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Abstract 

There are many lessons to be learned from the decommissioning 
experience of destroyed nuclear facilities and sites in Iraq which has been 
used for nuclear activities and contain significant amounts of radioactive 
waste. The decommissioning of bombed nuclear facilities needs detailed 
civil engineering assessments and careful decommissioning planning to 
remove the potential hazards in effective and safe manner. A master 
decommissioning plan has been developed to decommission all destroyed 
nuclear facilities and sites in Iraq. The decommissioning programme started 
in July 2008 and it will continue till December 2025. The plan consists of 3 
phases : the 1st phase (2008-2010) to decommission 3 low radiological risk 
facilities - the intent of this phase is to build the staff capacity and their 
decommissioning capabilities and experience, the 2nd phase (2011-2015) to 
decommission 5 high radiological risk facilities using the experience gained 
in phase 1 and 3rd phase (2016-2025) to decommission the remaining 
nuclear facilities and sites based on radiological risk prioritization scheme. 
The radioactive waste resulted from decommissioning of phase 1 has been 
stored in cargo container placed at Al- Tuwaitha site as a temporary solution 

                                                 
ــــــــــ جمهوريــــة عــــدنان ســــليم جــــرجيس مــــن وزارة العلــــوم والتكنولوجيــــا . د. محاضــــرة عامــــة ألقاهــــا أ (*)

مؤتمر العربي الثاني عشـر لإلسـتخدامات السـلمية للطاقـة الذريـة الـذي نظمتـه الهيئـة في ال العراق،
العربيـــة للطاقـــة الذريـــة بالتعـــاون مـــع هيئـــة الطاقـــة الذريـــة المصـــرية وعقـــد فـــي مدينـــة شـــرم الشـــيخ 

  . 20/5/2015ــــــ  16خالل الفترة بجمهورية مصر العربية 
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until the rehabilitation of the damaged radioactive waste treatment facility 
and building a waste disposal facility similar to that of ANDRA France 
concrete cells for intermediate and low level waste . 

 

جميع المواقع والمنشآت النووية العراقية دمرت في حرب الخليج الثانية عام 
، وتحتوي هذه المواقع النووية على كميات كبيرة ومختلفة من النفايات المشعة 1991

 20وأكبر هذه المواقع هو موقع التويثة النووي الذي يبعد . ذات المخاطر اإلشعاعية
تعاني المواقع النووية . في البداية مركز األبحاث النووية كلم جنوب بغداد وكان يسمى

صبحت في حالة اتصال مباشر مع البيئة لتدمير الذي أصابها خالل الحرب وأمن ا
، حيث تعرضت هذه 2003وقد تضاعفت مشاكل التلوث بعد حرب الخليج الثالثة عام 
لسراق الغوغاء والتي ن قبل االمواقع إلى السلب والنهب بما فيها المعدات الملوثة م

وتتطلب جميع هذه المنشآت معالجة وٕازالة . لى المزيد من انتشار التلوثأدت إ
  . مخاطرها اإلشعاعية وغير اإلشعاعية من خالل برنامج التفكيك والتصفية

وبشكل كبير  ،2004وقد اهتمت وزارة العلوم والتكنولوجيا، منذ تأسيسها عام 
المنشآت النووية المدمرة وطلب مساعدة الوكالة الدولية بمعالجة وتصفية هذه المواقع و 

للطاقة الذرية لمعالجة وتصفية المنشآت النووية المدمرة بهدف حماية البيئة والسكان 
استجابت . شعاع والتلوث والعمل على طمر النفايات المشعةمن مخاطر اإل والعاملين

في مقرها بفيينا،  2006راير فب/الوكالة الدولية لطلب العراق وعقد اجتماع في شباط
وحضر اللقاء وزير العلوم والتكنولوجيا وممثلون عن الوزارات والهيئات المعنية من 
وزارة العلوم والتكنولوجيا ووزارة البيئة والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، 

الدولية دولة باإلضافة إلى خبراء الوكالة  16خبيرًا يمثلون  46كما حضر اللقاء 
وكانت نتائج هذا اللقاء مهمة للعراق حيث . وروبيوخبراء االتحاد األ للطاقة الذرية

وضعت أسس إسناد العراق في برنامجه لتفكيك وتصفية منشآته النووية ويتمثل اإلسناد 
وعقد  )Decommissioning(في تدريب الكوادر العراقية على مختلف فعاليات التصفية 

  . لى توفير بعض األجهزة، باإلضافة إنا لمتابعة تقدم العمللقاءات فنية في فيي
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توجد عشرة مواقع نووية موزعة في عموم العراق، اثنان منها في المنطقة 

جميع هذه المواقع  .الشمالية وواحد في المنطقة الغربية وسبعة مواقع قرب وداخل بغداد
ا يتطلب معالجتها وٕازالة مخاطرها ، ممّ 1991يج الثانية عام دمرت خالل حرب الخل

  . شعاعيةاإل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  المواقع النووية في العراق

  
  مركز البحوث النووية في موقع التويثة

مركز البحوث النووية قي موقع التويثة هو أقدم وأكبر موقع نووي يبعد مسافة 
رة في ستينيات القرن الماضي حينما تم تشغيله ألول م. كلم جنوب شرق بغداد 20

ومن ثم تطّور  1967م روسي المنشأ الحالة الحرجة عا IRT-2000 وصل المفاعل
نشاء العديد من المنشآت مثل مختبرات الراديوكيمياء وتصنيع الوقود الموقع بعد إ

النووي وٕانتاج النظائر المشعة، كما أنشأ مجمع فرنسي يتكون من مفاعلين إلنتاج 
جراء الفحوصات اإلتالفية وغير اإلتالفية للتجارب ئر المشعة واألبحاث ومنشأة إللنظاا

كما عمل الموقع ، لى منشأة معالجة النفايات المشعةالتي تشعع في المفاعل، إضافة إ
ت األبحاث في هذا الموقع على ز ترك. إلجراء بحوث تتعلق بالبرنامج النووي العراقي
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جراء شاف النفط والتطبيقات الصناعية وإ الطبية واستك إنتاج النظائر المشعة لألغراض
بحوث تتعلق بفيزياء الحالة الصلبة والتنشيط النتروني ومعالجة وخزن النفايات المشعة 

تشمل . وتكنولوجيا تخصيب اليورانيوم والتي طبقت في مواقع أخرى بمقياس أكبر
دمر من  والذي اواطميغ 40 قدرته مفاعل فحص المواد: المنشآت في موقع التويثة 

 ،ميغاواط 5قدرته  IRT-5000، ومفاعل روسي المنشأ 1981قبل إسرائيل عام 
أة تصنيع الوقود النووي، كيلوواط فرنسي المنشأ، ومنش 500قدرته  2-ومفاعل تموز

يطالية مع خاليا حارة، ومختبرات نظائر المشعة واحدة روسية وأخرى إنتاج الومنشآت إ
كافة هذه و ، لخاليا الحارة، ومنشأة معالجة النفايات المشعةتحاليل المعادن مع ا

ل حرب الخليج الثانية  عام المنشآت وغيرها دمرت بشكل كبير بسبب القصف خال
موجبه تم تحديد والذي ب 2005عام موقع التويثة أجري المسح اإلشعاعي ل .1991

تنظيف موقع التويثة وقد اهتمت وزارة العلوم والتكنولوجيا ب. شعاع العاليمناطق اإل
وتفكيك منشآته النووية المدمرة، ويتطّلب تنظيف الموقع جهودًا كبيرة وبموجب المخطط 

 . ويتطلب معدات خاصة وٕاسنادًا دوليًا كبيراً  2025ينجز بشكل كامل في عام 
  

א א אא א א א
شعاعية وتلوث غير مشاكل إ 1991النووية عام المواقع سّبب تدمير المنشآت و 

مسيطر عليه مّما تتطّلب تفكيك المنشآت المدمرة بأسرع وقت لحماية البيئة والسكان 
والعاملين في هذه المواقع ولكن هناك العديد من العوامل التي منعت العراق من تنفيذ 

لى مدمرة وتحتاج إإن جميع المنشآت . برنامج تصفية المنشآت النووية  بشكل متوازي
معالجة ولكن ال توجد إمكانية لدى العراق للعمل على جميع هذه المنشآت في نفس 
الوقت بسبب نقص الخبرة ونقص المعدات الالزمة للتصفية وقلة الكوادر المتمرسة في 

علمًا بأن الكثير من . هذا المجال، ونقص في منشآت معالجة النفايات المشعة والطمر
اصة بالمنشآت النووية فقدت خالل الحرب أو دمرت بضمنها التصاميم المعلومات الخ

يجاد بدائل لهذه الوثائق من المنشآت، مّما يتطلب البحث وإ  ومعلومات التشييد للعديد
باإلضافة إلى نقص الكوادر ، من مصادرها وهي عملية معقدة وتتطلب جهدًا كبيراً 
الوضع األمني في العراق حيث  بسبب الوضع الذي نشأ نتيجة الحرب وما تبعه من
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غادرت ألعمال أخرى  أن الكوادر التي لديها خبرات تشغيلية إما أحيلت إلى التقاعد أو
ولويات عداد منهجية أتنادَا إلى ذلك تم إاس. غير نووية أو هاجرت خارج العراق

  . تصفية المنشآت النووية استنادًا إلى مخاطرها اإلشعاعية وغير اإلشعاعية
  

  (Prioritization of Decommissioning)ات التصفية ولويأ

لى معالجة وتصفية بسبب الدمار الذي المواقع والمنشآت النووية بحاجة إجميع 
 (Immediate dismantling) المفضلة للعراق هي التفكيك اآلني ستراتيجيةاإلو . أصابها

ي آن واحد بسبب لهذه المواقع والمنشآت ولكن من غير الممكن المباشرة بتصفيتها ف
عدد من العوامل المحددة أو المقيدة لنا مثل نقص الخبرة في التصفية ونقص المعدات 

ولويات هجية أوعليه وضعنا من. الالزمة إلنجاز العمل ونقص في عدد الكوادر المدربة
شعاعية أي بمعنى أن المنشأة التي إلشعاعية وغير اإلالتصفية استنادًا إلى مخاطرها ا

وقد استخدمت . ر خطورة على البيئة والسكان ستحتل المرتبة األولىتشكل أكب
المعلومات المتوفرة عن المنشآت باإلضافة إلى المعلومات المخّمنة استنادًا إلى تاريخ 

فالمنشآت التي  .عمل هذه المنشآت إضافة إلى المعلومات المستقاة من مشغليها
وًال، لبيئة والسكان هي التي تفكك ألى احصلت على أعلى األرقام أي األكثر خطورة ع

 IRT-5000ولى، كما حصل المفاعل ع التويثة النووي على المرتبة األوقد حصل موق
وعليه يجب  ،ولى ضمن المنشآت النووية في الموقعداخل هذا الموقع على المرتبة األ

  .في موقع التويثة أوًال  IRT-5000أن نبدأ بتصفية مفاعل 
  

  آت النووية في العراقبرنامج تصفية المنش

وضعت خطة استراتيجية لتصفية كافة المواقع والمنشآت النووية في العراق تبدأ 
وتتكون من ثالث مراحل استنادَا إلى عدة عوامل منها  2025وتنتهي في  2008من 

نقص الخبرة في مجال التصفية وعدم جاهزية منظومات معالجة النفايات المشعة 
المخازن المؤقتة لخزن النفايات المشعة وعدم وجود موقع طمر نهائي للنفايات و 

  . المشعة إضافة إلى الوضع األمني في العراق
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هذه المرحلة منجزة بالكامل وتشمل تصفية ثالث منشآت  :المرحلة األولى 
هدف هذه و ، 2010-2008نووية منخفضة المخاطر اإلشعاعية مدتها ثالث سنوات 

و إكساب الخبرة وبناء القدرات للكوادر العاملة في التصفية  وكوادر الجهات المرحلة ه
الرقابية، وكما تم في هذه المرحلة إعادة تأهيل عدد من منظومات معالجة النفايات 

  . المشعة وتصميم وبناء مخزن للخزن المؤقت لهذه النفايات
نووية عالية  المخطط في هذه المرحلة تصفية خمس منشآت :المرحلة الثانية 

 2010تبدأ هذه المرحلة في . المخاطر اإلشعاعية استنادًا إلى جدول األولويات
  .، ينفذ العمل باالستفادة من الخبرة المكتسبة في المرحلة األولى 2015وتنتهي في 

 2016هذه المرحلة مخطط إنجازها في عشر سنوات تبدأ من  :المرحلة الثالثة 
  .  ة كافة المواقع والمنشآت المتبقيةوتشمل تصفي 2025وتنتهي في 

وتصل كمية النفايات الصلبة المتوقعة من تصفية كافة المواقع والمنشآت 
  .متر مكعب  300طن والنفايات السائلة  1100النووية إلى حدود 

 2025.......2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 2008  المرحلة

                    1المرحلة 

                    2المرحلة 

                    3المرحلة 

  البرنامج الرئيسي المحدد لمواعيد التفكيك) : 1(جدول رقم 

א א א א(א )א
  : حسب األولويةمنشآت نووية منخفضة المخاطر اإلشعاعية  3تم اختيار 

   )LAMA(منشأة الما ــــــ  1

شعاعي ويدل النشاط اإل نووية تقع في التويثة مقيمة منخفضةالمنشأة ال هذه
شعاعي قليل وعليه فإن النفايات المشعة الناتجة إ وثـــود تلـــعلى وج تاريخ تشغيلهـــا
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من تصفية هذه المنشأة قليلة، كما أن العمل على تصفية هذه المنشأة سيطور القدرات 
ة، كذلك يطور خبرات ـــك المنشآت النووييد خبرتهم في تفكـــويزية للعاملين ـــالفني

وقد أنجز تصفية هذه المنشأة . الجهات الرقابية بضمنها أعمال إطالق الموقع
متر مكعب  1وطن نفايات صلبة  1بالكامل، وتبلغ كمية النفايات المشعة الناتجة 

  . سائلةنفايات 
  

  (Geo Pilot Plant) ــــــ منظومة المسح الجيولوجي 2

ا استالم خام اليورانيوم وٕانتاج ـــاء عراقي هدفهـــشأة من تصميم وبنهذه المن
الكعكة الصفراء وتقع هذه المنظومة وسط مدينة بغداد، وبعد تفكيكها وتصفيتها سوف 
. يطلق الموقع الستخدامات أخرى غير نووية من قبل الجهة المالكة لهذه المنشأة

أنها غير مدمرة وملوثة باليورانيوم  وتمثل هذه المنشأة نوعًا آخر من التحدي حيث
إن تصفية هذه  .ا كميات قليلة من النفايات الملوثة باليورانيومـــوينتج عن تفكيكه

المنشأة منجز بالكامل والنفايات المشعة الناتجة من التصفية وضعت في ثالث 
حاويات شحن ونقلت إلى موقع التويثة، وتبلغ كمية النفايات المشعة الناتجة من 

  .طنًا  16تصفيتها 
  

  تصفية منشآت إنتاج النظائر المشعة إيطالية المنشأــــــ  3

إلنتاج النظائر المشعة  استخدامهانشأة مدمرة بالكامل، وقد سبق هذه الم
خزانات  4خلّيتان حارتان والمتبقي من هذه المنشأة . لألغراض الطبية والصناعية

  . شعاعي قليلاإلالتلوث  تحتوي على سوائل ملوثة تحت األرض، ومستوى
  

  التلوث اإلشعاعي للمنشآت النووية الثالثة

شعاعي للنفايات المشعة الناتجة من كان متوقعًا فإن مستوى التلوث اإلكما 
يوضح الجدول رقم و ، تصفية هذه المنشآت قليلة وتتفق مع التوقعات التي سبقت العمل

  . نجز تصفيتهاشعاعي للمنشآت الثالثة التي أقيم التلوث اإل) 2(
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إسم 

  المنشأة

238U 

Bq/g  

234Th 

Bq/g  

234Pa 

Bq/g  

234mPa 

Bq/g  

226Ra 

Bq/g  

235U 

Bq/g  

60Co 

Bq/g  

137Cs 

Bq/g  

Eu152 

Bq/g  

K40  

Bq/g  

 5.2  الما
1.17 

4.2 

0.01 

4.2 
6 

13 
5.2 

4.1 

0.066 
6.15 0.01 - 0.438 

المسح 

  الجيولوجي
4.1 2.82  2.7 - - 0.06 - - - - 

إنتاج 

ئر النظا

المشعة 

  اإليطالية

- - - - - - 

2420 

Irradiated 

container 

6 

11.68 

35.18 

source 
- 

  النويدات المشعة الملوثة للمنشآت المفككة الثالثة) : 2(جدول رقم 
  

א  א

ولى لبرنامج التصفية في هناك العديد من الدروس المستفادة من المرحلة األ
  :نلخصها فيما يلي  ،املوالتي أنجزت بالك ،العراق

تفصيلي من وجهة  تقييمجراء إتصفية المنشآت النووية المدمرة تتطلب ــــــ  1
تفكيك  عمليات نظر الهندسة المدنية ووضع خطة تصفية بعناية لتحديد تسلسل

  .  زالة مخاطرهاإ الهياكل المهدمة و 
 صابألدمار الذي التفكيك اآلني بسبب استراتيجية التصفية المفضلة هي إــــــ  2

هذه المنشآت والعمل على معالجتها لحماية البيئة والسكان والعاملين من مخاطر 
  . اإلشعاع والتلوث

المخاطر  منخفضةن نبدأ بتصفية المنشآت النووية أدرس الخبرة هو ــــــ  3
لكي تكون قادرة على تفكيك المنشآت كسابهم الخبرة وإ  شعاعية لبناء قدرات الكوادراإل
  .والمعقدة فنيًا  شعاعيةالية المخاطر اإلع
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فقدان وثائق المنشآت النووية تم تقليل مشكلتها من خالل االستعانة بخبرة ــــــ  4
  . وتزويدنا بمعلومات مهمة لوضع خطط التصفية لهذه المنشآت امىالمشغلين القد

ا سبب ممّ  ،نجازات التصفيةإالنفايات المشعة متأخرة مقارنة بمعالجة ــــــ  5
ن منشآت معالجة النفايات إلذا ف ،تجميع النفايات المشعة غير المعاملة في حاويات

  . ن تكون جاهزة قبل المباشرة بأعمال التصفيةأالمشعة يجب 
 (Lack of final disposalالنهائي للنفايات المشعة قع الطمرص مواـنقــــــ  6

(sites في طمر النفايات  اً ب تأخير شعاعي سوف يسبومتوسطة النشاط اإل منخفضة
 . المشعة الناتجة من تصفية المنشآت النووية

سلوب تدفق النفايات المشعة لكي تسمح بالمعالجة المناسبة أيجب تحديد ــــــ  7
  . وتحديد مسار الطمر

والتي لم تسمح  ،زالة التلوثإ بسبب نقص المعدات الخاصة بالتصفية و ــــــ  8
نتاج إفي تصفية منشآت  اً ب تأخر سبّ  ،نفذت بشكل تتابعيبالعمل بشكل متوازي حيث 

  .ولى والثانيةبين المرحلتين األ ب تداخالً ولى وكذلك سبّ النظائر المشعة في المرحلة األ
المخاطر  منخفضةالنجاح الذي تحقق في تصفية ثالث منشآت نووية ــــــ  9

على تصفية المنشآت  ملةالعا كسب خبرة قيمة للكوادرأولى شعاعية في المرحلة األاإل
  .شعاعية النووية عالية المخاطر اإل

مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تدريب الكوادر العراقية وكذلك ــــــ  10
يجابي في تقدم العمل ببرنامج التصفية إثير أخرى كان له تأوروبي ودول االتحاد األ
  . ونقل الخبرة
  عدنان سليم جرجيس. د. أ                                                      

  العراقية وزارة العلوم والتكنولوجيا                                                   
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א א א א
א א  )*(א

التقييم اإلشعاعي إلحدى محطات تنقية المياه في المملكة تناقش هذه الورقة 
وصف عام لمحطة التنقية وعن تقنيات كما تلقي الضوء على العربية السعودية، 

الطبيعية بالمياه الخام النظائر المشعة  أنواع تخدمة، وكذلك ُتحددالمعالجة المس
ضمن إطار التنظيمات الوطنية للتخلص ومستوياتها وعن كيفية وآلية الترسيب لها 

كما تطرقت إلى تقييم كفاءة الفصل في تقنيات . اآلمن من المواد المشعة الطبيعية
نفايات المشعة بالمحطة وٕادارة فادة عن مصادر الإذلك  ليجة المستخدمة، يالمعال

 . النفايات المشعة فيها
  

Abstract 
This paper discusses the radiological evaluation of a water purification 

plant in Saudi Arabia, also generally describes the purification and treatment 
techniques used, as well as the determination of the water content of natural 
radioactive isotopes and their levels, beside the mechanism of its 
precipitation. These evaluations implemented the framework of national 
regulations for the safe disposal of radioactive material. It also evaluates the 
removal efficiency of the treatment techniques used, followed by the 
assessment of radioactive waste sources in the plant and radioactive waste 
management. 

                                                 
معهـــد بحـــوث العلـــوم  عبـــد الّلـــه بـــن ســـليمان الحبيـــب مـــن. مـــن قبـــل د ورقـــة بحثيـــة مقبولـــة لإللقـــاء (*)

فـي المـؤتمر العربـي  ،المملكـة العربيـة السـعودية النووية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيـة ـــــــ
متــــه الهيئــــة العربيــــة للطاقــــة الذريــــة الثــــاني عشــــر لإلســــتخدامات الســــلمية للطاقــــة الذريــــة الــــذي نظ

بالتعــاون مــع هيئــة الطاقــة الذريــة المصــرية وعقــد فــي مدينــة شــرم الشــيخ بجمهوريــة مصــر العربيــة 
  .ولم تدرج الورقة البحثية في وقائع المؤتمر. 20/5/2015ــــــ  16خالل الفترة 
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تعد مصادر المياه في الوقت الحاضر من مقومات الشعوب الرئيسة والعنصر 
، َوَجَعلَنا ِمن الماِء ُكلَّ شٍئ َحيّ األساسي الحتياج الكائنات الحية، قال اهللا تعالى

ومنذ أن خلق اهللا الكون ومن عليه وحتى يومنا هذا واإلنسان يبحث عن إيجاد أفضل 
إزالة ملوحة مصادر المياه العذبة ويسعى كذلك لتطوير تقنيات  السبل للحصول على

كما تعتمد . ، وتزداد أهمية هذا العنصر األساسي مع ندرة المياه في المنطقةالمياه
غالبية التجمعات السكانية الصغيرة المنتشرة في أصقاع األرض على مياه اآلبار في 

  . اليومية أنشطتهممختلف 
الملوثات الطبيعية والصناعية تزيد من مشكلة ندرة المياه وتجدر اإلشارة إلى أن 

تعقيدًا وخطورًة، كما هو الحال بالنسبة للمياه الجوفية في بعض المناطق القريبة من 
الخامات الطبيعية والتي تعاني من تلوث مياهها بالملوثات المشعة الطبيعية كالراديوم 

ما ينتج عن غسل مياه  تلوث غالباً إن مصدر هذا ال. وبعض النويدات المشعة األخرى
األمطار والمياه السطحية والجوفية لترسبات اليورانيوم والصخور الحاملة له ناقلة بذلك 

  .   )المياه الجوفية(الراديوم بصورته الذائبة إلى الطبقات الحاملة للمياه 
إشعاعي  مستويات محتوىتحتوي المياه الجوفية في بعض مناطق المملكة على 

من  اً كبير  اً لبعض النظائر المشعة الطبيعية مثل نظائر الراديوم، لكن جزء نسبياً  فعمرت
خالل مراحل معالجة وتنقية المياه بالمحطات، لذا تم  اهذه النظائر يتم التخلص منه

رقم  تنقية المياه التابعة لمشروع التشغيل ع محطةــة لتقييم وضـــاملـام بدراسة شـــالقي
ZA-R لكل مرحلة من  الطبيعية المواد المشعةكفاءة إزالة اإلشعاعية وعن  من النواحي

  . مراحل المعالجة وعن إدارة النفايات المشعة الطبيعية فيها
  

א
ُتغذي المحطة ثالثة آبار مياه جوفية من متكون المنجور، حيث تبلغ درجة 

  : ن الوحدات األساسية التالية تتكون محطة تنقية المياه م. م38ºحرارة المياه حوالي 
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 اآلبار المغذية للمحطة مياهكانت مصادر لما :  للمياه الخام الخلط خزان
فمن الضروري خلط المياه ومجانستها قبل دخولها على العمليات  ىمحتو ال مختلفة

  . الخلطخزان التالية ويقوم بهذه المهمة 
ض الرواسب الحديدية يترسب في أحواض أبراج التبريد بع:  بريدج التابر أ

تقليل تراكيز المواد المسببة للطعم الهدف من أبراج التبريد هو والكلسية والطمي، و 
إلزالتهما و نيز غلمياه وذلك ألكسدة الحديد والمنكسجين لٕاضافة األو  والرائحة في المياه

  . ٕازالة المواد العضوية الخطرة والطيارة من المياه الملوثةو  الحقًا بعمليات أخرى
على عدة طبقات من حبيبات  رملي كل مرشح حتويي: المرشحات الرملية 

لمياه حيث االحصى مختلفة األحجام، وتلعب المرشحات دورًا كبيرًا في عملية تنقية 
ٕازالة العوالق واألجسام ما و نيز وحجزهغالمنو نها تقوم بإكمال أكسدة ما تبقى من الحديد أ

  . وتالتخلص من الزيوكذلك  الصلبة والطمي
 

אא
زمنية من التشغيل تكون  يالحظ أن حبيبات المرشح الرملي المختلفة بعد فترة

كل تتكون بشمغطاة بطبقة رقيقة من الرواسب ذات لون بني مائل للسواد، والتي 
 . نيز حسب التحاليل الكيميائية للمرشحغأساسي من أكسيدي الحديد والمن

  الحديد
من  %5ويمثل  ة العناصر األكثر وجودًا في القشرة األرضيةيعتبر من فئ

 الذائب في المياه الحديد يتسبب. وزنها، ولذا كان وجوده في المياه الجوفية أمرًا طبيعياً 
 في عمليات تآكل األنابيب ويؤدي تراكمه في شبكة توزيع المياه إلى إغالقها

يوجد  .ت تنقية ومعالجة المياهوحدا، كما يتسبب في العديد من المشاكل لوٕانسدادها
 ،,Fe2O3 Fe(OH)3ذائب ال غير،Fe(HCO3)2ذائب ال( الحديد في المياه بهيئات مختلفة

  . )عضويال، بكتيريال
  نيزغالمن

النتشار في القشـرة ا المعادن واسعة نتقالية ويعتبر منهو أحد العناصر اإل
في الماء  ذوباناً نيز غات المنوأكثر أيون. تقريبـاً  %0.1يصـل تركـيزه إلى و األرضـية 
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والذي يتسبب وجوده في العديد من المشاكل لوحدات تنقية ومعالجة المياه  +Mn2هو
يوجد  ].4[ ه اليهاولذا يتطلب األمر إزالته قبل دخول مثل أغشية التناضح العكسي

 (MnxOy)نيز الغروية المؤكسدة غالمن هما حبيبات مختلفين نيز في المياه بشكلينغالمن
واألخير يكون مرتبطًا مع بعض المواد العضوية الذائبة في  (+Mn2)المذاب  نيزغوالمن
  .  المياه

والهيئة السعودية للمواصفات  (EPA)مريكية األ ةوضعت وكالة حماية البيئوقد 
نيز في المياه كما غعايير نظامية لوجود الحديد والمنم (SASO) والمقاييس والجودة

  . )1(يتبين ذلك في الجدول 

  يبين )1(جدول 
  نيز بمياه الشربغيير النظامية لوجود الحديد والمنالمعا

  المادة
EPA  SASO  

  مسموح به أعلى حد  ألمثلاالحد   مسموح به أعلى حد ألمثلا الحد

  0.1 0.5 0.1  1 (mg/L)الحديد 
المنجنيز
(mg/L) 0.1  0.3  0.05  0.5  

  
א א א אא

أحد العناصر المشعة  و من عناصر المجموعة الثانية وهوــــــه ومــــــالرادي
ومصادره . (ppt)در بـ ــــــدًا تقــــــة جــــــة منخفضــــــة بنسبــــــودة في القشرة األرضيــــــالموج

موجودة في طبقات األرض ال 238Th ـــوالـ 238U ـــة للـــــــالل اإلشعاعيــــــمن سالسل االنح
رور ــــــن مــــــون في أماكــــــد تكــــــة أو قــــــاه الجوفيــــــات الميــــــة المالمسة لخزانــــــالسفلي
  . المياه

بها للنظائر المشعة  اً وى مسموحــــــقص اً م حدودــــــضعت معظم دول العالو قد و 
ة عن الركب في ــــــولم تتخلف المملكة العربية السعودياه الشرب، ــــــة في ميــــــالطبيعي

هذا االتجاه فقامـــت الممــلكة بوضــع التنظيمــات الخــاصة بها كمــا هو مــبين بالجــدول 
)2 (. 
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  يبين:  )2(جدول 
 في مياه الشربالطبيعية التنظيمات ألهم النظائر المشعة 

MCL (pCi/L)  
Isotope  

EPA  SASO  

3 3  226Ra 

5  -  226Ra+228Ra 

في العديد من التطبيقات على أكاسيد المعادن  : لألكاسيد متزازيةلخواص االا
نيز بشكل غتزداد بزيادة تركيز أيونات المن المتزاز الراديوم تبين أن نسبة االمتزاز

متزاز منخفضة مقارنًة اأساسي وليس إلى أكسيد الحديد والتي يبدو أن لها إمكانية 
نيز على نطاق واسع في غرست عملية االمتزاز ألكسيد المنوقد دُ  ].9[نيز غمنأكسيد الب

أبحاث كثيرة حيث تعتبر من أكثر أكاسـيد المعادن دراسـًة نظرًا لمـا تتمتع به من 
خـواص متميزة مثل المسـاحـة السطحية العـالية كمـا تقع قيمة نقطة الشحنة الصـفرية 

(PZC)  7.2لى إ 2.8له في المدى ما بين .  
تتم إزالة  : آلية إزالة الراديوم من المياه الجوفية إلى المرشحات الرملية

  :  الراديوم من المياه عن طريق آليتين أساسيتين
بوجود إضافة مواد كيميائية، فمثًال تتم عن طريق  : آلية الترسيب المصاحبــــــ 

بحيث يترسب  لها الباريومكلوريد يمكن إضافة  الخاممياه الالكبريتات في تراكيز من 
المياه إلى  الراديوم منوتصل إزالة  ،(Ba(Ra)SO4(s))هيئة الالراديوم والباريوم على 

  .% 97نسبة 
نيز والحديد غمتزاز الراديوم على أكاسيد المناوتتم عن طريق  : آلية االمتزازــــــ 

 إلى نسبة تتراوحاديوم لر تصل نسبة االمتزاز لو  ،لمرشح الرمليحبيبات االمائية المغلفة ل
نيز المائية لها القدرة غأن أكاسيد المن بينتوفي أنظـمة مشابهة . %95-92 بين

، حيث تصل أعلى من أكاسيد الحديد متزاز أيونات المعادن ثنائية التكافؤالعالية ال
  . على التوالي% 30و% 95نسبة االمتزاز إلى 
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אא
  عيةنتائج تحليل المياه اإلشعا

لعينات المياه  لراديومنظائر اأدناه نتائج التحليل اإلشعاعي ل) 3(يبين الجدول 
أقل  في مياه الشبكةاإلشعاعي محتوى اللمراحل المعالجة المختلفة، حيث يالحظ أن 
  . من الحد المسموح به حسب التنظيمات الوطنية

  مياه خالل مراحل التنقيةلالتحليل اإلشعاعي ل) 3(جدول 

Activity concentration  
(pCi/L) Water sample 

Total Ra 228Ra 226Ra 

6.28 4.62 1.66 
Feed of Cooling Tower (Raw 
Water) 

4.22 3.10 1.12 Feed of  Sand Filter 
3.29 2.40 0.89 Feed  of  R.O. 

< LLD 
< 

LLD 
< 

LLD 
After  R.O. (LLD, lower limit of 
detection) 

1.02 0.38 0.64 Network 

نظائر أدناه نتائج التحليل اإلشعاعي ل) 4(يبين الجدول  : نتائج تحليل الوحل
  . لراديوم لعينات الوحل والمخلفات األخرى لمراحل المعالجةا

  
  التحليل اإلشعاعي لعينات مراحل التنقية) 4(جدول 

Activity concentration 
(Bq/g) Sludge sample 

Total Ra 228Ra 226Ra 
3.49 2.24 1.25 Cooling Tower 
4.92 3.04 1.88 Sand Filter 1 
0.86 0.52 0.34 Sand Filter 2 
0.18 0.13 0.05 Residue of Evaporation Pond 
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تر لراديوم بوحدة البيكوكوري في اللنظائر اع نتائج ـــتوزي) 1(الشكل رقم يوضح 
  . ط مراحل المعالجةرام للعينات الصلبة على مخطغل في الييكر للعينات المائية والب

  
  محطةبالتنقية المخطط مراحل :  )1(شكل 

  يوضح المحتوى اإلشعاعي في المياه والرواسب

  تقييم كفاءة فصل المواد المشعة

تقنيات المعالجة المختلفة داخل مراحل كفاءة إزالة الراديوم في ) 2( الشكليبين 
 . محطةال

  
 الطبيعية تقييم عمليات التنقية في إزالة المواد المشعة)  2( شكل

وهذه النسبة تمثل كمية  %22 ألبراج التبريد زالةإلنسبة اتشير النتائج إلى أن 
كاسيد الحديد المائية والطحالب التي أالراديوم الممتزة على الوحل المكون من الطمي و 
بالمرشحات الرملية  زالةاإلبينما نسبة ، ترسبت بفعل أكسدة الهواء لها في أبراج التبريد

تمت عن طريق االمتزاز على األكاسيد المغلفة له وهذه النسبة والتي  %33كانت 
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زيادة األكاسيد المترسبة على المرشح الرملي والتي بدورها تزيد بتزداد مع مرور الزمن 
تزال يث ، ح%98فقد أزالت ما نسبته األغشية األسموزية ، أما من كفاءة االمتزاز
تقنية اعتمادًا على نفاذية الغشاء األسموزي لها، فينتج عن هذه الاألمالح المختلفة ب

مالح الكلية الذائبة وأخرى مياه رجيع ذات األمن محتوى الذلك مياه نقية منخفضة 
  . المواد المشعة الطبيعيةمن مالح الكلية الذائبة و األمن ز محتوى عالي ومركّ 

  
א א אא

تهدف إدارة نفايات المواد المشعة الطبيعية إلى حماية البشر والبيئة واألجيال 
القادمة من أخطار التعرض لإلشعاعات المؤينة الناتجة عن نفايات المواد المشعة 

حيث تعتبر إدارة النفايات المشعة الطبيعية من أهم المواضيع الملحة نظرًا  الطبيعية،
مخاطر جسيمة تنعكس وبشكل مباشر على كل من من عن سوء إدارتها  لما ينجم

العاملين والعامة والبيئة، لذا يتوجب ضرورة التعامل اآلمن مع النفايات المشعة 
وتتم  دها وحتى التخلص منها،الطبيعية بطريقة سليمة وآمنة ابتداًء من لحظة تولّ 
ة والضوابط التي تحكم األعمال اإلدارة الناجحة من خالل تحديد المتطلبات األساسي

تحديد مسؤوليات جميع األطراف و المرتبطة بإدارة نفايات المواد المشعة الطبيعية 
  . المساهمة في هذه اإلدارة

تتولد نفايات المواد المشعة :  إدارة نفايات المواد المشعة الطبيعية الصلبة
تنقية الهندسية المختلفة الطبيعية الصلبة عن مرافق تنقية المياه من خالل مراحل ال

رواسب، وتتضمن هذه الرواسب المواد المشعة  هيئةإلزالة بعض األمالح على 
الطبيعية بشكل مركز أكبر من صورتها في المياه الخام، ويرتكز المبدأ العام إلدارة 

، ون النفايات المشعة الصلبةخفض معدل تكّ نفايات المواد المشعة الطبيعية على 
تغليف نفايات المواد المشعة ، لية للنفايات المشعة الطبيعية الصلبةالمعالجة األو 

متطلبات ، الالتخزين المؤقت لنفايات المواد المشعة الطبيعية الصلبة، الطبيعية الصلبة
نقل نفايات المواد ، و عامة ألماكن التخزين المؤقت للنفايات المشعة الطبيعية الصلبةال

  . المشعة الطبيعية الصلبة
في ظروف التنقية التقليدية والمتبعة :  النفايات المشعة الطبيعية السائلة إدارة

ومن المهم . في محطات تنقية المياه ال يتم عادًة تولد نفايات مواد مشعة طبيعية سائلة
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رى ــــــد تجــــــات التي قــــــل المنشأة التنبه إلى أن بعض العمليــــــة تشغيــــــأن تشمل خط
د تؤدي إلى رفع مستوى ــــــة قــــــات التنقيــــــيلة لعمــــــة التقليديــــــات السائلــــــايعلى النف

على و . نفايات المواد المشعة الطبيعيةالنشاط اإلشعاعي بدرجة تجعلها تصنف ضمن 
سبيل المثال التعامل مع مياه بحيرات التبخير أو مياه الرجيع لوحدات التناضح 

  . العكسي
  

א א א
   :تتمثل في التالي  محطةالخالل مراحل التنقية ب المشعةمصادر النفايات  إن

كسدة والترسيب للوحل ات األــــــراج التبريد تتم عمليــــــبأفي :  التبريد أبراج
لحاملة رور الزمن تزداد كمية الوحل اــــــومع م) كاسيد الحديد والطمي وطحالبأ(

براج التبريد، مما يؤدي إلى أحواض أللراديوم والتي تكون عادًة مترسبة على ألواح و 
 النشاط اإلشعاعي .ارتفاع مستوى التعرض اإلشعاعي الخارجي في منطقة األبراج

-للراديوم رامغ/ليبيكر  2.24و 226-للراديوم رامغ/ليبيكر  1.25 هو للوحل النوعي
رام لكل غ/ليبيكر 1(ني لتصنيف النفايات المشعة الحد الوط علىوهذا يزيد  228
 . )منهما

تستخدم المرشحات الرملية بشكل أساسي في التخلص من :  الرملية المرشحات
المرشحات يتشكل كل أسطح حبيبات العوالق الفيزيائية من المياه الجوفية، لكن وعلى 

التبريد، والتي تقوم ا في أبراج ممن الحديد والمنجنيز على هيئة طالء له بعد أكسدته
التشغيلي عمر المتزاز الراديوم من المياه الجوفية، لذا ومع تقادم بالدور الكبير ال

توى ــــــكميات كبيرة من الراديوم، مما يؤدي إلى ارتفاع المسعليه لمرشح تتراكم ل
- ديومللرا رامغ/ليبيكر  1.88 هو رملــلل النوعي اعيــــاط اإلشعــالنش .اعي لهـــــاإلشع
وهذا يزيد على الحد الوطني لتصنيف  228-للراديوم رامغ/ليبيكر  3.04و 226

 .النفايات المشعة
قد ال تمثل اسطوانات األغشية األسموزية أهمية بعد  : األسموزية األغشية

  . شعاعيإامها لعدم احتوائها على أي نشاط استخد
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א
المياه تقوم بإزالة جيدة لنظائر  أظهرت نتائج الدراسة أن معظم مراحل تنقية

إلى مستويات دون حدود مواصفات مياه الشرب الوطنية، ولكن ذلك يعمل  الراديوم
، مع العلم بأنه النفايات المشعة الطبيعيةلى إ هافيتصنقد تصل في تولد مخلفات على 

ظروف في  التحكمب ةالطبيعية الناتجة من المحط المشعةخفض النفايات يمكن 
المرشحات الرملية تستخدم الجدير بالذكر أن . ل في بعض مراحل المعالجةالتشغي

لفترات طويلة ومع تقادم عمرها تتراكم عليها كميات كبيرة من النظائر المشعة الطبيعية 
 التشغيلي عمرالمع تقادم فيها، كما أنه و  ا يزيد من التعرضات اإلشعاعية للعاملينممّ 

تكون مصدر لغاز الرادون المعالجة  مغمورة بالمياه المرشحات الرملية ووجودهالهذه 
  . المنتجة بالمياه

  الحبيب بن سليمانعبد الّله                                                 
  الجاسم. قصي خ                                                      
  المسعود. فهد أ                                                       
  الشيتان. خالد م                                                       

  معهد بحوث العلوم النووية                                                  
  مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية                                            

  المملكة العربية السعودية                                                  
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אא
א א  )*(א

أولي للذبذبات والزمن وكأحد األمثلة  كمعيارذرية الاعة الس المقالةنقدم في هذه 
في الجزء األول نستعرض المبادئ . لتنميةستخدامات السلمية للذرة من أجل اعلى اإل

المكانة المركزية لذرة السيزيوم في المنظومة ونعرج العامة لمترولوجيا الذبذبات والزمن و 
ختلف تكنولوجيات وفي جزء ثان نتطرق إلى م. على أهم تطبيقات الساعة الذرية

ساعة الشعاع الذري وساعة  المعتمدة على طريقة رامسي وأساساً الساعات الذرية 
  .  النافورة الذرية

 
Abstract 

In this article, we present the atomic clock as time and frequency 

standard and as one of the peaceful uses of atoms for development. In the 

first part, we present the general principles of time and frequency metrology 

and the key role of the caesium atom in this field as well as the main 

applications of atomic clocks. In the second part we introduce the different 

clock technologies based on Ramsey method, with a focus on atomic beam 

clocks and atomic fountain clocks. 

                                                 
ــــــــ الجمهوريــة  س المنــارم بجامعــة تــونكليــة العلــو التلمينــي مــن  مــراد .د. أمحاضــرة عامــة ألقاهــا  (*)

فـــي المـــؤتمر العربـــي الثـــاني عشـــر لإلســـتخدامات الســـلمية للطاقـــة الذريـــة الـــذي نظمتـــه  التونســـية،
الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وعقـد فـي مدينـة شـرم الشـيخ 

  . 20/5/2015ــــــ  16بجمهورية مصر العربية خالل الفترة 
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وكذلك  األساسية الفيزياء في كبيرة والذبذبات أهمية للوقت الدقيق يكتسي القياس
 أشعة ويبعث يمتص جزيء أو ذرة إن كل . والعسكرية في التطبيقات المدنية والتجارية

 لفترات الذبذبات باالستقرار هذه بعض وتتميز خاصة، طيسية ذات ذبذباتكهرمغن
لقد كان  .ى ساعات ذريةطبيعية للذبذبات تسمّ  شكل معاييرالزمن حيث ت من طويلة
باستعمال  المبادر لصنع أول معيار )NIST( والتكنولوجيا للمعايير األمريكي المعهد

 من لم يكن أفضل األولى هذه الساعة أن  أداءغير . 1949 عام في جزيء األمونيا
الوطني  تمكن المختبر 1955 عام وفي. الوقت ذلك في المتوفرة التقليدية الساعات
 وفي. بالسيزيوم ذات جودة عالية ذرية ساعة أول من صنع )NPL(للفيزياء اإلنجليزي

وذلك أساسية للزمن  لتحديد الثانية كوحدة الذرية الساعة اعتمدت ،1967 عام
إن . 133- السيزيوم معينة لذرة نتقال بين  مستويات طاقةاالعلى خصائص  رتكازباال

 لالنتقال الموافق اإلشعاع من فترات 9192631770 مدة للثانية هو الحالي التعريف
 حرارة درجة في Cs133 الحالة األساسية لذرة من الدقة فائقة مستويات الطاقة بين

  .صفر

  
  بالمملكة المتحدة NPLتم تطويرها بمخبر ) 1955(ول ساعة ذرية أ
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 ،10- 13ألول هومن الجيل ا الذرية السيزيوم لساعات النموذجي إن االستقرار
 قياس يكون بحيث من الدقة وتكون الساعات الذرية. 10-14بينما تكون الدقة في حدود

تم تطوير جيل جديد من  وحديثاً  .أخرى مادية كمية أدق من أي والتردد الوقت
والدقة  بحوالي مائة مرة  االستقرار تحّسن الذرية، النافورات ىتسمّ  الذرية، الساعات

هذا باإلضافة إلى الجيل األحدث من الساعات الذرية  .جيل األولمقارنة بساعات ال
أي ما  10-18المسماة ساعات ضوئية وهي قيد التطوير وترنو إلى بلوغ دقة تقارب 

ويعود هذه المستوى المميز للدقة . بثانية واحدة على امتداد عمر الكون يعادل انحرافاً 
 في مستويات الطاقة بين التحوالت لىبمختلف تقاناتها ع الذرية الساعات إلى اعتماد

بالتقلبات  تأثراً  أقل هي الكمية المؤشرات هذه. الوقت لقياس الجزيئات أو الذرات
 الميكانيكية واالهتزازات والرطوبة والضغط الحرارة درجة مثل المحيط، لىع المترتبة
 الذرية اعاتللس ميزة أهم ولكن. الكوارتز بلورات أو الميكانيكية الساعات من وغيرها،

. في جميع أرجاء الكون تماماً  متطابقة النظير أو العنصر نفس ذرات جميع أن هي
مع الحفاظ على نفس  العالم عبر الذرية السيزيوم وبالتالي فمن الممكن نقل ساعة

 قبول ساعات يمكن بينما أولية الذرية كمعايير السيزيوم وتستعمل ساعات .الميزات
  .  ويةثان كمعايير الروبيديوم

 فاالتصاالت والمعامالت. للوقت دقيق قياس على كثيراً  العصرية الحياة تعتمد
 يتم التي الدقة على تعتمد األخرى الحيوية األنشطة من والعديد الطاقة وقطاع المالية،
 البحوث إلى دعم تؤدي حتماً  التقنيات هذه لتطبيق وزيادة الطلب. الوقت بها قياس

ذلك فإن ل وتبعاً . للنقل بأكثر سهولة وقابلة أكثر دقة لتطوير معايير األساسية
وفي هذا اإلطار يبدو أن . مستمر تقدم في هي الوقت معايير تطوير في التحسينات

الذبذبات  معايير من المقبل للجيل المفضل المرشح هو الساعات الضوئية نظام
 األيوناتو  ردةالبا كما تمثل الذرات". لذبذباتا مشط"عتماد على تقنية خاصة باال

 وأي بلد. الذرية الجيل القادم من المعايير المستقبلية لتطوير النظم الباردة بالتأكيد
 علمياً  برنامجاً  التنموية يجب أن يضع ضمن خطته التكنولوجي والنمو للتنمية يطمح
  . والذبذبات الوقت معايير لتطوير جاداً  وطنياً 
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UTCTAIא

كمرجع  )انجلترا(ي الملك رينتشغ لمرصد المحلي التوقيت اراختي تم ،تاريخياً 
والمعروف  لندن، ضواحي إحدى رينتش،غ توقيت لذلك فقد استخدم وتبعاً  1884سنة 

 ألن العالم في مكان كل المحلي في الوقت لضبط واسع نطاق على )GMT(بتوقيت 
 هاية القرنن كمرجع إلى رينتشغ لطو  خط تستخدم الخرائط المتداولة كانت ثلثي

  . التاسع عشر

 
 تعتبر من أدق الساعات  في العالم F1ساعة النافورة الذرية األمريكية 

 )UTC( العالمي المنسق وتساهم في تحسين دقة التوقيت

 إلى اإلشارة مع )UT(العالمي  التوقيت مصطلح إدخال تم ،1929عام  وفي
ٕالى حدود الخمسينات من و . الليل منتصف عند اليوم كمرجع وابتداء )GMT(توقيت 

 على وبالتالي ،)UT(توقيت  على استناداً  الوقت إشارات القرن الماضي تواصل بث
نسخة معدلة من توقيت  فهو )UTC(المنسق  العالمي أما التوقيت .األرض دوران

)UT(، والثواني والدقائق والساعات األيام إلى الزمني النطاق دقيق يقسم معيار وهو .
 عدد بينما يكون دقيقة، 60ساعة على  كل وتحتوي ساعة، 24على  يحتوي يوم كل
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حيث  )UTC(توقيت  في ثانية مع القابلية للتعديل 60الواحدة في حدود  للدقيقة الثواني
 منتظمة غير في فترات )UTC(لتوقيت  تصحيحية يتم من حين آلخر إضافة ثواني

 التوقيت خالل من ومحددة دةموح فهي أما الثانية. األرض تباطؤ دوران عن للتعويض
 عن مستقل بشكل الذرية باستخدام الساعات الوقت يقيس الذي )TAI(الذري  الدولي
 ،)TAI( توقيت من خطية دالة هو )UTC(وفي الواقع فإن توقيت  .األرض دوران
ويشهد توقيت . متزامنة بطريقة )TAI(و  )UTC( إشارات تنبعث 1972عام  ومنذ

)UTC( خطية دالة تحوله من عند األحيان عضب في انقطاعات )TAI( أخرى  إلى
 هما واستقرارها الساعات الذرية دقة إن .يقع تصحيحها بإضافة ثانية كما أسلفنا

 ممتازة مرجعية وتوفير عليه، المستمر وذلك بالحفاظ )TAI(لتوقيت  الحقيقي الضامن
العملية فإن التوقيت ومن الناحية . العلمية التطبيقات وللذبذبات في )UTC( لتوقيت

، كما يمكن )TAI(وليس  )UTC( هو اإلذاعية المحطات قبل من توزيعه الذي يتم
  . )GPS(من خالل منظومة األقمار الصناعية  )UTC( الحصول على توقيت

  
 אא
 المقاييس، ذلك في بما العملية التطبيقات من عدد الذرية الساعة تكنولوجيال إن

وتسيير  الكهربائية توزيع الطاقة للمالحة، العالمية المواقع تحديد ،الجيوديسية مةاألنظ
  . التطبيقات هذه بإيجاز بعض نناقش القسم، هذا في. الدفاع شبكات

 التطبيقات من المالحة تعتبر : األرض سطح على والمالحة المواقع لتحديد
 مالحة الحديثة على  األقمارتعتمد الو . الدقيقة بمختلف أنواعها للساعات الرئيسية
 المواقع تحديد نظام لتشكَّ . الذبذبات المرجعية لكل دول العالم توزع التي الصناعية
 حول وضعت في مداراتها ناعياً طصإ اً قمر  24 قبل من األصل في )GPS( العالمي
 ،2006 عام فيM- IIRبلوك  إطالق بعد ،النظام حالياً  يعملو . 1989 سنة األرض

 وقد تم). M -IIRو II،IIA ، IIR بلوك( فئات 4 على موزعة ناعياً طصإ اً قمر  30 ــــــب
باإلضافة إلى  الساعات، ن هذهتمكّ . بساعات روبيديوم ذرية األقمار هذه جميع تجهيز

 من معرفة موقعهم والمتجولين والسواق والطيارين الساعات الذرية األرضية، البحارة
 والتوجيه الجوية للمالحة GPSيستخدم نظام و . بضعة أمتار حدود في األرض على
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 يدوياً  تهبط الطائرة إالّ  أن يجوز ال ذلك، ومع .الخصوص للطائرات على وجه التلقائي
 ليست الصناعية األقمار الموجودة على متن الذرية الساعات ألن ،من طرف قائدها

قمار ذرية لألال ويتم تحديث الساعات. لتأمين هبوط آلي آمن الكفاية فيه بما دقيقة
 األمريكية، كما البحرية الذرية لمرصد السيزيوم باالعتماد على ساعة الصناعية دورياً 

 واحد  وذلك باعتماد مزيج آن في والموقع الوقت عن البيانات الصناعية األقمار تبث
 الطول خطوط المعطيات حول االرتفاع، GPS نظام يوفر. وليةاأل المعايير من

 دقة الساعات ومن المؤمل أن تتحسن. أمتار 10 ال تتجاوز أنسبة خط مع والعرض
 متر بدقة المركبات موقع من تحديد النقل أنظمة لتمكين ،GPS وساعات األرضية

  .  واحد بصفة حينية
 باستخدام المواقع لتحديد عالمي كنظام نوعه من فريداً  ليس GPS نظام إن
 المالحة نظام حيث أن ،يةالصناع األقمار متن على المحملة الذرية الساعات
، وباإلضافة إلى هذين النظامين .يقوم بمهمة مماثلة )GLONASS( الروسية الفضائية

 ،)الصين( COMPASS كنظام التركيز قيد المواقع لتحديد أخرى نظماً  نذكر أيضاً 
 نظام من نةمحسّ  نسخة يكون أن والذي ينتظر) األوروبي االتحاد( GALILEOو

GPS  ّىيسم GPS III . ومن المتوقع دخول هذين النظامين األخيرين حيز العمل
ما أنظمة االتصال عبر أ .بعد أن تمت التجارب األولي بنجاح 2020الفعلي سنة 

 لضمان عالية ذات دقة ذرية ساعات تتطلب نهاإف MILSTAR قمار الصناعية مثلاأل
مستمرة بين  دةزيا في الذبذبات على ن التنافسإف ذلك، على وعالوة. آمنة اتصاالت
 دقيق وقت إلى تستند هذه النظم أن كما ينبغي والعسكرية، التجارية االتصاالت أنظمة
 والمحطات والمكوكات الصواريخ متن على والتردد الوقت في الالزمة الدقة لتوفير

 شاسعة مساحات تغطي التي الصناعية األقمار وعالوة على ذلك تتطلب. الفضائية
  . 10-17إلى10-15تناهز ية دقةعلى سطح الكرة األرض

 لتطبيقات عالية دقة من الجيوديسيا أنظمة ت الذريةامكنت الساع : الجيوديسيا
 االحتباس غازات نبعاثاتإ وقياس البحر، سطح مستوى ومراقبة عديدة تشمل المالحة

المحمولة على متن  الذرية وتلعب الساعات. البشري النشاط الناتجة عن الحراري
 ليزر يستخدم حيث" )SLR( الفضائي الليزر" في نظام  رئيسياً  دوراً  صناعيةال األقمار
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ويجب التأكيد على أن ".VLBI interferometry منظومة" في كمرجع الهيدروجين
 تطوير تم وقد. الذرية الساعات تطوير دون لم يكن ممكناً  تطوير النظم المذكورة آنفاً 

 البحرية عبر وتسيير المالحة مراقبة أجل من TOPEX / POSEIDON مشروع
على  الصناعية األقمار إن مراقبة المحيطات عبر. الصناعية المحيطات باألقمار

التي  األمد طويلة وتتابع التغييرات مستمرة قياسات توفر غاية كبيرة من األهمية ألنها
 .العالم أنحاء مختلف في الطقس وأحوال الحرارة، ودرجة المحيط، سطح تطرأ على

  .الصناعية األقمار متن المحمولة على الذرية الساعات بدقة القياسات هذه بط دقةوترت
إن قياس :  بالذبذبات األخرى الفيزيائية والكميات الطول ارتباط : المترولوجيا

لذلك فإن القياس الدقيق لبقية  وتبعاً . الفيزيائية الذبذبات هو األدق مقارنة بكل الكميات
عتماد على أي باال الذبذبات والوقت ن يتم بنجاعة باستخدامن أيمكالفيزيائية  الكميات

الحرارة  ودرجة والسرعة الطول قياس لربط حالياً  كبيرة جهود وتكرس .الساعات الذرية
وعلى سبيل  .بقياس الذبذبات لخإ والجهد، المغناطيسي، والمجال الكهربائي والحقل

 كطول اآلن يعرف )SI( لدوليا النظام في طول وحدة هو الذي المثال فإن المتر
 الزمني المقابل لجزء من الفاصل خالل الفراغ في الضوء يقطعها التي المسافة

  .133-السيزيوم معيار عبر المتر الحالي المعيار ويحدد. الثانية من 299792458
 لمزامنة )NTP( يستعمل بروتوكول : الكمبيوتر ألجهزة الداخلية الساعات تزامن
أي على الساعات  UTC على توقيت معتمداً  الكمبيوتر ية ألجهزةالداخل الساعات
بدقة جزء من المائة  مستقر على وقت NTP V4 ويحافظ البروتوكول في نسخة. الذرية

في  ميكروثانية 200 دقة إلى الوصول ويمكن اإلنترنت شبكة من الثانية على
 تحدد للطبقات التي الهرمي النظام NTP يستخدم. مثالية ظروف في المحلية الشبكات
من ناحية،  )أو الروبيديوم بالسيزيوم الذرية الساعات( المرجعية الساعة بين المسافة

  . والوقت المعتمد من مستعملي الحواسيب من الناحية األخرى
 المجال العسكري في رئيسياً  الذرية دوراً  والساعات التردد تلعب معايير : الدفاع

 الحرب وأنظمة ،IFF عدو/صديق ونظام تحديد صواريخ،ال وتوجيه والمراقبة المالحة(
 متانة في مواجهة المتقدمة التكنولوجيات وتتطلب هذه...). ،WF لكترونيةاإل

 تخفيض مع والدقة درجة عالية من االستقرارو  المحيطة بالتجهيزات، االضطرابات
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) رقاقة ىعل الذرية الساعات مثل( المدمجة الذرية الساعات وبتطوير. والوزن الحجم
 للترددات االستثنائي االستقرار وقد مكن .أفضل بشكل المتطلبات هذه تلبية ينتظر
 المناسبة لالتصاالت القنوات النتقاء جذري من تحسين الذرية الساعات توفرها التي

  . العسكرية
  

א א
  طريقة رامسي

 الداخلية المستويات الذرية حيث تحدد للساعة المركزية هي اآللية ن الذرةإ
إن . وبالتالي الذبذبات ثم قياس الزمن المستويات هذه بين الذري االنتقال وتيرة للطاقة
 يمثل كمية فيزيائية جوهرية للطاقة الداخلية الناجم عن االنتقال بين المستويات التردد

 ذرةتمتص ال مستويين، بين الذرة في انتقال حدوث وعند. والمكان الزمان عن ومستقلة
 العنصر لنفس ذرات الكون مركزي وجميع تردد مع طيسيةكهرمغن موجات تبعث أو

 األساسي الفرق وهنا يكمن. التردد نفس في طيسيالكهرمغن اإلشعاع وتبعث تمتص
للوقت التي تختلف من  األخرى القياس التي تتسم بالكونية وأنظمة الذرية الساعة بين

باعتماد مواصفات تضمن  للذرة المعين التردد لكالذرة وكذ اختيار يتم. مكان إلى آخر
 الطبيعي العرض يكون أن يجب لذلك،. ممكنين واستقرار دقة أفضل الحصول على
 بين التفاعل فترة تكون أن حين يجب في ممكن مستوى أدنى على لالنتقال الذري

 عامل اإلمكان بحيث يمكن الحصول على قدر وموجات الميكروويف طويلة الذرات
يكون  أن يجبو . دوبلر مفعول من تقليل الذرات سرعة كما يمكن تخفيض .عال ةجود

ولكن كيف  .الضغط وآثار طيسيةوالمغن الكهربائية المجاالت من محمياً  الذري االنتقال
 قدم رامسي الخارجي؟ التأثير من لحدع ام تردد االنتقال الذري للساعة يتم قياس

 جائزة مكنته من الحصول على بفكرة األساسي السؤال هذا على بارعة إجابة) 1950(
 بين الذرات وحقل الميكروويف في وهي فكرة التفاعل ؛)1989( الفيزياء في نوبل

 يمر منفصلين عندما ميكروويف تجويفي داخل حيث يتم التفاعل. منفصلتين منطقتين
  . مفرغال األنبوب خالل من الذري الشعاع
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 السيزيوم الذرية بشعاع الساعة
 الساعات الذرية حيث يمكن االعتماد على إلنجاز جيداً  خياراً  ر السيزيوميعتب

 ساعةنوعان أساسيان من ساعات السيزيوم هما  وهناك .تقنيات مختلفة لهذا الغرض
 . الذرية وساعة النافورة السيزيوم شعاع

من الساعات الذرية الذي  األول الجيل السيزيوم بشعاع الذرية تمثل الساعة
هذه الساعة على تقنية وتعتمد . جازه كما أسلفنا منذ خمسينيات القرن العشريننطلق إنا

 الرئيسية وتكمن الميزة. بين الذرات ومجال الميكروويف التفاعل رامسي بفصل منطقتي
 خالل التجربة في المشاركة الذرات عدد في تخفيض العرض وزيادة التجربة لهذه

  .  والكشف التحقيق مراحل
  : من السيزيوم بشعاع الذرية للساعة التجريبي الجهاز يتكون

  للصدأ القابل غير من الفوالذ اسطوانية غرفةــــــ 
 السيزيوم فرنــــــ 
 رافيتأقراص موجهة من الغــــــ 
  تفريغ مضخاتــــــ 
 تفاعل منطقتي تجويف ميكروويف ذوــــــ 
 ثابت مغناطيسي حقل إلنتاج أربعة لفائفــــــ 
 الميكروويف مازج جهازــــــ 
 مستقرة ليزر ديودــــــ 
  .بصري  – مغير صوتي بصري؛ عازل:  بصري استشعار جهازــــــ 
  
 بنافورة السيزيوم الذرية الساعة

ومع مرور . مجال حيوي وفي تطور مستمر هو والتردد قياس الوقت إن مجال
 بر النافورةوتعت. متزايد بشكل تحسن دقة القياس جديدة تكنولوجيات الوقت ظهرت

حيث تمكن من تحسين الدقة بمئات األضعاف  االتجاه هذا هامة في خطوة الذرية
 عن غنى وفي الوقت الراهن فإنه ال .الذري من الجيل األول بساعات الشعاع مقارنة
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والترددات بالدقة المطلوبة في مختلف   النافورات الذرية لقياس الوقت تطوير
  . التطببيقات

المركزي  العرض الطيفي يتناسب تفاعل المعتمدة على منطقتي رامسي في تقنية
ي فإن البالتو . إلى سرعة الذرات V إلى طول التجويف و Lحيث يرمز  )V / L(مع 

. V وانخفاض L زيادة يتطلب المركزي تحسين الدقة أي تخفيض العرض الطيفي
ة الذرات ن سرعالتخفيض م الممكن من ليس فإنه وبالنسبة لساعات الشعاع الذري،

بشكل الشعاع الذري  أيضاً  محدود فهو التجويف أما طول. ثانية/متر 70إلى أقل من 
القيدان  هذان .معيناً  الذرات إذا تجاوز حداً  في عدد إلى خسائر الذي يؤدي حتماً 

ول متر واحد  نموذجي بط فعلى سبيل المثال بالنسبة  ألنبوب. الساعة دقة ان منيحدّ 
 50مليثانية والعرض الطيفي  10التفاعل  يكون وقت ثانية/متر 100وسرعة ذرات 

  . هرتز
  : تتكون ساعة النافورة الذرية  من

 التفريغ، مضخاتــــــ 
 ،)MOT(بصري  فخ مغناطيسيــــــ 
 مستقرة، ديودات ليزرــــــ 
 الميكروويف، مازجــــــ 
 مركزية  اسطوانةــــــ 
 .  الكشف مناطقــــــ 

فورات ذرية في أهم مختبرات مترولوجيا الذبذبات  والزمن  نا بلقد تم تركي
للدول الصناعية كما أن هذه  التكنولوجيا في طور اإلنجاز في عدد  من الدول 
الصاعدة نظرا لما توفره من جودة عالية كمعيار أساسي يتم اعتماده في مختلف 

  . التطبيقات
 

 
 بها، الخاصة لتشغيلا ومبادئ وأهم تطبيقات الساعة الذرية الورقة هذه في قدمنا

لقياس  ما حاليا  في مخابر  المترولوجياصنفين  يتم استعماله مع التركيز على
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ولم . وهما ساعة الشعاع الذري وساعة النافورة الذرية. كبيرة الذبذبات والزمن  بدقة
اعات نتعرض في هذه المقالة لألصناف األخرى من الساعات  قيد التطوير كالس

ونؤكد في الخاتمة على األهمية  .الضوئية والساعات الصغيرة المثبتة  على شرائح
كما نشير إلى  .إلستراتيجية للتحكم في تكنولوجيا الساعات الذرية في البلدان العربيةا

مشترك بين كلية مشروع ، كلبناء أول ساعة ذرية مطورة محلياً انطالق مشروع تونسي 
  . الوطني للعلوم والتكنولوجيا النوويةالعلوم بتونس والمركز 

  مراد التلميني .د. أ                                                        
  قسم الفيزياء ــــــ كلية العلوم بتونس                                                

  معة تونس المنارجا                                                       
  الجمهورية التونسية                                                       
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Abstract 
The nanotechnology applications in medicine and biochemistry is very 

important because it introduces in the treatment and diagnosis of diseases. 
This article includes two parts, the first part is the synthesis of gold 
nanoparticles and their application for the development of treatment 
trastuzumab (Hersptin). Because of the spread of breast cancer in the world 
and the Arab countries, we gave priority of application for the development 
of breast cancer treatment by using gold nanoparticles. The synthesis of 
gold nanospheres via chemical method gave good results with the 
application of  human breast cancer cells type SK-BR-3 and it was 
compared with the white blood cells (PBMNs). The second part includes a 
diagnosis of diseases and attention in enzyme linked immunosorbent assay 
(ELISA), preparation  of medical kit and the development of solid phase by 
using gamma ray–cobalt-60 (patent won globally in 2013).The development 
associated by using gold nanoparticles also won globally in 2011.  

  

 .تطلق كلمة نانو باللغة اإلنجليزية على كل ما هو ضئيل الحجم دقيق الجسم
 وهنا تعني تقنية المواد المتناهية في الصغر أو التكنولوجيا المجهرية الدقيقة أو

                                                 
اكتفـــاء مزهـــر عبـــد الحســـناوي مـــن مديريـــة البحـــوث والتطبيقـــات النوويـــة  .دمحاضـــرة عامـــة ألقتهـــا  (*)

فـــي المـــؤتمر العربـــي الثـــاني عشـــر لإلســـتخدامات  ـــــــــ جمهوريـــة العـــراق،ولوجيـــا بـــوزارة العلـــوم والتكن
نظمتــه الهيئةالعربيــة للطاقــة الذريــة بالتعــاون مــع هيئــة الطاقــة الذريــة  الــذي الســلمية للطاقــة الذريــة

 .20/5/2015ــــــ  16عقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خالل الفترة و  المصرية
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وعلم النانو هو دراسة . النانومتر يساوي واحد مليار من المتر .تكنولوجيا المنمنمات
نانومتر،  100 الـ  الجزيئات والمركبات التي ال يتجاوز قياسهالمبادئ األساسية ل

في  اوظهرت النانوتكنولوجي .فالنانو هو أدق وحدة قياس مترية معروفة حتى اآلن
  .علوم الحياة والطب و الهندسة و مجاالت عديدة منها الكيمياء 

ة ن لتحضير الجسيمات النانوية هما الطريقة الفيزيائية والطريقاتوجد طريقت
زال ملح المادة بوجود عامل حيث تعتمد الطريقة الكيميائية على اخت، الكيميائية
ولدراسة خواص المواد النانوية تستخدم أجهزة متعددة ففي حالة قياس الحجم . مختزل

المجهر و  (Atomic Force Microscope, AFM)يستخدم  مجهر القوة الذري 
المجهر و  (Transmission Electron Microscopy, TEM)لكتروني النافذ اإل
، وكذلك الزيتا نانو (Scanning Electron Microscope, SEM)لكتروني الماسح اإل

فيستخدم  ما لقياس تراكيز مواد نانوية معدنيةأ .(Zeta nanosizer, NanoZS) الحجمي
و أ (Atomic Absorption Spectroscope, AAS) جهاز مطياف االمتصاص الذري

 (Inductively Coupled البالزما المزدوج المحتث -ث الضوئيمطياف االنبعا
(Plasma- Optical Emission Spectrometry, ICP-OES حيث تقاس بوحدات الجزء ،

  . لتر/غرام يوالتي تعني مل )ppm(بالمليون 
  

א א
وية واخترنا جسيمات الذهب النان ،من الجسيمات النانوية نواع عديدةأتوجد 

والكيمياء الحياتية حيث تمتاز بكونها عالية  نها مفيدة للتطبيق في الجانب الطبيأل
اوم ـــًا وتقـــل سطحها وظيفي، تعدّ لوجيو ذات توافق بيو  قليلة السميةو االستقرارية 

هيئة  على، )  (Sphereكروية : نواع من جسيمات الذهب النانويةأ توجد .كسدةاأل
تستخدم عوامل مختزلة عديدة لتحضير جسيمات  .)Shells( ، والمغلفة)Rods( قضبان

مينية، حماض األ، بعض األالسيترات(ذه العوامل ومن ه ،مالح الذهبأالذهب من 
تدرس خواص الجسيمات النانوية بعد ). لخإ..سي، بوروهايدرات صوديوم  – فيتامين

ع وغيرها ـــيوحجم التوز ة التركيز والحجم والشكل ـــزة المذكورة لمعرفـــجهباأل تحضيرها
 ــــــة اختراع  عربية ءه كبراـــستخدم عامل مختزل جديد تم تقديموقد ا .من الخواص

  . عراقية قيد التقييم



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيقات المواد النانوية في المجاالت الطبية 
 

37 
 

 اً حمر أ اً تعطي لون (Gold Nanospheres)ن جسيمات الذهب النانوية الكروية إ
ولها ظاهرة  ،يةغراض الطبنانومتر لأل 40ــــــ  20 ن تكون بحجم منأل ويفضّ  اً غامق

جسيمات الذهب النانوية . رنانومت 528ي رنيني تظهر عند طول موجي سطح بالزم
ر عادة بوجود مادة لونها أحمر أرجواني تحضّ  )Gold Nanorods(القضيبية 

(Cetyletrimethyl ammonium bromide, CTAB)  لها ظاهرةو  ،يضاً أوعامل مختزل 
ما جسيمات أ .نانومتر 800وعند  تقريباً  526رنيني عند طول موجي  يبالزم سطح

بطريقة السليكون النانوية  ر  مع  جسيماتتحضّ ف )Gold Nanoshells(الذهب المغلفة 
  . (Sol-gel) صول ــــــ جل

  
א

يعد مرض السرطان من أخطر األمراض التي تصيب اإلنسان وغالبًا ما يؤدي 
ني للوفاة بعد أمراض القلب واألوعية به إلى الموت، ويعد السرطان المسبب الثا

إن وجود السرطان وانتشاره يختلف من بيئة إلى أخرى . الدموية في أغلب دول العالم
كما أن  .به وكذلك من مكان آلخر، وهذا يعتمد على العوامل والظروف التي تحيط

لوي ، بل هو مجموعة كبيرة من األمراض تتميز بالنمو الخمرضًا منفرداً السرطان ليس 
  . غير المنتظم وال يمكن التحكم فيه

هذا  ومع وهكذا ثمان ثم أربع ثم اثنتين إلى تنقسم واحدة بخلية الحياة فتبدأ 
وكبد  ومخ وقلب جلد من المختلفة واألجهزة األنسجة إلى الخاليا توزيع يبدأ االنقسام
جديدة  خاليا نشوء يستمر تماماً  نموه الجسم يستكمل أن بعد وحتى ...لخإ وكلى

 أمر وهذا الحوادث أو المرض أو الشيخوخة في وتتالشى تتلف التي الخاليا لتعويض
 . بوظائفها القيام في الجسم أنسجة تستمر حتى يحتم

إن عملية انقسام الخلية عملية مسيطر عليها بأحكام بواسطة جينات تقودها 
ة عن االستجابة وتتوقف الخلية السرطانية ببساط. الموت نحو االنقسام والتميز أو

حيث أن الطفرات التي تحدث في الجينات قد تؤثر على أية مرحلة ، لهذه اإلشارات
من إصدار اإلشارة إلى تعبير الجين ومن الممكن أن تؤدي بالخلية إلى فقدان السيطرة 

. لتغذية الكافيةعطيت المكان واأالسرطانية باالنقسام إذا  الخالياعلى انقسامها فتستمر 
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التي  ، Henrietta Lacksللسيدةالمجال نذكِّر بأن خاليا سرطان عنق الرحم  وفي هذا
من البحوث ظلت مستمرة إلى اليوم كحاضنات مثالية في العديد ،  1951ماتت عام

تنقسم . Hela cellsـــــ الخاليا الحاضنة في الوقت الحاضر ب هالمختبرية حيث تسمى هذ
ادة الحاضنة لخاليا أخرى تنمو في المختبر هذه الخاليا بسرعة بحيث إذا لوثت الم

إن السرطان ينمو بسرعة من األنسجة المحيطة ألن الجزء األعظم . فإنها تثبط نموها
والخاليا ، من خالياه ينقسم باستمرار أو أكثر من مرة مقارنة بأنواع الخاليا التي تزرع

ال تنقسم  ساعة 24ــــــ  18 السرطانية األكثر انقسامًا التي تكمل االنقسام الخلوي كل
إن أصغر ورم ذو نمو سريع يمكن . كما تقوم الخاليا الجنينية في اإلنسان باالنقسام

كل منها تنقسم ، سم وممكن أن يحتوي على باليين الخاليا 0.5إكتشافه يكون بقطر 
من خاليا  99%فإذا دمرت ، بمعدل عالي لتكوين ماليين أو أكثر من خاليا جديدة

وهناك سرطان قد يتكون ببطء شديد وال يمكن أن . يين سوف تبقى لتتكاثرالورم فمال
لكن بمرور ، يالحظ إال بعد مرور عدة سنين ويكون معدل نمو الورم بطيئًا في البداية

تكون الخاليا السرطانية مختلفة . كتشافهاعندما يصبح حجم الورم أكبر يمكن الوقت 
ن أكثر دائرية ألنها ال تلتصق بما يجاورها من و تكو ، بعدة أمور عن الخاليا الطبيعية

مّما ، الخاليا الطبيعية بقوة كما في بقية الخاليا الحتواء جدار الخلية على سوائل أكثر
  .يسمح لمواد مختلفة بالمرور خالله 

  
א

نسبة حدوثه لدى  تصلالنساء و  يعتبر سرطان الثدي السرطان األكثر شيوعًا في
حصائية مجلس إوفي العراق حسب  .لربع نسبة لباقي أنواع السرطانا إلىالنساء 

ول من بين ن سرطان الثدي هو األإالعراقية ف السرطان العراقي التابع لوزارة الصحة
وفي عام  ،علىسنة هي النسب األ 50-41غلبية بعمر األالسرطانات في العراق و 

  .مريض  1316بلغ عدد المصابين بالسرطان  2013
نة صابة بسرطان الثدي في العائلة تحت تأثير عوامل وراثية معية اإلصفتسري 

. ديدة بالجانب الوراثي لهذا المرضهتمت دراسات علمية عاو . تتناقل بين أفراد العائلة
فسرطان الثدي يعتبر من أنواع السرطان ذات التغيرات الكروموسومية المعقدة وال 
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ودقيق ألن من الصعب تحديد تغيرات  يمكن تمييزها عن باقي األنواع بشكل نهائي
وتشير الدراسات، وبسبب التعقيدات في التغيرات التركيبية  .خاصة ودائمة بها

ن زيادة نسب مستقبالت إ. من الصعب تقدير شدة األمراض إلى أنه ،والعددية
في نسيج الثدي دليل وجود سرطان الثدي  Her2/neuـــــ االستروجين والبروجسترون والـ

 )FISH(والفلورسيني  (Immunohistochemistry, IHC) ــــــتحدد بتقنيات الـ والتي
الهرموني،  :هي  نواع من العالجأربعة أوعليه توجد  .)CISH(والكروموسومي 

  .ي ئ، والكيمياشعاعيالهدف، اإل
  

א א א
 25%يشكل Her2/neu  تطويره لكون الجينج الهدف لغرض تم االهتمام بالعال

لعالج الهدف باستخدام ثالثة تطوير اوكان . صابة بسرطان الثدي من احتمالية اإل
الدراسة التي ثبتت أو ) القضيبية والمغلفةو  الكروية(سيمات الذهب النانوية نواع من جأ

العالج  فضل في تطويرالكروية هي األن جسيمات الذهب النانوية أ أجريت بالعراق
والتطبيق على  SK-BR-3ن تم التطبيق على خاليا سرطان الثدي البشرية نوع أبعد 

 (Human Peripheral Blood Mononuclear Cells, PBMCs)نوع كريات الدم البيضاء
العالج الذي تم تطويره هو  .)in vitro(خارج الجسم التي تم فصلها والتطبيق كان 

  .اريًا بالهرسبتين عالج التراستوزوماب المعروف تج
 نواعها الثالث تم تعديل سطحها باستخدام مادةأن جسيمات الذهب النانوية بإ

Carboxy–polyethylene glycol –thiol (HS-PEG-COOH)  وتنشيط مجاميع
  : الكاربوكسيل كانت بوجود مادة الكاربودايامايد  والسكسنامايد

3-ethyl-3-(3dimethyl aminopropyl) Carbodiimide hydrochloride 

(EDC)and N-Hydroxysuccinimide (NHS) 

 (Conjugate) ن نسبة موت الخاليا السرطانية للمقترنأوبعد التطبيق تبين 
دواء الهرسبتين مع جسيمات الذهب النانوية الكروية المعدل (الحيوي المحضر 

ة ن نسبأو  6% بنسبةما موت كريات الدم البيضاء فكانت أ 73%كانت ) سطحها
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وموت كريات الدم البيضاء كان  29%الهرسبتين لوحده في قتل الخاليا السرطانية 
ن تطوير عالج السرطان بشكل عام بوجود جسيمات الذهب أا يدل على ممّ  .%19

  .نتائج جيدة  ىعطأكروية بعد تعديل سطحها وتنشيطها النانوية ال
الج الهدف كان مع للع اتكنولوجي إن تطوير عالج سرطان الثدي بتقنية النانو

الباحثون  سعىوي. وني فكان مع عالج التاموكسفينعالج الهرسبتين، أما للعالج الهرم
  .للتطبيق مع العالج اإلشعاعي  في العراق
  

א א א א
 1939عام  (Waller)بدأ االهتمام بالوصف السيرولوجي من قبل العالم وولر 

كريات الدم  (Agglutination)أو تغرية  بتالزن 1948عام  (Rose)والعالم روز 
روز  –ة وولر ـــد الدمج بطريقـــة بعــــذه الطريقــــت هـــيـــام وسمـــنـــراء لألغــــــــــالحم

(Waller –Rose ) . لقد وجد هيلر(Helar)  حامـض أنه باإلمكان استعمال  1955عام
لألغنام مّما زاد من بساطة االختبار  التـانـك مع عالق كريات الدم الحمـراء

ذات حساسية قليلة  (Hemagglutination)وخصوصيته، وتعد طريقة التالزن الدموي 
تطورت طرائق الفحص باستخدام جزيئات خاملة حياتيًا . وغير متخصصة

(Biologically inert) بالالتكس لالستايرين المتمث متعدد مثل(Latex)  0.8بقطر 
كالتحليل  عالية مقارنة بالطرائق المذكورة،وجدت طرائق ذات حساسية ثم . ترميكروم

 المفلورةبوجود الصبغة  (Fluorescence Immunoassay)ي المناعي الفلور 
)Fluorochrome(  86% وخصوصيتها 91%وتصل الحساسية لهذه الطريقـة إلـى .

غالبًا ما تكون وتمتاز هذه الطريقة بكونها كمية ونوعية بخالف طرائق التالزن إذ 
  . نوعية فقط 

تمتاز ف (Radio Immunoassay)أما طريقـة التحليـل المناعـي اإلشعاعـي 
، وتستخدم لذلك أنابيب (Solid-Phase)بحساسيتها العالية وتتم بوجود سطح صلد 

اختبار بالستيكية مصنوعة من متعدد الستايرين  أو متعدد البروبيلين  ويحضر 
إن لهذه  .I125و المستضد بنظير اليود المشع أالضد  )ترقيم( بوسم (Tracer)المقتفي 

الطريقة مساوئ منها خطورة التعامل مع المواد المشعة، وقصر استقرارية الكواشف، إذ 
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كثر نها األأال إنها ذات تكاليف عالية، أمد على عمر النصف لليود المشع، و تعت
 . ضمرااأل حساسية بين كل التقنيات الطبية لتشخيص

لتحليل المناعي ايجاد طريقة تشابه في حساسيتها إفكر الباحثون في  
فوجدوا طريقة التحليل المناعي اإلشعاعي مع الزيادة في االستقرارية وخطورة أقل 

التي تعد من الطرائق الحديثة في التشخيص  (Enzyme Immunoassay)نزيمي اإل
ود المشع، وبذلك تكون ذات دًال من الينزيم بإالمستضد أو الضد ب )يرّقم( الطبي، ويعلم

طرائق تمتاز و  .اليفها أقل وذات استقرارية طويلةقل، حساسيتها عالية، تكأخطورة 
المناعي إن أساس التحليل  .التحليل المناعي الثالث األخيرة بكونها كمية ونوعية

ية وقياس الفعال (Immunoreaction) ناعيمالنزيمي يتألف من جزئين، التفاعل اإل
 (Solid-phase)وتعتمد في عملها على السطح الصلد . (Enzyme activity)نزيمية اإل

وينقسم  .والتحليل المناعي اإلشعاعي الفلوريوبذلك فهي تشابه التحليل المناعي 
 (Heterogeneous نزيمي متغايرإتحليل مناعي ى ي إلمنزيالتحليل المناعي اإل

(enzyme ليزامثل تقانة اإل (Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ELISA) 
  . EMIT تقانة مثل (Homogeneous enzyme) نزيمي متشابهإتحليل مناعي و 
  

א א )ELISA(א

وتطورت  (Engvall and Perlmann) من قبل  1971ليزا عام بدأت تقانة اإل
تعرف هذه التقانة . رنساالسيما عند اكتشاف مرض اإليدز في ف 1981التقانة عام 

من المستضدات أو األضداد في  بأنها التقدير الكمي والنوعي لكميات قليلة جداً  الطبية
 (Microtitre Plates)أطباق فيها فتحات دقيقة العيارية تسمى بالصفائح الدقيقة العيارية

 نة بهذهتر من العيّ يلنانوغرام من المستضد أو الضد لكل مل 5ويمكن الكشف عن 
في العديد من العلوم الطبية لتشخيص الحاالت المرضية فضًال استعملت وقد  .التقانة

 . الحاالت المبكرة للمرضفي  المنخفضةعن تحديد البروتينات كميًا ونوعيًا وبتراكيزها 
 التحاليل التنافسيةوتشمل  ليزا لها أصناف حسب نوع التفاعالتطريقة اإل

(Competitive assays)  والتحاليل  ،نزيمالضد أو المستضد باإل )يرّقم( يعلمما إوبها
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أو  (Sandwich) وبها طريقة الشطيرة (Non-Competitive assays) الالتنافسية
  . لقياس األضداد والمستضدات (Indirect)التحليل غير المباشر 

ع من مواد عضوية متعددة عبارة عن مادة بالستيكية  تصنّ فالسطح الصلد أما 
 يلـين  ومتعددبالستايرين  ومتعدد البرو  مثل متعدد (Polymer)تركيبية الوحدات ال
 وأكرات   أو منها مايكون بشكل أنابيب اختبار وذات أشكال مختلفة، نيليكلوريد الف

بصفائح دقيقة العيارية الصفائح  تسمى .(Microtitre Plates) صفائح دقيقة العيارية
، ويمتاز متعدد ها وعدد الحفر المكونة لهابأشكالوتختلف  (ELISA-Plates)ليزا اإل

غير  )اإلدمصاص( الستايرين  بالربط الجيد للضد أو المستضد بوساطة االمتزاز
الربط التفاعل بين السطح الصلد والكواشف يشمل و  .(Passive adsorption) الفعال

نسبة :  وتعتمد التفاعالت على عوامل منها ،المستخدمة في التحليل المناعي
وكيمياء  نتشار، هندسة السطح، الوقت، التركيز، الوزن الجزيئي، درجة الحرارةاال

ي ئ، الربط الفيزياياً ئيًا أو كيميائفيزيا الربط أن يكون ماوإ . السطح وكيمياء الكاشف
 المتزاز الكواشف محبةتكون و  .ي ذو استقرارية طويلةئاستقراريته قصيرة والربط الكيميا

وعلى هذا  .(Hydrophobic) لماءا نافرًا المتزازالسطح الصلد و  (Hydrophilic)لماء ا
األساس تنشط الصفائح بإضافة مجاميع فعالة لتقليل صفة الالقطبية الموجودة على 

أو  (wells-96)حفرة  - 96تتكون الصفائح من  .السطح وتسهيل االرتباط التساهمي
المقعرة والتي لها شكل و  حفرة أشكال مختلفة، منها المسطحةحفرة، ولل 16حفر أو 8

قد يكون وتتنوع الصفائح حسب المجاميع الفعالة الموجودة على السطح، و  .Cالحرف 
جود المجاميع الفعالة على السطح من خالل تحضير السطح نفسه أو باستخدام و 

وجود مجاميع األمين الفعالة على السطح الصلد تتخصص إن . تفاعالت التشابك
  .بالتفاعالت المناعية 

  
א א(א א)א 60Co–אמ

بإضافة  (Covalent binding)الربط التساهمي يتم تنشيط الصفائح بوساطة 
هو ربط كيميائي أطلق عليه و  ،على الصفائح (CHO-)مجموعة الديهايد 
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(Chemobond)  ومن  ،أقصى تصل إلى أسبوعين كحدالتي  القليلةيمتاز باالستقرارية
 .(Glutaraldehyde)لـوتـرالديـهايـد غمـادة اللمستخدمة في تنشيـط السطـح االمواد األخرى 

وتنشط الصفائح  .أن عملية الربط تعتمد على خاصية االمتزازمن ذلك يتبين 
أو  (Acrylic acid)كريلك األ عضوية غير مشبعة مثل حامض أحماضباستعمال 

ن نظير الكوبلت إذ أ 60Co -اماغبوجود أشعة  (Crotonic acid)حامض الكروتونك 
 وبسبب تسليط األشعة .كمصدر ألشعة غاما االصطناعي هو األكثر فائدة 60 –

نتيجة انشقاق أو انقسام أواصر السلسلة  بخواصه تحدث تغيرات مفاجئة البوليمر على
  . )Cross linking(، أو تشابك جزيئات المتعدد بعضها ببعض للبوليمر الرئيسة

اما وبوجود حامض فائح الدقيقة العيارية باستخدام أشعة غن عملية تنشيط الصإ
زم بتقانة يفي تحضير عدة الكشف عن مرض الرومات عضوي أعطى نتائج جيدة جداً 

عراقية فازت في عام  –ثمرت بالحصول على براءة اختراع عربية ليزا والتي أإلا
في  2013الكويت وكذلك فازت عام  في معرض اختراعات الشرق األوسط في 2008

  .ول سي/ العالمي في كوريا الجنوبية  مهرجان المخترع
  

אא(Conjugate)א
مرتبط  )ضد أو مستضد(لمقترن عبارة عن معقد محضر من جزيئـة حياتـية ا
 مراد تعليمها، والجزيئة النزيملمقترن على كفاءة ونقاوة اإليعتمد ا .نزيم مناسببها إ

  . لمنع التداخالت في التحليل تيننقاوة عاليخصوصية و نزيم تكون ذات باإل )ترقيمها(
ويفضل على بقية  ،(Horse-radish Peroxidase, HRP)نزيم إيستخدم  ما وغالباً 

 له وزن جزيئيو . لعدم وجوده في مصل المريض فال يسبب تداخالت نزيماتاإل
حامض ) 308(مكون من  (Polypeptide)عدد الببتيد يتكون من مت )دالتون 40,000(
الطيف األمثل و  ،ويحتوي على الكاربوهيدرات تربطها أربع أواصر ثنائية الكبريت يمينأ
ويعمل  (H-donner) للهيدروجين واهباً يمتاز بكونه و نانومتر،  (403)هو  HRPنزيم إل

معتمدة على وجود  له تكون والمادة األساس(H2O2)  كسيد الهيدروجينبنظام بيرو 
  (NH2-) .مجموعتين من األمين 
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 –منها  الطريقة المباشرة باألكسدة  ،هنالك طرائق عديدة لتحضير المقترن
 (Cross-Linkingوطرائق عوامل التشابك، "Periodate"االختزال باستعمال مادة 

(agents. ن تحضير المقترن تم تقييمه في مختبرات وزارة الصحة العراقية وفازإ 
وتم تطوير  .2011وسط في الكويت عامالبحث في معرض اختراعات الشرق األ

لعدة لزيادة حساسية واستقرارية ا المقترن باستخدام جسيمات الذهب النانوية
  .التشخيصية

  
א א  (Bionanosensor)א

تفاعل : نواع تشمل أ ةعلى ثالث يحيائتحسس النانوي األيعتمد تحضير الم
، وتفاعل التهجين )مناعية(ساس، تفاعل الضد مع المستضدنزيم مع المادة األإلا

 ن التشابه في تحضير المتحسس النانوي متقارب جداً إ . (DNA)للحامض النووي
 . ليزالتفاعالت تقنية اإل

ن استخدام جسيمات الذهب النانوية في العالج ومن الجدير بالذكر أ
 نألذهب غالي الثمن لكن الحقيقة ن اأ عضالبوقد يظن  ،والتشخيص مهم جداً 

 100من ملح الذهب يبلغ  اً واحد اً ن غرامأحيث  استخدام ملح الذهب رخيص جداً 
النانوية والتي تكلف في حالة ن يحضر منه لترين من الجسيمات أدوالر والذي يمكن 

ن تحضير لترين من جسيمات النانو  من غرام واحد إفوعليه  .دوالر 3900ها ئشرا
  .دوالر وبذلك ال يعتبر مكلفًا  3800وفر ي من ملح الذهب

  
א

جدًا ألنه  اً في الطب والكيمياء الحياتية يعتبر هام اتكنولوجي إن تطبيقات النانو
الجزء األول في  : ينءالمحاضرة جز شملت و . يدخل في عالج وتشخيص األمراض

) الهرسبتين( عالج التراستوزومابتخليق جسيمات الذهب النانوية وتطبيقها لتطوير 
ورة عامة وفي الدول العربية ـــم بصـــدي في العالـــان الثـــرًا النتشار سرطـــوذلك نظ

األولوية في التطبيق لتطوير عالج سرطان الثدي  تأعطي وقد. بصورة خاصة
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ولتخليق جسيمات الذهب النانوية الكروية فإن . ويةنباستخدام جسيمات الذهب النا
استخدام الطريقة الكيميائية أعطت نتائج جيدة بالتطبيق مع خاليا سرطان الثدي نوع  

SK-BR-3 والجزء الثاني من المحاضرة شمل نبذة . بالمقارنة مع كريات الدم البيضاء
نزيمي المتمثل هتمام بتقانة التحليل المناعي اإلعن تقنيات تشخيص األمراض واال

الصلد باستخدام أشعة  العدة الطبية وتطوير السطحليزا وكيفية تحضير بتقانة اإل
وتطوير المقترن  ،2013وفيها براءة اختراع فازت عالميًا عام  60كوبلت - اماغ

. 2011فازت عالميًا عام  براءة اختراع أيضاً  فيهاباستخدام جسيمات الذهب النانوية 
  .  اً وما تم ذكره بالمحاضرة هو تطبيقي وليس نظري

  اكتفاء مزهر عبد الحسناوي.د                                                    
  رية البحوث والتطبيقات النوويةمدي

  وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية                                                  
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   ∗  

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم بتاريخ 
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم الفني والتدريب ووزارة الكهرباء  9/7/2015

  .ممثلة في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء  والطاقة المتجددة
وأوضح وزير الكهرباء أن هذا البروتوكول يتضّمن إنشاء مدرسة ثانوية فنية 
نووية متقدمة في منطقة الضبعة بنظام الخمس السنوات في مجال الطاقة النووية 

وذلك  2016/2017السلمية، لتبدأ هذه المدرسة نشاطها اعتبارًا من العام الدراسي 
لتخريج فنيين على أعلى مستوى في مجال الطاقة النووية وبناء جيل جديد من الكوادر 
الفنية يكون لديهم العلم والمعرفة بما يمكنهم من المساهمة في التوسع في تطبيقات 
الطاقة النووية السلمية من خالل استحداث أقسام تخدم التطبيقات السلمية الستخدام 

  .الطاقة النووية 
وأضاف شاكر أن هذا البروتوكول يهدف إلى دعم البرنامج النووي المصري 
بكوادر فنية متخصصة لديها المهارة والكفاءة والقدرة على العمل في التطبيقات السلمية 

  .للطاقة النووية وخلق بيئة تربوية تزيد من جودة التعليم والتعّلم 
يًا لتأهيل عناصر فنية وأوضح أنه تم اإلتفاق بين الطرفين على العمل سو 

متخصصة في مجاالت التكنولوجيا النووية بصفة عامة والمحطات النووية بصفة 
خاصة وذلك لتوعية وتثقيف المجتمع المحلي لمدينة الضبعة بالتكنولوجيا النووية 

                                                 
  . 9/7/2015بوابة الفجر وجريدة اليوم السابع، بتاريخ  *
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وخلق فرص عمل حقيقية بالتكنولوجيا النووية تعظيمًا الستفادة المجتمع المحلي من 
  .المصري  البرنامج النووي
محمد يوسف وزير التعليم الفني بأن المدرسة الثانوية الفنية  الدكتور كما صّرح

ن إنشاء مقرات لإلقامة روتوكولها مع وزارة الكهرباء تضمالنووية التي وقعت الوزارة ب
للطالب والمعلمين لخدمة المناطق المجاورة للضبعة أيضًا، مشيرًا إلى أن الدراسة 

سنوات األولى، ثم يتم تدريس مناهج  ساسية خالل الثالثفنية األستشمل المناهج ال
وأضاف حسب بيان اليوم، أن التدريب المهني . الطاقة النووية في السنتين األخيرتين

للطالب سوف يتم خالل فترة الصيف، موضحًا أنه سوف يتم توفير منح لخريجي 
  .للمعلمين بالخارج المدرسة الستكمال دراستهم بالخارج، وكذلك منح تدريبية 

وقّدم الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني، الشكر للدكتور محمد شاكر 
على التعاون بين الجانبين إلنشاء هذه المدرسة، مشيرًا  المتجددة وزير الكهرباء والطاقة

وأضاف يوسف، أن . إلى أن هذه المدرسة تعد مشروعًا قوميًا، في مجال واعد ومهم
الفني تدخل في هذا المجال بكل جدية، وتعتبره نموذجًا يحتذى به  وزارة التعليم

  .لمشروعات نووية أخرى 
أن وجود  المتجددة ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة

  .ها مدرسة نووية في هذه المنطقة مفيد ويخدم المنطقة، ويعود بالفائدة على أهل
 

        
  ∗  

المشعة بالقرب من موقع مفاعل  افتتحت أوكرانيا أول مقبرة مركزية للنفايات
المقبرة التي شيدت بتمويل من الحكومة البريطانية واالتحاد األوروبي . ليرنوبتش

م دفن النفايات وسيت. عاماً  50قبل النفايات النووية من كافة أنحاء أوكرانيا لمدة تستس
التي تنبعث منها جسيمات اإلشعاعات المؤينة مثل تلك الموجودة في المجال الطبي 

  .والهندسة والبناء في المقبرة 
                                                 

  . 14/7/2015بتاريخ بالعربية، ، "Euronews"موقع  *



  
  
  
  
  
  
  
 
  

  2015 /3عدد ال ـــــــ 27مجلد ال ـــــــنشرة الذرة والتنمية 
 

48 
 

مليون يورو، وتعمل  17.5ومن الجدير بالذكر أن المقبرة الجديدة التي تكلفت 
رانية مدن أوك 6ستستبدل عدة منشآت حالية متواجدة في  ،بشكل شبه آلي تقريباً 

  .تستخدمها الحكومة كمقابر للنفايات المشعة 
  

     
   ∗  

أجرت المؤسسة تحديثًا على أجهزة المحاكاة بأحدث النماذج لتتوافق مع 
أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة  .عايير محطة براكة للطاقة النوويةالظروف البيئية وم

في مركزها  1400ركيب الجهاز الثاني لمحاكاة مفاعل الطاقة المتقدم النووية عن ت
الطاقة النووية في كم بمفاعالت لغرف التح ةالخاص بالتدريب على أجهزة المحاكا

  .موقع براكة 
ويأتي هذا اإلنجاز بالتزامن مع اإلنتهاء من تحديث جهاز المحاكاة األول الذي 

وضع نماذج المعلومات في جهازي المحاكاة  ، وتضّمن التحديث2014تم تركيبه عام 
بمحطة براكة للطاقة النووية  المحيطة والتي ُصممت خصيصًا لتتناسب مع البيئة

ا يمّكن تلك األجهزة من محاكاة الظروف مّ اإلمارات، م ةوالظروف المناخية في دول
حاكاة في وتعّد أجهزة الم .الحقيقية والسيناريوهات المستقبلية المحتملة في المحطات

مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية من أحدث أجهزة التدريب في العالم نظرًا إلى مدى 
وتستخدم هذه األجهزة . تطّور النماذج األساسية لألجهزة وأنظمة القياس والتحكم فيها

للتدريب بجانب الصفوف الدراسية والتدريب العملي لمشغلي مفاعالت الطاقة النووية 
ويدهم بالمهارات والخبرات الضرورية فاعالت النووية وذلك لتز تشغيل المومديري 

التدريب على أجهزة الُمحاكاة  ويعتبر. لتشغيل محطات الطاقة النووية بكفاءة وسالمة
أساسي من ثقافة السالمة التي تلتزم بها المؤسسة ولها دور مهم في نطاق  اً جزء

  . 2017عام استعداد المؤسسة لتشغيل المحطة النووية األولى في 
الجدير بالذكر أن المؤسسة عملت على تطوير هذه األجهزة بالتعاون مع 

، وستحاكي الظروف )كوبكي( الكهربائيةمقاولها الرئيسي وهو الشركة الكورية للطاقة 
                                                 

  . 26/7/2015بتاريخ ، )وام(وكالة أنباء اإلمارات  *
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والبيئة الحقيقية التي سيعمل فيها مشغلو مفاعالت الطاقة النووية وستتيح الفرصة 
. مواجهة أحداث غير متوقعة في العمليات اليوميةلمشغلي المفاعالت لخوض تجربة 

وفي هذا السياق قال المهندس أحمد الرميثي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة اإلمارات 
تعمل مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية لتطوير أولى محطات الطاقة : "للطاقة النووية 

ألداء، وتركز في الوقت ذاته النووية في الدولة وفقًا ألعلى معايير السالمة والجودة وا
على استقطاب المهندسين المتخصصين األكّفاء وتدريبهم وتحضيرهم للعمل في 

وتضع المؤسسة السالمة على رأس قائمة أولوياتها، ولهذا سيؤدي مركز . المؤسسة
ن التدريب على أجهزة المحاكاة دورًا رئيسيًا في بناء ثقافة السالمة النووية، مع العلم بأ

ت نجاحها وفاعليتها في إمداد المشغلين بالخبرات الطريقة في التجريب قد أثبتهذه 
  " .طاقة النووية على نحو آمن وموثوقالكافية إلدارة تشغيل محطات ال

وُيعد مركز التدريب المقر الرئيسي للبرنامج التدريبي المكثف المخصص 
حضيرهم للحصول لمشغلي المفاعالت ومديري تشغيل المفاعالت، فهو يعمل على ت

تحادية للرقابة ت النووية وذلك بإشراف الهيئة االعلى شهادة التأهيل لتشغيل المفاعال
أسبوعًا في  26شهرًا، يقضي فيها المتدربون  28ويستغرق البرنامج التدريبي . النووية

التدريب على أجهزة المحاكاة بجانب التدريب العملي الذي يجب عليهم إنهائه قبل 
وُصّمم المركز أيضًا لتقديم التدريب المستمر لمديري تشغيل . ى الشهادةالحصول عل

المفاعالت النووية في المؤسسة، فهم سيخضعون لدورات تدريبية وصفوف دراسية 
تبلغ مساحة مركز . ختبارات كل ستة أسابيعواال كاةشاملة وتدريب على أجهزة المحا

ين للتدريب، وهما ُمطابقان متر مربع ويضم جهازي محاكاة رقمي 7000التدريب 
والمركز مجّهز بصفوف دراسية ومعدات . في المحطة األولى ةلغرفة التحكم الرئيسي

التفاعلية التي يحتاجها  التدريب بأحدث التقنيات وأحدث مرافق ورشات العمل
ون لتطبيق النظريات واألنظمة والمعارف والمهارات التي تعلموها في التدريب المهندس
  .العملي 

متدربًا من مشغلي مفاعالت الطاقة النووية ومديري  116حاليًا  المؤسسةوتملك 
تشغيل المفاعالت مصنفين في سبع مجموعات تدريبية وكل مجموعة منها في مرحلة 

ن منها إلى امتحان شهادة التأهيل في شهر ختلفة من التدريب، وستخضع مجموعتام
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لة اإلمارات العربية المتحدة نسبة يمثل مواطنو ومواطنات دو . 2016فبراير عام 
من هذه المجموعات، وسيتولون في المستقبل مهام التشغيل اآلمن لمحطات  98%

  . 2017الطاقة النووية في العام 
طنًا خضع  20تجدر اإلشارة إلى أن جهاز المحاكاة الثاني الذي يبلغ وزنه 
كيبكو في كوريا  لعمليات اختبار مكثفة واختبارات أداء صارمة في مرافق شركة

بعد . تحادية للرقابة النوويةالجهاز لمعايير الهيئة اال الجنوبية، وذلك لضمان استيفاء
الختبارات إضافية  وخضع التدريبذلك، نقل الجهاز إلى موقع براكة وثّبت في مركز 

  .أخرى للتأكد من أدائه وجاهزيته للتشغيل قبل البدء في استخدامه للتدريب 
إلنشاء في محطة براكة للطاقة النووية على نحو آمن وحسب تسير عمليات ا

ة بعد إتمام اإلنشاءات أربعة مفاعالت ستوفر لجدول الزمني المحدد، وستضم المحطا
وقد . ميغاواط من الطاقة الكهربائية 5,600لدولة اإلمارات العربية المتحدة نحو 
إنجاز المحطة في حين وصلت نسبة  %74تجاوزت نسبة إنجاز المحطة األولى 

. %48، بينما وصلت نسبة إنجاز المشروع الكامل إلى أكثر من %51الثانية إلى 
وتليها  2018والمحطة الثانية في  2017من المقرر تشغيل المحطة األولى في العام 

، وذلك 2020وتختتم بتشغيل المحطة الرابعة في عام  2019المحطة الثالثة في عام 
  .والتنظيمية حسب الموافقات الرقابية 

  
   

      ∗  
، فحتى عام 1945تطوير القنبلة الذرية تم ألول مرة في عام  أن على الرغم من

ستخبارات األمريكية قد أجرت أول توقعاتها حول كيفية انتشار االلم تكن أجهزة  1957
 10قديرات األولية قد خلصت إلى أن حوالي وكانت الت. األسلحة النووية حول العالم

وبعد مرور ست سنوات حذر . دول لديها القدرة على إنتاج قنبلة نووية في العقد القادم
دولة تملك  25الرئيس األمريكي جون كنيدي من أن السبعينيات قد تشهد عالمًا فيه 

                                                 
  . 27/7/2015بتاريخ  "www.defenseone.com"مترجم من  *
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ي ؟ هذا هو أحد نتشار النوو كون العالم بدون نظام للحد من االفكيف سي. أسلحة نووية
  .األسئلة الهامة والشائعة في السياسة الدولية 

تفاق الذي تم مع إيران هذا الشهر خطوة تاريخية لمنع انتشار األسلحة يعد اال
  .ومنذ فجر العصر النووي ال يعلن بلد ما أنه ينتج أسلحة نووية . النووية

فاق، ويخوض تيومًا إلعادة النظر في اال 60ديه إن الكونغرس األمريكي ل
تفاق بالنسبة للواليات المتحدة مريكي في الجدل حول مزايا االالنظام السياسي األ

ه ـــم أيضًا ألنـــاق اإليراني األمريكي مهـــــتفكما أن اال. ة والشرق األوسطـــمريكياأل
ادة دامغة على فعالية النظام المعقد من المؤسسات الدولية التي تحكم العالم ــشه

الك أسلحة نووية وفي حالة إيران، فإن عملية الكشف عن دول تسعى المت. النووي
لدولية للطاقة كشفت الوكالة ا: متثال سارت على النحو المنشود وٕاعادتها إلى اال

ستخبارات الوطنية سلوكًا غير متوافق في الوقت المناسب، وعندما الذرية ووكاالت اال
حالت الوكالة قضيتها إلى مجلس األمن في رفضت إيران إيجاد حل للمخاوف الدولية أ

األمم المتحدة الذي فرض عقوبات صارمة ومتصاعدة، وأخيرًا وصلت المفاوضات 
متعددة األطراف والتي ال تعرف الكلل إلى اتفاق حول كيفية تحقيق امتثال إيران 
اللتزاماتها الدولية وفرضت ضمانات غير مسبوقة لتقييد البرنامج اإليراني من أي 

  .نشاط محظور 
اد عدة ـــداع وٕايجــــاون واإلبـــة والتعـــدة للصرامـــر جديـــات معاييـــع المفاوضـــتض

نتشار النووي في ون أدوات قّيمة لتصحيح تحديات االدة يمكن أن تكـــبل جديس
دولي من ن للمجتمع الـــــوات الشراء التي يمكــــــة قنــــــل، بما في ذلك مراقبـــــالمستقب

راط على ــــشتات الحساسة، االــــران من المكونـــت إياـــــة على مشتريـــــخاللها الموافق
ران بشحن اليورانيوم المخصب إلى خارج البالد لتخفيض فعاليته، باإلضافة إلى ــــإي

يقوي  اق مع إيرانـــتفوباختصار، فإن اال. ق لها مثيلــــيسبق التي لم ـــر التحقــــتدابي
ق ـــة في التحقــــتمثلة المـــة الصعبـــا فقط المهمـــنظام المؤسسات الدولية التي ليس عليه

ح جماح الطموح ة، ولكن عليها أيضًا أن تعمل على كبــــتفاقيمن تطبيق هذه اال
  .المقبل
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    ∗  

أن  (AEOI)الطاقة الذرية اإليرانية  أعلن علي أكبر صالحي رئيس منظمة
وقال . لجنوبيةبالده تخطط لبناء محطتين للطاقة النووية في محافظة بوشهر ا

تفاق الذي تم التوصل إليه بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية صالحي أيضًا أن اال
بعد انتزاع مباشرة  14/7/2015 ومنظمة الطاقة الذرية اإليرانية، وتم توقيعه في

م ، لم يكن مسألة سرية، وأنه يجب أن يت1+5تفاق النووي بين إيران ومجموعة اال
تصال مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للسفر إجراء المزيد من المفاوضات باال

وستعلن الوكالة عن نتائج . تفاق النوويإيران من أجل التفتيش كجزء من االإلى 
  . 15/12/2015عمليات التفتيش في 

  
    

   ∗∗  
ت الشركة المشغلة لمنشأة فوكوشيما النووية تجهيزات تزن عشرين طنًا ـــــسحب

، ويتوقع أن تسهل هذه 2011من حوض ماء مفاعل انهار بفعل انفجار وقع سنة 
هر من وتمت عملية السحب بعد أش. العملية تدخالت أخرى في مراحل الحقة

التحضيرات في الموقع النووي، الذي اجتاحه مد بحري أعقب مباشرة زلزاًال في ذلك 
  .الوقت 

 وتمت العملية. وتعلقت العملية بسحب قضبان وقود نووي لنقلها إلى مكان آمن
ستعانة برافعة تزن مئات األطنان، تم التحكم فيها عن بعد، ألن انتشار المواد باال

ل ـــــويعم. ةــــول عناصر بشريـــــل رقم ثالثة تحول دون دخــــــاعة فوق المفـــــالمشع
ي سبعة آالف شخص في الموقع يوميًا ينفذون مهام مختلفة وسط حرارة صيف ــــــحوال

  .خانقة 
                                                 

  . 27/7/2015بتاريخ  "www.tehrantimes.com"مترجم من  *
  . 3/8/2015بتاريخ بالعربية،  "Euronews"موقع  **
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وكانت ثالثة مفاعالت من أصل ستة لحقت بها أضرار جّراء المد البحري 
  .ة أربعين سنة على األقل ويتطلب تفكيك المنشأ. وانفجارات الهيدروجين

  
       

     ∗  
في اليابان بعد  11/8/2015بدأ العمل في أول مفاعل نووي صباح الثالثاء 

أربع سنوات على حادث فوكوشيما الذي أدى إلى إغالق جميع منشآت الطاقة النووية 
كيوشو (وقال متحدث باسم شركة كهرباء كيوشو . 2013سبتمبر /أيلول في البالد منذ
بدأ ) في مقاطعة كاغوشيما(المفاعل األول في محطة سانداي "أن ) إلكتريك باور
عامًا،  31وحقق المفاعل، الذي يبلغ  .")تغ 1,30( 10:30ددًا عند الساعة بالعمل مج

قيود مشددة فرضت على قطاع وجرى تشغيل المفاعل في ظل . طاقة تشغيله الكاملة
  .الطاقة النووية الياباني بعد حادث فوكوشيما 

وعلى أن يبدأ  14/8/2015وسوف يبدأ بتوليد الطاقة الكهربائية نهار الجمعة 
زراء وقال رئيس الو . الشركةسبتمبر، حسب /تسويق التيار اعتبارًا من مطلع أيلول

أن تتم عملية إعادة التشغيل من خالل  أتمنى" 10/8ثنين الياباني شينزو آبي مساء اال
اء الياباني شينزو آبي ومعظم ريد رئيس الوزر وي ."ضمان األمن الذي سيكون أولويتنا

لي الصناعة إعادة تشغيل المفاعالت النووية، لكن استطالعات الرأي تكشف أن مسؤو 
 زلزال غالبية اليابانيين تعارض ذلك بعد كارثة فوكوشيما النووية التي تسبب فيها

  .وأمواج مد حدثت منذ أربعة أعوام 
ويستأنف العمل في منشآت الطاقة النووية بعد أربع سنوات على زلزال 
وتسونامي ضربا محطة فوكوشيما، مّما أدى إلى وقف العمل في المنشآت اليابانية 

وأسفر الحادث وقتها . والبدء في البحث عن مستقبل أفضل الستخدام الطاقة النووية
الق إشعاعات فوق منطقة واسعة وأجبر عشرات اآلالف على مغادرة منازلهم، عن إط

  .والكثير منهم لن يتمكن من العودة أبدًا 
                                                 

  . 12/8/2015عن وكالة فرانس برس، وجريدة الشرق األوسط بتاريخ  11/8/2015بتاريخ ، جريدة القدس العربي *
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ودًا من الزمن مع  ما يترتب من ـــــويتوقع أن يحتاج تفكيك منشآت فوكوشيما عق
مليار دوالر، فضًال عن تكاليف تنظيف  57تكاليف التعويضات التي تخطت اليوم 

وال يزال الرأي العام الياباني معارضًا بشدة للطاقة النووية ونقلت محطات . قعالمو 
وبحسب . تلفزيونية مشاهد متظاهرين يتصادمون مع الشركة أمام محطة سنداي

متظاهر تجمعوا في الموقع من بينهم رئيس الحكومة  200اإلعالم المحلي، فإن نحو 
  .ن في الحراك المعارض للطاقة النوويةالسابق ناوتو كان الذي أصبح من أهم الناشطي

واضطرت اليابان، التي كانت تعتمد على الطاقة النووية إلنتاج ربع حاجتها من 
الكهرباء لضعف مواردها الطبيعية، إلى إعادة تشغيل مفاعلين بشكل مؤقت لتأمين 

 2013) أيلول(العمل بهما في سبتمبر  حادثة فوكوشيما، إّال أنه تم وقف حاجتها بعد
وفرضت . طاقة النووية لنحو عامينلتتحول اليابان بالنتيجة إلى دولة خالية من ال

وكيو قيودًا جديدة قاسية لتفادي تكرار حادث فوكوشيما، من بينها إجراءات وقاية ط
  .إضافية وجدران مدعمة مضادة للتسونامي في بعض المناطق 

إعادة تشغيل  من المهم"وقال وزير الصناعة يوشي ميازاوا للصحافيين 
من منظور أمن الطاقة فضًال عن االقتصاد واإلجراءات  لمفاعالت النووية كل لوحدها

وقوع حادث وفي حال . اري، ولكن السالمة تبقى األولويةحتباس الحر المتخذة ضد اال
ويعتمد رئيس الحكومة الياباني شينزو ". آخر، فإن الحكومة ستتعامل معه بمسؤولية

لسالمة المشددة إلعادة تشغيل عشرات المفاعالت، إذ أن سياسة آبي على إجراءات ا
في المائة من  22طوكيو في مجال الطاقة تسعى للتوصل إلى تأمين القطاع النووي 

وتتطلع شركات الطاقة التي تمتلك . 2030حاجة اليابان من الطاقة بحلول العام 
للتعويض عن خسارتها المفاعالت النووية إلعادة تشغيلها بعد سنوات اضطرت خالل 

  .عبر اللجوء إلى الوقود األحفوري المكلف جدًا 
بير لدى سعي طوكيو للتعويض عت كلفة إنتاج الطاقة في اليابان بشكل كوارتف
ومّما ضاعف . تشغيل المفاعالت النووية، مّما أدخل البالد في عجز تجاري عن وقف

مّما زاد كلفة واردات الطاقة التي أزمة التكاليف المرتفعة تراجع قيمة الين الياباني، 
وحصلت منشآت نووية عدة . األجنبية، غالبًا الدوالر األمريكي كانت تدفع بالعمالت
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على الضوء األخضر إلعادة تشغيلها، إّال أن الحكومة اليابانية تواجه معارضة من 
نتقد وفي هذا الصدد ا. المحلية الرافضة الستئناف العمل بالطاقة النووية الجماعات

تكاشي كاتو األستاذ المتقاعد من جامعة سيكي في طوكيو إعادة تشغيل مفاعل 
  .سنداي معتبرًا أن آبي يضع عالقاته التجارية قبل هواجس السالمة 
كارثة من هذا النوع "وقال رئيس إدارة تنظيم القطاع النووي شونيشي تناكا أن 

ولكنه أقر في ". قيود الجديدةلن تتكرر في مفاعل فوكوشيما دايشي النووي في ظل ال
ليس هناك "اليابانية نشرت نهاية األسبوع الماضي أنه " نيكي"مقابلة مع صحيفة 

، أما شعب اليابان فيشكك في ضرورة العودة إلى الطاقة النووية إذ إن "سالمة مطلقة
  .ذكريات حادث فوكوشيما ال تزال حية في أذهانهم 

  
   :      

     ∗  
قال السفير عالء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهوية في مصر أنه لم يكن 
هناك حديث قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا أنه سيتم التوقيع على 

مفاوضات ال تزال إتفاقية إنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة، مشيرًا إلى أن ال
في إطار مذكرة التفاهم والتعاون جارية مع الجانب الروسي حول هذا الموضوع 

الموقعة خالل زيارة الرئيس فالديمير بوتين إلى مصر حول التعاون في مجال 
اإلستخدامات السلمية للطاقة النووية ومن بينها العرض الروسي المقدم في يونيو 

  .لكهرباء من الطاقة النووية الماضي إلنشاء محطة لتوليد ا
وأوضح يوسف في تصريحات اليوم بموسكو على هامش زيارة الرئيس عبد 
الفتاح السياسي لروسيا أن هذا العرض الروسي محل تفاوض وتشاور لمناقشة العديد 
من الجوانب المالية والفنية، ليكون أمام مصر أفضل اختيار إلنشاء هذه المحطة 

  .ت ويتم إنشاؤها في أقل فترة ممكنة وأقل تكلفة لتكون بأفضل المواصفا
                                                 

  . 27/8/2015بتاريخ ، "www.egynews.net"موقع  *
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وأضاف أن مصر تلقت عروضًا أخرى من دول أخرى ويتم دراسة كل هذه 
العروض والمقارنة بينها حتى يتم التوصل إلى أفضل اختيار متاح، مشيرًا إلى أن 
الجانبين المصري والروسي سيواصالن التشاور والتنسيق حول عدد من الجوانب 

والفنية في العرض ليتم التوصل إلى التصور النهائي في هذا الشأن في أقرب  المالية
  .وقت 

وأوضح السفير عالء يوسف أن التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة ال يقتصر 
على الطاقة النووية وٕانما يمتد أيضًا إلى التعاون في قطاعات البترول والغاز، الفتًا 

يًا في مصر وشركات روسية أخرى تسعى إلى أن هناك شركات روسية تعمل حال
لدخول السوق المصرية، واللقاءات التي تمت خالل زيارة الرئيس السيسي سمحت 
باستكشاف المجاالت التي يمكن التعاون فيها بين البلدين والسيما مجاالت البحث 

  .واإلستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز 
المتعلقة بإنشاء المحطة النووية  ل المباحثاتعلى سؤال حول أسباب طو وردًا 

نحن ال نتحدث عن مشروع عادي أو صفقة تجارية بسيطة من "قال المتحدث الرسمي 
الممكن حسم كافة تفاصيلها في جلسة أو جلستين، نحن نتحدث عن مشروع ال يتعلق 
بالجيل الحالي أو القادم فقط ولكنه مشروع وطني عمالق ستتأثر به كافة األجيال 

عامًا قادمة وبه اعتبارات كثيرة وال يمكن أن يتم اتخاذ قرار فيه بشكل لخمسين 
والتفاوض دائمًا يأخذ وقتًا من أجل التأكد من أن اإلتفاق النهائي يلبي ... متسّرع

ختصار الزيارة التي اومن الخطأ . احتياجات الدولة وفقًا للشروط التي تم وضعها
ونت على مدى عام في مسألة التوقيع على زخم كبير ناتج من ثقة تك تهدف الستغالل

إتفاقية المحطة النووية لمواصلة قوة دفع العالقات والزخم الذي تحقق على مدار عام 
  .كامل 

ونفى السفير عالء وجود أي تعّنت من الجانب الروسي في مسألة التفاوض 
استعدادًا  على العكس تمامًا الجانب الروسي أبدى"حول إنشاء المحطة النووية، قائًال 

للتجاوب مع كافة مطالبنا وهناك رغبة مشتركة على المضي قدمًا في كافة الملفات 
المطروحة ويجب أّال نسبق األحداث ونترك الوقت الالزم لتنفيذ األمر بالصورة 

  " .المناسبة
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وأكد السفير عالء يوسف أن الفترة القادمة ستشهد تفعيل ما تم مناقشته في هذه 
فة المستويات ومنها المحطة النووية والمنطقة الصناعية الروسية الزيارة على كا

  .ومشاركة روسيا في مشروعات التنمية بمحور قناة السويس 
  

       
 ∗  

النووية  أعلنت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية البدء في إنشاء محطة الطاقة
وقال مسؤولون في ". أكبر برنامج إنشائي نووي في العالم"ن الرابعة في أبو ظبي، ضم

المؤسسة أن اإلمارات حققت رقمًا قياسيًا جديدًا في مسيرة تنفيذ برنامجها النووي 
للطاقة النووية السلمية في أبو ظبي أول موقع في " براكة"السلمي، إذ أصبحت محطة 

  .وقت واحد  العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في
مال اإلنشائية للمحطة مع بدء األع"وأضافوا في حفل أقيم في موقع اإلنشاء 

تقدم موقع براكة للطاقة النووية على المواقع النووية في الصين والواليات الرابعة، سي
المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وروسيا، ليصبح بذلك أكبر موقع يضم عمليات 

  " .ية متطابقة في موقع واحد وفي الوقت ذاتهبناء أربع محطات نوو 
سيكون للطاقة النووية دورًا مهمًا "وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة اإلماراتي 

في توفير طاقة مستدامة لدولة اإلمارات في المستقبل، وقد نجحت مؤسسة اإلمارات 
اصة بالسالمة للطاقة النووية في تنفيذ مشروعات تستوفي أعلى المتطلبات الدولية الخ

والجودة واألداء، بما يضمن تحقيق اإلستدامة للبرنامج النووي السلمي اإلماراتي على 
، سيكون فريق مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية مسؤوًال 2020وفي عام ". المدى البعيد

عن تشغيل المحطات التي ستوفر نحو ربع احتياجات اإلمارات من الكهرباء، 
  .مليون طن سنويًا  12نبعاثات الكربونية بنحو وستساهم في تقليل اال

  نهلة نصر. م: ترجمة إعداد و                                                      

                                                 
  . 2/9/2015يدة القدس العربي، بتاريخ ر ج *
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1            

 ) : 27  29/7/2015(  

قامت الهيئة بدعوة المختصين العرب وذلك بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية 
اجتماع خبراء بمقر الهيئة المصرية بالقاهرة المصرية وجامعة الدول العربية لعقد 

جتماع إلى تبادل اآلراء واستكمال هذا االيهدف  .29/5/2015ــــــ  27: ل الفترة خال
الدراسات حول خطورة مفاعلي بوشهر اإليراني وديمونة اإلسرائيلي على دول الجوار 

لتعاون العربي في حاالت ستعداد واوكيفية االة والصحية يالعربية وماهية التأثيرات البيئ
شارك في هذا وقد . الطوارئ ومواجهة الحوادث التي قد تنجم عن هذه المفاعالت

جتماع ة العربية للطاقة الذرية في االـــيئراء من األردن ومصر ومّثل الهـــاع خبـــجتماال
  .أحمد رشاد قاسم، رئيس قسم علوم الحياة والبيئة بالهيئة . د. أ

من الدول المشاركة حول موضوع االجتماع  األوراق المقدمةتم عرض ومناقشة 
مصادر التلوث اإلشعاعي للمنطقة العربية ــــــ محطة : جتماع كاآلتي وكانت محاور اال

بوشهر النووية، مفاعل ديمونة والمخاطر البيئية لتشغيل محطة بوشهر ومفاعل ديمونة 
قتصادية، لزراعة والبيئة ــــــ اآلثار االعلى ااألثر : ــــــ اآلثار اإلشعاعية لمنطقة الجوار 

ظواهر : مجابهة الطوارئ اإلشعاعية ومشاكل التلوث اإلشعاعي العابر للحدود 
التسرب اإلشعاعي ــــــ اإلجراءات العاجلة واآلجلة لمتابعة التسرب اإلشعاعي ووضع 

  .اقتراحات وتوصيات للحلول المناسبة 
بعرض أنشطة الهيئة حول موضوع  للطاقة الذرية وقد قام ممثل الهيئة العربية

جتماع والخاص بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية بهدف تأهيل الكوادر العربية في اال
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ستعداد للطوارئ اإلشعاعية وطرق جمع العّينات البيئية والقياسات مجال الوقاية واال
التعرف : رها مثال ذلك اإلشعاعية والرصد البيئي وطرق إزالة التلوث اإلشعاعي وغي

على أسباب حدوث التلوث اإلشعاعي ــــــ تأثيراته على البيئة واإلنسان ــــــ طرق قياس 
الجرعات اإلشعاعية ونوعها ــــــ إجراءات مواجهة ومعالجة األخطار الناجمة عن 

  .الحوادث اإلشعاعية 
للهيئة العربية حول  باستعراض التقارير الواردة قام السادة الخبراء المشاركونثم 

القياسات اإلشعاعية الحدودية لبلدانهم وتخلص إلى عدم وجود قياسات إشعاعية غير 
قام  كما .)المملكة العربية السعودية ــــــ دولة الكويت ــــــ دولة فلسطين المحتلة(طبيعية 

أن السادة الخبراء المشاركون باستعراض ما تقوم به دولهم على المستوى الوطني بش
إجراءات الوقاية واألمان والطوارئ اإلشعاعية حيث استعرضت ممثلة المملكة األردنية 
الهاشمية مهمات هيئة تنظيم الطاقة والمعادن لتغطية المراقبة الحدودية ومحطات 

هذا وتقوم الهيئة بإجراء قياسات بيئية إشعاعية لكافة . الرصد اإلشعاعي في المملكة
فة سواء أكانت عّينات تربة أو نبات أو مياه بهدف عمل خريطة العّينات البيئية المختل

وقد تحدثت مندوبة المملكة عن اآلثار البيئية لمفاعل . إشعاعية لكافة أراضي المملكة
ديمونة وأفادت بأن محطة الطفيلة تعتبر أقرب محطة للمفاعل وأنه لم تسجل أية 

من الحدود المسموح بها وكل  قراءات أو قياسات بكافة محطات الرصد بالمملكة أعلى
  .القراءات في حدود الخلفية اإلشعاعية الطبيعية 

راض مخاطر محطة بوشهر ـــــو جمهورية مصر العربية باستعـوقد قام ممثل
ستجابة لطوارئ الحوادث النووية واإلشعاعية والرصد اإلشعاعي ووية واالستعداد واالالن

معامل متنقلة للقياسات اإلشعاعية البيئي من خالل محطات الرصد اإلشعاعي و 
باإلضافة إلى محطة متخصصة لمعالجة النفايات المشعة السائلة وقد قام السادة 
الخبراء المشاركون بتدارس التلوث اإلشعاعي المحتمل وتأثيراته الصحية والبيئية على 
 المنطقة العربية في حالة حدوث تسرب أو حوادث إشعاعية ناتجة عن مفاعلي ديمونة

  .المقترحة لمواجهة حاالت الطوارئ  لوبوشهر ودراسة كيفية التعامل معها والحلو 
  .ض التوصيات الهامة في هذا المجالوقد تم من قبل السادة الخبراء صياغة بع
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א
  
1           ACP 1000 

)       :15  17/7/2015(  

ام ـشارك المدير الع CNNCة الوطنية الصينية للطاقة الذرية وة من الهيـبدع
ات ـــــعبد المجيد المحجوب في فعالية األستاذ الدكتور ة العربية للطاقة الذريـــــللهيئ

، ACP-1000 ورشة العمل والمؤتمر الترويجي لمفاعل القدرة الصيني المحلي الصنع
  . 2015يوليو  17ــــــ  15وكينج فيوجان ــــــ جمهورية الصين الشعبية خالل الفترة ف

وكان الهدف من الورشة والمؤتمر التعريف بالمفاعل الصيني المحلي الصنع 
ACP1000 ثالث وله إلنتاج الكهرباء حيث يعتبر هذا المفاعل من مفاعالت الجيل ال

تشغيل والفعالية واألمان وصّممه وطوره بالكامل فريق تحسينات عديدة في مدة ال
اعتمادها على  مصيني مّما يعزز الصناعة الوطنية الصينية ويساهم في ازدهارها وعد

  .التكنولوجيات األجنبية 
شارك في هذه الفعالية باإلضافة إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية العديد من 

وكينج النووية حطة فوقد تمت زيارة م. بالموضوعالدول والشركات والمنظمات المهتمة 
لتوليد الكهرباء كما تم أيضًا العديد من اللقاءات الثنائية واجتمع المدير العام للهيئة 
العربية للطاقة الذرية مع نائب الشركة الصينية للطاقة النووية وهي الشركة المصّنعة 

ين المؤسستين من حيث تنظيم والمصّممة لهذا المفاعل وتمت مناقشة سبل التعاون ب
ستخدام أنشطة تدريبية مشتركة وكذلك إنشاء مركز عربي صيني للتدريب على اال

السلمي للطاقة الذرية ومذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين الهيئة الصينية للطاقة الذرية 
  .والهيئة العربية للطاقة الذرية 

لة إلى نائب الشركة الصينية بإرسال رساجتماع تمت متابعة نتائج هذا االوقد 
ــــاون بين الطرفين خالل سنة ة للتعـــراح المجاالت التاليـــللطاقة الذرية تم فيها اقت

2015 :  
ــــــ دورة تدريبية في مجال التطبيقات الكهربية وغير الكهربية لمحطات القوى 

  .النووية 
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  .ــــــ ورشة عمل حول إدارة مشاريع بناء محطات القوى 
رب شباب في مجال القوى النووية ـمهندسين ع 10سات عليا لعدد اامج در ــــــــ برنـ

  .شهرًا  18إلى  12راوح بين ـف بها لمدة تتـر ـــي مؤسسات تعليمية صينية معتـف
  

א א א
  
1           )  :23  

27/8/2015(  
التحاليل "  نظمت الهيئة العربية للطاقة الذرية دورة تدريبية محلية في مجال

بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية األردنية في عّمان، المملكة " شعاعيةالنووية واإل
  . 8/2015/ 27-23األردنية الهاشمية خالل الفترة  
رين من تونس متدربًا من األردن باإلضافة إلى خبي 22شارك في هذه الدورة 

. د .والمشرف المحلي على الدورة الدكتور مأمون مكاحلة وممثل الهيئة العربية أ
  . صالح الدين التكريتي، رئيس قسم التقنيات النووية

تم افتتاح أعمال الدورة، حيث تناول البرنامج العلمي للدورة كافة الجوانب 
اعية في التحليل وفق المحاور النظرية والعملية في استخدام التقنيات النووية واإلشع

  :  التالية
 التقنيات النووية واإلشعاعية المستخدمة في تحليل الموادــــــ 
 الوقاية اإلشعاعية في المخابر التحليليةــــــ 
 طرق تحضير العينات ــــــ 
 آلية إجراءات طرق اإلعتيان وطرق تحضير العينات المرجعيةــــــ 
 ISO-17025ة وفق المواصفة تطبيق نظام الجودــــــ 
 التحقق من طرق الفحوصات وضبط جودتها ــــــ 
 ) تحضير وتحليل عينات بمطافية ألفا وبيتا وغاما(تدريب عملي ــــــ 
 كيفية تقدير األخطاء أثناء تحليل النتــائج ــــــ 
 . تقديم ورقات عمل للمشاركينــــــ 
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الهيئة العربية للطاقة الذرية  قدمت مداخالت عن برامج: في اليوم األول 
وعن مديرية البحوث والمختبرات في  شعاعية في المخابر التحليلية،الوقاية اإل وبرامج

 .  تم إجراء جولة تعريفية بالمختبرات وفي نهاية اليوم الهيئة األردنية،
شعاعية والنووية وعن عن التحاليل اإل قدمت محاضرات: وفي اليوم الثاني 

عمال التكنولوجيا النووية التونسي واألليل في المركز الوطني للعلوم و مخابر التحا
وحول الطرق الفيزيائية لتحضير العينات ومتطلبات تحضير  التطبيقية والبحثية،

شعاعية العّينات المرجعية وآلية استخدامها وتم إجراء التطبيقات العملية في المخابر اإل
  .األردنية بإشراف الخبراء 

شعاعية اء اإلقدم الخبراء محاضرات حول طرق الكيمي: الثالث في اليوم 
لفا، وحول االرتياب في قياسات أشعة ألفا ومعامالت عينات لقياسات أشعة ألتحضير ال

تم إجراء و  وحساب االرتياب ومعامالت التصحيح،التصحيح، وحول قياس أشعة غاما 
  . شعاعية األردنيةالعملية في المخابر اإلالتطبيقات 

شعاعية لتحضير ياء اإلقدمت محاضرات حول طرق الكيم: وفي اليوم الرابع 
وحول العداد الوميضي السائل  شعاعية في المخابر األردنية،اإلالعينات للقياسات 

جلسة حوار حول مشاكل طرق  من تونس نوبعدها قدم الخبيرا. لعد التناسبيوجهاز ا
وتم إجراء . ردنالمخابر في األ ؤولوشعاعية وشارك بها مسمخابر اإلالتحاليل في ال

  . شعاعية األردنيةمخابر اإلالالتطبيقات العملية في 
في األردن لضبط وفي اليوم الخامس قدمت محاضرة حول اإلجراءات المتبعة 

ثم جرى عرض تجارب تونس واألردن في  ISO/IEC 17025 الجودة للمواصفة العالمية
نقاش عام حول الدورة مع المشرف والخبيرين عمليات التحليل اإلشعاعي وبعدها تم 

  .وممثل الهيئة العربية
تم عقد الجلسة الختامية للدورة التدريبية المحلية، وبعد انتهاء كلمات الشكر 
لكافة الجهود المبذولة في إعداد هذه الدورة من قبل الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة 

  . هذه الدورةالطاقة الذرية األردنية انتهت فعاليات 
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א א א
  
1    )24 (    )   

   :)15  20/8/2015(  
إدارة  ــــــالقطاع االقتصادي (بدعوة من األمانة العامة لجامعة  الدول العربية 

دت لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن عق) المنظمات واالتحادات العربية
ن بمقر األكاديمية العربية الجتماعي اجتماعها الرابع والعشريالمجلس االقتصادي وا

جمهورية مصر العربية خالل  ـــــللعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة اإلسكندرية ـ
والمديرين العامين وممثلي  لعربية،  بحضور ممثلي الدول ا20/8/2015ــــــ  15الفترة 

وقد شاركت . المنظمات العربية المتخصصة، واألمانة العامة لجامعة الدول العربية
عبد المجيد . د .الهيئة العربية للطاقة الذرية في هذه االجتماعات بوفد ترأسه أ

ويضم السيد هشام العيادي مدير الشؤون اإلدارية  العام للهيئةالمحجوب المدير 
  . المالية والسيد يوسف المكي المراقب الداخلي للهيئةو 

محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات  استعرض المستشار أول
واالتحادات العربية مشروع جدول األعمال المعد من قبل األمانة العامة ومرفقاته، 

  : ، وأصدرت اللجنة توصياتها بشأن بنودهوالذي تم إقراره على النحو اآلتي
ن للجنة توصيات االجتماع الثالث والعشريمتابعة تنفيذ تقرير و : البند األول 

المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالجتماعي المنعقدة 
  . 23/6/2014-15الجمهورية التونسية  ـــــبالحمامات ـ

لمعنية لعام نجازات المنظمات العربية المتخصصة اتقارير إ: البند الثاني 
2014 .  

تقارير هيئات الرقابة المالية للمنظمات العربية المتخصصة للعام : البند الثالث 
  . 2014المالي 

وني للمنظمات العربية لحسابات الختامية والمراجع القانتقارير ا: البند الرابع 
  . 2014المتخصصة للعام المالي 
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ت الدول العربية في موازنات التقرير الدوري لجدولة متأخرا: البند الخامس 
  . المنظمات العربية المتخصصة

التقرير الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد : البند السادس 
  . للمنظمات العربية المتخصصة

المواصفات والمعايير والشروط الخاصة لشغل منصب المدير : البند السابع 
  . والمدير العام المساعد

الخطة اإلستراتيجية والخطة التشغيلية للهيئة العربية للطيران : من البند الثا
  . المدني

تقارير وتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بدراسة األنظمة : البند التاسع 
  . األساسية الموحدة لموظفي المنظمات العربية المتخصصة

ات العربية قوائم الخبراء والهيكل التنظيمي في المنظم: البند العاشر 
  .المتخصصة 

إدارة (التقرير الدوري عن مشاركة األمانة العامة : البند الحادي عشر 
  . في اجتماعات المنظمات العربية المتخصصة) المنظمات واالتحادات العربية

اآللية المقترحة إللزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ : البند الثاني عشر 
  . واالجتماعيقرارات المجلس االقتصادي 

اآلليات والضوابط للتحول نحو التمويل الذاتي للمنظمات : البند الثالث عشر 
  . العربية المتخصصة

  .اتفاقيات اإلنشاء للمنظمات العربية المتخصصة : البند الرابع عشر 
البرنامج اآللي المحاسبي الموحد للمنظمات العربية : البند الخامس عشر 

  . المتخصصة
مذكرة المنظمة العربية للتنمية : ما يستجد من أعمال : س عشر البند الساد

  . اإلدارية بشأن مكافأة المدير العام السابق للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية
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للجنة المنظمات ) 25(موعد ومكان عقد االجتماع القادم : البند السابع عشر 
  .تماعي للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس االقتصادي واالج

  
2           

)      :)20/8/2015(  
بناء على دعوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية حضر السيد هشام العيادي 

مراقب الداخلي في الهيئة مدير الشؤون اإلدارية والمالية والسيد يوسف مكي ال
االجتماع المخصص للبرنامج المحاسبي اآللي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة 

ة للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة ـــالمنعقد بمقر األكاديمية العربي
، وذلك على هامش اجتماعات لجنة المنظمات للتنسيق 20/8/2015اإلسكندرية يوم 

  .  والمتابعة
لجامعة الدول العربية وقد انعقد االجتماع بحضور ممثلين عن األمانة العامة 

والمسؤولين باألكاديمية المعنيين بإعداد البرنامج المحاسبي اآللي ) قتصاديالقطاع اال(
  . الموحد وكذلك بحضور ممثلين عن المنظمات العربية المتخصصة 

م التويجري األمين العام المساعد براهيافتتح االجتماع األستاذ الدكتور محمد إ
أهمية الموضوع، كما رحب بالحضور ومؤكدًا على  بجامعة الدول العربية مرحباً 

سماعيل عبد الغفار رئيس األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل الدكتور إ
أن األكاديمية لن تدخر أي جهد في إعداد  البحري بالمشاركين في االجتماع مؤكداً 

البرنامج المحاسبي وأنها تبقى على ذمة الجامعة العربية والمنظمات العربية 
حمد خير مدير وأكد المستشار أول م. المتخصصة بما يخدم العمل العربي المشترك

وع وأهمية مناقشة اإلشكاليات تحادات العربية على أهمية الموضإدارة المنظمات واال
ستخدام إليجاد الحلول المالئمة اال حد حيزحالت دون دخول النظام اآللي المو  التي
  . لها

تولى الدكتور محمود فاروق مدير تكنولوجيا المعلومات باألكاديمية استعراض 
مراحل تقدم إعداد البرنامج المحاسبي اآللي الموحد للمنظمات العربية المتخصصة 
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دى بعض ل )Servers(إلى عدم وجود سرفرات  أن تعثر الموضوع يعود أساساً  مبيناً 
وممثلو بقية المنظمات لتقديم الشكر إلى  وقد تدخل السيد هشام العيادي .المنظمات

األكاديمية على المجهود الذي تبذله إلعداد البرنامج اآللي ، مع التوضيح أنه تم 
جتماعات السابقة على أن يتم استخدام البرنامج اآللي من قبل االتفاق خالل اال

جريبية باالعتماد على سرفرات األكاديمية دون الحاجة إلى المنظمات في مرحلة أولى ت
وجود سرفر لدى كل المنظمات حيث تتم عمليات التسجيل المحاسبي عن بعد 
باالعتماد على كلمات عبور خصصت لكل منظمة، وقد تعذر على المنظمات 
التسجيل عن بعد ألسباب فنية حالت دون الولوج إلى البرنامج اآللي وتمت مخاطبة 
األكاديمية في هذا الخصوص من قبل بعض المنظمات مع طلب استكمال بعض 

  . ج لجعله قابل لالستخدامب الفنية المتعلقة بإعداد البرنامالجوان
ن من جوانبه، تقرر أن يتم تنقل الفنيي بعد مناقشة الموضوع من مختلف

لي لديها لتركيز البرنامج المحاسبي اآل) سرفر(األكاديمية إلى كل منظمة لديها 
) سرفر(لتمكينها من الشروع في االستخدام، على أن تتولى بقية المنظمات شراء 

ن إلى هذه المنظمات نييتنقل الف مناسب لها وٕاعالم األكاديمية بذلك ليتم أيضاً 
ت تركيز البرنامج لديها، على أن يتم ذلك وفق برنامج زمني محدد اجراءواستكمال إ

  . 2016البرنامج ابتداء من السنة المالية بما يخول للمنظمات استخدام 
  نهلة نصر. م: إعداد 
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א א א
عدد  عنوان الكتابالرقم

لغة  إسم المؤلفالصفحات
 الكتابة

تاريخ 
  الصدور

السعر بالدوالر 
 األمريكي

 ــــــ 1993 عربية  الهيئة العربية 264 الهيئة في أربعة أعوام 1
وقائع المؤتمر العربي األول لإلستخدامات السلمية 2

 ذريةللطاقة ال
عربية  مجموعة مؤلفين 780

 وٕانجليزية
1993 20 

إستخدام االشعاع والنظائر المشعة في الزراعة وعلوم 3
 األحياء

 20 1993 عربية مجموعة مؤلفين 531

 20 1993 إنجليزية مجموعة مؤلفين 728 فيزياء وتقانة المفاعالت 4
 10 1993 عربية نمجموعة مؤلفي 197 إستخدام الحاسوب في الفيزياء النظرية 5
عربية  مجموعة مؤلفين مجلدان تداول ومعالجة النفايات المشعة 6

 وٕانجليزية
1993 20  

عربية  مجموعة مؤلفين 289 الطب النووي تشخيصًا وعالجًا 7
 وٕانجليزية

1994 15 

طرق إعداد تقريري األمان األولي والنهائي لمفاعالت 8
 البحوث

 20 1994 إنجليزية مجموعة مؤلفين مجلدان

 15 1994 إنجليزية مجموعة مؤلفين 420 إستخدام التقنيات النووية في تحليل المواد 9
الواقع:مصادر الطاقة في الوطن العربي والعالم10

 واآلفاق المستقبلية
 نـفــد 1994 عربية نواف الرومي.د 180

عربية  مجموعة مؤلفين 218 الرادون والتلوث البيئي اإلشعاعي11
 نجليزيةوإ 

1994 15 

عربية  مجموعة مؤلفين 618 إعداد برامج الرقابة البيئية12
 وٕانجليزية

1995 20 

عربية  مجموعة مؤلفين 652 اإلستعداد الطبي للحوادث اإلشعاعية والنووية13
 وٕانجليزية

1995 20 

 10 1995 عربية مجموعة مؤلفين 237 تعقيم وحفظ المواد الغذائية باإلشعاع14
 20 1995 إنجليزية مجموعة مؤلفين 828 نتاج النظائر المشعة واستخداماتها الطبيةإ15
إستخدام أجهزة الكشف عن اإلشعاعات المؤينة16

 ومعايرتها
عربية  مجموعة مؤلفين 435

 وٕانجليزية
 نـفــد 1995

عربية  مجموعة مؤلفين 387 إستخدام المصادر المشعة في الصناعة17
 وٕانجليزية

1995 15 

 20 1995 عربية مجموعة مؤلفين 469 أجهزة القياس واإللكترونيات النووية18
 20 1995 عربية مجموعة مؤلفين 687 إستخدام التقنيات النووية في تحسين اإلنتاج النباتي19
وقائع المؤتمر العربي الثاني لإلستخدامات السلمية20

 للطاقة الذرية
عربية  مجموعة مؤلفينأجزاء3

 يزيةوٕانجل
1995 30 

 15 1996 عربية مجموعة مؤلفين 374 النقل اآلمن للمواد ذات النشاط اإلشعاعي21
 20 1996 عربيةمحمود شرباش.د 599 تكنولوجيا اإلشعاع في األغذية والزراعة22
معايير األمان األساسية الدولية للوقاية من اإلشعاعات 23

  المؤينة
 

  15  1996  عربية الوكالة الدولية 349
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 الكتابة
تاريخ 
  الصدور

السعر بالدوالر 
 األمريكي

 ـــــ 1997 عربية الهيئة العربية مجلدان 1996ـ93الهيئة في أربعة أعوام24
 20 1997 عربية مجموعة مؤلفين 635 النووي من الخام حتى الركاز األصفر  دورة الوقود25
 15 1997 عربية مجموعة مؤلفين 386 الخامات الذرية في الوطن العربي26
 15 1998 عربية مجموعة مؤلفين 328 ظ النفايات المشعةتصميم وٕانشاء مرافق حف27
محمد سعيد .د.أ 143 اإلشعاعات المؤينة وحفظ الغذاء من الحشرات28

 هاشم
 10 1998 عربية

وقائع المؤتمر العربي الثالث لإلستخدامات السلمية29
 للطاقة الذرية

عربية  مجموعة مؤلفينأجزاء3
 وٕانجليزية

1998 30 

لضمانات الدولي وأسلوب تطبيقه علىنظام ا30
 المستويين القطري واإلقليمي

 15 1998 عربية مجموعة مؤلفين 392

البرنامج النظري والعملي للتدريب في عمليات31
 )المستوى األول(التصوير الشعاعي

 20 1999 عربية مجموعة مؤلفين 243

 15 2000 عربية محفوظ البشير.د 130 الحفاظ على الحبوب ومشتقاتها باإلشعاعات المؤينة32
 15 2000 عربية علي راضي.د.أ 148 األسس العامة لتكنولوجيا معالجة األغذية باإلشعاع33
وقائع المؤتمر العربي الرابع لإلستخدامات السلمية 34

 للطاقة الذرية
عربية  مجموعة مؤلفينأجزاء5

 وٕانجليزية
2000  40 

اآلفاق واآلليات"دولينظام الضمانات النووية ال 35
 "والمشاكل

عربية  مجموعة مؤلفين 419
 وٕانجليزية

2000  20  

  ـــــ  2000  عربية الهيئة العربية مجلدان 2000ـ97الهيئة في أربعة أعوام 36
البرنامج النظري والعملي للتدريب في اإلختبارات 37

 )المستوى األول(باألمواج فوق الصوتية
  20  2001  عربية  مجموعة مؤلفين 278

البرنامج النظري والعملي للتدريب في اإلختبارات 38
المستوى(بالسوائل النافذة والجسيمات المغنطيسية 

  )األول

  20  2001  عربية  مجموعة مؤلفين 214

أحمد عصام .د 330 التقنيات النووية وتقدير الهرمونات 39
  فكري

  20  2002  عربية

لإلستخدامات السلميةوقائع المؤتمر العربي الخامس 40
  للطاقة الذرية

عربية   مجموعة مؤلفين أجزاء5
 وٕانجليزية

  نـفــد  2002

وقائع المؤتمرالعربي السادس لإلستخدامات السلمية 41
  للطاقة الذرية

عربية   مجموعة مؤلفين أجزاء4
 وٕانجليزية

  نـفــد  2003

وقائع المؤتمر العربي السابع لإلستخدامات السلمية 42
  ة الذريةللطاق

عربية   مجموعة مؤلفين أجزاء3
 وٕانجليزية

  نـفــد  2004

ضو مصباح .د.أ 56 مستقبل توليد الكهرباء بالطاقة النووية 43
نصر الدين.م.د.أ

  10  2006  عربية

وقائع المؤتمر العربي الثامن لإلستخدامات السلمية 44
  للطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية   مجموعة مؤلفين
 ليزيةوٕانج

2007  10  

النشاط اإلشعاعي البيئي من المصادر الطبيعية 45
  والصناعية والعسكرية

  
  

  )مترجم( 816
بهاء الدين . د. أ

  معروف

  50  2007  عربية
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 الكتابة
تاريخ 
  الصدور

السعر بالدوالر 
 األمريكي

46 Research Reactors Types & Utilization 88 إبراهيم داخلي.د.أ
 عبد الرازق

  10  2008  إنجليزية

  )مترجم( 88 واستخداماتهاأنواعها:المفاعالت البحثية 47
  نهلة نصر.م

  10  2008  عربية

إستخدام التقنيات النووية والذرية في التحليل العناصري 48
  والنظائري

  20  2008  عربية  مجموعة مؤلفين 176

ـ2001الهيئة العربية للطاقة الذرية في ثماني سنوات 49
2008  

  ـــــ  2008  عربية  الهيئة العربية 174

  20  2008  عربيةنصر الدين.م.د.أ 190 السينية وبعض تطبيقاتها األشعة 50
اإلستراتيجية العربية لإلستخدامات السلمية للطاقة 51

 2020الذرية حتى العام
  20  2008  عربية  الهيئة العربية 160

وقائع المؤتمر العربي التاسع لإلستخدامات السلمية 52
  للطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية   ؤلفينمجموعة م
 وٕانجليزية

2009  10  

-ICRPتوصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع 53
 "الوقاية من اإلشعاع في الطب" 105

مجموعة )مترجم( 69
  خبراء

  10  2011  عربية

محمود أحمد .د.أ 352 الفحص البصري للملحومات ـ المستوى الثاني 54
  شافعي

  25  2011  عربية

مجموعة )مترجم( 60 طبيعتها والوقاية من مخاطرها:نةشعة غير المؤياأل 55
  خبراء

  10  2011  عربية

وقائع المؤتمر العربي العاشر لإلستخدامات السلمية 56
  للطاقة الذرية

قرص مدمج 
(CD) 

عربية   مجموعة مؤلفين
 وٕانجليزية

2011  10  

أسئلة امتحان التأهيل لإلختبارات الّالإتالفية وعلم 57
  توى األولالمواد ـ المس

حسن إبراهيم .د.أ  178
  شعبان

جمال محمد . د. أ
  عاشور الدرويش

  20  2013  عربية

البرنامج النظري والعملي في اإلختبارات الّالإتالفية 58
  بالتيارات الدوامية ــــــ المستوى األول

حسن إبراهيم .د.أ 248
  شعبان

جمال محمد . د. أ
  عاشور الدرويش

  20  2014  عربية

اق شيك على المطبوعات المذكورة يرجى مخاطبة الهيئة العربية للطاقة الذرية على العنوان أدناه وٕارف للحصول
أو إرسال تحويل . حسب الوزن ة البريد الجوي عن كل نسخةـة بالمبلغ المطلوب يضاف إليه قيمباسم الهيئ

نس على أن يتم إخطار تو  100-90-3/4173-840رقم : حساب الهيئة لدى الشركة التونسية للبنك إلى 
، نهج المؤازرة، حي 7، الهيئة العربية للطاقة الذرية: عنوان المراسلة . دات التحويلالهيئة بصورة من مستن

البريد ــــــ  71.808.450: فاكس  ــــــ 71.808.400: هاتف  ـــــالجمهورية التونسية ـ ، تونس،1003الخضراء 
  . aaea_org@yahoo.comو  aaea@aaea.org.tn: اإللكتروني 
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א א א א
  

ندعوكم للمساهمة في تحرير نشرة الذرة والتنمية وذلك بتقديم مقاالت علمية مبّسطة 
مؤلفة أو مترجمة في مجاالت االستخدامات السلمية للطاقة الذرية حسب القواعد 

  :التالية 
ريف أبناء الوطن العربي تقدم المقاالت المؤلفة بحيث تكون موجهة لزيادة تع ــــــ 1

بأساسيات العلوم والتقنيات النووية واستخداماتها في مختلف المجاالت التطبيقية 
  .وأهميتها في التقدم االقتصادي واالجتماعي 

يكتب ملخص باللغة اإلنجليزية في بداية المقالة على أّال يتجاوز عدد كلماته  ــــــ 2
 5اية المقالة على أّال تزيد على وتضاف قائمة بالمراجع في نهكلمة  200

  .مراجع 
يجب أن تكون المقاالت مطبوعة باللغة العربية الفصحى وتكون المصطلحات  ــــــ 3

العلمية المتضمنة مطابقة لما ورد في المعاجم الموحدة لمصطلحات الفيزياء 
العامة والنووية والكيمياء والبيولوجيا الصادرة عن مكتب تنسيق التعريب 

  .نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالم
ية الدقيقة التي مللرياضية المعقدة أو التفاصيل العاجات امراعاة تجّنب اإلستنت ــــــ 4

تفوق مستوى القارىء غير المتخصص باعتباره القارىء المفضل لنشرة الذرة 
  .والتنمية 

يجب أن تكون الموضوعات المطروحة مالئمة ألغراض النشرة ومتوافقة مع  ــــــ 5
  .سياسة النشر بها ولم تسبق معالجتها بشكل مشابه في األعداد السابقة 

يشترط في المقاالت المترجمة أن تكون مرفقة باألصل الذي ترجمت منه في  ــــــ 6
المترجمة في نشرتنا يشار  مجاالت العلوم النووية، علمًا بأنه عند نشر المقاالت

إلى إسم صاحب المؤلف األصلي باإلضافة إلى ذكر اسم المجلة المنشور فيها 
  .سابقًا مع تحديد العدد وتاريخ النشر 

يمكن للسادة المؤلفين إرسال استفساراتهم بشأن الموضوعات التي يرغبون في  ــــــ 7
. حرير قبل إرسالها للنشرتقديمها للنشرة وعناصرها للحصول على رأي لجنة الت

ير أساسية أما بالنسبة للمقاالت المترجمة فإن الموافقة المبدئية من لجنة التحر 
  .قبل الشروع في الترجمة 
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