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السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

بتنظيم المنتدى العربي السادس 

حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة

 مياه البحر بالطاقة النووية

خالل الفترة من 6 - 8 ديسمبر 2022



توجه مصر نحو االستفادة من االستخدامات السلمية للطاقة الذرية
لصالح عملية التنمية من خالل إنشاء املحطة النووية بالضبعة،

والحرص في هذا اإلطار على تعزيز عالقات التعاون الراسخة
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واالستفادة من خبراتها لتطبيق

أعلى املعايير الدولية في مجال إجراءات األمن النووي.

فخامة الرئي�س

عبد الفتاح ال�سي�سي

رئي�س اجلمهورية



رعاية  محل  عديدة  لعقود  ظل  المصري  النووي  البرنامج  أن 
خطط  لتعزيز  االستراتيجية  والخيارات  الركائز  كأحد  واهتمام 
بداية  منذ  أدركت  التي  الدول  أوائل  من  مصر  وأن  التنمية، 
الطاقة  استخدام  أهمية  املاضي  القرن  من  الخمسينيات 
من  يَُمكَّنُها  ما  والكوادر  اإلمكانات  من  وتمتلك  النووية، 

االنطالق في مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية .

 ال�سيد الدكتور م�سطفي مدبويل

رئي�س جمل�س الوزراء



أن مصر أولت اهتماما خاصا بإحياء املشروع النووى المصرى، حيث 
تعد مصر من بين الدول الرائدة فى إدراك أهمية الطاقة النووية والدور 
الذى يمكن أن تسهم به فى حل أهم عقبتين تواجهان التنمية املستدامة 
الستينات  منذ  مصر  شرعت  وقد  املياه  توفير الكهرباء وتوفير  وهما 

بالدخول إلى مجال الطاقة النووية.

ال�سيد الدكتور حممد �ساكر

وزير الكهرباء والطاقة املتجددة
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       القارئ الكريم.
ملجلة  �سنوية  الربع  الأعداد  �سل�سلة  من  التا�سع  العدَد  يديك،  بني  ت�سع  اأن  التحرير  اأ�سرة  ي�سّر 

جمال تنمية ون�سر  يف  رائدة  جتربة  املجلة  هذه  وتعترب   ،)2023 يناير  النووية” )عدد  “الطاقة 
النووى  الربنامج  ي�سهده  التى  الزدهار  مع  خا�سًة  النووية،  الطاقة  جمال  يف  املعرفية  الثقافة 

امل�سرى للطاقة النووية وازدياد التقبل اجلماهريى لهذا الربنامج.

الأوىل  اخلر�سانية  ال�سبة  انطالق  بدء  مع  متزامنا  العدد  هذا  ي�سدر  اأن  ال�سرور  دواعى  ومن 

املحطات  هيئة  وتنظيم  النووية،  للطاقة  الثانى  والعيد  بال�سبعة،  النووية  باملحطة  الثانية  للوحدة 

النووية لتوليد الكهرباء للمنتدى العربى ال�ساد�س حول »اآفاق توليد الكهرباء واإزالة ملوحة مياه 

البحر بالطاقة النووية«، وكلها اأحداث هامة يف تاريخ الربنامج النووى امل�سرى مل يكن لها اأن  

تاأتي لول القرار احلكيم لفخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي رئي�س اجلمهورية الباعث احلقيقي 

خالل  من  لتحقيقه  الدولة  جهات  كافة  ت�سافرت  والذي  امل�سري،  النووي  الربنامج  لتنفيذ 

التفهم العميق لطبيعة هذا الربنامج مواكبة بذلك النه�سة امل�سرية ال�ساملة يف �ستى املجالت و 

م�سهمة يف بناء اجلمهورية اجلديدة.

والأخبار  املقالت  من  العديد  ي�سمل  العدد  هذا  فاإن  دائما  القارئ  عزيزى  عودناك  وكما 

النووية التي ت�سفي طابعا خا�سا على املعرفة، ولعل التنوع والرثاء الذي حمله هذا العدد يوؤكد 

ذلك الجتاه الذي ت�سلكه املجلة.

اأ. د / اأجمــد �سعيــد الوكيــل
 رئيس مجلس إدارة

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

كلمة إفتتاحية



الكربون  منخف�ضة  للطاقة  م�ضدر  اأكرب  ثاين  هي  النووية  الطاقة  تعترب 

امل�ضتخدمة اليوم لإنتاج الكهرباء، بعد الطاقة الكهرومائية. فاأثناء الت�ضغيل، 

ووفًقا  الحتبا�س احلراري.  انبعاثات غازات  النووية  الطاقة  تنتج حمطات  ل 

لوكالة الطاقة الدولية، اأدى ا�ضتخدام الطاقة النووية اإىل تقليل انبعاثات ثاين 

املا�ضية.  60 جيجا طن على مدار اخلم�ضني عاًما  باأكرث من  الكربون  اأك�ضيد 

ومتثل الطاقة النووية حوايل 10٪ من الكهرباء يف العامل وحوايل ثلث الكهرباء 

للطاقة  مفاعال   422 هناك  فحاليا  العامل.  م�ضتوى  على  الكربون  منخف�ضة 

النووية قيد الت�ضغيل يف 34 دولة، وهناك 57 مفاعال قيد الإن�ضاء يف 19 دولة، 

بنجالد�س،  )بيالرو�ضيا،  النووية  مفاعالتها  اأوىل  تبني  دول   4 ذلك  يف  مبا 

تركيا، م�ضر(. ونظًرا اإىل اأن املحطات النووية ميكن اأن تعمل بكامل طاقتها 

ميكن  للطاقة، كما  وموثوًقا  م�ضتمًرا  اإمداًدا  توفر  فاإنها  تقريًبا،  انقطاع  دون 

الطلب  يف  التقلبات  لتلبية  مبرونة  تعمل  اأن  ا  اأي�ضً النووية  الطاقة  ملحطات 

لل�ضبكات الكهربائية، ل �ضيما تلك التي لديها  على الطاقة وتوفري ال�ضتقرار 

م�ضاركة عالية من امل�ضادر اجلديدة واملتجددة.

ووفًقا ملعهد الطاقة النووية الأمريكي )NEI(، جتنبت الوليات املتحدة اأكرث 

2019، وهذا  الكربون يف عام  اأك�ضيد  ثاين  انبعاثات  476 مليون طن من  من 

الطاقة  واأكرث من جميع م�ضادر  الطريق  �ضيارة من  مليون   100 اإزالة  يعادل 

النظيفة الأخرى جمتمعة، كما اأنه يحافظ على نظافة الهواء عن طريق اإزالة 

هطول  يف  ت�ضاهم  والتي  عام  كل  ال�ضارة  الهواء  ملوثات  من  الأطنان  اآلف 

الأمطار احلم�ضية وال�ضباب الدخاين و�ضرطان الرئة واأمرا�س القلب والأوعية 

الدموية.

فاإن  الكربون،  من  اخلالية  الطاقة  من  هائلة  كميات  اإنتاج  من  الرغم  وعلى 

الطاقة النووية تنتج املزيد من الكهرباء على م�ضاحة اأقل من اأي م�ضدر اآخر 

 1000 طاقتها  تبلغ  التي  النموذجية  النووية  املن�ضاأة  حتتاج  النظيف.  للهواء 

ميجاوات يف الوليات املتحدة اإىل ما يزيد قلياًل عن ميل مربع واحد لت�ضغيلها. 

الطاقة  للغاية مقارنة مب�ضادر  كثيف  النووي  الوقود  اأن  املعروف  اأنه من  كما 

لي�ضت  امل�ضتخدم  النووي  الوقود  كمية  فاإن  هذا،  وب�ضبب  الأخرى،  التقليدية 

النووية  الطاقة  �ضناعة  اأنتجته  الذي  امل�ضتخدم  النووي  الوقود  وكل  كبرية، 

الأمريكية على مدار ال�ضتني عاًما املا�ضية ميكن اأن ي�ضلح مللعب كرة قدم على 

واإعادة  النفايات  اإعادة معاجلة هذه  ا  اأي�ضً ياردات. وميكن   10 اأقل من  عمق 

اأن الوليات املتحدة ل تفعل ذلك حالًيا، ومع ذلك  تدويرها، على الرغم من 

ميكن لبع�س ت�ضميمات املفاعالت املتقدمة التي يجري تطويرها اأن تعمل على 

الوقود امل�ضتخدم.

غري  خدمات  لتقدمي  النووية  الطاقة  حمطات  بع�س  ت�ضميم  الآن  ويتم 

اإزالة  اأن ت�ضاعد هذه اخلدمات يف  الهيدروجني. وميكن  اإنتاج  كهربائية، مثل 

الكربون عن القطاعات الأخرى، بالإ�ضافة اإىل اإنتاج الكهرباء. ومع ا�ضتمرار 

مبتكرة  ت�ضميمات  اإىل  ذلك  اأدى  فقد  النووية،  الطاقة  تقنيات  يف  التقدم 

ومتقدمة ومفاعالت حديثة ت�ضاعد يف جعل الطاقة النووية خياًرا اأكرث كفاءة 

اأن ي�ضاعد  ا  اأي�ضً واأمنًا وباأ�ضعار معقولة وجاذبية لإزالة الكربون. ومن املتوقع 

بع�س  ويف  مرونة،  والأكرث  الأ�ضغر  املفاعالت  ت�ضميمات  من  جديد  ع�ضر 

الكهربائية  وتطبيقاتها غري  النووية  الطاقة  للنقل، يف جعل  القابلة  احلالت، 

اأكرث �ضهولة وفعالية من حيث التكلفة، خا�ضة بالن�ضبة لالأماكن البعيدة والتي 

ي�ضعب الو�ضول اإليها. 

الطاقة  حمطات  عمر  اإطالة  يف  املواد  وتكنولوجيا  علوم  يف  التقدم  ي�ضاعد 

النظيفة.  الطاقة  فوائد  جني  يف  ال�ضتمرار  من  البلدان  تتمكن  حتى  النووية 

لتح�ضني  ممتازة  فر�ضة  النووية  الطاقة  ملحطة  املدى  طويل  الت�ضغيل  ويعد 

ا�ضتدامة التوليد النووي احلايل، حيث اإنه اأحد اأكرث امل�ضادر فعالية من حيث 

التكلفة للكهرباء منخف�ضة الكربون. مع املواد والتكنولوجيا التي منتلكها اليوم 

التي  البلدان  للعديد من  وتناف�ضًيا  اأ�ضبح هذا خياًرا جذاًبا  باملا�ضي،  مقارنة 

حتاول اإزالة الكربون. 

الهيدروجني  اإنتاج  ا�ضتك�ضاف  اأو  بتنفيذ  الآن  البلدان  من  العديد  تقوم 

با�ضتخدام حمطات الطاقة النووية للم�ضاعدة يف اإزالة الكربون من قطاعات 

ا و�ضيلة لال�ضتفادة ب�ضكل اأكرب من حمطة  الطاقة وال�ضناعة والنقل. اإنها اأي�ضً

للطاقة النووية، والتي ميكن اأن ت�ضاعد يف زيادة ربحيتها. اإن اإنتاج الهيدروجني 

للم�ضاهمة يف جهود  اإمكانات كبرية  النووية لديه  با�ضتخدام حمطات الطاقة 

اإزالة الكربون. وعلى �ضبيل املثال، اإذا مت حتويل 4٪ فقط من اإنتاج الهيدروجني 

احلايل اإىل الكهرباء املولدة بالطاقة النووية، ف�ضيوؤدي ذلك اإىل تقليل ما ي�ضل 

اإىل 60 مليون طن من انبعاثات ثاين اأك�ضيد الكربون كل عام. واإذا مت اإنتاج كل 

اأكرث  الق�ضاء على  نتحدث عن  فاإننا  النووية،  الطاقة  با�ضتخدام  الهيدروجني 

من 500 مليون طن من انبعاثات ثاين اأك�ضيد الكربون �ضنوًيا. وميكن اأن تقرتن 

الطاقة  من  كل  لإنتاج  الهيدروجني  اإنتاج  مبحطة  النووية  الطاقة  مفاعالت 

والهيدروجني بكفاءة كنظام التوليد امل�ضرتك.

■ إعداد أستاذ دكتور

أمجد سعيد الوكيل

الطاقة النووية
ودورها في الحد من
التغيرات المناخية
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من منطلق جتهيز البنية التحية مل�ضروع اإن�ضاء املحطة النووية بال�ضبعة، قامت 

هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء املالكة وامل�ضغلة للم�ضروع باإعداد درا�ضة 

جدوى لكيفية: 

ا�ضتقبال املعدات واملهمات اخلا�ضة باملحطة النووية مبا�ضرة من مكان الت�ضنيع 

)�ضركة روزاأتوم الرو�ضية( اإىل موقع الإن�ضاء يف الوقت املحدد وبالتكلفة املنا�ضبة.

من�ضاآت  من  النووية  املحطة  لت�ضغيل  الالزمة  النووي  الوقود  �ضحنات  ا�ضتقبال 

الت�ضنيع يف رو�ضيا وحتى موقع املحطة النووية بال�ضبعة طول العمر الت�ضغيلي 

للمحطة )60 عام( بتكلفة نقل منا�ضبة.

النووية  الطاقة  ملحطة  الت�ضغيلي  العمر  طوال  ال�ضيانة  ومواد  اأجزاء  تو�ضيل 

بال�ضبعة، من اأماكن التوريد وحتى موقع املحطة النووية

ال�ضبل  اأن�ضب  املوقع هو  داخل  اإن�ضاء ر�ضيف بحرى  اأن  اإىل  الدرا�ضة  وخل�ضت 

ا �ضيكون مهمًة �ضعبًة ب�ضبب عدم وجود  لتحقيق ذلك لأن نقل الب�ضائع الثقيلة برًّ

طرق وج�ضور منا�ضبة. عالوًة على ذلك فاإن تكاليف اإن�ضاء ر�ضيف بحري اأقل 

من تكلفة البنية التحتية للطرق املطلوبة، واأن و�ضيلة النقل البحري اأكرث اأمانا 

والأكرث مالءمة.

ال�ضمالية  النووية بال�ضبعة يف املنطقة  يقع م�ضروع الر�ضيف البحري للمحطة 

الغربية من موقع املحطة النووية بال�ضبعة، على �ضاحل البحر الأبي�س املتو�ضط، 

يف منت�ضف الطريق بني ال�ضكندرية ومطروح وبالقرب من العلمني اجلديدة، 

وي�ضتمل امل�ضروع بجانب الر�ضيف على حاجز اأمواج رئي�ضي وحاجز اأمواج ثانوي 

حلماية منطقة امليناء من المواج والتيارات البحرية من جميع الجتاهات، كما 

ي�ضتمل امل�ضروع على عدد 3 ل�ضان بالناحية ال�ضرقية حلماية ال�ضاطئ من النحر، 

وممر مالحي ودائرة دوران.

اأكرب  مت جتهيز الر�ضيف البحري باملعدات والأجهزة الالزمة للت�ضغيل ل�ضتيعاب 

ناقلة حاملة للمكونات الثقيلة للمحطة النووية، كما مت جتهيزه باملباين اخلدمية 

وطريق للمعدات الثقيلة رابط بني الر�ضيف وموقع الإن�ضاءات مبوقع املحطة النووية.  

ن�ضرت جريدة الوقائع امل�ضرية يف عددها رقم 238، ال�ضادر يف 27 اأكتوبر2022، 

قرار وزارة املالية رقم 549 ل�ضنة 2022، على اعتبار م�ضروع الر�ضيف البحري 

مبوقع املحطة النووية بال�ضبعة ميناء تخ�ض�ضي، وحتويله اإىل دائرة جمركية 

ترد  التي  واملعدات  النووية  ال�ضبعة  حمطة  خلدمة  ون�ضف،  عام  ملدة  موؤقتة 

ت�ضغيل  اأثناء  للمحطة  النووي  الوقود  ا�ضتقبال  �ضيتم  القرار  ووفق  لإن�ضائها. 

املحطة وخدمة الأعمال الإن�ضائية اجلارية من خالل امل�ضاهمة يف نقل وتوريد 

مواد البناء وغريها من املعدات الثقيلة يف ا�ضتخدام امل�ضروع.

الر�ضيف  م�ضروع  اعتبار  على  الوزراء  جمل�س  وافق   ،2022 �ضبتمرب   4 بتاريخ 

امل�ضروعات  من  تخ�ض�ضي«  »ميناء  بال�ضبعة  النووية  املحطة  مبوقع  البحري 

اأحكام قانون تنظيم البناء ال�ضادر بالقانون  اإطار تطبيق  القومية للدولة، يف 

119 ل�ضنة 2008.

يعرف الرصيف البحري بأنه هيكل مرفوع أو هيكل غير مبني، يحتوي على جسر 
ودعامات وممرات، عادة يتم دعمها بركائز أو أعمدة موزعة على نطاق واسع. 
والهيكل األخف للرصيف البحري يسمح ألمواج المد والجزر والتيارات بالتدفق 
دون عائق تقريًبا، في حين أن األساسات األكثر صالبة للرصيف أو الركائز القريبة 

من بعضها البعض للرصيف يمكن أن تكون بمثابة حاجًزا لألمواج.

■ إعداد المهندس

محمد يوسف عبد العليم

  الرصيف البحري لموقع 
  المحطة النووية بالضبعة  
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شخصـــية العــدد             

الدكتور

 يس محمد إبراهيم
 والحلم

النووي المصري
أبرز  من   - إبراهيم  محمد  يس  الدكتور/  ُيَعد 
تم  حتي  المصري  النووي  الحلم  عن  المدافعين 
في  الحلم  هذا  إلتمام  الفعلية  اإلجراءات  اتخاذ 
صورة مشروع تفخر به مصر عبر أجيالها المختلفة 
الوقود  باستخدام  الكهرباء  عصر  من  به  وتنتقل 
النووية  الطاقة  استخدام  عصر  الي  األحفوري 

السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية.

ولكي تكتمل ال�صورة اأكرث دعنا نقرتب من الدكتور/ ي�س حممد اإبراهيم 
- لنتعرف اأواًل على من هو الدكتور/ ي�س حممد اإبراهيم - ثم نتطرق 

اإيل اإ�صهاماته العظيمة يف مراحل تطور امل�صروع النووي امل�صري.

النشأة:
يف  اأ�ضيوط  مبحافظة  العدر  بقرية   – اإبراهيم  حممد  ي�س  الدكتور/  ولد 

الوالد كبري  اأن  اإل  التعليم  انت�ضار  ال�ضعيد وعدم  وكعادة قري   ،1949/10/15

العائلة واملثقف قرر األ ي�ضلك املنهج املعتاد والتقليدي واأن يبتعد عن ال�ضائع واأن 

ي�ضلك ابنه طريق التعليم وكان قراره بانتقاله من القرية يف ال�ضنة الثالثة الإبتدائي 

من مدر�ضة العدر الإبتدائية ايل مدر�ضة �ضليم كا�ضف الإبتدائية مبدينة اأ�ضيوط 

وح�ضل علي ال�ضهادة الإبتدائية عام 1961 ثم مدر�ضة اجلمعية اخلريية الإ�ضالمية 

للح�ضول علي ال�ضهادة الإعدادية والتي اأنهاها الدكتور/ ي�س اإبراهيم -  بالفعل يف 

عام 1964 وت�ضديقًا للقول ال�ضائع اأن الرياح تاأتي مبا ل ت�ضتهي ال�ضفن تويف والده  

بعد اإمتامه املرحلة الإعدادية اإل اأن ذلك مل يفت يف ع�ضده وبالرغم من حتمله 

م�ضئولية الأ�ضرة باعتباره انه البن الكرب اأ�ضتكمل درا�ضته الثانوية وح�ضل علي 

�ضهادة امتام الدرا�ضة الثانوية عام 1967 ثم التحق بكليه الهند�ضة جامعة اأ�ضيوط 

وح�ضل علي بكالوريو�س الهند�ضة عام 1972 كاأول دفعته من خريجي ق�ضم هند�ضة 

القوي الكهربائية رغم اأن درا�ضته باجلامعة كانت بالإجنليزية وهو الذي مل ي�ضبق 

له واأن در�ضها يف اأي مراحل تعليم �ضابقة كونه من بداية الدرا�ضة الإعدادية وحتي 

نهاية املرحلة الثانوية كانت درا�ضته باللغة الفرن�ضية فقط. 

الأويل  ن�ضاأته  يف   - اإبراهيم  ي�س  الدكتور/  واجهها  التي  ال�ضعاب  هذه  ولعل 

�ضاعدته علي مواجهة  التي  ال�ضلبة  تكوين �ضخ�ضيته  الأثر يف  اأبلغ  لها  كانت 

ال�ضعاب العملية يف مراحل وظيفية متقدمة �ضنتطرق اإليها يف حينه.

المؤهالت العلمية:
بكالوريو�س هند�ضة الطاقة الكهربائية – كلية الهند�ضة جامعة اأ�ضيوط 1972.	•

ماج�ضتري هند�ضة الطاقة الكهربائية – كلية الهند�ضة جامعة القاهرة 1977.	•

دكتوراه يف الهند�ضة الكهربائية – كلية الهند�ضة جامعة القاهرة 1987.	•

زمالة كلية الدفاع الوطني دفعة 25 – اأكادميية نا�ضر الع�ضكرية 1996.	•

ع�ضوية معهد الهند�ضة الكهربائية والإليكرتونية – الوليات املتحدة الأمريكية 	•

)IEEE( بدرجة )Senior Member(  منذ عام 1990.

الخبرات العملية:
عمل الدكتور/ ي�س اإبراهيم - خالل الفرتة من1973/2/11 حتي 1982/6/3 

كمهند�س مكلف ثم معيد وكمدر�س م�ضاعد بهيئة الطاقة الذرية بق�ضم املفاعالت 

و�ضهدت تلك الفرتة العديد من الإجنازات ومنها تطوير اأنظمه التغذية الكهربية 

للتجارب  الكهربائية  الدوائر  وتنفيذ  ت�ضميم  واأي�ضا  الأول  البحثي  للمفاعل 

تقييم  يف  وامل�ضاركة  باملفاعل  احلرارى  النتقال   جمال  يف  اجلارية  البحثية 

مبوقع  ال�ضبعينات  مرحلة  خالل  النووية  املحطات  لإن�ضاء  املقدمة  العرو�س 

مبنا�ضبها  تدرج  والتي  النووية  املحطات  هيئة  ايل  انتقاله  حتي  كرير  �ضيدي 

ق�ضم  رئي�س  من   1999/12/13 حتي   1983/12/6 من  الفرتة  خالل  الإدارية 

الدرا�ضات الكهربائية حتي تقلد من�ضب مدير عام التخطيط واملتابعة وخالل 

الفرتة من 1999/12/13 حتي 2004/4/20 عمل كرئي�س لقطاع الدرا�ضات ثم 

نائب الرئي�س التنفيذي للدرا�ضات وال�ضئون النووية، وقد ا�ضطلع يف هذه الفرتة 

مب�ضئوليات ج�ضام منها امل�ضاركة والتن�ضيق مع اجلهات املعنية يف عملية اإخالء 

لتنفيذ امل�ضروع  واإعداد املوقع  اأ�ضهم يف تهيئة  ال�ضبعة من �ضاغليها مما  موقع 

النووي فيما بعد، كما كان للدكتور ي�س اإبراهيم اإ�ضهاماته املتميزة مع اآخرين من 

■ إعداد األستاذ
عصام عويس جمعه
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رجال م�ضر ال�ضرفاء لالإعداد لإن�ضاء مدر�ضة فنية لتكنولوجيا الطاقة النووية 

بال�ضبعة والتي ت�ضطلع باإعداد فنيني متميزين للعمل يف امل�ضروع النووي امل�ضري 

حتى كللت هذه اجلهود بالنجاح واأ�ضبح لدى م�ضر مدر�ضة متخ�ض�ضة يف اإعداد 

فنيني متميزين يف جمال توليد الكهرباء با�ضتخدام الطاقة النووية وقد ا�ضتعانت 

للعمل  املدر�ضة  اأول دفعة من  الكهرباء بخريجي  لتوليد  النووية  هيئة املحطات 

لديها اعتبارا من 2022/7/1، ف�ضال عن اأن عمله اإلداري يف هذه الفرتة مل 

مينع من تدفق اإ�ضهاماته العلمية خالل ذات الفرتة، فتوىل اإعداد منوذج التقييم 

املقدمة  للعرو�س  لتقييم  كو�ضيلة  الهيئة  اعتمدته  والذي  واملاىل  الإقت�ضادي 

للمناق�ضة التي طرحت يف فرتة الثمانينات، بخالف م�ضاركته يف التقييم الفني 

وحمطات  النووية  للمحطات  منوذج  واإعداد  املتناق�ضني  من  املقدمة  للعرو�س 

التحلية النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية با�ضتخدام احلا�ضبات 

الوقود  دورة  لقت�ضاديات  قيا�ضية  حا�ضوبية  برامج  اإعداده  عن  ف�ضاًل  الآلية 

النووي والتكلفة املقارنة لإنتاج الكهرباء من جميع البدائل الأخرى، وامل�ضاركة 

الفعالة يف جلان تقييم اأداء وا�ضتالم املفاعل البحثي الثاين بهيئة الطاقة الذرية.

 ومع بداية القرن الواحد والع�ضرون كانت هناك معركة �ضر�ضة نتجت عن حماولة 

اإثناء الدولة امل�ضرية عن امل�ضي قدمًا يف تنفيذ م�ضروع املحطة النووية الأويل 

لل�ضاحل  اأنه �ضدرت خريطة  بال�ضبعة وا�ضتغالل املوقع لأغرا�س �ضياحية حتي 

ال�ضمايل ت�ضمنت حتويل موقع ال�ضبعة لأغرا�س �ضياحية وقرى �ضاطئية وكان 

القيادة  مع  عديدة  وحماولت  النافذين  الأعمال  رجال  من  العديد  ذلك  وراء 

 – اإبراهيم  اأنه ومنذ تعيني الدكتور/ ي�س حممد  اإل  ال�ضيا�ضية لإقناعها بذلك 

 2004/2/20 من  الفرتة  الكهرباء خالل  لتوليد  النووية  املحطات  هيئة  رئي�س 

اأهم فرتة حياتيه عا�ضها الدكتور/ ي�س حممد  حتي 2011/10/14 كانت تلك 

اإبراهيم – يف الدفاع عن امل�ضروع النووي امل�ضري وذلك كون هذه الفرتة من 

اأهم الفرتات التي كادت ان تع�ضف باحللم النووي امل�ضري لول اأن �ضخر املوىل 

عز وجل لهذا احللم رجاًل يدافعون عنه وي�ضتميتون يف الدفاع عن اأحقية م�ضر يف 

الدخول ايل هذا العامل والفوائد اجلمة التي �ضوف تعود بامل�ضي قدمًا يف امل�ضروع 

النووي وذلك بناءا علي الدرا�ضات القت�ضادية املقارنة لكافة بدائل اإنتاج الطاقة 

مبا فيها بديل املحطات النووية والتقليدية التي قام باإعدادها د / ي�س حممد 

اإبراهيم وكان يتم الرفع بها للقيادة ال�ضيا�ضية مما كان له الأثر باإعادة اإحياء 

امل�ضروع النووي امل�ضري وطرح ا�ضتخدام الطاقة النووية يف توليد الكهرباء وقد 

ظهر ذلك جليًا بعد اتخاذ القيادة ال�ضيا�ضية حينذاك قراراها التاريخي يف عام 

اإبراهيم - بكل  ي�س  الدكتور/  التاريخ عمل  املجتمعي ومنذ هذا  للحوار   2006

طاقة علي اإجراء حوارات جمتمعية لبيان مدي تطور تكنولوجيا املحطات النووية 

هذا  يكن  ومل  الثالث  اجليل  حمطات  توفره  الذي  الأمان  معدل  توافر  ومدي 

اأقواًل مر�ضلة فح�ضب وامنا دلل علي ذلك باإبراز العديد من البيانات واملعلومات 

املوثقة عامليا التي تربز مدي توافد الدول علي اإن�ضاء املحطات النووية وقد اأ�ضفر 

هذا اجلهد علي اإعالن القيادة ال�ضيا�ضية يف �ضبتمرب 2007 عن بدء اإجراءات 

ا�ضتئناف الربنامج النووي امل�ضري لإن�ضاء وا�ضتخدام املحطات النووية لإنتاج 

املواقع  اأف�ضل  املوقع من  اأن هذا  يلني مو�ضحًا  واتخذ موقفًا �ضلبًا ل  الكهرباء 

امل�ضرية التي ت�ضلح لإقامة م�ضروع املحطة النووية غري مكرتث باأية حماولت 

لإثنائه عن موقفه ومل يكن هذا املوقف بال تخطيط من وجهه نظر اآحادية وامنا 

املوقع  هذا  اأن  لإي�ضاح  علميًا  م�ضلكًا  هذا  يف    - اإبراهيم  ي�س  الدكتور/  �ضلك 

اأن�ضب املواقع امل�ضرية لإقامة املحطات النووية لتوليد الكهرباء وذلك بالتن�ضيق 

الذرية وتخ�ضي�س جمموعه من اخلرباء  للطاقة  الدولية  الوكالة  والتعاون مع 

العامليني يف جمال درا�ضات اختيار مواقع اإقامة املحطات النووية وذلك خالل 

مبوقع  ال�ضابقة  الدرا�ضات  مراجعة  علي  والعمل   2010 حتي   2005 من  الفرتة 

ال�ضبعة طبقًا لالكواد واملعاير احلديثة حتي كلل هذا املجهود باإعالن الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية اأن موقع ال�ضبعة من اأف�ضل واأن�ضب املواقع لإقامة املحطات 

هذا  عند   - اإبراهيم  ي�س  الدكتور/  تتوقف جهود  ومل   2010 وذلك يف  النووية 

احلد واإمنا وا�ضل ن�ضاطه يف التعاون مع الوكالة الدولية لإعداد البنية الأ�ضا�ضية 

الالزمة لإقامة املحطات النووية ومل يكن غائبًا عن امل�ضهد يف العمل الفني بل 

عمل علي اإعداد كرا�ضة املوا�ضفات وال�ضروط العامة واخلا�ضة لطرح مناق�ضة 

املحطات  واإقامة  اختيار  جمال  يف  متخ�ض�س  عاملي  ا�ضت�ضاري  لختيار  عاملية 

النووية  والطرح واختيار ال�ضت�ضاري وما اكتنف ذلك من �ضعوبات عام 2009 

اختياره  منذ  ال�ضت�ضارية  العمال  كافة  وتقدمي  اإعداد  يف  عمله  ا�ضتمر  والذي 

مبا فيها اإعداد كافة الدرا�ضات ال�ضرتاتيجية والفنية لختيار نوع التكنولوجيا 

والعامة  الفنية  املو�ضفات  كرا�ضة  واإعداد  املوقع  وتاأهيل  ال�ضت�ضارية  والأعمال 

لطرح واختيار املحطات النووية والتي كانت هي املرجع لتقييم واختيار املحطة 

ال�ضت�ضارية  اخلربات  بتقدمي  حاليا  ويقوم  حاليا  اإقامتها  يجري  التي  النووية 

للهيئة يف جمال التنفيذ ف�ضاًل عن اإجراء درا�ضات ملواقع جديدة لإقامة حمطات 

نووية اي�ضا قام د / ي�س حممد اإبراهيم كذلك بالإ�ضراف علي اختيار عاملني 

جدد وتاأهيل العديد من الكوادر الب�ضرية بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية 

�ضواء كخربات حملية اأو خارجية �ضواء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

اأو دورات حتملت تكلفتها الهيئة لإعداد قوام رئي�ضي يكون هو النواة الأويل لفريق 

العمل يف تنفيذ م�ضروع املحطات النووي ومن تلك الكوادر العديد من العاملني 

الرو�ضي  يتعاون مع اجلانب  الذي  العمل  لفريق  الرئي�ضي  القوام  الذين ميثلون 

حاليا لتنفيذ م�ضروع اإن�ضاء املحطة النووية امل�ضرية الأويل بال�ضبعة.

كل هذا واأكرث �ضاهم به الدكتور/ ي�س اإبراهيم يف امل�ضروع النووي امل�ضري ومنها 

م�ضاركته يف اأعمال التحليل الفني والتفاو�س للعر�س املقدم من اجلانب الرو�ضي 

املحطة  اإقامة  م�ضروع  عقود  توقيع  حتي   2017 حتي   2015 من  الفرتة  خالل 

النووية اجلاري تنفيذها حاليا. 

هذا بخالف العديد من الأعمال لتطوير البنية الأ�ضا�ضية ملوقع ال�ضبعة وتطوير 

حمطة  اإقامة  واإعادة  والزلزالية  البيئية  الدرا�ضات  اأنظمة  من  العديد  واإن�ضاء 

التحلية التجريبية وخالفه والتعاون مع اأجهزة الدولة للحفاظ علي املوقع من 

كافة التعديات والتهديدات واملخاطر املحيطة ومنها قيام وزارة الدفاع مب�ضح 

املواقع واإزالة كافة الألغام من خملفات احلرب العاملية الثانية وهي املرة الأويل 

قبل  من  موفدا  كخبريا  الفاعلة  م�ضاهماته  ايل  بالإ�ضافة  ذلك  فيها  يتم  التي 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعديد من الدول واي�ضا م�ضاركته يف العديد من 

ور�س العمل اخلا�ضة بتقنيات املحطات النووية.

او  وقد حاولنا اخت�ضار م�ضاركاته وا�ضهاماته بالقدر الذي ل ي�ضمح بالإفراط 

التفريط موؤمنني باأن ثروة م�ضر احلقيقية اإمنا هي يف �ضواعد وعقول اأبنائها 

وتلك هي الذخرية احلية التي ل تن�ضب. 

ها ا�ئ �ن ر�ة ا�ب �ي
ادام الله عل�ي مصر �ن

هم �سن العمل.        ة
�  و��ن
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 ما موقف الطاقة النووية في دول العالم في 
ظل  أزمة الحرب الروسية األوكرانية؟.

يف 	• الرئي�ضية  الطاقة  اإمدادات  كاأحد  النووية  الطاقة  لعتماد  اأوروبا  تتجه 

الرو�ضي  الغاز  بيع  وقرار  الأوكرانية  الرو�ضية  احلرب  بعد  خا�ضة  امل�ضتقبل، 

بالروبل، م�ضاحًبا للقفزة الكبرية يف اأ�ضعار الطاقة.

ببناء حمطات 	• اأوروبا  اأنحاء  اأوكرانيا من الهتمام يف جميع  زادت احلرب يف 

من  القارة  لتحرير  القدمية  املحطات  عمر  اإطالة  اأو  النووية  للطاقة  جديدة 

اعتمادها الكبري على النفط والغاز الطبيعي الرو�ضيني.

ترك القادة الأوروبيون والأمريكيون وقود اليورانيوم خارج قائمة العقوبات، على 	•

الرغم من القتال الدائر يف اأوكرانيا.

�ضرح ديفيد دورهام، رئي�س اأعمال اأنظمة الطاقة يف Westinghouse، باأن 	•

ال�ضركة قد وقعت حتى اأوائل اأبريل 2022، مذكرات تفاهم مع 19 �ضركة اأو وكالة 

وجمهورية  ورومانيا  بولندا  ذلك  يف  مبا  بلدا،  ع�ضر  اثني  يف  خمتلفة  حكومية 

الت�ضيك بغر�س اإن�ضاء حمطات نووية لتوليد الكهرباء بغر�س اإزالة الكربون واأمن 

الطاقة والأمن القومى.

فرن�سا: يف فرباير 2022 ، اأعلن الرئي�س »اإميانويل ماكرون« عن خطط لبناء 	•

�ضتة مفاعالت جديدة، والنظر يف بناء ثمانية مفاعالت اأخرى. و�ضلط الرئي�س 

ال�ضوء على احلاجة اإىل زيادة اإمدادات الكهرباء بن�ضبة ت�ضل اإىل 60٪ يف الوقت 

الذي حتاول فيه البالد تقليل ا�ضتهالك النفط والغاز على مدى ال�ضنوات ال 30 

الطرق اخلالية من  باأكرث  الكهرباء  لإنتاج هذه  »املفتاح  ماكرون:  وقال  املقبلة. 

الكربون والأكرث اأمانا و�ضيادة هو على وجه التحديد اأن يكون لدينا ا�ضرتاتيجية 

متعددة ... لتطوير كل من الطاقات املتجددة والنووية، ولي�س اأمامنا خيار اآخر 

�ضوى املراهنة على هاتني الركيزتني يف نف�س الوقت، اإنه اخليار الأكرث مالءمة 

من وجهة نظر بيئية والأكرث مالءمة من وجهة نظر اقت�ضادية واأخريا الأقل تكلفة 

اإميانويل  الرئي�س  اأعلن  الطاقة،  اأزمة  مواجهة  يف  لكن  مالية«.  نظر  وجهة  من 

ماكرون يف اأوائل فرباير عن »نه�ضة نووية« يف فرن�ضا، مبا يف ذلك بناء ما ل يقل 

عن �ضتة مفاعالت جديدة، ف�ضال عن احتمال اإطالة عمر املفاعالت القائمة. 

اململكة املتحدة: اأعلنت اململكة املتحدة عن خططها لتو�ضيع م�ضادر الطاقة 	•

لديها، بعد اأن اأجربت احلرب يف اأوكرانيا والعقوبات املفرو�ضة على رو�ضيا واأزمة 

كيفية توليد  جتديد  على  اأوروبا  اأنحاء  جميع  يف  البلدان  املعي�ضة  تكلفة 

الكهرباء وتدفئة املنازل ب�ضكل عاجل. و�ضرح رئي�س الوزراء الربيطاين الأ�ضبق، 

ال�ضرتاتيجية  الطاقة:  لأمن  جديدة  ا�ضرتاتيجية  بخ�ضو�س  جون�ضون  بوري�س 

اجلديدة تتطلع اإىل التو�ضع املحلي يف اإنتاج الطاقة النووية وطاقة الرياح البحرية، 

لتعزيز ا�ضتقاللية الكهرباء يف البالد، وخف�س تكلفة املعي�ضة يف امل�ضتقبل، وقال 

النووية، مبا  املفاعالت  من  ملزيد  يوجد مقرتحات  اإنه  الربيطاين،  النقل  وزير 

يف ذلك املفاعالت ذات ال�ضعة الأ�ضغر. واأ�ضاف اأن بريطانيا ميكن اأن تبني ما 

ي�ضل اإىل 7 حمطات جديدة للطاقة النووية بحلول عام 2050 كجزء من التو�ضع. 

وت�ضعى بريطانيا اإىل اإنتاج 25 باملئة من الكهرباء من الطاقة النووية التي توّلد 

نحو 16 باملئة من الكهرباء حاليًّا، ويعني هذا احلاجة ل�ضخ ا�ضتثمارات كبرية يف 

حمطات نووية جديدة، للحفاظ على امل�ضتوى احلايل من اإنتاج الطاقة النووية، 

وزيادتها مل�ضتوى قيا�ضي يتخطى ربع ا�ضتهالك الكهرباء يف البالد.

بلجيكا: اأعلنت وزيرة الطاقة البلجيكية “تيني فان دير �ضرتايتني”، اأن بالدها 	•

من  خروجها  وتوؤجل  �ضنوات،  ع�ضر  ملدة  لديها  النووية  املحطات  عمر  �ضُتطيل 

اخلدمة الذي كان مقرًرا عام 2025. وقال رئي�س الوزراء البلجيكي “األك�ضندر 

دي كرو” يف بيان “هذا التمديد �ضيعزز ا�ضتقالل بالدنا عن الوقود الأحفوري 

يف بيئة جيو�ضيا�ضية م�ضطربة”.

جمهورية الت�سيك: دعت اجلمهورية الت�ضيكية ال�ضركات الغربية اإىل ت�ضليم 	•

الوقود النووي ليحل حمل الإمدادات الرو�ضية. اختارت جمهورية الت�ضيك، �ضركة 

و�ضتنغهاو�س الأمريكية وفراماتوم الفرن�ضية لتحل حمل �ضركة TVEL الرو�ضية 

وتو�ضيل اإمدادات الوقود اإىل حمطة تيملني النووية يف البالد. 

من 	• الكهرباء  من  احتياجاتها  ثلث  تولد  التي  �ضلوفينيا،  تهدف  �سلوفينيا: 

الطاقة النووية، اإىل التخل�س التدريجي من موارد الفحم اخلا�ضة بها بحلول 

عام 2033. قبل احلرب يف اأوكرانيا،  كان هناك خياران قيد الدرا�ضة ، كما قال 

“توماز زاجار”، رئي�س اجلمعية النووية يف �ضلوفينيا، اخليار الأول هو اجلمع 
بني م�ضادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة ال�ضم�ضية وطاقة الرياح وحمطات توليد 

املتجددة  الطاقة  الثاين اجلمع بني م�ضادر  الغازية، يف حني القرتاح  الطاقة 

وحمطة نووية جديدة. وقال “زاجار”  اإنه يف ال�ضابق، كان ينظر اإىل خيار الغاز 

على اأنه اأقل خطورة، لكن احلرب اأعطت ت�ضارعا مهما للخيار النووي. 

بولندا: يف بولندا التي ل متلك مفاعالت نووية قال الرئي�س “اأندريه دودا” اإن 	•

الطاقة النووية اأ�ضبحت اأ�ضا�ضية حلماية املناخ واأمن الطاقة يف اأوروبا. وخالل زيارة 

الرئي�س بايدن ال�ضهر املا�ضي لبولندا، قال “دودا” اإن املفاعل النووى لتوليد الكهرباء 

NuScale الأمريكية  اأن �ضركة  �ضيكون قادرا على النطالق قريبا. ومن املعلوم 

و�ضركة KGHM Polska Miedz S.A البولندية قد وافقتا مبدئيا على اإن�ضاء 

مفاعل معياري �ضغري فى بولندا ميكن اأن يبداأ يف وقت مبكر من عام 2029.

�أملانيا: ي�ضري خرباء الطاقة النووية، باأن موقف اأملانيا املناه�س لالأ�ضلحة النووية 	•

واعتمادها امل�ضتمر على الوقود الأحفوري يتعار�س مع �ضورتها الذاتية كرائدة يف 

جمال املناخ. اإن اأملانيا م�ضوؤولة اإىل حد كبري عن عدد الوفيات الناجمة عن تلوث 

الهواء الذي ي�ضل اإىل “ت�ضرينوبيل متعددة كل عام”. تنبعث من اأملانيا حوايل 

سؤال
■ إعداد دكتوروجواب

عبد الحميد عباس الدسوقى
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�ضعف كمية ثاين اأك�ضيد الكربون للفرد الواحد التي تنبعث منها فرن�ضا. وعندما 

تتخل�س تدريجيا من اآخر حمطات الطاقة النووية يف العام املقبل، �ضت�ضطر اإىل 

العتماد على الفحم وغريه من م�ضادر الطاقة امللوثة ل�ضد الكثري من الفجوة 

ل�ضنوات. يعرتف ن�ضطاء البيئة يف اأملانيا باأن العتماد امل�ضتمر على الفحم ميثل 

م�ضكلة حتى على املدى املتو�ضط.

الكهرباء 	• لتوليد  تبني لتفيا حمطة  اأن  الالتفي،  الدفاع  وزير  اقرتح  التفيا: 

بالطاقة النووية مع اإ�ضتونيا يف اإطار م�ضاعي اأوروبا للبحث عن م�ضادر طاقة ل 

تعتمد على رو�ضيا. 

منذ بداية احلرب الرو�ضية الأوكرانية، ا�ضتمرت كل من �ضلوفاكيا واملجر، اللتان 	•

تعتمدان ب�ضكل كبري على الطاقة النووية، يف قبول �ضحنات وقود اليورانيوم من 

اإن  زيجارتو”  “بيرت  املجري  اخلارجية  وزير  وقال  النووية.  ملحطاتهما  رو�ضيا 

العقوبات املفرو�ضة على الأن�ضطة املتعلقة بالطاقة النووية �ضتكون “خطا اأحمر”.

•	 - حجما  والأ�ضغر  اأمانا  واأكرث  الأرخ�س  النووية  املفاعالت  من  جديدا  جيال 

الهتمام  يوقظ   -  SMRs اأو  ال�ضغرية  املعيارية  املفاعالت  با�ضم  واملعروفة 

يف اأجزاء من اأوروبا والوليات املتحدة واأماكن اأخرى. “�ضروط املحادثة حول 

الطاقة النووية يف اأوروبا تتغري”، قال مفو�س الطاقة يف الحتاد الأوروبي قدري 

الت�ضدير  فرن�ضا يف  اآمال  تعتمد   ،2021 نوفمرب  األقاه يف  �ضيم�ضون يف خطاب 

مع  تتناف�س  اأن  �ضاأنها  من  التي  ال�ضغرية،  النماذج  تلك  على  كبري  حد  اإىل 

ال�ضركات ال�ضغرية واملتو�ضطة التي تطورها الوليات املتحدة وبريطانيا وكندا. 

التي �ضتاأتي يف العقد املقبل كلها ت�ضمن �ضالمة  ال�ضغرية  املعيارية  “املفاعالت 
عالية”، قال رينو كرا�ضو�س ، مدير م�ضروع املفاعل النووي ال�ضغري التابع ل�ضركة 

بالتكنولوجيا اجلديدة  املت�ضككة  البلدان  تتاأثر  اأن  اأمله يف  واأعرب عن   ،EDF
ل�ضتعادة الثقة يف الطاقة النووية.

ما هى الفائدة التي تعود علي مصر من إنشاء 
محطة الضبعة النووية؟

مُتثل الطاقة النووية اأحد امل�ضادر الهامة ل�ضد الحتياجات املتزايدة من الطاقة 

لتناف�ضيتها  نظرًا  والجتماعية  القت�ضادية  التنمية  خلطط  الالزمة  الكهربائية 

القت�ضادية العالية، اإل اأن م�ضروع اإن�ضاء حمطة ال�ضبعة النووية ل ميكن تناوله 

من منظور واحد فقط كمحطة لإنتاج  الطاقة الكهربائية، اإذ اأن امل�ضروع النووي 

من �ضاأنه اأن يعود بالعديد من الفوائد ال�ضرتاتيجية علي م�ضر مثل:

احلفاظ على موارد الطاقة من البرتول والغاز الطبيعي حيث اأنها موارد نا�ضبة 	•

وغري متجددة بالإ�ضافة اإىل تعظيم القيمة امل�ضافة من خالل ا�ضتخدام البرتول 

والغاز الطبيعي كمادة خام ل بديل لها يف ال�ضناعات البرتوكيميائية والأ�ضمدة.

املتجددة  	• امل�ضادر  بجانب  النظيفة  الطاقة  م�ضادر  اأحد  هي  النووية  الطاقة 

الدفيئة  غازات  انبعاثات  لتقليل  اجلوهرية  احللول  كاأحد  بارزًا  دورًا  وتلعب 

وملجابهة ظاهرة الحتبا�س احلراري.

تطوير ال�ضناعة امل�ضرية من خالل برنامج طويل املدى لإن�ضاء املحطات النووية 	•

تت�ضاعد فيه ن�ضب الت�ضنيع املحلي يف كل وحدة جديدة طبقًا خلطة وا�ضحة 

للوحدة   ٪20 عن  تقل  ل  حملية  م�ضاركة  ن�ضبة  حتقيق  ايل  تهدف  بها  وُملتزم 

الأويل تزداد تدريجيًا مع زيادة عدد الوحدات لت�ضل اإيل 35 ٪ للوحدة الرابعة 

مما �ضيحدث نقلة نوعية كبرية يف م�ضتويات جودة ال�ضناعة امل�ضرية واإمكاناتها 

ويزيد من قدرتها التناف�ضية يف الأ�ضواق العاملية ب�ضبب املعايري ال�ضارمة للجودة 

�ضناعة  اإىل  بال�ضرورة  �ضتنتقل  والتي  النووية  املكونات  �ضناعة  تتطلبها  التي 

املكونات غري النووية التي تنتجها نف�س امل�ضانع.

حفظ مكانة م�ضر مبركز الريادة بني الدول العربية والأفريقية وعدم ات�ضاع الفجوة 	•

نقل وتوطني  العمل علي  املنطقة من خالل  والتكنولوجية بني م�ضر ودول  العلمية 

املعارف والعلوم والتقنيات النووية مما ي�ضاهم يف تعزيز الأمن القومي امل�ضري.

توفري فر�س عمل ملتطلبات ان�ضاء وت�ضغيل املحطة النووية، حيث يحتاج امل�ضروع 	•

يف  ي�ضارك  حيث  املهنية  امل�ضتويات  جميع  علي  املدربة  الأيدي  من  الألف  ايل 

اأعمال الن�ضاء عدد يرتاوح ما بني 5000 – 12000 �ضخ�س وملدة ت�ضل ايل 9-7 

�ضنوات كما ي�ضارك يف اأعمال الت�ضغيل وال�ضيانة  لالأربعة وحدات حوايل 4000 

فني ومتخ�ض�س وعلي مدار العمر الت�ضغيلي والذي ي�ضل ايل حوايل 80 عاما.

ا�ضتثمار اخلربات املتوفرة يف م�ضر وال�ضتفادة منها ول�ضيما واأن لدي م�ضر 	•

مت  كما  ال�ضكندرية  جامعة  النووية  الهند�ضة  ق�ضم  يف  متقدم  تعليمي  برنامج 

ال�ضتثمار يف اإعداد الكوادر املدربة علي اأعلي م�ضتوي وعلي مدار خم�ضون عامًا 

يف املن�ضاآت البحثية النووية بهيئة الطاقة الذرية خا�ضة تلك التي ت�ضم عدد )2( 

الكفاءات  عن  ف�ضاًل  ميجاوات،  و22  ميجاوات   2 بقدرات  بحثي  نووي  مفاعل 

املدربة يف جمالت التوليد والنقل للطاقة الكهربائية بقطاع الكهرباء والطاقة.

ميكن لربنامج املحطات النووية اأن يكون نواة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 	•

املدنية  والهند�ضة  والت�ضالت  املعلومات  بتكنولوجيا  ال�ضلة  وثيقة  يف جمالت 

وامليكانيكية والكهربائية وبعلوم البيئة وغريها.

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

من محطة نووية ؟
متثل الطاقة الكهربية اأحد اأهم ال�ضبل لتحقيق تطلعات ال�ضعوِب نحو م�ضتقبل اأف�ضل 

وذلك باعتبارها املحرك الرئي�ضي خلطِط التنميِة القت�ضاديِة والجتماعية. وبالنظر 

ايل ما ت�ضهده م�ضر من م�ضروعات تنموية يف كافة املجالت ف�ضاًل عن النمو ال�ضكاين 

واختالف اأمناط ال�ضتهالك والتي متثل جميعها عوامل رئي�ضية يف زيادة الطلب على 

الطاقة وهو الأمر الذى دفع قطاع الكهرباء والطاقة املتجددة ايل العمل حثيًثا لتاأمني 

التغذية الكهربائية الالزمة لتلبية متطلبات التنمية ال�ضاملة على اأر�س م�ضر من 

خالل تطوير بدائل م�ضتدامة للطاقة مي�ضورة التكلفة و�ضديقة للبيئة.

ومع توقع تزايد معدلت الطلب علي الطاقة الكهربية لي�ضل ما بني 6-7 ٪ خالل 

ال�ضنوات الع�ضر القادمة، وهذا يعني اإ�ضافة �ضنوية لقدرات توليد كهربائية لتلبية 

فائ�س   وجود  علي  وللمحافظة  القدمية  املحطات  ولإحالل  الطلب  علي  الزيادة 

منا�ضب يف النتاج.

اإيل  ول�ضد الطلب املتزايد علي الكهرباء يف العقود املقبلة، يحتاج مزيج الطاقة 

توظيف م�ضادر للطاقة منخف�ضة النبعاثات الكربونية مما ُيدعم موقف م�ضر 

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�ضببة لالحتبا�س احلراري ولكن اأي�ضا ميثل بدياًل كفء لتلبية احتياجات الطلب 

الأ�ضا�ضي علي الطاقة الكهربائية. 

اأي�ضا متتاز الطاقة الكهربائية املُنتجة من م�ضادر الطاقة النووية با�ضتقرار اأ�ضعار 

الكهرباء املنتجة منها، حيث ت�ضكل تكلفة الوقود جزءا �ضغريًا ن�ضبيًا )15٪( من 

اإجمايل تكلفة اإنتاج الكهرباء يف املحطات النووية. فبالرغم من اأن الطاقة النووية 

تتطلب تكاليف راأ�ضمالية عالية ن�ضبيًا اإل اإن تكاليف الوقود النووي تظل منخف�ضة 

مقارنة بالبدائل الأخرى التي ت�ضتخدم الوقود الحفوري. 

كما اأن املفاعالت النووية تعمل ب�ضكل متميز فيما يخ�س باأداء الت�ضغيل والأمان 

النووي فقد حت�ضنت �ضجالت الأداء ب�ضكل كبري علي مدار عده األف من �ضنوات 

القوي  اأثبتت حمطات  وقد  العامل.  اأنحاء  النووية يف جميع  للمفاعالت  الت�ضغيل 

النووية التي يتم ت�ضغيلها ب�ضكل جيد اأنها اآمنة وتوؤدي بفاعلية كبرية. 
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هل تتراجع دول العالم عن استخدام الطاقة 
النووية؟

 422 العامل  يف  ال�ضغالة  املفاعالت  عدد  اأن  جند  الدولية  الإح�ضاءات  مبراجعة 

مفاعل يف 34 دولة )دي�ضمرب 2022(، وعدد املفاعالت حتت الإن�ضاء 57 مفاعل يف 

18 دولة )دي�ضمرب 2022(، منها 16 مفاعل يف ال�ضني، 8 مفاعالت فى الهند، 4 

مفاعالت يف رو�ضيا، 3 مفاعالت يف كل من كوريا اجلنوبية وتركيا،  ومفاعلني يف كل 

من اأوكرانيا )حيث وقعت حادثة ت�ضرينوبيل( وبنجالد�س واململكة املتحدة والوليات 

املتحدة واليابان )حيث وقعت حادثة فوكو�ضيما( وجمهورية م�ضر العربية.

ت�ضري بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA( والرابطة النووية العاملية 

لبناء مفاعالت نووية، وميكن  العامل متلك خطط  اأغلب دول  اأن  اإىل   )WNA(

اإدراج موقف دول العامل من الطاقة النووية فيمايلى:

دول قررت ال�ضتمرار يف خططها احلالية وامل�ضتقبلية لإن�ضاء املحطات النووية، مع 

خ�ضوع جميع املحطات القائمة للمراجعة والتقييم، ومراجعة معايري الأمان النووية، 

ورو�ضيا  وفرن�ضا،  املتحدة،  الإن�ضاء )الوليات  املحطات حتت  العمل يف  وا�ضتمرار 

الحتادية، وكوريا اجلنوبية، والأرجنتني، وال�ضويد، واأ�ضبانيا، وجمهورية الت�ضيك، 

و�ضلوفكيا، ورو�ضيا البي�ضاء، وليتوانيا، وكازاخ�ضتان، وباك�ضتان، وهولندا(.

املحطات  هذه  ت�ضميم  ت�ضمني  مع  النووية،  حمطاتها  اأوىل  اإن�ضاء  قررت  دول 

الفرتة  خالل  املفاعالت  ت�ضغيل  من  امل�ضتفادة  الدرو�س  عن  الناجتة  التعديالت 

املا�ضية )الإمارات املتحدة، بالرو�ضيا، بنجالد�س، تركيا، م�ضر(.

الإن�ضاء  وحتت  العاملة  للمحطات  النووي  برناجمها  يف  ال�ضتمرار  قررت  دول 

)اأوكرانيا، والربازيل، وال�ضني، وفنلندا، واململكة املتحدة، والهند، واليابان(. 

بناء  بعدم  قرارات  �ضنوات  منذ  اتخذتا  قد  فكانتا  وبلجيكا  لأملانيا  بالن�ضبة  اأما 

حمطات جديدة ب�ضبب طبيعة الئتالفات ال�ضيا�ضية فيها وتاأثري الأحزاب ومنها 

اأحزاب اخل�ضر املعادية للطاقة النووية.

هل كان من الممكن نقل المحطة النووية 
بالضبعة عدة كيلومترات فى قلب الصحراء، 

ليكون فى صحراء الضبعة نفسها؟............ 
اإلجابة بالقطع »ال«

محددات اختيار موقع محطة نووية جنوب 
الضبعة

اأوال: املحددات الدميوجرافية والتنموية

يتطلب اختيار منطقة جنوب ال�ضبعة لإن�ضاء حمطة نووية توفري عدد من املتطلبات 

والبيئة  املحطة  بني  التبادىل  التاأثري  ذات  العتبارات  ومراعاة  ال�ضرورية  الفنية 

املحيطة والتى يربز منها ب�ضفة اأ�ضا�ضية املحددات الدميوجرافية والتنموية التالية:

مراعاة البتعاد عن مطار العلمني والذى ميتد من ال�ضرق اإيل الغرب علي م�ضافة 	•

حوايل 8كم جنوب مدينة ال�ضبعة وبعمق حوايل 8كم جنوبا وامتداد من ال�ضرق 

اإيل الغرب حوايل 10كم.

مراعاة البتعاد عن ترعة الن�ضر والتى تهدف اإىل تنمية وتعمري منطقة �ضهل ال�ضبعة 	•

واملح�ضور بني خط ال�ضكة احلديد �ضمال وبعمق حوايل 20كم جنوب ال�ضبعة.

بجنوب 	• املنت�ضرة  الكبرية  ال�ضكانية  والأن�ضطة  الكثافات  عن  البتعاد  مراعاة 

ال�ضبعة و�ضرق وغرب مطار العلمني.

ت�ضتلزم العتبارات ال�ضابقة �ضرورة الجتاه جنوبا مل�ضافة ت�ضل حلواىل 25 كم 	•

من �ضاحل البحر وطبقا للخ�ضائ�س الطبوغرافية التى تو�ضحها اخلرائط فاإن 

هذه املنطقة ي�ضل ارتفاعها حلواىل 40 مرتا فوق م�ضتوى �ضطح البحر.

ثانيا :املحددات الفنية

بينتها 	• التي  اجلنوبية  الفوالق  مناطق  من  القرتاب  اإىل  جنوبا  الجتاه  يوؤدى   

اخلرائط احلديثة للهيئة العامة للرثوة املعدنية والتى مل يتم التحقق منها بعد. 

 ي�ضكل املطار اأحد اأهم املخاطر ال�ضناعية طبقا ملا تق�ضي به ا�ضرتاطات الأمان 	•

البعد  تتطلب  والتي   )NS-G-3.1, 2002( اإ�ضداراتها  اأحدث  يف  الدولية 

مل�ضافة حوايل 10كم منه.

ثالثا: املحددات البيئية

ارتفاع 	• اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضمال  اإيل  اجلنوب  من  الأر�س  �ضطح  انحدار  يوؤدى   

فى  تنطلق  قد  اإ�ضعاعية  ملوثات  اأى  �ضريان  احتمالت  زيادة  اإىل  بها  امل�ضامية 

والأن�ضطة  الكثافة  ذات  املناطق  جتاه  ال�ضطحية  املياه  اإىل  احلوادث  حالت 

ال�ضكانية املرتكزة �ضمال املوقع املقرتح وباجتاه ترعة الن�ضر. 

 ميثل قنوات ال�ضحب وال�ضرف ملياه التربيد والتى متتد مل�ضافات طويلة من �ضاحل 	•

البحر وحتى املوقع املقرتح م�ضدرا ذات خطورة على الرتبة واملحتوى البيولوجى 

باملنطقة املحيطة فى حالة ت�ضرب مياه البحر منها واختالطها بالرتبة.

وخا�ضة 	• الغربي  ال�ضمايل  ال�ضاحل  وتعمري  تنمية  م�ضروعات  مع  التوافق  عدم   

اإن�ضاء ترعة الن�ضر لزراعة منطقة �ضهل ال�ضبعة ذو الرتبة اخل�ضبة باملنطقة 

املح�ضورة بني خط ال�ضكة احلديد �ضمال ولعمق ي�ضل حلوايل 20كم جنوبا.

رابعا: حمددات املتطلبات املائية

 اإن�ضاء قنوات مائية )مفتوحة اأو مغلقة( مل�ضافة قد تزيد عن 25 كم وفقا لالختيار 	•

الفنى للموقع املنا�ضب لإقامة املحطة بغر�س �ضحب مياه التربيد وتو�ضيلها ملوقع 

�ضاعة ملحطة  األف م3/   180 املياه عن  تدفق  معدل  بها  يزيد  اأن  على  املحطة 

 4800 األف م3/ �ضاعة لوحدات بقدرة   720 1200 ميجاوات وباإجماىل  بقدرة 

ميجاوات، وذلك على اأ�ضا�س اأن الحتياجات القيا�ضية من مياه التربيد ملحطة 

نووية بقدرة 1200 ميجاوات هو حوايل 50 م3/ ث.

اإن�ضاء قنوات مائية لت�ضريف مياه التربيد بنف�س �ضعة قنوات ال�ضحب وتكون 	•  

قادرة علي ا�ضتيعاب وتخفيف احلمل احلراري والإ�ضعاعي واحلفاظ علي البيئة.

عمليات 	• اأثناء  املياه  ت�ضريف  اأو  ل�ضحب  �ضواء  احتياطية  مائية  قنوات  اإن�ضاء   

ال�ضيانة الدورية وحالت الطواريء ل�ضتيفاء عوامل الأمان باملحطات النووية.

اإن�ضاء حمطات طلمبات ل�ضحب مياه تزيد قدرتها عن 100 ميجاوات كهربى 	•  

ل�ضمان  ال�ضحب،  مبوقع  البحر  �ضطح  حتت  مرتا   15 من�ضوب  من  املياه  لرفع 

تدفق املياه اأثناء فرتات اجلزر، اإىل من�ضوب 40 مرتا عند مدخل املياه للوحدات 

النووية لطبيعة طبوغرافيا املكان.

خام�سا: حمددات احلماية املادية واالأمان االإ�سعاعى

كافة 	• من  البحر  �ضاحل  على  التربيد  مياه  وت�ضريف  �ضحب  منطقة  اإخالء   

الأن�ضطة الب�ضرية وتوفري حرم عازل لكل منها.

عمليات 	• �ضد  والحتياطية  الأ�ضا�ضية  والت�ضريف  ال�ضحب  قنوات  تاأمني   

الإرهاب والتخريب خالل امل�ضافة من ال�ضاحل حتي املحطة وخا�ضة املناطق 

املفتوحة منها وفقا القواعد الدولية الطبقة لالأمن والأمان النوويني واحلماية 

املادية للمن�ضاآت النووية.

اأي موقع مقرتح درا�ضة متكاملة  لدرا�ضة  موؤكدة  الأحوال هناك حاجة   وفى كل 

وت�ضتغرق  ا�ضت�ضارى عاملى متخ�ض�س،  لتقرير مدى �ضالحيته من خالل مكتب 

اإن�ضاء طرق  اإىل  4 �ضنوات، وكذلك هناك حاجة  الدرا�ضة فرتة ل تقل عن  هذه 

جمهزة لنقل املعدات الثقيلة والتى ي�ضل وزن بع�ضها اإىل 500 طن حال كان املوقع 

اإىل موقع  البحر  بوا�ضطة  نقله  �ضيتم  كان  البحر، عو�ضا عما  بعيدًا عن  املقرتح 

ال�ضبعة املتواجد على البحر مبا�ضرة.  
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  نقاًل عن جريدة امل�سرى اليوم االإلكرتونية )اخلمي�س 

)2022/12/1

فى بلٍد طيب، الرتند فيه عن حكايات وهمية ل ُت�ضمن ول تغنى، ول ت�ضد 

اإ�ضدال جتتذب  اإىل عبثيات ترتدى  رمًقا للمعرفة، وحتيل الوعى اجلمعى 

ليكات، ي�ضبح خرب بدء اأعمال »ال�ضبة اخلر�ضانية الأوىل« للوحدة الثانية 

باملحطة النووية بال�ضبعة فى مرتبة متاأخرة على جدول الرتندات الوطنية.

حديث الأولويات ي�ضرى وتدركه العقول بال عناء، فى ال�ضبعة حدث �ضخم 

النووية مت�ضى قدًما، ولكن الرتند �ضاحبنا  اأعمال املحطة  بكل املقايي�س، 

�ضمت،  فى  يعملون  بالليل،  النهار  ت�ضل  نا�س  القاع،  اإىل  الغطي�س،  اإىل 

ويتعبدون ب�ضالح الأعمال الوطنية، اجلالل كله فى ال�ضحراء التى يعرق 

فيها الرجال ويكدحون لر�ضم م�ضتقبل هذا الوطن.

نا�س ونا�س، نا�س تعتنق املذهب ال�ضكالنى، ونا�س على املذهب العقالنى، 

نا�س تبنى وُتعّمر ال�ضحراء، ونا�س ل �ضغلة ول م�ضغلة �ضوى »اللقطة« �ضورة 

لنجم �ضارد تلبى اأ�ضواق املغردين.

خ�ضي�ضا  م�ضنوعة  ب�ضور  ال�ضاقة  الوطنية  الأعمال  عن  نتلهى  لالأ�ضف، 

املتجددة،  والطاقة  الكهرباء  وزير  �ضاكر«  »حممد  الدكتور  تخيل  لالإلهاء.. 

»ال�ضوء  يعطيان  اآتوم«  »رو�س  ل�ضركة  العام  املدير  ليخات�ضوف«  و»األيك�ضى 

الأخ�ضر« لبدء اأعمال ال�ضبة اخلر�ضانية الأوىل للوحدة الثانية باملحطة النووية 

بال�ضبعة.. والنا�س الطيبة فى �ضغل برتند اأ�ضفر ي�ضدر اإ�ضارات حمراء.

واإذن  �ضالم.  وتعظيم  خري..  على  متت  الأوىل  النووية  الوحدة  باملنا�ضبة، 

الإن�ضاء للوحدة النووية الثانية مب�ضروع املحطة النووية بال�ضبعة �ضدر من 

»هيئة الرقابة النووية والإ�ضعاعية امل�ضرية« فى )31 اأكتوبر 2022( ونحن 

عنه غافلون.. هو حد فاكر.. هو حد مذاكر، كل ما اأفتكر اأن�ضى!!.

ويحدثك الذى فى قلبه مر�س حديث الأولويات: وليه نن�ضئ حمطة نووية، 

اأبوجبة وقفطان؟!.. ويفجعك �ضاحب هوى يهوى فى  الأرز والعد�س  وفني 

قاع نف�ضه املمحونة: واأنا ا�ضتفدت اإيه، ونووى ليه، وحمطات ليه، وكام بكام 

وتخرج  النووية!.  املحطة  على  يحرم  املطبخ  يحتاجه  واللى  كام،  ي�ضاوى 

علينا اأبواق نكرة ترتاق�س كاحلّيات فى الهواء فى حركات بهلوانية: منني 

وليه وعل�ضان اإيه؟!

من�ضوب  خداعى  �َضَرك  بليغ،  �ضوؤال  اإيه«  على  النهارده  »الرتند  �ضوؤال 

امل�ضرية  احلالة  عناوين  عن  الوطنى  الوعى  لفت  خمطط  باحرتافية، 

النا�س تهزل فى موا�ضع اجلد،  الرئي�ضة اإىل �ضفا�ضف وترهات وعبثيات، 

م�ضانع  البالد،  عليها  تبيت  التى  ال�ضغل«  »حالة  على  الرتكيز  من  وبدل 

خايبة،  هوام�س  نحو  الوعى  ي�ضرف  نووية،  وحمطات  واإن�ضاءات  ومزارع 

واخليبة بالويبة كما يقولون.

»ُيظهر  �ضاكر(  الدكتور  يقول  )كما  ال�ضبعة  فى  الرو�ضى  امل�ضرى  الفريق 

اأعلى م�ضتويات التميز املهنى، ويحقق الإجنازات الرئي�ضية مل�ضروع حمطة 

ت�ضريح  ي�ضلح  هل  طويل«..  بوقت  املحدد  املوعد  قبل  النووية  ال�ضبعة 

الدكتور �ضاكر »ترند«، »ترند نووى«؟!. اأ�ضك، لالأ�ضف، فربيكات الرتندات 

ل تلقى باًل اإىل املحطة النووية، خلينا فى اجلدع بتاع الك�ضرى!.

من حما�ضن ال�ضدف اأن تتزامن ال�ضبة اخلر�ضانية الأوىل للوحدة النووية 

الثانى  العيد  مع  املهم(  احلدث  )ذلك  النووية  ال�ضبعة  مبحطة  الثانية 

للطاقة النووية فى م�ضر، وتاريخ توقيع التفاقية احلكومية بني جمهورية 

الدافعة مل�ضروع  القوة  والتى تعترب  العربية ودولة رو�ضيا الحتادية،  م�ضر 

املحطة النووية بال�ضبعة.

يقولك، يا عمى �ضيبك من التفاقية امل�ضرية - الرو�ضية، خلينا فى عقد 

قراآن ح�ضام و�ضريين، و�ضور العقد، وماأذون حارتنا دخل بيتنا وفرحنا به، 

ُفكك من  يا عم  نووى،  بتقول  واإنت  تقول عليه..  اإنت جاى  اللى  اإيه  نووى 

م�ضروع ال�ضبعة خلينا فى ق�ضية منة �ضلبى.

ب�ضراحة، الرتند جنن البلد، ول عزاء للمكويني بنار الفرن، وامل�ضلني فى 

ال�ضحراء، واملتعبدين فى مواقع العمل بطول وعر�س البالد، واجلنود على 

احلدود.. اللهم ل توؤاخذنا مبا فعل ال�ضفهاء مّنا!.

 الترند
■ بقلم األستاذ

حمـــدى رزق

 النووى!! 
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اعل ل�ب الم�ن د�ة �ة مص�ي
»م�صيدة قلب املفاعل« عبارة عن حاوية يتم تركيبها حتت قاع وعاء املفاعل. ويف 
املن�صهرة  االأ�صا�صية  واالأجزاء  املفاعل  قلب  امل�صيدة  تلتقط  حادث،  وقوع  حالة 
واالأجزاء االإن�صائية يف هيكل املفاعل، ومن ثم متنع اأي �صرر حمتمل قد يلحق 
بوعاء االحتواء ومتنع انت�صار املواد امل�صعة يف البيئة. ومتلأ امل�صيدة مبواد خاملة 
خا�صة عند تفاعلها مع القلب املن�صهر يفقد جزء من حرارته الرتاكمية وتتم 
بع�س العمليات الكيميائية التي تن�صئ ظروفاً تعمل على حتجيم املواد املن�صهرة 
وتربيدها لفرتة طويلة. ومت تركيب م�صيدة قلب املفاعل الأول مرة يف العامل 
يف حمطة توليد الطاقة النووية » تيانفان« يف ال�صني وحمطة توليد الطاقة 
النووية »كودانكوالم« يف الهند، اأما اأول حمطات الطاقة النووية الرو�صية املجهزة 
نوفوفوروجن-2  الثانية  النووية  الطاقة  حمطة  فهي  املفاعل  قلب  مب�صيدة 

وحمطة الطاقة النووية لينينغراد-2.

ماد عل�ي 
د الاع�ة مد�ي

- �ة هة مهة الطا�ة �ن
ئ
ا وا �ي لما�ن ئ

ا
عدا �ب د مس�ة عُ َ

وو�ي لم �ي ال�ن
اأعاد خف�س �صحنات الغاز الرو�صي اإلى اأملانيا نتيجة للحرب الرو�صية االأوكرانية، 
اإلى  اأملانيا  اإلى طاولة النقا�س. ويف الوقت الذي ت�صعى  م�صاألة الطاقة النووية 
م�صتبعداً.  َيُعد  مل  عليها  االعتماد  متديد  فاأن  النووية،  الطاقة  عن  التخّلي 
واأعلنت احلكومة االأملانية، يف نهاية �صهر يوليو 2022، اأّنها �صتقرر »يف االأ�صابيع 
البلد،  املوجودة يف  االأخرية  النووية  املحّطات  العمل يف  اإمكان متديد  املقبلة« 
اأنها  با�صمها  الناطق  واأفاد  احلايل.  العام  نهاية  يف  وقفها  املقّرر  من  كان  التي 
تنتظر نتيجة »اختبار التحّمٍل اجلاري حالياً« ملعرفة م�صتوى ال�صلمة يف هذه 
البلد  قررت  واإذا  عليه.  بناء  النهائي  موقفها  حتديد  من  ولتتمّكن  املحّطات، 
حيث  من  حتواًل  ذلك  �صي�صكل  املتبقية،  الثلث  الطاقة  حمطات  عمر  متديد 

الطاقة مع تداعيات �صيا�صية ُكربى.
وقبل اأ�صابيع قليلة، اأعلنت برلني اأن اأملانيا �صتلجاأ اإلى الفحم الذي كان من املقرر 
اأن يتّم التخل�س منه عام 2030، للتعوي�س عن تراجع �صادرات الغاز الرو�صي، 
وفى الوقت نف�صة فاأن حمطات الطاقة النووية الثلث التي ال تزال تعمل يف 
اأملانيا مل تكن �صرورية ل�صمان اأمن الطاقة يف اأكرب اقت�صاد اأوروبي، وتنتج هذه 

املحطات حالياً 6% من �صايف اإنتاج الكهرباء يف اأملانيا.

ا�ه طن �ة � طال ا�ن �يق الحلم الدن
ح�ة

�ة
بداأت م�صر يوم االأربعاء 20 يوليو 2022، اأولى خطواتها التنفيذية  نحو حتقيق 
حلمها النووي الذي طال انتظاره منذ اخلم�صينات وذلك بعد اأن و�صعت ال�صبة 
اخلر�صانية االأولى للوحدة االأولى مبحطة ال�صبعة النووية مبحافظة مطروح 
امل�صرية  االرا�صي  على  نووية  حمطة  لبناء  تخطط  وافده  دولة  لتتحول من 

اإلى دولة تن�صاأ حمطة نووية ح�صب الت�صنيف العاملي للدول وللوكالة الدولية 
للطاقة الذرية.

وجاء ذلك بعد اأن منحت هيئة الرقابة النووية واال�صعاعية يف نهاية �صهر يونيو 
2022، اإذن اإن�صاء الوحدة االأولى مبحطة ال�صبعة النووية ليتحقق حلم الرئي�س 
الراحل جمال عبد النا�صر يف عهد الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي بعد انتظار ما 

يقرب من 68 عاما من عمر الربنامج النووي امل�صري.

وو� هة العصر ال�ن دا�ي �ب
بداأ الع�صر النووي بنجاح اأول جتربة الإجراء �صل�صلة حمكومة من االإن�صطارات 
ببناء  يعرف  مبا  تطورت  ثم   ،1942 دي�صمرب   2 يف  �صيكاغو  مدينة  يف  النووية 
 .”10-X« فريمى« عام 1943 لي�صبح اأول مفاعل فى التاريخ واأطلق عليه ا�صم«
باإن�صاء  رو�صيا  يف  النووية  القوي  وهند�صة  الفيزياء  معهد  بداأ   1951 عام  ويف 
اأول مفاعل نووي يف العامل الإنتاج الكهرباء بقدرة خم�صة ميجاوات يف مدينة 

اأوبن�صين�صك الرو�صية وبداأ اإنتاج الكهرباء يف 27 يونيو 1954.
املعروفة  مبادرته  اأيزينهاور  دوايت  االأمريكي  الرئي�س  اأطلق   1953 عام  ويف 
قوة  ت�صخري  تكفل  التي  الو�صائل  اإيجاد  بهدف  ال�صلم«  اأجل  »الذرة من  با�صم 
الذرة مل�صلحة الب�صرية من خلل التطبيقات ال�صلمية ويف نف�س الوقت حتظر 
اال�صتخدامات الع�صكرية، وهو ما اأدى لتاأ�صي�س الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

عام 1957.

د  هة �ة وو�ي هة ال�ن ما�ا�ة الطا�ة
�ث اس�ة

حلول 2023 ا� دولا� �ب او�ن 90 مل�ي حب
�ة �ة

م�صادر  اإلى  الدول  �صعي  مع  متزايدة  النووية ا�صتثمارات  ت�صتقطب الطاقة 
والهند  ال�صني  مثل  بال�صكان  املكتظة  البلد  يف  خا�صة  الكربون،  منخف�صة 

ورو�صيا.
مليار   45 نحو  عاملًيا  النووي  القطاع  ا�صتثمارات  اإجمايل  يبلغ  اأن  املتوقع  ومن 
دوالر هذا العام، و46 مليار دوالر يف عام 2023، بح�صب تقرير حديث �صادر عن 

�صركة اأبحاث الطاقة ري�صتاد اإنرجي.
للكهرباء منخف�صة  اأكرب م�صدر  ثاين  اال�صتثمارات يف  اإجمايل  اأن  يعني  وهذا 
املقبل،  العام  دوالر  مليار   91 اإلى  �صي�صل  الكهرومائية،  الطاقة  بعد  الكربون 

ارتفاًعا من 44 مليار دوالر يف عام 2021.

أضف إلى 
معلوماتك

■ إعداد مهندسة
جيهان علي صوابي
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عن  الصادرة  النووي  األمان  سلسلة  ر  توفِّ
توجيهات  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
جوانب  جميع  بشأن  الدولي  باإلجماع  خاصة 
األعضاء  الدول  دعم  أجل  من  النووي  األمن 
في عملها الهادف إلى الوفاء بمسؤولياتها 

في مجال األمن النووي.
وت�ضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية �ضل�ضلة الإر�ضادات وتتعهدها كجزء من 

الدويل فيما  ال�ضعيد  والتن�ضيق على  الدعم  توفري  املتمّثل يف  املركزي  دورها 

يتعّلق بالأمن النووي.

النا�س  وقاية  اإىل  النووي،  الأمن  �ضاأن  ذلك  يف  �ضاأنه  النووي،  الأمان  ويهدف 

نة. ويعترب  واملمتلكات واملجتمع والبيئة من التاأثريات ال�ضارة لالإ�ضعاعات املوؤيِّ

العمل على الت�ضدي للمخاطر املتاأتية من الإ�ضعاعات اأثناء ا�ضتخدامها ب�ضكل 

عادي، ومن احلوادث املحتملة، عماًل هادفًا اإىل تعزيز الأمان النووي. ويهدف 

العمل يف جمال الأمن النووي اإىل منع الأفعال الكيدية املنطوية على مواد م�ضعة، 

اأو املوّجهة �ضد املن�ضاآت اأو الأن�ضطة التي ت�ضتخدم فيها هذه املواد، اأو الك�ضف عن 

هذه الأفعال والت�ضدي لها.

ويجب تاأمني جميع اأنواع املواد النووية اأو املواد امل�ضّعة، �ضواء كانت قيد ال�ضتخدام 

اأو اخلزن اأو النقل، مبا اأنه ميكن ا�ضتخدامها لإحلاق ال�ضرر باملجتمع وتعطيله. 

التكنولوجيات التي ميكن  اأدى ظهور التهديدات ال�ضيربانية وغريها من  وقد 

ا�ضتخدامها يف الهجمات اأو للوقاية منها، اإىل زيادة ات�ضاع نطاق تفّهم احلاجة 

اإىل الأمن النووي.

اأن الوكالة تقوم  اأطلقت الوكالة �ضل�ضلة الأمن النووي يف عام 2006 كما  وقد 

بتحديثها با�ضتمرار بالتعاون مع خرباء من الدول الأع�ضاء.

وتتاألف هذه ال�ضل�ضلة من اأربع جمموعات من املن�ضورات وهي:

الأ�ضا�ضية  والعنا�ضر  الأ�ضا�ضي  الهدف  حتدد  وهي  النووي،  الأمن  اأ�ضا�ضيات 

لنظام الأمن النووي التابع للدولة.

التو�ضيات، وهي حتدد التدابري التي ينبغي للدول اتخاذها من اأجل و�ضع نظام 

فعال واحلفاظ عليه.

اأدلة التنفيذ، وهي تقّدم اإر�ضادات ب�ضاأن الكيفية التي ميكن بها للدول تنفيذ 

التو�ضيات.

املنهجيات  ب�ضاأن  تف�ضياًل  اأكرث  اإر�ضادات  تقّدم  وهي  التقنية،  الإر�ضادات 

َدة لتنفيذ التدابري الأمنية. والتقنيات املحدَّ

وامل�ضتخدمون الرئي�ضيون لهذه املن�ضورات هم الهيئات الرقابية املعنية بالأمن 

النووي والأمن الإ�ضعاعي وغريها من ال�ضلطات املخت�ضة، من قبيل تلك العاملة 

يف جمالت اإنفاذ القانون والتحليل اجلنائي، ومراقبة احلدود واجلمارك، وجمع 

املعلومات. ومن بني امل�ضتخدمني الآخرين املنظمات الدولية ذات امل�ضوؤوليات 

املتعّلقة بالأمن النووي، واملنظمات التي ُت�ضّمُم وت�ضنع وت�ضّغل املرافق النووية، 

واملنظمات التي ت�ضتخدم التكنولوجيات ذات ال�ضلة بالإ�ضعاع.

ورغم اأّن بع�س التدابري ُتعّزز الأمان النووي والأمن النووي، فقد حتدث حالت 

ميكن اأن يكون فيها للتدابري الرامية اإىل تعزيز الأمان تاأثريات �ضلبية يف الأمان 

ُد اإر�ضادات الأمن النووي ومعايري الأمان ال�ضادرة عن  والعك�س �ضحيح. وت�ضدِّ

تقوي�س  ُب  ُيجنِّ نحو  والأمن على  الأمان  تدابري  تنفيذ  ينبغي  اأنه  الوكالة على 

الأمان اأو الأمن.

تكمن وقاية النا�س واملجتمع والبيئة من الآثار ال�ضارة لالإ�ضعاعات املوؤيَّنة يف 

�ضميم عمل اإدارة الأمان والأمن النوويني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. و�ضواًء 

اأو اخرتاقًا اأمنيًّا، فاإنَّ  كان ال�ضبب وراء تلك الآثار ال�ضارة عماًل غري ماأمون 

الإدارة تهدف اإىل توفري اإطار عاملي حمكم وم�ضتدام وجليٍّ للعيان يف جمال 

الأمان والأمن النوويني.

اختيار  النووية:  املن�ضاأة  حياة  دورة  من  خمتلفة  مراحل  يف  النووي  الأمن  يدخل 

واإيقاف  والتفكيك،  النهائي،  والإغالق  والت�ضغيل،  والبناء،  والت�ضميم،  املوقع، 

الت�ضغيل. الهدف من الأمن النووي هو حماية البيئة وكذلك الأجيال احلالية واملقبلة 

من املخاطر الإ�ضعاعية والنووية التي قد تنجم عن ا�ضتخدام التطبيقات النووية.

■ إعداد مهندس
رؤوف الفرمــــاوي

سلسة األمن النووي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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األخبار النووية

وقعت روزاأتوم مذكرتي تفاهم مع وزارة العلوم والتكنولوجيا يف ميامنار عقب 
التعاون يف  الطرفان على  اجتماع عقد يف مو�صكو يف 11 يوليو 2022، واتفق 
النووية وتكوين راأي عام  املتقدم يف جمال الطاقة  التعليم والتدريب  جمال 
توقيع  اأن  على  الطرفان  و�صدد  ميامنار.  يف  النووية  الطاقة  حول  اإيجابي 

املذكرات اأ�صبح اأ�صا�ًصا متيًنا لتطوير مزيد من التعاون يف امل�صاريع العملية.

وو�
عاون �ن �ة

 بين روزأتوم ودولة مينمار

■ إعداد 
عمرو خالد عبد الحفيظ       

 للتحكم فى 
هة �ي ها�ئ ا�ا�ة ال�ن �ب �ة  الا�ن

المعدات للوحدة النووية الثانية 
ببنجالديش

بداأت روزاتوم الختبار الهيدروليكي لنظام املق�ضورة للوحدة التي حتمل رقم 

2 ملحطة الطاقة “روبري” )يف بنجالدي�س( يف اأواخر مار�س 2022. وي�ضار 

للتحكم يف  النهائية  الختبارات  اأهم  يعد من  الهيدروليكي  الختبار  اأن  اإىل 

املعدات ويتم على ال�ضكل التايل. يتم رفع ال�ضغط يف اخلزان اإىل 4.4 ميجا 

با�ضكال ويتم احلفاظ عليه ملدة 10 دقائق على الأقل، ثم يتم فح�ضه بحثا 

عن الت�ضريبات والت�ضدعات. وتتطلب وحدة طاقة واحدة ثمانية خزانات �ضعة 

كل منها 120 مرًتا مكعبا. مت ت�ضميم نظام املق�ضورة لإزالة احلرارة املتبقية 

ل�ضائل التربيد يف الدائرة الأولية للمفاعل.

وو� دولى في مجال الطاقة 
عاون �ن �ة

النووية بين روسيا وأرمينيا
نيكول  الأرميني  الوزراء  برئي�س  ليخات�ضيف،  األيك�ضي  روزاأتوم،  رئي�س  التقى 

با�ضينيان يف 10 يوليو 2022، وناق�س الطرفان التعاون الأرميني الرو�ضي يف جمال 

الطاقة النووية، والذي تعترب روزاأتوم ال�ضريك الأ�ضا�ضي فيه. واأعرب رئي�س الوزراء 

عن تقديره الكبري لدور �ضركة روزاأتوم يف اإطالة عمر وحدة الطاقة الثانية ملحطة 

الطاقة النووية الأرمينية. وناق�س الطرفان ق�ضايا الت�ضغيل الإ�ضايف لوحدة الطاقة 

الثانية، واإمكانية بناء حمطة جديدة للطاقة النووية يف اأرمينيا، وتطرقا اأي�ضا اإىل 

ق�ضية امل�ضاريع امل�ضرتكة يف جمال الطاقة املتجددة.
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هة وم الروس�ي
�ة ئ
ا �و�ن

 تنتج معدات جديدة لمشاريعها 
النووية في الخارج

اأنتجت روزاأتوم قطعتني رئي�صيتني من املعدات مل�صاريعها النووية يف اخلارج. االأول 
حمطة  يف  ال�صابعة  الطاقة  بوحدة  اخلا�س  للمفاعل  ال�صفلي  الغلف  ن�صف  هو 
اإجمايل  بوزن  وقاع  �صدفتني  من  يتكون  وهو  ال�صني.  يف  الذرية  للطاقة  تيانوان 
للهيكل يتجاوز 160 طنا. القطعة الثانية هي اجلزء ال�صفلي من وعاء املفاعل لوحدة 
الطاقة الرابعة يف حمطة اأكويو للطاقة الذرية قيد االإن�صاء يف تركيا. متت العملية 
على مرحلتني: مت يف البداية ثني قطعة معدنية مزورة على �صكل اأنبوب يف �صفائح 
معدنية. ثم مت بعد ذلك، ت�صخني الق�صبان امل�صتديرة اإلى درجة حرارة تتجاوز 1000 

درجة مئوية، وحولت اإلى معدة م�صكلة قاع املفاعل.

اأعلنت موؤ�ض�ضة الإمارات للطاقة النووية يف يوليو 2022 عن اإمتام اختبار الأداء احلراري يف الوحدة الرابعة مبحطة براكة يف منطقة 

الظفرة باإمارة اأبو ظبي.

ويتم  العادي  الت�ضغيل  اأثناء  املفاعل  اأنظمة  لها  �ضتتعر�س  التي  وال�ضغوط  احلرارة  درجات  احلراري  الأداء  اختبارات  حتاكي 

اإجراوؤها قبل حتميل الوقود النووي.

حتتوي حمطات براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات العربية املتحدة على اأربعة من مفاعالت الطاقة املتقدمة 

الكورية )APR1400(، وكانت الوحدات الأويل والثانية والثالثة بداأت الت�ضغيل التجاري يف اأبريل 2021 ومار�س 

2022 و�ضبتمرب 2022 على التوايل، وكان قد بداأ حتميل الوقود يف الوحدة الثالثة يف يونيو 2022 بعد ا�ضتالم 

رخ�ضة ت�ضغيل الوحدة.

تراخيص لبناء مفاعلين من
 VVER 1200 بالمجر

يوليو  يف  املجرية  الذرية  الطاقة  هيئة  اأ�صدرت 
2022، تراخي�س الإنتاج اثنني من املا�صكات االأ�صا�صية 

االأولى«،  »اخلر�صانة  قبل  املوقع  والأعمال حت�صري 
اجليل  من   VVER-1200 مفاعلي  بناء  بدء  اأي 

الثانية.  النووية  باك�س  حمطة  يف  املتقدم  الثالث 
�صتعمل حمطة الطاقة النووية اجلديدة على زيادة 

اأمن الطاقة يف املجر، وخلق فر�س عمل لل�صركات 
املحلية وتعزيز النمو االقت�صادي يف البلد.

اء د الكهر�ب ول�ي
اد�ة �ة �ي �ن

من المحطات النووية 
بروسيا

زادت حمطات الطاقة النووية الرو�صية من توليد 
الكهرباء بن�صبة 1.21% خلل االأ�صهر ال�صبعة لعام 

2022 على اأ�صا�س �صنوي، والتي بلغت اأكرث من 129 
مليار كيلووات / �صاعة. وقد جعل ذلك من املمكن 

منع انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري مبا يزيد 
عن 63 مليون طن من مكافئ ثاين اأك�صيد الكربون. 

تبلغ ح�صة توليد الطاقة النووية الرو�صية حوايل 
19% من اإجمايل الكهرباء املولدة يف البلد.

داء الحرا��ي 
ئ

ا� الا �ب �ة مام ا�ن
�ة اإ

للوحدة الرابعة بمحطة براكة للطاقة النووية
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ىي 
ا�ن ا�ب �اء ال�ي س الو�ن �ي ��ئ
يدعو إلى االستخدام 

األقصى للطاقة النووية 
خالل الشتاء المقبل

دعا رئي�س الوزراء الياباين فوميو كي�صيدا 
من  ت�صعة  اإلى  ي�صل  ما  ت�صغيل  اإلى 
ف�صل  خلل  النووية  الطاقة  مفاعلت 
الكهرباء،  نق�س  لتجنب  املقبل  ال�صتاء 
يف  مفاعلت  خم�صة  حالياً  تعمل  حيث 

البلد.
 14 يوم  �صحفي  موؤمتر  يف  كي�صيدا  وقال 
والتجارة  االقت�صاد  وزير  اأبلغ  اأنه  يوليو 
وال�صناعة اأن اأكرب عدد ممكن من حمطات 
الطاقة النووية �صيتم ت�صغيله هذا ال�صتاء 
لتاأمني حوايل 10% من اإجمايل ا�صتهلك 

اليابان للكهرباء.

�ضوت جمل�س ال�ضيوخ الأمريكي يف اأغ�ضط�س 2022 بتمرير قانون خف�س 

الت�ضخم والذي يت�ضمن دعم الطاقة النووية، ووفًقا للبيت الأبي�س فاإن 

»الأزمة  مكافحة  يف  الإطالق  على  ا�ضتثمار  اأكرب  ميثل  القانون  م�ضروع 

الوجودية« لتغري املناخ.

369 مليار دولر ل�ضتثمارات املناخ والطاقة مع  ي�ضمل م�ضروع القانون 

دعم الطاقة النووية، وهو اأكرب ا�ضتثمار يف هذا ال�ضاأن يف تاريخ الوليات 

اأن  املتوقع  من  فاإنه  ال�ضيوخ  جمل�س  يف  للدميوقراطيني  ووفقًا  املتحدة. 

يقلل القانون انبعاثات الكربون بن�ضبة 40 ٪ تقريًبا بحلول عام 2030.

وياأتي برنامج حماية املناخ يف الوقت الذي تواجه فيه الوليات املتحدة 

موجة من الطق�س املتقلب ب�ضكل حاد، مبا يف ذلك موجة احلر الأخرية 

بالإ�ضافة اإىل الفي�ضانات القاتلة يف ولية كنتاكي التي خلفت الع�ضرات من 

القتلى، ارتفعت درجة حرارة العامل بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية منذ 

بدء الع�ضر ال�ضناعي، و�ضت�ضتمر درجات احلرارة يف الرتفاع ما مل تقم 

احلكومات يف جميع اأنحاء العامل باإجراء تخفي�ضات حادة يف النبعاثات.

ك�ي  مر�ي ئ
 الا

ن
و� �ي لس السث محب

يمرر قانون خفض التضخم والمتضمن 
دعم الطاقة النووية

ا�ة إنشاء المفاعل التركي الرابع  هة عمل�ي دا�ي �ب
مت �ضب اخلر�ضانة الأويل للوحدة الرابعة من حمطة اأوكيو للطاقة النووية يف مقاطعة مر�ضني برتكيا يف يوليو 

2022، حيث كانت هيئة الرقابة النووية الرتكية قد منحت اإذن اإن�ضاء الوحدة يف اأكتوبر 2021.

تقوم �ضركة رو�س اأتوم الرو�ضية ببناء اأربعة مفاعالت فى تركيا من النوع VVER-1200 ومن املقرر اأن يبداأ 

ت�ضغيل اأول وحدة نووية يف عام 2023 – املوافق للذكري املئوية لتاأ�ضي�س اجلمهورية الرتكية.
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هة  والتغير المناخي  س�ي
ر�ن

هة ال�ن وو�ي المحطا�ة ال�ن
�ضرح مرفق التنظيم النووي الفرن�ضي Autorité de Sûreté Nucléaire )ASN( يف اأغ�ضط�س 

2022، اإنه ل�ضمان اأمن �ضبكة الكهرباء، �ضتقوم موؤقًتا بتعديل القواعد ال�ضارمة التي تنظم درجة احلرارة 

الق�ضوى ملياه التربيد املن�ضرفة من بع�س حمطات الطاقة النووية حيث اأن البالد يف موجة �ضديدة احلرارة 

عن املعتاد �ضمن اآثار التغري املناخي، ولكن ل ميكن اإيقاف ت�ضغيل املفاعالت يف نف�س الوقت.

نظًرا لأن املاء �ضيكون اأكرث �ضخونة عند اإعادته اإىل النهر، فهناك قواعد �ضارمة حول مدى ارتفاع وتغري 

درجة احلرارة، من اأجل حماية الأ�ضماك واحلياة املائية وبيئة امل�ضطحات املائية.

مت حاليا اإجراء تعديالت موؤقتة للحد الأق�ضى لتغري درجات حرارة املياه املن�ضرفة من بع�س حمطات 

الطاقة النووية الفرن�ضية.

اأكتوبر  NRC يف  االأمريكية  النووي  التنظيم  قامت جلنة 
 Southern الت�صغيل  ل�صركة  االإذن  باإ�صدار   2022
يف  الت�صغيل  وبدء  النووي  الوقود  بتحميل   Nuclear
جورجيا  والية  يف   Vogtle مبحطة  الثالثة  الوحدة 
من  وحدة  اأول  انتقال  اإلى  ي�صري  مما  املتحدة،  بالواليات 
طراز املفاعلت النووية املتقدمة من طراز AP1000 من 

مرحلة البناء اإلى مرحلة ت�صغيل.
 ،2013 مار�س  يف   Vogtle-3 الثالثة  الوحدة  بناء  بداأ 
والوحدة الرابعة يف نوفمرب من نف�س العام، وتولت �صركتي 
Southern Nuclear و Georgia Power، وهما 
 ،Southern Company ل�صركة  تابعتان  �صركتان 
اإدارة امل�صروع وبناء الوحدتني يف عام 2017، وقد مت ا�صتكمال 
م�صتهدف  تاريخ  مع  الرابعة،  الوحدة  من   %96 من  اأكرث 

لت�صغيلها يف دي�صمرب 2023.

 تلعب 
هة وو�ي هة ال�ن الطا�ة

دورًا رئيسيًا في تحقيق 
األهداف المناخية  

الطاقة  وكالة  �ضرحت  خا�س  تقرير  يف 

الدولية )IEA( باأنها تري اأن الطاقة النووية 

و2050   2020 عامي  بني  قدرتها  �ضتت�ضاعف 

م�ضاهمًة بذلك يف امل�ضار العاملي للو�ضول اإىل 

�ضايف انبعاثات �ضفرية.

للجمعية  العام  املدير  قالت  ال�ضياق  ذات  ويف 

مقرًا  لندن  من  تتخذ  التي  العاملية،  النووية 

الكربون  منخف�س  الطاقة  م�ضتقبل  اأن  لها، 

وامل�ضتدام واملي�ضور التكلفة والآمن يحتاج اإىل 

عمل  اإىل  حاجه  هناك  واأن  النووية،  الطاقة 

النووية  القدرات  ن�ضر  لتكثيف  الآن  من�ضق 

اجلديدة يف جميع اأنحاء العامل.

هة  ال�ث الوحد�ة ال�ث ود �ب
ل الو�ة حم�ي

�ة
هة عل�  �ة

الموا�ن
من محطة Vogtle األمريكية
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■ إعداد مهندس
 فتحى محمود عمــر

 ،2022 �رب 
مف

نو�  15 ي 
مف

� ء  الهكر�رب لتوليد  النووية  احملطات  هيئة  نظمت 

نظيفة  طاقة  لضبعة-  �رب النووية  »احملطة  بعنوان  ة  مستد�ي مائدة 

م  ب�رش املنعقدة   COP27 املناخ  ة 
مق

� فاعليات   
مف

� وذلك  ومستدامة« 

ول 
أ
شاركة املد�ي العام للجمعية النووية العاملية والنائب ال الشيخ. و�رب

ملؤسسة )روزأتوم( الروسية والسادة رؤساء اهليئات النووية املرصية 

لسة خب�ي الطاقة النووية )بول طومسون(. وتناولت  حيث أدار الرب

احملطات  هيئة  رئيس  الوكيل  د  أمرب الدكتور  الستاذ  السيد  ملكة 

ي املرحلمق 
مف

لسة “دور الطاقة النووية � ء خالل الرب النووية لتوليد الهكر�رب

ات املناخية” وما ستقدمه مطة الضبعة للطاقة  ي ظل التغ�ي
مف

الالية �

بون والفاظ عىل  ت الكر لد من انبعا�رش ام مرص �رب مف النووية لدمع ال�مق

وع  مل�رش القتصادي  التأث�ي  عن  سيادته  دث 
مق

� امك  الطبيعية،  املوارد 

ث�ي اقتصادي همم ، كونه 
أ �مق النووية وما هل من  للطاقة  مطة الضبعة 

وع،  تمع احملىلي والصناعة والبنية التحتية لدمع امل�رش ي تنمية احملرب
مف

يهسم �

ية  يد وتطو�ي رأس املوارد الب�رش مف سالسل التور امك سيساعد عىلي توط�ي

 سيادته أنه 
مف

ال. امك أو� ي هذا احملرب
مف

ة � ات كب�ي املرصية وهمارات وخ�رب

ي تطرح نفهسا من خالل 
ديدة ال�مق مل بشدة أن تكون الفرص الرب

أ
�ي

ي ذات 
مف

ي مرص و �
مف

وع الضبعة حافًزا لتطو�ي الصناعة النووية � م�رش

ي املنطقة من خالل إنشاء 
مف

ا �
ً

 سيادته أن ملرص دوًرا رائد
مف

السياق أو�

ي 
مف

� همًما  دوًرا  تلعب  أن  خالهل  من  دف  �مق النووية،  الضبعة  مطة 

ي منطقة 
مف

غراض السملية �
أ
مف الطاقة النووية لال التطو�ي املستقبىلي وتعز�ي

يقيا. ل أفر وسط و�رش
أ
ق ال ال�رش

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
COP27 تشارك فى مؤتمر المناخ 

أحداث وصور
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بدء أعمال الصبة الخرسانية األول
 للوحدة الثانية من محطة الضبعة النووية

ء  أقامت هيئة احملطات النووية لتوليد الهكر�رب

لضبعة  املنفذ واملالك واملشغل لملحطة النووية �رب

عالن  لالإ هندسية  فعالية   ،2022 �رب 
مف

نو�  19 يوم 

وىل للوحدة 
أ
رسانية ال عن بدء أمعال للصبة المف

حافظة مطروح  حطة الضبعة �رب النووية الثانية �رب

إطار  ي 
مف

� وذلك  املتوسط،  البحر  ساحل  عىل 

الفعالية  وجاءت  وروسيا.  مرص  مع  رب �ي تعاون 

كر وز�ي  ستاذ الدكتور ممد شا
أ
ضور السيد ال �رب

أليكسي  والسيد  املتجددة،  والطاقة  ء  الهكر�رب

ية  ليخاتشوف املد�ي العام ملؤسسة الطاقة الذر

ادية 
مق

ال� روسيا  سف�ي  والسيد  آتوم”،  “روز 

اللواء  والسيد  بوريسينكو،  ي  جيور�رب لقاهرة  �رب

ستاذ 
أ
خالد شعيب مافظ  مطروح، والسيد ال

لس ادارة  د سعيد الوكيل رئيس مرب الدكتور أمرب

ء، والسيد  هيئة احملطات النووية لتوليد الهكر�رب

لرئيس  ول 
أ
ال النائب  كورتشاجن  الكسندر 

يع  دارة مشار كسبورت لإ ا وي  اتوم س�مق كة  �رش

وع،  لمل�رش الرئيسي  العام  املقاول  نشاءات  الإ

احملطات  هيئة  وقيادات  الدوهلمق  رجال  وكبار 

املشاركة  اكت  وال�رش ء،  الهكر�رب لتوليد  النووية 

خرصمف 
أ
ال الضوء  إعطاء  ليكون  وع،  امل�رش ي 

مف
�

وىل للوحدة 
أ
رسانية ال مف وبدء الصبة المف لتدش�ي

حدث  ثل  و�ي الضبعة.  حطة  �رب الثانية  النووية 

ي مسار 
مف

� 
ً
 همما

ً وىل، حد�رش
أ
رسانية ال “الصبة المف

نشاء  وع والنتقال من التخطط لإ تنفيذ امل�رش

مصاِف  ي 
مف

� والدخول  نووية  طاقة  مطات 

  لتصنيف 
ً
ي تنشأ مطات نووية طبقا

الدول ال�مق

ية. الواكهلمق الدولية للطاقة الذر

أحداث وصور
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األحتفال بالعيد الثانى
للطاقة النووية

لعيد  �رب 2022 �رب
مف

ي 22 نو�
مف

ء � احتفلت هيئة احملطات النووية لتوليد الهكر�رب

والحتفالية  عام(،  من لك  �رب 
مف

نو�  19 النووية  )يوم  للطاقة  ي 
الثا�مف السنوى 

لالستخدامات  عىل 
أ
ال لس  احملرب رئيس   - ية  مهور الرب رئيس  امة  مف �مف عاية  �رب

والطاقة  ء  الهكر�رب وز�ي  الحتفالية  هذه  وحرصمف  النووية  للطاقة  السملية 

الوكيل  سعيد  د  أمرب الدكتور  ستاذ 
أ
ال والسيد  مطروح  ومافظ  املتجددة 

من  ولفيف  ء  الهكر�رب لتوليد  النووية  احملطات  هيئة  إدارة  لس  مرب رئيس 

مف بقطاع الطاقة النووية  الوزراء  وكبار رجال الدوهلمق وكبار السادة املسئول�ي

ضافة  لإ ء �رب يئة احملطات النووية لتوليد الهكر�رب مف �رب ء والعامل�ي وقطاع الهكر�رب

مف  .وذلك  عالمي�ي مف والإ بة من الفنان�ي مف إىل عدد من الشخصيات البارزة و�مف

عالم. يع وسائل الإ اء الطاقة النووية و�رب ضور العديد من القيادات وخ�رب �رب

ية تع�رب  اشتمل الفل عىل بعض الفقرات الحتفالية ت�مف فقرات فللكور

وع فضال عن اسكتش  عن تالمح لك فئات الشعب املرصي خلف امل�رش

ازات  رب
مف

� ي يع�رب عن الإ
ئ�مق ي عن الطاقة النووية وفيمل و�رش

يت غنا�أ م��ي وأ�رب

والذي  ية  مهور الرب رئيس  امة  مف �مف هعد  ي 
مف

� وذلك  املرصية  لدوهلمق  �رب اصة  المف

يع�رب عن نقل الدوهلمق املرصية إىل آفاق ومستقبل واعد ملرص�مف البيبة من 

�مق  معالق  وع  م�رش ميالد  عن   
ً
أيضا تع�رب  ي 

وال�مق العمالقة  يع  املشار خالل 

رادة السياسية للدوهلمق املرصية  جيل لعقود طويلمق لول القرار الامس والإ
أ �مق

الضبعة  مطة  وع  م�رش وهو  ية  مهور الرب رئيس  امة  مف �مف السيد  قيادة  ت 
مق

�

الدكتورة  العاملة  أمس  تكر�ي  الفل  خالل  و�مق  ء.  الهكر�رب لتوليد  النووية 

سبق هليئة احملطات 
أ
ة موىس وأمس املهندس سعيد مرىس الرئيس ال مس�ي

هليئة  سبق 
أ
ال الرئيس  اه�ي  إ�رب يس  الدكتور  السيد  تكر�ي  �مق  امك  النووية، 

ه رئيس هيئة  ستاذ الدكتور حامد م�ي
أ
احملطات النووية وتكر�ي السيد ال

ممد  الدكتور/  ستاذ 
أ
ال السيد  إىل  درهعا  اهليئة  وأهدت  النووية.  املواد 

ء والطاقة املتجددة. كر وز�ي الهكر�رب شا

استعراض فلكلوري يعبر عن تالحم كل فئات 
الشعب خلف المشروع النووي المصري

إهداء درع الهيئة للسيد األستاذ
 الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

تكريم أسم العالمة الدكتورة سميرة موسى

تكريم السيد الدكتور يس إبراهيم الرئيس األسبق لهيئة المحطات النووية

تكريم أسم المهندس سعيد مرسى الرئيس األسبق لهيئة المحطات النووية

تكريم السيد األستاذ الدكتور حامد ميره رئيس هيئة المواد النووية

أحداث وصور
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المنتدى العربى السادس حول

 آفاق توليد الكهرباء
وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية

الدول  ي 
مف

� النووية  الطاقة  امج  �رب املنتدى  ويناقش 

م العام  ي وال�مف مف التعاون العر�رب بية، وفرص تعز�ي العر

ويقدم  النووية،  لطاقة  �رب تتعلق  رئيسية  قضا�ي  حول 

الطاقة  دخال  لإ احملتملمق  الفوائد  لدراسة  فرصة 

تعميق  الوطنية من أجل  الطاقة  ي خليط 
مف

النووية �

اذ القرار املناسب للظروف الوطنية  مف التفك�ي حول ا�مق

وإزاهلمق  ء  الهكر�رب لتوليد  نووية  مطات  بناء  اه  رب
مق

�

دف إىل دمع توجه الدول  ملوحة مياه البحر. امك �ي

عىل  النووية  الطاقة  واستخدام  تطو�ي  و 
مف

� بية  العر

ي، وكذلك  ماه�ي مستوى صانعي القرار واملستوى الرب

جيات الوطنية  ات بشأن امل�مف �رب تبادل املعلومات والمف

هيل وتطو�ي املوارد 
أ لدراسة الطاقة النووية بغرض �مق

ية. الب�رش

افتتح وزيرا الكهرباء والطاقة املتجددة الدكتور محمد شاكر، والبيئ�ة الدكتورة ياسمني فؤاد، يوم الثالثاء املوافق 
6 ديسمرب 2022، املنت�دى العريب السادس حول “آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية”، 
يرافقه رئيس هيئ�ة املحطات النووية لتوليد الكهرباء الدكتور أمجد الوكيل، واملدير العام للهيئ�ة العربي�ة للطاقة 
الذرية الدكتور سالم حامدي، ورئيس هيئ�ة الرقابة النووية واإلشعاعية الدكتور سايم شعبان. عقد املؤتمر يف 

فندق الماسة بمدين�ة نصر بالقاهرة خالل املدة من 6-8 ديسمرب 2022.

كلمة السيد األستاذ الدكتور/ أمجد سعيد الوكيل
 رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية

كلمة السيد األستاذ الدكتور/ محمد شاكر
 وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

أحداث وصور
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افتتاح السيد األستاذ الدكتور/ محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
المعرض المقام على هامش المنتدى

تفقد بعض القيادات للمعرض المقام على هامش المنتدى، يتقدمهم كل من 
السيد األستاذ الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد األستاذ الدكتور 

رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية

تكريم السيدة السفيرة / جميلة مطر
 مدير إدارة الطاقة باألمانة العامة لجامعة الدول العربية

قيام السيد األستاذ الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد األستاذ 
الدكتور رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية بزيارة جناح هيئة المحطات 

النووية لتوليد الكهرباء بالمعرض

جانب من السادة الحضور بافتتاح المنتدى

صورة تذكارية للسيد األستاذ الدكتور/ أمجد سعيد الوكيل رئيس مجلس اإلدارة 
مع قيادات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباءأثناء انعقاد المنتدى 

أحداث وصور
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