
مركز زامبیا النووي
 تم توقیع عقد عام لبناء مركز للعلوم والتكنولوجیا النوویة

 في زامبیا خالل المنتدى الدولي العاشر أتوم اكسبو 2018

 المنعقد في سوتشي. سوف تقوم روساتوم ببناء المرفق في

غضون ست سنوات من تاریخ بدء األعمال.ااااااااااااااااااااااا

 وقد تم التوقیع على الوثیقة من قبل المدیر العام لمعھد التصمیم

 الحكومي المتخصص، فیاتشیسالف جالوشكوف ، نیابة عن

 الجانب الروسي ، كما تم التوقیع نیابة عن الجانب الزامبي من

 قبل األمین الدائم لوزارة التعلیم العالي في جمھوریة زامبیا،

 مابفوتو ساكاال. وقد حضر مراسم التوقیع كل من ألیكسي

 لیخاتشیوف، مدیر عام روساتوم، وماثیو نخوا، وزیر الطاقة

بجمھوریة زامبیا.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 وقد أفادت روساتوم "سوف یكون مقر مركز العلوم والتكنولوجیا

النوویة على بعد 10 كیلو مترات من عاصمة زامبیا، لوساكا. ااا

 وسیشتمل على مرفق أبحاث نوویة یعتمد على مفاعل بحث
 متعدد األغراض یعمل على تبرید المیاه، یصل إلى 10 میجا
 وات، ومجمع معمل حدیث للغایة، ومركز تشعیع متعدد
 األغراض، باإلضافة إلى مركز لألدویة النوویة یعتمد على
سیكلوترون".ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 سوف یتم تطبیق تقنیات اإلشعاع في المركز بشكل رئیسي في
ثالثة مجاالت. المجال األول ھو مجال الرعایة الصحیة.ا

أخبار روساتوم

 للمرجعیة:

 تستخدم مفاعالت البحوث لتطویر االبتكار العلمي
 والتعلیم في أكثر من 50 دولة. حالیاً، ھناك 245
 مفاعل أبحاث عاملة في جمیع أنحاء العالم مع 58
 وحدة تعمل في روسیا. قامت شركة روساتوم ببناء
 أكثر من 120 مفاعل أبحاث في روسیا والخارج.
 في سبتمبر 2017 ، وقعت المؤسسة الذریة
 الحكومیة الروسیة عقًدا إلنشاء مركز للعلوم
 والتكنولوجیا النوویة مع الحكومة البولیفیة. ویجري
 حالیًا بناء المركز في إل ألتو، ومن المقرر أن تبدأ
المرحلة األولى في عام 2019.ااااااااااااااااااااااااااااااا

النشرة اإلخباریة



 سوف یتم تطبیق تقنیات اإلشعاع في المركز بشكل رئیسي في
 ثالثة مجاالت. المجال األول ھو مجال الرعایة الصحیة. سوف
 تستخدم النظائر المنتجة من قبل مركز العلوم والتكنولوجیا النوویة
 لتشخیص وعالج أمراض السرطان وأمراض القلب بشكل
 أساسي. سیؤدي استخدام اإلشعاع في الزراعة إلى تحسین سالمة
 األغذیة وتھیئة الظروف المالئمة لزیادة الصادرات الزراعیة
 الزامبیة. كما سیعمل المجلس على تعزیز تطویر التعلیم والعلوم
 الوطنیة من خالل تدریب خبراء مؤھلین تأھیال عالیا في مختلف
المجاالت.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

التشعیع لتعزیز االقتصاد
 وقعت روساتوم للرعایة الصحیة، وھي شركة تابعة

 لـروساتوم، أربعة اتفاقیات حول تطویر مشروع مركز

التشعیع في كل من البرازیل وإیران ومالیزیا.ااااااااااااااااااااا

 تم توقیع اتفاقیة تطویر المشروع للتنفیذ المشترك وتشغیل
       مركز التشعیع في البرازیل معع شركة CK3.اااااااااااااااااااااااا

 وفقا لتقاریر روساتوم، "تحدد اتفاقیة تطویر المشروع
 خارطة الطریق لتشكیل شركة مشتركة تھدف إلى
 تقدیم خدمات التشعیع للسوق البرازیلیة. سوف
 یستخدم المشروع المشترك التكنولوجیات الروسیة
القائمة على مسرعات االلكترونات واألشعة السینیة

 لتعقیم األدویة ومستحضرات التجمیل ومنتجات الرعایة
الصحیة والتطبیقات الصناعیة األخرى".ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 وفقا لرئیس شركة روساتوم للرعایة الصحیة، دینیس

 شیریدینشینكو، یرى الطرف الروسي إمكانیات في السوق

 البرازیلیة في مجال تعقیم المنتجات الطبیة عن طریق التشعیع.

 وقال "إن استخدام تقنیات التشعیع في قطاع الرعایة الصحیة

 البرازیلي یمكن أن یحِسّن بشكل كبیر من سالمة وجودة السلع

 والخدمات. كما یمكن تعقیم المنتجات الطبیة المعبأة بطریقة غیر

 متأثرة بالظروف الخارجیة بشكل فعال، مما یقلل من خطر

 التلوث في مرحلة اإلنتاج. إن المنتجات المعالجة بطریقة التعقیم

ً من إمكانات التصدیر للشركات  اإلشعاعي سوف تزید أیضا

البرازیلیة العاملة في إنتاج السلع الطبیة ". اااااااااااااااااااااااااااااا

 في إیران، تتعاون روساتوم للرعایة الصحیة مع "شار بارتو

ً لالتفاقیة،  اإلیرانیة" إلنشاء شبكة من مراكز التشعیع. ووفقا

 سوف ینشئون شركة ھندسیة مشتركة سوف تبني شبكة من

 مراكز التشعیع في البالد. وسیتم استخدام المرافق المجھزة

 بمسرعات االلكترونات ووحدات أشعة جاما لتوفیر خدمات

 تجاریة لتعقیم المنتجات الصیدالنیة والتجمیلیة والطبیة، وكذلك

المنتجات الغذائیة.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

للمرجعیة:

 تأسست روساتوم للرعایة الصحیة كشركة تابعة
 لروساتوم، لتطویر وإنتاج المعدات ومنتجات النویدات
 المشعة للطب النووي والطب اإلشعاعي، باإلضافة
 إلى المعدات الصناعیة وحلول التعقیم لمعالجة أنواع
 مختلفة من المنتجات مع اإلشعاع المؤین على أساس
حزمة االلكترون ومنشآت أشعة جاما.اااااااااااااااااااااااا

أخبار روساتوم

النشرة اإلخباریة



 الشریك المالیزي لشركة روساتوم للرعایة الصحیة ھي شركة

 بیتا جاما مالیزیا. وتھدف اتفاقیة تطویر المشروع الموقعة مع

 ھذه الشركة إلى إنشاء شبكة مركز التشعیع. ووفقا للوثیقة، فإنھ

 یتعین على الطرفین وضع خطة عمل مشتركة. سوف تحتوي

 المرحلة األولى من أول مركز مالیزي للتشعیع على مرفق

 معالجة إشعاع الحزمة االلكترونیة، وسیكون تركیزھا الرئیسي

 على التعقیم التعاقدي لألجھزة الطبیة ذات القیمة العالیة والفاكھة

من أجل التصدیر.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ا"سیتیح مركز التشعیع لمالیزیا فرصة لخلق مستقبل أكثر

ً واستدامة للجمیع، ألن ھذه التقنیات ستجلب ً وأمنا  ازدھارا

 تغییرات كبیرة في بیئتنا االجتماعیة واالقتصادیة. وسیسھم في

 تطویر المجاالت الطبیة والصناعیة والزراعیة في مالیزیا، مما

 سیحسن بشكل كبیر من جودة الحیاة". ھذا ما قالھ الدكتور ذو

القفلي غزالي، رئیس مجلس إدارة بیتا جاما مالیزیا.ااااااااااااااااااا

 تم توقیع االتفاقیة الرابعة مع شركة براون كومباني (جمھوریة

 الفلبین). ووفقا لھا، فإن األطراف سوف تقوم ببناء شبكة من

 مراكز التشعیع في الفلبین. «سیوفر المشروع التجریبي، الذي

 سیتم بناؤه في مدینة دافاو، الخدمات التجاریة للمعالجة بالمنتجات

 بإشعاع مؤین. ویمكن أیضا أن تكون بمثابة منصة تعقیم لألجھزة

الطبیة»، وفقاً لما أعلنتھ روساتوم.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 توضح الوثیقة الموقعة مراحل معینة من تطویر المشروع من

دراسات الجدوى إلى البناء والتشغیل.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 السودان یستعد لیصبح
دولة نوویة

 وقعت روساتوم ووزارة الموارد المائیة والري

والكھرباء في جمھوریة السودان مذكرتین.ااااااااااااااااا

 تتناول الوثیقة األولى تدریب الموظفین في مجال الطاقة

 النوویة، بینما تشیر الوثیقة الثانیة إلى تشكیل رأي عام إیجابي

حول الطاقة النوویة في جمھوریة السودان.ااااااااااااااااااااااااااااااا

 ا"كجزء من مذكرة التعاون في مجال تدریب األفراد، اتفق

 الطرفان على تنفیذ مشاریع مشتركة في مجال تعلیم

 وتدریب العاملین الحتیاجات الطاقة النوویة والصناعات

 ذات الصلة. ومن المخطط تنظیم برامج تدریبیة للبنیة

 التحتیة النوویة للجمھوریة، وتطویر التعاون الوثیق بین

 المؤسسات التعلیمیة المتخصصة، وتنظیم دورات تدریبیة،

 ومدارس صیفیة، وندوات، وأولمبیاد، ومؤتمرات

 واجتماعات مائدة مستدیرة بشأن المواضیع النوویة،

 وتدریب المدربین لغرض إجراء دورات في الجامعات

السودانیة وغیرھا من المنظمات التعلیمیة في البالد، وتطویر

 لمرجعیة:

 في دیسمبر 2017 وقعت وزارة الموارد المائیة

 والري والكھرباء لجمھوریة السودان وشركة

 روساتوم اوفرسیز اتفاقیة تطویر المشروع لبناء

 محطة طاقة نوویة عائمة في السودان. ووفقًا التفاقیة

 تطویر المشروع، فسوف تقوم األطراف باستكشاف

إمكانیة بناء محطة نوویة عائمة في السودان.ااااااااااااا

أخبار روساتوم

النشرة اإلخباریة



 استخدام التكنولوجیا الرقمیة
في شركة أتوم إنیرغو ماش

 وقعت شركة أتوم إنیرغو ماش، قسم الھندسة
 المیكانیكیة لشركة روساتوم، وشركة جینیرال
 إلیكتریك على مذكرة تفاھم حول تنفیذ التقنیات
الرقمیة في التصنیع.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 وقد اتفق الطرفان على تطویر التعاون االستراتیجي في

 المنطقة لزیادة كفاءة اإلنتاج، وتحسین العملیات

 التكنولوجیة وخفض تكالیف التصنیع في مصانع أتوم

  إنیرغو ماش. ستقوم أتوم إنیرغو ماش وجینیرال إلیكتریك

 األدب التربوي والعلمي المیداني الخاص وتبادل الطالب»

وفقاً لما ذكرتھ روساتوم.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 تذكر المذكرة حول تشكیل الرأي العام اإلیجابي خطط تطویر

 برامج اإلعالم حول التقنیات النوویة ومجاالت تطبیقھا. كما

 تشمل النوایا في تنظیم الفعالیات التعلیمیة لإلعالم وقادة الرأي

 العام، فضال عن تطویر المعلومات والمواد التدریبیة التي

 تھدف إلى جذب انتباه الجمھور إلى الفوائد االجتماعیة

واالقتصادیة للمشاریع النوویة.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 روساتوم تقوم بتدریب
الموظفین الفنلندیین

 وقعت شركة روساتوم سیرفیس، التابعة لشركة روساتوم،

 مذكرتي تفاھم ثالثیة بشأن التعاون في مجال البنیة التحتیة

النوویة وتدریب األفراد.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 تم توقیع الوثیقة األولى مع مركز أبحاث التقنیة المحدود في

 فنلندا وسانیو وریكوال أوي. «كان الھدف الرئیسي وراء التوقیع

 ھو توسیع نطاق التعاون في مجال التعلیم النووي وتدریب

 الموظفین، وھو ما تتولى روساتوم سیرفیس المسؤولیة الجزئیة

ً على ً لما ذكرتھ روساتوم، كما جاء الذكر أیضا  عنھ» - وفقا

التعاون في البحوث في المذكرة.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 شركاء روساتوم سیرفیس في الوثیقة الثانیة ھم في بي أو زایس

 ودیكرا فنلندا أوي. وقد اتفقوا على التعاون في تطویر التعلیم

 وتدریب الموظفین على مراقبة جودة المشتریات

والمعدات.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

لمرجعیة:

 تأسست روساتوم سیرفیس في العام 2011 ، وأصبحت
 عضواً في قسم "الطاقة الكھربائیة" في روساتوم. تقدم الشركة
 مجموعة كاملة من الخدمات واإلمدادات الالزمة للصیانة
 واإلصالح لمحطات الطاقة النوویة األجنبیة التي تعمل على
 مفاعالت           . وقد كانت الشركة حاضرة في 11 دولة،
 وقامت بخدمة 22 من أصل 37 محطة طاقة نوویة موجودة
مع مفاعالت              في خارج روسیا.ااااااااااااااااااااااااااااا

أخبار روساتوم

النشرة اإلخباریة

VVER

VVER



روساتوم تعرض فیلم
 جنات عدن البریة 

 العرض األول لفیلم وثائقي جدید بعنوان (جنات عدن
 البریة: روسیا) ھو األول من سلسلة جدیدة تسلط
 الضوء على قضیة تغیر المناخ قدمتھ روساتوم في
 مدینة سوتشي الروسیة ویذاع من خالل "ناشیونال
جیوجرافیك" بدءاً من ھذا الصیف.اااااااااااااااااااااااااااا

 یركز البرنامج على النباتات والحیوانات في الموائل الطبیعیة
 الفریدة من نوعھا في روسیا ویسلط الضوء على الموطن
 الفرید والدقیق لجبال ألتاي وشبھ جزیرة كامتشاتكا والقطب
الشمالي.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 الفیلم الوثائقي 1 × 60 ، الذي تم تصویره على مدى 12
 شھًرا ، وھو عبارة عن منتج تم تصویره خارجیاً وسوف یتم
 بثھ عبر أسواق متعددة في إفریقیا وآسیا وأمریكا الالتینیة
والشرق األوسط وأوروبا.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 قال ألیكسي لیخاتشیوف، المدیر العام لشركة روساتوم: "نرید
 أن نلفت انتباه الجمھور إلى أزمة االحتباس الحراري العالمي،
 وأن نعرض التأثیر الضار الذي تسببھ انبعاثات ثاني أكسید

الكربون المتولدة من مصادر الطاقة الكربونیة على كوكبنا".ااا

 وذكر إلین ویندیموث، المنتج المنفذ لإلنتاجات الخارجیة: "إن
 روسیا ھي أرض شاسعة ومراوغة، وقد قمنا باستغالل ذلك
 كصانعي أفالم اللتقاط اللقطات الفریدة لھذه المنطقة المذھلة.
 یساعد ھذا الفیلم الوثائقي المشاھدین على اكتشاف الثروة
 الطبیعیة الغنیة لروسیا وفھرستھا قبل أن تتأثر ھذه الجنة
 الھشة بشكل سلبي وربما غیر قابل لإلصالح من جراء تغیر
المناخ".ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 بإجراء التقییم الحالي الستخدام التكنولوجیا الرقمیة في مقر

 التصنیع في قسم الھندسة المیكانیكیة لشركة روساتوم. سوف

 تتم دراسة الفرص لالستفادة من الحلول الرقمیة اإلضافیة من

 خالل جمیع مراحل اإلنتاج ووضع خریطة طریق للتحول

 الرقمي. سیتم تنفیذ المشروع التجریبي في أتوم انیرغو ماش

في فولغودونسك.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ویقول اندري نیكیبیلوف، الرئیس التنفیذي لشركة أتوم إنیرغو

 ماش «نحن حریصون على تطبیق حلول رقمیة مختلفة في

 البیئة وقطاع إدارة اإلنتاج فھي تتیح لنا تقلیل وقت اتخاذ

 القرار، من أجل تحسین عملیات تحمیل أسطول الماكینات،

 واقتراح حلول تقنیة ومنتجات جدیدة لعمالئنا، وھو أمر مھم

للغایة في إطار حافظة الطلبات سریعة النمو وحجم التصنیع».ا

 ویقول ماھر شیبو، الرئیس التنفیذي لشركة جینیرال
 إلیكتریك للطاقة "یسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لتوسیع
 التعاون الرقمي مع أتوم إنیرغو ماش، أحد قادة صناعة
 الھندسة المیكانیكیة في روسیا. إن التكنولوجیات الرقمیة
الحدیثة تسمح بمستوى كفاءة جدید نوعیاً ".اااااااااااااااااااااا

لمرجعیة:

 أتوم إنیرغو ماش ھو قسم ھندسة الطاقة في
 روساتوم، وواحدة من كبریات شركات ھندسة
 الطاقة في روسیا. وھي توفر حلوالً فعالة
 للصناعات النوویة والطاقة الحراریة والغاز
 والبتروكیماویات. والشركة ھي عبارة عن جمعیة
 تضم حوالي 30 شركة صناعیة كبیرة تعمل في
 مجال البحث والتطویر واألعمال الھندسیة في
روسیا والبلدان األجنبیة.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

أخبار روساتوم

النشرة اإلخباریة



محو الحدود
 اختُتم المنتدى الدولي العاشر أتوم اكسبو 2018،
 والذي ُعقد تحت شعار "الشراكة العالمیة من أجل
ً  النجاح المشترك". كان موضوع االسم نفسھ محوریا
 في الجلسة العامة الرئیسیة التي تضمنت عناوین
 لقادة الصناعة النوویة العالمیة. وفیما یلي أبرز
األفكار التي تم التعبیر عنھا في ھذا الحدث.ااااااااااااااا

الیكسي لیخاتشیوف
الرئیس التنفیذي لشركة روساتوم

 تتأثر الصناعة النوویة العالمیة بثالثة عوامل رئیسیة -
 الوعي البیئي المتزاید، والتحول الرقمي، وعالم متعدد
 األقطاب من الناحیة السیاسیة واالقتصادیة. یجب أن نأخذ
ھذه االتجاھات بعین االعتبار.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

وفقا للرابطة النوویة العالمیة، سیكون علینا تشغیل 20 جیجا وات

ً  من القدرة الجدیدة على المتوسط السنوي (10 جیجا وات سنویا

 في المستقبل القریب، و35 جیجا وات في الذروة). إن تشغیل

 قدرة جدیدة على ھذا المقیاس لیس إنجاًزا فذًا أو اختراقًا ، بل

 ناقًال ، ویجب أن یصبح معتاًدا. ھذا ھو تحد كبیر لروساتوم

والصناعة النوویة العالمیة.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 إن التحالفات الجدیدة - في مجال المشتریات النوویة، والتفاعل

 بین المقاولین وأصحاب المشاریع والحكومات، وبالطبع في

 العلوم - قد تبلورت خالل العقد الماضي. إن شركة روساتوم

 مفتوحة للتعاون مع أي دول أو شركات، سواء كانت العبین

.عالمیین رئیسیین أو منظمات عامة أو شركات مبتكرة صغیرة

محمد شاكر
وزیر الكھرباء والطاقة المتجددة – مصر

 ا- تُعتبر مصادر الطاقة المتجددة من أھم أولویاتنا.
 نحن نخطط لزیادة حصة الطاقة المتجددة إلى 20 %
 من مزیج الطاقة لدینا بحلول عام 2022، و37 %
بحلول عام 2035، و50 % بحلول عام 2050.اااا

اتجاهات

النشرة اإلخباریة



 ینمو االقتصاد التركي بنسبة 5 % على المتوسط السنوي،

 مع زیادة عدد السكان بنسبة 2 %. تعتمد البالد على

 الطاقة المستوردة – حیث یتم توفیر ما یقرب من نسبة 72

 % من الكھرباء من الخارج. ھذا یكلف ما یقرب من 55

 ملیار دوالر أمریكي سنویا. ولذلك فإن محطة الطاقة

النوویة في أكوكیو ستعزز أمن الطاقة في البالد.اااااااااااااا

 كما نخطط لبناء أكبر حدیقة شمسیة في العالم بسعة

 1000 میجا وات، وقد اكتمل الجزء الھندسي من

 مشروع مزرعة الریاح تقریباً. ومع ذلك، فإن الطاقة

 المتجددة لیست بدیالً، ولكنھا تكملة للطاقة النوویة. نحن

 نخطط أن تمثل المحطة النوویة 10 % من مزیج الطاقة

المحلي بحلول عام 2023.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ھورتینسیا خیمینیز ریفیرا
مدیر عام الوكالة البولیفیة للطاقة النوویة

 حتى وقت قریب، كانت بولیفیا متأخرة عن البلدان

 األخرى في قارتھا. وقد تغیر الوضع السیاسي والثقافي
 بشكل كبیر في عام 2005 (عندما تم انتخاب إیفو
ً لبولیفیا، وأصبح أول رئیس من  مورالیس أیما رئیسا

 أمریكا الالتینیة یأتي من مجتمع السكان األصلیین). وقد
ً إلدارة البالد ً تماما ً جدیدا  اتخذت الحكومة نھجا
ً أكبر  واقتصادھا. منذ ذلك الحین، لعب العلم والتعلیم دورا

بكثیر من أي وقت مضى.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ال سیادة ممكنة مع التطور التكنولوجي. ال یمكننا أن نكون

ً بدون العلم والمعرفة. إن الطریقة التي اخترناھا  أحرارا

 لتطویر مشروعنا النووي (سوف تقوم روساتوم ببناء مركز

 للعلوم والتكنولوجیا النوویة في بولیفیا) تعني ضمناً استیعاب

 التكنولوجیا بدالً من االكتفاء باكتساب والمشاركة في البرامج

 التعلیمیة وأكثر من ذلك بكثیر. نحن مھتمون بالتعاون مع

 دول مثل روسیا، التي تعتبر رائدة في مجال التكنولوجیا

النوویة وترى العلم كأحد العناصر الھامة لدولة ذات سیادة.ااا

فالدیمیر سیماشكو
نائب رئیس الوزراء - بیالروس

 بمجرد أن بدأنا ببناء محطة للطاقة النوویة في بیالروس
 (مع مدخالت روسیا)، أوضحت الحكومة موقفھا بوضوح

 - یجب أن تكون محطة طاقة متقدمة وموثوقة تلبي أدق

 معاییر السالمة الدولیة. في عام 2016، زار المدیر العام

 للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، یوكیا أمانو، موقع البناء،
 وأشار إلى أن خطة الحمایة الوطنیة في بیالروس ھي

 واحدة من أنجح المشاریع في البلدان النوویة الناشئة.

  وفي مارس 2018، جاء خبراء االتحاد األوروبي إلى

 إن الكھرباء ھي أحد العناصر األساسیة لألمن القومي، وسوف

نستمر في دعم كل مشروع للطاقة النظیفة.ااااااااااااااااااااااااااااا

 إنشاء محطة للطاقة النوویة روسیة الصنع سیجعل مصر

 العباً لھ معنى في سوق تصدیر الطاقة. الخطط ھي توفیر

 الطاقة للسودان والمملكة العربیة السعودیة. نحن أیضا

 نواصل العمل على توسیع سعة شبكتنا. بنھایة عام

 2019 ، نخطط لزیادة طول شبكات الجھد العالي لدینا

 ثالث مرات مقارنة بعام 2014 (عندما وصلت الحكومة

الجدیدة إلى السلطة في مصر).اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نجاتي یاماك
نائب وكیل وزارة الطاقة والموارد الطبیعیة – تركیا

اتجاهات
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 البالد للتحقق من نتائج اختبارات الضغط على السالمة النوویة.

 ومن المقرر أن تتم زیارتھم القادمة في شھر یونیو (سیتم نشر

 تقریر مراجعة النظراء في شھر یولیو). إن االنفتاح والشفافیة

تخدمان المصالح العامة وتحسنان من ثقافة السالمة العالمیة.اااا

ویلیام دي ماجوود الرابع
 المدیر العام لوكالة الطاقة النوویة التابعة لمنظمة

التعاون االقتصادي والتنمیة

 لدى الدول المختلفة دوافع مختلفة وراء تطویر صناعاتھا

 النوویة الوطنیة. دول مثل بولیفیا تھدف إلى الحصول

 على التكنولوجیا المتقدمة من البلدان األخرى. الصین

 وما شابھھا تعمل على توسیع القدرات المستھدفة.

 بینما یھتم آخرون، معظمھم من البلدان المتقدمة، بقضایا

 البیئة، ال سیما االحترار العالمي، أكثر من اھتمامھم بالحصول على

 الكھرباء. بعبارة أخرى، تستفید كل دولة من التكنولوجیا النوویة

بطریقتھا الخاصة. لكن الخیار الذي یصنعونھ لھ صلة بنا جمیعاً.اااااا

 ھناك عدد قلیل من الدول القادرة على بناء محطة للطاقة

 النوویة دون إشراك دول أخرى. روسیا، على سبیل المثال،

 تشارك العدید من الموردین من تلك الدول التي تقوم ببناء

 محطات نوویة فیھا. یمكن القول بأن الطاقة النوویة قد قامت

 بمحو الحدود الوطنیة وتحولت إلى صناعة عالمیة. نعمل

ً إلنشاء ملعب واحد لصنع القرار. یجب على كل ً معا  جمیعا

 دولة أن تأخذ بعین االعتبار السیاق العالمي مع تحقیق

 األھداف على المستوى الوطني وأن یكون لدیھا شركاء

موثوقون وتكنولوجیا للحفاظ على السالمة في العالم.اااااااااااااا

اتجاهات
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 تقنیات للمملكة العربیة
السعودیة

 وقعت روساتوم الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وھي

 المركز اإلقلیمي لشركة روساتوم في منطقة الشرق

 األوسط وشمال أفریقیا، وشركة سومو القابضة الكائنة في

 السعودیة مذكرة تفاھم لتعزیز التعاون في مجال الطاقة

المتجددة والنظائر ومستلزمات المعدات.ااااااااااااااااااااااااااا

 تمھد الوثیقة الطریق الستكشاف فرص التعاون بین الشركتین عبر

 بناء وصیانة مزارع الریاح في المملكة العربیة السعودیة وتورید

 أنظمة األمن لمرافق البنیة التحتیة وتورید منتجات النظائر

 لالختبارات غیر المدمرة واالستخدامات األخرى، وتورید معدات

الضخ لالستخدامات البلدیة والصناعیة في المملكة العربیة السعودیة.ا

 وقد وقع على الوثیقة كل من ألكسندر فورونكوف، مدیر

 روساتوم الشرق األوسط وشمال أفریقیا، من الجانب

 الروسي، وسعید سالم الناھضي، الرئیس التنفیذي لشركة

سومو القابضة، من الجانب السعودي.اااااااااااااااااااااااااااااااا

 وقد أفاد سعید الناھضي: "إن تعاوننا مع روساتوم
 یھدف إلى تحقیق األھداف في إطار ھذه الخطة
 الطموحة للمملكة في مجال الطاقة والتكنولوجیا
والنھوض الصناعي".اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

لمرجعیة:

 سومو القابضة ھي مجموعة قابضة عالمیة ومستثمر
 مؤسسي یركز على إنشاء النمو في قطاعات األعمال
 الھامة من الناحیة االستراتیجیة لمستقبل المملكة العربیة
 السعودیة. إن نجاح شركة سومو القابضة مدعوم من
 قبل شركات فرعیة ناجحة مثل سومو للعقارات - والتي
 أحدثت ثورة في التخطیط الكبیر للمشروعات وإدارتھا
 وتسلیمھا في المملكة. تجمع شركة سومو القابضة بین
 رأس المال والخبرة الدولیة ومعرفة السوق المحلیة
 لتحفیز نمو األسواق المحلیة. وھي بارعة في تجمیع
 مجموعات رؤوس األموال والخبرات اإلداریة المحلیة
 وأفضل الممارسات الدولیة لتعبئة المركبات االستثماریة
في استجابة للفرص اإلقلیمیة.ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

الشرق األوسط وشمال أفریقیا

النشرة اإلخباریة



 روسیا واألردن تركزان على
التعاون النووي

 وفقاً لما أفادت بھ روساتوم، فقد تم تنفیذ اتفاقیة تطویر

 المشروع بین ھیئة الطاقة الذریة األردنیة وشركة

 روساتوم أوفرسیز وذلك لتمكین الطرفین من إجراء

 دراسة جدوى مشتركة لمشروع بناء مفاعالت ذات
وحدات صغیرة روسیة التصمیم في األردن.اااااااااااااااااااا

 وقال الدكتور خالد طوقان، رئیس ھیئة الطاقة الذریة في

 األردن: "یبدو أن المشروع المحتمل لبناء محطة تولید الطاقة

 من نوع مفاعالت الوحدات الصغیرة أكثر مالءمة وأكثر

حاجة، لذا فإننا نود التركیز علیھ".ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 وقد علق إیفغیني باكرمانوف، رئیس شركة روساتوم

 أوفرسیز قائالً: "نحن على یقین من أن المشاریع التي نقوم

 بتنفیذھا یجب أن تلبي االحتیاجات االستراتیجیة الحالیة

 واھتمامات عمالئنا. ھذا ھو السبب تحدیداً في أننا قررنا

 بالتعاون مع شركائنا األردنیین أن نركز تعاوننا على تعزیز

 مشاریع تكنولوجیا المفاعالت ذات الوحدات الصغیرة القائمة

على الحلول المبتكرة لشركة روساتوم".اااااااااااااااااااااااااااااااا

لمرجعیة:

 قامت شركة روساتوم ببناء محطة طاقة نوویة
 عائمة - أكادیمیك لومونوسوف والتي سوف تصبح
 المشروع المرجعي الفرید في العالم لمحطات
الطاقة النوویة من ھذا النوع.ااااااااااااااااااااااااااااااااا

 تتعاون روسیا واألردن عن كثب في مجال
 تنمیة الموارد البشریة، لتنفیذ البرنامج النووي
 للمملكة األردنیة الھاشمیة. حالیا، ھناك 100
 طالب أردني یُجرون شھادات البكالوریوس
 والماجستیر والدراسات العلیا األخرى الخاصة
بھم في كبرى الجامعات الروسیة.ااااااااااااااااااااا

الشرق األوسط وشمال أفریقیا

النشرة اإلخباریة




