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 املنتدى االقت�شادي 
ال�شرقي الذري 

التزاًما بتطوير اأعمالها يف ال�صرق الأق�صى 
الرو�صي، كانت رو�صاتوم واحدة من اأكرث 

امل�صاركني ن�صاًطا يف املنتدى القت�صادي ال�صرقي 
2022. فقد وّقعت �صركات رو�صاتوم عدًدا من 

التفاقيات وعززت ال�صراكات القائمة ور�صمت 
م�صارات تعاون جديدة يف املنتدى. تهدف 

هذه اجلهود اإىل تو�صيع فر�ص اأعمال �صركة 
رو�صاتوم، اإ�صافة اإىل تاأمني الوجود الرو�صي يف 

اأ�صواق الطاقة العاملية ب�صكل عام.

ال�صمال طريق بحر 

اأطول ممر بحري رو�سي، طريق بحر  يعتمد ت�سغيل 

وال�سفن  الب�سائع  رئي�سية هي:  ركائز  ال�سمال، على ثالث 
املرور. و�سالمة 

اإىل  ال�سحنات  لتو�سيل  ال�سمال  بحر  ُي�ستخدم طريق 
تنتج  التي  ال�سمايل  القطب  الرئي�سية يف  التعدين  مواقع 

الغاز والنفط، ومنذ وقت قريب، النحا�س والذهب. كما 
واملعادن  الأحفوري  الوقود  لنقل  الطريق  ُي�ستخدم هذا 
بامي�سكي  منجم  ت�سغيل  يتم  حتى  النحا�س  )با�ستثناء 

املتجهة  الطرق  اأهمية  ازدادت  وقد  للم�ستهلكني.  غوك( 
العام. اأوائل هذا  لرو�سيا منذ  بالن�سبة  �سرًقا 

ا، مت تفوي�س �سلطة  اأي�سً يف وقت �سابق من هذا العام 
اإدارة  اإ�سدار ت�ساريح الإبحار لطريق بحر ال�سمال من 

الرو�سية(  النقل  تابعة لوزارة  ال�سمال )اإدارة  طريق بحر 
املن�ساأة حديًثا  ال�سمال  العامة لطريق بحر  املديرية  اإىل 

)NSR CD، جزء من رو�ساتوم(. كما مّت تعديل 
العامة  املديرية  لتمكني  الرو�سي  التجاري  ال�سحن  قانون 
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وتعليقها  الإبحار  ت�ساريح  اإ�سدار  ال�سمال من  لطريق بحر 
واإلغائها. قد يكون هذا �سرورًيا اإذا ات�سح اأن اجلليد 

اأن الطق�س يزداد �سوًءا يف املنطقة التي تتجه  اأو  يت�سكل 
والظروف  املعلومات حول اجلليد  يتم جمع  ال�سفينة.  اإليها 

البحرية، وهو ق�سم  العمليات  اجلوية ومعاجلتها يف مقر 
اآخر من املديرية العامة لطريق بحر ال�سمال. حيث تهدف 

ال�سمال  العامة لطريق بحر  اإىل جعل املديرية  رو�ساتوم 
الطريق. ومن  ي�سافرون على  الذين  للعمالء  �ساماًل  متجًرا 

وتوفري اخلدمات،  والوثائق  املعلومات  تبادل  ت�سهيل  اأجل 
متكاملة  رقمية  اإن�ساء من�سة خدماٍت  رو�ساتوم على  تعمل 

وم�ساركتها  ومعاجلتها  الأ�سا�سية  املعلومات  بجمع  تقوم 
اأحوال اجلليد  و�سي�سمل ذلك  ال�سمال.  بحر  لت�سغيل طريق 

املرافقة،  اجلليد  وكا�سحات  القادمة،  والرحالت  والطق�س، 
وغريها.  ال�سفن،  وقوافل 

الأول  الجتماع  ال�سرقي  القت�سادي  املنتدى  ا�ست�ساف 
اأ�سحاب  الذي يجمع  ال�سمال  ملجل�س مالحة طريق بحر 

ليخات�سيف،  األيك�سي  اأو�سح  وقد  الطريق.  امل�سلحة يف هذا 
باأن:  العام ل�سركة رو�ساتوم، هدف املجل�س  املدير 

يف  املرور  حركة  و�شالمة  والراحة  االقت�شادية  "اجلدوى 
ال�شمال هي قيم ثابتة ميكن تعزيزها، فقط،  طريق بحر 

بالتعاون".

اأّكد �سريغي فرانك، والذي مت انتخابه رئي�ًسا ملجل�س  كما 
لل�سنوات  الأ�سا�سية  املهمة  اأن  �سوفكومفلوت،  الإدارة يف 

القادمة هي جعل املالحة يف طريق بحر ال�سمال م�ستمرًة 
اأمربو�سوف، نائب  اأّكد يفغيني  واآمنًة على مدار العام. كما 

الغاز  �شحنات  بداية  "اأن  رئي�س جمل�س الإدارة يف نوفاتك: 
�شتحّول  العام  ال�شرق على مدار  امل�شال باجتاه  الطبيعي 
طريق بحر ال�شمال، ب�شكل نهائي، اإىل ممر نقل دويل". 

ل�سمان  لكا�سحات اجلليد اجلديدة  دائمة  توجد حاجة 
التنقل املنتظم على مدار العام يف طريق بحر ال�سمال. 
الهدف، فكا�سحة  لذلك تعمل رو�ساتوم على حتقيق هذا 

اأورال، على و�سك  الثالثة للم�سروع 22220،  اجلليد 

أخبار روساتوم
اأوتومفلوت.  الرو�سي  النووي  الأ�سطول  اإىل م�سغل  الن�سمام 

وت�سوكوتكا.  ياقوتيا  اأخريني هما  اثنتني  اإن�ساء  يتم  كما 
كا�سحة اجلليد الأوىل يف امل�سروع 10510 )ليدر(، 

اأي�سا قيد الإن�ساء. يف الوقت احلا�سر، ت�سّغل  رو�سيا، هي 
النووية. بالطاقة  تعمل  كا�سحات جليد  �ست  اأوتومفلوت 

كما يتوّجب بناء ما يقرب من 80 �سفينة اأخرى من 
الت�سغيل  ل�سمان   2035 بحلول عام  كا�سحات اجلليد 

ال�سفن  بناء  اأحوا�س  اأن  ال�سمال. ومبا  ال�سليم لطريق بحر 
اإىل  بالكامل، فهناك حاجة  الرو�سية احلالية حمجوزة 

املزيد من مواقع بناء ال�سفن. لذلك تدر�س رو�ساتوم 
لتح�سني  املتاحة  املتحدة« اخليارات  ال�سفن  بناء  و«�سركة 
الو�سع، مبا يف ذلك اإن�ساء حو�س بناء ال�سفن يف جزيرة 

كوتلني يف خليج فنلندا لبناء �سفن ذات �سعة كبرية.

طاقة جديدة

تنمية  ترّكز على  اتفاقيات  رو�ساتوم خم�س  �سركات  وّقعت 
ال�سرقي.  القت�سادي  املنتدى  الهيدروجني يف  اقت�ساد 
اأوفر�سيز، وهي جزء من  حيث عقدت �سركة رو�ساتوم 

�سركة هند�سة  مع  �سراكًة  الرو�سية،  النووية  ال�سركة 
ال�سينية  ال�سركة  وتتمتع   .)CEEC( ال�سينية  الطاقة 

ب�سجٍل طويل يف تطوير حلول الطاقة، مبا يف ذلك م�ساريع 
اآب  اأغ�سط�س/  اأ�سبح معروًفا، منذ  الهيدروجني. وقد 

حو�ص بناء ال�صفن م�صنوع من املواد 
املركبة

رو�ساتوم  واأوماتك�س )فرع  �سخالني  وّقعت حكومة 
اتفاقيًة  املتقدمة(  والتكنولوجيا  املواد  مع  يتعامل  الذي 

ال�سرقي 2022 لإن�ساء حو�س  يف املنتدى القت�سادي 
التحتية  البنية  املواد املركبة بدًءا من  ال�سفن من  لبناء 
ال�سفن  بناء  �سيبني حو�س  كور�ساكوف.  مليناء  احلالية 

ال�سيد. �سفن  اأ�سغر حجًما، خا�سة  �سفًنا 
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اأوروبا �سرعت يف بناء  املا�سي، اأن منطقة و�سط و�سرق 
اأحد اأكرب م�سانع الهيدروجني الأخ�سر يف العامل يف 

اأمريكي. 2 مليار دولر  بقيمة  قان�سو،  لنت�سو مبقاطعة 

اأن يتم اإطالق م�سروع �سخالني للهيدروجني يف  من املتوقع 
العام 2025 لإنتاج 30 األف طن من الهيدروجني �سنوًيا. 

اإىل 100000 طن �سنوًيا بحلول العام  و�ستنمو قدرتها 
�سخالني  ونقله من  الهيدروجني  ت�سييل  و�سيتم   .2030

اأو�سح يفغيني باكرمانوف،  اإىل ال�سني يف �سهاريج. وقد 
اأوفر�سيز، يف مقابلة مع �سحيفة �سرتانا  رو�ساتوم  رئي�س 

مهتمٌة  ال�شينية  الطاقة  هند�شة  "�شركة  قائاًل:  رو�ساتوم 
تكنولوجيا  وبائع  كمطّور،  م�شروعنا  يف  الكاملة  بامل�شاركة 

وم�شتهلك. مع االأخذ يف االعتبار التغيريات االأخرية 

ُوّقعت يف املنتدى القت�صادي  اتفاقيات اأخرى 
ال�صرقي

خرينت�سيف  ومركز  اأوفر�سيز  رو�ساتوم  وّقعت  	•
اتفاقية  الف�سائي  والإنتاج  لالأبحاث  احلكومي 
تعاون تن�س، من بني اأمور اأخرى، على اإمداد 

ال�سواريخ  بوقود  الف�سائية  فو�ستوت�سني  قاعدة 
الهيدروجيني.

للفيزياء  مو�سكو  ومعهد  اأوفر�سيز  رو�ساتوم  اتفقت  	•
ون�سر  توحيد اجلهود يف تطوير  والتكنولوجيا على 

تكنولوجيا  الهند�سية يف جمال  واحللول  املعدات 
الهيدروجني.

 GAZ وجمموعة  اأوفر�سيز  رو�ساتوم  �سراكة  	•
لدرا�سة  امل�سغوط  الطبيعي  للغاز  رو�سيا  ومو�سكو 

الهيدروجني يف رو�سيا. اآفاق م�ساريع نقل 

 VEBو اأوفر�سيز  رو�ساتوم  وقعت  	•
م�ساريع  يف  للتعاون  اتفاقيًة   Infrastructure

الهيدروجني.

ووزارة  والتكنولوجيا  العلوم  ووزارة  رو�ساتوم  وقعت  	•
للتعاون  اتفاقية  ميامنار  الكهربائية يف  الطاقة 

للفرتة  النووية  للطاقة  ال�سلمية  ال�ستخدامات  يف 
اإمكانية بناء  2022-2023. وين�ّس هذا التفاق على 

مفاعل وحدات �سغرية يف ميامنار، وتدريب املوظفني 
النووية. اإيجابية جتاه الطاقة  وبناء مواقف عامة 

الرو�سي،  الأق�سى  ال�سرق  تنمية  وزارة  وافقت  	•
�ساخا  والبيئة، وحكومة  الطبيعية  املوارد  ووزارة 

تطوير جمموعة  رو�ساتوم على  و�سركة  )ياقوتيا(، 
اإقليمية مدعومًة مبفاعل وحدات �سغرية.  تعدين 

وديبوتات�سكوي  كيوت�سو�س  مناجم  املجموعة  �ست�سم 
وخطوط  العامة  واملرافق  التحتية  والبنية  وتريتياخ 

الطاقة. نقل 

 Rusatom Additive وّقعت  	•
الأق�سى  ال�سرق  وجامعة   Technologies

اأول مركز  اتفاقية لإن�ساء   )FEFU( الفيدرالية
الأق�سى  ال�سرق  امل�سرتك يف جامعة  للو�سول  اإ�سايف 

الفيدرالية.

بالن�شبة لنا حتديد  ال�شروري  ال�شراكة، من  يف هيكل 
باكرمانوف  ي�ستبعد  ومل  للم�شروع".  اجلديد  الرتتيب 

وفيتنام. اليابان وكوريا اجلنوبية  اإىل  الهيدروجني  توريد 

أخبار روساتوم
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�شيُد اأ�شماٍك بلم�شٍة نووية
اأيلول، نّظمت رو�صاتوم  اأوائل �صبتمرب/  يف 

الثانية يف خليج  بطولة �صيد الأ�صماك الدولية 
للطاقة  لينينغراد  بالقرب من حمطة  فنلندا 

النووية. وقد جاء ال�صيادون من ت�صع دول 
ال�صيد  لتجربة  رو�صيا  اإىل  لـرو�صاتوم  �صريكة 

بالقرب من حمطات الطاقة النووية.

يعّد �سيد الأ�سماك يف خزانات املياه بالقرب من حمطات 
ملوظفي  ماألوًفا  �سيًئا  ال�سيد  وبطولت  النووية  الطاقة 
تيتوف،  يقول فادمي  الرو�سية. حيث  النووية  ال�سركات 

"تنظم رو�شاتوم دورات  الدولية:  �سبكة رو�ساتوم  رئي�س 
�شيد االأ�شماك يف خزانات املحطة النووية منذ اأكرث من 
اأن الذين يعملون يف ال�سناعة  اإىل  ع�شر �شنوات". م�سرًيا 

اآمنة، ولكن  النووية ل يحتاجون اإىل القتناع باأن الأ�سماك 
ل�سوء احلظ، ن�سر الأ�سخا�س الذين ل يعرفون �سيًئا عن 
ال�سحة.  لها من  اأ�سا�س  ل  �سائعاٍت  النووية  التكنولوجيا 

الأ�ساطري.  لتبديد تلك  البطولة  لذلك مت تنظيم هذه 
الدولية  رو�ساتوم  �سبكة  امل�سابقة،  قام منظمو هذه  فقد 

النووية  اأتوم )م�سغل حمطات الطاقة  اإنريجو  ورو�س 
الأ�سماك يف  بالت�سال بجمعيات �سيد  يف رو�ساتوم(، 

الذين  الأ�سماك املحرتفني،  بلدان خمتلفة لدعوة �سيادي 
اإىل  اإ�سافًة  يك�سبون رزقهم عن طريق �سيد الأ�سماك، 

الهواة.

اأقيمت البطولة لأول مرة يف العام 2019، وح�سرها 
وبنغالدي�س  والهند  املجر وم�سر  اأ�سماك من  �سيادو 

وب�سبب  ولكن،  �سنوية،  املنظمون جلعلها  وتركيا. خطط 
وباء الكورونا، مت تاأجيل البطولة حتى هذا العام. وقد 

اأفريقيا  الثانية مبنتخبات من جنوب  البطولة  تعززت 
موظفو  رو�سيا  مّثل  واأرمينيا.  وكازاخ�ستان  واأوزبك�ستان 
النووية )جزء من  للطاقة  وتيتان-2  لينينغراد  حمطتي 

رو�ساتوم(. وقد تناف�س يف البطولة ثالثة ع�سر فريًقا، كل 
فريق مكّون من اثنني من ال�سيادين.

فيه.  للم�ساركة  اخلا�سة  اأ�سبابه  متناف�س  لكل  كان 
على �سبيل املثال، در�س لزلو كرين الطب البيطري يف 

فورونيج، ويزور رو�سيا كثرًيا وكان ميار�س �سيد الأ�سماك 
"�شمعت  البطولة قائاًل:  منذ طفولته، وقد �سّرح قبل 
النووية من ابن عمي  عن بطولة حمطة لينينغراد 

الذي �شارك فيها قبل ثالث �شنوات. �شيكون من املثري 
االأ�شماك يف خليج فنلندا، على م�شاحة  لالهتمام �شيد 

املجر، لي�س لدينا �شوى نهر وبحريات  �شا�شعة. ففي 
�شغرية - ال توجد م�شاحات كبرية مثل هنا".

النا�سر عبد  امل�سري عبد  املنتخب  قائد  ي�سارك  بينما 
"لقد  الثانية، فقال:  للمرة  اللطيف يف بطولة رو�ساتوم 
جئت مع فريق هذه املرة. اأردت اأن اأظهر لزمالئي يف 

النووية وهي  التي ت�شم حمطة للطاقة  البلدَة  الفريق 
النا�س  يعي�س  وكيف  النووية،  ال�شبعة  مبحطة  �شبيهة 
اإنها   - النووية  هناك. ي�شعدنا زيارة حمطة لينينغراد 

اآمنٌة متاًما، ونحن  لنا. املحطة  بالن�شبة  جتربة ممتازة 
على يقني من اأن حمطة ال�شبعة النووية لن تكون اأقل 

اأماًنا".

اأوزبك�ستان، فلديه  اأما فالدميري تيغاي، ع�سو يف فريق 
النووية. حيث  للطاقة  لينينغراد  اهتمام مهني يف حمطة 
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"حمطة الطاقة النووية هي من�شاأٌة هائلة من  قال: 
تعمل  راأيت كيف  لقد  التكنولوجي.  التعقيد  حيث 

اأنظمة  النووية، وما هي  للطاقة  لينينغراد  حمطة 
بالن�شبة  للغاية  كانت ملهمة  لقد  بها.  االأمان اخلا�شة 

اأمتتة �شناعية". ويف الوقت احلايل،  يل كمدير ل�شركة 
اأول  بناء  اإمكانية  اأوزبك�ستان  و�سلطات  رو�ساتوم  تناق�س 

با�ستخدام مفاعالت  البالد  النووية يف  للطاقة  حمطة 
التي  هذه  الطاقة  مفاعالت  اأثبتت  فقد   .1200-VVER

اآمنة وموثوق بها  اأنها  النووية  لينينغراد  تعمل يف حمطة 
ت�سّدرها  التي  املتقدمة  الرو�سية  للتقنيات  منوذًجا  وت�سّكل 

رو�ساتوم اإىل بلدان اأخرى.

 Pro املعتمد من قبل  بال�سكل  البطولة  مت تنظيم 
لكن  بالقارب.  الدوار  ال�سيد   -  Anglers League
الوقت الذي بداأت  الفو�سى: فبحلول  القمر ت�سبب يف بع�س 

اأيام وانخف�س  البطولة، كان املد ينح�سر ملدة ع�سرة  فيه 
من�سوب املياه يف اخلليج مبقدار مرت ون�سف. وكان على 

الأ�سماك كانت  ال�ساطئ لأن  بعيًدا عن  الإبحار  ال�سيادين 
تتبع طعامها يف العمق. تكّون كل فريق من �سخ�سني 

اأبحر  املتبعة.  القواعد  برفقة حكم رو�سي �ساعدهم وراقب 
اأولئك الذين مل ميار�سوا  احلكام بالقوارب و�ساعدوا 

ال�سيد الدوار من قبل.

7 كيلو  اإجمايل  ا�سطاد املتناف�سون 203 �سمكة بوزن 
اأكرب �سمكة كانت عبارة عن �سمكة كراكي رحمية  غراًما. 

تزن 500 جرام ا�سطادها متناف�س هندي، وح�سل 
على جائزة اأكرب �سيد. مل يتم وزن الأ�سماك التي مت 

الن�ساط  ا من حيث  اأي�سً �سيدها فح�سب، بل مت اختبارها 
الإ�سعاعي. حيث مت حتليل جميع الأ�سماك التي مت �سيدها 

اأتالي من فريق ال�سيد  اإ�سعاع. يقول ليفينت  بحًثا عن 
االإ�شعاعي  الن�شاط  اأن م�شتوى  تاأكدنا من  "لقد  الرتكي: 
كان �شمن احلدود امل�شموح بها". ثم مت اإطالق الأ�سماك 

مرة اأخرى يف املاء.

وقال فادمي تيتوف: "نويل اأهميًة كبريًة الأحداث مثل 
اأن الطاقة النووية  هذه الأنها متنحنا فر�شة الإظهار 

النووية  التكنولوجيا  واأن  النظيفة  للطاقة  هي م�شدر 
نرى  اأن  ي�شعدنا  البع�س.  بع�شهما  يكمالن  والطبيعة 

اأن االأ�شماك  باأنف�شهم  �شيوفنا من ت�شع دول يرون 
النووية  الطاقة  تعي�س على مقربة من حمطة  النظيفة 

التي تعمل منذ ما يقرب من ن�شف قرن".

 1462 بلغ  باإجمايل �سيد  بالبطولة  الهندي  املنتخب  فاز 
�سانتو�س جاي�سوارا، هو مدّون  الفائزين،  اأحد  غراًما. 

الأ�سماك  فيديو حول �سيد  وي�سنع مقاطع  اليوتيوب  على 
فيديو  و�سريالنكا. كما �سّور مقطع  وبنغالدي�س  الهند  يف 
عن ال�سيد يف خليج فنلندا. جاء فريق م�سر يف املرتبة 

باجلائزة  امل�سرتك  امل�سري  الرو�سي  الفريق  وفاز  الثانية. 
الثالثة. 

الرجوع اىل بداية الق�شم
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اجلانب الهند�شي
حتتل �صركة رو�صاتوم املرتبة الأوىل عاملًيا 

اإن�صاوؤها  من حيث مفاعالت الطاقة التي يتم 
حالًيا يف اخلارج وتراكم الطلبات اخلا�صة 

الهند�صة  وتعترب  النووية.  الطاقة  مبحطات 
الهند�صة  ق�صم  اخت�صا�ص  من  والبناء  النووية 
يف رو�صاتوم. دعونا نلقي نظرة فاح�صة عليه.

اإنريجو  اأتوم  للق�سم يف  الهند�سية  الكفاءات  تتمركز 
AtomEnergoProekt، وهي منظمة  برويكت 
ونيجني  الأوجه ت�سم مراكز هند�سية يف مو�سكو  متعددة 

اأعمال  بحثية ووحدات  ومعاهد  و�سانت بطر�سربغ  نوفغورود 
ا  اأي�سً الهند�سي  الق�سم  ي�سمل  اأخرى يف رو�سيا واخلارج. 

 AtomStroyExport اإك�سبورت  اأتوم �سرتوي 
الدولية(  والأق�سام  نوفغورود،  ونيجني  )مكاتب يف مو�سكو 

الفرعية. الإن�ساءات  و�سركات 

يتلقى الق�سم حوايل 80٪ من عائداته من امل�ساريع 
الهند�سة خدمات  لق�سم  التابعة  ال�سركات  تقدم  اخلارجية. 

انظر  التفا�سيل،  من  )ملزيد   EPCMو  EPو  EPC
اأدناه(. يقوم هذا الق�سم، يف رو�سيا ويف  ق�سم التعريفات 

دول اأخرى يف جميع اأنحاء العامل، بت�سميم وبناء حمطات 
-VVER1000 و-VVER النووية مبفاعلي  للطاقة 

النيوترونية  الطاقة  وامل�ساركة يف تطوير مفاعالت   ،1200
ال�سريعة، وي�سارك يف م�سروع بروريف )اخرتاق(. كما 

الأبعاد  متعددة  منتجات برجمية  بتطوير  الق�سم  يقوم 
املعقدة. الهند�سية  املرافق  وت�سغيل  لإدارة 

ت�سميم حمطة  الق�سم  والباحثون يف  املهند�سون  طّور 
VVER-1200، وهو  للطاقة النووية مع مفاعالت 

الطاقة  ل�سركة رو�ساتوم يف قطاع حمطات  الرئي�سي  املنتج 
تعمل  �سلبية  باأنظمة  �سالمتها  تعزيز  يتم  الكبرية.  النووية 
اإزالة احلرارة املنبعثة من املولدات البخارية وغالف  على 
املفاعل  و�سالمة  ا�ستقرار  الحتواء وميكنها احلفاظ على 
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النووي لفرتة زمنية غري حمدودة تقريًبا.

اأربع مفاعالت من هذا النوع قيد الإن�ساء  يوجد، حالًيا، 
النووية.  تيانوان و�سوداباو للطاقة  يف ال�سني، يف حمطتي 

ت�سميم  بتطوير  الرو�سية  ال�سركات  تقوم  للعقود،  ووفًقا 
الأ�سا�سية، وتقدمي  املعدات  وتوريد  النووية،  اجلزر 

والت�سغيل.  والرتكيب  الت�سميم  على  الإ�سراف  خدمات 
اأربع وحدات مفاعل  النووية لديها  للطاقة  تيانوان  حمطة 

الت�سغيل. قيد  الت�سميم  رو�سية   1000-VVER

VVER-1000 مت بناوؤهما  يف الهند، يعمل مفاعالن 
للطاقة  كودانكولم  الرو�سي يف حمطة  للت�سميم  وفًقا 

اأخرى قيد الإن�ساء حالًيا.  اأربع مفاعالت  النووية. ويوجد 
الثالثة والرابعة  وقد مت �سب اخلر�سانة الأوىل للوحدتني 

يف يونيو/ حزيران واأكتوبر/ ت�سرين الأول من العام 
2017 والوحدتني اخلام�سة وال�ساد�سة يف يونيو/ حزيران 

ودي�سمرب/ كانون الأول من العام 2021 على التوايل. حتى 
الآن، مت تركيب وعاء �سغط للمفاعل ومت جتميع معدات 
اجلزر النووية يف وحدة كودانكولم الثالثة. ويف الوقت 

نف�سه، جتري ال�ستعدادات لرتكيب وعاء �سغط مفاعل يف 
الوحدة الرابعة. و�سيبداأ تركيب معدات كبرية احلجم يف 

العام 2023. الوحدتني اخلام�سة وال�ساد�سة يف 

اأول  اأما يف بنغالدي�س، فتقوم �سركة رو�ساتوم ببناء 

النووية يف البالد، روبور، والتي �ست�سم  حمطة للطاقة 
VVER-1200. بداأ اإن�ساء الوحدة الأوىل  مفاعالت 

ر�سمًيا يف نوفمرب/ ت�سرين الثاين من العام 2017، تلتها 
الوحدة الثانية يف يوليو/ متوز من العام 2018. يف الوقت 
احلايل، يتم جتميع وتركيب معدات كبرية احلجم يف كال 
الوحدتني. يف اأكتوبر/ ت�سرين الأول من العام 2021، مت 

تركيب وعاء �سغط باملفاعل يف الوحدة الأوىل.

ل�سركة  الهند�سي  للق�سم  التابعة  ال�سركات  بداأت  يف م�سر، 
النووية. ففي  للطاقة  ال�سبعة  اإن�ساء حمطة  رو�ساتوم يف 
�سهر يوليو/ متوز من هذا العام، مت �سب اأول خر�سانة 
اإنتاج املعدات للم�سنع  لقاعدة الوحدة الأوىل. كما بداأ 

بالتوازي مع تدريب الكادر امل�سري. ويف اأغ�سط�س/ اآب، 
املائية  للطاقة  ان�سمت �سركة ذات �سمعة طيبة - كوريا 
والنووية )KHNP، كوريا اجلنوبية( - اإىل امل�سروع 

اإك�سبورت لبناء جزر  اأتوم �سرتوي  ووّقعت عقًدا مع 
البناء  الر�سمي لأعمال  البدء  املقرر  التوربينات. ومن 

ت�سرين  نوفمرب/  ال�سبعة يف  الثانية من حمطة  بالوحدة 
اأربع مفاعالت،  الثاين املقبل. �سيكون هناك ما جمموعه 

و�سيكون لكل منها مدة خدمة �ستني عاًما.

اأما التقدم يف حمطة باك�س 2 النووية )املجر( فال 
الهيئة  اأ�سدرت  اآب،  اأغ�سط�س/  اأواخر  اأهمية. ففي  يقل 
مبفاعالت  وحدتني  لبناء  ت�سريًحا  الوطنية  التنظيمية 

املفاعالت  اأن  البناء  رخ�سة  توؤكد   .1200-VVER
والأوروبية. على  ال�سالمة املجرية  اجلديدة تفي مبعايري 
اأمان  باأنظمة   2 باك�س  �ستتميز حمطة  وجه اخل�سو�س، 
وهيكل خر�ساين مقوى مزدوج،  متقدمة،  و�سلبية  ن�سطة 
وما�سك مركزي. ومن املتوقع �سب اخلر�سانة الأوىل يف 
الثاين املقبل. اأو نوفمرب/ ت�سرين  اأكتوبر/ ت�سرين الأول 

الوحدة  ت�سغيل  العمل على بدء  يف بيالرو�سيا، يجري 
الثانية من اأول حمطة للطاقة النووية يف البالد. اأول 

تو�سيله  بالفعل: مت  الت�سغيل  قيد   1200-VVER مفاعل 
العام  الثاين من  ت�سرين  نوفمرب/  الوطنية يف  بال�سبكة 

أقسام روساتوم
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2020 ودخل حيز الت�سغيل التجاري يف يونيو/ حزيران من 
العام 2021.

الفنية  امل�ستندات  باإعداد  اإنريجو برويكت  اأتوم  تقوم  كما 
اآكويو للطاقة النووية يف تركيا. يف يوليو/ متوز  ملحطة 

من العام 2022، مت �سب اخلر�سانة الأوىل للوحدة 
اآكويو، وبالتايل فاإن جميع املفاعالت  الرابعة يف حمطة 

الأربعة يف املحطة يف مرحلة البناء. مت بالفعل تركيب 
البخار،  ما�سك مركزي، ووعاء �سغط املفاعل، ومولدات 

وم�سخات الدوران الرئي�سية يف الوحدة الأوىل، ومت 
الأ�سا�سي.  اأنابيب �سائل التربيد  النتهاء من حلام خط 

يف الوحدة الثانية، مت و�سع ما�سك مركزي ووعاء �سغط 
التوربني  اأ�س�س  بينما مت �سب اخلر�سانة على  املفاعل، 

واجلزر النووية ومت تركيب املا�سك الأ�سا�سي يف الوحدة 
الثالثة.

رو�ساتوم  ل�سركة  الهند�سي  الق�سم  فيبني  رو�سيا،  اأما يف 
VVER-TOI مبتكرتني يف كور�سك  وحدتي مفاعل 

والثامنة يف  ال�سابعة  للوحدتني  الفنية  امل�ستندات  ويطّور   ،2
واملزودتني مبفاعل من  النووية  للطاقة  لينينغراد  حمطة 

-BN VVER-1200 ومفاعل نيوتروين �سريع  طراز 
النووية. للطاقة  بيلويار�سك  بناوؤه يف حمطة  ليتم   1200

2 �ستحل  املفاعالت اجلديدة املزمع بناوؤها يف كور�سك 

الت�سغيل  RBMK-1000 قيد  اأربع مفاعالت  حمل 
من املقرر اإغالقها. يف الوحدة الأوىل من كور�سك 2، مت 
تركيب قبة احتواء حتى الآن وبداأت عمليات اللحام على 

اأنابيب التربيد الأولية. كما مت النتهاء من تركيب اجلزء 
الأ�سطواين من وعاء الحتواء يف الوحدة 2.

الإ�سعاعي يف موقع وحدتي  الت�سجيل  بداأت عمليات 
ومن  املحدد.  املوعد  قبل  والثامنة  ال�سابعة  لينينغراد 

املتوقع اأن يتم ت�سغيل الوحدات اجلديدة يف العامني 2030 
الثالثة  الوحدتان  ُت�ستبدل  التوايل. �سوف  و2032 على 
�سيتم  والتي   ،1000-RBMK والرابعة مبفاعالت 

الوقت.  ت�سغيلها بحلول ذلك  اإيقاف 

الرجوع اىل بداية الق�شم

أقسام روساتوم

تعريفات

EPC هو عقد ين�ّس على خدمات الهند�سة 
الوراثية(  واملوارد  والت�سميم  )البحث 

واملعدات(  املواد  وامل�سرتيات )اختيار و�سراء 
والت�سغيل(. والتجميع  )الرتكيب  والبناء 

EPCM هو عقد بناء يعمل مبوجبه املقاول 
واملوردين  املقاولني  العميل يف اختيار  كوكيل 
واأحكام اخلدمات.  �سروط  ب�ساأن  والتفاو�س 

البناء لكنه ل يقوم  ي�سرف املقاول على عملية 
البناء. باأعمال 

ال�سراء الهند�سية  EP هو عقد يوفر خدمات 
واملعدات.
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اأقوال بال اأفعال
ن�صرت الرابطة العاملية للطاقة النووية 

تقرير الأداء النووي العاملي للعام 2022، 
والذي ت�صتعر�ص فيه التغيريات والتطورات 

التي ا�صتجدت يف جمال ال�صناعة النووية 
العاملية خالل العام 2021. ال�صيء الأكرث 

اإثارة لالهتمام يف التقرير لي�ص الإح�صائيات، 
بل ال�صتنتاجات التي قّدمتها املديرة العام 

WNA، �صما  للجمعية النووية العاملية 
بيلباو- واي- ليون. وهي تلقي باللوم على 

املجتمع العاملي لعدم كفاية جهوده يف زيادة 
ح�صة الطاقة النووية يف مزيج الطاقة العاملي.

النووية الح�صاءات 

اأنتجت املفاعالت النووية 2653 ترياواط �ساعي من 
الكهرباء يف العام 2021. هذا الرقم مرتفع - فقد كان 

اأعلى مرتني فقط يف تاريخ الطاقة النووية،  توليد الطاقة 
يف 2019 )2657 ترياواط �ساعي( ويف 2006 )2660 

ترياواط �ساعي(. بعد النخفا�س احلاد يف عام 2012 
كارثة  بعد  للطاقة  اليابان ملفاعالتها  اإغالق  على خلفية 

اجتاًها  الالحقة  الت�سع  ال�سنوات  اأظهرت  فوكو�سيما، 
وا�سًحا. ت�ساعدًيا 

ومع ذلك، فاإن النمو يف توليد الطاقة النووية مل يكن 
الكهرباء  اإنتاج  ارتفع  املناطق اجلغرافية. فقد  حتى عرب 

واآ�سيا واأفريقيا  يف حمطات الطاقة النووية يف رو�سيا 
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الو�سع يف  بينما كان  ال�سرقية.  واأوروبا  واأمريكا اجلنوبية 
و�سط اأوروبا وغربها خمتلًفا، على الرغم من ذلك: "ازداد 

اأوروبا وو�شطها، لكن االجتاه  ا يف غرب  اأي�شً التوليد 
العام يف هذه املنطقة ال يزال هابًطا. فقد انخف�س 

ال�شمالية  اأمريكا  التوايل يف  الثاين على  للعام  التوليد 
حيث مت اإغالق املزيد من املفاعالت يف الواليات 

املتحدة".

ا. من  اأي�سً التوليد، فاإن الو�سع متناق�س  من حيث قدرة 
املركبة ملحطات  ال�ستطاعة  اإجمايل  ارتفع  اأخرى،  ناحية 

الطاقة النووية العاملة )مبا يف ذلك تلك التي مت اإغالقها 
ولكن مل يتم اإيقاف ت�سغيلها( اإىل 370 غيغاواط يف العام 

2021، بزيادة قدرها 1 غيغاواط على اأ�سا�س �سنوي اإىل 
اأخرى،  التوليد النووي. من ناحية  م�ستوى قيا�سي يف تاريخ 
انخف�س عدد مفاعالت الطاقة مبقدار خم�سة اإىل 436 يف 
نف�س الفرتة. ووفًقا للتقرير، فاإن حوايل 70٪ منها عبارة 

.)PWR( عن مفاعالت تعمل باملاء امل�سغوط

بلغ ا�ستخدام الطاقة النووية يف عام 2021 متو�سط 
82.4٪ على م�ستوى العامل )80.3٪ يف عام 2020(، 

بعد اأن ظل ثابًتا عند حوايل 80٪ منذ عام 2000. وقد 
يختلف من منطقة اإىل اأخرى، ولكن يف كل منها بقي عامل 

ال�سنوات  نف�سه كما يف  امل�ستوى  ال�ستطاعة عند حوايل 
يف  بالعمر  مرتبط  انخفا�س  يوجد  "ال  ال�سابقة.  اخلم�س 
اأداء املفاعالت النووية.  حيث ال ُيظهر عامل اال�شتطاعة 
املا�شية  ال�شنوات اخلم�س  للمفاعالت على مدى  املتو�شط 

اأي تباين اإجمايل كبري مع العمر. فقد مت حتقيق 
العاملية يف  اال�شتطاعة  حت�شينات يف متو�شط عوامل 

املفاعالت  املفاعالت من جميع االأعمار، ولي�س فقط 
اجلديدة ذات الت�شميمات االأكرث تقدًما" ح�سب ما جاء 

التقرير. يف 

يف العام 2021، مت ت�سغيل �ست مفاعالت نووية جديدة. 
ويبلع عمر معظم حمطات الطاقة النووية يف العامل من 

30- 39 عاًما، رغم اأن م�ساهمة املحطات احلديثة )اأقل 
من 10 اأعوام( بداأت يف النمو بعد جمود خالل الأعوام 

2005- 2010. ففي العام 2019، جتاوز عمر بع�س 
حمطات الطاقة النووية العاملة 50 عاًما للمرة الأوىل على 

الإطالق.

ما هو بروريف

الرو�سية( هو  باللغة  بروريف )وتعني اخرتاق 
اإن�ساء من�ساأة  ين�س على  والذي  لرو�ساتوم  م�سروع 

طاقة نووية متكاملة تتكون من حمطة نووية 
ووحدة لإعادة معاجلة الوقود النووي واإعادة 

النهائية  الإزالة  اإىل  ت�سنيعه. كما يهدف بروريف 
الوقود  اإنتاج  النفايات امل�سعة من دورة  جلميع 
يف  املتكاملة  املن�ساأة  �ست�ساهم  منه.  والتخل�س 

حتقيق عدد من الأهداف هي:

التي  النووية  املفاعالت  الق�ساء على حوادث   .1
تتطلب الإخالء، اأو على الأقل اإعادة توطني 

املحليني؛ ال�سكان 

املناف�سة مع  النووية قادرًة على  جعل الطاقة   .2
حمطات توليد الطاقة ذات الدورة املركبة 

اأ�سا�س  على  ال�سم�سية  والطاقة  الرياح  وطاقة 
LCOE؛ الكهربائية  للطاقة  امل�ستوية  التكلفة 

اإغالق دورة الوقود النووي لزيادة ال�ستفادة   .3
الطبيعي. اليورانيوم  املوجودة يف  الطاقة  من 

اإىل مادة  النووية  النفايات  تعّلم طريقة حتويل   .4
الطبيعية. امل�سعة  للمواد  معادلة 

التح�سينات  النت�سار من خالل  تعزيز عدم   .5
التخلي عن تخ�سيب  التكنولوجية، مبا يف ذلك 

واإنتاج  النووية،  الطاقة  لتوليد  اليورانيوم 
الأ�سلحة،  ل�سنع  املخ�س�س  البلوتونيوم 

الوقود  اإعادة معاجلة  اأثناء  البلوتونيوم  وف�سل 
اإىل نقل  تقليل احلاجة  امل�ستهلك، ف�ساًل عن 

النووية. املواد 
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يف العام 2021، مت �سب اخلر�سانة الأوىل يف ثماين 
مفاعالت نووية كبرية، وبداأ العمل يف مفاعلني نوويني 

نيوتروين �سريع بقدرة  اأحدها هو مفاعل  �سغريين. 
بالر�سا�س من ت�سميم رو�سي  300 ميغاواط ومربد 

الأوىل  اخلر�سانة  تلك  كانت   .300-BREST-OD
اأجل مفاعل نيوتروين �سريع خالل العام  التي �سبها من 

BREST اإىل م�سروع بروريف )من  الفائت. ينتمي 
اأجل تفا�سيل اأكرث انظر ما هو بروريف يف الأ�سفل(

يف العام 2021، مت اإغالق ع�سرة مفاعالت لالأبد. وي�سري 
واملفاعل  الثالثة  االأملانية  "املفاعالت  اأن  اإىل  التقرير 

بالتوقف  �شيا�شي  لقرار  نتيجة  اإغالقهما  التايواين مت 
النووية". الطاقة  توليد  التدريجي عن 

ُي�صتخدم والفحم  نقا�ص  الذرة مو�صع 

بيلباو- واي-  �سما  للتقرير، عّلقت  يف املالحظات اخلتامية 
ليون على بع�س الحداث الرئي�سة خالل العام 2021، 

الأهم ذلك، خّل�ست اأهم الأخبار الرائجة خالل الن�سف 
الأول من العام 2022.

فقد �سددت �سما بيلباو- واي- ليون، من بني موا�سيع 
النووية منعت النبعاثات وبالتايل  اأن الطاقة  اأخرى، على 

�شاعي  "كل ميغاوات  امل�ستدام:  امل�ستقبل  �ساهمت يف 
اإ�شايف من اجليل النووي ي�شاعد يف مكافحة تغري 

الكهرباء االآمنة  املناخ وي�شاعد كل مفاعل على توفري 
واملوثوقة".

الجتاه الأكرث الأهمية هو العرتاف املتزايد لدور النووي 
يف اإزالة الكربون. وقد اأ�سارت �سما بيلباو- واي- ليون 

اإىل انه: "يف اأروقة املوؤمترات، تبنى املندوبون النوويون، 
مبا يف ذلك وفد رائع ملمثلي مبادرة » النووي من اأجل 

Nuclear4Climate"، الطاقة النووية  املناخ 
كجزء حيوي للحّد من تغري املناخ اإىل حد اأكرب بكثري 

من ب�شع �شنوات م�شت. بينما كنت يف غال�شكو، مل مير 
يوًما دون اإعالن رئي�شي من اإحدى ال�شركات االأع�شاء 

النووية كجزء  اأخرى تلتزم بالطاقة  اأو حكومة  لدينا، 
املناخ". تغري  ا�شرتاتيجية تخفيف  من 

"لقد بدت  اأّما الجتاه الثاين فهو تعطيل �سال�سل التوريد: 
وا�شحًة. حيث  االأحفوري  الوقود  اإمداد  �شل�شلة  ه�شا�شة 
ارتفاعاً هائاًل، وارتفعت  االأحفوري  الغاز  اأ�شعار  ارتفعت 
اأ�شعار الكهرباء. قد يحدث االأ�شواأ من ذلك، فمن  معها 

اأن يرتفع الطلب على الكهرباء والتدفئة يف وقت  املتوقع 
الحق من العام مع دخول ن�شف الكرة ال�شمايل يف ف�شل 

اإىل ارتفاع الأ�سعار على خلفية  ال�شتاء". وجتدر الإ�سارة 
الهائلة على رو�سيا وفر�س حظر على  العقوبات  �سغوط 

واردات الطاقة الرو�سية اإىل اأوروبا. مع و�سول املزيد من 
اأقل موثوقية. الإمدادات  عمليات احلظر، ت�سبح 

وهذا ما يطلق العرتاف بالدور املتزايد للذرة يف حتقيق 
ب�ساأن  بالقلق  ت�سعر  هدف �سايف ال�سفر - فالدول 

الأول والأ�صرع

تعترب رو�سيا رائدًة عاملًيا يف جمال تكنولوجيا 
عن  النظر  فب�سرف  ال�سريعة.  املفاعالت 

ال�سريع  النيوتروين  مبفاعله  بروريف  م�سروع 
بالر�سا�س،  املربد   300-BREST-OD
 MBIR تقوم �سركة رو�ساتوم ببناء مفاعل 

الأغرا�س.  متعدد  ال�سريعة  النيوترونية  لالأبحاث 
ت�سغل  التي  الوحيدة  الدولة  رو�سيا  وتعترب 

بال�سوديوم  مربدين  �سريعني  نيوترونيني  مفاعلني 
- BN-600 وBN-800 - يف حمطة 

اأيلول،  �سبتمرب/  النووية. يف  للطاقة  بيلويار�سك 
اأك�سيد  BN-800 بالكامل بوقود  مت حتميل 

MOX(. كما يوجد مفاعل  خمتلط )موك�س- 
اآخر اأكرث قوة ومربد بال�سوديوم )1200 

BN-1200- قيد  ميغاواط كهربائي(- مفاعل 
حالًيا. التطوير 
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الوقود الأقل تكلفة بدًل من بناء مفاعالت طاقة جديدة. 
متاأ�سفًة:  العاملية  النووية  للجمعية  العامة  املديرة  وقالت 
املعزز  االلتزام  هذا  رغم  اأنه  هي  القا�شية  "احلقيقة 

منخف�شة  التقنيات  من  وغريها  النووية  بالتقنيات 
الكربون، فاإن النمو يف الطلب على الطاقة، الذي ُنظر 

اأنه بدء تعايف االقت�شاد العاملي من جائحة  اإليه على 
اأ�شا�شي من خالل زيادة  كوفيد-19، متت تلبيته ب�شكل 

ا�شتخدام الوقود االأحفوري". واأ�سارت اإىل اأن احلكومات 
اإمدادات  تاأمني  الوطنية واجهت التحدي املتمثل يف 

الطاقة لبلدانها يف ذلك الوقت ولحًقا، يف ظروف الرياح 
ت�سغيل حمطات  اإعادة  لذلك متت  املعاك�سة.  اجليو�سيا�سية 

والنم�سا وهولندا  اأملانيا  بالفحم يف  تعمل  التي  الطاقة 
الكهرباء  توليد  وترية  ت�سارعت  بينما  املتحدة،  واململكة 

انتعا�ًشا  بالفعل  �شهدنا  "لقد  وال�سني  الهند  بالفحم يف 
يف جمال الوقود االأحفوري. واخلطط طويلة االأجل 

اأن تنتظر يف  الكربون يجب  اأماًنا منخف�س  اأكرث  مل�شتقبل 
طابور خلف التحوالت ق�شرية االأجل الأي �شكل للطاقة 

اأو مت�شخ". متاح، نظيف 

على النقي�س من ذلك، يتم اإغالق حمطات الطاقة 
التي ت�ساهم يف توليد الطاقة اخلالية من الكربون  النووية 
واقت�سادية.  �سيا�سية  لأ�سباب  نظيفة  تنتج طاقة  اأن  وميكن 

كمثال، مبحطة  ليون،  واي-  بيلباو-  �سما  ت�ست�سهد 
التي  النووية  الطاقة  لتوليد  الأمريكية  النووية  بالي�سادي�س 
ح�سلت على ترخي�س ت�سغيل حتى العام 2031، وكان من 
اأملانيا  املمكن اأن تعمل لعدة �سنوات اأخرى. مثال اآخر هو 

التي يزيد عمر حمطاتها النووية عن 30 عاًما بقليل، ولكن 
الوقت  "يف  اإغالقها جميًعا لأ�سباب �سيا�سية فقط.  مت 

الذي يكون فيه كل كيلوواط �شاعي من الطاقة النظيفة 
الت�شغيلي  العمر  اإطالة  ثميًنا، ويجب حتفيز  االآمنة 
ال�شيا�شية  العقيدة  فاإن  احلالية،  النووية  للمحطات 

رئي�سة اجلمعية  تقول  �شوًءا"، كما  االأمور  امل�شللة تزيد 
العاملية. النووية 

يف العام 2021، اأعلنت عدة دول عن خططها لبناء 

مفاعالت جديدة، وقد �سرحت �سما بيلباو- واي- ليون 
الب�شرية  التحتية  البنى  اإىل و�شع  "اإننا بحاجة  قائلة: 
للقطاع  �شت�شمح  التي  واملوؤ�ش�شاتية  والتجارية  واملادية 

االحتياجات  لتلبية  ب�شرعة  بالتو�شع  العاملي  النووي 
الكربون." الإزالة  والهائلة  امللحة 

اأن  ُتظهر ال�ستثمارات يف امل�ساريع اجلديدة كيف 
النووي.  التوليد  لزيادة  بالفعل  م�ستعدة  املختلفة  البلدان 

بيانات عن  العاملية على  النووية  تقرير اجلمعية  يحتوي 
النووية الوطنية يف �ستة بلدان. ال�ستثمارات يف الربامج 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  املثال، خ�س�ست  �سبيل  على 
6 مليارات دولر اأمريكي لربنامج الئتمان النووي املدين 
اإىل ذلك،  مبوجب قانون ال�ستثمار والوظائف. بالإ�سافة 

اأبريل/ ني�سان  قّدم بنك اليابان للتعاون الدويل يف 
2022 متوياًل بقيمة 110 مليون دولر اأمريكي ل�سركة 

املتحدة  الوليات  من  تتخذ  التي   NuScale Power
نووية �سغرية. لتطوير مفاعالت  لها  مقرًا 

لتخ�سي�س  ال�سويدية عن خطط  الطاقة  وكالة  ك�سفت  كما 
99 مليون كرونة �سويدية )10.6 مليون دولر اأمريكي( 

وليدكولد.  ال�سويدية  بر  مل�سروع م�سرتك بني يوين 
اإن�ساء مفاعل  لتمويل  الأموال  ا�ستخدام  �سيتم  حيث 

 LeadCold معياري �سغري مربد بالر�سا�س من 
من  ال�سويدي(.  املتقدم  الر�سا�س  )مفاعل   SEALER
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اأو�سكار�سامن. بناوؤه يف م�سنع  اأن يتم  املتوقع 

يف مايو/ اأيار 2022، اأعلنت حكومة بلجيكا اأن املركز 
�سيتلقى   )SCK-CEN( النووية  لالأبحاث  البلجيكي 

100 مليون يورو لتمويل الأبحاث يف تكنولوجيا املفاعالت 
ال�سغرية.

يف دي�سمرب/ كانون الأول 2021، اأدرجت احلكومة 
للمناخ  الوطنية  ا�سرتاتيجيتها  يف  النووية  الطاقة  الهولندية 

لبناء مفاعلني جديدين.  واأعلنت عن خطط  والطاقة 
الطاقة  يورو ملحطة  5 مليارات  و�سيتم تخ�سي�س حوايل 

النووية اجلديدة حتى عام 2030.

لبناء �ست مفاعالت  النقاب عن خطط  ك�سفت فرن�سا 
اأوروبية )EPR( وتنظر يف بناء ثماين  م�سغوطة 

ا عدد من املفاعالت النووية  اأخرى واأي�سً مفاعالت 
 Energy Futures ال�سغرية كجزء من درا�سة 

2050. مل يتم حتديد ال�ستثمارات بال�سبط بعد. لكن 
اإميانويل ماكرون حتّدث يف وقت �سابق  الفرن�سي  الرئي�س 

اليورو". من  املليارات  ع�شرات  "ب�شع  عن 

اأخرًيا، يف مار�س/ اآذار 2021، ح�سلت اأكويو النووية 
)جزء من رو�ساتوم( على قر�سني من �سوفكومبنك مقابل 

100 مليون دولر اأمريكي و200 مليون دولر اأمريكي 
التي حتمل ال�سم  النووية  الطاقة  لتمويل بناء حمطة 

التقرير،  املذكورين يف  القر�سني  اإىل  بالإ�سافة  نف�سه. 
اأكويو النووية اتفاقية قر�س غري متجدد بقيمة 500  وقعت 

اأبريل/ ني�سان  اأوتكريتي يف  اأمريكي مع بنك  مليون دولر 
العام نف�سه. وكما يعلم قراوؤنا، تقوم �سركة رو�ساتوم  من 
اأربع  اأول حمطة للطاقة النووية يف تركيا تتكون من  ببناء 

VVER-1200، وكلها قيد الإن�ساء الآن. مفاعالت 

ا العثور على مثال عك�سي دولًيا،  اأي�سً اأنه ميكن  من الغريب 
باأموال مل مُتنح ملحطات الطاقة النووية بل �ُسحبت منها. 
اأنه  اأُعلن   ،2021 العام  من  االأول  ت�شرين  اأكتوبر/  "يف 

النووية  اأرباح حمطة كوزلودوي  اإعادة توجيه  �شيتم 
اإعانات بقيمة 56 يورو لكل ميغاوات يف ال�شاعة  لتقدمي 

للعمالء ال�شناعيني. وقد مت اتخاذ االإجراء حلماية 
الغاز والفحم"،  التي يقودها  الطاقة  اأ�شعار  ال�شناعة من 

التقرير. يقول  كما 

باأنها  هل ميكن و�سف احلالة الراهنة يف ال�سناعة النووية 
التنمية  اأن وترية  ليون  بيلباو- واي-  ُمْر�سية؟ تعتقد �سما 
اأن تزداد وترية  "يجب  احلالية بطيئة للغاية. حيث تقول: 
البناء النووي اجلديد. يف عام 2021، مت �شب اخلر�شانة 

االأوىل لع�شر مفاعالت جديدة. ورغم اأن هذا اأف�شل 
مما كان عليه احلال يف ال�شنوات االأخرية، لكننا ما زلنا 

بحاجة اإىل روؤية بناء ع�شرين اأو ثالثني اأو اأكرث مفاعل 
اأن الطاقة النووية  جديد كل عام قريًبا، للتاأكد من 

اأن تلعبه يف توفري م�شتقبل  تلعب الدور الذي ينبغي 
اآمن وم�شتدام".  �شايف �شفر 

الرجوع اىل بداية الق�شم

للوكالة، ميخائيل  العام  املدير  نائب  قال 
"اإن هناك  اأ�سبوع الطاقة الرو�سي:  �سوداكوف، يف 

حاجة اإىل ا�شتثمار حوايل 3 تريليونات دوالر 
اأمريكي يف الطاقة النووية خالل الثالثني عاًما 

العاملية". املناخ  اأهداف  لتحقيق  القادمة 

اتجاهات
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مرجع وا�شح
ال�صبعة يف مرحلة بناء ن�صطة. ت�صارك هذه 

-VVER املقالة تفا�صيل حول وحدة الطاقة 
1200 يف حمطة لينينغراد للطاقة النووية 
النووية  الطاقة  والتي تعمل كمرجع ملحطة 

امل�صرية.

مت النتهاء من اأعمال التاأ�سي�س يف الوحدة الأوىل من اأول 
�ست�سم  والتي  بال�سبعة  النووية يف م�سر  للطاقة  حمطة 
VVER-1200. اأعلن ذلك حممد �ساكر  مفاعالت 
وزير الكهرباء والطاقة املتجددة امل�سري، يف الدورة 

للوكالة  العام  للموؤمتر  وال�ستني  ال�ساد�سة  ال�سنوية  العادية 

"لقد  الدولية للطاقة الذرية، يوم الثنني. حيث قال: 
م�شينا قدًما يف م�شروعنا الطموح يف يوليو/ متوز بعد 

اأن ح�شلنا على ت�شريح بناء الأول وحدة طاقة. ولقد 
االأوىل. وقريًبا  للوحدة  التاأ�شي�س  اأعمال  انتهينا من 

التي لديها حمطة للطاقة  الدول  اإىل رابطة  �شنن�شم 
اأن امل�سروع كان اإجنازًا  النووية"، م�سددًا على حقيقة 

لبالده. كبريًا 

الت�سميم  النووية امل�سرية وفق  الطاقة  بناء حمطة  مت 
الرو�سي. وحدة الطاقة املرجعية اخلا�سة بها هي وحدة 

-VVER القائمة على  النووية  للطاقة  لينينغراد  حمطة 
1200. وقد �سّرح فالدميري برييجودا، مدير حمطة 

العامل  مع �سحيفة  مقابلة  النووية، يف  للطاقة  لينينغراد 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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اأنظمة االأمان املن�شو�س عليها يف هذا  "اإن  اليوم فقال: 
بناوؤها يف م�شر  التي مت  املفاعالت  �شتجعل  الت�شميم 

اآمنة متاًما"

للطاقة  اأكرب حمطة  النووية  لينينغراد  تعترب حمطة  حيث 
النووية يف رو�سيا من حيث ال�ستطاعة املركبة والوحيدة 
التي ت�سغل وحدات طاقة من نوعني خمتلفني، مفاعالت 
اجلرافيت  اليورانيوم  قناة  نوع  من   1000-RBMK

 1200-VVER الثالثة والرابعة ومفاعل  يف الوحدتني 
الوحدتني اخلام�سة وال�ساد�سة. تولد  باملاء يف  املربد 

30 مليار كيلوواط �ساعي  الأربعة ما جمموعه  مفاعالتها 

امل�ستهلكة  الكهربائية  الطاقة  اأكرث من 55٪ من  اأو  �سنوًيا، 
ت�سغيل  بدء  منذ  لينينغراد.  ومنطقة  �سانت بطر�سربغ  يف 

اأول وحدة يف حمطة لينينغراد للطاقة النووية يف دي�سمرب/ 
كانون الأول من العام 1973، اأنتجت حمطة الطاقة 

الكهرباء،  تريليون كيلوواط �ساعي من   1.115 النووية 
الرو�سية. النووية  الطاقة  ل�سناعة  قيا�سي  كرقم  م�سجلة 

فوفًقا  القريب.  امل�ستقبل  امل�سنع يف  �ستزداد قدرة 
اأغ�سط�س/  ال�ستعدادات يف  بداأت  لفالدميري برييجودا، 

والثامنة  ال�سابعة  الوحدتان  لبناء وحدتني جديدتني -  اآب 
VVER-1200، والتي �ستو�سع قيد  - مبفاعالت 

الت�سغيل يف العامني 2030 و2032 لتحل حمل الطاقة 
والرابعة. الثالثة  للوحدتني  املتقاعدة 

�سدد فالدميري برييجودا على اأن كل جمتمع حملي حول 
"االآثار  اأي حمطة طاقة نووية �سي�ستفيد، حيث قال: 

�شك.  بال  اإيجابية  النووية  للمن�شاآت  االقت�شادية 
النووية  املحطات  بناء  فيها  يتم  التي  فاملجتمعات 

تزدهر". 

الرجوع اىل بداية الق�شم

الشرق األوسط وشمال أفريقيا


