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على الغالف
دخلت الواليات المتحدة األميركية متأخرة على سعي األردن إلى بناء
شراكة مع روسيا ،في المجال النووي ،وتحديدًا في قطاع استثمار
مخزون اليورانيوم األردني .وحذت الرياض حذو واشنطن ،مستغلة
النزاع األميركي  -الروسي وضعف عمان االقتصادي وحاجاتها لتمويل

المشروع .وفيما ّأنبت واشنطن ّ
عمان على تعاونها النووي مع موسكو،
اشترطت السعودية على األردن أن ُي َّ
خصب اليورانيوم األردني على
الحدود بين البلدين ،لكن داخل األراضي السعودية .حصلت «األخبار» على
مجموعة وثائق سرية ،أردنية وسعودية ،تكشف طبيعة هذا الملف

والنزاع الجاري حوله .تعود هذه الوثائق إلى عام  ،2016أي إلى ما
قبل توقيع اتفاقيات بين ّ
عمان والرياض على التعاون في مجال
جدوى إلقامة نموذجين
استخراج اليورانيوم ،وعلى إجراء دراسات
ُ
تجريبيين لمفاعلين نووين داخل األردن .وقد وضع أحد االتفاقات

موضع التنفيذ في آذار الفائت ،مع إعالن إرسال  13شابًا سعوديًا إلى
األردن ،بهدف تدريبهم على كيفية استخراج اليورانيوم .تنشر «األخبار»
اليوم وثيقتين سريتين أردنيتين ،ووثيقة سرية سعودية ،إضافة إلى
معلومات منتقاة من أكثر من وثيقة سرية سعودية

وثائق سرية عن الملف النووي األردني

تنافس أميـركي  -روســي ...وابتزاز سعودي

ً
ً
 األردن :نريد أن نكون مركزا إقليميا للوقود النووي أميركا :هذا !bull shitالتاريخ2016/4/19 :
مكتوم
من هيئة الطاقة الذرية األردنية -
مكتب الرئيس
إلى معالي وزير الخارجية وشؤون
المغتربين
إشارة إلى االجتماع الذي ُعقد في مكتبي
يوم الثالثاء  ،2016/4/19في تمام الساعة
 12:00ظ ـه ـرًا ،م ــع مـســاعــد وزيـ ــر األم ــن
الدولي ومنع االنتشار النووي األميركي
«ت ــوم ــاس ك ــان ـت ــري ـم ــان» وع ـض ــو فــريـقــه
ال ـس ـي ــد س ـم ـيــث م ـ ــادوك ـ ــس ،وب ـح ـضــور
سـعــادة السفيرة األمريكية لــدى اململكة
األردنية الهاشمية.

ً
مسؤول أردني يطرد مسؤوال
أميركيًا بسبب تلفظ األخير
بألفاظ نابية بحق األردن

ُ
أرف ـ ـ ـ ــق مل ـع ــال ـي ـك ــم ت ـف ــاص ـي ــل االجـ ـتـ ـم ــاع
ُ
ّ
م ــدار الـبـحــث ال ــذي أنـهـيــتــه بـعــد أن تلفظ
كانتريمان بألفاظ نابية ،علمًا بأن سعادة
ّ
السفيرة األمريكية قد اتصلت بي عقب
االجـتـمــاع وأعــربــت عــن أسـفـهــا ملــا حــدث
وق ـ ّـدم ــت اعـ ـت ــذاره ــا وط ـل ـبــت ل ـقــائــي غ ـدًا
ُ
ووافقت على
األربعاء املوافق 2016/4/20
لقائها.
رئيس الهيئة
الدكتور خالد طوقان
محضر اجتماع السيد توماس كانتريمان
هيئة الطاقة الذرية األردنية
عمان 2016/4/19
ُعقد اجتماع مع السيد توماس كانتريمان،
مساعد وزير األمن الدولي ومنع االنتشار

ال ـنــووي فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمــريـكـيــة،
وع ـضــو فــريـقــه الـسـيــد سـمـيــث مــادوكــس
بحضور سـعــادة السفيرة األمريكية في
عمان وعطوفة الدكتور كمال األعرج ،نائب
رئـيــس الـهـيـئــة ،مـفــوض مـفــاعــات الطاقة
ال ـن ــووي ــة وال ـس ـي ــدة دل ــع ال ـع ـم ــاري ،مــديــرة
التعاون الدولي في الهيئة وذلك في مكتب
مـعــالــي الــدك ـتــور خــالــد ط ــوق ــان ف ــي هيئة
الطاقة الذرية األردنية وفي ما يلي أهم ما
جاء في هذا االجتماع:
* تمت اإلشارة إلى االجتماع األخير الذي
ُعقد بني الطرفني في شهر أيلول من العام
املاضي على هامش املؤتمر العام التاسع
والخمسني للوكالة الدولية الــذريــة وكذلك
االجتماع األخير مع السيدة آن هارينغتون
نائب مدير شــؤون الدفاع وعــدم االنتشار
في وزارة الطاقة األمريكية الــذي ُعقد في
ع ـم ــان ف ــي ال ـعــاشــر م ــن ال ـش ـهــر ال ـج ــاري
ن ـي ـســان  .2016والـ ـ ــذي ت ــم خ ــال ــه بحث
اتفاقية  123األمريكية والسبل التي من
شأنها التوصل إلى اتفاق بني الطرفني.
* استهل السيد كانتريمان الحديث بأن
على األردن أن ينظر إلــى الطاقة املتجددة
وأه ـم ـه ــا ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة ال ـت ــي تـلـ ّـبــي
االحتياجات الوطنية على املــدى القصير
واملتوسط وليس إلى الطاقة النووية ،وذلك
من وجهة نظر الخبراء األمريكيني بالنظر
إلى وضع الطاقة في األردن.
* أج ـ ــاب م ـعــالــي د .ط ــوق ــان بـ ــأن ال ـق ــدرة
الـنــوويــة هــي استراتيجية وطنية لــأردن
وعلى األردن النظر إلى كافة الخيارات التي
ّ
تلبي احتياجاته .وأشار إلى أن هناك ثالثة
خبراء أمريكيني من ضمن ثمانية خبراء
ض ـمــن الـلـجـنــة ال ــدول ـي ــة الـعـلـيــا لـلـبــرنــامــج
ال ـ ـنـ ــووي األردنـ ـ ـ ــي ي ـع ـم ـلــون ع ـل ــى تـقـيـيــم
البرنامج بكافة عناصره.

* أش ـ ــار ال ـس ـيــد كــان ـتــري ـمــان إلـ ــى أهـمـيــة
االتفاقية  123األمريكية ّ
وعبر عن سروره
وإعجابه باإلنجازات التي حققها البرنامج
النووي األردني ،مشيرًا بشكل خاص إلى
املفاعل النووي األردني للبحوث والتدريب.
* أش ــار مـعــالــي د .ط ــوقــان إل ــى أن هـنــاك
ع ــدة شــركــات أمــريـكـيــة قــامــت بــاالتـصــال
بالهيئة لـلـتـعــاون فــي م ـجــاالت الفضالت
املـشـ ّـعــة وخــدمــات الــوقــود ال ـنــووي ومنها
شــركــة سـنـتــراس األمــريـكـيــة .وه ــذا يؤكد
ّ
التوصل إلــى اتـفــاق لتوقيع
على ض ــرورة
اتفاقية  123األمريكية إلشــراك الشركات
األمريكية وفتح فرص التعاون مع الجانب
األردني في مجال الطاقة النووية.
* أكد السيد كانتريمان ضرورة التواصل
السياسي واالقـتـصــادي مع األردن ّ
وسد
الـثـغــرات الثنائية ،مشيرًا فــي حديثه إلى
ضــرورة توقيع اتفاقية  123وإلــى أن هذا
الــوقــت غـيــر مـنــاســب لبحث االتـفــاقـيــة مع
الـكــونـغــرس األمــريـكــي الـحــالــي وال يتوقع
اختالفًا كبيرًا في الكونغرس القادم .وإن
ُ
اتـفــاقـيــة  123هــي تـعـنــى ب ـعــدم االنـتـشــار
النووي الذي هو موضوع أساس للحكومة
األمريكية وإن ما تم التوصل إليه مع إيران
سيقلل مــن االنـتـشــار ال ـنــووي الحساس
ويـكـفــل األم ــن ال ـنــووي فــي املـنـطـقــة وعلى
األردن احترام ما ّ
يسمى باملعيار الذهبي
ّ
ال ــذي وقـعــت عليه دول ــة اإلمـ ــارات العربية
املـتـحــدة ،واصـفــا إيــاه بالشأن السياسي،
م ـش ـي ـرًا فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه إل ـ ــى أه ـم ـيــة
موضوع التغير املناخي ،معتبرًا أن هذين
ه ـمــا ال ـع ــام ــان األس ــاس ـي ــان وراء أهـمـيــة
املعيار الــذهـبــي ،متمنيًا أن يتطلع األردن
لنفس االهتمامات السياسية ذات الصلة
في موضوع اتفاقية .123
* أشـ ــار م ـعــالــي د .ط ــوق ــان إل ــى أن عــدم

ّ
ابن سلمان يبتز األردن:
أنا كفيل بإقناع األميركيين

االنتشار النووي ال يعتبر التزامًا قانونيًا
فقط وإنما التزام تجاري أيضًا وأن األردن
لــن يتخلى عــن حقوقه التي منحته إياها
ات ـفــاق ـيــة عـ ــدم االن ـت ـش ــار وأن األردن لن
يقوم بعملية التخصيب وإع ــادة تصنيع
الوقوع  E&Rولكن ذلك ال يمنع التخطيط
ل ــذل ــك ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ،وأن ات ـفــاق ـيــة 123
ترفضها دول املنطقة ومنها السعودية
ومصر وليس األردن فقط وعلى الطرفني
األردنـ ــي واألمــري ـكــي الـتــوصــل إل ــى اتـفـ ّـاق
بهذا الخصوص خاصة وأن األردن وقــع
ّ
على معاهدات دولية تؤكد التزامه باألمان
واألمن النوويني وحظر االنتشار النووي.
* أشـ ــار ال ـس ـيــد كــان ـتــري ـمــان إل ــى أن هــذا
ال ـحــديــث ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ل ــن ي ـك ــون في
صــالــح املـبــاحـثــات بــن ال ـطــرفــن ،وأض ــاف
يأت لبحث اتجاهات الدول
بفظاظة بأنه لم ِ
العربية وإنما ليبحث موضوعًا فنيًا.
ّ
* ع ــق ـب ــت سـ ـع ــادة ال ـس ـف ـي ــرة األمــري ـك ـيــة

بدورها بأن موضوع االنتشار النووي هو
مصدر قلق لإلدارة األمريكية.
ّ
* ع ــق ــب م ـعــالــي د .ط ــوق ــان بـ ــأن األردن
يطمح في أن يكون مركزًا إقليميًا للوقود
ال ـنــووي فــي املستقبل بحيث يـخــدم كافة
دول املنطقة التي تسعى إلى بناء محطات
نووية.
* قاطع السيد كانتريمان معالي د .طوقان
ّ
فــي حــديـثــه ،مستخفًا بالطموح األردن ــي،
ّ
وتلفظ بألفاظ نابية ( )Bull Shitدفعت
معالي د .طوقان إلى إنهاء الحديث والطلب
مــن الـسـيــد كــانـتــريـمــان إمــا أن يـغــادر من
مكتب معاليه في الحال أو أن يغادر معاليه
املكتب.
* اتصلت سعادة السفيرة األمريكية عقب
االجتماع بمعالي د .طــوقــان وأعــربــت عن
أسفها ملا حدث ّ
وقدمت اعتذارها وطلبت
لقاء معاليه غدًا األربعاء ووافق معاليه على
لقائها.

واشنطن ّ
لعمان:
تخصيب اليورانيوم ممنوع
التاريخ 2016/4/19
مكتوم
من مديرة إدارة العالقات الدولية
والمنظمات
إلى معالي وزير الخارجية وشؤون
المغتربين
محضر اللقاء مع مساعد وزير الخارجية
األمريكي توماس كانتريمان
التقينا بمساعد وزير الخارجية األمريكي
توماس كانتريمان مساء اليوم بحضور
السفيرة األمريكية في عمان ،وتركز اللقاء
على ما يلي:
ً
أوال :سوء الفهم مع معالي الدكتور خالد
طوقان:
ّ
عبر السيد كانتريمان عن اعتذاره الشديد
ّ
ع ــم ــا ب ــدر م ـنــه أث ـن ــاء ال ـل ـقــاء الـ ــذي جمعه
ب ـم ـعــالــي ال ــدك ـت ــور خ ــال ــد ط ــوق ــان صـبــاح
الـيــوم ،وأضــاف أنــه ،وبحكم موقعه ،يقود
التفاوض مع األردن حــول اتفاق التعاون
النووي مع اململكة ،أو ما يعرف اصطالحًا
بـ ـ ــ( ،)123 agreementوأنــه على ثقة بأن
التعاون بني الطرفني سيغلب في النهاية،
وبـمــا ي ــؤدي ال ــى لـقــائــه ب ـصــورة ودي ــة مع
معالي الدكتور طوقان.
ثانيًا :التوقيع على اتفاق التعاون النووي
()123 agreement
ّ
تطرقنا أثناء االجتماع الى امكانية توقيع
اململكة على االتـفــاق املــذكــور مــع التأكيد
عـلــى أهـمـيــة أن يـعـمــل ال ـطــرف األمــريـكــي
عـ ـل ــى ت ـ ـجـ ــاوز اإلصـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى تـضـمــن
االتفاق ما يمنع األردن من حقه املكفول
وفق معاهدة منع االنتشار في تخصيب
اليورانيوم ،كما أوضحنا للضيف أهمية
بـعــث رس ــال ــة ث ـقــة بـ ـ ــاألردن ،وخـصــوصــا
ً
أن ه ــذا االشـ ـت ــراك م ــوض ــوع أصـ ــا ملنع
املخاطر املرتبطة بانتشار املــواد النووية
وتكنولوجياتها.
أوضــح السيد كانتريمان مــن جهته أنــه،

(أ ف ب)

وبحسب التقييم العام لحاجات األردن،
فإن التخصيب ال يعد مجديًا اقتصاديًا
ً
م ـق ــارن ــة ب ـم ـصــدر ط ــاق ــة اخـ ـ ــرى ،فـضــا
عــن أن الـتـكـنــولــوجـيــا الــروس ـيــة ال تــائــم
األردن ،وخصوصًا في ضوء شح املياه
ً
الــذي تعاني منه اململكة ،هــذا فضال عن
امل ـش ــاك ــل ال ـس ـيــاس ـيــة األخ ـ ــرى املــرتـبـطــة
باالعتماد على روسيا في مجال الطاقة،
وخصوصًا إذا مــا أخــذنــا بعني االعتبار
الـ ـتـ ـص ــرف ــات الـ ــروس ـ ـيـ ــة م ـ ــع دول م ـثــل
أوكــران ـيــا ،كـمــا أش ــار إل ــى أن االتـفــاقـيــات
الروسية ال تتحلى بالشفافية كذلك ،ما
ً
أوقــع دوال مثل هنغاريا فــي مشاكل مع
االتحاد االوروبي.
من جانبنا ،اقترحنا عليه أن يتم النظر
في أدوات غير تقليدية تسهم في تجاوز
ه ــذا االخ ـت ــاف ال ـج ــوه ــري ف ــي امل ــواق ــف،
عبر وضع املوضوع في عهدة مختصني
ف ـن ـيــن وق ــان ــون ـي ــن ي ـسـتـطـيـعــون إي ـجــاد
م ـخ ــرج ي ـح ـقــق ل ـ ــأردن م ــا ي ـص ـبــو ال ـيــه،
وي ـس ـهــم م ــن ج ـهــة أخـ ــرى ف ــي مـســاعــدة
الطرف االمريكي على تجاوز الصعوبات
ّ
يصر،
داخــل الكونغرس األمريكي الــذي
بـحـســب ق ــول ال ـس ـيــد كــان ـتــري ـمــان ،على
ض ـ ــرورة الـ ـت ــزام ال ـ ــدول ب ـع ــدم تخصيب
اليورانيوم.
ثالثًا :قمة األمن النووي:
ّ
عبر السيد كانتريمان عن شكره لقيادة
األردن للجهد املرتبط باملبادرة الخاصة
بمكافحة تهريب املواد النووية ،وللمشاركة
الفاعلة ،بقيادة صاحب الجاللة الهاشمية
املـلــك عبد الـلــه الـثــانــي بــن الحسني املعظم
حـفـظــه ال ـلــه ورع ـ ــاه ،وأشـ ــار كــذلــك ال ــى أن
م ـســاعــده ال ـس ـيــد ســاي ـمــون ل ـي ـمــاج يـقــوم
بالتنسيق حول هذا املوضوع مع سعادة
السفير /بــاريــس فــي سـيــاق تنفيذ خطة
ال ـع ـم ــل األردنـ ـ ـي ـ ــة األم ــريـ ـكـ ـي ــة امل ـش ـتــركــة
الخاصة بمكافحة تهريب املواد النووية.

كشفت خالصة مجموعة مــن الوثائق
واملراسالت السعودية عن مشاورات بني
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
وع ــدد مــن مـسـتـشــاريــه ح ــول الـشــراكــة
النووية مع األردن ،والتي يتحمس لها
ً
ال ـس ـع ــودي ــون ل ـف ــرض ش ــروط ـه ــم أوال
بسبب التناقضات األميركية ـ ـ الروسية
في امللف الـنــووي األردن ــي ،وثانيًا على
خلفية الوضع االقتصادي والسياسي
املـتــردي فــي األردن ،وكــذلــك «االنقسام
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاد ب ـ ــن األردنـ ـ ـي ـ ــن
األصـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن واألردن ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ــن أصـ ــل
فلسطيني» ،كما يقول أحد مستشاري
ابــن سلمان باسم عــوض الله (الرئيس
السابق للديوان امللكي األردنــي) ،الذي
يضيف فــي أحــد تـقــاريــره ،وفــي سياق
عرضه لنتائج محادثاته مع األردنيني:
«إن ط ــوق ال ـن ـجــاة الــوح ـيــد لـ ــأردن هو
ال ـس ـع ــودي ــة ،واألردن ـ ـي ـ ــون م ـس ـت ـعــدون
لــان ـح ـنــاء وال ـق ـب ــول ب ـش ــروط ال ـشــراكــة
الـسـعــوديــة مـقــابــل الـتـمــويــل الـسـعــودي
ودعم االقتصاد األردني».
ومــن أبــرز شــروط ابــن سلمان وفريقه
أن تكون الشركة خمسني في املئة لكل
طرفُ ،
«هم مقابل الرخصة ونحن مقابل
االس ـت ـث ـم ــار» ،والـ ـعـ ـب ــارة البـ ــن سـلـمــان
نفسه في محادثة بينه وبني أحد أبرز
مستشاريه ياسر بن عثمان الرميان.
لكن الشرط األقسى على األردنيني هو
أن يتم استخراج اليورانيوم من األردن
ويـ ـج ــري ال ـت ـخ ـص ـيــب داخ ـ ــل األراض ـ ــي
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ق ـ ــرب الـ ـ ـح ـ ــدود األردنـ ـ ـي ـ ــة،
بـحـســب اش ـت ــراط اب ــن س ـل ـمــان .وطـلــب
األخير من مستشاره باسم عوض الله
إبالغ األردنيني بضرورة أن يستجيبوا
للرغبة السعودية بالشراكة ،ألنه وحده
القادر على إقناع االميركيني ،املرتبطني
بـصـفـقــات بـمـئــات م ـل ـيــارات ال ـ ــدوالرات
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ب ـ ـعـ ــدم مـ ـن ــع األردن مــن
العمل على برنامجه الـنــووي ،حتى لو
بالتعاون مع الجانب الروسي.
ف ــي م ــا ي ــأت ــي ،وث ـي ـقــة س ــري ــة سـعــوديــة
ت ـت ـضـ ّـمــن م ـع ـل ــوم ــات ع ــن امل ـف ــاوض ــات
النووية مع األردن:

المنطقة

دراسة سرية سعودية بتاريخ
 12شعبان  1437هـ الموافق
لـ2016/5/20
ً
بناء على طلب صاحب السمو امللكي ولي
ولي العهد األمير محمد بن سلمان ،نرفع
إليكم تقريرنا الخاص لنسخة معدلة عن
النسخة األولى التي كنا ّزودناكم بها:
مــدي ـنــة امل ـل ــك ع ـبــد ال ـل ــه ال ــذري ــة الـسـعــوديــة
والشراكة النووية مع األردن:
ت ــم تــوقـيــع اتـفــاقـيــة ثـنــائـيــة ب ــن الـسـعــوديــة
واألردن للتعاون فــي مـجــال استخدامات
الـطــاقــة الـنــوويــة بـتــاريــخ  22كــانــون الثاني/
يناير  ،2014وتـهــدف االتفاقية ،كما جاء
في مقدمتها ،الى التعاون والسعي لتطوير
استخدامات الطاقة النووية باإلضافة الى
تقديم األبـحــاث األساسية والتطبيقية في
مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها وأعمال
التصميم واإلنشاء واإلنتاج والتشغيل.
وفي ضوء تعاون مدينة امللك عبد الله الذرية
مع الجانب األردنــي ،أفادنا الجانب األردني
بما يلي:
 أجـ ـ ــرت األردن ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ــدراسـ ــاتالـخــاصــة بتحديد مــواقــع إن ـشــاء املحطات
النووية ،واستبعدت املنطقة الوحيدة املطلة
على البحر لديهم (خليج العقبة).
 ت ــم اخ ـت ـيــار مـحــافـظــة ال ــزرق ــاء (منطقةع ـمــرة) ،وهــي منطقة داخلية ال تطل على
ُ
بـحــر ،وســتـسـتـخــدم فــي ه ــذه الـحــالــة املـيــاه
املعادة التدوير لتبريد املفاعل.
 أجرت األردن دراسة حول اختيار التقنيةّ
للتبني في مشروعهمً ،
وبناء على
املناسبة
ّ
دراسات الجدوى التي تم إجراؤها ،تم اتخاذ
ّ
قــرار بتبني التقنية الروسية والتعاون مع
روسيا في بناء مفاعلني من طراز -VVER
.pressurized water reactor 1000
 قامت شركة تعدين اليورانيوم األردنيةالتابعة لهيئة الطاقة الذرية األردنية بدراسة
مصادر اليورانيوم في األردن ،بالتعاون مع
شركات فرنسية.
وأظ ـهــرت النتائج األول ـيــة وج ــود مــا يقارب
 269مـلـيــون طــن مــن خ ــام الـيــورانـيــوم في
وســط األردن ،بمتوسط تركيز  135جزء
من املليون من أكسيد اليورانيوم.
وإث ـ ـ ــر ذل ـ ــك ق ــدم ــت ه ـي ـئ ــة الـ ـط ــاق ــة ال ــذري ــة

األردن ـي ــة ال ــى مــديـنــة املـلــك عـبــد الـلــه للطاقة
الذرية السعودية عرض شراكة في البحث
والـتـطــويــر واالسـتـثـمــار فــي منطقة وســط
األردن ،بـمــا سيتيح للسعودية أن تدخل
كـشــريــك اسـتـثـمــاري فــي تـســويــق الكعكة
الصفراء (وهــو مسحوق يــورانـيــوم مركز
غير قابل للذوبان في املــاء ،بحيث يحتوي
ع ـل ــى ن ـح ــو  %80م ــن الـ ـي ــورانـ ـي ــت .وه ــو
يستخدم إلعداد وقود للمفاعالت النووية).
وانطالقًا من هذا املشروع ،فإنه سيتم بناء
وح ــدة تجريبية إلن ـتــاج الـكـعـكــة الـصـفــراء
كجزء من مرحلة البحث والتطوير ،حيث
ي ـك ـل ــف املـ ـ ـش ـ ــروع  38.400.000دوالر
أم ـيــركــي ،ويـتــوقــع أن تـصــل تكلفة إنـشــاء
الوحدة الصناعية إلنتاج الكعكة الصفراء
إلى  400مليون دوالر.
توصية مدينة امللك عبد الله :في ضوء ما
ت ـقــدم ،ف ــإن األردن بـحــاجــة ال ــى مساهمني
في االستثمار في مشروعهم مع روسيا،
وسيمثل االسـتـثـمــار مــن قبل السعودية،
ب ــامل ـش ــارك ــة ف ــي م ـح ـطــة ال ـط ــاق ــة ال ـن ــووي ــة
األردنية ،فرصة مهمة ستتمكن من خاللها
اململكة من كسب تجربة مهمة في مجال
التكنولوجيا الـنــوويــة ،وبـنـ ًـاء على هــذا فإن
مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة
توصي باملشاركة في االستثمار في محطة
الطاقة النووية األردنـيــة بما يعادل  10في
املئة من كامل تكلفة املحطة (يقدر بمبلغ
مليار دوالر).
ك ــذل ــك ،ف ــإن ال ـت ـعــاون م ــع ال ـجــانــب األردنـ ــي
سيسهم في بناء القدرات البشرية والفنية
السعودية للتنقيب واستخراج اليورانيوم
من منطقة وسط االردن بالدخول مع الجانب
االردني بشراكة في إنتاج اليورانيوم ،وتقوم
مدينة امللك عبد الله للطاقة الذرية واملتجددة
بقيادة املشروع من الجانب السعودي ،ملا
في ذلك من أهمية لبناء القدرات السعودية
في هذا املجال.
وضـ ــع الـ ـي ــورانـ ـي ــوم ف ــي امل ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية:
يوجد في اململكة ما يقارب من ()300.000
ث ــاثـ ـم ــاي ــة الـ ـ ــف طـ ـ ــن ،أي نـ ـح ــو  %5مــن
االحـتـيــاطــي الـعــاملــي مــن الـيــورانـيــوم الـخــام،
وال ـ ـج ـ ــدول الـ ـت ــال ــي ب ـي ـب ــن ت ــرك ـي ــز م ـعــدن
اليورانيوم في املناطق السعودية:

جبل هادن

نتائج المسح
 12.500جزء من املليون

جبل صايد

 116الى  1140جزء من املليون حيث تصل الكمية املتوقعة لليورانيوم الى  3000طن.

منطقة الحناكية

 2500 ،402 ،394 ،324جزء من املليون.

وادي الصويان

 660جزء من املليون

جبل دخال

 87الى  479جزء من املليون

حزم الجالميد

 75جزء من املليون

