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ومع زيادة عدد طالب FDTN، تزداد المجموعة. ففي أكتوبر/تشرين 
األول بدأ عشرة طالب جدد دورتهم الدراسية في يورك. وأثناء أسبوعهم 
األول قمنا باالنضمام إليهم في «يوم تعزيز الفريق». وكان هذا الحدث 
األول بين أنشطة عديدة تم التخطيط لها للسنة القادمة والتي ستساعدنا 

جميعنا على إنهاء العمل في هذا المجال.
المشروع  روابط  من   FDTN لـ  األخيرة  الميزة  وتنشأ  هذا، 
تمنحنا عملية ال مثيل  الروابط  الصناعيين. وهذه  بالشركاء  الوثيقة 
الصناعة.  في  يعملون  الذين  أولئك  من  والمعرفة  الخبرة  من  لها 
باإلضافة إلى ذلك، سيستفيد الطالب، مثلي، الذين يريدون مواصلة 
في  العمل  بيئة  من  المباشرة  التجربة  من  االتجاه،  ذلك  في  مهنهم 

.CCFE المنشآت كما هو الحال في
وبالنتيجة، فقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي ليس لتخريج 
طالب الدراسات العليا فحسب، بل أيضًا لتطوير باحثي المستقبل 

في مجال صناعة طاقة االندماج. وبوجود توكاماك tokamak، أكبر 
جهاز اندماج حراري في العالم وهو مفاعل تجريبي نووي حراري 
دولي (ITER)، وهو حاليًا قيد اإلنشاء في جنوب فرنسا، (باإلضافة 
إلى الليزر األكبر في العالم في منشأة القدح الوطنية والذي يؤدي 
تجارب ما قبل االندماج في شمال كاليفورنيا)، فإن هذا النمط من 
تمويل  وإن  المجال.  هذا  في  للمستقبل  حاسمًا  االستثمار سيكون 
بدون وجود عمال مهرة  ولكن  رائعًا،  يعد شيئًا  المنشآت  مثل هذه 

لتشغليها، فإن أبحاث طاقة االندماج سوف تتوقف.  
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«أنا هنا كي أراقبكم» بهذا بدأت عالمة اإلنسانيات أربيتا روي 
Arpita Roy حديثها وهي تقدم نفسها في عام 2007 إلى حشد كبير 

من فيزيائيي الجسيمات. في ذلك الوقت، كان هؤالء العلماء يسابقون 
المصادم  أال وهو  العالم،  أكبر جهاز في  العمل على  الزمن إلتمام 
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