبل دي�صمرب/ كانون الأول.
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ارتفاع حذر

تاأتي الأخبار التي ميكن تف�صريها - على الرغم من 
اأنها تو�صع حذر يف الإنتاج. على  ال�صعوبات احلالية - على 

�صتخّف�ض  اأنها  كازاتومربوم  �صركة  اأعلنت  املثال،  �صبيل 
اإنتاجها لعام 2024 بن�صبة 10٪. ولكن بالنظر اإىل  هدف 

اأن الإنتاج كان منذ عام 2018 - و�صيظل حتى عام 2023 
- اأقل بن�صبة 20٪ من هدف الإنتاج، فاإن خف�ض الإنتاج 

بن�صبة 10٪ هو يف الواقع منو. يجب اأن يوؤخذ يف العتبار 
الإنتاج  الإنتاج املن�صو�ض عليها يف ترخي�ض  التزامات  اأن 
اليورانيوم من  اإنتاج  �صتزيد كازاخ�صتان  لذا  ا،  اأي�صً تنمو 

21 اإىل 22 األف طن يف العام 2022، واإىل 25-25.5 األف 
طن يف العام 2024.

عملياتها يف  �صت�صتاأنف  اأنها  كاميكو  �صركة  اأعلنت  كما 
منجمي ماك اآرثر ريفري وكي ليك املتوقفني. ومع ذلك، 

اإىل  بالإ�صافة  املنجمان -  �صيعمل  الإنتاج،  ا�صتئناف  وبعد 
الإجمالية:  بثلثي طاقتهما   - الرئي�ض  �صيجار ليك  منجم 

مليون   15 �إنتاج  هي  خطتنا   ،2024 �لعام  من  “بدًء� 
�أ�صا�ش( يف ماك  �إ�صرتليني �صنوًيا )٪100  جنيه 

�آرثر ريفري / كي اليك، 40٪ �أقل من �ل�صعة �ل�صنوية 
�لوقت، نخطط خلف�ش  للعملية. يف ذلك  �ملرخ�صة 

�إ�صرتليني  �الإنتاج يف �صيجار اليك �إىل 13.5 مليون جنيه 
�أقل من طاقتها �ل�صنوية  �أ�صا�ش(، ٪25  �صنوًيا )٪100 

اتجاهات
33٪ من  �أجل تخفي�ش م�صرتك بن�صبة  �ملرخ�صة، من 

�لعمليتني”. يف  �ملرخ�صة  �ل�صعة 

ا�صتخدام  اأنها وّقعت على ملحق لعقد  اأورانو  اأعلنت �صركة 
باطن الأر�ض احلايل لتمكني �صركة كاتكو، وهي م�صروع 

اأورانو وكازاتومربوم، من ا�صتخراج  م�صرتك بني 
اليورانيوم يف جنوب تورتكدوك من روا�صب اليورانيوم يف 
15 عاًما تقريًبا. ويقدر احتياطي الطرود  مويونكوم ملدة 

بحوايل 46000 طن مرتي من اليورانيوم. ومن املثري 
اأن �صركة كاتكو لن تعمل بكامل طاقتها حتى  لالهتمام 

لت�صغيل  �ملطلوب  �لعمل  �إىل  “بالنظر  ا.  اأي�صً  2026 عام 
�أن يقت�صر �الإنتاج  هذه �الأر�ش �جلديدة، ميكن 

�الإجمايل ل�صركة “كاتكو جي يف” على ما يقرب من 
65 ٪ من طاقتها �لتقريبية )حو�يل 2600 طن من 

�ملقبلني، مع عائد  �لعامني  �صنوًيا( خالل  �ليور�نيوم 
تقديري بلغ م�صتوى �الإنتاج �لكامل حو�يل 4000 طن 

من �ليور�نيوم �صنوًيا يف عام 2026 على �أقرب تقدير”، 
لل�صركة. �صحفي  لبيان  وفًقا 

كما تزيد رو�صاتوم من مواردها املعدنية. يف ناميبيا، 
منا�صبة  لليورانيوم  روا�صب  الرو�ض  اجليولوجيون  اكت�صف 

للن�ض يف املوقع، وهي الطريقة الأكرث فعالية من حيث 
مل  اليورانيوم.  ل�صتخراج  للبيئة  وال�صديقة  التكلفة 

يتم العثور على مثل هذه الروا�صب يف ناميبيا من قبل. 
ملجموعة  )مملوكة  وهي�صاب  امل�صتنزف(  )�صبه  رو�صينغ 
النووية( منجمان مفتوحان. يف  للطاقة  العامة  ال�صني 

على جوانب  ال�صتك�صاف  اأن�صطة  ت�صتمر  احلا�صر،  الوقت 
لبدء  جارية  وال�صتعدادات  حديًثا،  املكت�صفة  الروا�صب 

لليورانيوم. التجريبي  الإنتاج 

ال�صتنتاجات

اليورانيوم  اأتيحت ملنتجي  ال�صوق احلايل،  كما يوحي و�صع 
ال�صتة الأوىل  فر�صة لإن�صاء و�صادة مالية خالل الأ�صهر 

من العام - بداأت هذه العملية منذ حوايل عام. مع تزايد 
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اأكرث  امل�صتقبل  الأجل، ي�صبح  العقود طويلة  عدد وحجم 
كازاتومربوم:  ل�صركة  ال�صحفي  البيان  يقول  اأماًنا. حيث 

كاٍف  م�صتوى  لدينا  �حلالية  �لعقود  جمموعة  “ت�صمن 
�الإ�صافية  �الإنتاج  �أحجام  ��صتيعاب  �صيتم  باأنه  �لثقة  من 

يف عام 2024 من خالل طلب �ل�صوق”.

الرئي�صني بعيدون عن  اليورانيوم  فاإن منتجي  ومع ذلك، 
يف  الكازاخ�صتانية  ال�صركة  كتبت  حيث  بالبهجة.  ال�صعور 

تقريرها: “يف ر�أينا، ال يز�ل �لتحول �الأ�صا�صي يف ميز�ن 
�إىل  �لعر�ش و�لطلب م�صتمًر�، ويرجع ذلك يف �لغالب 

�لثانوية غري  �لتوريد  باأن م�صادر  �الفرت��صات �خلاطئة 
ا جديدة ل�صركة كاز�تومربوم  حمدودة. هذ� يخلق فر�صً

كمورد موثوق”.

املختلطة.  بالجتاهات  اليورانيوم  �صوق  يتاأثر  عام،  ب�صكل 
من ناحية اأخرى، من الوا�صح اأن املخاوف ب�صاأن اأمن 
تدفع  وبالتايل  باليورانيوم،  تثري الهتمام  الإمدادات 

العقود  اإىل  الأ�صعار لالأعلى، مما يجعل امل�صرتين مييلون 
طويلة الأجل. ومن ناحية اأخرى، من الوا�صح اأن دوافع 

اأ�صا�صية.  اأنها  اإليها بعد على  ُينظر  هذا الهتمام مل 
ا اإىل اأن الأ�صعار الفورية مل ترتفع  وجتدر الإ�صارة اأي�صً

اأمريكًيا للرطل منذ منت�صف �صهر  50 دولًرا  فوق م�صتوى 
يوليو/ متوز.

يف حني متّيز خريف العام املا�صي و�صتاءه بالنتعا�ض 
القت�صادي وارتفاع الأ�صعار ونق�ض كل �صيء، مبا يف 

الربيع وال�صيف ا�صطرابات يف  ذلك �صلع الطاقة، واجه 
التوريد، لكن الأزمة احلادة  التجارة والإنتاج و�صال�صل 

حّلت نف�صها يف منو الإيرادات. 

اإىل  النووية ولكنه مل يتحول  يتزايد الهتمام بالطاقة 
اجتاه �صامل بعد. يف هذا ال�صياق، ُتعد رو�صاتوم حمرًكا 
القارية. فقد  واأوروبا  اإفريقيا  النووية يف  الطاقة  لتطوير 

اتجاهات

بناء  تراخي�ض  على  الرو�صية  النووية  ال�صركة  ح�صلت 
ملفاعالت جديدة يف م�صر واملجر، مع �صب اخلر�صانة 
الأوىل هناك يف عام 2023. مع الأخذ بالعتبار اأنه مت 

�صب اخلر�صانة الأوىل �صابًقا يف اأوروبا يف عام 2007 )يف 
فالمانفيل 3( ويف اإفريقيا يف عام 1976 )يف كويبريج 2(.

ب�صوت  القول  واملحللون  والقت�صاديون  ال�صيا�صيون  يوا�صل 
اإن امل�صتقبل غام�ٌض ورهن الوقت احلايل، لذلك لي�ض  عاٍل 

اأن يكون عدم اليقني هو واقعنا اجلديد لفرتة  م�صتبعًدا 
اأنه و�صط عدم اليقني، تقدم كاميكو  طويلة. ل عجب 

اأدائها  الإدارة وحتليل  تقريًبا يف مناق�صة  فل�صفية  مالحظًة 
لي�صت  �جليو�صيا�صي  �ليقني  عدم  “�إد�رة  اأ�صهر:  �صتة  ملدة 

�لعمل  تاريخ طويل من  لنا. لدينا  بالن�صبة  جديدة 
مع �صركاء �الأعمال �لعامليني و�حلكومات �لدولية يف 

لتقييم  �لوقت  �أخذ  �أهمية  تعّلمنا  لقد  �لنووية.  �ل�صناعة 
�ملتطورة لفهم �الآثار طويلة �ملدى لقر�ر�تنا.  �ملو�قف 

�ليقني �جليو�صيا�صية  وّجهْتنا قيمنا يف حاالت عدم  لقد 
�لقيام بذلك خالل هذه �الأوقات  �ملا�صية و�صتو��صل 

�إذ� وجدنا عدم تو�فق، �صنتخذ �الإجر�ء�ت  �مل�صطربة. 
�ملنا�صبة الإد�رة �ملخاطر”. 

�لرجوع �ىل بد�ية �لق�صم
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�لبناء جاٍر على قدم و�صاق
جتري اأعمال بناء وا�صعة النطاق يف موقع اأول 

حمطة للطاقة النووية يف م�صر. منذ وقت 
لي�ض ببعيد، تفقد املوقَع كباُر امل�صوؤولي الرو�ض 

وامل�صريي، حيث يتم توظيف تخ�ص�صات ال�صناعة 
الدولية للقيام بدورها يف م�صروع البناء.

الن�صط، فقد مت �صّب  البناء  ال�صبعة مرحلة  دخل م�صروع 
اخلر�صانة الأوىل لتاأ�صي�ض الوحدة الأوىل يف يوليو/ متوز 

البناء. وبدء 

اأنه  اأعلن رئي�ض هيئة املحطات النووية اأجمد الوكيل،  كما 
من املقرر النتهاء من �صب الأ�صا�ض للوحدة الثانية يف 
اأجمد  واأ�صاف  املقبل.  الثاين  ت�صرين  نوفمرب/  منت�صف 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الوكيل اأنه من املقرر اأن يتم ت�صغيل الوحدة الأوىل خالل 
املتبقية  الثالث  املفاعالت  ت�صغيل  �صيتم  2028. حيث  العام 
الإجمالية  الإنتاجية  الطاقة  الأخرى بحيث ت�صل  تلو  واحدة 

اإىل 4800 ميجاوات. ملحطة ال�صبعة 

اأو�صك بناء ر�صيف بحري ملحطة  يف الوقت احلا�صر، 
اأّكد اأجمد الوكيل اأن  الطاقة النووية على النتهاء. حيث 

للموقع،  التحتية  البنية  مهًما يف  عن�صًرا  �صيكون  الر�صيف 
التي حتمل معدات  ال�صفن  اإليه  فهو املكان الذي �صت�صل 
اأجزاء  لتو�صيل  الر�صيف  ا�صتخدام  �صيتم  كما  ال�صبعة. 

الطاقة  الت�صغيلي ملحطة  العمر  ال�صيانة طوال  ومواد 
اأماًنا  النووية لأن النقل البحري هو و�صيلة النقل الأكرث 

الثقيلة. للمعدات  والأكرث مالءمة 

الوقت  اأن الر�صيف البحري �صيوّفر  الوكيل  واأ�صاف اأجمد 
�صيكون مهمًة �صعبًة  ا  برًّ الثقيلة  الب�صائع  نقل  واملال لأن 
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ب�صبب عدم وجود طرق وج�صور منا�صبة. عالوًة على ذلك، 
البنية  اأقل من تكلفة  اإن�صاء ر�صيف بحري  فاإن تكاليف 

املطلوبة. للطرق  التحتية 
اأيلول، بداأت م�صانع اإزهورا يف رو�صيا  اأوائل �صبتمرب/  يف 

)جزء من رو�صاتوم( يف ت�صنيع مفاعل نووي لوحدة 
العام  املدير  ليخات�صيف،  األيك�صي  وكان  الأوىل.  ال�صبعة 

اأعطى ال�صوء الأخ�صر للبدء يف  ل�صركة رو�صاتوم، هو من 
ت�صنيع هذا املفاعل خالل حفل مت تنظيمه يف امل�صنع. 
�صُي�صّنع  مفاعل  جمرد  لي�ش  “�إنه  حيث �صرح قائاًل: 

�أ�صلوب حياة جديد بالن�صبة مل�صر.  �إنه  �إزهور�، بل  هنا يف 
بالطاقة �خل�صر�ء  �لبالد  بتزويد  �ل�صبعة  �صتقوم حمطة 

و�مل�صتد�مة ملدة 100 عام. لذ�، �أود �أن �أمتنى من �إزهور� 
لدر��صة �جلغر�فيا  ��صتخد�مها  ت�صّنع معد�ت ميكن  �أن 

قادمة”. ل�صنو�ت عديدة  �لعاملية 

يف اأغ�صط�ض/ اآب، زار وزير القوى العاملة امل�صري 
الوكيل  اأجمد  برفقة  ال�صبعة  اإن�صاء  �صعفان موقع  حممد 

اأرا�صي بناء املفاعل  الوفد  وكبار مديري رو�صاتوم. وتفقد 
اإىل تقارير عن التقدم املحرز  وهياكل الأر�صفة ثم ا�صتمع 

اأعمال البناء. يف 
اأنه �صي�صتمر يف تقدمي  اإىل  واأ�صار الوزير حممد �صعفان 

ال�صبعة طوال فرتة  اإن�صاء  امل�صاعدات الالزمة مل�صروع  كل 
ت�صّلمه. يف وقت �صابق من العام اجلاري، يف يوليو/ متوز، 

مت افتتاح مكتب لوزارة القوى العاملة يف مدينة ال�صبعة 
واأ�صار  وامل�صري.  الرو�صي  بجهود م�صرتكة من اجلانبني 

عملية  �صت�صّهل  �الإجر�ء�ت  “هذه  اأن  اإىل  حممد �صعفان 
�ل�صبعة”. �ملوظفني يف م�صروع  تاأهيل 

اأنحاء  ال�صناعية من جميع  ال�صركات  اأف�صل  ت�صارُك 
العامل يف بناء حمطة الطاقة النووية يف م�صر. ففي اأواخر 
والنووية  املائية  للطاقة  وّقعت �صركة كوريا  اآب،  اأغ�صط�ض/ 

�صتقوم  ال�صبعة. حيث  مل�صروع  عقًدا  )كوريا اجلنوبية( 
ببناء حوايل 80 مبنى وهيكاًل للوحدات الأربع ملحطة 

الطاقة، بالإ�صافة اإىل �صراء وتوريد املعدات واملواد جلزر 
التوربينات. و�صرح هوانغ جو- هو، رئي�ض �صركة كوريا 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

جهدنا،  ق�صارى  “�صنبذل  قائاًل:  والنووية،  املائية  للطاقة 
هذ� عد� عن �خلربة �ملكت�صبة يف دولة �الإمار�ت �لعربية 

�لنووية[،  �إن�صاء حمطة بركة للطاقة  ]من  �ملتحدة 
�ل�صبعة”. م�صروع  �لنجاح يف  لتحقيق 

وافقت رو�صاتوم على اعتماد �صركة كوريا للطاقة املائية 
والنووية كمورد حمتمل من م�صدر واحد بعد امل�صاورات يف 

دي�صمرب/ كانون الأول 2021. وكانت ال�صركة موؤهلة للتفاو�ض 
على �صروط العقد ب�صرط اأن تفي مبتطلبات ال�صراء.

اأر�صييف، مدير الأعمال الدولية يف  حيث يقول بوري�ض 
�لتعاون  باأن  "نحن يف رو�صاتوم مقتنعون  رو�صاتوم: 

�أبًد� حتى يف  �أال يتوقف  يف �لتكنولوجيا �لنووية يجب 
�الأوقات �مل�صطربة. وبداًل من ذلك، يجب �أن نعززها 

بلد�ننا". ل�صالح  ونو�صعها 

دخل امل�صروع مرحلة البناء الن�صط يف يوليو/ متوز. وترى 
ال�صركات العاملية يف حمطة ال�صبعة للطاقة النووية م�صروًعا 

األك�صندر كور�صاجني، نائب الرئي�ض  عمرانًيا جذاًبا. واأ�صار 
الأول مل�صاريع البناء يف �صركة اأتوم �صرتوي اإك�صبورت، اإىل 

اأن �صركة كوريا للطاقة املائية والنووية تن�صم اإىل جمموعة 
من البائعني املوؤهلني، والتي ت�صم كربى ال�صركات امل�صرية 

املختارة لأعمال البناء يف املوقع. 

�لرجوع �ىل بد�ية �لق�صم


