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بلبع    مصر مستمرة في تنفیذ البرنامج 
النووي لمواجھة محدودیة إنتاج الكھرباء 

كتب ـ السید حجازي   

0

 

یستعرض الدكتور محمد مرسي رئیس الجمھوریة تقریرا مفصال عن
ملف الضبعة خالل أیام أعدتھ ھیئة المحطات النوویة لتولید الكھرباء

بعد ان عرضھ امس المھندس محمود بلبع وزیر الكھرباء والطاقة.

التعدیات على محطة الضبعة - صورة ارشیفیة

 علي الدكتور هشام قندیل رئیس مجلس الوزراء تمهیدا الصدار قرار سیاسي

باقامتها. وقال الوزیر ان مصر مستمرة في تنفیذ برنامجها النووي النتاج الكهرباء

في ظل محدودیة مصادر انتاج الكهرباء من الطاقة التقلیدیة لكونها طاقات ناضبه

ومصادر الطاقة المستجدة من الشمس والرباح لم تتوافر بصورة اقتصادیة وان

الدخول في انتاج الطاقة من المحطات النوویة أصبح مطلبا ملحا, مشیرا إلي

االجراءات التي قام بها قطاع الكهرباء لتنفیذ المحطة النوویة وكیفیة اختیار موقعها

من بین23 موقعا قام االستشاري العالمي بعمل الدراسات الالزمة لها. واوضح أن

قطاع الكهرباء قد اتفق مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة لحصول مصر علي الدعم

الفني لالعداد للبرنامج النووي والدراسات األساسیة النشاء المحطات النوویة

والمشاركة في مواجهة دراسات تخطیط الطاقة حتي عام.2030 كما قام القطاع

باصدار قانون تنظیم االنشطة النوویة االشعاعیة في مارس2010 وٕاصدار الئحته

التنفیذیة وٕانشاء هیئة مستقلة للرقابة النوویة واالشعاعیة تابعة لرئیس مجلس الوزراء

مباشرة, كما تم االنتهاء من دراسات الموقع واختیار منطقة الضبعة كأفضل موقع

من بین23 موقعا.

وتستوعب أربعة مفاعالت بسعات اجمالیة6 آالف میجاوات وتم تدریب الكوادر

البشریة بالتعاون مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وشركاء مصر الدولیین من

فرنسا وأمریكا وروسیا وكوریا والصین وتم االنتهاء من الدراسات الفنیة والمواصفات
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فرنسا وأمریكا وروسیا وكوریا والصین وتم االنتهاء من الدراسات الفنیة والمواصفات

وتمت مراجعة الشروط العامة والتعاقدیة لمناقصة اول محطة بمجلس الدولة

والمناقصة جاهزة حالیا للطرح عالمیا منذ فبرایر2011 وأوضح التقریر احداث

التعدي علي موقع الضبعة من قیام بعض األهالي باالعتصام أمام بوابة الموقع

مانعین العاملین من الدخول او الخروج وتمت مخاطبة الجهات المعنیة التخاذ

االجراءات لتأمین الموقع والمنشآت الحیویة الداخلة اال انه في13 ینایر2012 قام

عدد من االهالي باالشتباك مع قوة تأمین الموقع واقتحامه وتحطیم السور الخارجي

والذي یبلغ طوله22 كیلو مترا مطالبیین بأحقیتهم في االرض ومهددین بعدم إقامة

المحطة النوویة بعد ان تم تعویضهم عن مزروعاتهم ومبانیهم التي أنشاؤها بقوة

وضع الید. وأشار التقریر الي تنمیة المنطقة المحیطة بها والمستفید االول هم

سكان المنطقة والمناطق المجاورة حیث سیشارك في انشاء المحطة مابین5 و6

االف شخص لمدة5 سنوات متصلة وفي حالة تنفیذ4 وحدات تستمر االعمال20

عاما ویشارك في صیانة وتشغیل الوحدة الواحدة الف شخص وفي حالة تنفیذ4

وحدات یصل العدد الي4 االف شخص علي مدار عمر التشغیل للمحطة النوویة

وهو60 عاما كما تعمل علي فتح الباب امام الصناعات المكملة في مختلف

المجاالت.
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یورانیوم شعبى 
أرید یورارنیوم مخّصب فى بلدى لتشغیل المفاعالت ولو كره الكارھون .

 

الى التعلیق رقم 5 الحاج عبدالمنعم النجدي 
الظاھر علیك متدیین , یعنى بعید عن الواقع وقریب فقط من هللا والفردوس . اللھم یسكنك فى

جناتھ ولكن دع المفكرین یقولوا ما یناسب الوافع .

 

بینى وبینكم .... 
كیف أثق فى دولھ التستطیع حمایة المیاه التى تعنى الحیاه بھا. وال تستطیع تنظیف الشوارع وال
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كیف أثق فى دولھ التستطیع حمایة المیاه التى تعنى الحیاه بھا. وال تستطیع تنظیف الشوارع وال
حمایة محطة الضبعھ التى اعتدى علیھا ھذا العام, أن تقیم مشروع نووى لمد مصر بالكھرباء .

النووه كالنار ممكن تستخدمھا أستخدام ینفع البشریھ وممكن تخرج عن طاعتك وتسبب حرائق
وكوارث . من فضلكم األمن والنظام أوال .

 

بینى وبینكم .... 
كیف أثق فى دولھ التستطیع حمایة المیاه التى تعنى الحیاه بھا. وال تستطیع تنظیف الشوارع وال

حمایة محطة الضبعھ التى اعتدى علیھا ھذا العام, أن تقیم مشروع نووى لمد مصر بالكھرباء .
النووه كالنار ممكن تستخدمھا أستخدام ینفع البشریھ وممكن تخرج عن طاعتك وتسبب حرائق

وكوارث . من فضلكم األمن والنظام أوال .

 

مشروع حتمي 
رسالة الي :: السید حجازي ... یاریت تخلي حد غیرك یكتب عن النوویة ، علشان المشروع

النووي المصري ینھض وینجح ... یاریت تكتب عن حسن یونس

 

 nuclear power is wrong for Egypt
Nuclear power is bad, it is expensive it is unsafe it is old ineffecient

technology qattara hydro electric is better less expencive and safer for
sure Egypt is blessed with sun and wind let Egypt be a leader in renewable

energy not using old odsolite technmology question where are we / you
going to dump the nuclear waist ??????? please Egypt needs modern

thinkers ,not old fashion flowers nuclear power is bad for Egypt nuclear
power is bad for humanity 3adel

 

إذا فعلتھا یا مرسي فقد دخلت الناریخ من أو سع األبواب وفي اآلخرة تدخل الجنة إن شاء هللا

ألنھا إنقاذ لمصر وتقدم علمي وتأكید سیادتھا في قرارتھا . 
إذا فعلتھا یا مرسي فقد دخلت الناریخ من أو سع األبواب وفي اآلخرة تدخل الجنة إن شاء من

أوسع األبواب أیضًا هللا ألنھا إنقاذ لمصر وتقدم علمي وتأكید سیادتھا في قرارتھا وعدم خضوعھا
ألي ضغوط خارجیة أو من عمالء الداخل الذین یكرھون مصر ویكرھون أنفسھم وأحفادھم

القادمین ویعملون لصالح أسیادھم في الخارج مقابل مبالغ كبیرة . وأما الجھلة الذین ال یعرفون
موقف الطاقة في العالم اآلن ومستقبًال وإقتصادیات كل نوع ویتحدثون عن شمس وقمر وریاح فال

نقاش معھم وال یعذرون بجھلم ألنھم ال یعلمون الجدوى اإلقتصادیة والفنیة لكل نوع.

 

المحطات النوویة قنبلة موقوتة 
یا ناس حرام علیكم ... عصر المحطات النوویة انتھي من زمان الن االمان النووي ثبت انھ

خرافة وال یمكن ابدا ضمان سالمة اي مفاعل وحادثة فوكوشیما في 2010 رھیبة لن تتحملھا
مصر. وقامت الحكومة الیابانیة والدول الكبري بتعتیم اعالمي بسبب المصالح. الیابان االن

وضعت خطة الغالق كل المفاعالت النوویة والتخلص منھا النھا شر ال یمكن السیطرة علیھ باي
شكل من االشكال حیث انھارت جمیع نظم االمان االحتیاطیة بسبب الزلزال مما دفع الیابانین الي

استخدام میاه المحیط الھادي لتبرید المفاعل لتفادي االنفجار مما ادي الي تلوث میاه المحیط
الھادي بنسب عالیة من االشعاع وتم اخالء المدن القریبة من المفاعل وتم التعتیم علي التلوث
النووي كما تجاھلت الدول الكبري المشكلة بسبب المصالح المشتركة... العالم االن یتجة الي

مصادر للطاقة النظیفة فكیف با� علیكم نفعل العكس ونستخدم تكنولوجیا من المستحیل السیطرة
علیھا. یاریت االھرام تنشر اذا عندكم ذرة من الشرف

 

إستخفاف دم!! أم إستھانھ باللغة العربیة !! 
إلى كل من یعّلقون على أى خبر منشور بلغة غیر العربیة ؛ من وجھة نظرى الشخصیة إما أن
یكون ھذا إستخفافا منھم لدمائھم أو إستھانة منھم باللغة العربیة !! والتى ھى أعرق وأجمل مما

یكتبون بھا ؛ "الخبر مكتوب بالعربیة فى جریدة عربیة لقوم عرب" ؛ اللغة العربیة باقیة أبد الدھر ـ
ھناك إصدارات لألھرام بلغة غیر العربیة إذھبوا إلیھا إن كنتم تعقلون . برجاء النشر وشكرا.

 

الى صاحب التعلیق رقم 7 
الى االخ نبیل صاحب التعلیق رقم 7 - الموتور یحول الطاقھ الكھربیھ الى طاقھ میكانیكیھ وال یولد

كھرباء
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