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الدكتور  / أمجد الوكيل

انضمام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

 للرابطة النووية العالمية



بيئة  توفري  على  وعمال  امل�ستدامة  للتنمية  اال�سرتاتيجية  االأهداف  لتحقيق   2030 م�سر  روؤية  اإطار  يف 
نظيفة وطاقة اآمنة تبنت وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة �سيا�سات وخطط طويلة االأمد لتاأمني االإمداد 
بالكهرباء الالزمة والتي تعتمد يف االأ�سا�س على تنويع م�سادر وبدائل اإنتاجها املختلفة �سمن مزيج متكامل، 
للبيئة هذا ف�سال عن  امل�سادر كونها متثل خياًرا موثوقًا ونظيفًا  اأحد تلك  النووية  القوى  وتعد حمطات 

مزاياها التناف�سية العالية.

ومن هذا املنطلق، تويل القيادة ال�سيا�سية للبالد وعلى راأ�سها فخامة ال�سيد رئي�س اجلمهورية عبد الفتاح 
ال�سي�سي كل الرعاية واالهتمام للربنامج النووي امل�سري لال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية ب�سورة 
عامة والإنتاج الكهرباء ب�سفة خا�سة، وقد ت�سافرت كافة جهود الدولة ممثلة يف اأجهزتها املعنية لتحقيق 

هذا احللم وحتويله اإلى واقع وحقيقة من خالل م�سروع املحطة النووية امل�سرية االأولى بال�سبعة.

وم�ساريع القوى النووية ب�سفة عامة لها من اخل�سائ�س والطابع التي تنفرد بها والتي تتطلب اعتبارات 
خا�سة بال�سفافية وتنمية ثقافة االأمان النووي والتاأييد والقبول املجتمعي والتوعية اجلماهريية كونهم 

من اأهم الركائز االأ�سا�سية الالزمة الإجناز امل�سروعات النووية على الوجه املطلوب.

التوعية  �سبيل  اتخذت  فاإنها  النووي  امل�سروع  اجناز  يف  املتجددة  والطاقة  الكهرباء  وزارة  من  ورغبة 
اجلماهريية حمورا اأ�سا�سيا الأجناز هذا امل�سروع وهو ما ا�ستلزم ال�سعي نحو رعاية هيئة املحطات النووية 
لتوليد الكهرباء الإ�سدار جملة متخ�س�سة يف الطاقة النووية لتو�سيح احلقائق وامل�ستجدات املرتبطة بها. 

كلل اهلل اجلهود املخل�صة بالنجاح 

مبا فيه �صالح البالد وحتقيق رفعتها ورخائها.

أ. د / محمد شاكر المرقبي
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

كلمة أفتتاحية
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وتاأتي الطبيعة اخلا�سة للطاقة النووية من حيث الأولوية الق�سوى لأ�س�س الأمن والأمان واجلودة والكوادر 
اأجل تنفيذ م�سروعات املحطات النووية،  الب�سرية الحرتافية واأي�سا البنية التحتية والتي ت�ستند عليها من 
ومن هذا املنطلق تقوم هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء مب�سئولياتها يف تنفيذ م�سروع املحطة النووية 
امل�سرية الأولى مبوقع ال�سبعة من خالل حتقيق اأعلى معايري الأمن والأمان واجلودة املطبقة عامليا واأي�سا 
تدريب الكوادر الب�سرية امل�سرية ليكون ت�سغيل املحطة من خالل تلك الكوادر الوطنية ال�سابة والتاأكيد على 

ذلك يف خمتلف الجتماعات واملحافل الوطنية والدولية.
اإننا ونحن نحتفل بقدوم عام ميالدي جديد، ن�ستح�سر دائما حقيقة اأن املحطات النووية وما لها من فرتات 
اإن�ساء  مع  وتتعاظم  تتنامى  لكي  املحلي  والت�سنيع  التكنولوجيا  بتوطني  الهتمام  علينا  حتتم  طويلة  ت�سغيل 
وت�سغيل املحطات النووية يف م�سر وخمتلف امل�سروعات املرتبطة بها وذلك لكي تتناقلها الأجيال جيال بعد 
جيل وهو ما ت�سبو اإليه الهيئة من خالل التطلع والنفتاح على خمتلف التكنولوجيات النووية لإنتاج الكهرباء 

وحتلية مياه البحر والتي تعمل حتت مظلة ال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية.
ويف اإطار حر�س الهيئة على التقبل اجلماهريي للم�سروع النووي ون�سر ثقافة الوعي العام لهذا امل�سروع فقد 
�سعت الهيئة لإ�سدار جملة متخ�س�سة يف جمال الطاقة النووية وما يهمنا يف العدد الأول للمجلة التاأكيد على 
اأن الهيئة ت�سعى لزيادة التقبل والوعي اجلماهريي لأهمية اإن�ساء املحطات النووية واأهميتها يف حتقيق الطفرة 
التنموية والنه�سة ال�ساملة التي ت�سعى لها الدولة امل�سرية يف الفرتة احلالية باعتبار اأن الطاقة النووية متثل 

قاطرة التنمية والبناء لبلدنا احلبيب م�سر، 

واهلل ويل التوفيق.

النووية  الطاقة  تأتي  الطاقة  مصادر  بتنويع  المصرية  الدول  اهتمام  إطار  في 
كأحد أهم مصادر الطاقة التي لها طبيعتها الخاصة والتي تعد من أهم السبل 
لتحقيق النهضة الشاملة للبالد حيث تمثل أحد األسباب لتفعيل التنوع الصناعي 

واالنتعاش االقتصادي المنشود.

اأ. د / اأجمــد �سعيــد الوكيــل
 رئيس مجلس إدارة

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

كلمة أفتتاحية
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اأو�سح  العاملية،  النووية  للرابطة  الع�سوية  فوائد  يخ�س  وفيما 
لها  التي  للهيئات  مفتوحة  الع�سوية  اأن  الوكيل  اأجمد  الدكتور 
كما  العامل،  يف  مكان  اأي  من  النووية  الطاقة  م�ستقبل  يف  م�سلحة 
والتحويل  التعدين  عمليات  كل  عن  م�سوؤولون  الرابطة  اأع�ساء  اأن 
املفاعالت،  موردي  وت�سم  العامل  يف  الوقود  وت�سنيع  والتخ�سيب 
وكذلك من اأع�سائها كربى �سركات الهند�سة النووية والبناء واإدارة 
هيئة  مل�ساعدة  الالزمة  واملوارد  الدعم  الرابطة  وتوفر  النفايات، 
 املحطات النووية واملجال النووى على م�ستوى العامل ب�سكل خمتلف.
واأعلن الدكتور اأجمد الوكيل عن اأهم الفوائد وهي التوا�سل مع قادة 
بروفايل  ورفع  العامل،  اأنحاء  التقنيني من جميع  ال�سناعة واخلرباء 
النووية  الطاقة  وتعزيز  دعم  و  الدولية  النووية  ال�سوق  فى  الهيئة 
القرارات  امل�ساركة فى  الدولية، وكذلك  ال�ساحة  ال�سناعة يف  وروؤية 
وتطوير  العامل  حول  النووية  للتنمية  ال�سرتاتيجية  الأهمية  ذات 
الق�سايا  يف  املمار�سات  واأف�سل  امل�سرتكة  ال�سناعة  مواقف  وتبادل 
ال�سرتاتيجية وان تكون الهيئة ممثلة يف املنتديات الدولية الرئي�سية 
للطاقة  الدولية  والوكالة   ،)IEA( للطاقة  الدولية  الوكالة  مثل 
ملنظمة  التابعة  الذرية  للطاقة  الدولية  والوكالة   ،)IAEA( الذرية 
املتحدة  والأمم   ،)OECD-NEA( والتنمية  القت�سادي  التعاون 
.)WEC( العاملي  الطاقة  وجمل�س   ،)UNFCCC(، UNECE 

ذكية  م�ساهمات  عمل  اأي�سا:  الن�سمام  فوائد  من  اأن  وا�ستطرد 
ال�سناعة  مع  والتعاون  الأحداث  خالل  من  الوطني  للحوار  وفعالة 
املعلومات  واأكرث  اأحدث  اإلى  الفوري  والو�سول  الوطنية،  واجلمعيات 

النووية  والأخبار  املعلومات  مكتبة  ذلك  يف  مبا  املوثوقية،  النووية 
الوقود  تقرير  من  جمانية  مطبوعة  ن�سخ  على  واحل�سول  العاملية، 
النووي  الإمداد  �سل�سلة  وتقرير  �سنتني،  كل  ي�سدر  الذي  النووي 
تقارير  اإلى  متميز  وو�سول  العاملية،  النووي  الأداء  وتقارير  العاملي، 
موقع  خالل  من  الت�سال  واأدلة  التقدميية  والعرو�س  ال�سناعة 
اأع�ساء الرابطة على الإنرتنت واأ�سعار خمف�سة ب�سكل كبري ملوؤمترات 
الو�سول  واأولوية  الهيئة،  روؤية  لزيادة  ورعايتها  وفر�سها  الرابطة 
اجلامعة  تقدمها  التي  والدورات  التدريب  حول  املعلومات  اإلى 
وتنمية  القدرات  بناء  لتعزيز  للرابطة  التابعة  العاملية  النووية 
بالرابطة. العمل اخلا�سة  وامل�ساركة يف جمموعات  النووية   املهارات 
ان�سمت هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء اإلى ع�سوية الرابطة 
النووية العاملية فى اأكتوبر املا�سى ومبجرد ان ان�سمت هيئة املحطات 
النووية لتوليد الكهرباء و�سارت ع�سوًا يف الرابطة النووية العاملية فاإنها 
 اأ�سبحت جزءًا من ال�سبكة الدولية التي ت�سكل م�ستقبل الطاقة النووية.
وقد مت تاأ�سي�س الرابطة النووية العاملية يف عام 2001 على اأن تكون 
بديال ملعهد اليورانيوم الذي تاأ�س�س يف عام 1975. والرابطة النووية 
وتدعم  النووية  الطاقة  تعزز  دولية  منظمة  هي   )WNA( العاملية 
ال�سركات التي تعمل يف جمال ال�سناعة النووية العاملية وياأتي دورها 
اليورانيوم  تعدين  ذلك  يف  مبا  النووي  الوقود  دورة  اأجزاء  جميع  يف 
النووي  الوقود  وت�سنيع  اليورانيوم  وتخ�سيب  اليورانيوم  وحتويل 
امل�ستخدم  النووي  الوقود  يف  والت�سرف  والنقل  املفاعالت  و�سناعة 

وكذلك توليد الكهرباء ■

الدكتور أمجد الوكيل
رئيس مجلس إدارة هيئةالمحطات النووية

انضمام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

 للرابطة النووية العالمية

أكد األستاذ الدكتور أمجد سعيد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، 
يأتي  العالمية  النووية  للرابطة  الكهرباء  لتوليد  النووية  المحطات  هيئة  انضمام  أن 
ضمن اهتمام مصر بالتعاون مع المنظمات الدولية واالستفادة من خبراتها وبرامجها 
التنمية االقتصادية  السلمية في تحقيق  النووية وتطبيقاتها  الطاقة  بأهمية  إدراكًا 
واالجتماعية، ويعكس مدى الدعم الذي توليه الحكومة المصرية للبرنامج النووي مع 

التزام واضح باألمن واألمان وعدم االنتشار. 
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اأوائل  منذ  اأدركت  التي  النامية  الدول  اأوائل  من  م�سر  كانت 
النووية  الطاقة  ا�ستخدام  اأهمية  املا�سي  القرن  من  اخلم�سينيات 
تعوي�س   فى  للم�ساهمة  البحر  مياه  ملوحة  واإزالة  الكهرباء  توليد  يف 
نق�س موارد م�سر من الطاقة الأولية واملياه العذبة على حد �سواء، 
وقد حاولت م�سر ثالث حماولت كربى اأعوام 1964 و1974 و1983 
لإن�ساء حمطات نووية لتوليد الكهرباء اإل اأنها جميعا مل تنجح نتيجة 
لأو�ساع دولية وحملية خمتلفة، توقف الربنامج النووي بعد املحاولة 
الثالثة عام 1986 يف اأعقاب حادثة ت�سرينوبل بالرغم من اأن املفاعل 
الذي كانت م�سر �ستبنيه يف ذلك الوقت ل ميت باأي �سلة �سواء من 

حيث الت�سميم اأو التكنولوجيا اأو اخلوا�س للمفاعل الرو�سي، وتزامن 
مع هذه احلادثة انهيار اأ�سعار البرتول العاملية واكت�ساف كميات كبرية 
من الغاز الطبيعي يف م�سر، مما اأدى اإلى حدوث نوع من ال�سرتخاء 
حتى ا�ستيقظنا عام 2006 على حقيقة اأن البرتول والغاز هما - يف 
النهاية - م�سادر نا�سبة للطاقة واأن م�سر ل تدخل يف عداد الدول 
واأن  الحتياطي،  اأو  الت�سدير  اأو  الإنتاج  �سواء من حيث  بهما  الغنية 
م�سر تواجه حتديا كبريا يف الوفاء باحتياجات ال�ستهالك املتزايد 
وما تفر�سه من زيادات مطردة يف خم�س�سات دعم املواد البرتولية، 
ومن ثم اأ�سبح مطروحا مرة اأخرى �سرورة اللجوء اإيل الطاقة النووية 
كخيار اإ�سرتاتيجي يوؤمن حاجة البالد امل�ستقبلية من الطاقة ويخفف 

ال�سغط علي م�سادر الطاقة الأخرى.
تتلخص األسباب التي دفعت مصر لالتجاه 

إلى الطاقة النووية – فيما يلي:
الطبيعي( 	• والغاز  )الزيت  البرتولية  الطاقة  موارد  على  احلفاظ 

وهي موارد نا�سبة وغري متجددة ولذا يجب التعامل معها بحر�س 
للتنمية  القادمة من م�سادر هامة  الأجيال  ل نحرم  وحكمة حتى 

حتمية إدخال الطاقة النووية

 فى مصر
■ إعداد دكتور

عبد الحميد عباس الدسوقى
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امل�ستدامة وامل�ستقلة، خا�سة مع حمدودية م�سادر الطاقة البرتولية 
وا�ستغالل  الفحم  من  بها  يعتد  م�سادر  وجود  وعدم  م�سر،  يف 

معظم الطاقة املائية املتاحة.

لها 	• بديل  ل  خام  كمادة  الطبيعي  والغاز  البرتول  زيت  ا�ستخدام 
حرقها  من  بدل  الأ�سمدة  و�سناعة  البرتوكيميائية  ال�سناعات  يف 

لتوليد الكهرباء، وبالتايل تعظيم القيمة امل�سافة

تخفي�س معدلت ا�سترياد املنتجات البرتولية لكافة ال�ستخدامات 	•
التي تتزايد عاما بعد عام رغم التو�سع يف ا�ستخدام الغاز الطبيعي، 

والتي اأ�سبحت م�سر م�ستوردا لها يف ال�سنوات الأخرية.

كهرباء 	• لت�سغيل حمطات  فحم  ل�سترياد  ا�سطرار م�سر  حالة  يف 
تدار ب�لفحم )كبديل للبرتول والغ�ز الطبيعي( ف�إن خطوط النقل 
اأوروبا(  �سمال   – اأ�سرتاليا   – اإفريقيا  )جنوب  طويلة  �ستكون 

ولتاأمني الإمدادات يجب اإن�ساء اأماكن تخزين بالغة ال�سخامة. 

عن 	• ينتج  ل  النووية  املحطات  لأن  نظرا  التلوث  من  البيئة  حماية 
ت�سغيلها العادي انبعاث غازات ملوثة للبيئة مثل اأكا�سيد النيرتوجني 
التي ت�سبب الأمطار احلم�سية اأو ثاين اأك�سيد الكربون الذي ي�ساهم 
ويرفع  احلراري(  )الحتبا�س  الزجاجية  ال�سوبة  تاأثري  زيادة  يف 
من درجة احلرارة �سواء يف املنطقة املحيطة مب�سدر النبعاث اأو 
على م�ستوى الكرة الأر�سية، وبالطبع ل ينتج عنها رماد اأو غريه من 

اجلزئيات العالقة بالهواء.

لإن�ساء 	• املدى  طويل  برنامج  خالل  من  امل�سرية  ال�سناعة  تطوير 
املحطات النووية تت�ساعد فيه ن�سب الت�سنيع املحلي طبقا خلطة 
وا�سحة وملتزم بها، مما �سيحدث نقلة �سخمة يف جودة ال�سناعة 
الأ�سواق  يف  التناف�سية  قدرتها  من  ويزيد  واإمكاناتها  امل�سرية 
�سناعة  تتطلبها  التي  للجودة  ال�سارمة  املعايري  ب�سبب  العاملية 
املكونات النووية والتي �ستنتقل بال�سرورة اإلى �سناعة املكونات غري 

النووية التي تنتجها نف�س امل�سانع.

العلمي 	• للبحث  نواة  يكون  اأن  النووية  املحطات  لربنامج  ميكن 
والتطوير فالتكنولوجيا النووية وثيقة ال�سلة بتكنولوجيا املعلومات 
املدنية  والهند�سة  اجلديدة  املواد  وتكنولوجيا  والت�سالت 

وامليكانيكية والكهربية وبعلوم البيئة وغريها.

ال�ستفادة من اليورانيوم املحلى، والتي ت�سري الدلئل اإلى توافره من 	•
م�سادر عديدة مب�سر، يف ت�سغيل حمطات نووية لتوليد الكهرباء 
القت�سادية  النواحي  كافة  من  قوميا  �ساحلا  مل�سر  يحقق  مبا 

والتكنولوجية والت�سنيعية وغريها،

النووية 	• الأ�سلحة  انت�سار  عدم  معاهدة  على  الت�سديق  ا�ستثمار 
من  العديد  مع  املربمة  الثنائية  التعاون  اتفاقات  من  وال�ستفادة 

الدول النووية املتقدمة يف نقل وتوطني التكنولوجيا النووية،

النووي 	• باملجال  العاملة  بالهيئات  الأ�سا�سية  البنية  من  ال�ستفادة 
مب�سر ومن املوارد واخلربات الب�سرية املتوفرة بدل من هجرتها للدول 
النووية اأو البرتولية بعد �سرف ا�ستثمارات هائلة يف تكوينها وتاأهيلها،

ميكن لربنامج املحطات النووية اأن يكون اأداة لنقلة كبرية يف البحث 	•
العلمي والتطوير فالتكنولوجيا النووية لي�ست فقط الفيزياء النووية 
ولكنها وثيقة ال�سلة بتكنولوجيا املعلومات والت�سالت وتكنولوجيا 
وبعلوم  والكهربائية  وامليكانيكية  املدنية  والهند�سة  اجلديدة  املواد 

البيئة وغريها،

�سد الحتياجات املتزايدة من الطاقة الكهربائية الالزمة خلطط 	•
التنمية القت�سادية والجتماعية والتي ت�ستلزم حاليا اإ�سافة حوايل 
3000 ميجاوات كهربي �سنويا، وخا�سة بعد ا�ستغالل معظم الطاقة 
املائية املتاحة، وعدم وجود م�سادر يعتد بها من الفحم، وحمدودية 
احتي�طي�ت م�صر من البرتول والغ�ز الطبيعي، وارتب�ط اجلدوى 

القت�سادية للطاقات املتجددة بالتقدم العلمي م�ستقبال. ■
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وتتمثل روؤية الهيئة يف »امل�سى قدما نحو م�ستقبل م�سرق وواعد مل�سر 
اأحد  لت�سبح  ال�سلمية  النووية  للطاقة  م�سروعات  خالل  من  و�سعبها 

ركائز اال�سرتاتيجية الوطنية للتنمية امل�ستدامة«.

كما تكمن رسالتها في:
تنفيذ م�سروعات بناء حمطات الطاقة النووية ال�سلمية فى 	•

م�سر.
اكت�ساب 	• للمتدربني  تتيح  الفنى  للتدريب  برامج  تنفيذ 

املعرفة واملهارات املطلوبة.
عليهم 	• وقع  الذين  للكوادر  العالى  املهنى  الآداء  �سمان 

الختيار للعمل مبحطة الطاقة النووية.

اعتماد �سيا�سات عمل من�سبطة ت�سمن ت�سغيل اآمن ياأخذ 	•
فى اعتباره البيئة و�سحة الإن�سان.

عرب 	• ب�سفافية  اجلماهري  ا�ستف�سارات  كافة  مع  التعامل 
و�سائل الت�سال املختلفة.

اإن�ساء الهيئة  من اأجل حتقيق تلك الر�سالة فقد حدد قانون 
الخت�سا�سات التي تقوم بها دون غريها وذلك مبا يتما�سى 
مع كونها اجلهة املالكة وامل�سئولة يف جمهورية م�سر العربية 
عن ت�سغيل واإدارة املحطات النووية وعمل الدرا�سات الالزمة 
واخلدمات احلتمية ل�ستمرارية اأدائها وجدواها القت�سادية، 

حيث تتمثل تلك الخت�سا�سات يف الآتي:

نبذة عن

 هيئة المحطات النووية 
لتوليد الكهرباء

نبذة عن

طبيعة  ذات  اقتصادية  هيئة  هي  الكهرباء  لتوليد  النووية  المحطات  هيئة 
خاصة لها الشخصية االعتبارية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة تتبع إداريا وزارة 
الكهرباء والطاقة المتجددة، أنشئت بموجب القانون رقم 13 لسنة 1976 والمعدل 
بالقانون رقم 210 لسنة 2017 ليواكب التحديثات والمتطلبات المتعلقة بمشروعات 
مع  يتالئم  وبما  فريدة  ورسالة  واضحة  رؤية  النووية وذلك في ضوء  المحطات 

توقيع عقود أول محطة نووية مصرية.

■ إعداد:
د. محمد سعد دويدار
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اقرتاح اإن�ساء حمطات القوى النووية لتوليد الكهرباء واإزالة 	•
ملوحة املياه فى اإطار اخلطة العامة للدولة.

اإن�ساء 	• مل�سروعات  الالزمة  والدرا�سات  البحوث  اإجراء 
حمطات القوى النووية.

القوى 	• حمطات  اإن�ساء  م�سروعات  موا�سفات  اأ�س�س  و�سع 
النووية وتهيئتها للتنفيذ.

وامل�سروعات 	• النووية  القوى  حمطات  م�سروعات  تنفيذ 
وت�سغيلها  عنها  املتفرعة  اأو  عليها  املرتتبة  اأو  بها  املرتبطة 
والتكنولوحية  العلمية  الأ�ساليب  لأحدث  طبقا  واإدارتها 
والوقائية �سواء بنف�سها اأو عن طريق الغري ممن تكلفه بذلك.

فى 	• تدخل  التى  امل�سروعات  وتنفيذ  اخلربة  باأعمال  القيام 
اخت�سا�س الهيئة فى الداخل اأو فى اخلارج والتى تتفق مع 

اإمكانيات الهيئة واخلربات التى تتوفر لديها اأو بوا�سطتها.
عقد التفاقيات فى جمال اأن�سطة الهيئة مع اجلهات املماثلة 	•

بالداخل واخلارج مبا ل يتعار�س مع مقت�سيات الأمن القومى 
والقوانني املنظمة لذلك.

اإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا حمطات القوى النووية.	•
يلزم 	• بالداخل واخلارج مبا  الب�سرية  الكوادر  وتاأهيل  اإعداد 

لتنفيذ وت�سغيل واإدارة حمطات القوى النووية.
اآخرين 	• �سركاء  مع  اأو  مبفردها  م�ساهمة  �سركات  تاأ�سي�س 

اأو امل�ساهمة فى �سركات قائمة وفقا لأحكام قانون �سركات 
امل�سئولية  ذات  بالأ�سهم  التو�سية  و�سركات  امل�ساهمة 
املحدودة ال�سادر بالقانون رقم )159( ل�سنه 1981، مبا ل 

يتعار�س واأغرا�س الهيئة.

االهتمام  اأعظم  تويل  الهيئة  فاإن  ذلك  �سوء  ويف 

من  الوطنية  الب�سرية  الكوادر  من  قاعدة  الإن�ساء 

اأف�سل  انتقاء  خالل  من  وذلك  التخ�س�سات  كافة 

العنا�سر العاملة وتاأهيلهم التاأهيل املنا�سب من خالل 

طريق  عن  يتم  والذي  والعملي  النظري  التدريب 

ال�سراكات الوطنية والدولية مع خمتلف اجلهات.

كما تويل الهيئة عناية بالغة لتوطني التكنولوجيا 

االإيجابية  االآثار  لتحقيق  وذلك  م�سر  يف  النووية 

خالل  من  النووية  املحطات  م�سروعات  من  املرجوة 

ال�سناعات  يف  امل�ستخدمة  اجلودة  نظم  تفعيل 

النووية مما ي�ساهم يف حتقيق االرتقاء بال�سناعة 

امل�سرية، وهو االأمر الذي �سينعك�س باالإيجاب على 

املحطات  م�سروعات  مت�س  التي  التطبيقات  خمتلف 

النووية.

جهدا  تدخر  ال  روؤيتها  تنفيذ  �سبيل  يف  الهيئة  اإن 

الداخلية  واالإجراءات  التنفيذية  االأطر  و�سع  يف 

التي تعزز من املبادئ احلاكمة للم�سروعات النووية 

وتدعيم  واجلودة  واالأمان  االأمن  يف  واملتمثلة 

العاملني  جميع  بني  املبادئ  بتلك  املتعلقة  الثقافات 

م�سروعات  من  املرجوة  اال�ستدامة  يخدم  ومبا  بها 

الذرة من  التي تعمل حتت مظلة  النووية  املحطات 

اأجل ال�سالم. 
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األمان النووى
اأمان 	• حواجز  وجود  النووية  املحطات  وت�سغيل  ت�سميم  فى  يراعى   

متعددة لحتواء الإ�سعاعات ومنع ت�سربها اإلى الأفراد اأو البيئة، ولذلك 
يرتكز حتقيق الأمان فى املحطات النووية على مبداأ الدفاع من العمق 
والذى يتكون بدوره من ثالثة م�ستويات متعاقبة. ويت�سمن امل�ستوى 
الأول ت�سميم املحطة النووية وفقًا لأدق املقايي�س الهند�سية املطبقة 
اأن�سب املواد واأحدث الأجهزة ونظم التحكم  عامليًا، كما يتم اختيار 
للحد من اأى احتمالت للحوادث، عالوة على اللتزام بقواعد �سمان 

اجلودة فى جميع مراحل الت�سميم والت�سنيع والرتكيب والت�سغيل.
النووية 	• باملحطة  متعددة  اأمان  نظم  توفري  يتم  الثانى  امل�ستوى  فى   

حالت  فى  للمفاعل  الآمن  والإيقاف  الت�سغيل  �سالمة  ل�سمان 
الأمان قواعد  الطوارئ. ويتحقق مبكونات نظم 
التكرارية والتنوع والختالف والف�سل الفيزيائى 
فيما بينها، مع زيادة العتماد على اأنظمة الأمان 
اأى  اللزوم دون  توؤدى عملها وقت  التى  التلقائية 
اعتماد على التدخل من قبل  امل�سغلني اأو احلاجة 

اإلى ا�ستخدام معدات ميكانيكية اأو كهربية.
حواجز 	• ا�ستخدام  على  الثالث  امل�ستوى  يعتمد   

ت�سرب  اأى  ومنع  لحتواء  متعددة  هند�سية 
اإ�سعاعي وت�سمم هذه احلواجز بناء على حتليل 
كافة ال�سيناريوهات املتوقعة والفرتا�سية وتقييم 
اخلطاأ  احتمالت  �ساملة  منها  كل  تاأثريات 

الب�سرى وتتابع عطب مكونات ونظم الأمان.
 على الرغم من ال�سجل امل�سرف لأمان املفاعالت 	•

النووية والذى مل ي�سهد على مدار ما يزيد عن 
18000 مفاعل – �سنة �سوى ثالث حوادث نووية، 
فى  ت�سرتك  املتقدمة  الت�سميمات  كافة  اأن  اإل 
زيادة معدلت الأمان على الت�سميمات ال�سابقة. 
ويتم حتقيق هذا الهدف من خالل تقليل الآثار 
دور  وزيادة  اخلاطئ  الب�سرى  للتدخل  ال�سلبية 

ودون  ت�سغيلها  فى  الطبيعية  القوانني  على  تعتمد  التى  الأمان  نظم 
للقيام  اأو كهربائية  موؤثرات ميكانيكية  اأو  ب�سرية  لتدخالت  احلاجة 
ال�سلبية  الأمان  بنظم  ذلك  حتقق  التى  الأنظمة  وتعرف  مبهامها، 
)التلقائية(. وت�ساهم هذه الأنظمة فى تقليل احلوادث والقدرة على 

منع اأى ت�سربات اإ�سعاعية للبيئة. 

النفايات النووية
 تعد اإدارة الوقود امل�ستهلك والنفايات امل�سعة من اأهم الق�سايا التى 	•

ترتبط باملجال النووى، والتى حتتاج اإلى ظروف تعامل �سارمة نتيجة 
اإلى  بالإ�سافة  هذا  منها.  املنبعثة  واحلرارة  الإ�سعاعى،  مل�ستواها 
املعدات والأدوات واملواد امللوثة الناجمة عن الأعمال داخل املحطة. 

ثم ما �سينتج عن عمليات التكهني للمحطة النووية.

بعض القضايا المثارة 
حول الطاقة النووية

■ إعداد دكتور
هشــام نبيــل حجــازى
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مع 	• التعامل  جمال  فى  وا�سعًا  �سوطًا  م�سر  قطعت   
قبل من خالل  امل�ستهلك من  والوقود  النفايات 

مفاعلني  متتلك  فهى  البحثية  م�ساريعها 
بحثيني بالإ�سافة اإلى معمل حار للتخل�س 

من  العديد  انت�سار  مع  النفايات،  من 
ال�ستخدامات الطبية وال�سناعية، مما 
للتقنيات  بالن�سبة  مفيدة  جتارب  يوفر 
التى  وامل�ساكل  وفاعليتها  امل�ستعملة 

هذه  نقل  ملنظومة  روؤية  وجود  مع  تواجها 
)الأمان  املنظم  الكيان  فى  تتمثل  النفايات 

النووى( وتعليماته التنظيمية.
الوقود 	• مع  للتعامل  اإ�سرتاتيجيتها  يف  م�سر  تراعي   

والبيئة  الأمان  على  املحافظة  نواحي  امل�سعة  والنفايات  امل�ستنفد 
واجلوانب القت�سادية وكذلك الأخذ فى العتبار الجتاهات العلمية 
والراأي العام. وت�ستند الإ�سرتاتيجية امل�سرية لإدارة الوقود املحرتق 

والتخل�ص من النف�ي�ت امل�صعة على النق�ط الت�لية:
املفاعل  ▼ قلب  من  �سحبه  فيتم  امل�ستنفذ،  للوقود  بالن�سبة 

وتخزينه قرب املفاعل لفرتة ثم ينقل اإلى املدفن الدائم اأو يعالج 
القابلة  النووية  املواد  وا�ستخراج  الإ�سعاعية  النفايات  لتقليل 
لإعادة ال�ستخدام ثم تدفن النفايات عالية الإ�سعاع الباقية يف 

املدفن الدائم.
فمن  ▼ الإ�سعاع،  ومتو�سطة  منخف�سة  للنفايات  بالن�سبة  اأما 

للتعامل مع  املو�سوعة  وفقًا لالإجراءات  تداولها  يتم  اأن  املتوقع 
املواد املماثلة مثل امل�سادر امل�سعة امل�ستخدمة يف الطب والزراعة 

وال�سناعة وغريها.

التأثيرات البيئية
 من بني جميع م�سادر الطاقة ال�سائعة ال�ستعمال تعترب الطاقة النووية 	•

اأقلها اإ�سرارًا باملحيط احليوي وعنا�سر اتزانه التي تت�سمن الهواء 
تتعر�س  مل  ما  اأنواعها،  مبختلف  احلية  والكائنات  والياب�سة  واملياه 
اإلى حادث ي�سمح بت�سرب املواد امل�سعة املوجودة يف  النووية  املحطة 
انبعاث غازات  النووية ل ت�سبب  قلب مفاعل هذه املحطة. فالطاقة 
م�سرة اإلى الهواء، وهي ل تقذف بامللوثات اإلى اخلارج كما هو احلال 
عند حرق النفط اأو الغاز اأو الفحم، حيث تقذف يف الهواء اأكا�سيد 
الحتبا�س  عن  امل�سئولة  الغازات  من  وغريها  والكربيت  الكربون 
النووية  الطاقة  فا�ستخدام  الأر�س.  درجة حرارة  وارتفاع  احلراري 
كبديل للم�سادر الأخرى ي�ساعد على بقاء الهواء نظيفًا من امللوثات 
ويحافظ على مناخ الأر�س ول ي�سمح بتكوين غاز الأوزون يف طبقات 

اجلو ال�سفلى، وي�سهم يف التقليل من هطول الأمطار احلم�سية. 
املختلفة 	• العامل  اأجريت فى دول  التى  الدرا�سات  العديد من  اأثبتت   

اأن املحطات النووية هي اخليار ال�سائب والفعال للحد 
العامل  جتنب  النووية  فالطاقة  الهواء  تلوث  من 
انبعاث حوايل 2 مليار طن من غاز ثانى اأك�سيد 
الكربون �سنويا كانت �ستنبعث يف حالة وجود 
من  بدل  الإحفورى  بالوقود  تعمل  حمطات 

املحطات النووية.

اإلمداد طويل األجل 
بالوقود

 تعتمد الإ�سرتاتيجية امل�سرية لتاأمني الإمداد 
الوقود  النووي امل�سري من  الربنامج  مبتطلبات 
النووي على عدد من املبادئ الرئي�سية وذلك من واقع 
اخلربات املكت�سبة للدول ال�سالعة يف جمال ت�سغيل حمطات 

القوى النووية. وتتلخ�س هذه املبادئ فيما يلي:
اإبرام عقود متعددة طويلة الأمد مع خمتلف الدول واملوردين لتحقيق 	•

�سمان الإمدادات من الوقود النووي.
اإلزام الدولة املوردة للمحطة النووية تعاقديا بتوريد خم�س �سحنات 	•

كاملة على الأقل من الوقود النووي بالإ�سافة اإلى قلب املفاعل الأول.
يحقق 	• بحيث  امل�سرية  الأرا�سي  على  ا�سرتاتيجي  خمزون  وجود 

�سمان وجود الوقود يف حالة قطع الإمداد اخلارجي.
وبحث 	• النووي  الوقود  بتوفري  اخلا�سة  الدولية  املبادرات  متابعة 

اإمكانية ا�ستغاللها مبا يتوافق مع �سيا�سة الربنامج النووي امل�سري 
والقوانني والت�سريعات امل�سرية.

النووي 	• الربنامج  متطلبات  لتوفري  الدويل  التعاون  اآفاق  فتح  بحث 
امل�سري من خام اليورانيوم وذلك من خالل:

اإبرام اتفاقيات للتعاون امل�سرتك اأو مذكرات جديدة  للتفاهم  ▼
مع الدول امل�سدرة للتكنولوجيا النووية عامة وبالأخ�س الدول 

امل�سدرة خلامات وخدمات دورة الوقود النووي.
خام  ▼ تعدين  جمال  يف  ال�ستثمار  ا�ستغالل  املمكن  من 

دول  مع  الإ�سرتاتيجية  العالقات  وتوطيد  تعزيز  يف  اليورانيوم 
العامل وخا�سة الدول الإفريقية وحتديدا دول حو�س النيل التي 
اأكدت ال�ستك�سافات احلديثة تواجد اليورانيوم برتكيزات عالية 
خالل  من  الدول  هذه  يف  ال�ستثمار  ويتم  تنزانيا(  )مثل  فيها 

.)Joint Venture( تاأ�سي�س �سركات م�ساهمة
اإمكانية  ▼ لبحث  الدويل  التعاون  اآفاق  متتد  اأن  املمكن  من 

التعاون امل�سرتك مع الدول املجاورة والتي لها برامج لال�ستخدام 
الوقود  لدورة  اإقليمية  من�ساآت  لإن�ساء  النووية  للطاقة  ال�سلمي 
الوكالة  مثل  الدولية  املنظمات  ورعاية  بدعم  وذلك  النووي 

الدولية للطاقة الذرية. ■
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يبلغ عدد املفاعالت ال�سغالة على م�ستوى العامل )اأكتوبر 2020( 	•
حوالى  ال�سمية  قدراتها  تبلغ  دولة،    31 فى  �سغاًل  مفاعاًل   442

392 األف ميجاوات كهربى. 
يبلغ عدد املفاعالت حتت الإن�ساء 54 مفاعاًل تنت�سر يف �سبعة ع�سر 	•

دولة. وتبلغ القدرات ال�سمية الكلية لهذه املفاعالت حوالى 57 األف 
املنتجة  القدرات  اإجمايل  14.5% من  يوازى حوالى  ميجاوات ومبا 

حاليا.
106 مفاعاًل 	• لبناء  اأعلنت ثالثة وع�سرون دول عن خطط موؤكدة 

ميجاوات  األف   114 عن  يزيد  ما  ال�سمية  قدرتها  تبلغ  جديدًا، 
كهربى، وبن�سبة توازى 29% من اإجمايل القدرات ال�سغالة حاليًا. 

بنهاية القرن الع�سرين وحتى الوقت الراهن ميكن تلخي�س النظرة 	•
امل�صتقبلية ل�صتخدام املف�عالت النووية فى النق�ط الآتية:-

اأ�سيا لالعتماد على  ▼ الإقبال ال�سديد من دول جنوب �سرق 
الطاقة  من  املتزايدة  حاجتها  ل�سد  النووية  القوى  مفاعالت 
وكوريا  ال�سني  الدول  هذه  راأ�س  على  وياأتى  الكهربائية، 

اجلنوبية والهند وبنجالد�س.
الطاقة  ▼ تبنى  فى  المريكية  املتحدة  الوليات  نظر  اإعادة 

امللوثة  النبعاثات  من  للحد  املقبولة  البدائل  كاأحد  النووية 
املفاعالت  من  جديدة  اأجيال  لتطوير  ودعمها  للبيئة، 

ذات تكلفة اقت�سادية اأقل، عالوة على النظر 
فى تب�سيط وتنميط اإجراءات الرتخي�س 

فرتات  لتقليل  النووية  للمفاعالت 
على  ترتب  وقد  املفاعالت،  اإن�ساء 
ذلك قيام الوليات املتحدة باإن�ساء 

مفاعالن فى الوقت الراهن.

العديد من الدول الأوربية متلك فى الوقت الراهن خطط  ▼
لبناء املفاعالت النووية وخا�سة دول �سرق اأوربا مثل الت�سيك، 
املجر، رومانيا، �سلوفانيا، �سلوفاكيا. كما تقوم كل من فرن�سا، 
مفاعالت  ببناء  تركيا  بالرو�سيا،  الحتادية،  رو�سيا  فنلندا، 

جديدة. 
املفاعالت  ▼ بناء  ا�ستكمال  �سيا�سة  نامية  دول  عدة  تبنت 

رومانيا  الدول  هذه  ومن  لت�سغيلها  متهيدا  ت�ستكمل  مل  التى 
واملك�سيك. 

تقوم  ▼ احلالية،  للمفاعالت  امل�ستخدمة  الدول  من  العديد   
عمرها  لتمديد  املفاعالت  لهذه  التجديد  باإجراءات  حاليا 
الت�سغيلى اإلى 60 عاما مما يعنى اإ�سافة نف�س القدرات ملدة 

30 عاما اآخرى.
بذلت  ▼ احلالية  للمفاعالت  امل�ستخدمة  الدول  من  العديد 

يعنى  مما  املفاعالت  لهذه  ال�سعة  معامل  لزيادة  جمهودات 
زيادة القدرات الكهربائية املولدة من هذه املفاعالت.  

تزايدت قدرات املحطات الكهرو-نووية املركبة على م�ستوى  ▼
العامل من 5 ميجاوات عام 1954 اإلى 16500 ميجاوات عام 
1970 وو�سلت فى اأكتوبر عام 2020 اإلى ما يزيد عن 392 
األف ميجاوات كهربى �ساهمت يف توليد حوايل 10% من جملة 
العامل  م�ستوى  على  امل�سادر  كافة  من  املولدة  الكهرباء 
 %20 اأكرث من  اأنها متثل  ، كما   2019 خالل عام 
التي  البلدان  معظم  يف  املنتجة  الكهرباء  من 
فرن�سا  يف  وت�سل  النووية  الطاقة  ت�ستخدم 

اإلى اأكرث من %75. ■ 

■ إعداد مهندس
رؤوف الفرمــــاوي الموقف العالمى

من استخدام الطاقة النووية
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املفتوحة  ال�سواطئ  على  عامليا  النووية  املحطات  مواقع  تنت�سر   ●

املياه  م�سادر  على  تنت�سر  كما  بحار(،   – خلجان   – )حميطات 
الداخلية املحدودة )النهار(، وحتيط مبواقع املحطات النووية كافة 
وم�سايف،  ترفيهية  واأن�سطة  و�سناعة  زراعة  من  الن�سانية  الأن�سطة 

واأي�سا انت�سار التجمعات ال�سكانية.
● وقعت م�سر فى 19 نوفمرب 2015 التفاقية احلكومية مع رو�سيا 
الحتادية فى جمال بناء املحطات النووية والتى �سيتم مبقت�ساها بناء 
حمطة ال�سبعة النووية، كما مت التوقيع مع اجلانب الرو�سى فى ذات 
لتمويل  الرو�سية  احلكومة  من  قر�س  على  للح�سول  اتفاقية  التاريخ 

م�سروع اإن�ساء حمطة ال�سبعة النوية.
وت�سغيل  باإن�ساء  اأربعة عقود خا�سة  الرو�سى  توقيع مع اجلانب  مت   ●

الت�سغيل  فى  وامل�ساعدة  امل�ستنفذ  الوقود  وتخزين  بالوقود  والإمداد 
وال�سيانة ملحطة نووية مكونة من اأربع وحدات بقدرة 1200 ميجاوات 
 ،1200  VVER طراز  الرو�سية  املفاعالت  من  الواحدة  للوحدة 

ودخلت العقود الأربعة حيز التفيذ فى 2017/12/11.
النووى  الن�سطار  من  املتولدة  الطاقة   ●

اليورانيوم-235  من  كيلوجرام  لواحد 
تعادل الطاقة املتولدة من حرق 2400 طن 
حرق  من  املتولدة  الطاقة  اأو  الفحم،  من 

1600 طن من البرتول.
● ت�ستخدم مفاعالت القوى النووية لإنتاج 
الطاقة  لتوليد  ت�ستخدم  التى  احلرارة 
والتدفئة  البحر  مياه  حتلية  اأو  الكهربائية 
واإنتاج الهيدروجني، اأما مفاعالت البحاث 

امل�سعة  النظائر  لإنتاج  ت�ستخدم  النووية  للطاقة  الخرى  والتطبيقات 
ولال�ستخدامات الطبية و ال�سناعية و الزراعية.

باأنه  الأخ�سر(  )ال�سالم  جمموعة  موؤ�س�س  مور«  »باتريك  يعرتف   ●

»كنت   : يقول  حيث  الفرتة،  هذه  يف  النووية  الطاقة  جتاهل  يجب  ل 
اأوؤمن باأن الطاقة النووية مرادفة للهولوكو�ست النووي، اأما الآن وبعد 
30 عاما تغري راأي واأ�سبحت اأوؤمن اأن الطاقة النووية ت�ستطيع حماية 

كوكبنا من التغري املناخي«.
● بداأ الع�سر النووي بنجاح اأول جتربة لإجراء �سل�سلة حمكومة من 
الإن�سطارات النووية يف مدينة �سيكاغو يف 2 
دي�سمرب 1942، ثم تطورت مبا يعرف ببناء 
»فريمى« عام 1943 لي�سبح اأول مفاعل فى 
التاريخ واأطلق عليه ا�سم »x-10«. ويف عام 
القوي  وهند�سة  الفيزياء  معهد  بداأ   1951
نووي  اأول مفاعل  باإن�ساء  النووية يف رو�سيا 
خم�سة  بقدرة  الكهرباء  لإنتاج  العامل  يف 
الرو�سية  اأوبن�سين�سك  مدينة  يف  ميجاوات 
وبداأ اإنتاج الكهرباء يف 27 يونيو 1954. ■

■ إعداد مهندسة
جيهان علي صوابي

أضف إلى 
معلوماتك
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األخبار النووية

■ إعداد مهندس
السيد عبد المقصود الشاذلى

■ إعداد مهندسة
مايسة يوسف عبد الله

الرئيس السيسي
 مهنئا اإلمارات بتشغيل أول وحدة نووية بمحطة براكة 

هنأ فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اإلمارات 
النووية  للطاقة  عربية  محطة  أول  تشغيل  بدء  على 
السلمية، معتبرا أن الخطوة إنجاز جديد يضاف إلى سجلها 
العربية. وقال السيسي: “أهنئ دولة  ويجسد حلم األمة 
اإلمارات الشقيقة وأخي سمو الشيخ محمد بن زايد على 
السلمية”.  النووية  للطاقة  براكة  محطة  تشغيل  بدء 
واعتبر الرئيس إعالن اإلمارات بدء تشغيل المحطة النووية 
السلمية إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاتها، ويجسد 
الحلم المنشود لتكون األمة العربية صاحبة ريادة وتفوق 
وأعلن  اإلنسانية.  تخدم  التي  المجاالت  جميع  في  وتميز 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نجاح دولة اإلمارات في 
العالم  في  النووية  للطاقة  سلمي  مفاعل  أول  تشغيل 
العربي، وذلك في محطة براكة للطاقة النووية بأبوظبي. 
النووية  للطاقة  »براكة«  محطة  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
السلمية تشتمل على 4 وحدات تبلغ قدرة الوحدة الواحدة 

1400 ميجاوات وبإجمالي 5600 ميجاوات للوحدات األربعة.
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مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
بشأن مراجعة البنية التحتية للطاقة النووية

 بجمهورية مصر العربية
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأنهى فريق خرباء 
املتكاملة  النووية  التحتية  البنية  مراجعة  مهمة 
ا�ستمرت  والتي  العربية  »INIR« جلمهورية م�سر 
11 يوًما )27 اأكتوبر- 6 نوفمرب 2019(. اأجريت 
قام  حيث  امل�سرية  احلكومة  من  بدعوة  املهمة 
خرباء الوكالة مبراجعة مدى تطور البنية التحتية 
املعايري  ا�ستخدام  خالل  من  امل�سرية  النووية 
لإ�سدارات  وفقا  ال�سدد  هذا  يف  املطبقة  الدولية 
تلك  تتلخ�س  الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة 

القرار  لتخاذ  املختلفة  اجلدوى  بدرا�سات  القيام  اأجل  من  الدول  تتخذها  التي  اجلاهزية  مدى  يف  املعايري 
الوطني با�ستخدام الطاقة النووية يليها الإعداد للعرو�س الفنية والتفاو�س على عقود تنفيذ م�سروعات الطاقة 
اإنعقاد  قبل  م�سر  قامت  وقد  النووية.  للمحطات  التجاري  والت�سغيل  الختبارات  مرحلة  اإلى  و�سول  النووية 
املهمة بت�سليم تقرير التقييم الذاتي للبنية التحتية النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يغطي جميع 

ق�سايا البنية التحتية وكذلك الوثائق الداعمة.

الوكالة 
الدولية 
للطاقة

 الذرية تسلم تقرير 
مهمة INIR إلى 

مصر
للطاقة  الدولية  الوكالة  �سلمت 
لبعثة  النهائي  التقرير  الذرية 

املراجعة املتكاملة للبنية التحتية النووية »INIR« اإلى م�سر على هام�س املوؤمتر العام الرابع وال�ستني للوكالة 
خالل �سبتمرب 2020، حيث ا�ستعر�ست بعثة اخلرباء مراجعة تطوير البنية التحتية لربنامج الطاقة النووي 
يف م�سر. وقام نائب املدير العام للوكالة ورئي�س اإدارة الطاقة النووية – يف 24 �سبتمرب، بت�سليم التقرير 

النهائي اإلى ال�سفري حممد املال، املمثل الدائم مل�سر لدى الأمم املتحدة يف فيينا.
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اأعلنت �سركة نواه االإماراتية )�سركة احتاد م�سرتك ما بني موؤ�س�سة 
الكورية  الكهربائية  الطاقة  و�سركة  النووية  للطاقة  االإمارات 

»كيبكو«( امل�سئولة عن ت�سغيل و�سيانة حمطة براكة النووية 
ن�سبة  اإلى  االأولى  النووية  الوحدة  ت�سغيل  طاقة  بلوغ  عن 

50% حيث من املخطط الو�سول لكامل طاقتها الت�سغيلية 
يف بدايات عام 2021. تاأتي هذه اخلطوة بعد �سهر واحد 
توليد  وبدء  الكهربية  بال�سبكة  الوحدة  تو�سيل  من 
الكهرباء منها. يذكر اأنه مت التعاقد على اإن�ساء املحطة 
ماء عادي م�ضغوط  الإن�ساء 4 وحدات  �سركة كيبكو  مع 
من الطراز الكوري املطور من اجليل الثالث قدرة 1400 
للطاقة  االإمارات  موؤ�س�سة  اأعلنت  وحدة.  لكل  ميجاوات 

النووية اكتمال اأعمال االإن�ساء بالوحدة الثانية باملحطة، 
ت�سغيلها.  اختبارات  لبدء  اال�ستعدادات  حاليا  جاري  واأنه 

اأما عن الوحدتان الثالثة والرابعة فهما يف املراحل النهائية 
من اأعمال االإن�ساء بن�سب حول 94% لكل منهما.

اإلمارات
 تعلن عن ربط الوحدة األولي لمحطة براكة 

النووية بالشبكة الكهربية

املتحدة يف 10  والوليات  رومانيا  وقعت كل من 
لتحديث  تعاون  اتفاقية  م�سودة   2020 اأكتوبر 
وحدتني  ولإن�ساء  برومانيا  ال�سغالة  املفاعالت 
ملا  وفقا  النووية  �سرينافودا  مبحطة  جديدتني 
الرومانية  النووية  الطاقة  �سركة  من  كل  اأكدته 
اململوكة للدولة وقطاع الطاقة بالوليات املتحدة. 

650 ميجاوات التي دخلت  الثقيل امل�صغوط بقدرة  ت�صمل التف�قية خطط لتحديث الوحدة الأولى مبحطة �صرين�فودا من نوع امل�ء 
اخلدمة يف دي�سمرب 1996، كما ت�سمل التفاقية اإن�ساء وحدتني جديدتني مبوقع املحطة يف خطة و�سفت بالتاريخية بالن�سبة لرومانيا 

ل�ستخدام خربات وتكنولوجيا اأمريكية يف جمال الطاقة النووية.

رومانيا
 توقع مع الواليات 
المتحدة مسودة 

اتفاقية تعاون لبناء 
مفاعالت جديدة 
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يف  روزاتوم  يف  الآليات  هند�سة  ق�سم  وهي  »اآتوما�س«  املعدات  ت�سنيع  �سركة  �سرحت 
مولدات  اأربعة  من  جمموعة  من  بخار  مولد   2 عدد  ب�سحن  قامت  رو�سيا  اأن   2020/10/4
مع  تعاقدت  التي  الدول  احدى  بنجالدي�س  وتعترب  النووية،  روبور  حمطة  يف  الأولى  للوحدة 
من  الرو�صية  امل�صغوط  امل�ء  مف�عالت  طرازات  من  وهو  النووية  مف�عالته�  لإن�ص�ء  رو�صي� 

اجليل الثالث امل�سابهه ملفاعالت حمطة ال�سبعة النووية.

اتفاقية  ال�سودان  وحكومة  الرو�سية  احلكومة  وقعت 
تعاون يف جمال ال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية، 
وذلك اأثناء زيارة الرئي�س ال�سوداين اإلى رو�سيا يف 24 
اإن�ساء جمموعة عمل  التفاقية  ت�سمل  نوفمرب 2017. 
تبادل  عن  ف�سال  التعاون،  جمالت  لتنفيذ  م�سرتكة 
وامل�ساعدة  واملوؤمترات  الندوات  وترتيب  اخلربات 
وتبادل  والتقنية  العلمية  الكوادر  وتدريب  التعليم  يف 
واملواد  املعدات  وتوفري  والتقنية  العلمية  املعلومات 
للعلوم  مركز  بناء  التفاقية  متنح  كما  واملكونات، 
يف  النووية  الطاقة  وحمطات  النووية  والتكنولوجيا 

ال�سودان.

الذي  اإك�سبو«  »اأتوم  ع�سر  احلادي  الدويل  املنتدى  خالل 
وقعت   ،2019 اأبريل  يف  الرو�سية  �سوت�سي  مبدينة  عقد 
والتكنولوجيا  االبتكار  وزارة  مع  الرو�سية  روزاأتوم  �سركة 
�سنوات(  ثالث  مدتها  طريق  )خارطة  اتفاقية  اإثيوبيا  يف 
النووية  للطاقة  حمطة  اإن�ساء  جماالت  يف  التعاون  بغر�س 
ومركز للعلوم والتكنولوجيا النووية. حتدد خارطة الطريق 
خطوات حمددة يف جمال تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين 
وقد  النووية،  للطاقة  ال�سلمية  اال�ستخدامات  جماالت  يف 
اتخاذها  يجب  التي  امل�سرتكة  االجراءات  اخلطة  حددت 
يف هذا ال�سدد، وخا�سة فيما يخ�س تدريب العمالة وزيادة 

الوعي العام حول الطاقة النووية.

االتفاق اإلثيوبي 
الروسي لبناء مفاعل نووي 

لتوليد الكهرباء

روسيا 
تشحن مولدات بخار لمحطة 

روبور النووية في بنجالديش 

السودان
 توقع اتفاقية تعاون 

نووي مع روسيا
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احلرارى  االختبار  ا�ستكمال  عن   2020/9/8 يف  ال�سينية  النووية  الوطنية  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
للوحدة كنوب2  يف جممع كرات�ضي للطاقة النووية، وهي من نوع مفاعالت املاء العادي امل�ضغوط 
املوؤ�س�سة  مع  بالتعاقد  باك�ستان  قامت  حيث  النووية  للطاقة  ال�سينية  املجموعة  ت�سميم  من 
الوطنية النووية ال�سينية على بناء مفاعلني نوويني يف جممع كرات�سي للطاقة النووية كنوب 
-2 وكنوب -3، توجد الوحدة النووية كنوب-1 يف املجمع تعمل منذ عام 1972 قدرة 137 ميجا 
وات. اأقيم احتفال يف 2020/9/8 مبنا�سبة اال�ستالم النهائي للوحدة الرابعة يف حمطة كا�سما 
رابع وحدة  ال�سينية، وهي  الوطنية  النووية  املوؤ�س�سة  الوحدة من قبل  بناء هذه  النووية، مت 

نووية �ضينية خارج ال�ضني وهي من مفاعالت املاء العادي امل�ضغوط.

اكتمال االختبار الحراري 
في الوحدة الثانية بمحطة 

كراتشي النووية في

 باكستان 

�سرحت وزارة الطاقة يف بيالرو�سيا يف 2020/8/21  عن اكتمال حتميل الوقود يف الوحدة النووية 
املفاعل وجاري التح�سريات الختبارات  االأويل يف بيالرو�سيا حيث مت حتميل 163 حزمة وقود يف 
على  رو�سيا  مع  التعاقد  مت  اأنه  يذكر  تدريجيا.   املفاعل  ت�سغيل  طاقة  زيادة  و�سيتم  الت�سغيل  بدء 
اإن�ضاء مفاعلني مبوقع اأو�ضرتوفيت وهما من مفاعالت املاء امل�ضغوط الرو�ضية من اجليل الثالث قدرة 

1200 ميجاوات حيث بداأت اأعمال االإن�ساء بهما عامي 2013 و2014 على التوايل.

إكتمال تحميل الوقود في أول 
مفاعل نووي في بيالروسيا
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عمل  مت  حيث   ، نووية  حمطة  اأول  لبناء  طريقها  يف  باأنها   2020 اأغ�سط�س  يف  الكينية  النووية  الوكالة  �سرحت 
درا�سات بيئية واقت�سادية للمحطة، وقالت يف تقرير على موقع الهيئة الوطنية لإدارة البيئة اأن احلكومة تتطلع 
اإلى تطوير برناجمها النووي لدخول وحدات نووية اخلدمة بحلول عام 2035، ويرجع ذلك اإيل التو�سع ال�سناعي 
اإليه كينيا، مت اختيار موقع بعد الدرا�سات يف مقاطعة نهر تانا بالقرب من ال�ساحل الكيني وذلك  التي ت�سعي 

باملفا�سلة ما بني ثالث مواقع، وتقوم الوكالة الكينية بتقييم التقنيات النووية لتحديد املفاعل املثايل للبالد .

�سرح وزير الطاقة الربازيلي يف اأغ�سط�س 2020 اأن بالده �ستختار �سريكا نهاية هذا 
العام للم�ساعدة يف متويل بناء الوحدة اأجنرا-3 النووية، ومن املر�سحني املحتملني 
 1984 عام  املفاعل  بناء  اجلنوبية،بداأ  وكوريا  وفرن�سا  ورو�سيا  ال�سني  يف  �سركات 
وهو عبارة عن وحدة مفاعل ماء م�ضغوط قدرة 1245 ميجاوات من ت�سميم �سركة 
�سيمنز االأملانية، ، مت االنتهاء من 47% تقريًبا من االأعمال املدنية يف املوقع يف عام 
2014، متتلك الربازيل وحدتني نوويتني اأجنرا 1واأجنرا2 و توفر حوايل 2.7% من 

الكهرباء املولدة بالبالد.

كينيا
في طريقها لبناء 
أول محطة نووية 

البرازيل
تخطط إلكمال بناء الوحدة 
الثالثة بمحطة أنجرا النووية
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روسيا تسلم مجموعة مولدات 
البخار ألول مفاعل تركي

توسعة محطة كيوبيرج 
النووية بجنوب أفريقيا

اأعلنت �سركة اأكويو النووية يف 4 اأكتوبر2020 اأن جمموعة مولدات البخار لأول مفاعل يف تركيا مت و�سولها  اإلى 
منطقة التخزين حيث �سيتم تقييم جودة املعدات والوثائق اخلا�سة بها وقد مت �سحن وعاء �سغط املفاعل للوحدة 
الأويل يف 27 �سبتمرب2020 والذي يعد من اأكرب املكونات ويف 2020/9/23 اأعلنت النتهاء من �سب اخلر�سانة يف 
مبنى املفاعل ومبنى التوربينة للوحدة الثانية، وت�سم املحطة 4 مف�عالت من نوع امل�ء اخلفيف امل�صغوط الرو�صي 

بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة والتي �ستغطي حوايل 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.

اإفريقية  اجلنوب  احلكومية  الكهرباء  �سركة  اأعلنت 
»اإ�سكوم« يف اأكتوبر2020 اأنه كجزء من برنامج زيادة العمر 
عام   20 ملدة  كيوبريج  ملحطة  االأويل  للوحدة  الت�سغيلي 
الت�سغيل  قيد  كانت  التي  البخار  مولدات  ا�ستبدال  �سيتم 
برنامج  من  رئي�سي  جزء  ذلك  يعد  و  باأخرى،   1984 منذ 
يف  البخار  مولدات  ا�ستبدال  �سيتم  كما  لها،  العمر  الإطالة 
التحليالت  اأكدت  حيث   2022 ومايو  يناير  بني   2 الوحدة 
اأنه  اإلى  للم�سروع  ال�سالمة  ودرا�سات  ال�ساملة  الهند�سية 
باأمان  البخارية اجلديدة وت�سغيلها  املولدات  ميكن تركيب 
، وبالتايل متكني الوحدة من اال�ستمرار يف توليد الكهرباء 
بعد 40 عاًما من عمرها الت�سغيلي االأ�سلي ، وتتم مراجعة 
هذه التحليالت والدرا�سات من قبل هيئة الرقابة النووية 
الوطنية، للموافقة على اال�ستبدال بعد مراجعتها وقبولها، 
موقع  يف  احلالية  البخار  مولدات  تخزين  يتم  و�سوف 
النهائي  للتخل�س  وتفكيكها  تعبئتها  �سيتم  حيث  كيوبريج، 

منها يف م�ستودع النفايات النووية الوطني.
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الوحدة الثانية في محطة  لينينجراد-2  
بروسيا تصل إلي الحروجية   

تحميل الوقود  للوحدة  
الخامسة بمحطة فوجيان 

للطاقة النووية في الصين

اقتراب التشغيل التجاري 
للوحدة تيانوان 5 النووية 

في الصين  
اأعلنت املوؤ�س�سة الوطنية النووية ال�سينية )املالك 
الأويل  التحميل  بدء  �سبتمرب2020  يف  وامل�سغل( 
للوقود النووي للوحدة اخلام�سة يف حمطة فوجيان 
النووية )1150 ميجاوات من طرازات املاء العادي 
امل�صغوط ال�صينية من ت�صميم املجموعة ال�صينية 

للطاقة النووية(.

يف  ال�سينية  الوطنية  النووية  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
التجاري  الت�سغيل  اقرتاب  2020عن  �سبتمرب 
عن  عبارة  وهي  تيانوان  يف  اخلام�سة  للوحدة 
مف�عل م�ء م�صغوط بقدرة 1088ميجاوات طراز

ACPR-1000  م�سمم حمليا.

اأن  اأغ�سط�س2020  يف  النووية  روزاتوم  �سركة  اأعلنت 
الوحدة الثانية يف حمطة لينينجراد2 ) لينينجراد 2-2( 
و�صلت اإيل احلروجية وهي عب�رة عن مف�عل م�ء م�صغوط 
بعد  املتطور،  الثالث  اجليل  من  ميجاوات   1085 بقدرة 
يف  الزيادة  قبل  الختبارات  من  ل�سل�سلة  �سيخ�سع  ذلك 
يتم  اأن  املقرر  ومن  التجاري  والت�سغيل  الطاقة  م�ستويات 

ت�سغيلها جتارًيا يف نهاية عام 2020.
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أحداث وصور
■ إعداد مهندس / فتحــــى عمـــــر

افتتاح السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء المنتدى 
العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه 

البحر بالطاقة النووية )2-4 ديسمبر 2019 (
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أحداث وصور
حصول المشروع النووي المصري علي ثاني أفضل 

مشروع بالعالم من حيث اإلنطالقة

زيارة السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس اإلدارة وقيادات هيئة 
المحطات النووية لتوليد الكهرباء

للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة
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أحداث وصور
االجتماعات المشتركة بين وفد خبراء الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية والوفد المصرى لتقييم البنية التحتية النووية 
بجمهورية مصر العربية
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أحداث وصور
زيارة قيادات هيئة المحطات النووية للمدينة السكنية 

للعاملين بالمحطة النووية بالضبعة
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