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انتقل اإلى رحمة اهلل تعالى يوم الأربعاء  املوافق 18 مايو 2022
 ال�سيد/ عزت �سيد حممد برغوث 
و يتقدم  ال�ستاذ الدكتور اأجمد �سعيد الوكيل 

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة املحطات النووية  لتوليد الكهرباء 
والعاملون بالهيئة بخال�س التعازي و املوا�ساة فى وفاة ال�سيد الزميل، 

وداعني للفقيد بالرحمة واملغفرة و للأ�سرة ال�سرب و ال�سلوان.

نعى وعزاء

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم



اإمتام م�ضر اتفاق بناء محطة ال�ضبعة النووية 

لتوليد الطاقة الكهربائية، بمثابة إعالن رسمي طال انتظاره 

عن إطالق الخطوات العملية لتنفيذ املشروع العمالق 

الذي داعب طموحات المصريين لعقود طويلة.

فخامة الرئي�س

عبد الفتاح ال�سي�سي

رئي�س اجلمهورية



إن استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء يَُعّدُ أحد األركان 
األساسية للتنمية املستدامة، كونه أحد مصادر الطاقة النظيفة 

الخالية من االنبعاثات الكربونية املسببة للتغيرات املناخية، 
فضالاً عن مزاياها التنافسية العالية، وإسهامها ضمن مزيج 

ُمتنوع ُمتكامل من مصادر الطاقة في تلبية االحتياجات املتزايدة 
اًا لخطط التنمية املستقبلية. منها تحقيق

 ال�سيد الدكتور م�سطفي مدبويل

رئي�س جمل�س الوزراء



إن االقتراب من الحلم النووي المصري
 يمضي بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية،

 ومهما كانت التحديات أمامنا فإن الفريق المصري الروسي 
املحترف قادر على التصدي لها بفاعلية ونجاح. 

ال�سيد الدكتور حممد �ساكر

وزير الكهرباء والطاقة املتجددة
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■ إعداد مهندسة مايسة يوسف عبد الله         

■ إعداد كيميائي/ داليا مصطفى إسماعيل         

األخبار النووية
■ إعداد مهندسة / سلوى أحمد محمد 

■ إعداد مهندسة /آية السيد شاهين 

أحداث وصور
■ إعداد مهندس / فتحــــى محمود عمـــــر

محتويات العدد

اأ. د / اأجمــد �سعيــد الوكيــل
كلمة إفتتاحية

 رئيس مجلس إدارة
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

إتفاقية األمان النووي

سؤال وجواب

20

■ إعداد  مهندسة / نميرة محمد مهران

12

اإعداد اأ. د / اأجمــد �سعيــد الوكيــل

■ إعداد دكتور / عبد الحميد عباس الدسوقى

■ إعداد األستاذ / عصام عويس جمعه

■ إعداد مهندس / رؤوف الفرمــــاوي

أضف إلى 
معلوماتك

■ إعداد  مهندسة / جيهان علي صوابي

المتقدمة تساعد على تحقيق األهداف المناخية
المفاعالت النووية

إخراج المنشآت النووية من الخدمة
 )عملية التكهين(

مارى كورى
أول سيدة تحصل على جائزة نوبل فى الفيزياء

 كيف يمكن للطاقة النووية
 أن تحل محل الفحم في إطار 
االنتقال إلى الطاقة النظيفة؟
■ إعداد دكتور / عبد الحميد عباس الدسوقى

 و املحطات النووية
الذكاء االصطناعي



م� �أحوَج �أمَتن� يف وقتن� �لر�هن �إىل �أن ت�أخذ بكل �سبيل من 

ُبل �لعلم �لن�فع، حيث غد� �لع�َلُ ب�أ�سره يف تن�ُف�ٍس وت�س�ُبٍق  �سُ

للو�سول �إىل كل جديد يف جم�الت �ملعرفة �ملثمرة، من �أجل 

�لتي  �أدركِت �الأمُم  ، ورف�هيِته. لقد  ه  خري �الإن�س�ن، وُرقيِّ

حققِت �لتقدَم و�لتح�سَر �أن �ل�سر يف ذلك ومفت�حه يكمن 

يف جعَل �لبحَث �لعلميَّ ركنً� �أ�س��سيً� ال من��َس من �العتم�د 

، من  ٍر حقيقيٍّ عليه من �أْجل حتقيق نهو�ٍس، وتقدٍم، وحت�سُّ

�لعدد  هو  ه�  �لنووية«،  »�لط�قة  جملة  �أ�سدرن�  ذلك  �أجل 

�ل�س�بع من �ملجلة )يوليو 2022( يجد طريقه �إليك �لق�رئ 

من  نعمل  نحن  و�ملفيدة.  �ل�سيقة  ب�ملعلومة  ح�فال  �لكرمي 

�أجلك وبك فال تبخل علين� ب�قرت�ح�تك وم�س�رك�تك.

اأ. د / اأجمــد �سعيــد الوكيــل
 رئيس مجلس إدارة

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

كلمة إفتتاحية
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7 العدد االول - ينايــر 2021

�صيغت االتفاقية يف اأعقاب حادثى مفاعل “ثرى مايلز اآيلند” بالواليات املتحدة 	•
التى  االجتماعات  من  �صل�صلة  يف  ال�صابق،  ال�صوفيتي  باالإحتاد  ت�صرنوبل  ومفاعل 
عقدت على م�صتوى اخلرباء مبا يف ذلك الهيئات الوطنية الرقابية واملعنية باالأمان 

النووى يف الفرتة من 1992 اإلى 1994.
العامل، 	• نطاق  على  النووي  االأمان  من  عال  م�صتوى  بلوغ  اإلى  االإتفاقية  تهدف 

�صد  النووية  املن�صاآت  يف  فعالة  دفاعات  واإن�صاء  امل�صتوى،  ذلك  على  واحلفاظ 
االأفراد  حلماية  الدفاعات  تلك  على  واحلفاظ  املحتملة،  االإ�صعاعية  االأخطار 
هذه  مثل  عن  الناجتة  املوؤينة  للإ�صعاعات  ال�صارة  االآثار  من  والبيئة  واملجتمع 
املن�صاآت، واحليلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اإ�صعاعية، وتخفيف حدة هذه 

العواقب يف حالة وقوعها.
على 	• منها  كبري  جانب  يف  املتعاقدة  االأطراف  على  الواقعة  االلتزامات  ت�صتند 

يف  الواردة  ب�صيغتها  النووية  باملن�صاآت  اخلا�صة  االأ�صا�صية  االأمان  مبادئ  تطبيق 
“اأمان املن�صاآت النووية”، العدد  من�صور �صادر عن الوكالة يف عام 1993 بعنوان 
110 من �صل�صة االأمان ال�صادرة عن الوكالة. وتتناول هذه االلتزامات جملة اأمور 
منها االإطار الت�صريعي والرقابي والتزامات االأمان التقنية املتعلقة بتحديد مواقع 
املن�صاآت النووية وت�صميم تلك املن�صاآت وت�صييدها وت�صغيلها، وتوفري املوارد املالية 
والب�صرية الكافية، وتقييم االأمان والتحقق منه، وتوكيد اجلودة، والتاأهب للطوارئ. 

االأطراف املتعاقدة مطالبة بتقدمي تقارير عن تنفيذ االلتزامات الواقعة عليها 	•
االجتماعات  يف  ال�صتعرا�ض  التقارير  تلك  تخ�صع  حتى  االتفاقية،  مبوجب 
الدورية. وتعد عملية تقدمي التقرير الوطنى يف االجتماع اال�صتعرا�صى واالإجابة 
على اأ�صئلة االأطراف املتعاقدة االأخرى اأداة ت�صاعد االأطراف املتعاقدة على بلوغ 
م�صتوى عال من االأمان يف براجمها النووية املدنية وعلى تعزيز اإر�صاء م�صتوى 

عالى من االأمان يف اأنحاء العامل. 
تكت�صب االإتفاقية مزيدا من القوة مع كل طرف متعاقد جديد ين�صم اإليها، وقدرة 	•

اأف�صل اأن توؤدى دورها كو�صيلة ل�صمان االأمان النووى حول العامل. 
تعتمد االإتفاقية على تبادل املعلومات اخلا�صة باالأمان النووى دون وجود و�صيلة 	•

للتحقق اأو اآلية اإجبار مما ي�صجع على التوا�صل بني الدول.
وفقا للمادة 27 من االتفاقية، حترتم االأطراف املتعاقدة وامل�صوؤولون واملراقبون 	•

التى قدمت  وال�شروط  للحماية  يتلقونه من معلومات خا�شعة  ما  �شرية  والأمانة 
اإال للأغرا�ض التى قدمت من  مبوجبها، وال يجوز لهم ا�صتخدام تلك املعلومات 
اأجلها، كما تراعى �صرية حمتوى املناق�صات التى جتريها االأطراف املتعاقدة خلل 

ا�صتعرا�ض التقارير.
التقارير 	• ا�صتعرا�ض  اأثناء  املتعاقدة  االأطراف  جتريها  التى  املناق�صات  م�صمون 

الوطنية يف كل اجتماع ا�صتعرا�صى يخ�صع لقيود ال�صرية، ومن ثم تعترب التقارير 

الوطنية التى تعدها االأطراف املتعاقدة اأي�صا مت�صمة بطابع ال�صرية، اإال اأنه من 
املفيد للأطراف املتعاقدة اإتاحة تقاريرها الوطنية لعموم اجلمهور بن�صرها على 
�صبكة االإنرتنت بهدف تعزيز ال�صفافية فيما يتعلق بعملياتها الرقابية. تتيح االأمانة 
اال�صتعرا�صية  للجتماعات  املقدمة  الوطنية  التقارير  من  تقرير  كل  للجمهور 
اإلى املوقع املوؤمن اخلا�ض باالتفاقية يف غ�صون 90 يوما من  بال�صيغة املرفوعة 
انعقاد االجتماع اال�صتعرا�صى ما مل يخطر الطرف املتعاقد باعرتا�صه على ذلك.

 تتمثل اأوجه الفائدة التى تقدمها االتفاقية للأطراف املتعاقدة فيمايلى:	•
تعزيز اأهمية االأمان يف حمطات القوى النووى وحتفيز تبادل اخلربات يف هذا . 1

املجال من خلل اإلقاء نظرة عامة فريدة من نوعها على تقييم االأمان النووى 
يف اأنحاء العامل. 

القوى . 2 اأمان حمطات  املتخذة ل�صمان  الوطنية  الرتتيبات  باأن   طماأنة اجلمهور 
النووية متتثل للمعايري الدولية.

زيادة فر�ض امل�صاعدة اإلى االأطراف املتعاقدة ذات املوارد املحدودة من اأجل تلبية . 3
االحتياجات املتعلقة باإر�صاء البنية التحتية النووية.

�صدقت على االتفاقية العديد من الدول العربية منها البحرين، االأردن، الكويت، 	•
العربية  االإمارات  ودولة  تون�ض،  �صوريا،  ال�صعودية،  املغرب، عمان،  ليبيا،  لبنان، 
التى متتلك حمطات نووية م�صدقة  الدول  اأن غالبية  بالذكر  املتحدة. واجلدير 
على االتفاقية وخا�صة الدول النووية الكربى )الواليات املتحدة، ورو�صيا االحتادية، 
واململكة املتحدة، وفرن�صا، وال�صني(، كما واأن الدول )بنجلد�ض، تركيا، االإمارات 
العربية، بيلرو�صيا( التى دخلت جمال املحطات النووية لتوليد الكهرباء الأول مرة 

وعندها حمطات نووية حتت االإن�صاء م�صدقة على االتفاقية.
بلوغ م�صتوى 	• النووى امل�صرى فاإن االن�صمام للتفاقية �صيعزز  مع بدء الربنامج 

عال من االأمان النووي مل�صروعات اإن�صاء املحطات النووية مما ي�صاعد على ن�صر 
الق�صايا  من  النووى  االأمان  يعترب  حيث  اجلماهري  التقبل  وزيادة  االأمان  ثقافة 

اجلماهريية الهامة لتقبل تلك امل�صروعات.
حث املوؤمتر العام للوكالة جميع الدول االأع�صاء التى مل ت�صبح بعد طرفا يف اإتفاقية 
االأمان النووى على الدخول يف االإتفاقية وخا�صة الدول التى متتلك اأو تخطط الإن�صاء 

حمطات القوى النووية من اأجل ن�صر ثقافة االأمان النووى على النطاق العاملى.

■ إعداد أستاذ دكتور

أمجد سعيد الوكيل

 ،١٩٩٤ يونيه   ١٧ في  فيينا  في  النووي  األمان  إتفاقية  اعتمدت 
حيز  ودخلت   ١٩٩٤ سبتمبر   20 في  عليها  التوقيع  باب  وُفتح 
النفاذ في 2٤ أكتوبر ١٩٩6. يبلغ عدد الدول األطراف باالتفاقية 
٩١ دولة وعدد الدول الموقعة عليها 65 دولة، ووقعت عليها 

مصر فى 20 سبتمبر ١٩٩٤ ولم تصدق عليها حتى تاريخه. 

إتفاقية األمان النووي

7العدد السابع - يوليو 62022 العدد السابع - يوليو 2022



خيارًا  النووية  القوى  حمطات  جعل  على  املتقدمة  املفاعالت  ت�ساعد 
باال�ستدامة  ويت�سم  اإليه  الو�سول  َي�ْسُهل  الكربون  منخف�سة  للطاقة 
والت�ساميم  نة  املح�سَّ االأمان  �ِسمات  خالل  ومن  املي�سورة.  والتكلفة 
هذه  فتحت  التكلفة،  فعالية  من  االأمثل  امل�ستوى  لتحقيق  املو�سوعة 
طة،  مب�سَّ اأف�سل، وعمليات ترخي�س  اقت�ساديات  اأمام  الباب  املفاعالت 
وقبول عام اأو�سع، ما ي�ساعد البلدان يف النهاية على التفكري يف القوى 

النووية لتحقيق اأهدافها املناخية.

مت املفاعالت املتقدمة بحيث يتوا�سل ت�سغيلها ملدة �ستة عقود اأو  مِّ �سُ
املفاعالت  اأكرث( وتب�ّسط عمليات الرتخي�س، وتفي  اأو  اأكرث )60 عام 
ي�ستلزم  الذي  االأمر  املناخ، وهو  تاأثري تغريرُّ  املتقدمة بغر�س احلّد من 
وقبول  اجلمهور  م�ساركة  االأجل.  طويلة  وا�ستدامة  �سريعًا  تنفيذًا 
ومع  النووية،  القوى  حمطات  مل�ستقبل  االأهمية  بالغا  اأمران  اجلمهور 
ا�ستمرار حت�سني ت�ساميم املفاعالت من منظور االأمان ومنظور االقت�ساد 
على حد �سواء، فاإنَّ ت�سور املجتمع العاملي لهذا امل�سدر احليوي للكهرباء 

منخف�سة الكربون �سيكون كذلك اأي�سا.

وقود  ودورات  وقود  من  بها  يرتبط  وما  املتقدمة  املفاعالت  ومتثل 
اأحدث ما تو�سلت اإليه تكنولوجيا القوى النووية. وتعتمد ت�ساميمها 
على اأكرث من �ستة عقود من البحث والتطوير والدرو�س امل�ستفادة يف 

جمال القوى النووية.

وتعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع البلدان لتحديد التحديات 
مثل  التحديات،  لتلك  والت�سدي  متقدمة  مفاعالت  بتطوير  املرتبطة 
وي�سمل  باالأمان.  املت�سلة  الت�سميم  ومعايري  التكنولوجية  االبتكارات 
العمل  حلقات  مثل  واأن�سطة  التعاونية  البحوث  م�ساريع  الدعم  هذا 
املنعقدة مع خرباء دوليني، اإلى جانب التعاون مع املحفل الدويل للجيل 
بلدًا.   13 االآن  ي�سمرُّ  دويل  تعاوين  م�سعى  وهو  املفاعالت،  من  الرابع 
وي�سطلع املحفل الدويل للجيل الرابع من املفاعالت، منذ تاأ�سي�سه يف 
نظم  من  التايل  اجليل  لدعم  والتطوير  البحث  باأن�سطة   ،2000 عام 

الطاقة النووية.

الكفاءَة احلرارية  ال�سمات املميزة للمفاعالت املتقدمة  وت�سمل بع�س 
االأمثل  واال�ستخدام  ممكن،  حد  اأدنى  اإلى  النفايات  وتقليل  زة،  املعزَّ
الكهرباء  اإنتاج  من  كل  معاجلة  على  والقدرة  الطبيعية  للموارد 
الهيدروجني.  اإنتاج  النووية، مثل  للقوى  الكهربائية  والتطبيقات غري 
وتو�ّسع هذه ال�سمات نطاَق االإمكانات الت�سغيلية وحت�ّسن اإلى حد بعيد 

اقت�ساديات حمطات القوى النووية.

رية«  هناك فئتان رئي�سيتان من املفاعالت املتقدمة: املفاعالت »التطورُّ
متينًا  ج�سرًا  رية  التطورُّ املفاعالت  ومتدرُّ  »االبتكارية«.  واملفاعالت 
�ست�ساعد  بينما  الكربون،  منخف�سة  الطاقة  اإنتاج  اإلى  ل  يو�سِ وفوريًا 
املفاعالت االبتكارية يف امل�ستقبل البلداَن ب�سكل اأكرب يف م�سارها نحو 
الطاقة منخف�سة الكربون مع التقليل ب�سكل كبري من النفايات وتو�سيع 

التطبيقات غري الكهربائية للقوى النووية.

يبداأ  اأن  املحتمل  ومن  التطوير،  قيد  االبتكارية  املفاعالت  تزال   ال 
�سمات  وت�سمل   .2030 عام  حوايل  الت�ساميم  بع�س  على  الت�سييد 
ال�سرورية  املرتفعة  الت�سغيل  حرارة  درجات  لها  امل�سرتكة  الت�سميم 
مثل  االأخرى،  الكهربائية  غري  والتطبيقات  الكهرباء  اإنتاج  من  لكلٍّ 
للغاية،  قوية  متاأ�سلة  اأمان  �سمات  اإلى  باالإ�سافة  الهيدروجني،  اإنتاج 
ممكن  حّد  اأدنى  اإلى  النفايات  تقليل  خالل  من  زة  معزَّ وا�ستدامة 
لتح�سني  اخلا�سة  واالأحكام  الطبيعية  للموارد  االأمثل  واال�ستخدام 

احلماية املادية ومقاومة االنت�سار.

من  جديدة  اأنواعًا  الت�ساميم  بع�س  تت�سمن  اأن  اأي�سًا  املتوقع  ومن 
دات، مثل املعدن ال�سائل اأو امللح امل�سهور، ما ي�سمح بت�سغيل املفاعالت  املربِّ
يف ظروف ال�سغط املحيط وعند درجات حرارة اأعلى بكثري مبا يحقق 
نووي  وقود  دورة  مع  اأي�سًا  الت�ساميم  بع�س  ت�ستغل  وقد  اأكرب.  كفاءة 

مغلقة، بهدف تقليل حجم النفايات امل�سعة و�ُسميتها وعمرها.

يعمل الباحثون على طرق جديدة لتزويد املفاعالت النووية بالوقود. 
ممكن  حّد  اأدنى  اإلى  النووية  النفايات  تاأثري  من  احلد  هو  والهدف 
اأداء املحطة النووية  الت�سغيل وال�سيانة، مع حت�سني  وتقليل تكاليف 

وزيادة تعزيز االأمان النووي.

■ إعداد دكتور
عبد الحميد عباس الدسوقى

المتقدمة تساعد على 
تحقيق األهداف المناخية

المفاعالت النووية
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■ إعداد مهندس
رؤوف الفرمــــاوي

ُي�صري اإخراج املن�صاآت النووية من اخلدمة  )التكهني( اإلى االإجراءات 
الرقابية  ال�صوابط  جميع  اأو  بع�ض  لرفع  املتخذة  والتقنية  االإدارية 
اإعادة ا�صتخدام هذه  عن املن�صاأة النووية املرّخ�ض لها بحيث ميكن 
املن�صاأة وموقعها. وي�صمل االإخراج من اخلدمة اأن�صطة مثل التخطيط، 
املن�صاأة  من  التلّوث  واإزالة  واالإ�صعاعية،  املادية  وحتديد اخل�صائ�ض 

وموقعها، والتفكيَك واإدارَة املواد.
االإخراج من اخلدمة هو جزء طبيعي من العمر الت�صغيلي الأى من�صاأة 
نووية ومن ال�صروري النظر فيه يف اأقرب مرحلة ممكنة من تطّوره. 
ُتو�صع خطة للإخراج من اخلدمة  للمن�صاأة،  البناء  اأذن  وكجزء من 
ُتثِبت جدوى االإخراج من اخلدمة وتقدم توكيدًا باأّن هنالك اإجراءات 
االإغلق  مرحلة  بلوغ  وعند  ال�صلة.  ذات  التكاليف  لتغطية  قائمة 
النهائي، ُتو�صع خطة نهائية للإخراج من اخلدمة ت�صف بالتف�صيل 
�صيتم  التي  والكيفية  اخلدمة،  من  للإخراج  املعتمدة  اال�صرتاتيجية 
�صمان  بها  يتم  التي  والكيفية  ماأمون،  نحو  على  املن�صاأة  تفكيك  بها 
بها  تعالج  التي  والكيفية  االإ�صعاعات،  من  واجلمهور  العاملني  وقاية 
االآثار البيئية، والكيفية التي يتعنّي بها الت�صّرف يف املواد – امل�صّعة 
وغري امل�صّعة، والكيفية التي يتعنّي بها اإنهاء االأذن الرقابي فيما يتعّلق 

باملرفق واملوقع.

متعددة  عملية  هو  اخلدمة  من  للإخراج  م�صروع  وتنفيذ  فتخطيط 
التخ�ص�صات تنطوي على جوانب تقنية وغري تقنية وتتطّلب اإدارة يف 
الوقت املنا�صب وب�صكل فعال. ومن املتطلبات االأ�صا�صية الأمان االإخراج 

ويف  االآن  االإ�صعاعات،  من  واجلمهور  العاملني  وقاية  اخلدمة  من 
ال�صناعية  املخاطر  اإدارة  اأي�صا  العملية  هذه  وت�صمل  امل�صتقبل. 
امل�صروع  تنفيذ  فرتة  اأثناء  البيئة  وحماية  االإ�صعاعية  غري  واملخاطر 

وبعدها.
تخطيط  اإلى  الرامية  جهودها  يف  االأع�صاء  دولها  الوكالة  وت�صاعد 
وتنفيذ اإخراج املن�صاآت النووية وغريها من املرافق التي ُت�صتخدم فيها 
املواد امل�صّعة من اخلدمة وفقًا ملعايري االأمان ال�صادرة عن الوكالة. 
اأمان متفق عليها دوليًا حُتّدُد متطلبات  الوكالة بو�صع معايري  وتقوم 
عملية االإخراج من اخلدمة. وُتقّدم هذه املعايري اأي�صًا اإر�صادات ب�صاأن 
واإعداد  اخلدمة؛  من  االإخراج  ا�صرتاتيجيات  من  خمتارة  جمموعة 
االإخراج من اخلدمة؛  االإخراج من اخلدمة؛ وتنفيذ م�صاريع  خطط 

واإعفاء املواد والهياكل واملواقع من التحكم الرقابي.
تدعم الوكالة تبادل اخلربات واملمار�صات اجليدة واملعلومات التقنية 
الغر�ض،  االأع�صاء. ولهذا  الدول  عن االإخراج من اخلدمة فيما بني 
تن�صر الوكالة تقارير عن اجلوانب التقنية واجلوانب املتعلقة باالأمان، 
وتنظم اجتماعات اخلرباء، وامل�صاريع التعاونية، والتبادالت العلمية، 
والدورات التدريبية وحلقات العمل. وُتدعم هذه االأن�صطة من خلل 
البيانات  قواعد  مثل  االإنرتنت  �صبكة  على  قائمة  معلوماتية  برامج 
النووية وعن خمزونات  املرافق  م معلومات عن خ�صائ�ض  ُتقدِّ التي 
الوقود امل�صتهلك والنفايات امل�صّعة. وتقدم الوكالة اأي�صًا من�صة للتعّلم 
امل�صتهلك  الوقود  ب�صاأن  وعرو�صًا  حما�صرات  االإلكرتوين تت�صّمن 
واال�صت�صلح  واالإخراج من اخلدمة  امل�صّعة  النفايات  والت�صرف يف 

البيئي.
للوكالة  اخلدمة التابعة  من  باالإخراج  املعنية  الدولية   ُتتيح ال�صبكة 
ُل  وُي�صهَّ اخلدمة.  من  االإخراج  اأن�صطة  يف  والتعاون  للتفاعل  اأ�صاليب 
من  اخلدمة  من  االإخراج  م�صاريع  من  امل�صتمّدة  اخلربات  تقا�صم 

خلل م�صادر معلومات قائم على برامج تكنولوجيا املعلومات.

إخراج المنشآت 
النووية من الخدمة

 )عملية التكهين(
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شخصـــية العــدد             

مارى كورى
أول سيدة تحصل على 
جائزة نوبل فى الفيزياء

النشأة والتعليم
يف  نوفمرب 1867م،  �صكوودوف�صكا يف 7  با�صم ماريا  كوري  ماري  ولدت 
مدينة وار�صو الواقعة يف بولندا حتت حكم االإمرباطورية الرو�صية، وعا�صت فيها حتى 

بلغت الرابعة والع�صرين. و�صافرت اإلى باري�ض للدرا�صة يف �صنة 1891.
املعروفني  املعلمني  من  الأبوين  اأطفال  خم�صة  بني  من  ال�صغرى  االبنة  ماريا  كانت 
�صكوودوف�صكي  الأبيها جوزيف  �صكوودوف�صكي. كان جدها  بروني�صلفا وفلدي�صلف 
معلًما للريا�صيات والف كان  �صكوودوف�صكي  فلدي�صلف  يف لوبلني، ووالدها  معلًما 

بروني�صلفا  والدتها  اأما  وار�صو،  يف  للفتيان  ريا�صية  األعاب  ل�صالتي  يزياء ومديًرا 
�صكوودوف�صكي فكانت تدير مدر�صة داخلية للفتيات يف وار�صو ، توفيت عندما كانت 

ماريا يف الثانية ع�صرة من عمرها. 
تديرها  كانت  التي  الداخلية  باملدر�صة  عمرها  من  العا�صرة  يف  وهي  ماريا  التحقت 
والدتها، ثم التحقت مبدر�صة اأخرى للبنات تخرجت فيها يف 12 يونيو 1883م، ثم ق�صت 
عاًما يف الريف مع اأقارب والدها، وبعدها انتقلت اإلى وار�صو لتعمل بالتدري�ض اخلا�ض. 
انخراطهما يف  نتيجة  وثرواتهما  ووالدتها قد فقدتا ممتلكاتهما  والدها  كانت عائلتا 

العمل الوطني، مما جعل ماريا واإخوتها يعانون مادًيا ملوا�صلة طريقهم يف احلياة .
يف مطلع عام 1890، عادت اإلى والدها يف وار�صو، حيث ظلت معه حتى خريف 1891، 
ت�صمى  كانت  �صرية  جامعة  يف  بالدرا�صة  والتحقت  اخل�صو�صي  التدري�ض  يف  وبداأت 
اآنذاك باجلامعة العائمة، وبداأت يف التدرب يف خمترب متحف ال�صناعة والزراعة قرب 
مدينة وار�صو القدمية، وهو املعمل الذي كان يديره قريبها جوزيف بوغو�صكي، الذي 

�صبق له العمل م�صاعًدا للكيميائي الرو�صي دمييرتي مندلييف يف �صانت بطر�صربغ. 
ويف اأكتوبر 1891م، قررت ماريا ال�صفر اإلى فرن�صا، و اأقامت لفرتة ق�صرية مع اأختها 
يف باري�ض قبل اأن تقوم با�صتئجار حجرة ب�صيطة على �صطح اأحد املنازل، وانهمكت 
ماريا يف درا�صتها للفيزياء والكيمياء والريا�صيات بجامعة ال�صوربون يف باري�ض التي 

التحقت بها يف نهاية عام 1891.

اإلنجازات العلمية

1- في جامعة السوربون
نفقاتها،  لتغطية  م�صاًء  الدرو�ض  باإعطاء  وتقوم  نهاًرا  درا�صتها  توا�صل  ماريا  كانت 
علمية  درجة  على  �صنة 1893، ح�صلت  ويف  ب�صعوبة.  احتياجاتها  تكفي  كانت  التي 
درا�صتها  ووا�صلت  ال�صناعية،  املختربات  باأحد  بالعمل  والتحقت  يف الفيزياء، 
يف ال�صوربون يف نف�ض الوقت حتى ح�صلت على درجة علمية يف الريا�صيات �صنة 1894، 
بالتدري�ض  يعمل  كان  اإذ  كوري حياتها،  بيري  فيه زوجها  الذي دخل  العام  نف�ض  وهو 

بداأت  وكانت ماريا قد  باري�ض.  ال�صناعية يف مدينة  والكيمياء  الفيزياء  يف مدر�صة 
عملها العلمي يف باري�ض باأبحاث حول اخلوا�ض املغناطي�صية الأنواع الفوالذ املختلفة، 

وكان االهتمام امل�صرتك ملاريا وبيري باملغناطي�صية هو ما جمعهما �صوًيا.
اأبحاثها يف  اإلى بولندا لتمار�ض فيها  كانت ماريا تعمل حتت دافع رغبتها يف العودة 
جمالها العلمي، غري اأن جامعة كراكوفيا رف�صت اإحلاقها بالعمل لديها ملجرد كونها 
بيري  كتب  ماري،  من  الدكتوراه، وباإ�صرار  �صهادة  ملتابعة  باري�ض  اإلى  امراأة، فعادت 
اأبحاثه عن املغناطي�صية، وح�صل على الدكتوراه اخلا�صة به يف مار�ض 1895، ومتت 
اأ�صتاذ يف املدر�صة. ويف 26 يوليو من ذلك العام، تزوجت هي  ا لدرجة  اأي�صً ترقيته 

وبيري زواًجا مدنًيا، مما جعلهما مرتبطني ارتباًطا دائًما بالعمل يف نف�ض املخترب.

2-اكتشاف عناصر جديدة
مو�صوًعا لر�صالتها  اليورانيوم  اإ�صعاعات  من  تتخذ  اأن  كوري  ماري  قررت 
البحثية، فقامت با�صتخدام جهاز ي�صمى االإلكرتومرت - كان زوجها واأخوه قد ابتكراه 
جتعل  اليورانيوم  اإ�صعاعات  اأن  واكت�صفت  الكهربية -  ال�صحنة  لقيا�ض  �صنة   15 قبل 
ا�صتنبطت  الكهرباء، وعن طريق هذا اجلهاز  لتو�صيل  بالعينة قابًل  الهواء املحيط 
اأول نتائج بحثها، وهي اأن ن�شاط مركبات اليورانيوم يعتمد فقط على كمية اليورانيوم 
املوجودة بها، وقد اأثبتت الفر�صية القائلة باأن االإ�صعاع ال ينتج عن تفاعل ما يحدث 
بني اجلزيئات، بل ياأتي من الذرة نف�صها. كانت تلك الفر�صية خطوة هامة يف دح�ض 

االفرتا�ض القدمي باأن الذرات غري قابلة للنق�صام.
يف عام 1897، بداأت ماري يف التدري�ض يف مدر�صة االأ�صاتذة العليا. ومل يكن للزوجني 
كوري خمترب متخ�ص�ض، وقد قاما مبعظم اأبحاثهما يف غرفة م�صقوفة بجوار مدر�صة 
الفيزياء والكيمياء. وقد ح�صل على بع�ض الدعم من �صركات ال�صناعات املعدنية 

والتعدينية، وبع�ض املنظمات واحلكومات. 
اليورانيــــوم  من خاماـــت  اثنيــن  على  كـــوري  مدام  اأبحــــاث  تركـــزت 
وجود  االإلكرتوميرت  جهاز  با�صتخدام  واكت�صفت  هما البت�صبلند والتوربرنايت، 

■ إعداد األستاذ
عصام عويس جمعه
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مواد م�شعة اأخرى تفوق اليورانيوم يف الن�شاط الإ�شعاعي ويف عام 1898، اأثناء 
اأن  كوري  اكت�صفت  اليورانيوم،  اأملح  بخلف  اأخرى  م�صعة  ملركبات  درا�صتها 

عن�صر الثوريوم اأي�صًا هو عن�صر م�صع. 
فيها  اأعلنا  م�صرتكة،  بحثية  ورقة  كوري  وماري  بيري  الزوجان  ن�صر  يوليو 1898،  يف 
عن وجود عن�صر اأطلقا عليه ا�صم »البولونيوم«، تكرمًيا لبلدها االأ�صلي بولندا. ويف 
»الراديوم«  ا�صموه  ثاٍن،  الزوجان كوري عن وجود عن�صر  اأعلن  دي�صمرب 1898،   26

ذو الن�شاط الإ�شعاعي الكبري.
يف عام 1900، اأ�صبحت ماري اأول امراأة ع�صوة يف مدر�صة االأ�صاتذة العليا، وان�صم 
بيري لكلية يف جامعة ال�صوربون. ويف عام 1902، زارت ماري بولندا، لوفاة والدها. ويف 
يونيو 1903، وحتت اإ�صراف هرني بيكريل، مت منح ماري درجة الدكتوراه من جامعة 
باري�ض. ويف نف�ض ال�صهر، دعيت هي وبيري اإلى املعهد امللكي يف لندن الإلقاء كلمة عن 
الن�شاط الإ�شعاعي، منعت ماري من التحدث يف املنتدى، لكونها اأنثى، و�شمح لبيري 
على  ا�صتناًدا  الظهور  يف  جديدة  �صناعة  بداأت  ذلك،  غ�صون  باحلديث. يف  وحده 
ي�صجل براءة  مل  كوري  الزوجان  لكون  ونظًرا  للراديوم.  كوري  الزوجني  اكت�صاف 

اخرتاع باكت�صافهما، لذا مل يحققا �صوى ا�صتفادة مادية قليلة من هذا امل�صروع. 

3- الحصول على جائزتي نوبل
امللكية  منحت االأكادميية  دي�صمرب 1903،  يف 
للعلوم كًل من بيري وماري كوري وهرني  ال�صويدية 
اعرتاًفا  الفيزياء،  يف  نوبل  بيكريل جائزة 
درا�صة  يف  امل�صرتكة  الأبحاثهم  الكبري  بالف�صل 
الربوفي�صور  اكت�صفها  املوؤين التي  ظاهرة االإ�صعاع 
بيكريل، لت�صبح ماري اأول امراأة تفوز بجائزة نوبل. 

اأول م�صاعد لهما يف معملهما، ومع  الزوجني كوري من توظيف  اأموال اجلائزة  مكنت 
ا  ارتفاع �شهرتهما يف الأو�شاط العلمية بعد الفوز باجلائزة، قدمت جامعة جنيف عر�شً
لبيري للعمل بها، كما منحته جامعة ال�صوربون درجة االأ�صتاذية و�صغل كر�صي الفيزياء 
امراأة  اأول  1906، فاأ�صبحت  مايو   13 يف  زوجها  وفاة  بعد  ماري  و�صغلته  باجلامعة، 

حت�صل على االأ�صتاذية يف جامعة ال�صوربون.
ويف عام 1910، جنحت ماري يف ف�صل عن�صر الراديوم، كما و�صعت تعريًفا ملعيار 

دويل لقيا�ض االنبعاثات االإ�صعاعية، والذي �صمّي با�صم الزوجني وحدة الكوري.
توا�صل التقدير الدويل الأعمالها عندما منحتها االأكادميية امللكية ال�صويدية للعلوم عام 
1911، جائزة نوبل اأخرى، هذه املرة يف الكيمياء. كانت اجلائزة اعرتاًفا بف�صلها يف 
الراديوم،  ملعدن  وف�صلها  والبولونيوم،  باكت�صافها عن�صري الراديوم  الكيمياء  تقدم 
ودرا�صتها لطبيعة ومركبات هذا العن�صر الهام. كانت ماري اأول من يفوز اأو يت�صارك 
يف جائزتي نوبل، كما اأنها اأحد �صخ�صني فقط فازا باجلائزة يف جمالني، وقد �صجعها 
العودة  على  �صينكيفيت�ض،  الروائي هرنيك  برئا�صة  البولنديني  العلم  رجال  من  وفد 
اإلى بولندا وموا�صلة اأبحاثها يف بلدها االأ�صلي. كما مكنت جائزة نوبل الثانية ماري 
من احلديث مع احلكومة الفرن�صية حول دعم معهد الراديوم، الذي بني عام 1914 

للأبحاث يف جماالت الكيمياء والفيزياء والطب. 
اإدارة خمترب جديد يف وار�صو،  يف عام 1912، عر�صت جمعية وار�صو العلمية عليها 
لكنها رف�صت للرتكيز على ا�صتكمال معهد الراديوم، الذي اكتمل يف اأغ�صط�ض 1914، 
واأطلق على �صارع جديد ا�صم »�صارع بيري كوري«. زارت ماري بولندا عام 1913، و�صط 

ترحيب �صعبي يف وار�صو.

4- في مجال الطب 
اإ�صعاعية ميدانية  اأنه هناك حاجة ملراكز  راأت ماري  االأولى،  العاملية  خلل احلرب 
قرب خطوط املواجهة للم�شاعدة يف اجلراحات امليدانية. وبعد درا�شة �شريعة لعلوم 
االإ�صعاع والت�صريح وميكانيكا املركبات، ا�صرتت ماري معدات االأ�صعة ال�صينية ومركبات 

ومولدات م�صاعدة وطّورت وحدات ت�صوير 
�صعبًيا  عرفت  التي  �صعاعي متنقلة، 
تراأ�صت  ال�صغرية«،  كما  با�صم »كوري 
التابعة لل�صليب  االإ�صعاعية  اخلدمات 
ع�صكري  اأ�صعة  مركز  اأول  االأحمر واأ�ص�صت 

ذات  اإيرين  وابنتها  ع�صكري  طبيب  من  1914. ومب�صاعدة  عام  نهاية  يف  فرن�صي، 
للم�صت�صفيات  اأ�صعة  وحدة  و200  اأ�صعة  عربة   20 جتهيز  اأدارت  عاًما،  ع�صر  ال�صبعة 

امليدانية يف اأول اأعوام احلرب. وبعد ذلك، دربت ن�صاء اأخريات للم�صاعدة.
ويف عام 1915، اأنتجت ماري اإبر جوفاء حتتوي على »في�ض الراديوم«، وهو غاز م�صع 
عدمي اللون ينبعث من الراديوم، عرف الحًقا با�صم الرادون ليتم ا�صتخدامها لتعقيم 
االأن�صجة امل�صابة. قدمت ماري جراًما من الراديوم اخلا�ض بها. وت�صري التقديرات 
اأنه مت علج اأكرث من مليون جندي جريح بوحداتها ذات االأ�صعة ال�صينية. بعد  اإلى 
احلرب، خل�صت جتربتها يف احلرب يف كتاب الطب االإ�صعاعي يف احلرب عام 1919. 

التكريم الدولى
خ�ص�صت  الراديوم،  اكت�صاف  على  عاًما   25 مبرور  االحتفال  يف   ،1920 عام  يف 
بجولة يف  قامت  ا�صتقبااًل حافًل، عندما  ماري  تلقت  لها،  راتًبا  الفرن�صية  احلكومة 

الواليات املتحدة جلمع االأموال الأبحاث الراديوم.
 وتاأ�ص�ض �صندوق ماري كوري للراديوم الذي يهدف جلمع االأموال ل�صراء الراديوم. 
ويف عام 1921، ا�صتقبلها رئي�ض الواليات املتحدة وارن هاردن يف البيت االأبي�ض . يف 
بلدان  اإلى  ا  اأي�صً �صافرت  للطب.  الفرن�صية  زميلة للأكادميية  اأ�صبحت   ،1922 عام 

اأخرى الإلقاء حما�صرات يف بلجيكا والربازيل واإ�صبانيا وت�صيكو�صلوفاكيا. 
للتعاون  الدولية  يف اللجنة  ع�صوة  كوري  ماري  اأ�صبحت   ،1922 اأغ�صط�ض  يف 
الفكري التابعة لع�صبة االأمم، ويف عام 1925، زارت بولندا للم�صاركة يف و�صع حجر 
االأ�صا�ض ملعهد الراديوم يف وار�صو. ويف جولتها االأمريكية الثانية عام 1929، جنحت 
يف اإمداد معهد الراديوم يف وار�صو بالراديوم، وافتتح يف عام 1932 واأ�صبحت �صقيقتها 

بروني�صلفا مديرة له.

الجوائز
جائزة نوبل يف الفيزياء -1903	•
ميدالية دايف)1903، بامل�صاركة مع زوجها بيري(	•
ميدالية ماتيوت�صي )1904، بامل�صاركة مع بيري( 	•
ميدالية اإليوت كري�صون )1909(	•
جائزة نوبل يف الكيمياء )1911(	•
ميدالية بنجامني فرانكلني من اجلمعية االأمريكية للفل�صفة)1921(	•

وفاتها
يف ربيع �صنة 1934، زارت مدام كوري وطنها االأم بولندا للمرة االأخرية يف حياتها، 
باإقليم �صافوا  با�صي  يف  يوليو 1934  يف 4  الزيارة  تلك  من  �صهرين  بعد  توفيت  اإذ 
العليا �صرق فرن�صا، حيث كانت تعالج من فقر الدم  الناجم عن تعر�صها الزائد عن 
احلد للعنا�صر امل�صعة، يف زمن مل تكن االآثار ال�صارة للإ�صعاع املوؤين قد عرفت بعد، 
باحتياطات  دراية  على  العنا�صر  تلك  مع  يتعاملون  الذين  العلماء  يكن  مل  وبالتايل 

ال�صلمة اللزمة.
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على مدى قرون من الزمن، ظل الفحم مفتاحًا للثورة ال�سناعية 
يف  رئي�سيًا  دورًا  الفحم  اأّدى  وقد  العامل.  اأنحاء  خمتلف  يف 
وراء تغري  الرئي�سي  ال�سبب  اأي�سًا  فاإنه  العامل احلديث،  تنمية 
املناخ: فوفقًا لبيانات عام 2019 ال�سادرة عن الوكالة الدولية 
يف   40 من  اأكرث  عن  امل�سوؤولية  الفحم  حرق  يتحمل  للطاقة، 
املائة من انبعاثات الكربون العاملية واأكرث من 75 يف املائة من 
االنبعاثات الناجمة عن توليد الكهرباء. ومن االأهمية مبكان 
اتفاق  اأهداف  لتلبية  الفحم  من  التدريجي  التخل�س  يتم  اأن 
درجة   1.5 يتجاوز  ال  مبا  العاملي  االحرتار  من  واحلد  باري�س 

مئوية مقارنة بامل�ستويات ال�سابقة للثورة ال�سناعية.

وُيق�سد باالنتقال اإلى الطاقة النظيفة االبتعاد باإنتاج الطاقة 

ل  والتحورُّ الدفيئة،  الغازات  من  الكثري  ُتطلق  التي  امل�سادر  عن 
اإلى تلك التي تطلق القليل من الغازات الدفيئة اأو ال ُتطلقها. 
النظيفة  الطاقة  اإلى  االنتقال  يواجه  الذي  التحدي  ويتكون 
من �سقني ــ الق�ساء على اال�ستخدام املتزايد للوقود االأحفوري، 
مع العمل يف الوقت نف�سه على زيادة حجم امل�سادر املنخف�سة 
الكربون املتمثلة يف م�سادر الطاقة املتجددة، من قبيل الطاقة 
القوى  عن  ف�ساًل  الرياح،  وطاقة  ال�سم�سية  والطاقة  املائية 
على  الكهرباء  لتوليد  االأكرب  امل�سدر  الفحم  ويظل  النووية. 
م�ستوى العامل، وهو م�سدر رئي�سي للطاقة يف جمال ال�سناعة، 

مبا يف ذلك �سناعة ال�سلب والتدفئة.

■ إعداد دكتور
عبد الحميد عباس الدسوقى

 كيف يمكن للطاقة النووية
 أن تحل محل الفحم في إطار 
االنتقال إلى الطاقة النظيفة؟
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وتعمل كل من حمطات التوليد بالفحم وحمطات القوى النووية 
على اإنتاج احلرارة بغر�س توليد البخار الذي يدفع التوربينات 
التوليد  اأكرث من ثلث  الفحم يوفر  اأن  للكهرباء. ورغم  املولدة 
الكهربائي على م�ستوى العامل، فاإن الطاقة النووية قادرة على 
�سد الفراغ الذي �سوف ينتج عن اإغالق حمطات التوليد بالفحم، 
وبو�سعها اأن توفر حمال اأ�سا�سيًا على مدار ال�ساعة يف االأحوال 
اجلوية كافة لتكميل طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية، اللتني 
يعتمد توليدهما للطاقة الكهربائية على حالة الطق�س يف اأي 
وقت من االأوقات. وي�سري احلمل االأ�سا�سي اإلى احلد االأدنى من 
الطاقة الكهربائية الالزمة لتزويد ال�سبكة الكهربائية يف اأي 

وقت معني.

بالتخل�س  اأونتاريو  مقاطعة  حكومة  التزمت   ،2003 عام  ويف 
 9000 البالغة  بالفحم  التوليد  من  طاقتها  كل  من  التدريجي 
يف  الكهربائي  التوليد  من  املائة  يف   25 اأو  تقريبا،  ميجاوات 
الالحقة.  ع�سرة  االثنى  ال�سنوات  مدى  على  الوقت،  ذلك 
ت�سغيل وحدتني يف  واإعادة  بتجديد  اأونتاريو  وقامت مقاطعة 
حمطة بيكرينغ لتوليد القوى النووية الإنتاج 1030 ميجاوات، 
النووي الإنتاج 3000  للتوليد  واأربع وحدات يف حمطة برو�س 
ميجاوات، كما اأ�سيف 5500 ميجاوات لكل من الطاقة املتجددة 
غري املائية وقدرة التوليد بالغاز الطبيعي اإلى مزيج الطاقة يف 

اأونتاريو.
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واأ�سبح اأكرث من 90 % من اإنتاج الكهرباء يف هذه املقاطعة البالغ 
عدد �سكانها 14،5 مليون ن�سمة االن خاليا من انبعاثات الكربون، 
واأمن  الكهربائية  �سبكتها  ا�ستقرار  فيها  الطاقة  مزيج  وي�سمن 

االإمداد يف احلمل االأ�سا�سي ويف م�سادر الطاقة املتقطعة. 

باالإ�سافة اإلى توليد الطاقة والتطبيقات ال�سناعية، ي�ستخدم 
الفحم اأي�سًا يف تدفئة امل�ساكن واملحال التجارية التي ت�ستخدم 
النووية  القوى  توؤدي  اأن  وميكن  الفحم.  بحرق  تعمل  غاليات 
الكهرباء،  اإنتاج  يتجاوز  اأي�سًا  ال�سياق  هذا  يف  رئي�سيًا  دورًا 
حيث ميكنها توفري التدفئة، واحلرارة امل�ستخدمة يف املعاجلة 
�سبيل  على  الهيدروجني.  واإنتاج  املياه،  وحتلية  ال�سناعية، 
يف  النووية  للقوى  هايانغ  حمطة  توفر  اأن  املتوقع  من  املثال، 
ال�سني التدفئة ملدينة هاياجن بكاملها، وهي مدينة �ساحلية تقع 
يف مقاطعة �ساندونغ ويبلغ عدد �سكانها زهاء 670 األف ن�سمة، 
للقوى  بيزناو  حمطة  ظلت  وباملثل،   ،2021 عام  نهاية  بحلول 
االأحياء  بتدفئة  املنطقة  �سكان  تزود  �سوي�سرا  يف  النووية 

ال�سكنية منذ عقود من الزمن.

ومع حتول العامل عن الفحم، البد من النظر اإلى املجتمعات التي 
كانت تعتمد يف ال�سابق على الفحم لتحقيق رخائها االقت�سادي. 
مركزا  الكندية  الفحم  عن  التحول  مبادرة  مولت  كندا،  ويف 
الثقيلة،  املعدات  م�سغلي  لتدريب  وبرناجمًا  باالنتقال  يعنى 
�سمن جهود اأخرى ل�سمان عدم التخلي عن عمال الفحم. ويتيح 
االنتقال اإلى الطاقة النظيفة اأي�سًا املجال خللق فر�س عمل يف 

العديد من التخ�س�سات.

يف ر�سم  البلدان  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وُت�ساعد 
ا�سرتاتيجياتها اخلا�سة بالطاقة مبا يف ذلك ما اإذا كان ينبغي 

اإدراج الطاقة النووية اأم ال. 

معلومات مو�سوعية عن اجلوانب االقت�سادية  الوكالة  وتقدم 
والبيئية للطاقة امل�ستدامة، مع اإجراء التحليالت والتقييمات 

�ستى  عن  املرتتبة  والعيوب  الفوائد  ا�ستك�ساف  بهدف  املقارنة 
اأنواع تكنولوجيات الطاقة وفقًا لل�سياق اجلغرايف واالجتماعي 
واقت�ساديًا  تقنيًا  تقييمًا  الوكالة  وتقدم  بلد.  بكل  اخلا�س 
مل�ساهمة القوى النووية يف التخفيف من حدة تغري املناخ، مبا 
يف ذلك امل�ساهمة التي تقدمها اال�ستثمارات النووية يف حتقيق 
النمو االقت�سادي وخلق فر�س العمل. وتدعم الوكالة الربامَج 
توفري  خالل  من  العامل  حول  واجلديدة  القائمة  النووية 
الدعم التقني واإدارة املعارف. ومن خالل نهج املعامل املرحلية 
للبلدان  واالإر�سادات  التقنية  اخلربات  الوكالة  توفر  البارزة، 
التي ترغب يف تطوير برنامج قوى نووية وكذلك للبلدان التي 
تقوم باإخراج براجمها من اخلدمة. وتتعاون الوكالة الدولية 
اأخرى، مثل وكالة الطاقة  للطاقة الذرية مع منظمات دولية 
الدولية والرابطة العاملية للم�سغلني النوويني، لدعم االأن�سطة 
الطاقة  اإلى  واالنتقال  النووية  القوى  على  تنطوي  التي 

النظيفة.
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 هل يوجد برنامج نووى مصرى إلقامة أكثر 
من محطة بخالف الضبعة وماهي المواقع 

األخرى المحتملة؟
ميثل الربنامج النووي امل�صري برناجمًا نوويًا كامًل ي�صتمل علي خططًا 	•

ولن  جديدة  مواقع  يف  النووية  املحطات  اإن�صاء  يف  بالتو�صع  طموحة 
اإ�صهام  ن�صبة  تعظيم  اإطار  وذلك يف  ال�صبعة فقط  يقت�صر علي موقع 
وقد مت  م�صتقبًل،  املنتجة  الكهربية  الطاقة  خليط  النووية يف  الطاقة 
العربية   م�صر  جمهورية  داخل  املر�صحة  للمواقع  �صامل  م�صح  اإجراء 
وحتديد  امل�صرية  النووية  واملعايري  للمتطلبات  وفقًا  لدرا�صتها  وذلك 
اختيار  ومت  النووية،  املحطات  الإن�صاء  وجاهزيتها  �صلحياتها  مدي 
موقعي �صرق وغرب النجيلة  مبحافظة مطروح  خل�صوعهما ملزيد من 

الدرا�صات التف�صيلية. 

هل الخيار  النووي يؤثر علي االقتصاد 
المصري، واالستثمار األجنبي ؟ 

الى 	• يوؤدى  النووية �صوف  ال�صبعة  اأن م�صروع حمطة  بالطبع نعم حيث 
الإن�صاء  املدى  طويل  برنامج  خلل  من  امل�صرية  ال�صناعة  تطوير 

فيه  تت�صاعد  النووية  املحطات 
كل  يف  املحلي  الت�صنيع  ن�صب 
خلطة  طبقًا  جديدة  حمطة 
مما  بها،  وملتزم  وا�صحة 
نقلة �صخمة يف جودة  �صيحدث 
واإمكاناتها  امل�صرية  ال�صناعة 

ويزيد من قدرتها التناف�صية يف االأ�صواق العاملية ب�صبب املعايري ال�صارمة 
للجودة التي تتطلبها �صناعة املكونات النووية والتي �صتنتقل بال�صرورة 

اإلى �صناعة املكونات غري النووية التي تنتجها نف�ض امل�صانع.
واأن 	• العملقة  امل�صاريع  من  تعد  النووية  الطاقة  م�صروعات  اإن  كما 

والثقة  بالقوة  انطباعًا  يعطي  امل�صاريع  النوعية من  اال�صتثمار يف هذه 
يف االقت�صاد امل�صري مما ي�صهم يف حت�صني مناخ اال�صتثمار يف م�صر، 
حيث اأن قطاع الطاقة يعد القاطرة لقطاعات اقت�صادية متعددة وان 
التنفيذ الناجح مل�صروعات حمطات القوى النووية من �صاأنه اأن ُيح�صن 
اال�صتثمار  مناخ  على  اإيجابيًا  ينعك�ض  ما  وهو  للدولة  االئتماين  املركز 
التجاري من الوجهة ال�صيا�صية باالإ�صافة اأي�صًا اإلى اأن ال�صعر التناف�صي 
للكهرباء املنتجة من املحطات النووية �صوف يعود بالنفع املبا�صر على 

امل�صاريع التجارية القائمة.
امل�صرية 	• النووية  املحطة  م�صروع  اأن  بل  فح�صب  �صبق  ما  كل  ولي�ض 

بال�صبعة من �صاأنه اأن يوؤكد دور م�صر كدولة رائدة يف منطقة ال�صرق 
اأفريقيا وو�صعها على خريطة الدول املتقدمة يف كافة  االو�صط وقارة 
للطاقة  ال�صلمية  بالتطبيقات  املرتبطة  املجاالت  بينها  ومن  املجاالت 

النووية.

هل هناك زيارات لوفود دولية تتم لمراقبة 
بناء المحطة وفق المعايير الدولية ومتابعة 

أنشطتها بعد اإلنشاء؟
  تلتزم هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء بتنفيذ م�صروع حمطة 	•

النووية  النووية وفقًا للمعايري املحلية والدولية وهيئة الرقابة  ال�صبعة 
واال�صعاعية تقوم بكافة املهام الرقابية والتنظيمية للأمن واالأمان النووي 
وكل ما ي�صمن اأمن واأمان و�صلمة االإن�صان واملمتلكات والبيئة من اأخطار 
ال�صلحيات  كافة  ذلك  حتقيق  �صبيل  يف  ولها  للإ�صعاعات،  التعر�ض 

لقانون  طبقًا  اللزمة 
الهيئة  وهي  ان�صائها 
اإعطاء  حق  بها  املنوط 
وجتديد  واإلغاء  و�صحب 
االأذون  اأنواع  كافة 

سؤال
■ إعداد المهندسةوجواب

نميرة محمد مهران

15العدد السابع - يوليو 142022 العدد السابع - يوليو 2022



والرتاخي�ض بدءًا من اإذن قبول املوقع ثم اإذن االن�صاء ثم اإذن اختبارات 
الت�صغيل  ترخي�ض  ثم  بالوقود  التحميل  فرتخي�ض  الت�صغيل  قبل  ما 

وجتديد الت�صغيل انتهاء بالرتخي�ض باخلروج من اخلدمة والتكهني.

 هل سيكون هناك تعاونًا في الفترة القادمة 
في  واإلفريقية  العربية  والدول  مصر  بين 

المجال النووي إلنشاء المحطات؟
يعترب التعاون امل�صتقبلي مع الدول العربية واالأفريقية هو واحدًا من اأهم 	•

االأهداف اال�صرتاتيجية للربنامج النووي امل�صري والذي ميكن حتقيقه 
امل�صاركة  ن�صبة  وزيادة  النووية  التكنولوجيا  وتوطني  نقل  خلل  من 
من  متتلكه  ومبا  املنطقة  يف  الرائد  دورها  خلل  من  وم�صر  املحلية، 
قدرات ب�صرية وكوادر علمية موؤهلة قادرة علي القيام بهذا الدور يف اإطار 
اال�صتخدامات ال�صلمية للطاقة النووية من خلل اإقامة مراكز تدريب 
اإقليمية اأو من خلل تقدمي اخلدمات اال�صت�صارية يف جمال ت�صميم اأو 
اإدارة امل�صروعات النووية اأو يف جمال الت�صغيل وال�صيانة باخت�صار نحن 
نطمح الأن جنعل من هيئة املحطات النووية لتوليد الكهرباء بيت خربة 

عاملي يزيد من قوي م�صر الناعمة يف حميطها العربي واالقليمي.

كيف سيتم التعامل مع النفايات النووية  
في مصر والجانب الروسى ؟ 

مت فى يوليو 2017 اإعتماد املجل�ض االأعلى لل�صتخدامات ال�صلمية للطاقة 	•
ال�صي�صى لل�صرتاتيجية امل�صرية  الفتاح  النووية برئا�صة الرئي�ض عبد 

امل�صعة  النفايات  الإدارة 
والوقود النووى امل�صتهلك 
التكهني  وعمليات 
 ، النووية  للمحطات 
اإعداد  فى  �صارك  وقد 
االإ�صرتاتيجية  هذه 
النووية  الهيئات  كل 

املخت�صة واجلهات ذات ال�صلة وتهدف االإ�صرتاتيجة الى تقدمي احللول 
�صلمة  على  احلفاظ  ومراعاة  امل�صعة  النفايات  مع  للتعامل  املنا�صبة 
االإن�صان والبيئة وعدم حتمل االأجيال القادمة اأعباء اإ�صافية اأخذا فى 

االإعتبار اجلوانب االإقت�صادية واالإجتاهات العلمية احلديثة.
اأما فيما يخ�ض اجلانب الرو�صى، فتم توقيع عقد معه خا�ض بالتعامل 	•

مع الوقود النووى امل�صتنفذ، ي�صتمل التعاقد على اإن�صاء من�صاأة للتخزين 
اأوعية خا�صة معدة  با�صتخدام  امل�صتنفذ وذلك  النووى  للوقود  اجلاف 
وحدات  اإن�صاء  �صيتم  كما   ، عام   100 الى  ت�صل  ملدة  الوقود  حلفظ 

ملعاجلة النفايات امل�صعة » الغازية وال�صلبة وال�صائلة«.

ما هي التطبيقات غير الكهربائية للطاقة 
النووية؟

هناك الكثري من التطبيقات التي ت�صتخدم القوى النووية يف ما هو اأبعد 	•

تتطلَّب احلرارة،  التي  التطبيقات،  وتنطوي هذه  الكهرباء.  توليد  من 
على حتلية مياه البحر، واإنتاج الهيدروجني، وتدفئة االأحياء ال�صكنية، 
واإنتاج  واالإ�صمنت،  الزجاج  )ت�صنيع  ال�صناعية  املعاجلة  وحرارة 
املعادن، ........األخ(. وبينما ي�صعى املجتمع العاملي جاهدًا اإلى حتقيق 
اأهداف املناخ، فاإَنّ تو�صيع دور الطاقة النووية يف هذه التطبيقات ميكن 

اأن يكون رئي�صيًا للنتقال بنجاح اإلى الطاقة النظيفة.

هل يمكن أن تستخدم الطاقة النووية في 
إنتاج الهيدروجين النظيف )الهيدروجين 

الصفري(
ميكن اأن َيحَلّ الهيدروجني حَمَلّ الوقود االأحفوري يف قطاعات متعددة 	•

حتى يت�صنى الو�صول باالنبعاثات اإلى م�صتوى ال�صفر اأو اإلى م�صتويات 
الطاقة  ونظم  وال�صناعية  الكيميائية  العمليات  يف  ال�صفر  من  قريبة 
النظيفة والنقل. وينتج الهيدروجني اليوم من عملية اإعادة ت�صكيل امليثان 
 830 نحو  منها  وينبعث  بكثافة  الطاقة  ت�صتهلك  عملية  وهي  بالبخار، 
مليون طن من ثاين اأك�صيد الكربون �صنويًا، وهو ما يعادل انبعاثات ثاين 
اأك�صيد الكربون من اململكة املتحدة واإندوني�صيا جمتمعتني، وفقًا للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية. هناك عدة اأ�صاليب ال�صتخدام الطاقة النووية، 
بكفاءة  ال�صفري  الهيدروجني  الإنتاج  واحلرارة،  للكهرباء  كم�صدر 

وبدون انبعاثات ثاين اأك�صيد الكربون اأو بالقليل منها.
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أو  األنظمة  إلى  االصطناعي  الذكاء  مصطلح  يشير 
المهام  ألداء  البشري  الذكاء  تحاكي  التي  األجهزة 
إلى  استناًدا  نفسها  من  تحسن  أن  يمكنها  والتي 
المعلومات التي تجمعها، وُيعد التعّلم اآللي مجموعة 
إنشاء  على  يركز  االصطناعي   الذكاء  من  فرعية 
على  بناًء   - األداء  تحسن  أو   - تتعّلم  التي  األنظمة 
تطبيق  هو  اآللي  التعلم  تستهلكها.  التي  البيانات 
للذكاء االصطناعي يركز على الخوارزميات )مجموعة 
والمتسلسلة  والمنطقية  الرياضية  الخطوات  من 
بالتعلم  لآلالت  تسمح  التي  ما(  مشكلة  لحل  الالزمة 

والتحسين تلقائيا من التجربة. 

معه  نتفاعل  ونحن  التطبيقات،  من  العديد  على  االآيل  التعلم  يحتوي 
االإنرتنت  واملتاجر عرب  االجتماعي  التوا�صل  بانتظام من خلل من�صات 
ما  فاإن  ذلك،  ومع  االإنرتنت.  على  البحث  وحمركات  الذكية  والهواتف 
االآيل يف  التعلم  وا�صع هو كيف ميكن تطبيق  هو غري معروف على نطاق 

ال�صناعة وتوليد الطاقة.

 تقنيات او نظم الذكاء االصطناعى
•	: Expert Systems  النظم الخبيرة
حول 	• اخلرباء  م�صتوى  على  معرفة  لديه  ا�صطناعي  ذكاء  برنامج  هو 

جمال معني ويعرف كيفية ا�صتخدام معرفته لل�صتجابة ب�صكل �صحيح. 
قد ياأتي م�صدر املعرفة من خبري ب�صري و/ اأو من الكتب وما اإلى ذلك. 

ي�صري املجال اإلى املنطقة التي يتم تنفيذ املهمة فيها.
•	:Neural Network الشبكة العصبية
•	 Artificial Neural Network اال�صطناعية  الع�صبية  ال�صبكة  تعتمد 

اأو العقد املت�صلة ت�صمى اخلليا  ANN(( على جمموعة من الوحدات 
الع�شبية ال�شطناعية ميكن لكل ات�شال، مثل نقاط ال�شتباك الع�شبي 

يف الدماغ البيولوجي، نقل اإ�صارة اإلى اخلليا الع�صبية االأخرى. ت�صتقبل 
اخللية الع�صبية اال�صطناعية اإ�صارة ثم تعاجلها.

•	: Fuzzi Logic المنطق الضبابي
ميكن اعتبار املنطق ال�صبابى كلغة ، وميكن و�صفه بلغة طبيعية يف �صيغة 	•

ريا�صية معقدة. ميتلك املنطق ال�صبابي، الذي مت اإطلقه الأول مرة يف 
الواليات املتحدة، قدرة فريدة على اتخاذ القرارات يف ظل ظروف غري 

موؤكدة، حيث اإنها روابط االإدخال واالإخراج .
•	:Genetic Algorithms  الخوارزميات الجينية
امل�صكلت 	• حلل  طريقة  الكمبيوتر  الأجهزة  اجلينية  اخلوارزميات  توفر 

الكمبيوتر  برنامج  يبداأ  التطورية،   العمليات  تطبيقات  على  تعتمد 
تخزن  التي  الكرومو�صومات  داخلًيا  ت�صبه  التي  املتغريات  مبجموعة من 
الكرومو�صومات  هذه  من  كل  ميثل  الب�صرية.  غري  الوراثية  املعلومات 

الرقمية �صمة من �صمات البيانات.
ي�صتخدم الذكاء اال�صطناعي يف املحطات النووية يف العديد من التطبيقات 
مثل )ك�صف العيوب يف حزم الوقود النووي- مراقبة قلب املفاعل وحاالت 
الت�صغيل- ك�صف االعطال يف املعدات واملكونات-التنبوؤ بالت�صتت يف الغلف 
حت�صني  مناذج  النووية-  الطوارئ  حاالت  يف  املكافئة  واجلرعات  اجلوي 
الوقود(، ففي كل عام يبلغ عدد تقارير احلالة ملحطة نووية واحدة ما بني 
10000 اإلى 20000 تقرير حالة وهي عبارة عن توثيق للأحداث واملعدات 
وحوادث االأفراد بالقرب من املحطة. تغطي املعلومات جمموعة وا�صعة من 
املواقف املحتملة التي قد تتاأثر فيها �صلمة املحطة، مبا يف ذلك اأعطال 
ال�صمامات اأو ت�صرب امل�صخات. يجب مراجعة كل تقرير حالة للتاأكد مما 
و�صلمة  باأمان  املتعلقة  املعدات  اأحد  وظيفي يف  قد حدث عطل  كان  اإذا 
املراجعة  عملية  فاإن  دائًما،  وا�صًحا  يكون  ال  العطل  الأن  نظًرا  املحطة، 
االآيل  التعلم  ا�صتخدام  ويتم  للمن�صاأة.  للغاية ومكلفة  تتطلب موارد عالية 

الإمتام هذه العملية.

 و املحطات النووية
الذكاء االصطناعي

■ إعداد كيميائي
داليا مصطفى إسماعيل

■ إعداد مهندسة
آية السيد شاهين 
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محطة زابوريجيا األوكرانية الطاقة 
النووية

زابوريجيا،  مبقاطعة  اإنريهودار  مدينة  يف  النووية  املحطة  تقع 
جنوبي اأوكرانيا، وحتديدا على �صفة خزان كاخوفكا املتفرع من نهر 
النووية خلل  للطاقة  االأوكرانية  زابوريجيا«   « بناء حمطة  دنيرب. مت 
الفرتة بني 1984 و 1995، وتقع جنوب �صرق اأوكرانيا وحتت�صن داخلها 
6 مفاعلت نووية لتوليد الكهرباء، وهي اأكرب حمطة للطاقة النووية يف 

اأوروبا وتا�صع اأكرب حمطة يف العامل.
ويبلغ اإنتاج املحطة االإجمايل من الكهرباء 5700 ميجاوات، ما يكفي من 
الطاقة حلوايل اأربعة مليني منزل، وميثل اإنتجها 5/1 اإنتاج الكهرباء 
يف اأوكرانيا وما يقرب من ن�صف الطاقة التي تولدها من�صاآت الطاقة 

النووية يف البلد.
يف  عاملة  نووية  طاقة  حمطات  اأربح  من  واحدة  وزابوريجيا  حمطة 
الت�صميمات  من  جميعها  نووى  مفاعل   15 على  )ت�صتمل  اأوكرانيا 
بل على  اأوكرانيا  لي�ض على م�صتوى  واالأبرز  االأكرب  لكنها   ، الرو�صية( 

م�صتوى اأوروبا كلها. وبداأت هذه املحطة النووية يف العمل عام 1984. 

الطاقة النووية في الصين

النووية  الطاقة  ي�صتثمر يف  الراهن،  الوقت  العامل يف  بلد يف  ال يوجد 
وفرن�صا  املتحدة  الواليات  على  التفوق  لها ذلك  و�صيتيح  مثل ال�صني، 
خلل العقدين املقبلني واأعلنت ال�صني عن  ا�صتثمار 440 مليار دوالر 
لربناجمها  ال�صلمة  اإجراءات  من  التاأكد  بعد  جديدة  حمطات  يف 
النووي بالكامل، وبذلك �صتتجاوز العامل لتكون اأف�صل موّلد للكهرباء 

من الطاقة النووية.

حتّولت ال�صني اإلى اأكرب موؤّيد لتقنية الطاقة النووية يف العامل، بعدما 
ووعدت   ،2060 عام  بحلول  الكربوين  احلياد  هدف  بتحقيق  تعهدت 
بتطوير طاقة نووية اآمنة، وتكثيف جهودها لتعزيز الطاقة النظيفة. يبدو 
اأن ال�شني على و�شك اأن ت�شحب الب�شاط من الوليات املتحدة وفرن�شا، 
فيوجد بها 55 مفاعل بقدرة حوالى 52.17 ميجاوات يف الت�صغيل، 15 
مفاعل بقدرة حوالى 15.552 ميجاوات حتت االإن�صاء،  واأعلنت عن 
خطتها لبناء 228 مفاعًل نووًيا، ومتثل الطاقة النووية حوالى 5% من 

جممل الطاقة الكهربائية املولدة يف ال�صني.

كأضف إلى 
مات

لو
مع

■ إعداد مهندسة
جيهان علي صوابي
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سياسة الطاقة النووية في دولة 
اإلمارات

برزت الطاقة النووية كخيار اأمثل لدولة االإمارات حيث اأنها ت�صتخدم 
تكنولوجيا اآمنة و�صديقة للبيئة وموثوقة، كما اأنها جمدية اقت�صادًيا، 
برنامج  اإطلق  وجاء  الكهرباء.  من  كبرية  كميات  اإنتاج  على  وقادرة 
الحتياجاتها  �صامل  تقييم  بعد  املدنية  النووية  للطاقة  االإمارات  دولة 
بعني  االأخذ  مع  الطاقة،  اإنتاج  على  وقدراتها  الطاقة،  من  املتزايدة 
االعتبار التكاليف الن�صبية، والبيئة، واأمن االإمدادات، واإمكانات التنمية 

االقت�صادية على املدى الطويل.

تطوير  ب�صاأن  االإمارات عن �صيا�صتها  دولة  اأعلنت  اأبريل 2008م،  ويف 
االلتزام  على  ال�صيا�صة  هذه  وتوؤكد  النووية.  للطاقة  �صلمي  برنامج 
جمال  يف  التامة  وال�صفافية  واالأمان،  ال�صلمة  معايري  اأعلى  بتحقيق 
ت�صغيل املحطات النووية. وتلبية للأهداف املُدرجة يف �صيا�صة الدولة 
ب�صاأن الطاقة النووية، مت اإن�صاء موؤ�ص�صة االإمارات للطاقة النووية يف عام 
2009 بهدف توفري طاقة نووية اآمنة و�صديقة للبيئة، وفعالة اقت�صادًيا 
لدولة االإمارات مع تطوير كفاءات الكوادر الب�صرية، وبناء �صعة ت�صغيلية 

نووية م�صتدامة.

االإمارات  لدولة  ال�صلمي  النووي  الربنامج  املوؤ�ص�صة م�صروع  واأطلقت 
العربية املتحدة باإ�صراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي �صيتم 
مبوجبه اإن�صاء اأربع وحدات نووية يف منطقة براكة يف اأبو ظبي بقدرة 
ت�صغيلية تبلغ 1400 ميجاوات للوحدة. وت�صتخدم املحطات تكنولوجيا 
مفاعلت الطاقة النووية الكورية اجلنوبية املتقدمة APR 1400 والتي 

تلبي اأعلى املعايري الدولية لل�صلمة واالأداء واالأثر البيئي.

من الهيئة  كل  تتولى  النووية،  للطاقة  االإمارات  موؤ�ص�صة  جانب  واإلى 
الدويل م�صوؤولية  اال�صت�صاري  واملجل�ض  النووية،  للرقابة  االحتادية 
للدولة.  النووية  الطاقة  برنامج  على  واالإ�صراف  والتنظيم،  الت�صغيل، 
جمال  يف  للتعاون  اتفاقيات  االإمارات  دولة  وقعت  العام 2012،  ومنذ 
الطاقة النووية مع عدد من الدول منها رو�صيا، واليابان، واالأرجنتني. 
ويف دي�صمرب 2009م، مت توقيع اتفاقية مع الواليات املتحدة االأمريكية 
الدولة  خلطط  االأمريكية  احلكومة  قبل  من  دورية  مراجعة  تت�صمن 
يف جمال الطاقة النووية، وت�صع معايري للتجارة والتعاون النووي بني 

البلدين. 

نظام المعلومات عن مفاعالت 
)PRIS( القوى

نظام معلومات مفاعلت القوى هو قاعدة بيانات �صاملة عن مفاعلت 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  بوا�صطة  النظام  اإعداد  ومت  القوى، 
للطاقة  الدولية  الوكالة  موقع  على  للجمهور  متاحة  البيانات  وقاعدة 

الذرية على �صبكة املعلومات الدولية )االإنرتنت(.
ت�صغيَل  العامل  اأنحاء  جميع  يف  النووية  القوى  حمطات  م�صغلو  وا�صَل 
جائحة  خلل  وموثوق  م�صتدام  نحو  على  النووية  القوى  حمطات 
كوفيد-19، وذلك وفَق بيانات ت�صغيل حمطات القوى النووية لعام 2020. 
النووية  القوى  حالة  عن  ال�صنوية  بياناتها  اليوَم  الوكالة  اأ�صدرت  فقد 
ت اال�صتفادة من قدرة القوى النووية املتاحة اإلى توفري  لعام 2020. واأدَّ

الكهرباء املوثوق بها واملنخف�صة االنبعاثات طوال جائحة كوفيد-19.
رت مفاعلت القوى النووية ما جمموعه 2553.2  طوال عام 2020، وفَّ
ترياواط–�صاعة من الكهرباء املنخف�صة االنبعاثات والقابلة للتوريد، 
وهو ما ميثل نحو 10% من اإجمايل توليد الكهرباء على ال�صعيد العاملي 
وزهاء ثلث التوليد العاملي من الكهرباء املنخف�صة الكربون. وكان اإنتاج 

القوى النووية لعام 2020 اأقّل قليًل مقارنة بعام 2019

قسم إدارة المعارف النووية 
بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

التقنية  واخلربة  الدراية  من  عالية  درجة  النووية  التكنولوجيا  تطَلّب 
التي يجب تطويرها واحلفاظ عليها لكي ت�صتفيد منها اأجيال احلا�صر 
وامل�صتقبل. وي�صاعد ق�صم اإدارة املعارف بالوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الدوَل االأع�صاء واملجتمع الدويل على االحتفاظ بهذه املعارف ونقلها 
من خلل تطوير منهجيات واأدوات الإن�صاء وتنفيذ اأنظمة اإدارة املعارف 
اإدارة  برامج  بتخطيط  ة  خا�صّ اإر�صادية  وثائق  اإلى  النووية باالإ�صافة 

املعارف النووية وت�صميمها وتنفيذها.
وُتنّفذ اأن�صطة اإدارة املعارف النووية للوكالة من خلل اآليتني رئي�صيتني 
تركزان على: �صياغة وتوفري االإر�صادات واخلدمات ب�صاأن اأ�صاليب اإدارة 
من  القدرات  وبناء  املعارف  تقا�ُصم  �صبكات  وتي�صري  النووية  املعارف 

خلل التعليم والتدريب يف املجال النووي.
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األخبار النووية

■ إعداد مهندسة
سلوى أحمد محمد 

■ إعداد مهندسة
مايسة يوسف عبد الله       

تعاون نووى أمريكي بريطاني
النووية  اأن �شركة اخلدمات  11 مايو 2022،  مت االعالن فى 

الربيطانيــة “كافندي�ش” وقعت مذكــرة تفاهـــم مـع �شركـة 

X-Energy االأمريكية للعمل ك�شريك لن�شر املفاعالت ذات 
احلرارة العالية املربدة بالغاز )HTGRs( يف اململكة املتحدة. 

ذات  املفاعالت  على  لالعتماد  املتحدة  اململكة  تخطط 

احلرارة العالية املربدة بالغاز يف برناجمها لبحوث املفاعالت 

املعيارية املتقدمة وتطويرها.

األردن يعلن عن إنتاج اليورانيوم 
)الكعكة الصفراء(

تعدين  �شركة  اأن   ،2022 مايو   13 فى  االعالن  مت 

اليورانيوم االأردنية “جومكو” اأنتجت 20 كيلوجرام 

من الكعكة ال�شفراء من 160 طن من خام اليورانيوم. 

“ع�شرات  انتاج  �شيتم  اأنه  جومكو  عام  مدير  �شرح 

معاجلة  من  ال�شفراء  الكعكة  من  الكيلوجرامات” 

خالل االأ�شهر  اليورانيوم  خام  االأطنان” من  “مئات 
ملعايري  وفقا  يجري  االإنتاج  اإن  وقال  املقبلة.  القليلة 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اإلعالن عن إنشاء محطات نووية 
جديدة بالصين

النووية  ال�شركة  اأن  12 مايو 2022،  مت االعالن فى 

الإن�شاء  عقوًدا  وقعت   )CNNC( ال�شينية  الوطنية 

لها.  التخطيط  وال�شابق  جديدة  نووية  مفاعالت   4

وافق  قد  ال�شيني  الدولة  اأن جمل�ش  بالعلم  واجلدير 

االأربعة  الوحدات  بناء  على   2022 اأبريل   20 يف 

يف  �شامنن  حمطة  من  والرابعة   الثالثة  )الوحدتان 

من  والرابعة   الثالثة  والوحدتان  ت�شجيانغ،  مقاطعة 

حمطة هاييانغ يف مقاطعة �شاندونغ(. 
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العمل بالوحدة الثانية بالمحطة النووية 
ببيالروسيا يتم تنفيذه كما هو مخطط 

الطاقة يف  12 مايو 2022، من قبل  نائب وزير  مت االعالن فى 

للطاقة  حمطة  اأول  يف  الثانية  الوحدة  يف  العمل  اأن  بيالرو�شيا 

اإن�شاء  مت   “ واأ�شاف  خمطط،  هو  كما  ي�شري  البالد  يف  النووية 

�شندوق لتمويل اأن�شطة احلفاظ على �شالمة املحطة وحت�شينها، 

النووية.”  الطاقة  حمطات  ت�شغيل  لتكهني  لتمويل  و�شندوق 

واجلدير بالذكر باأن بيالرو�شيا تدر�ش جدوى اإن�شاء حمطة طاقة 

نووية ثانية يف البالد.

وضع أول كتلة خرسانية 
في الوحدة الرابعة من 

محطة شودابو النووية 
الصينية

خرا�شانية  كتلة  اأول  و�شع  مرا�شم  متت 

�شودابو  حمطة  من  الرابعة  الوحدة  يف 

النووية والتي ُبنيت وفق ت�شميم مفاعل 

�شّرح  وقد  الرو�شي.   VVER-1200
م�شاريع  رئي�ش  نائب  بانيك،  األيك�شي 

)ق�شم  ال�شني  يف    Atomstroyexport
يجري  قائاًل:”  رو�شاتوم(  يف  الهند�شة 

جديدتني  وحدتني  بناء  م�شروع  تنفيذ 

حمطة  يف  املطور  الثالث  اجليل  من 

الزمني.  للجدول  وفًقا  النووية  �شودابو 

من  الثالثة  الوحدة  اأن  بالزكر  واجلدير 

البناء  النووية يف مرحلة  حمطة �شودابو 

فى الوقت الراهن.

المملكة المتحدة تشجع 
على إنشاء محطات 

نووية جديدة
باأن    ،2022 مايو   13 يف  االعالن  مت 

خ�ش�شت  املتحدة  اململكة  حكومة 

 146( اإ�شرتليني  جنيه  مليون   120

تطوير  لتمويل  اأمريكي(  دوالر  مليون 

م�شاريع الطاقة النووية اجلديدة، وحتفيز 

لال�شتثمار  النووية  ال�شناعة  يف  املناف�شة 

فى م�شروعات الطاقة النووية يف جميع 

اأنحاء اململكة املتحدة.

إنشاء مفاعل معيارى 
صغير بالواليات 

المتحدة األمريكية 
من   ،2022 مايو   13 يف  االإعالن  مت 

لل�شركة  التنفيذي  الرئي�ش  قبل 

من  باأنه   TVA االمريكية  الكهرباء 

ترخي�ش  على  احل�شول  املتوقع 

BWRX- ال�شغري  املعيارى  املفاعل 

300 في اأواخر عام 2023 اأو اأوائل 
عام 2024. ومن املعلوم باأن جمل�ش 

اإدارة TVA قد وافق يف عام 2021على 

ا�شتثمار ي�شل اإىل 200 مليون دوالر 

الت�شميم  تطوير  دعم  على  اأمريكي 

.BWRX-300 التف�شيلي ملفاعل
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أحداث وصور
■ إعداد مهندس / فتحى محمود عمــر

الجانبين  من  المستوى  رفيع  وفد  قام 
المصرى والروسي بزيارة عمل لموقع إنشاء 
بالضبعة لمتابعة األعمال  النووية  المحطة 
الخاصة بإنشاء المحطة النووية، ضم الوفد 
السيد االستاذ الدكتور/ أمجد سعيد الوكيل 
رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية 
األول  النائب  لوكشين   ألكسندر  والسيد/ 
للمدير العام لمؤسسة »روز آتوم« الروسية، 
من  القيادات  من  العديد  الوفد  ضم  كما 
هيئة المحطات النووية والجانب الروسى.         

■ زيارة وفد من الجانبين المصرى والروسى
لمتابعة أعمال إنشاء المحطة النووية بالضبعة ■
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النووية  الثقافة  نشر  إطار  في 
النووى  البرنامج  بأهمية  والتعريف 
السيد  القى  السلمي،  المصرى 
األستاذ الدكتور/أمجد سعيد الوكيل  
المحطات  هيئة  ادارة  مجلس  رئيس 
محاضرة  الكهرباء  لتوليد  النووية 
المصري  النووي  البرنامج  حول 
وذلك  الكهرباء  لتوليد  السلمى 
تلبية  للصحافة  الوطنية  بالهيئة 

للصحافة،  الوطنية  الهيئة  رئيس  السيد  لدعوة 
التدريب  ادارة  الدعوة فى إطار قيام  وقد جاءت 
وورش  تدريبية  دورات  بعقد  الوطنية  بالهيئة 
الصحفية  بالمؤسسات  الصحفيين  للسادة  عمل 

القومية عن أنواع الطاقة وأهميتها. وقد تناولت 
المحاضرة أهمية  الطاقة النووية ونبذة تاريخ عن 
المشروع النووي المصري وعقود ومراحل تنفيذ 
وكذلك  للمشروع  التنفيذى  والموقف  المشروع 

أثر مشروع المحطة النووية االجتماعي. 

المحطات  لهيئة  الرابع  الوفاء  بيوم  احتفاال 
يوم  الهيئة  قامت  الكهرباء،  لتوليد  النووية 
الخميس الموافق   2022/4/28، بإقامة مأدبة 
حضر  المعظم،  رمضان  شهر  بمناسبة  إفطار 
سعيد  أمجد  الدكتور/  االستاذ  السيد  المأدبة 
والسادة  الهيئة  إدارة  مجلس  رئيس  الوكيل 
حضر  كما  بها،  والعاملين  الهيئة  قيادات 

المأدبة عدد من القيادات السابقة بالهيئة.  

■ زيارة السيد األستاذ الدكتور 
رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية

للهيئة الوطنية للصحافة ■

■ يوم الوفاء الرابع لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ■

أحداث وصور

23العدد السابع - يوليو 222022 العدد السابع - يوليو 2022



لتوليد  النووية  المحطات  هيئة  أقامت 
الموافق  الخميس  يوم  الكهرباء 
2022/3/31، يوم رياضي بالمجمع الرياضى 
بغرض  الخامس،  بالتجمع  الجوى  للدفاع 
البدنية  القدرات  وزيادة  النشاط  تجديد 
للعاملين بالهيئة بعد عمل شاق ومستمر 
قرابة الثالث سنوات الماضية، حضر اليوم 
رئيس   / الدكتور  األستاذ  السيد  الرياضى 
قيادات  والسادة  الهيئة  إدارة  مجلس 

الهيئة والعاملين بها.   

سعيد  أمجد  الدكتور/  األستاذ  السيد  وقع 
المحطات  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  الوكيل 
األستاذ  والسيد  الكهرباء  لتوليد  النووية 
لشركة  المنتدب  العضو  العزيز  عبد  أحمد    /
الموافق  األحد  يوم  الحياة  لتأمينات  مصر 
للعاملين  بكرة  معاش  وثيقة   ،2022/5/29
بالهيئة. الغرض من هذه الوثيقة زيادة القيمة 
من  يتمكنوا  حتى  بالهيئة  للعاملين  التأمينية 

عيشة كريمة بعد الخروج على المعاش.

■ العقل السليم في الجسم السليم ■ 

■ توقيع وثيقة معاش بكرة ■

أحداث وصور
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رئيس مجلس إدارة المجلة
ا.د/ اأجمـــــــــد �سعيــــــد الوكيــــــل

رئي�س جمل�س اإدارة هيئةاملحطات النووية

أسرة التحرير
د/ عبد احلميد عبا�س الد�سوقى
د/ ه�ســــــــام نبيــــــــــل حجــــــازى
اأ/ ع�ســــــــــام عويـــــــ�س جمعــــــة
م/ جيهـــــــــان علــــــــي �سوابـــــــــى
م/  روؤوف حممـــــــــــد غـنـيـمــــــى
د/ حممــــــد �سعــــــــد دويـــــــــدار
اأ/ اأحمـــــــد مرغلــــــى حممـــــود

المراسالت
القاهرة - العباسية

 مبنى وزارة الكهرباء والطاقة

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

ص.ب: 108 العباسية

رقم بريدي 11381

الموقع االلكترونى

www.nppa.gov.eg

التصميم والطباعة

انتقل اإلى رحمة اهلل تعالى يوم الأربعاء  املوافق 18 مايو 2022
 ال�سيد/ عزت �سيد حممد برغوث 
و يتقدم  ال�ستاذ الدكتور اأجمد �سعيد الوكيل 

رئي�س جمل�س اإدارة هيئة املحطات النووية  لتوليد الكهرباء 
والعاملون بالهيئة بخال�س التعازي و املوا�ساة فى وفاة ال�سيد الزميل، 

وداعني للفقيد بالرحمة واملغفرة و للأ�سرة ال�سرب و ال�سلوان.

نعى وعزاء

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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ماري كوري - أول سيدة تحصل علي جائزة نوبل في الفيزياء

إتفاقية األمان النووي
المفاعالت النووية المتقدمة تساعد علي تحقيق األهداف المناخية

الذكاء االصطناعى والمحطات النووية

إخراج المنشآت النووية من الخدمة )عملية التكهين(

شخصية العدد


