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■ إعداد مهندس / رؤوف الفرمــــاوي

■إعداد دكتور/ علي محمود عبد النبي 

■  إعداد االستاذ/ عصام عويس جمعة

■ إعداد  مهندسة / جيهان علي صوابي

■إعداد المهندسة /نميرة محمد مهران

أضف إلى 
معلوماتك

األخبار النووية
■ إعداد مهندس / السيد عبد المقصود الشاذلى

■ إعداد مهندسة / مايسة يوسف عبد الله

أحداث وصور
■ إعداد مهندس / فتحــــى عمـــــر

محتويات العدد
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 رئيس مجلس إدارة

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

كلمة أفتتاحية

المفاعالت النووية 
المتقدمة

■إعداد دكتور / عبد الحميد عباس الدسوقى

■إعداد دكتور/ هشــام نبيــل حجــازى

■إعداد مهندس / سامح صابر حسين 

المدرسة الفنية المتقدمة
لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة 

 لبرامج الطاقة النووية
 تخطيط البنية التحتية

الرابطة العالمية لمشغلي

المحطات النووية

المحطات النووية
 هى المصدر الرئيسى لتوليد الكهرباء فى فرنسا

علي مصطفى مشرفة

أينشتاين العرب

سؤال وجواب



النووية«  »الطاقة  جملة  من  الثانى  العدد  �صدر  اأن  ال�صرور  دواعي  ملن  اإنه 

والتى ت�صدرها هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء لتعزيز وزيادة التقبل 

نوؤكد  اأن  ونود  مب�صر،  النووية  املحطات  اإن�صاء  مل�صروعات  اجلماهريى 

جلميع ال�صادة القراء الأعزاء املهتمني مبعرفة املزيد عن الطاقة النووية، اأن 

اأ�صرة حترير املجلة لن تدخر جهدا لتقدمي املعلومة القيمة واملفيدة، كما نود 

اأن نوؤكد اأن هذه املجلة هى النبتة اليانعة التى �صتكرب وت�صبح دوما ظليلة 

بجهودكم وم�صاهماتكم القيمة لأنها ينبوع عطائكم .

ياأتى هذا العدد متزامنا مع قدوم ال�صهر الف�صيل �صهر رم�صان املبارك، اأعاده 

اهلل علينا وعلى �صعب م�صر وقيادتها باليمن والربكات.

اأ. د / اأجمــد �سعيــد الوكيــل
 رئيس مجلس إدارة
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باحلزن  ن�سعر  وكم  والذاكرة،  القلب  يف  وتختزن  ت�سجل  التي  والفراق،  الوداع  حلظات  قا�سية  هي  كم 

النووية   الطاقة  علماء  جيل  من  واحدًا  نودع  ونحن  بالدموع،  ونختنق  والفجيعة،  اخل�سارة  وفداحة 

يف م�سر الناكرين للذات، ال�سيد الدكتور خليل عبد الفتاح يا�سو، الذي فارق الدنيا، بعد م�سرية عطاء 

عري�سة، وم�سوار حياة، تاركًا �سرية عطرة، وذكرى طيبة، وروحًا نقية، ومرياثًا من القيم واملثل النبيلة.

فيا اأيها االن�سان الطيب، والعامل املخل�ص، ويا نبع العطاء والنهر املتدفق حبًا لعملك، يعز علينا فراقك، 

يف وقت نحتاج فيه الى امثالك من الرجال االأوفياء ال�سادقني. ومهما كتبنا من كلمات رثاء، و�سطرنا 

من حروف حزينة باكية، لن نوفيك حقك ملا قدمته من علم ووقت وجهد وتفاٍن يف العمل، وعلمتنا من 

اأخالق وقيم فا�سلة، وغر�ست فينا حب العلم واملعرفة، ومنيت يف اعماقنا قيم املحبة واخلري واالنتماء.

باإخال�ص،  االمانة  حملت  ودينه.  باإن�سانيته  ملتزمًا  قنوعًا،  را�سيًا،  مت�ساحمًا،  هادئًا،  اإن�سانا  عرفناك 

جلها  حميدة  ومزايا  بخ�سال  متتعت  وحبك.  وجتربتك  وخربتك  جهدك  والنا�ص  للحياة  واأعطيت 

االميان ودماثة اخللق وح�سن املع�سر وطيبة القلب، متميزًا بالدماثة، والتوا�سع الذي زادك احرتامًا 

وتقديرًا وحمبة يف قلوب كل من عرفك والتقى بك. وهل هناك ثروة يبقيها االن�سان بعد موته اأكرث من 

حمبة النا�ص ..؟!

اأربعون عاما اأم�سيتها يف العمل مبجاالت اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية، التي �سرفتها وت�سرفت 

بك، فكنت ر�سول علم ومعرفة، وجدول عطاء وت�سحية، ونعم املعلم واملدير واالأب احلنون واالأخ الودود 

وال�سديق ال�سدوق. فكنت قدوة ومنوذجًا ومثاًل يحتذى يف الب�ساطة والوداعة والرقة والعطف واحلنان 

وعمل اخلري و�سمو االخالق وطهارة النف�ص والروح ونقاء القلب والعفوية والت�سامح. واأعطيت كل ما 

لديك بال حدود، ودون كلل اأو ملل.

لقد غيب املوت االأخ وال�سديق واملعلم، لكنه �سيبقى يف قلوبنا ما بقينا على قيد هذه احلياة، ولن نن�ساه، 

و�سيظل باأعماله و�سريته نربا�سًا وقدوة لنا. من مرتاح البال وال�سمري، فقد اأديت االمانة وقمت بدورك 

على اأح�سن وجه، والرجال ال�سادقون اأمثالك ال ميوتون. لقد ع�ست رجال عظيما رائعا �سريفا كرميا، 

ترتفع عن ال�سغائر، تعفو وت�سفح، وحتنو، وتعطف، �سماحة ما راأيتها، واإميان وتقى وورع.

كلمة في رثاء
السيد الدكتور خليل عبد الفتاح ياسو 
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لالستفادة من الخبرات المتراكمة والدروس الناتجة عن 
تشغيل المفاعالت النووية وللرغبة فى استخدام أحدث 
ما توصل إليه العالم فى مجال التكنولوجيا واستخدام 
لتطوير مفاعالت جديدة  الجهود  تواصلت  البرمجيات، 
تصميمات  وتتسم  المتقدمة.  بالمفاعالت  تسمى 
عن  المزايا  من  العديد  بتوفر  المتقدمة  المفاعالت 
معامالت  ارتفاع  حيث  من  المفاعالت  من  سابقتها 
وتلبية  التكاليف،  وانخفاض  التصميم،  وبساطة  األمان، 
التفهم  وكذلك  النووية  التنظيمات  أجهزة  متطلبات 

الجماهيرى ألسس وتقنيات هذه المفاعالت. 

أهم خصائص المفاعالت المتقدمة:
1-ارتفاع معدالت األمان

على الرغم من ال�سجل امل�سرف الأمان املفاعالت النووية والذى مل ي�سهد 
على مدار ما يزيد عن 13 األف مفاعل – �سنة �سوى ثالثة حوادث نووية، 
اإال اأن كافة الت�سميمات املتقدمة ت�سرتك فى زيادة معدالت االأمان على 
الت�سميمات ال�سابقة. ويتم حتقيق هذا الهدف من خالل تقليل االآثار 
ال�سلبية للتدخل الب�سرى اخلاطئ وزيادة دور نظم االأمان التى تعتمد 
على القوانني الطبيعية فى ت�سغيلها ودون احلاجة لتدخالت ب�سرية اأو 
موؤثرات ميكانيكية اأو كهربائية للقيام مبهامها، وتعرف االأنظمة التى 
حتقق ذلك بنظم االأمان ال�سلبية )التلقائية(. وت�ساهم هذه االأنظمة 

فى جتنب احلوادث والقدرة على منع اأى ت�سربات اإ�سعاعية للبيئة. 

نظم األمان اإليجابية والسلبية: 
تعتمد نظم االأمان االإيجابية على منظومة من املحركات الكهربائية 
اإدارتها للتعامل مع احلوادث  وم�سخات املياه التى يتعني على امل�سغلني 
النووية. ويتم ت�سميم هذه املنظومة بناء على قاعدة الدفاع فى العمق 
والتى تعنى عدم االعتماد على نظام واحد لالأمان النووى بل االعتماد 

على نظم متعددة ومتنوعة وتكرارية. 

بنظم  وامل�سخات  املحركات  ت�ستبدل  فاإنها  ال�سلبية  االأمان  نظم  اأما 
احلرارى  احلمل  وتيارات  اجلاذبية  مثل  الطبيعة  للقوانني  تخ�سع 
يتم  فاإنه  ومثاًل  مهامها.  واأداء  ت�سغيلها  فى  الغازات  ومتدد  الطبيعى 
من  بداًل  عالية  ارتفاعات  على  مو�سوعة  مياه  خزانات  ا�ستخدام 

عند  املياه  �سحب  فى  اجلاذبية  قوى  ت�ستخدم  حيث  املياه  م�سخات 
احلاجة اإليها وتو�سيلها اإلى املكان املطلوب. وكذلك فاإنه ميكن ا�ستخدام 
تيارات احلمل احلرارى الطبيعى فى ت�سريف ونقل احلرارة من مكان 
الآخر بناء على اختالف الكثافة بني املناطق ال�ساخنة والباردة ودون 

اللجوء اإلى ا�ستخدام املحركات اأو امل�سخات.

ومن املالحظ اأن نظم االأمان ال�سلبية تتيح زمنًا كافيًا مل�سئويل الت�سغيل، 
العادية  الت�سغيل غري  اإلى 72 �ساعة، لتفهم وحتليل ظروف  قد ي�سل 

واتخاذ االإجراء املنا�سب وال�سحيح بعد ذلك. 

 2- بساطة التصميم:
تهدف ب�ساطة الت�سميم اإلى البعد عن الت�سخم والتعقيد فى الت�سميمات 
واحلا�سبات  ال�سناعية  التقنيات  احدث  ا�ستخدام  خالل  من  النووية 
امل�سغلني  على  يي�سر  مما  الت�سغيل  هام�ص  زيادة  اإلى  باالإ�سافة  االآلية 
�أثناء  كاهلهم  على  �مللقاة  �ل�ضغوط  من  ويقلل  للمفاعل  �لكامل  �لفهم 

ت�سغيل املفاعل فى الظروف العادية وغري العادية. 

3- خفض التكاليف
عدد  تقليل  طريق  عن  املتقدم  املفاعل  اإن�ساء  تكاليف  خف�ص  يتم 
املكونات، وا�ستخدام الت�سميمات القيا�سية والوحدات النمطية. ويوؤدى 
ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة فى اإنتاج مواد ومكونات ت�سمح بزيادة 
يوؤدى  كما  الوقود.  ت�سنيع  تكلفة  وخف�ص  للمفاعل  الت�سغيلى  العمر 
اتباع االأ�ساليب االإدارية احلديثة وزيادة دور الربجميات اإلى خف�ص 

تكلفة بناء وت�سغيل املفاعالت املتقدمة.

4-  التصميمات القياسية والوحدات النمطية
 يوؤدى االعتماد على الت�سميمات القيا�سية )ت�سميم موحد يتم بناوؤه 
اأكرث من وحدة بنف�ص  فى اأكرث من مكان( والوحدات النمطية )بناء 
والرتخي�ص  التنظيم  اإجراءات  �سهولة  اإلى  النووية(  املحطة  موقع 
الأجزاء  امل�سبق  الت�سنيع  ا�ستخدام  اإمكانية  يتيح  كما  املفاعالت  لتلك 
معينة من �ملفاعل فى خطوط �إنتاج بامل�ضانع بداًل من �لت�ضنيع باملوقع 
وما يتبعه من تاأخري فى االإن�ساءات. كما ان الت�سنيع بامل�سنع يوؤدى اإلى 

اإتقان العمل واإعطاء فر�سة ملراقبة اجلودة بدرجة عالية.

اإمكانية  النمطية  الوحدات  نظام  اإتباع  يتيحها  التى  مزايا  اأهم  ومن   
االأحمال  لزيادة  طبقًا  الوحدات  وزيادة  الكهرباء  �سبكات  م�سايرة 

الكهربائية.■ 

المفاعالت النووية 
■ إعداد دكتورالمتقدمة

عبد الحميد عباس الدسوقى
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■ إعداد دكتور
هشــام نبيــل حجــازى

واإ�سافة  كبري  حلم  بال�سبعة،  النووية  الطاقة  لتكنولوجيا  املتقدمة  الفنية  املدر�سة 
قوية للتعليم الفني يف م�سر، وقد مت تاأ�سي�ص املدر�سة  فى عام 2017، وتعد االأولى من 
نوعها مب�سر وال�سرق االأو�سط، وجاءت فكرة اإن�ساءها خلدمة اال�ستخدامات ال�سلمية 
للطاقة النووية بقطاعات الدولة املختلفة. واملدر�سة نواه لتخريج كوادر فنية قادرة 

على العمل يف املجاالت املختلفة لال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية.

)الإ�سكندرية  ال�ساحلى  الطريق  جنوبى  ال�سبعة  مبدينة  مقامة  املدر�سة 
– مطروح(، فى اجلهة الغربية املقابلة لأر�ض املحطة النووية بال�سبعة، 
ومقامة على م�ساحة 8،5 فدان، وتتكون املدر�سة من مبنى تعليمى ب�سعة 
375 طالًبا )15 ف�سال(، 10 معامل و3 ور�ض فنية، على م�ساحة 3 اآلف 
و260 مرًتا م�سطًحا، وملحق باملدر�سة مبنيان �سكنيان للطالب واملعلمني 
باإجمالى م�سطح 11 األًفا و580 مرًتا مربعًا، مكونة من 5 اأدوار �سعة 436 

�سريًرا.
تقبل املدر�شة الطالب احلا�شلني على ال�شهادة الإعدادية، ومن بني �شروط 
اللتحاق باملدر�سة، األ يزيد �سن املتقدم فى اأول اأكتوبر من العام الدرا�سى 
عن 18 عاًما، على األ تزيد ن�سبة املقبولني من حمافظة مطروح عن %40 
الأقل  95% على  واأن يكون حا�شاًل على  اإجمايل الطالب املقبولني،  من 
احلا�شب  ا�شتخدام  واإجادة  والعلوم،  الإجنليزية  واللغة  الريا�شيات  فى 
واجتياز  املدر�شة،  لها  التابعة  باملديرية  الطبى  الك�شف  واجتياز  الآلى، 
اختبار ال�شمات ال�شخ�شية من التفكري الإبداعى والذكاء، واجتياز املقابلة 

ال�شخ�شية وك�شف الهيئة بنجاح.
املدر�شة تعمل منذ اأربعة اأعوام وبها ثالثة تخ�ش�شات فنية )كهرباء – 
�شفوف  اأربعة  الراهن  الوقت  يف  وباملدر�شة  اإلكرتونيات(،   – ميكانيكا 
من  �شف  كل  فى  طالب   75 بقدرة  الرابع(،  حتى  الأول  )من  درا�شية 

ال�شفوف الثاين وحتى الرابع، و60  طالب بال�سف الأول.
يتم تعليم الطالب باملدر�شة، الأ�شا�شيات الفنية اخلا�شة باملفاعالت النووية 
الكهرباء،  اإنتاج  فى  عليها  والعتماد  بناوؤها  يتم  وكيف  ت�شغيلها  وطرق 
بالإ�شافة اإلى تقنيات الأمان النووى، واأ�شا�شيات الدوائر الكهربائية مبختلف 
اأ�شكالها، والإلكرتونيات والتكنولوجيا امليكانيكية، بدعم وتدريب من الهيئات 
النووية الثالثة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة املتجددة )هيئة املحطات 
النووية لتوليد الكهرباء – هيئة الطاقة الذرية – هيئة املواد النووية(، كما 

النووية  الطاقة  بتكنولوجيا  املتخ�ش�شة  التعليمية  املناهج  بتدري�س  يقوم 
جمموعة من اخلرباء املتخ�ش�شني بالهيئات النووية.

طالب مدر�سة ال�سبعة النووية يدر�سون اللغة الرو�سية، حتى يتمكنوا من 
التعامل مع اخلرباء الرو�س امل�شئولني عن بناء وتاأ�شي�س املحطة النووية 
امل�شرية الأولى فى م�شر، بالإ�شافة اإلى املزايا التى ت�شيفها هذه اللغة 
اإلى خرباتهم فى التعلم والفهم لكل ما يدور فى املحطة النووية، بالإ�شافة 
اإلى فر�شة ا�شتكمال الدرا�شة فى مو�شكو، حيث من املنتظر اأن يتم ابتعاث 
جمموعات من الطلبة املتفوقني للتدريب والدرا�شة هناك، فى امل�شتقبل 

القريب كنوع من التحفيز والـتاأهيل.
وتعد مدر�شة ال�شبعة النووية فر�شة كبرية جدا لكل طالب يرغب فى نوعية 
خمتلفة من التعليم الفنى فى الوقت الراهن، وهدف كبري يجب اأن ي�شعه 
اأبناوؤنا فى املرحلة الإعدادية اأمامهم فى الوقت الراهن، نظرا ملا �شتقدمه 
لهم هذه املدر�شة فى الفرتة املقبلة، وما �شتوفره من اإمكانات فنية وعلمية، 
وخلق فر�س العمل اأمامهم فى الداخل واخلارج يف جمالت ال�شتخدامات 

ال�شلمية للطاقة النووية، مع اإمكانية ا�شتكمال درا�شتهم. 
الدرا�شة ت�شتمر ملدة خم�س �شنوات فى املدر�شة، ويتم خاللها تاأهيل الطالب 
النووية،  ال�شلمية للطاقة  العمل فى املجالت  واأ�شاليب  فى خمتلف مراحل 
بحيث ل يقل خربة اأو تاأهيل عن العمالة الفنية فى الدول املتطورة يف جمالت 
ا�شتخدامات الطاقة النووية، ومبا يجعل هذه املدر�شة م�شنع حقيقى لكفاءات 

فنية متطورة �شتخدم م�شتقبل م�شر.
ال�شوء  واإلقاء  والإ�شادة  الدعم  ت�شتحق  النووية  ال�شبعة  مدر�شة  جتربة 
باعتبارها اأحد النماذج امللهمة، التى نحتاج اإليها فى الفرتة املقبلة، خا�شة 
ونحن ن�شعى اإلى تنمية حقيقية على كل امل�شتويات، يجب اأن تعتمد على تلك 
النماذج، حتى نتمكن من حتقيق القفزات التنموية التى نحلم بها وت�شعى 

المدرسة الفنية المتقدمة
لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة 
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والإعداد  التخطيط  تتطلب  كربى  مهمة  النووية  الطاقة  برنامج  يعد 
الطاقة  اأن  حني  يف  الب�شرية.  واملوارد  واملوؤ�ش�شات  الوقت  يف  وال�شتثمار 
فهي  الكهربائية،  الطاقة  توليد  م�شاريع  من  كمثيالتها  لي�شت  النووية 
خمتلفة ب�شبب ال�شالمة، متطلبات الأمن وال�شمانات املرتبطة با�شتخدام 
املواد النووية. لذا فاأنه يجب اأن ي�شتند قرار بدء برنامج للطاقة النووية 
الذي  المر  و�شلمي،  اآمن  ب�شكل  النووية  الطاقة  با�شتخدام  اللتزام  على 
باللتزام  نووية  طاقة  برامج  ان�شاء  يف  ت�شرع  التي  الدول  قيام  يتطلب 
واإدارية  وتنظيمية  وقانونية  حكومية  م�شتدامة  وطنية  حتتية  بنية  بتوفري 
اجليد  والتن�شيق  الدائم  والتعاون  الدعم  توفر  وكذا  وب�شرية  وتكنولوجية 
بني اأ�شحاب امل�شلحة لربنامج الطاقة النووية طوال دورة حياتها. ف�شال 
النووية  ال�شالمة  معايري  القانونية،  لل�شكوك  الدويل  المتثال  اإثبات  عن 

الدوليه، ومتطلبات ال�شمانات النووية. 
البنية التحتية املطلوبة للربامج النووية ل تقت�شر علي املرافق واملعدات، 
ولكن اأي�شا ت�شمل املوارد الب�شرية واملالية والقانونية والتنظيمية بالإطار 
الذي �شيتم من خالله تنفيذ الربنامج، وقد قامت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية بتقدمي دليل بعنوان معامل يف تطوير البنية التحتية الوطنية للطاقة 

النووية 
لربنامج  التحتية  البنية  تطوير  يف  ال�شرورية  املعامل  الدليل  هذا  يحدد 
كل  ومتطلبات  وتعريف  للربنامج  التخطيط  ومراحل   ، النووية  الطاقة 

مرحله، وكذا الأن�شطة الالزمة لإعداد البنية التحتية ملراحل التطوير.
خالل  من  النووية  الطاقة  لربامج  التحتية  البنية  لتطوير  التخطيط  يتم 

جانب  كل  متطلبات  من  رئي�سي  مطلب  الطاقة  وتعترب  للتنمية  �سرورية  الطاقة 
من جوانب التنمية تقريًبا، بدًءا من احلد من الفقر ورفع م�ستويات املعي�سة اإلى 
املهم  من  كان  لذا  والزراعية.  ال�سناعية  واالإنتاجية  ال�سحية  الرعاية  حت�سني 
التوقعات احلالية  الكهرباء حيث ت�سري  اإلى  العاملي يف الو�سول  النق�ص  النظر يف 
بحلول   ٪50 من  باأكرث  العاملي  الطاقة  ا�ستهالك  يف  زيادة  �سي�سهد  العامل  اأن  اإلى 
اأن ياأتي 70٪ من هذا النمو يف الطلب من البلدان النامية.  عام 2030، مع توقع 
لتلبية  النووية  للطاقة  حمطات  اإدخال  ايل  الدول  هذه  من  العديد  �سعت  وقد 

احتياجاتها من الطاقة دون زيادة اعتمادها على الوقود االأحفوري.  

 لبرامج الطاقة النووية

■ إعداد مهندس
 سامح صابر حسين 

 تخطيط البنية التحتية
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تعتمد  مرحلة  كل  لتنفيذ  الزمنية  الفرتة  تنفيذية،  مراحل  اإيل  تق�شيمها 
مرحلة  كل  تنتهي  الدولة.  يف  املطبقة  واملوارد  اللتزام  من  الدرجة  على 
املطلوب  الرئي�شي  الن�شاط  تنفيذ  يتم  عندها  التي  النقطة  اإيل  بالو�شول 
البنية  التطوير ويطلق عليه م�شطلح: »معلم  لالنتهاء بنجاح من مرحلة 
الأن�شطة  ا�شتكمال جمموعة  مع  يتوافق  والذي   ،»Milestone التحتية 

املطلوبة لهذه املرحلة.
بالربامج  اخلا�شة  واملعامل  للمراحل  تخطيطي  مثال  يو�شح  ال�شكل-1 
النووية. يتم تق�شيم مراحل تطوير البنية التحتية الالزمة لدعم برنامج 

الطاقة النووية كالتي:

املرحلة الأولى: حتديد الحتياجات وو�شع اخلطط الالزمة لتنفيذ 
الربنامج النووي قبل اتخاذ القرار؛

املرحلة الثانية: الأعمال التمهيدية لن�شاء املحطة النووية  الويل 
لتوليد الكهرباء؛

للطاقة  حمطة  اأول  لبناء  التنفيذية  الأن�شطة  الثالثة:  املرحلة 
النووية.

املرحلة الرابعة : مرحلة الت�شغيل.
معلم  خالل  من  مرحلة  كل  من  االنتهاء  على  عالمة  و�سع  يتم 
حمدد يتم فيه تقييم التقدم املحرز يف جهود التنمية واتخاذ 
وكما  املعامل  هذه  وتكون  التالية  املرحلة  اإلى  لالنتقال  القرار 

مو�سح بال�سكل 1 كاالتي:

 معلم 1: ال�شتعداد واعالن البدء يف تنفيذ برنامج النووي ال�شلمي 
لتوليد الكهرباء 

اأول  ب�شاأن عقد  التفاو�س  العطاءات /  2: اجلاهزية لدعوة  معلم   
حمطة نووية لتوليد الكهرباء؛

اأول  وت�شغيل  للت�شغيل  وال�شتعداد  التنفيذ  من  النتهاء   :3 معلم   
حمطة للطاقة النووية.

معلم 4 : يف حال انتهاء العمر الت�شغيلي للمحطة وتكهينها.
التي  التحتية  البنية  ق�شايا  من  العديد  يوجد  املراحل  هذه  تنفيذ  خالل 
يجب مراعاتها والتاأكد لتطبيقها وتنفيذها ن�شبة لكل مرحلة من مراحل 
 2007 عام  منذ  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأ�شدرت  وقد   . الربنامج 
التحتية  البنية  ق�شايا  من  العديد  حول  املف�شلة  املن�شورات   من  العديد 
الواجب توافرها ومراعاتها وتقييمها عند ال�شروع يف بناء الربامج النووية 
للربامج  التحتية  للبنية  هامة  ق�شية  ع�شر  ت�شعة  يف  تلخي�شها  مت  والتي 
النووية املدرجة يف نهج »املعامل املرحلية البارزة« اخلا�س بالوكالة، وهو 
ه البلدان واملنظمات للعمل بطريقة منهجية نحو الأخذ  منهجية �شاملة توِجّ

بالقوى النووية.وهي كالتي:
املوقف الوطني لتبني الربنامج 	•

النووي
الأمان النووي	•
اإدارة الربنامج النووي	•

التمويل وامليزانية	•
الإطار الت�شريعي	•
ال�شمانات	•
الإطار التنظيمي	•
احلماية من الإ�شعاع	•
ال�شبكة الكهربائية	•
اإ�شراك اأ�شحاب امل�شلحة	•
موقع املحطة النووية واملرافق 	•

امل�شاندة

حماية البيئة	•
التخطيط حلالت الطوارئ	•
الأمن واحلماية املادية	•
دورة الوقود النووي	•
 النفايات النووية	•
 امل�شاركة ال�شناعية يف الربنامج 	•

النووي
 امل�شرتيات	•

التحتية  البنية  بعنا�شر  املبكر  الهتمام  اأن  امل�شتفادة  الدرو�س  اأظهرت 
ي�شمن جناح برنامج الطاقة النووية. وؤقد يوؤدي عدم الهتمام الكايف باأي 

منها اإلى تعري�س الربنامج للتاأخريات املكلفة. 
حتى  متتد  طويلة  النووية  الطاقة  ملحطة  الزمنية  املراحل  عمر  فرتة  اإن 
حدود 100 عام، بداأ من البناء والت�شغيل حتى اإيقاف الت�شغيل والتخل�س 
بدء  من  بداية  امل�شتغرق  الوقت  اأن  اإلى  التجربة  وت�شري  النفايات،  من 
التفكري يف خيار الطاقة النووية حتي بدء الإن�شاء حوايل ما بني 15-10 

�شنة. قد يختلف هذا ح�شب املوارد املتاحة املخ�ش�شة للربنامج. 
تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على طلب الدولة الع�سو، باإيفاد 
تتاألف من فريق خرباء  للبنية الأ�شا�شية النووية  بعثة ا�شتعرا�س متكامل 
دوليني لهم خربة مبا�شرة يف جمالت البنى الأ�شا�شية النووية املتخ�ش�شة 
اأن  البعثة،  ا�شتقبال  قبل  البلد،  على  ويجب  الوكالة.  من  موظفني  ومن 

يجري تقييمًا ذاتيًا مل�شائل البنية الأ�شا�شية للقوى النووية الـ 19 .
وتتيح بعثات ال�شتعرا�س املتكامل للبنية الأ�شا�شية النووية للدول الأع�شاء 
يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية اإجراء مناق�شات متعمقة مع خرباء دوليني 
ب�شاأن اخلربات واأف�شل املمار�شات يف جمال تطوير البنية الأ�شا�شية للقوى 
م اإلى الدولة الع�شو،  النووية. وُتدَرج التو�شيات والقرتاحات يف تقرير ُيقدَّ
مما ميكنها من حتديث خطة عملها الوطنية وفقا لذلك. ومن خالل توفري 
تقييم �شامل جلميع جوانب برنامج القوى النووية، ي�شمل الهيئة الرقابية 

وجميع اجلهات احلكومية املعنية.
ومن اجلدير بالذكر باأن م�شر ا�شتقبلت مهمة  مراجعة  البنية  التحتية  
النووية  املتكاملة INIR »يف الفرتة من 27 اكتوبر ايل 10 نوفمرب 2019، 
النووية  التحتية  البنية  تطور  مدى  مبراجعة  الوكالة  خرباء  قام  حيث  
امل�شرية للوقوف علي  مدى  جاهزية الدولة لبناء اول حمطة نووية طبقا 
الذرية    للطاقة  الدولية    الوكالة    �شلمت    وقد   التنفيذ.  برامج  ملراحل 
التقرير النهائي للبعثة اإلى م�شر على هام�س املوؤمتر العام الرابع وال�شتني 
ملراجعة  اخلرباء  بعثة  ا�شتعر�شت  حيث   ،2020 �شبتمرب  خالل  للوكالة 
املدير  نائب  النووية مب�شر، وقام  الطاقة  التحتية لربنامج  البنية  تطوير 
اإلى  النهائي  التقرير   بت�شليم  النووية  الطاقة  ادارة  للوكالة ورئي�س  العام 

ال�شفري حممد املال، املمثل الدائم مل�شر لدى الأمم املتحدة يف فيينا.■
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مقدمة
اإحدى 	•  WANO النوويني  للم�شغلني  العاملية  الرابطة  تعد 

للربح  هادفة  وغري  منظمة غري حكومية  وهي  الدولية،  املنظمات 
ول متثل اأي من امل�شنعني النوويني، وترتكز اهتماماتها يف تكري�س 

مفهوم الأمان النووي.
اأن�شئت الرابطة فى 17 مايو 1989 كمنظمة عاملية نووية بعد حادثة 	•

ت�شرنوبيل النووية.
املعنية 	• واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  جلميع  مفتوحة  الرابطة  ع�شوية 

بت�شغيل من�شاآت  النووية وكذلك اجلهات املعنية  بت�شغيل املحطات 
معاجلة الوقود امل�ستنفد.

430 مفاعل فى 	• بت�شغيل  الرابطة 120 ع�شو معنيني  اأع�ساء  عدد 
31 دولة.

رسالة الرابطة
زيادة اأمان وموثوقية حمطات الطاقة النووية يف جميع اأنحاء العامل 
من خالل العمل معًا لتقييم الأداء وقيا�شه وحت�شينه من خالل الدعم 

املتبادل وتبادل املعلومات وم�شاهاة اأف�شل املمار�شات.

أهداف الرابطة
- تهدف الرابطة اإلى:

من 	• املحطات  م�شغلى  بني  النووية  املحطات  ت�شغيل  خربات  تبادل 
خالل �شبكة معلومات.

زيارات خرباء تبادلية بني املحطات النووية ملراجعة واختبار اأداء 	•

املحطات واإعطاء الن�شائح مل�شغلى تلك املحطات.
واخلربات 	• املعلومات  لتبادل  تدريبية  وبرامج  عمل  ور�س  عقد 

مهارات  زيادة  بغر�س  املحطات  اأداء  حتليل  ونتائج  والبيانات 
م�شغلى املحطات النووية.

امل�شغلني 	• تبادل  خالل  من  اخلربات  وتبادل  الفنية  امل�شاعدة 
للمحطات  والإتاحية  الأمان  حت�شني  بغر�س  الأداء  وموؤ�شرات 

النووية. 
وب�شفة عامة فاإن رابطة م�شغلى املحطات النووية ت�شارك فى تطوير 
م�شتقبل ال�شناعة النووية من خالل جتميع م�شغلى املحطات النووية 
اأمان  حت�شني  بغر�س  واحدة  منظمة  فى  العامل  دول  خمتلف  من 

واإتاحية املحطات النووية.

هيكل وإدارة الرابطة 
 4 وعدد  لندن  يف  رئي�شي  ومكتب  اإدارة  جمل�س  من  الرابطة  تتكون 
مراكز اإقليمية يف اأتالنتا ومو�شكو وباري�س وطوكيو لكل منها جمال�س 

■ إعداد مهندس
رؤوف الفرمــــاوي

الرابطة العالمية لمشغلي

المحطات النووية
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اإدارة اإقليمية خا�شة بها لتعمل جميعها كمنظمة متما�شكة وموحدة. 
جميع 	• تنفيذ  ويتم  الإدارة  جمل�س  قبل  من  ال�شيا�شة  و�شع  يتم 

واملراكز  لندن  يف  الرئي�شي  املكتب  قبل  من  والربامج  ال�شيا�شات 
الإقليمية، وجمل�س الإدارة هو امل�شوؤول اأمام الأع�شاء عن الجتاه 
املبا�شرة  امل�شاركة  ولت�شجيع  النجاحات  وحتقيق  للجمعية  العام 

لالأع�شاء على م�شتوى عال. 
ي�شم جمل�س الإدارة ثالثة اأع�شاء من كل مركز اإقليمي بالإ�شافة 	•

اإلى رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي.
كل رئي�س جمل�س اإدارة اإقليمي يعترب ع�شو جمل�س اإدارة بالرابطة، 	•

وتقوم املجال�ض الإدارية الإقليمية برت�سيح مر�سحني اإ�سافيني من 
منطقتهم، واحد منهم من املتوقع اأن يكون رئي�س تنفيذي.

ينتخب جمل�س الإدارة رئي�س املجل�س لفرتة اأربع �شنوات ول ميكن 	•
املجل�س  يقرر  مل  ما  متتالية  �شنوات  اأربع  عن  تزيد  ملدة  يعمل  اأن 

خالف ذلك.
يقيم الرئي�س التنفيذي لـلرابطة يف لندن، ويتبعه مديرين تابعني 	•

القيادة  فريق  مًعا  ي�شكلون  الأربعة  الإقليمية  املراكز  من  كل  يف 
التنفيذية امل�شوؤول عن الت�شغيل اليومي للـرابطة.

فوائد االنضمام للرابطة 
ميكن جلميع االأع�ساء اال�ستفادة من اخلدمات وموارد 

املعلومات التالية:
املوقع الإليكرتوين لأع�شاء الرابطة: اأر�شيف �شامل لالأع�شاء فقط 	•

النووية يف جميع  املن�شاآت  �شالمة  واملعلومات حول  التقارير  ي�شم 
اأنحاء العامل.

لالأع�شاء 	• ميكن  الويب،  موقع  خالل  من  الأداء:  حتليل  برنامج 
الو�شول اإلى معلومات حول الأحداث التي وقعت يف حمطات نووية 
اأخرى حيث يتيح تبادل املعلومات بني الأع�شاء والتعلم من اأخطاء 

بع�شهم البع�س والتاأكد من عدم تكرارها يف اأي مكان اآخر.
مراجعة النظراء: يتلقى كل ع�شو مراجعة النظراء كل اأربع �شنوات. 	•

 WANO خرباء  من  كاًل  من  مكون  دويل  فريق  با�شتخدام 
وخرباء ال�شناعة، حتدد فرق مراجعة النظراء جمالت التح�شني 
التي يتم حتديدها يف تقرير مقدم اإلى الإدارة العليا للع�شو، كما 
يتم حتديد املمار�شات اجليدة ونقاط القوة وتقا�شمها مع الأع�شاء 

الآخرين.
ا دعًما لأع�شائها يف تناول 	• دعم الأع�شاء: تقدم WANO اأي�شً

وتطبيقات  اإر�شادية  خطوطا  تت�شمن  حمددة  م�شكالت  اأو  ق�شايا 
عملية حققت جناحا، وبعثات خرباء لدعم الأع�شاء. 

التدريب والتنمية: �شالمة املن�شاآت النووية تبداأ من طاقم الت�شغيل 	•
والندوات  واملوؤمترات  العمل  ور�س  على  الرتكيز  فيتم  وال�شيانة، 
واجتماعات اخلرباء والدورات التدريبية التي ت�شاعد على تطوير 

املتخ�ش�شني يف ال�شناعة النووية. 

الدعم الذي تقدمه الرابطة إلنشاء 
وحدات نووية جديدة

لالأع�شاء 	• ومرّكًزا  ا  خم�ش�شً دعًما  اخلدمة  هذه  الرابطة  تقدم 
الإن�شاء  من  بداية  النووية  املحطة  مراحل  كافة  خالل  باملنظمة 
للت�شغيل  جاهزة  تكون  بحيث  املحطة  ت�شغيل  مرحلة  اإلى  و�شوًل 

الآمن واملوثوق.
ي�شرتط اأن تن�شم الوحدات اجلديدة وم�شغليها اجلدد اإلى الرابطة 	•

مبجرد توقيع العقود لإن�شاء هذه الوحدات.
ي�شاعد هذا الدعم الأع�شاء على بناء القدرات واملهارات الت�شغيلية 	•

والبناء  )الت�شميم  الثالثة  الرئي�شية  املراحل  خالل  من  املنا�شبة 
والتد�شني( يف اجلدول الزمني العام للم�شروع.

االلتزامات على األعضاء بـالرابطة
من:املنظمات 	• كل  اإلى  مالية  ر�شوم  بدفع  الرابطة  اأع�شاء  يلتزم 

العامة-املركز  للخدمات  لندن  )مكتب  وهي:  للع�شوية  املعتمدة 
الإقليمي التابع لها خلدمات حمددة(.

فقط 	• وي�شدر  الأع�شاء  بني  امل�شرتكة  املعلومات  ع�شو  كل  يحمي 
املعلومات مبوافقة الع�شو الأ�شلي ووفًقا ل�شيا�شة ال�شرية بالرابطة.

يوفر كل ع�شو موظفني ذوي جودة عالية وذوي خربة لدعم برامج 	•
واأن�شطة الرابطة.

ي�شت�شيف كل ع�شو ويدعم مراجعات النظراء للمنظمات الأع�شاء، 	•
مراجعات  الت�شغيل،  ملحطات  النظراء  مراجعات  ذلك  يف  مبا 

النظراء قبل بدء الت�شغيل للوحدات اجلديدة.
م�شكالت 	• لت�شحيح  املنا�شب  الوقت  يف  اإجراءات  ع�شو  كل  يتخذ 

وي�شعى  بالرابطة  النظراء  مراجعات  خالل  املحددة  الأداء 
للح�شول على الدعم من املراكز الإقليمية لـها والأع�شاء الآخرين 

حلل امل�شكالت املهمة.
وتقييم 	• الت�شغيل،  جتارب  وتبادل  وحتليل  بجمع  الأع�شاء  يقوم 

وتنفيذ تو�شيات تقرير جتربة الت�شغيل.■
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حلت الطاقة النووية حمل معظم حمطات الوقود الأحفورى فى 
فرن�شا، ويرجع ال�شبب فى ذلك اإلى اأنه فى اأعقاب حرب ال�شاد�س 
البرتول،  ت�شدير  العربية  الدول  اأوقفت   ،1973 اأكتوبر  من 
وارتفعت اأ�شعاره، واأو�شحت هذه الأزمة اأن العتماد على الوقود 
لالقت�شاد  بالن�شبة  للغاية  باملخاطر  حمفوفًا  كان  الأحفورى 
كانت  لأنها  القرار،  هذا  من  كثريا  فرن�شا  وت�شررت  الفرن�شى، 
توليد  حمطات  ت�شغيل  فى  البرتول  على  اأ�شا�شيًا  اعتمادًا  تعتمد 
املحلية  املوارد  من  يعتربان  الطبيعى  والغاز  البرتول  الكهرباء. 

النادرة فى فرن�شا، ودفعت هذه احلرب فرن�شا دفعًا اإلى اللجوء 
اإلى الطاقة النووية كم�سدر لتوليد الكهرباء.

املاء  ملفاعل  الأمريكية  التكنولوجيا  على  وبناًء   ،1974 عام  وفى 
للطاقة  قويًا  برناجمًا  فرن�شا  اأطلقت   ،PWR امل�شغوط  العادى 
النووية  للمفاعالت  القيا�شى  التوحيد  اإلى  اأدى  مما  النووية، 
الطاقة،  حمطات  وت�شغيل  تكرار  ال�شهولة  من  وجعل  الفرن�شية، 

وبالتالى تقليل التكاليف واملخاطر. 
والطاقة النووية تعمل ب�شكل كبري على احلد من الآثار الناجتة من 
الفرن�سى.  القت�ساد  املتكرر على  البرتول  اأ�سعار  ا�ستقرار  عدم 
والآن يعمل 56 مفاعال نوويا فى فرن�شا، بقدرات اإجمالية 61370 

ميجاوات، وبن�شبة م�شاركة فى توليد الكهرباء مقدارها %71.
اجليل  من  مفاعل  اأول  بناء  فى  فرن�شا  بداأت   ،2007 عام  فى 
مرتفعة.  اأمان  مبعايري  ت�شميمه  مت  والذى   ،)EPR( الثالث 
ت�شميمه  مت  م�شغوط،  عادى  ماء  مفاعل  هو   EPR املفاعل 
مت  اأوروبا،  فى  الأملانية.  �شيمنز  �شركة  مع  بال�شرتاك  وتطويره 
 European ت�شمية املفاعل با�شم املفاعل الأوروبى امل�شغوط  
Pressurized Reactor EPR، وال�شم الدولى هو مفاعل 
 Evolut ionary  Power  Reactor املتطور  الطاقة 
 1660( EPR نوع  ملفاعلني من  التجارى  الت�شغيل  بداأ   .EPR
ميجاوات( فى ال�شني، كما يوجد مفاعلني حتت الإن�شاء فى كل 
من فنلندا وفرن�شا، وبداأ العمل فى اإن�شاء  وحدتني من EPR فى 

المحطات النووية

تم   ،1945 عام  وفى  ديجول،  الجنرال  قيادة  تحت 
وفى   .CEA الفرنسية  الذرية  الطاقة  هيئة  إنشاء 
الطاقة  هيئة  بين  مشترك  مشروع  بدأ   ،1956 عام 
  EDFفرنسا كهرباء  وهيئة   CEA الفرنسية  الذرية 
لتطوير أول مفاعل نووى تجارى بالكامل. فى عام 
قدرته   ،EDF1 تجارى  مفاعل  أول  تشغيل  بدأ   1964

82 ميجاوات كهربى.

 هى المصدر الرئيسى 
لتوليد الكهرباء فى فرنسا

■    دكتور/ علي محمود عبد النبي 
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بريطانيا عامى 2018، 2019.
اأولويات احلكومة  الطاقة هو من �شمن  اأو خليط  الطاقة  مزيج 
نقا�شًا  الفرن�شية  اأطلقت احلكومة  الفرن�سية،  ففى عام 2013، 
�شعبيًا حول التحول فى جمال تنوع م�شادر الطاقة الكهربائية. 
على  الربملان  فى  النواب  جمل�س  �شوت   ،2014 اأكتوبر   14 وفى 
 ،2015 فرباير  وفى  الطاقة.  ا�شرتاتيجية  يخ�س  جديد  قانون 
الطاقة  وا�شرتاتيجية  الربملان.  فى  القانون  مناق�شة  مت  قد  كان 
الطاقة  بقاء  على  وحتافظ  تعتمد  �شوف  اجلديدة  الفرن�شية 

النووية كقلب لنظام توليد الكهرباء فى فرن�سا. 
من  يتم  ال�شبكة  وهذه  كهرباء،  �شبكة  الأوروبية  الدول  تربط   
خاللها تبادل الطاقة الكهربائية ح�شب العر�س والطلب. وتعترب 
فرن�شا اأكرب دولة تقوم بت�شدير طاقة كهربائية عرب هذه ال�شبكة. 
وو�شعت فرن�شا خطتها على اأ�شا�س اأن الظروف �شوف تتح�شن، 
وتتح�شن معها ظروف الدول الأوروبية الأخرى، وي�شبح التكامل 
العملية  الناحية  ومن  اأقوى.  الطاقة  تبادل  جمال  فى  الأوروبى 
مواتية  اأ�شبحت  الآن  الظروف  اأن  جند  الواقع،  اأر�س  وعلى 
م�شريتها  تكمل  لكى  الفرن�شية  النووية  لل�شناعات  وم�شاندة 
الأوروبى  املفاعل  على  معقود  كبري  اأمل  هناك  واأ�شبح  وباأمان. 
للمفاعالت  بدياًل  ويكون  فرن�شا  داخل  ينت�شر  لكى   ،EPR
الفرن�شية التى �شوف ينتهى عمرها الت�شغيلى، وكذا �شوف ينت�شر 

فى الدول الأوروبية.
على  املحافظة  هدفها  فرن�شا  فاإن  ال�شرتاتيجية  الناحية  من 
مكانتها كدولة م�شتقلة فى الطاقة، فهى الدولة الفريدة والرائدة، 

والتى تت�شابه مع رو�شيا فى امتالك دورة وقود نووى كاملة. وهى 
الدولة التى تبنت م�شروع املفاعل الأوروبى EPR. فعندما تبنت 
فرن�شا ت�شميم هذا املفاعل، كان هدفها هو ال�شيطرة على �شوق 
الوحيد  البديل  يكون  لكى  وكذا  العامل،  فى  النووية  املفاعالت 
والتى  حاليًا،  اخلدمة  فى  التى  الفرن�شية  النووية  للمفاعالت 

�شوف يتم تكهنها مبجرد انتهاء عمرها الت�شغيلى. 
نق�س  اأى  لتجنب  لفرن�شا  الوحيد  اخليار  هى  النووية  الطاقة 
كبري فى الطاقة فى ال�شنوات القادمة. وفرن�شا تعى اأن ا�شتخدام 
على  احلفاظ  على  قدرة  الأكرث  الطريقة  هى   EPR مفاعالت 
فهى  اأوروبا،  لدول  للكهرباء  م�شّدرة  دولة  كاأكرب  فرن�شا  مكانة 
�شادرات  من  �شنويًا  دولر  مليار   3.4 حوالى  حاليا  تك�سب 

الكهرباء.
جمال  فى  بال�شتقالل  تنعم  دولة  باأنها  فرن�شا  تتفاخر  الآن، 
الطاقة، والذى حققته    بف�شل تطوير الطاقة النووية، وكذلك 
جميع  بني  الأقل  فهى  فيها،  الكهرباء  اأ�شعار  بانخفا�س  تتفاخر 
الفرن�شية  النووية  الطاقة  �شبكة  واأ�شبحت  املجاورة،  الدول 

م�سدرًا لالعتزاز الوطنى.
ال�شناعات النووية بالن�شبة لفرن�شا هى �شريان احلياة، م�شانع 
ومتخ�ش�س،  فريد  جمال  فى  ماهرة  عمالة  ومتطورة،  عمالقة 
اأعداد كبرية من الوظائف فى جميع املجالت، قطاع هام ومفتوح 
وي�شمح لفرن�شا باملناف�شة فى جمال الأبحاث والتطوير لتحديث 
ال�شناعات الفرن�شية، و�شوق عاملى مفتوح يعزز من مكانة فرن�شا 

ال�سيا�سية والقت�سادية.  
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نشأته وتعليمه
ولد علي م�شطفى م�شرفة يف 11 يوليو 1898 يف مدينة دمياط، 
تلك  وجهاء  اأحد  م�شرفة  مل�شطفى  الأكرب  البن  وكان  م�شر، 

املدينة واأثريائها. 
تلّقى درو�شه الأولى على يد والدته ثم يف مدر�شة »اأحمد الكتبي«، 
وكان دائما من الأوائل يف الدرا�شة، ولكن طفولته خلت من كل 

مباهجها، حيث يقول عن ذلك:
»لقد كدت اأفني واأنا طفل لكي اأكون يف املقدمة، فخلت طفولتي 
من كل بهيج. ولقد تعلمت يف تلك ال�شن اأن اللعب م�شيعة للوقت 
)كما كانت تقول والدته(، تعلمت الوقار وال�شكون يف �شن اللهو 

واملرح، حتى اجلري كنت اأعتربه خروجا عن الوقار.«
م�شاربات  ثروته يف  فقد  اأن  بعد  يناير 1910،   8 والده يف  تويف 
ومبوت  منزله.  وحتى  وماله  اأر�شه  وخ�شر   ،1907 عام  القطن 
الأب �شار البن علي الذي مل يكن قد جتاوز الثانية ع�شرة من 
عمره عميدًا لأ�شرته املكونة من اأمه واإخوته نفي�شة، وم�شطفى، 

وعطية، وح�شن، وانتقلت الأ�شرة اإلى القاهرة مع جدتهم لأمهم، 
حيث ا�شتاأجروا �شقة يف حي حمي بك بـعابدين. 

التحق علي بـمدر�شة العبا�شية الثانوية بـالإ�شكندرية التي اأم�شى 
فيها �شنة يف الق�شم الداخلي املجاين، انتقل بعدها اإلى املدر�شة 
الدرا�شي، فح�شل  لتفّوقه  اأي�شا  القاهرة وباملجان  ال�شعيدية يف 
عام  )الكفاءة(  الثانوية  ال�شهادة  من  الأول  الق�شم  على  منها 
1912، وعلى الق�شم الثاين )البكالوريا( عام 1914، وكان ترتيبه 
الثاين على القطر امل�شري كله وله من العمر �شتة ع�شر عاما، 
وهو حدث فريد يف عامل الرتبية والتعليم يف م�شر يومئذ، واأّهله 
مدر�شة  باأي  لاللتحاق  العلمية(  املواد  يف  )ل�شيما  التفوق  هذا 

■ إعداد االستاذ
عصام عويس جمعة

شخصية العدد

علي مصطفى مشرفة

أينشتاين العرب
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اإلى  ل النت�شاب  اأو الهند�شة، لكنه ف�شَّ عليا يختارها مثل الطب 
دار املعلمني العليا، حيث تخرج منها بعد ثالث �شنوات باملرتبة 
اإلى  علمية  بعثة  اإلى  العمومية  املعارف  وزارة  فاختارته  الأولى، 

بريطانيا على نفقتها.

تعليمه العالي خارج مصر
خريف  يف  بانت�شابه  العلمية  م�شريته  من  جديدة  مرحلة  بداأت 
1917 اإلى جامعة نوتنجهام الإجنليزية، والتي ح�شل منها على 
�شهادة البكالوريو�س يف الريا�شيات خالل ثالث �شنوات بدل من 
علي  كتب  زغلول  �شعد  بقيادة   1919 ثورة  ا�شتعال  واأثناء  اأربع. 
م�شرفة اإلى �شديقه حممود فهمي النقرا�شي يخربه فيها برغبته 
الرجوع اإلى م�شر للم�شاركة يف الثورة، وكان جواب النقرا�شي له:

اأكمل  ثائرا،  اإليك  نحتاج  مما  اأكرث  عاملا  اإليك  نحتاج  »نحن 
درا�شتك وميكنك اأن تخدم م�شر يف جامعات اإجنلرتا اأكرث مما 

تخدمها يف �شوارع م�شر.«
وزارة  على  اقرتحوا  الذين  اأ�شاتذته  نظر  نتيجته  لفتت  وقد 
جامعة  يف  للعلوم  درا�شته  م�شرفة  يتابع  اأن  امل�شرية  املعارف 
امللكية  بالكلية   1920 عام  والتحق  لطلبهم،  فا�شُتجيب  لندن، 
)كلية كينجز لندن(، وح�سل منها عام 1923 على الدكتوراه يف 
فل�شفة العلوم باإ�شراف العامل الفيزيائي ال�شهري ت�شارلز توما�س 
ثم   ،1927 عام  الفيزياء  يف  نوبل  جائزة  على  احلا�شل  ويل�شون 
من جامعة  العلوم  دكتوراه  على   1924 عام  م�شرفة  على  ح�شل 
لندن، وهي اأعلى درجة علمية يف العامل مل يتمّكن من احل�شول 

عليها �شوى 11 عاملا يف ذلك الوقت.

مؤلفاته
تقدم  يف  العلم  دور  باأهمية  املوؤمنني  من  م�شرفة  الدكتور  كان 
واإن مل  ال�شعب، حتى  بني جميع طوائف  بانت�شاره  وذلك  الأمم، 
يتخ�ش�شوا به، لذلك كان اهتمامه من�شّبا على و�شع كتب تلخ�س 
وت�شرح مبادئ تلك العلوم املعقدة للمواطن العادي الب�شيط، كي 
املوا�شيع الأخرى،  اأي من  يتمّكن من فهمها والتحاور فيها مثل 
وكان يذكر ذلك با�شتمرار يف مقدمات كتبه، والتي كانت ت�شرح 
الألغاز العلمية املعقدة بب�شاطة وو�شوح حتى يفهمها جميع النا�س 

حتى من غري املتخ�ش�شني. وكان من اأهم كتبه الآتي:
امليكانيكا العلمية والنظرية - 1937.	•
الهند�شة الو�شفية -1937.	•

النظرية الن�شبية اخلا�شة -1943.	•
الهند�سة امل�ستوية والفراغية -1944.	•
ح�شاب املثلثات امل�شتوية -1944.	•
الذرة والقنابل الذرية -1945.	•

تالميذه
مر�شي  وحممد  ميخائيل،  اإبراهيم  فهمي  تالميذه:  من  كان 
اأحمد، وعطية عا�شور، وعفاف �شربي، و�شمرية مو�شى، وحممود 

ال�شربيني. 

اإلنجازات العلمية
يف فرتة الع�شرينيات والثالثينيات من القرن املا�شي در�س م�شرفة 
مع  مرا�شالت  له  وكان  اخلا�شة،  والن�شبية  ماك�شويل  معادلت 
األربت اأين�شتاين. ن�شر م�شرفة 25 ورقة علمية اأ�شلية يف جمالت 
علمية مرموقة، وكانت مو�شوعات تلك الأوراق تدور حول نظرية 
الن�شبية والعالقة بني الإ�شعاع واملادة. كما ن�شر م�شرفة 12 كتابا 
علميا حول الن�شبية والريا�شيات. ُترجمت كتبه عن نظرية الن�شبية 
اإلى اللغة الإجنليزية والفرن�شية والأملانية والبولندية. كما ترجم 
م�شرفة 10 كتب عن علم الفلك والريا�شيات اإلى اللغة العربية. 
كان م�شرفة مهتما بتاريخ العلوم، وخا�شة درا�شة م�شاهمات علماء 
العرب يف القرون الو�شطى. ومع تلميذه حممد مر�شي اأحمد ن�شر 
كتاب اخلوارزمي »كتاب املخت�شر يف ح�شاب اجلرب واملقابلة«. كما 
كان مهتما اأي�شا بالعالقة بني املو�شيقى والريا�شيات، و�شاعد يف 

اإن�شاء اجلمعية امل�شرية ملحّبي املو�شيقى يف عام 1945. 

وفاته
قلبية، وهناك �شك يف كيفية  اأزمة  اإثر  يناير 1950   15 تويف يف 
وفاته، فيعتقد اأنه مات م�شموما اأو اأن اأحد مندوبي امللك فاروق 
كان خلف وفاته، ويعتقد اأي�شا اأنها اإحدى عمليات جهاز املو�شاد 
ثروة  م�شرفة:  م�شطفي  علي  دكتور  كتاب  ولكن  الإ�شرائيلي. 
ينفي  م�شرفة  عطية  الدكتور  �شقيقه  تاأليف  من  العامل  خ�شرها 

متاما هذه الأقاويل ويوؤكد اأنه مات على فرا�شه.

تكريمه
لدرا�شة  تعليمية  منحة  املتحدة  اململكة  حكومة  اأن�شاأت  له  كتكرمي 
الدكتوراه حتت ا�شم منحة نيوتن- م�شرفة للدكتوراه يف اململكة املتحدة. 
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غري  منظمة  الذرية:  للطاقة  الدولية  الوكالة 
يونيو   29 بتاريخ  تاأ�ش�شت   املتحدة  المم  ا�شراف  حتت  حكومية 
النووية واحلد  للطاقة  ال�شلمية  ال�شتخدامات  ت�شجيع  بغر�س   1957
الرقابة  باأعمال  النووي، ولال�شطالع بهذه املهمة تقوم  الت�شلح  من  

والتفتي�س والتحقيق يف  الدول التي لديها من�شئات نووية.

 الطاقة النووية صديقة للبيئة، اأثبتت العديد 
املحطات  اأن  املختلفة  العامل  دول  يف  اأجريت  التي  الدرا�شات  من 
النووية هي اخليار ال�شائب والفعال للحد من تلوث الهواء فالطاقة 
النووية جتنب العامل انبعاث حوايل 2 مليار طن من غاز ثاين اأك�شيد  
الكربون �شنويًا  كانت �شتنبعث يف حالة وجود حمطات تعمل بالوقود 

الأحفوري بدًل من املحطات النووية.

الدخان االبيض اخلارج من ابراج التربيد امللحقة باملحطات 
النووية ما هو ال بخار ماء ناجت عن تربيد املاء ال�شاخن اخلارج من 

مكثف املحطة النووية ول ميثل اي تلوث للبيئة.

هي  والمتوسطة  الصغيرة  المفاعالت 
احلرارية،  النووية  التحلية  تكنولوجيا  مع  للربط  املفاعالت  ان�شب 
وهذه املفاعالت ت�شمم لأغرا�س مزدوجة لإنتاج الكهرباء والتحلية 
التي تعتمد على الطاقة احلرارية. تقدر اخلربات يف جمال التحلية 

النووية بحوايل 150 مفاعل - �سنة . 

علمية  منظمة  الذرية:  للطاقة  العربية   الهيئة 
عربية متخ�ش�شة تعمل يف نطاق جامعة الدول العربية وتعني بالعلوم 
اإلى تطوير العمل  ال�شلمي كما  ت�شعى  النووية وتطبيقاتها يف املجال 
العلمي العربي امل�شرتك ومواكبة التقدم العلمي التقني العاملي يف هذا 
املجال. كما تهتم الهيئة بخلق وعي علمي وتقني لدي املواطن العربي 
يف العلوم النووية وجمالت ا�شتخداماتها ال�شلمية، والعمل على خلق 

نقلة علمية و تقنية نوعية يف م�شار التطور احل�شاري العربي.
 ،1989/2/15 يف  الذرية  للطاقة  العربية  للهيئة  الفعلي  العمل  بداأ 
ويقع املقر الر�شمي الدائم لها يف مدينة تون�س باجلمهورية التون�شية. 
ويبلغ عدد الدول الع�شاء يف الهيئة اأربعة ع�شر ع�شوًا هي: الردن، 
فل�سطني،  العراق،  �سورية،  ال�سودان،  ال�سعودية،  تون�ض،  البحرين، 
اململكة  باأن  علمًا  اليمن،  موريتانيا،  م�شر،  ليبيا،  لبنان،  الكويت، 

املغربية يف طور الن�شمام  للهيئة.

أضف إلى 
معلوماتك

■ إعداد مهندسة
جيهان علي صوابي
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ماهو دور هيئة المحطات النووي لتوليد 
الكهرباء في تنفيذ البرنامج المصري 

النووي؟ 
للطاقة  ال�شلمية  لال�شتخدامات  برنامج  هو  امل�شري  النووي  الربنامج 
النووية وُيعد ا�شتخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وحتلية مياه البحر 
التي  الدول  اأوائل  وُتعترب  م�شر من  اأوجه هذه ال�شتخدامات.  اأحد  من 
ا�شتخدام  اأهمية  املا�شي  القرن  من  اخلم�شينيات  منت�شف  منذ  اأدركت 
الطاقة النووية يف توليد الكهرباء وحتلية املياه ل�شمان التنمية امل�شتدامة.

وقد قامت م�شر بالفعل بالعديد من املحاولت يف هذا ال�شدد منذ اأوائل 
مل  جميعًا  اأنها  اإل   1983 يف  واأخريا  و1974   1964 اأعوام  يف  ال�شتينيات 

يحالفها التوفيق نتيجة لأو�شاع واأ�شباب دولية وحملية خمتلفة. 
حادثة  )جراء   1986 عام  يف  النووية  املحطات  برنامج  توقف  ورغم 
بها  املنوطة  مبهامها  القيام  علي  الهيئة  عكفت  النووية(  ت�شرنوبيل 
واملحافظة علي جهوزيتها حال طلب الدولة ا�شتئناف امل�شروع وذلك من 
خالل اعداد وتاأهيل الكوادر الب�شرية والفنية التي ميكن العتماد عليها 
ومتابعة التقدم يف تكنولوجيا املحطات النووية وخا�شة يف جمال الأمان 

النووي بالإ�شافة ايل ا�شتكمال عنا�شر البنية التحتية مبوقع ال�شبعة.
واأخريًا وبف�شل الدعم وامل�شاندة القوية من القيادة ال�شيا�شية عاد امل�شروع 
النووي للنور مرة اأخرى حيث مت مد التعاقد مع ال�شت�شاري الفني العاملي 
ليدعم الهيئة يف جولت التفاو�س مع عدد من ال�شركات العاملية املوردة 
ورو�شيا  وال�شني  كوريا اجلنوبية  دول  النووية من  املفاعالت  لتكنولوجيا 
يف  الهيئة  �شاند  عاملي  قانوين  ا�شت�شاري  مع  التعاقد  مت  كما  الحتادية، 
اعداد وجتهيز وتوقيع عقود تنفيذ م�شروع املحطة النووية امل�شرية الأولى 
قبل  ما  واختبارات  والرتكيب  والتوريد  الت�شميم  عقد  وهي  بال�شبعة 
لت�شغيل  الفني  الدعم  تقدمي  وعقد  النووي  الوقود  توريد  وعقد  الت�شغيل 
وال�شيانة وعقد التعامل مع الوقود النووي امل�شتنفد ودخولها جميعًا حيز 

النفاذ يف دي�شمرب من عام 2017.

اإعداد  عن  ف�شاًل  ال�شبعة  م�شروع  تنفيذ  متابعة  يف  حاليًا  الهيئة  وتعمل 
الإ�شافية  املواقع  لتقييم  الأولية  الدرا�شات  ل�شتكمال  خططها  وتطوير 
وكذلك  وغرب  �شرق  النجيلة  موقعي  يف  امل�شتقبلية  النووية  للم�شروعات 
خطط تعظيم امل�شاركة املحلية ونقل التكنولوجيا وتدريب وتاأهيل الكوادر 
الب�شرية ملرحلة الن�شاءات وجتارب بدء الت�شغيل واأخريًا الت�شغيل التجاري 

وال�سيانة للمحطة النووية بال�سبعة.

ماهي معايير واحتياطات األمان في 
محطة الضبعة النووية والتي تضمن عدم 
حدوث تسرب اشعاعي كما تم في حادثة 

تشرنوبيل أو حادثة فوكوشيما؟
تنتمي حمطة ال�شبعة النووية لأحدث تكنولوجيات املفاعالت النووية وهي 
باأعلى م�شتويات  تتميز  والتي     )Gen 3+( املطور الثالث  من اجليل 
الأمان النووي، كما اأنها تتبع فل�شفة الدفاع يف العمق التي تعتمد على وجود 
املحيطة  البيئة  اإيل   امل�شعة  املواد  ت�شرب  بني  حتول  مادية  حواجز  عدة 
بالإ�شافة اإلى تعظيم دور نظم الأمان التي تعتمد على القوانني الطبيعية يف 
ت�شغيلها ودون احلاجة لتدخالت ب�شرية اأو موؤثرات ميكانيكية اأو كهربائية 

للقيام مبهامها، وُتعرف هذه الأنظمة بنظم الأمان ال�شلبية )التلقائية(. 
مزود  باأنه  املحطة  يف  امل�شتخدم  الرو�شي  املفاعل  ت�شميم  يتميز  اأي�شا 
 )Reactor Core Catcher( مبا�شك اأو م�شيدة لقلب املفاعل
لحتواء وجتميع املواد املن�شهرة عالية امل�شتوى الإ�شعاعي بداخله وذلك 
حال حدوث حادث ج�شيم - ل قدر اهلل - يوؤدى الى ان�شهار قلب املفاعل 
وبذلك ل ُي�سمح بت�سرب تلك املواد الى البيئة املحيطة. وتوفر اأنظمة الأمان 
واخلارجية  الداخلية  املوؤثرات  من  احلماية  من  متطور  م�شتوي  باملحطة 
حيث ي�شتطيع املفاعل حتمل ا�شطدام طائرة جتارية ثقيلة تزن 400 طن 
اأي ما يوازي طائرة بوينج 747، وت�سري ب�سرعة 150 مرت / الثانية. كما 
g ( من  ي�شتطيع املفاعل اأن يتحمل الزلزل حتي عجلة زلزالية ) 0.3 

عجلة اجلاذبية الأر�شية واأي�شًا يتحمل الأعا�شري والرياح العاتية. 

سؤال وجواب
■ إعداد المهندسة
نميرة محمد مهران
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اإن كل احتياطات الأمان تلك من �شاأنها اأن تبدد اأية خماوف من حدوث 
اأي ت�شرب اإ�شعاعي ناجت عن حادثة نووية كما حدث يف حمطتي ت�شرنوبيل 

اأو فوكو�سيما.

إذا كانت مصر حققت اكتفاًء من الكهرباء 
وتقوم حاليًا بتصديرها فلماذا توليد كهرباء 

من محطة نووية ؟
نحو  ال�شعوِب  تطلعات  لتحقيق  ال�شبل  اأهم  اأحد  الكهربية  الطاقة  متثل 
التنميِة  خلطِط  الرئي�شي  املحرك  باعتبارها  وذلك  اأف�شل  م�شتقبل 
القت�شاديِة والجتماعية. وبالنظر ايل ما ت�شهده م�شر من م�شروعات 
اأمناط  واختالف  ال�شكاين  النمو  عن  ف�شاًل  املجالت  كافة  يف  تنموية 
على  الطلب  زيادة  يف  رئي�شية  عوامل  جميعها  متثل  والتي  ال�شتهالك 
الطاقة وهو الأمر الذى دفع قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة ايل العمل 
حثيًثا لتاأمني التغذية الكهربائية الالزمة لتلبية متطلبات التنمية ال�شاملة 
على اأر�س م�شر من خالل تطوير بدائل م�شتدامة للطاقة مي�شورة التكلفة 

و�شديقة للبيئة.
ومع توقع تزايد معدلت الطلب علي الطاقة الكهربية لي�شل ما بني 
6-7 % خالل ال�شنوات الع�شر القادمة، وهذا يعني اإ�شافة �شنوية لقدرات 
توليد كهربائية مبقدار 1250 ميجاوات  لتلبية الزيادة علي الطلب ولإحالل 

املحطات القدمية وللمحافظة علي وجود فائ�س  منا�شب يف النتاج.
ول�شد الطلب املتزايد علي الكهرباء يف العقود املقبلة، يحتاج مزيج الطاقة 
ُيدعم  مما  الكربونية  النبعاثات  منخف�شة  للطاقة  م�شادر  توظيف  اإيل 
موقف م�شر يف مواجهة تزايد الهتمامات العاملية بحماية البيئة والتغري 
املناخي كما اأن اإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية ل يوؤدي فقط ايل  خف�س 
انبعاث الغازات امللوثة للبيئة وامل�شببة لالحتبا�س احلراري ولكن اأي�شا ميثل 

بدياًل كفء لتلبية احتياجات الطلب الأ�شا�شي علي الطاقة الكهربائية. 
النووية  الطاقة  م�شادر  من  املُنتجة  الكهربائية  الطاقة  متتاز  اأي�شا 
با�شتقرار اأ�شعار الكهرباء املنتجة منها، حيث ت�شكل تكلفة الوقود جزءا 
املحطات  يف  الكهرباء  اإنتاج  تكلفة  اإجمايل  من   )%15( ن�شبيًا  �شغريًا 
النووية. فبالرغم من اأن الطاقة النووية تتطلب تكاليف راأ�شمالية عالية 
ن�شبيًا اإل اإن تكاليف الوقود النووي تظل منخف�شة مقارنة بالبدائل الأخرى 
ب�شكل  تعمل  النووية  املفاعالت  اأن  كما  الحفوري.  الوقود  ت�شتخدم  التي 
متميز فيما يخ�س باأداء الت�شغيل والأمان النووي فقد حت�شنت �شجالت 
الأداء ب�شكل كبري علي مدار عده األف من �شنوات الت�شغيل للمفاعالت 
النووية يف جميع اأنحاء العامل. وقد اأثبتت حمطات القوي النووية التي يتم 

ت�شغيلها ب�شكل جيد اأنها اآمنة وتوؤدي بفاعلية كبرية. 

ماذا عن المشاركة المحلية في مشروع 
الضبعة ؟

تكون  اأن  التفاق على  الرو�شي   املوقعة مع اجلانب  العقود  مت من خالل 
ن�شبة امل�شاركة املحلية بدءا من الوحدة الأولى بن�شبة 20% وتت�شاعد اإيل 

ن�سبة 35 % للوحدة الرابعة. ولتحقيق ذلك مت ت�شكيل جلنة وطنية م�شغرة 
من ممثلني عن  كل من وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة ووزارة الإنتاج 
اجلهات  من  وغريها  للت�شنيع  العربية  والهيئة  البرتول  ووزارة  احلربى 
التكنولوجيا يف م�شر وو�شع  املعنية لو�شع ا�شرتاتيجية م�شرية لتوطني 
ال�شيا�شات اخلا�شة بتذليل العقبات واملعوقات التي قد تواجه ال�شركات 
اأن�شطة  تنفيذ  الباطن املحليني املحتمل م�شاركتهم يف  الوطنية ومقاويل 
الوطنية  لل�شركات  اخلربات  ونقل  لدعم  اآليات  اقرتاح  وكذا  امل�شروع، 
واإعداد قواعد بيانات بالقدرات والمكانيات الوطنية يف ت�شنيع مكونات 
املحطة وتوفري املواد اخلام، بالإ�شافة  للعمل على تاأهيل القدرات الوطنية 

املحتمل م�شاركتها  يف اإن�شاء حمطة  ال�شبعة النووية.
ويف هذا الإطار مت ت�شكيل جلنة م�شرتكة للم�شاركة املحلية ت�شم ممثلني 
عن كل من هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء ب�شفتها مالكًا للم�شروع 
ومقاويل  امل�شرية  ال�شركات  اإمكانيات  على  للتعرف  الرو�شي  واملقاول 
الباطن املحليني و�شابقة اأعمالهم، ولتحقيق ذلك قامت اللجنة بتنظيم 
�سركة م�سرية   150 دعوة  2019 مت خاللها  يوليو  اأول  تعريفية يف  ندوة 
للم�شاركة يف فعاليات هذه الندوة بهدف تعريف هذه ال�شركات مبتطلبات 

املقاول الرو�شي للم�شاركة يف م�شروع حمطة ال�شبعة النووية.

ما هي أهم التحديات التي  قد تواجه  
المشروع النووي المصري؟   

اأي م�شروع له حتدياته اخلا�شة  لتنفيذه باأعلي  جودة  واأقل  تكلفة ووفقًا 
اأحد  النووية امل�شرية هو  للجدول الزمني املخطط له. وم�شروع املحطة 
يف  و�شرعة  ديناميكية  اإيل  حتتاج  التي  الكربى  ال�شرتاتيجية  امل�شاريع 
مالكة  كهيئة  الكهرباء  لتوليد  النووية  املحطات  وهيئة  القرار،  اتخاذ 
للم�شروع  ت�شعى بكل قوة لتنفيذ امل�شروع طبقا للجدول الزمني املخطط 
له وباجلودة املطلوبة يف املوا�شفات القيا�شية والفنية ويف حدود التكلفة 

املقدرة لتنفيذه. 
وتاأتي عملية اعداد الكوادر الب�شرية وتاأهيلها �شمن اأهم التحديات التي 
وموثوقية  باأمان  النووية  املحطة  و�شيانة  وت�شغيل  امل�شروع  تنفيذ  تواجه 
لتحقيق الهداف والغر�س من ان�شاء املحطة النووية. اأي�شا نقل تكنولوجيا 
ت�شنيع مكونات ومهمات املحطة النووية حمليا ل ميثل حتديا فقط ولكن 
ل خيار دونه لتطوير ال�شناعة املحلية وتعظيم املُكون املحلي يف م�شروعات 

املحطات النووية التالية. 
اإن �شمان الدعم وامل�شاندة اجلماهريية وخا�شة من ال�شيا�شيني واأ�شحاب 
الفكر وقادة الراأي واأهايل منطقة ال�شبعة مل�شروع املحطة النووية، وف�شاًل 
عن ا�شتمرار اهتمام ال�شركاء الأ�شا�شيني للم�شروع ميثل حتديًا ذو طبيعة 
خا�شة يف ظل امتداد فرتة الن�شاء والتي ت�شتمر حوايل 6-7 �شنوات وعلي 
الهيئة اأن تعمل بكل ما لديها من قدرات وامكانيات ملجابهة تلك التحديات 
النووي امل�شري وان تكون م�شروعات  اأية عقبات لتحقيق احللم  وتذليل 
للتنمية  الوطنية  ال�شرتاتيجية  الركائز  اأحد  ال�شلمية  النووية  الطاقة 

امل�ستدامة. 
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األخبار النووية

■ إعداد مهندس
السيد عبد المقصود الشاذلى

■ إعداد مهندسة
مايسة يوسف عبد الله

ربط أول مفاعل هندي 
محلى الصنع بالشبكة 

الكهربائية

اأول  بربط   ،2021 يناير  يف  الهند  قامت 
كاكرابار  مبحطة  ال�سنع  حملى  مفاعل 
للكهرباء،  القومية  بال�سبكة  النووية 
 700 االإنتاجية  املفاعل  طاقة  وتبلغ 
املاء  مفاعالت  نوع  من  واملفاعل  ميجاوات، 
�لثقيل �مل�ضغوط، ويتميز بانخفا�ض تكلفة 
االإن�ساء مقارنة باملفاعالت التي تعتمد على 

تكنولوجيا م�ستوردة.

الوحدة النووية األولي
 في بيالروسيا تصل إلى 

100% من طاقتها القصوى 
�شرحت �شركة روزاتوم يف12 يناير2021، اأن الوحدة 
الإن�شاء  قيد  النووية  اأو�شرتوفيت�س  حمطة  من  الأولى 
ويعترب  طاقتها  من  اإلى%100  و�شلت  بيالرو�شيا  يف 
الو�شول اإلى هذا امل�شتوى من الطاقة احلدث الرئي�شي 
يف مرحلة الت�شغيل التجريبي للوحدة النووية ومبجرد 
على  املوافقة  �شتتم  الختبارات،  جميع  من  النتهاء 
الت�شغيل التجاري للمفاعل من قبل اللجنة احلكومية 
املفاعل  النووية.  الطاقة  عن  امل�شوؤولة  البيالرو�شية 
من نوع مفاعالت املاء العادى امل�شغوط الرو�شي من 
من  الأول  وهو  ميجاوات   1200 قدرة  الثالث  اجليل 

نوعه الذي يتم بناوؤه خارج رو�شيا.
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روسيا تسلم أول وحدة توربينة بخارية 
لمحطة أكويو النووية في تركيا

موديل  بخارية  توربينة  وحدة  اأول  �سلمت  اأنها   ،2021 يناير   12 يف  اإلكرتيك  جرنال  اأعلنت 
حمطة  يف  ال�ستخدامها  ما�ص«   »اأتوم-  روزاتوم  ل�سركة  امليكانيكية  الهند�سة  ق�سم  اإلى  ارابيل 
اأكويو النووية يف تركيا، واجلدير بالذكر اأن وحدة التوربينه ت�ستمل على ثالثة اأجزاء ) جزء 
ال�سغط العالى واملتو�سط وجزئيني لل�سغط املنخف�ص(، وت�ستمل حمطة اأكويو على اأربعة وحدات 
نووية وقدرة الوحدة 1200 ميجاوات. ومن املقرر اأن تدخل اأول وحدة نووية من حمطة اأكويو 
اخلدمة يف عام 2023، و�سيتم دخول الوحدات النووية االأخرى تباعا بحلول عام 2025. ومن 

املتوقع اأن تنتج املحطة حوايل 10٪ من احتياجات الكهرباء يف تركيا.

الوحدة الثانية في محطة لينينجراد-2 
بروسيا تعمل بنجاح على مستويات

 طاقة مختلفة
الوحدة  اأن  يف15يناير2021،  الرو�سية  روزاتوم  �سركة  اأعلنت 
ت�سغيلها  مت  )لينينجراد2-2(  لينينجراد2  حمطة  يف  الثانية 
 ،٪50  ،٪40( خمتلفة  طاقة  م�ستويات  على  بنجاح  التجريبى 
نوع  من  والوحدة  يوما،   85 ملدة  الكلية(  ال�سعة  من   ٪90  ،٪75
مفاعالت �ملاء  �لعادى �مل�ضغوط بقدرة 1085 ميجاوات، من اجليل 
الثالث املطور. ويتم االآن اإجراء اختبار حتميل بن�سبة 100٪ من 
ال�سعة الكلية للوحدة. بعد االنتهاء من الت�سغيل التجريبي، �سيتم 
اإيقاف الوحدة لفح�ص معداتها، وعر�ص نتائج الت�سغيل التجريبى 
رخ�سة  الأخذ  الرو�سى  واالإ�سعاعية  النووية  الرقابة  جهاز  على 

الت�سغيل التجارى للوحدة.
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يوافق  البلغاري  الوزراء  مجلس 
على خطة إنشاء وحدة جديدة 
في محطة كوزلودوى النووية 

22 يناير 2021 على اخلطط  وافق جمل�س الوزراء البلغاري يف 
حمطة  موقع  يف  �شابعة  وحدة  لبناء  الطاقة  وزير  قدمها  التي 
من  �شابقا  �شراوؤها  مت  التي  املعدات  با�شتخدام  كوزلودوى 
 .2012 عام  توقفه  بعد  النووية  بيلني  حمطة  مل�شروع  رو�شيا 
و�شتنجهاو�س  �شركة  مع  مناق�شات  الطاقة  وزارة  اأجرت  كما 
جمل�س  اتخذ  اأكتوبر2020،   18 يف  الوحدة،  لبناء  الأمريكية 
يف  للدخول  كوزلودوي  ملحطة  ا  تفوي�شً مينح  قراًرا  الوزراء 
تطوير  على  تعمل  التي  الأمريكية  ال�شركات  مع  مفاو�شات 
اأحدث تقنيات الطاقة النووية، وقالت اإن الهدف هو البحث 
عن فر�شة لتنفيذ الوحدة ال�شابعة يف حمطة كوزلودوي بناًء 
على موافقة وكالة التنظيم النووي على املوقع وتقييم الأثر 
البيئي الفعال للم�شروع، حيث مت ت�شكيل جمموعة عمل من 
وخل�س  دوليني،  وخرباء  كوزلودوي  حمطة  من  اخلرباء 
اأنه من املمكن  اإلى  19 يناير2021  تقريرهم ال�شادر يف 
الرو�شية  املعدات  ا�شتخدام  وتقنًيا  وبيئًيا  اقت�شادًيا 
مبحطة بيلني املتوقفة ل�شتخدامها يف بناء وحدة جديدة 

يف كوزلودوي.

بدء التشغيل 
التجاري ألول وحدة 

مفاعل نووي 
من الطراز الصيني 

HPR-1000 المطور 
 ”Hualong One“

ال�شينية  النووية  الوطنية  املوؤ�ش�شة  اأعلنت 
الوحدة  اأن  فرباير2021  من   الأول  يف 
)قدرة  النووية  فوجيان  حمطة  يف  اخلام�شة 
العادي  املاء  طراز  من  ميجاوات   1150
»املطورة   HPR1000 ال�شينية  امل�شغوط 
 ”Hualong One“ مب�سمى  واملعروفة 
ت�شميم املجموعة ال�شينية للطاقة النووية بداأت 
الوحدة  بناء  يف  ال�شني  بداأت  التجاري،  الت�شغيل 
ال�شطرابات  رغم  العمل  وا�شتمر  مايو2015  يف 

الناجمة عن وباء كوفيد-19.
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 Hualong“ تركيب قبة ثاني مفاعل
One” للطاقة النووية في الصين  

جنحت ال�سني يف الثانى من فرباير 2021 يف تركيب قبة مبنى 
مفاعالت  اأنواع  من  جتريبي  �سيني  م�سروع  لثاين  االحتواء 
�ملاء �لعادي �مل�ضغوط �ملطور “Hualong One”، املفاعل 
من اجليل الثالث املطور، مت تركيب القبة حتت اإ�سراف اإدارة 

 .NNSA ال�سالمة النووية الوطنية ال�سينية

منحة أمريكية لتقييم موقع جديد لبناء 
مفاعل ذو قدرة صغيرة )SMR(في رومانيا

على  يناير2021   18 يف   SNN الرومانية  الوطنية  النووية  ال�سركة  ح�سلت 

منحة غري قابلة لال�سرتداد بقيمة 1.28 مليون دوالر من قبل وكالة التجارة 

يف  املحتملة  املواقع  حتديد  يف  ال�ستخدامها   ،USTDA االأمريكية  والتنمية 

رومانيا الإن�ساء مفاعالت �سغرية متقدمة SMR ، وقالت ال�سركة اإن تلك املنحة 

حمتملة  جديدة  نووية  ملواقع  اأويل  تقييم  اإجراء  تكلفة  لتمويل  �ست�ستخدم 

متوافقة مع SMR يف رومانيا، واحل�سول على الرتاخي�ص.

قادة الصناعة اليابانية يدعون إلى إعادة 
تشغيل الطاقة النووية في اليابان 

ت�ستهدف خطة الطاقة يف اليابان والتي مت حتديدها يف 2018 و�سيتم 
مراجعتها يف 2021، اأن متثل ن�سبة الطاقة النووية 20-22٪ من جممل 
ن�سبة  اأقل  اإلى  الو�سول  بغر�ص  وذلك  اليابان  يف  الكهربائية  الطاقة 
هذا  ولتحقيق   ،2050 عام  بحلول  الكربونية  االنبعاثات  من  ممكنة 
يف  العمل  عن  املتوقفة  النووية  املفاعالت  ت�سغيل  اإعادة  يجب  الهدف 
اأقرب وقت ممكن، وكذلك العمل على اإطالة العمر الت�سغيلي لها وبناء 
قدرات نووية جديدة )وفًقا لت�سريحات روؤ�ساء منتدى ال�سناعة الذرية 

.)JISF واالحتاد الياباين للحديد وال�سلب JAIF  اليابانية
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اإلمارات ترخص تشغيل
 الوحدة الثانية في محطة براكة النووية

يف مار�ص 2021 منحت االإمارات ترخي�سا لت�سغيل الوحدة 
الثانية يف حمطة براكة النووية.

وكانت موؤ�س�سة االإمارات للطاقة النووية قد اأعلنت جناح 
�سركة نواة للطاقة يف الو�سول مبفاعل املحطة االأولى يف 

حمطة براكة اإلى 100٪ من طاقته االإنتاجية.
اإمارة  غرب  يف  النووية  للطاقة  براكة  حمطة  وتقع 
وحتتوي  دوالر،  مليار   25 امل�سروع  قيمة  وتبلغ  اأبوظبي، 
بينما  للبيئة،  �سديقة  طاقة  �ستوفر  مفاعالت   4 على 
تنتج  و�سوف  الواحد 60 عامًا.  للمفاعل  الت�سغيلي  العمر 
حمطة براكة 5600 ميجاوات )4x1400 ميجاوات( من 
الطاقة الكهربائية، ما يجعلها اأكرب م�سدر منفرد الإنتاج 

الطاقة الكهربائية يف دولة االإمارات.
وعند اإجناز الوحدات االأربع للم�سروع من املتوقع اأن توفر 

املحطة 25٪ من احتياجات دولة االأمارات من الطاقة، ما 
الكهرباء  لقطاع  الكربونية  الب�سمة  خف�ص  يف  �سي�ساهم 

باالإمارات.
يف  ال�سلمية  النووية  للطاقة  براكة  حمطات  وتعترب 
للربنامج  االأ�سا�ص  حجر  اأبوظبي  باإمارة  الظفرة  منطقة 

النووي ال�سلمي االإماراتي.

لرو�سيا  املعتمد  ال�سفري   – بوري�سينكو  جيورجى  ال�سيد/  قام 
املحطة  اإن�ساء  ملوقع  بزيارة  العربية  م�سر  جمهورية  يف  االحتادية 
اأجمد  الدكتور/  االأ�ستاذ  ال�سيد  �سيادته  وبرفقة  يال�سبعة  النووية 
– رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة املحطات النووية لتوليد  �سعيد الوكيل 
هيئة  من  امل�سروع  على  امل�سرفني  ال�سادة  ومعهم  مب�سر  الكهرباء 
للطاقة  الرو�سية  “روزاتوم” احلكومية  النووية وموؤ�س�سة  املحطات 

النووية املنفذة للم�سروع.
كان من �سمن الوفد الزائر رئي�ص املكتب التجاري الرو�سي يف م�سر، 
العلمي  الثقافي  المكتب  ومدير  م�سر،  يف  الرو�سي  العام  والقن�سل 
الرو�سي باالأ�سكندرية، ومدير عام املركز االإقليمي ل�سركة روزاأتوم 
ممثلني  عن  ف�ساًل  هذا  افريقيا،  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  مبنطقة 
للم�سروع  العام  املقاول   ”)ASE( اإك�سبورت  �سرتوي  “اأتوم  ل�سركة 

والق�سم الهند�سي يف “روزاتوم”.
وقد �سرح ال�سيد ال�سفري اأن م�سروع حمطة الطاقة النووية بال�سبعة 
يعترب من اأهم م�سروعات التعاون بني القاهرة ومو�سكو. وهو م�سروع 
البلدين، بل ي�سعد  التقليدي بني  التعاون العظيم  ال ي�سهم فقط يف 
بتلك العالقات اإلى اآفاق ا�سرتاتيجية جديدة. فمن ناحية االأهمية 
اأهميته م�سروع بناء ال�سد العايل باأ�سوان  مياثل ذلك امل�سروع يف   –
الذي مت بني بلدينا يف العهد ال�سوفييتي خالل ال�ستينات من القرن 

مثال  اأي�سًا  يكون  �سوف  ال�سبعة  م�سروع  اأن  متاأكدون  ونحن  املا�سي. 
يف  ي�ساهم  �سوف  اأي�سًا  و  البلدين،  كال  من  الكفاءات  اأعلى  اِللتقاء 
حتقيق منو اقت�سادي و اجتماعي مل�سر من خالل قدرته على توليد 

طاقه نظيفة واقت�سادية لعقود زمنية قادمة.
 – الوكيل  اأجمد  الدكتور/  االأ�ستاذ  ال�سيد  قام  فقد  ناحيته،  من  اأما 
رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء بتوجيه 
التحية لل�سادة القائمني على امل�سروع من اجلانبني قائاًل اأن هذا امل�سروع 
يف  تنفيذها  واجلاري  الطموحة  امل�سرية  امل�سروعات  اأهم  من  يعترب 
الوقت احلايل، وهو يعترب حتقيقًا حللم م�سري بداأ التفكري به منذ 
القرن املا�سي بتطوير برنامج �سلمي ال�ستخدامات الطاقة النووية يف 
جمال توليد الطاقة الكهربية ب�سكل اقت�سادي واآمن. وقد كان من 
املهم ح�سن ٍاختيار �سريك لتنفيذ امل�سروع ميتلك من اخلربات الطويلة 
اإن�ساء وتنفيذ تلك املنظومة  من العمل يف هذا املجال والقدرة على 
رو�سيا  دولة  يف  وجدناه  فقد  احلظ  وحل�سن  االأمان،  معايري  باأعلى 
االإحتادية التي تعترب �سديق وحليف قدمي لنا، ونحن متاأكدون من 
اأن هذا امل�سروع العظيم �سيحقق النجاح املن�سود وذلك نبعًا من اجلهود 
املخل�سة املبذولة من كال اجلانبني مع االإح�سا�ص العايل بامل�سئولية 
الرو�سية  التكنولوجيا  ال�ستيعاب  جانبنا  من  املتميزة  والقدرات 

املتقدمة واالإ�سراف الفعال على تنفيذ امل�سروع.

زيارة سفير جمهورية روسيا 
االتحادية إلى موقع إنشاء محطة 

الطاقة النووية بمدينة الضبعة

 7 مارس 2021 الضبعة
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أحداث وصور
■ إعداد مهندس / فتحــــى عمـــــر

مشاركة السيد الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد 
األستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد 
الكهرباء بمنتدى موردى الصناعات النووية- أكتوبر 2019- القاهرة
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أحداث وصور
تكريم السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية  

العاملين بالهيئة المحالين إلى المعاش

زيارة قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء 
لموقع المحطة النووية بالضبعة 2018
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أحداث وصور
تكريم السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة 

المحطات النووية لتوليد الكهرباء
 للعامل المثالى بالهيئة فى يوم الوفاء لعام 2019

معهد الدراسات الدبلوماسية يختتم الدورة التدريبية 
لكوادر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء - يناير 2021
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