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اإلنشاء الجديد

بدء البناء الرئيسي
في روبور 2 -
في  14يوليو ،تم صب الجزء األول من
الخرسانة بشكل رمزي في قاعدة األساس
لمبنى المفاعل في الوحدة رقم  2بمحطة
الطاقة النووية روبور .وقد تم االحتفال
إيذاناً ببدء فترة البناء الرئيسية.
شارك في االحتفال كل من رئيس وزراء حكومة
بنغالديش ،الشيخ حسينة ،ونائب رئيس الوزراء
في االتحاد الروسي لشؤون المجمع الصناعي
الدفاعي ،يوري بوريسوف ،والنائب األول لمدير
عام إدارة العمليات في روساتوم ،الكسندر
لوكسين.

للمرجعية:

تم إنشاء محطة الطاقة النووية روبور ،مع اثنين
من مفاعالت  ،VVER-1200بقدرة إجمالية
تبلغ  2400ميغاواط في قرية روبور في إيشواردي
أوبازيال ،والتي تبعد  160كم من مدينة دكا عاصمة
بنغجالديش ،وذلك امتثاالً للعقد العام الموقع في
 25ديسمبر  .2015إن  ، ASEالقسم الهندسي
في روساتوم هو المقاول العام لبناء محطة الطاقة
النووية روبور.

يتم تنفيذ أعمال التصميم والبناء في الموقع
من قبل  ،ASEالقسم الهندسي في روساتوم.
ويقوم قسم بناء الماكينات في روساتوم – أتوم
انيرغو ماش  -بتوفير معدات جزيرة المفاعل،
باإلضافة إلى المعدات المساعدة للجزيرة
التوربينية .وتتولى مختلف أقسام شركة روساتوم
مسؤولية تصنيع أوعية المفاعل ومولدات البخار
والمضخات وأنظمة تبادل الح اررة وغيرها من
المعدات.
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االتفاقيات

اتفاقيات باريس
وقعت روساتوم والشركات التابعة لها أربع
اتفاقيات للتعاون وعقدا تجاريا واحدا خالل
المعرض النووي العالمي في باريس.

أساس متين
تم االنتهاء من وضع حجر األساس للوحة
األساس في الوحدة رقم  1من محطة
كورسك الثانية للطاقة النووية.
تم صب أكثر من  16000متر مكعب من
الخرسانة ذاتية االنضغاط في األساس .ساعد
استخدام الخرسانة ذاتية االنضغاط في أداء
المهمة بشكل أسرع وبجودة أعلى .بعد االنتهاء
من وضع الخرسانة ،بدأ العمل في بناء جدران
االحتواء والهياكل الداخلية لالحتواء.
وقال ألكسي ديري ،نائب رئيس ASE
للمشروعات الروسية“ :تستند كورسك الثانية
على تصميم  VVER-TOIالمتقدم .إن هذا
المصنع سيكون مرجعاً لكل مشاريع بناء
محطات الطاقة النووية الالحقة في روسيا
ودول أخرى”.
ويوفر تصميم  VVER-TOIتطوير نموذج
بيانات لوحدات الطاقة .سيتم استخدام
المعلومات المتراكمة في نظام إدارة البيانات
الهندسية في مراحل مختلفة من دورة حياة
المحطة ،من تطوير مفهوم التصميم إلى إيقاف
التشغيل.

مذكرة تفاهم حول تطوير االبتكار
وقع اليكسي ليخاشيف ،المدير العام لشركة
روساتوم ،وجين بيرنارد ليفي ،رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة  EDFعلى
مذكرة تفاهم حول التعاون في تطوير االبتكار.
هناك خمسة مجاالت للتعاون مدرجة في
الوثيقة .وهي تشمل تطوير التكنولوجيات
المضافة ،وتخزين الطاقة ،واستخدام التكنولوجيا
الرقمية والنمذجة ،والتعاون في تشغيل
المفاعالت النيوترونية السريعة.
تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم التفاعل بين
األطراف في إجراء البحث والتطوير من أجل
“تطوير منتجات وحلول مبتكرة لصالح القدرة
التنافسية وسالمة محطة الطاقة النووية وتعزيزها
في السوق العالمية”.
وقال أليكسي ليخاشيف “لقد قمنا اليوم بخطوة
مهمة أخرى نحو تطوير اإلمكانات العلمية
لبلداننا .إن ذلك لن يسمح بتحرك شركاتنا
فحسب ،ولكن الصناعة النووية بأكملها إلى
األمام”.
مذكرة تفاهم حول معالجة المياه
وقعت روساتوم للمرافق الذكية ( وهي فرع من
روساتوم) وشركة سويز على مذكرة تفاهم في
مجال تحلية المياه ومعالجة المياه ومعالجة مياه
الصرف الصحي.
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للمرجعية:

اتفق الطرفان على العمل المشترك في مشاريع
إمدادات المياه العذبة ومشاريع المياه في
صناعة النفط الخام والغاز .وسيشمل التعاون
تصنيع وتوريد المعدات والمكونات وتجميع
محطات تحلية المياه ،وكذلك توريد أنظمة
معالجة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وقال كيريل كوماروف ،النائب األول للمدير
العام لتطوير الشركات واألعمال الدولية في
شركة روساتوم“ :تمتلك روساتوم خبرة فريدة
في مجال التحلية النووية ،فضالً عن قاعدة
إنتاج التكنولوجيا الفائقة والخبرة الغنية في إنشاء
منشآت هندسية من الطراز العالمي .إلى جانب
هذه الشركة الرائدة في مجال تقنيات المياه مثل
سويز سيكون بمقدورنا تحقيق أثر تآزري ،وهو
ما سيعطي في النهاية الفرص الجديدة التي
ستتيحها الشركتان في سوق المياه العالمية،
وسيسمح بامتالك قطاعات جديدة في السوق”.
مذكرة تفاهم حول تطوير المنصات الرقمية
وقعت ( ASEقسم الهندسة في روساتوم) وبيرو
فيريتاس على مذكرة تفاهم تغطي إقامة الشراكة
االستراتيجية لتطوير منصة رقمية لتعزيز كفاءة
الرقابة التنظيمية لمحطة الطاقة النووية والمرافق
الصناعية األخرى.
طورت الشركتان بالفعل منصات رقمية تعتمد

حول روساتوم للمرافق الذكية
روساتوم للمرافق الذكية  ،وهي عالمة تجارية لشركة
الطاقة الح اررية المتكاملة ،هي إحدى شركات روساتوم
المسؤولة عن الترويج والتسويق والمبيعات لمشروعات
“المياه النظيفة” و”المدينة الذكية” .وتشمل “المياه
النظيفة” تحلية مياه البحر ومعالجة المياه وتنقية
المياه ،في حين تشمل “المدينة الذكية” حلوالً للتجديد
والترقية الرقمية للخدمات والمرافق في المدن .كما
تدير الشركة محطات توليد الطاقة الكهربائية الح اررية
والح اررة في خمس مدن في روسيا.
حول سويز
مع  90,000شخص في القارات الخمس ،تعد سويز
رائدة عالمية في إدارة الموارد الذكية والمستدامة.
تستعيد المجموعة  17مليون طن من النفايات سنويا،
وتنتج  3.9ماليين طن من المواد الخام الثانوية و7
تي ار واط ساعة من الطاقة المتجددة المحلية .كما تعمل
على تأمين الموارد المائية ،وتقديم خدمات معالجة
المياه العادمة إلى  58مليون شخص إو�عادة استخدام
 882مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي.
حققت سويز عائدات إجمالية بلغت  15.9مليار يورو
في عام .2017

على منصة  3DEXPERIENCEمن
 .Dassault Systèmesويأمل الطرفان في
أن تسهل هذه الحقيقة تعاونهما ASE .و بيرو
فيريتاس يطوران منصة رقمية لجميع مراحل
دورة حياة محطة الطاقة النووية.
“إن التفاعل الرقمي مع هيئات التفتيش
واإلشراف داخل النظام الرقمي الموحد سيحسن
إلى حد كبير شفافية عمليات الترخيص
والترخيص وسرعتها وكفاءتها .ويتيح لنا تكامل
جهودنا لتوليد التقنيات المبتكرة لضمان التشغيل
الفعال والموثوق للنقاط الوطنية في السوق
العالمية” ،كما يقول إيفان بوريسوف ،نائب
الرئيس األول لتطوير األعمال في .ASE
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للمرجعية:
حول ASE
تأسست ( ASEقسم الهندسة في روساتوم) من خالل
دمج أربع شركات رائدة في الصناعة وهي واحدة من
الشركات العالمية الرائدة في مجال هندسة الطاقة
النووية وتمتلك  % 30من السوق العالمية لبناء
محطات الطاقة النووية .تمتلك  ASEمكاتب تمثيلية
ومكاتب فرعية ومكاتب تشغيلية تعمل في  15دولة
حول العالم ،مع ما يقرب من  % 80من محفظتها
تأتي من المشاريع في الخارج .تقوم شركة ASE
بتطوير وتطبيق نظم مبتكرة إلدارة المشاريع متعددة
األبعاد في مجال بناء األجسام الهندسية المعقدة التي
تسمح بميزانية أكثر كفاءة إو�طار زمني إو�دارة الجودة.
حول بيرو فيريتاس
تعتبر بيرو فيريتاس شركة رائدة عالمياً في خدمات
االختبارات المعملية والتفتيش ومنح الشهادات .تم
إنشاء المجموعة في عام  ، 1828ولديها حوالي
 75,000موظف في أكثر من  1400مكتب
ومختبر في جميع أنحاء العالم.

روساتوم تنضم إلى جمعية معايير الجودة
النووية
تم التوقيع على اتفاقية االنضمام إلى جمعية
معايير الجودة النووية من قبل النائب األول
للمدير العام لتطوير الشركات واألعمال الدولية
في روساتوم ،كيريل كوماروف ورئيس جمعية
معايير الجودة النووية تييري زومبيل ،واألمين
العام لجمعية معايير الجودة النووية لوران
كويني.
بانضمامها إلى الجمعية كعضو كامل
العضوية ،حصلت روساتوم على فرصة
المشاركة في تطوير وتنفيذ معايير الجودة
النووية العالمية.
قال كيريل كوماروف “إن االنضمام إلى جمعية
معايير الجودة النووية يثبت أن التجربة الروسية

لمراقبة الجودة في الصناعة النووية هي في
الطلب العالمي .التعاون الحكومي وفر الفرصة
للتأثير على وضع معايير الصناعة والمتطلبات
المشتركة”.
للمرجعية:
حول جمعية معايير الجودة النووية
جمعية معايير الجودة النووية هي جمعية غير ربحية
أطلقت باالشتراك مع أريفا وبيرو فيريتاس في يناير
 .2011كونها مفتوحة لجميع المرافق النووية الرئيسية
والمهندسين والمصنعين النوويين  ،فإن جمعية معايير
الجودة النووية تعزز تطبيق معيار ، NSQ-100
وتضع عملية تقييم الموردين الموجهة نووياً.

عقد البحوث
وقع معهد بحوث المفاعالت الذرية ومجموعة
 EDFعقدا لإلشعاع والبحث عن سبائك
الزركونيوم .بموجب شروط الوثيقة ،سيتم تشعيع
العينات التجريبية في مفاعل األبحاث السريع
 BOR-60في روسيا .سيقوم خبراء NIIAR
بإجراء تحليل ما بعد التشعيع .الغرض من هذه
التجارب هو تحديد الثبات الحراري لإلشعاع
وتشوهات عيوب نموذج الزركونيوم .مدة العقد
خمس سنوات.
للمرجعية:
حول NIIAR
 NIIARهو مركز البحث والتطوير النووي .وهو
جزء من قسم العلوم في روساتوم .يدير المعهد غالبية
مفاعالت األبحاث عالية التدفق في روسياMIR :
و  SMو  BOR-60و  VK-50و  RBT-6و
 .RBT-10/2كما تحتل  NIIARالمركز األول في
كمية إنتاج النظائر في روسيا.
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المتراكمة من قبل  OKBM Afrikantovخالل
سنوات عديدة من وجودها إلى الملكية الفكرية.
سيؤدي ذلك إلى تحسين القدرة التنافسية
لمنتجات الشركة وتحقيق دخل إضافي من
مبيعات براءات االختراع.
تم تخزين جميع الوثائق البحثية في أرشيف
رقمي منذ عام  .2012وتتمثل الخطة
في استخدام التكنولوجيا الرقمية مع النسخ
المطبوعة الحالية.
الجوائز

موصى بها الستخدام
التكنولوجيا الرقمية
فازت  ،OKBM Afrikantovوهي شركة
من شركات روساتوم تعمل على تطوير
المفاعالت البحرية المولدة بسرعة ،بجائزة
المعرض النووي العالمي  2018في فئة
إدارة المهارات والمعرفة.مذكرة تفاهم حول
تطوير االبتكار
تم تنظيم حفل توزيع الجوائز كجزء من
المعرض النووي العالمي الذي أقيم في باريس.
يتعامل مشروع  OKBM Afrikantovالحائز
على الجوائز مع تنظيم ونقل المعرفة ،بما
في ذلك التقنيات الرئيسية ،من المطورين إلى
العمالء ومستخدمي المنتجات.
ستحمي أنظمة إدارة المعرفة الشاملة رأس
المال الفكري والحفاظ على قيادة المشروع في
سوق التكنولوجيا النووية العالمية ،خاصة في
المفاعالت النيوترونية السريعة والمفاعالت
البحرية.
ونتيجة لذلك ،سيتم تحويل المعرفة والخبرة

الطاقة المتجددة

أديغيا تعطي الضوء األخضر
حصلت  – VetroOGKوهي شركة
تابعة لشركة )نوفا ويند) لروساتوم – على
تصريح إلنشاء مزرعة رياح في جمهورية
أديغيا (روسيا).
تم إصدار التصريح األول لبناء مزرعة رياح
بقدرة  150ميغاواط وساحة تبديل  220كيلو
فولت في منطقتي شوفغينوفسكي وغيغينسكي
من ِقبل جوز اكسبيرتيزا ،وهي هيئة خبرة
حكومية في أديغيا .اآلن ،لجنة العمارة
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والتخطيط العمراني في جمهورية أديغيا هي
التي أعطت الضوء األخضر للمشروع كذلك.
إن الحصول على جميع الموافقات التنظيمية
يعني أن وثائق تصميم المشروع تأخذ في
االعتبار نتائج مسح الموقع واللوائح الفنية،
وتتوافق مع المتطلبات الصحية والبيئية
والسالمة من الحرائق والمتطلبات الرسمية
المنصوص عليها في قانون التخطيط العمراني
الروسي.
وقال أنطون كوفاليفسكي ،النائب األول للرئيس
التنفيذي لشركة (نوفا ويند)“ :تعتبر مزرعة
الرياح في أديغيا أكبر مشروع لطاقة الرياح
في روسيا”“ .يسمح لنا تصريح البناء بجلب
اآلالت إلى الموقع ،مع توقعات بأن يبدأ تسليم
المكونات التوربينية في شهر أغسطس” .يغطي
موقع البناء مساحة  163,913متر مربع.
األخبار تأتي أيضا من اقليم كراسنودار ،حيث
من المقرر بناء مزرعة الرياح بقدرة 200
ميغاواط .قررت السلطات المحلية دعم المشروع
الذي سيحتاج إلى استثمارات بقيمة 20.5
مليار روبل.
وفقا لشركة (نوفا ويند) ،فإن قياسات الرياح
التي يتم أخذها حاليا في منطقة كراسنودار
ستساعد في تحديد المواقع المثلى لتوربينات
الرياح .سيتم االنتهاء من القياسات في مطلع
العام المقبل .تقوم (نوفا ويند) والسلطات
المحلية بالفعل باختيار مواقع اإلنشاء المحتملة
لمنتزه الرياح .قبل البدء في البناء ،يجب فحص
المنطقة بحثًا عن أي مواد متفجرة وتنظيفها عند
الضرورة .سيتم أيضا مسحها بحثاً عن وجود
أي مواقع للتراث الثقافي والتاريخي.

الثقافة واألحداث

المجر تستضيف بروفات
نيوكيدز

بدأ مشروع اإلبداع الدولي لألطفال (األطفال
النوويون “نيوكيدز”) مرحلته التحضيرية
في  6يوليو في المجر .يتم تنظيم المشروع
برعاية روساتوم.
يشارك في مشروع نيوكيدز هذا العام 56
مشاركاً من روسيا ،و 23مشاركاً من الدول
األخرى .يمثل المشاركون األجانب كل من
بنغالديش ،وبيالروس ،والصين ،وكرواتيا،
ومصر ،والمجر ،والهند ،وكازاخستان ،وتركيا،
والمملكة المتحدة.
للمرجعية:
برنامج “األطفال النوويون” هو أحد مشروعات روساتوم
الذي يجمع سنوياً بين األطفال الموهوبين من روسيا
والبلدان األجنبية لتقديم عرض موسيقي .األهداف
الرئيسية للمشروع هي إقامة صداقات بين األطفال من
مختلف البلدان ،من أجل بناء الظروف المالئمة لتنمية
األطفال الموهوبين .تم تنفيذ المشروع بدءاً من العام
.2009
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سوف يقوم األطفال بأداء مسرحية “قائمة
لومونوسوف” الموسيقية .وألول مرة ،سيتم
تصوير فيلم بالتزامن مع عرض المسرحية
الموسيقية .سوف يتم إطالق هذا الحدث في كل
من المجر ،وايكاترينبرغ الروسية ،وموسكو.
العرض األول لمسرحية “قائمة لومونوسوف”
سوف يكون في  4أغسطس في أحد مسارح
سكسارد (المجر) .ثم تتم استضافته في كل من
أوزرسك وسنيزينسك  -وهما بلدتان في منطقة
تشيليابينسك في روسيا .وفي موسكو ،سيتم
تقديم المسرحية الموسيقية في مسرح ايت سيت ار
في  15و  16أغسطس.

بدء البث العالمي لفيلم
“جنات عدن البرية :روسيا”
بدأت قناة ناشيونال جيوجرافيك في البث
العالمي للفيلم الوثائقي “جنات عدن البرية:
روسيا” في  15يوليو .2018
على مدى عدة أشهر ،حمل طاقم فيلم جنات
عدن البرية أدواته إلى أكثر المناطق النائية في
منطقة تمتد على مسافة  10 000كيلومتر من
الشرق إلى الغرب وتشكل أكبر بلد على كوكبنا.
للمرجعية:
يتم تقديم مشروع “جنات عدن البرية” إلى الجمهور
بواسطة روساتوم ،وتذيعه ناشيونال جيوجرافيك.
ويشمل تصوير إو�ذاعة سلسلة من األفالم الوثائقية
الطويلة عن المواقع األصلية حيث تكون المناطق
البيئية ُعرضة بشكل خاص آلثار ظاهرة االحتباس
الحراري .ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في جذب
انتباه المجتمع الدولي إلى تغير المناخ والحاجة إلى
انتقال عالمي إلى الطاقة النظيفة.

وكما أفادت روساتوم“ :سوف يصطحب الفيلم
المشاهدين في رحلة ال تُنسى عبر المناطق
النائية وغير المستكشفة في روسيا ،بما في
ذلك كامتشاتكا وألتاي والقطب الشمالي .هذه
المناطق اإليكولوجية الوعرة الهشة مهددة
باآلثار المدمرة لتغير المناخ”.

عرض مجلس الطاقة العالمي
بدأت اللجنة الوطنية الروسية التابعة
لمجلس الطاقة العالمي بعرض سان
بطرسبرغ باعتبارها المدينة المضيفة
 ،وبدعم من وزارة الطاقة الروسية.
وباعتبارها راعية لمجلس الطاقة العالمي
وعضو في اللجنة الوطنية الروسية التابعة
لمجلس الطاقة العالمي ،تدعم روساتوم
العرض بشكل كامل.
كما تتوقع البالد تعزيز الحوار بين الجيل
الجديد من المتخصصين في الصناعة .وتنص
الوثيقة على ما يلي“ :تشدد روسيا على دعم
وترويج األفكار التي طرحها المتخصصون
الشباب في مجال الطاقة ،واندماجهم في الفكر
العالمي للتنمية الحالية والمستقبلية لصناعة
الطاقة ،وتراكم القدرات الفكرية واإلبداعية من
أجل تنمية قطاع الطاقة في روسيا والعالم
بأسره”.
المواعيد المقترحة للحدث في سان بطرسبرغ،
مهد اإلنتاج الصناعي الروسي التاريخي ،من
 11إلى  15يونيو .2022
سيتم فتح باب التصويت للبلد المضيف حتى
 29يوليو .2018
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القوى العاملة المدربة،
التحدي األكبر أمام محطة
الطاقة النووية روبور :م.
علي ذو القرنين
يتحدث العالم النووي البارز في بنغالديش
والرئيس السابق للجنة الطاقة الذرية م.
علي ذو القرنين عن العقبات التي تعترض
تحقيق حلم البالد بتسخير قوة الذرة لتلبية
الطلب من اقتصادها المتنامي بسرعة.
يتحدث العالم النووي حول ما الذي أفضى
إلى قرار حكومة بنغالديش في إيجاد شركاء
ومتعاونين وممولين لمحطة الطاقة النووية
روبور.

كيف وصلت بنغالديش إلى تحقيق حلمها
الطويل األمد بتسخير الطاقة الذرية؟
يجري حاليا تشييد أول وحدة في أول محطة
للطاقة النووية في البالد ،بينما تم الحصول
على الموافقة لتركيب الوحدة الثانية .وصلت
البالد إلى هذه المرحلة بعد إكمال العديد من
الخطوات المطلوبة .تمت أول مبادرة في عام
 1961لتركيب محطة للطاقة النووية بالقرب
من نهر بادما في بابنا .ومع ذلك ،فلم ينجح
المشروع في ذلك الوقت .تم إحياء المشروع في
عام  ،2009عندما تولت حكومة يقودها حزب
عوامي مسؤولية الحكومة .تم توقيع صفقة مع
روسيا لتركيب محطة الطاقة النووية .خالل
زيارة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة لروسيا في
يناير  ،2013وقعت روسيا اتفاقية قرض بقيمة
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 500مليون دوالر للبحث التقني حول محطة
الطاقة النووية المقترحة .كما وضعت الحكومة
حجر األساس لمحطة الطاقة النووية في
روبور ،بابنا ،في أكتوبر من نفس العام .في
 25ديسمبر  ،2015وقعت هيئة الطاقة الذرية
في بنغالديش اتفاقا مع  ASEالروسية التي
تديرها الدولة.
في وقت الحق ،افتتحت رئيسة الوزراء الشيخة
حسينة البناء الرئيسي لمحطة الطاقة النووية
في روبيور ،بابنا في موقع المشروع .وقد دفع
هذا الحدث أخي ار البالد خطوة أخرى إلى األمام
لتحقيق حلم البلد الذي طال انتظاره.
ما هي التحديات التي واجهت بنغالديش في
الوصول إلى هذه المرحلة؟
الجواب :للوصول إلى المرحلة الحالية ،فإن
المهمة التي يمكن اعتبارها أسهل من المهام
األخرى هي الحصول على األرض لمشروع
محطة الطاقة .تم الحصول على األرض في
وقت سابق ونحن لم يكن علينا أن نبحث عن
األرض .في بلد مكتظ بالسكان مثل بنغالديش،
تحديا إذا
كان الحصول على األراضي يمثل ً
لم يتم الحصول على األرض بالفعل .وبصرف
النظر عن هذا ،فقد كان هناك العديد من
المهام الصعبة .تمويل المشروع ،واختيار البلد
التي سوف يتم شراء المفاعل منه ،واختيار
المقاول المناسب كانت بعض المهام الصعبة
للغاية.
كان الجزء األكثر صعوبة في المشروع بأكمله
هو تدريب القوى العاملة ،والتي تفتقر إليها
بنغالديش .كان علينا أن نبدأ من الصفر ومن
أجل بلد نام مثل بنغالديش ،ليس األمر سهالً
دائماً .إنها أول محطة للطاقة النووية بالنسبة

لنا ،ولهذا السبب فقد كان اختيار دولة شريكة
صعبا
ار
لهذا المشروع الحساس والطموح قرًا
ً
آخر.
كيف نجحت بنغالديش في التغلب على
الصعوبات؟
الجواب :لقد تعاملت الحكومة مع هذه القضايا
ببراعة .أوال ،وضعت بنغالديش اعتقادا بأنها
قابلة للتنفيذ .يجب أن تكون رئيسة الوزراء
تستحق الثناء عليه .إلى جانب ذلك ،ساعدتنا
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروسيا في حل
العديد من المشاكل .لدينا الهند بجانبنا كذلك.
بنغالديش ال تزال على الطريق الصحيح .في
الواقع ،كان الشرط الرئيسي لبنغالديش هو
الحصول على الشجاعة والقوة العقلية لتركيب
محطة للطاقة النووية ،والتي غرستها الحكومة
بنجاح في المواطنين .بعد ذلك ،ما كان
ضرورًيا هو اختيار الموصل الصحيح .في هذه
الحالة ،اخترنا روسيا وهم يعملون على ذلك.
شيء آخر مهم هو حل مشكلة التمويل ،والتي
كانت تديرها روسيا مرة أخرى في صورة قرض.
يجري العمل في إنشاء الوحدة  1من محطة
روبور للطاقة النووية ،كما حصلت الوحدة
أيضا على ترخيصها .وستتمكن محطة
ً 2
توليد الكهرباء من توليد ما يصل إلى 2400
ميغاواط من الطاقة من هاتين الوحدتين
مجتمعتين .لقد تم تدشين البناء األساسي
لمفاعل الوحدة األولى من قبل رئيسة الوزراء،
وحتى اآلن فإن التقدم في البناء يأتي في
الموعد المحدد وهو خبر عظيم بالنسبة لنا.
محطة الطاقة هذه هي حلم عزيز منذ زمن
طويل للمواطنين ونحن نتقدم بجرأة نحو تحقيق
الحلم.
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من المرجح أن يغير مشروع كبير مثل محطة
الطاقة النووية روبور ثروة المواطنين .وتشارك
العديد من الشركات الكبيرة في البالد في تطوير
هذا المشروع في حين أنها خلقت أيضا فرص
العمل لألفراد والفرص للشركات الصغيرة كذلك.
قد ال تتعرف على المنطقة بعد  10سنوات من
اآلن والتي سيكون سببها التحول الحالي.
هل تحتاج بنغالديش إلى أي مساعدة في
تطوير البنية التحتية النووية؟
الجواب :بنغالديش هي بلد مبتدئ على
اإلطالق في قطاع الطاقة النووية .لم يكن
لدى البلد خبرة سابقة وال مال وال قوة بشرية.
لذلك ،نحن بحاجة إلى عون أو مساعدة من
اآلخرين من البداية إلى النهاية .كما سبق أن
قلت ،فإن محطة الطاقة هي مشروع حساس
وعالي التكنولوجيا ،لذلك فنحن بحاجة إلى كل
من التكنولوجيا واألموال لتحقيق المشروع .نحن
أيضا بحاجة إلى المعرفة التقنية بشأنها واآلن
نحن نقترب من اإلعداد المناسب من جميع هذه
الجوانب.
ما هي األشياء التي تحتاجها بنغالديش حاليا
لتطوير بنيتها التحتية للطاقة النووية؟
الجواب :القوى العاملة .نحن بحاجة إلى قوة
بشرية مدربة ومتمرسة ونحتاجها في أسرع وقت
ممكن .نحن بحاجة إلى إعداد القوى العاملة
الخاصة بنا ويجب أن تبدأ العملية اآلن بحيث
يمكننا تشغيل المصنع بأنفسنا قريباً جداً.
إن تشغيل محطة طاقة نووية هو أمر تقني
تماما .لدينا طالب موهوبون ونحن بحاجة إلى
ً
تحفيزهم حتى نتمكن من تأهيلهم بسرعة.
أيضاً ،نحن اآلن بحاجة إلى القوى العاملة
لرصد وفهم األعمال الجارية لتركيب محطة

للطاقة .لقد بدأ بناء محطة الطاقة بالفعل
ونحن بحاجة إلى الرصد واإلشراف على عملية
التركيب بأكملها للتأكد من أن كل شيء يجري
على النحو المخطط له .وقد اعتبرت الحكومة
بالفعل هذا المشروع من المشروعات ذات
األولوية .يجب أن يتقدم المشروع بطريقة أكثر
تنسيقا .يجب أن تكون هيئة الطاقة الذرية في
بنغالديش والحكومة أكثر صدقاً ويجب أن
يقوموا بكل هذه األشياء بطريقة مخططة وفي
الوقت المناسب.
السالمة واألمن من األمور الهامة لمحطة
الطاقة النووية .ما هي التدابير التي وضعت
لضمان السالمة في أول محطة للطاقة
النووية ببنغالديش؟
الجواب :سيكون لمحطة الطاقة هذه نظام أمان
من خمس مراحل وتكنولوجيا الجيل الثالث.
وقعت روسيا اتفاقية مع بنغالديش إلزالة
النفايات المشعة .وبصفتها دولة جديدة في
قطاع الطاقة النووية ،تحتاج بنغالديش إلى
ضمان اإلدارة السليمة للنفايات المشعة .نحن
بحاجة لإلشراف على أن كل شيء يحدث وفقا
لالتفاقية ويلبي جميع المعايير التي وضعتها
الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
سيتعين على الحكومة التفكير في بعض
القضايا الجديدة مثل ضمان أن الطالب الذين
يدرسون الطاقة النووية ال يهاجرون خارج
البالد .قد تقدم الحكومة لهم بنية دفع خاصة
حتى يبقوا في البالد .تحتاج الحكومة إلى
أيضا .لدينا
التركيز على مثل هذه القضايا ً
الهند والصين كدولتين مجاورتين لنا ،واللتان
تقدمتا بالفعل في مجال الطاقة النووية .علينا
أن نصل إلى المراحل التي وصلتا إليها،
وسوف نفعل ذلك يوماً ما بالتأكيد.
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زيادة المحتوى المحلي
استضافت القاهرة ندوة لموردي ومقاولي
المحطة النووية .في أوائل شهر يوليو،
نظمت هيئة الطاقة النووية في مصر ،و
( ASEالقسم الهندسي في روساتوم) ،ولجنة
التوطين القومية المصرية ندوة للموردين
المحتملين والمقاولين في مشروع الضبعة.
وتحدث الخبراء من  ،ASEالتي تعمل كمقاول
عام ألول محطة للطاقة النووية في البالد،
عن المحتوى المحلي للمشروع ،إو�جراءات
الشراء ومراقبة الجودة واستراتيجية البناء
واإلجابة على أسئلة الشركات المصرية.
حضر الندوة كبار المسؤولين من هيئة الطاقة
النووية في مصر ،وو ازرة الكهرباء والطاقة
المتجددة ،وو ازرة اإلنتاج الحربي في مصر.
وقال الدكتور أمجد الوكيل ،رئيس مجلس إدارة
هيئة محطات الطاقة النووية“ :إن الشركات

المصرية مهتمة بمشروع بناء محطة للطاقة
النووية .ووفقا للخطط ،فسوف يتم شراء ما ال
يقل عن  % 20من اآلالت والخدمات للوحدة
األولى من محطة الطاقة النووية محليا .إن
حصة المحتوى المحلي في الوحدات الالحقة
ستزيد” .ووفقا لما ذكره الدكتور أمجد ،فإن
عشرات الشركات المصرية ستتلقى أوامر
البناء واللوجستيات والمشتريات.
وقال غريغوري سوسنين ،نائب رئيس ASE
إن الشراكات مع المقاولين المحليين هي مبدأ
أساسي في أعمال روساتوم ،كما أوضح قائالً
“لقد أتاحت لنا الندوة فرصة لتقديم معلومات
مفصلة لكل طرف مهتم بالمشروع والحصول
على شركاء محتملين ،معظمهم من موردي
مواد البناء ومقدمي الخدمات حتى اآلن”.
ستعقد مناقشة معمقة حول التعاون مع
الشركات المصرية في منتدى الموردين في
روساتوم بالقاهرة في خريف هذا العام.

