
1ّ ذو را م 

ذدان ا  ،رةر اظت ا   ،ووت اق اط ذرا ط دوا وم اد  دف وء 
.ذب  ان ا ت ار ادم، وظ دا م وان او س ر قت طرال ھذه او

 ‘.أ’اري، وس إ اك او ط، وم اوار اوو ذت اد و ان 

 اوو اوو دور

 ب مد وا ر ؟ذا 

ھ وا  ّديرط ا راض ار وا 
دُا ووا  

ھ ول ا مف اا ون ا ة لطا 

 ن وھر ھ اطل ر ن اون ان وأء ال ل ا اذّ ّ م
 و لطا  ًد ،ًز وزو و راض .نداث وض إ وس  تد 
 اط ار ن ا ا ظ ن ادرة اردات اّع ل اطل وت

ا ر طا ا ون ا را واو را طا  ن م. ادو 
ودام ات ا رظرة اا – ز ا و و رو ا و  

  . اط ار د  ات رت أل مٍ  إراء أل ن – ار
 ف ،ومرودا دم ا  بري اا ا  لط ر ،ًط 

 وم رد ادا ون ، أم  ط ر اطل إرع م د ن إذا ّ اقَ 
 .اط ر ارو ت ر

 ذ أن اطل ور ار ّذ  ر ن ادو، اك أراھ درا   ءً 
 ق  وأم طل ون ٢٦٠ ذك  وةً  د وأن  ،ل ص ون ة

 و اطل و  ا اذ رات در  ا ن و .ً  أورَ  ل
ذي اش ا ، لط نذظون ا ذ دة ون  ًل أداءأ  دررون او 

ون، ون أّءَ  وءَ  ر  ًوا ؤ ،دورھم دھمو  ًطل اأ  ةراً . اظو 
د ا   ول، ھذهن ا ن ذ لطو اد ھأ رات أا راا إ 
 . ا ازدھر زز

 ارال ل او ودة م  ھ اطل م ون  طرأ ا ارات س م
ون ا رط. ارو وا ّور اط ر ا دھا )ا ا(،  ن أن 
 داء ل ن ز ،راض ا طر ن زد ادھون ن رط   ام اواء

 س  اوو ات ادام او ودم. ار ن ق وت  اب، وأراض اري
 ون. ام ون  اط اّرات وم ادھ، وا ادھون ن ا ا ب

 ا ادّت م  ط او اك إ س ارم ازدوج اء  ادام
 .واط  ض  ط ز
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 ل م ك لطا   ن تّذا ،دن ا ل نف اد ‘أ’ ادك، وازوا 
 د ب ت  ن و دھور  ا ،ل وا د ؤدي كذ إ و .

 وھذه. اد اذت  ور ت ن ا ‘ار اوع’ م ا ھذه إ ً  ور
 م وي  ظم اب ر ّ أ إَِ ت  أً  ھ اد اّذت

 اد اّذت وار م ارة اظر ت ادام او ودم. اُد اراض ن
 اء دول ور أن ذك ن ون. ان اراد دى ‘أ’ ان  وس اط ،ل
ّدا زم ا ن أو را وطا  ند ا ذك، واوذ  ل ،لا 

طوا دةت زا ن ا تدن ان وا قء طرإ ذر أو او در 
ّ تذ دأو ا رودات ا ذاا ا. 

 و اوط ا را ون ف  اء ادول دة  او ّرس
 اص ر ل ن او، ول. واوة ا ن أر در  د  ء

 أل ن اء ادول  ب إ ً  إ، وأرى وط ر ن واّون ا ون
 ت   اوو، ات ادام ل   درا ن د  واھ اوارد م

 رّوج ا ا او أط ن دم، ّ وً . ار اذ دان  ارة اظر
ر  رأ  ً ّددة أھداف وذات م  َء ن دان ،ّو   با 

 . اوو اووت ادام ن ا اددة ارف ور

 و اذا اّ  رات ً  ا أر  رى   ا رط ل
 رو ا او اق إطر ن ا ،ون إ ر و. اد اط أط
  اِر اء ادول دةَ  وار، ا أر  اوون واوو ام

 ارط، ا ن أو ازاد اوزن ن ون اذن طل  ذات دل را وزز م
م و ر ھذه رادام ا تا رظا. 

 اّذت  م  اِر اؤت  اوظن درب راء ت ل ن وري
دس ات ود كا طن اوم، وا  م ءردات ا راتا  وا 

 دى ا رط اّدي إ ر دت طور ق  ادرب ور أً  ورى .اب
 ارط ا وم ص أدوات ات و اب اروع، ھذا ول. اطل

   ذھ اري ادل را ر م ازم ادم اروع ووّر.  ا واوال
،وو  د  ًّ ن وايأورو و وو واو روو  روط را لد 

ر  . 

وّدى ا  ّ ’وعر اا‘ 

 او ب ن ادم آت

 ادان  او ت

 ار، اذ دان  او ل ن اوت ن زد
ر رةز وا ا :www-naweb.iaea.org/nahu/ 


