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نشرة اخبارية متخصصة فصلية تصدر عن مكتب التوعية واالعالم بمؤسسة الطاقة الذرية
السنة  الثالثة                                 العدد األول                            مارس 2019م

اإلفتتاحية... 
     القارئ العزيز...هذا هو العدد األول من السنة الثالثة لنشرة مؤسسة 
أيديكم. والذي نعرض فيه سيرة لشخصية علمية  الذرية نضعه بين  الطاقة 
وطنية كان لها دور بارز في مسيرة عمل المؤسسة تقلد خاللها العديد من 
النووية وأمينا مساعدا للجنة ادارة  الوظائف أبرزها مديرا لمركز البحوث 
يتعلقان  مهمين  موضوعين  العدد  هذا  يتناول  كما  الذرية.  الطاقة  مؤسسة 
ودور  بها،  يتسبب  أن  يمكن  التي  المحتملة  والمخاطر  االشعاعي  بالتلوث 
حدوث  الحتمالية  والتصدي  المسبق  االستعداد  في  الذرية  الطاقة  مؤسسة 
هذا التلوث واتخاذ التدابير التي من شأنها وقاية المواطن والبيئة باعتبارها 
المؤسسة.  إلنشاء  /1973م   54 القانون  حسب  للمؤسسة  أصيل  اختصاص 
الـمختــلفـة  الحــياة  مجــــاالت  في  مفيــــدة  تطبيـقـــات  لإلشعاع  أن  وكما 
الـتي ال غنى عنها في الصحة والزراعة والصناعة والبحث العلمي والطاقة 
واستخراج النفط، فيمكن أن يكون اإلشعاع سببا في حدوث ضرر إن لم يتم 
اتخاذ اإلجراءات الصحيحة للوقاية عند استعمال األجهزة الباعثة لإلشعاع 
أو عند التعامل مع المصادر المشعة أو نتيجة لحادثة غير متوقعة، فمؤسسة 
الطاقة الذرية من خالل إداراتها ومكاتبها المتخصصة )مكتب الرقابة النووية، 
إدارة الوقود النووي والنفايات المشعة(، والمراكز البحثية التابعة لها )مركز 
البحوث النووية، مركز القياسات اإلشعاعية والتدريب( تعمل للقيام بالتوعية 
واإلرشاد ومد يد العون والمتابعة للجهات ذات العالقة باستخدامات االشعاع 
وكذلك تعمل على االستعداد لمجابهة أي حوادث طارئة قد تسبب في تلوث 

إشعاعي مهما كانت شدته.
                                                   أ.د. رمضان مفتاح كريدان

                                                   رئيس مجلس إدارة المؤسسة

تطبيقات التكنولوجيا النووية 
في الزراعة واألغذية
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التلوث باألشعة المؤينة : الموت الصامت
                                                  إعداد : م.حسام عبدالسالم الشامس                                

قسم تقنية النفايات المشعة / إدارة الوقود النووي والنفايات المشعة

     الشك أن حماية عناصر البيئة المختلفة مثل الماء والتربة 
والهواء وكذلك المباني والمساكن من التلوث باألشعة المؤينة 
الحياة  وأشكال  اإلنسان  لحماية  األهمية  غاية  في  أمراً  يعتبر 
المحيطة به. فالتلوث باألشعة المؤينة يصنف على أنه أخطر 

أنواع التلوث، وذلك لوجود احتمالية عالية لحدوث اآلتي: 
* أن تكون آثاره مدمرة وسريعة على اإلنسان والبيئة.

* صعوبة التعامل معه والتحكم فيه.
* التكلفة العالية إلزالته.

* انتقاله إلى مسافات طويلة تصل إلى آالف الكيلو مترات عن 
طريق الجو ومصادر المياه والتربة.

* المدة الزمنية الطويلة آلثاره والتي قد تصل إلى آالف السنين 
نظراً  التلوث  حدوث  عند  موجودة  تكن  لم  أجيال  إلى  وتمتد 

لطول نصف عمر النويدات المشعة.
بالنشاط  اإلحساس  الخمس على  الحواس  قدرة  لعدم  إضافًة   *

اإلشعاعي.
     فاإلشعاع المؤين هو نوع من الطاقة ُتْطلِقه ذرات معينة 
أو  غاما  )أشعة  كهرومغناطيسية  موجات  هيئة  على  وينتقل 
بيتا أو  أو  السينية( أو على هيئة جسيمات )نيترونات  األشعة 
اإلشعاعي،  النشاط  للذرات  التلقائي  التفكك  هذا  ويسمى  ألفا(. 
وُتعتبر الطاقة الزائدة المنبعثة أثناء هذا التفكك شكالً من أشكال 
التي  المستقرة  غير  العناصر  على  وُيطَلق  المؤين.  اإلشعاع 
ة. تتفكك وتنبعث منها اإلشعاعات المؤينة اسم النويدات الُمِشعَّ

     إن الناس يتعرضون لإلشعاع الطبيعي بشكل يومي. ويأتي 
هذا اإلشعاع الطبيعي من مصادر عديدة بما فيها أكثر من 60 
مادة مشعة طبيعية المنشأ موجودة في التربة والماء والهواء. 
طريق  عن  وذلك  المشعة  للنويدات  يوم  كل  الناس  ويتعرض 
والماء، ولكن هذا ال  والغذاء  الهواء  وابتالعها من  استنشاقها 
يعتبر خطراً على حياتهم ألنه ال يتجاوز الحدود المسموح بها.
مؤين  إشعاعي  نشاط  وجود  هو  المؤينة  باألشعة  التلوث  إن 
المسموح به وبشكل يضر باإلنسان  الحد  بيئة معينة فوق  في 
في  يزداد  التلوث  من  النوع  هذا  أخذ  ولقد  الحية.  والكائنات 
عالمنا نتيجة ولوج االنسان عالم الذرة واستخدام الطاقة الكامنة 
وأهم  السلمية.  لالستعماالت  أو  العسكرية  لألغراض  إما  فيها 
تحدثها  التي  اإلنفجارات  هي  المؤينة  باألشعة  التلوث  أسباب 
إلى استعمال  النووية )باإلضافة طبعاً  التجارب على األسلحة 
قد  التي  اإلشعاعية  والتسربات  الحروب(،  في  األسلحة  هذه 
تحدث في المفاعالت النووية والمنشآت التي تتعامل مع المواد 

المشعة ألسباب مختلفة.
     ويحدث التلوث اإلشعاعي عند انطالق أو تسرب المواد 
التي تحتويها من خالل ثقوب أو شروخ  المشعة من األماكن 
أو نتيجة النفجارها. حيث تندمج المواد المشعة بعد تسربها في 
عناصر البيئة المختلفة مثل الماء والتربة والهواء لتستقر هناك 
ثم تنتقل بعد ذلك إلى اإلنسان. ففي حالة تسرب المواد المشعة 
للمياه يمكن أن تنتقل مباشرًة إلى اإلنسان بالشرب أومن خالل 

مقالة علمية
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تناول الحيوانات واألسماك و النباتات البحرية التي تعتبر ذات 
قدرة على تركيز المواد المشعة في أجسامها . أما عند تسربها 
أو  مباشرة  اإلنسان  إلى  ومنها  النباتات  إلى  فتنتقل  التربة  في 
الملوثة  النباتات  تلك  علي  تتغذى  التي  الحيوانات  تناول  عند 
وبالرغم من ذلك فإن تسرب المواد المشعة إلى التربة هو أقل 
عمليات التلوث خطورة بسبب كونه موضعيا ألن الزمن الالزم 
أن تصل  إلى  التربة  المشعة عبر طبقات  المواد  تتحرك  لكي 
للمياه الجوفية يكون طويالً. أما عند تسرب المواد المشعة إلى 
الهواء قد تؤدي إلى انتشار عام للتلوث في مناطق شاسعة إذا 
المشعة )كما حصل  السحابة  الرياح دورها في تحريك  لعبت 
في حادثة تشيرنوبل(. وقد ينتهي التلوث الهوائي بتساقط الغبار 
المشع على مناطق مختلفة مما يؤدي إلى تلوث األرض والماء. 
     وعندما يتعرض اإلنسان إلى األشعة المؤينة يحدث تأيناً 
للذرات المكونة لجزيئات جسمه مما قد يؤدى الى تدمير بنية 
األحماض النووية )DNA( مسبباً أثراً وراثياً تظهر آثاره على 
األجيال المتعاقبة أو ضرراً على الخاليا قد يكون كلياً فيسبب 
الموت أو تغييراً لوظائف الخاليا مما يسبب في األصابة بمرض 
السرطان أو أمراض أخرى. وقد يكون تعرض اإلنسان لألشعة 
نتيجة تعرضه لمصدر مشع خارج الجسم أو  المؤينة خارجياً 
طريق  عن  الجسم  داخل  مشعة  لمواد  تعرضه  نتيجة  داخلياً 
االستنشاق أو البلع أو الحقن أو االمتصاص )عن طريق الجلد 

او الجروح(.
نفسها  إصالح  من  التالفة  الخاليا  نجاح  احتمال  ويزداد       
بعده  بسبب  اإلنسان  يتلقاها  التي  الجرعة  انخفاض  حالة  في 
حائل  وجود  أو  التعرض،  زمن  قلة  أو  المشع،  المصدر  عن 
يمنع أو يضعف اإلشعاع من الوصول إليه. ولكن هناك احتمال 

إذا كانت هناك أخطاء في  أن تحدث آثار طويلة األجل أيضاً 
عملية إصالح الخاليا التالفة، وقد يؤدي هذا التحول إلى إصابة 
أو حتى عقود.  بعد مرور سنوات  السرطان  بمرض  اإلنسان 
ويشكل األطفال والمراهقون الفئة األكثر عرضة للخطر ألنهم 

أكثر حساسية للتعرض اإلشعاعي من البالغين.
تلوث  أي  ليواجه  العادي  للمواطن  نصيحة  أهم  ولعل       
إشعاعي في حياته اليومية هو أن يتصرف بحكمة عند مشاهدته 
أو  سياج  أو  جهاز  على  عادًة  توضع  التي  اإلشعاع  لعالمة 
صندوق. فاألجهزة التي تحتوي على مصادر مشعة يجب أن 
تستعمل من قبل أشخاص مدربين وقادرين على التعامل معها 
بالشكل الصحيح، فعند مصادفتك ألحد هذه األجهزة في األماكن 
التي تستعملها كالمستشفيات والمصانع تكون في الغالب تحت 
إدارة صحيحة. ولكن عند مصادفتك لعالمة اإلشعاع موضوعة 
على جهاز مهمل وملقى في مكان غير مناسب كمكب نفايات 
فإنه  أو غير ذلك،  أو مساحة خضراء  أو مكان تجميع خردة 
ينصح باالبتعاد عنه لمسافة ال تقل عن ثالثين متراً، وأن تتصل 
بالشرطة وذلك لمنع الناس من االقتراب من المصدر والسماح 
بالحضور  الذرية  الطاقة  لمؤسسة  التابعين  للمختصين  فقط 
خطورة  تختلف  المناسب.  بالشكل  المصدر  مع  والتعامل 
المصدر  نوعية  حسب  المهمل  المشع  الجهاز  من  االقتراب 
أو  تصدع  فعند  يغلفه.  الذي  الدرع  وحالة  المستعمل  المشع 
سيتسرب  المشعة  المادة  يحتوي  الذي  الدرع  تحطم  أو  تأكل 
اإلشعاع وقد يسبب في موت من يبلع جزء منه أو من يلمسه 
لبضع دقائق في حالة المصادر المشعة الشديدة الخطورة، وقد 
تتراوح من  لمدة طويلة  تناوله  أو  يلمسه  يسبب في موت من 
خطورة.  األقل  المصادر  في  أسابيع  وربما  أيام  إلى  ساعات 
بينما بعض األنواع ال يسبب لمسها أو ابتالعها الموت أو أية 

مشاكل صحية.
محلية  ألسباب  ينشأ  قد  اشعاعي  تلوث  أي  مكافحة  إن       
كاالستعمال السيء للمصادر المشعة، أو وجود مصادر مشعة 
في أماكن غير محمية وقد تكون تلك المصادر متصدعة يتسرب 
تلوث  حالة  حدوث  مثل  خارجية  ألسباب  أو  اإلشعاع،  منها 
إشعاعي في إحدى دول الجوار قد تصل منها سحابة مشعة أو 
مواد غذائية أو استهالكية ملوثة فإن هذا األمر يتطلب وجود 
جهة تملك البنية التحتية البشرية والمادية الالزمة لمواجهة مثل 
هذا النوع من التلوث مدعومًة دعماً كامالً من الدولة للقيام بهذا 
بإداراتها  الذرية  الطاقة  ليبيا مؤسسة  في  النبيل وهي  الواجب 

ومكاتبها ومراكزها التابعة لها.

األشعة المؤينة
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     أنشئت مؤسسة الطاقة الذرية سنة 1973م وذلك لتكون 
الجهة الوحيدة المخولة من الدولة الليبية للتعامل مع المواد 
المشعة  المواد  جميع  استخدام  على  واإلشراف  النووية، 
تكون  أن  ومقصدها  الليبية.  األراضي  على  الموجودة 
في  والسالمة  األمن  مستويات  أعلى  تحقيق  في  قدوًة  ليبيا 
استخدامها للتطبيقات السلمية لألشعة النووية، وفي ضمان 
المساهمة الفعالة لتلك التطبيقات في التنمية المستدامة. لذا 
إلنجاز ذلك الهدف، تعمل مؤسسة الطاقة الذرية على التحكم 
والمشعة  النووية  المواد  جميع  في  ومثالي  متكامل  بشكل 
والبيئة  البشر  أمن وسالمة  البالد من أجل  المستخدمة في 
حالياً ومستقبلياً، محلياً ودولياً، والستغالل الموارد النووية 
الطبيعية المتوفرة وأحدث ما توفره التكنولوجيا المتطورة 
المستدامة  التنمية  لتحقيق  واإلشعاعي  النووي  المجال  في 

للجيل الحالي ولألجيال القادمة. 
     فمؤسسة الطاقة الذرية تعمل من خالل إداراتها ومكاتبها 
النووي  الوقود  إدارة  النووية،  الرقابة  )مكتب  المتخصصة 
والنفايات المشعة، إدارة تقنيات توليد الطاقة(، والمراكز البحثية 
التابعة لها )مركز البحوث النووية، ومركز القياسات اإلشعاعية 
والتدريب( على االستعداد والتصدي الحتمالية حدوث أي تلوث 
داخل الدولة أو يصل إلينا من  باألشعة المؤينة قد ينشأ محلياً 
دول الجوار، ولعل أهم واجب لمؤسسة الطاقة الذرية لتحقيق 
النظام  وتطوير  إدارة  عمليات  على  اإلشراف  هو  الغاية  هذه 
واإلشعاعية،  النووية  للحوادث  والتصدي  لالستعداد  الوطني 

والقيام بالمهام الفنية ذات العالقة. 
الجهة  )وهي  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  وتنصح       
العالم  دول  مساعدة  في  والمتخصصة  المتحدة   لألمم  التابعة 
الذرية( أن يكون عند  للطاقة  السلمي األمثل  على االستعمال 
والتصدي  لالستعداد  وطني  نظام  العالم  دول  من  دولة  كل 
الذرية  الطاقة  مؤسسة  عماده  واإلشعاعية  النووية  للحوادث 
)والتي  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  أعدت  عليه،  المحلية. 
في كل  نظام وطني  أغلبها( لضمان وجود  موقعة على  ليبيا 
الدول األعضاء يكون فعاالً ومستعداً لالستجابة ألي حوادث 

الطاقة  فمؤسسة  لحظة.  أية  في  تحدث  قد  إشعاعية  أو  نووية 
الذرية في أية دولة يجب أن تكون الجهة المسؤولة والمرجعية 
والتصدي  لالستعداد  وطني  نظام  وتطوير  وإدارة  تكوين  في 
القيام  على  قادرة  تكون  وأن  واإلشعاعية،  النووية  للحوادث 
بالمهام الفنية ذات العالقة والتي تشمل إنشاء محطات الرصد 
عمل  فرق  وتوفير  البالد،  أنحاء  مختلف  في  اإلشعاعي 
متخصصة مدربة ومجهزة بالمعدات المناسبة لتكون مستعدة 
دائماً لمواجهة أية عملية تلوث نووي أو إشعاعي. وفيما يلي 
شرحا لمكونات النظام الوطني لالستعداد والتصدي للحوادث 
للطاقة  الدولية  الوكالة  به  تنصح  كما  واإلشعاعية  النووية 
الذرية، وإنجازات مؤسسة الطاقة الذرية الليبية في تحقيق هذا 

النظام على المستوى المحلي: 
النووية  المواد  في  تتحكم  وشاملة  صارمة  وطنية  قوانين   -1

والمشعة معتمدة من الجهات التشريعية للدولة.
     رغم وجود العديد من القوانين المعمول بها حالياً للحد 
من خطورة المواد النووية والمشعة مثل القانون رقم )2( 
لسنة 1982م في شأن تنظيم استعمال اإلشعاعات المؤينة 
2005م  لسنة   )4( رقم  والقانون  أخطارها،  من  والوقاية 
بشأن األحكام الخاصة بنقل المواد الخطرة على الطرق 
في شأن  2007م  لسنة   )15( رقم  القانون  وأخيراً  العامة، 
القوانين صارت  تلك  كل  أن  إال  البيئة.  وتحسين  حماية 
قديمة نسبياً ولم تشمل عدة مواضيع هامة كاألمن النووي، 
واإلشعاعية،  النووية  للحوادث  والتصدي  واالستعداد 
2014م  سنة  الذرية  الطاقة  مؤسسة  أعدت  لذا  وغيرها. 
مسودة لقانون جديد سمي بالقانون النووي الليبي تتوافق 
العالقة وتتضمن وتكمل  ذات  الدولية  المعايير  أعلى  مع 
القانون  مسودة  المجال.  هذا  في  الليبية  الدولة  تشريعات 
النووي الليبي تنتظر المصادقة من الجهات التشريعية في 

الدولة ليتم تفعيلها.
النووية  المواد  إلدارة  وطنية  وإستراتيجيات  سياسات   -2
والمشعة تعمل حسب معايير وتوجيهات الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية ومعتمدة من قبل الجهات التنفيذية في الدولة.

دور مؤسسة الطاقة الذرية في االستعداد والتصدي الحتمالية 
حدوث تلوث باألشعة المؤينة في ليبيا

إعداد: د. فيصل أبوالطويرات
 )مدير إدارة الوقود النووي والنفايات المشعة(

مقالة علمية
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السياسة  2014م  سنة  الذرية  الطاقة  مؤسسة  أعدت       
واالستراتيجية الليبية إلدارة النفايات المشعة )التي تعتبر أحد 
وهي  دولة(  كل  في  المحتملة  اإلشعاعي  التلوث  مصادر  أهم 

تنتظر االعتماد من قبل الجهات التنفيذية في الدولة. 
المرافق واألنشطة  نظام رقابي صارم يشرف على جميع   -3

المتعلقة  باستخدامات األشعة المؤينة. 
بالقيام  الذرية  الطاقة  مؤسسة  في  النووية  الرقابة  مكتب  يقوم 
بواجباته ذات العالقة باإلشراف على جميع المرافق واألنشطة 

التي تستخدم المواد النووية والمشعة.
النووي  التلوث  يستطيع رصد حوادث  ال  فعَّ تشغيلي  نظام   -4
واإلشعاعي عند حدوثها وقادر على االستجابة لها وفق المعايير 

الوطنية والدولية.
- تملك المؤسسة فرق عمل محترفة ومجهزة قادرة على التدخل 
البحثية  مراكزها  خالل  من  إشعاعي  تلوث  أي  حدوث  عند 

وإداراتها المختلفة. 
الالزمة  بالمسوحات اإلشعاعية  الذرية  الطاقة  تقوم مؤسسة   -
القياسات  مركز  طريق  عن  اإلشعاع  مخاطر  من  للوقاية 

اإلشعاعية والتدريب.
- تقوم مؤسسة الطاقة الذرية عن طريق مركز البحوث النووية 
الموردة  البناء  ومواد  الغذائية  المواد  عن  اإلشعاعي  بالكشف 

للتأكد من عدم تجاوزها للحدود االشعاعية المسموح بها.
للنفايات  المثالية  اإلدارة  على  الذرية  الطاقة  مؤسسة  تعمل   -
المشعة الناتجة عن االستخدامات المتعددة للقطاعات المختلفة 
في البالد، والتي ال يمكن إدارتها عند المستخدم أو إعادتها لبلد 

المنشأ ألي سبب من األسباب من خالل إدارة الوقود النووي 
والنفايات المشعة.

مع  والتنسيق  التواصل  نقطة  الذرية  الطاقة  مؤسسة  تمثل   -
الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي للتعاون في حالة 
حدوث تلوث نووي أو إشعاعي لم يتم السيطرة عليه بالقدرات 
الفعالة  المشاركة  قادرة على  المحلية. والمؤسسة  واإلمكانيات 
في أنشطة االتفاقيات الموقعة مع المجتمع الدولي عن طريق 
والتصدي  االستعداد  بخصوص  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
للحوادث النووية واإلشعاعية إذا ما أتيحت لها الفرصة للقيام 

بهذا الواجب.
فيها  تتوفر  ومجهزة  متخصصة  ومنشآت  مادية  إمكانيات   -5

شروط األمن والسالمة حسب المعايير الوطنية والدولية. 
     تتوفر لدى المراكز البحثية التابعة لمؤسسة الطاقة الذرية 
المختلفة معامل وأجهزة كشف عن اإلشعاع، ولكن  وإداراتها 
المشعة  للمصادر  وتخزين  ومعالجة  استقبال  منشآت  ينقصها 
المؤسسة  تتبنى  الغير مستخدمة واليتيمة وهو ما أدى إلى أن 
مشروع إنشاء مخزن وطني مركزي للمصادر المشعة الغير 
االستعداد  مستويات  أعلى  لتحقيق  وذلك  واليتيمة.  مستخدمة 
الدولة  وعلى  حدوثه،  حال  في  اإلشعاعي  للتلوث  واالستجابة 
من  تحتاج  ما  بكل  الذرية  الطاقة  مؤسسة  تدعم  أن  الليبية 
مشروع  إنجاز  رأسها  وعلى  وإمكانيات  ومعدات  ميزانيات 
مستخدمة  الغير  المشعة  للمصادر  المركزي  الوطني  المخزن 
تحت  الدولة  في  المشعة  المصادر  كل  تكون  حتى   ، واليتيمة 

أيد أمينة.
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المؤهالت العلمية: 
في مجال  )بكالوريوس(  الجامعية  الشهادة  - تحصل على 

الفيزياء 1980م من جامعة مينيسوتا األمريكية.
- تحصل على الدرجة العليا )ماجستير( في فيزياء اإلشعاع 

1984م من جامعة جيلفورد – المملكة المتحدة.
- تحصل على درجة الدكتوراه في مجال القياسات اإلشعاعية 
1988م من الكلية الملكية اإلنجليزية. مع دبلوم عضوية الكلية 

.)DIC(  الملكية اإلنجليزية في مجال الفيزياء النووية
الدورات التدريبية:

باالتحاد  المتخصصة  التدريبية  الدورات  من  العديد  تلقى 
السوفيتي سابقا.

محطات من مسيرته المهنية: 
- باشر عمله بمؤسسة الطاقة الذرية سنة 1980م.

بمركز  اإلشعاعية  الكيمياء  بإدارة  الوقاية  قسم  رئيس   -
البحوث النووية.

- رئيس قسم إنتاج النظائر المشعة بمركز البحوث النووية.
- مدير إدارة الكيمياء اإلشعاعية بالمركز.

- المدير العام المساعد للشؤون العلمية بالمركز.
- رئيس اللجنة العلمية بالمركز.

- مدير عام مركز البحوث النووية ورئيس مجلس اإلدارة 
1994م – 1997م.

- رئيس لجنة شؤون الباحثين بالمركز.
ليبيا  في  النووي  بالطب  الخاصة  العلمية  اللجنة  رئيس   -

1990م – 1994م.
- رئيس اللجنة العلمية لمجلة النواة 1997م – 1999م.

- عضو اللجنة العلمية للهيئة العربية للطاقة الذرية 1997م 
– 1999م.

لجنة  البحثية ورئيس  والشؤون  العلمية  البرامج  إدارة  مدير   -
شؤون الباحثين بالهيئة القومية للبحث العلمي 2001م – 2004م.
- عضو المجلس العلمي لألكاديمية المغاربية للعلوم 2002م 

– 2008م.
التقنيات  بحوث  بمركز  الباحثين  شؤون  لجنة  رئيس   -

الحيوية 2001م – 2006م.
- مستشار علمي لمدير عام المكتب الوطني للبحث والتطوير 

2004م – 2006م.
- مستشار علمي ألمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة 

والتدريب والتشغيل 2004م – 2008م.

للجنة  المساعد  األمين   -
الذرية  الطاقة  مؤسسة  إدارة 
ومشرف على الشؤون العلمية 

والفنية 2008م – 2010م.
- عضو لجنة إدارة مؤسسة 

شخصية العدد
أ. د.محمد محمود النعمي

ولد بسوق الجمعة / طرابلس 5/12/ 1954م 

الطاقة الذرية 2010م – 2012م.
- تقاعد من الوظيفة العامة مع مطلع العام 2016م.

أهم النشاطات العلمية والفنية:
إنتاج  مجال  في  الدراسات  من  العديد  إجراء  في  - شارك 
النووي،  الوقود  ودورة  وتطبيقاتها،  المشعة  النظائر 
من  كبير  عدد  تنفيذ  في  وكذلك  اإلشعاعية.  والقياسات 

التقارير العلمية واألوراق البحثية.
منها  االستراتيجية  المشاريع  من  الكثير  إعداد  في  شارك   -
السياسات والبرامج العلمية لمركز البحوث النووية، استراتيجية 
البحث  )معتمدة(.قانون  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث 
العلمي في ليبيا )لم يعتمد(، وثيقة لالستراتيجية الليبية لالستخدام 
مقررات  أدلة  إعداد  مشروع  2009م،  الذرية  الطاقة  السلمي 
العلوم النووية لطلبة الفيزياء بكليات العلوم بالجامعات العربية 

)المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(.
والتطبيقات  اإلشعاعية  القياسات  مادتي  بتدريس  قام   -
الصناعية للنظائر المشعة في كلية الهندسة النووية بجامعة 
طرابلس. كما أشرف على عدد من مشاريع التخرج وعدد 

من طلبة الدراسات العليا.
- ترأس الوفود الليبية في العديد من االجتماعات والمحافل 

العلمية العربية والدولية.
للعلوم  األول  الوطني  األسبوع  تنظيم  على  أشرف   -
في  العلمية  للجنته  رئيسا  وكان  2003م  سنة  والتكنولوجيا 

دورته الثانية سنة 2005م.
- شارك بورقة علمية في المؤتمر الثامن عشر لألمم المتحدة 

المنعقد بمدينة يوكوهاما باليابان سنة 2006م.
في  الذرية  الطاقة  مسؤولي  كبار  اجتماع  في  ليبيا  مثل   -
الذرية  للطاقة  العربية  الهيئة  نظمته  الذي  العربي  الوطن 

تحت إشراف الجامعة العربية في القاهرة 2009م.
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  عام  مدير  قبل  من  أختير   -
لعضوية الفريق االستشاري الدولي الخاص بمراجعة نظم 
قياسها وزيادة  وتفعيلها وتطوير طرق  النووية  الضمانات 

فعاليتها وتقويتها خالل الفترة 2007م – 2012م.
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دورة تدريبية حول تكييف كواشف الدخان 
    

 تعتبر عمليات تكييف المصادر المشعة من المعالجة التي ينتج عنها استخراج المصدر المشع من الجهاز الذي يحتويه 
مما يقلل كثيراً من حجم النفايات المشعة ويجعل حفظها أكثر سهولًة وأماناً وأقل تكلفة اقتصادية. علماً بأن هذا النوع من 
المعالجة لم يتم بعد للمصادر المغلقة الغير مستعملة الموجودة على األراضي الليبية. فكواشف الدخان المستهدفة في هذه 
الدورة هي تلك الكواشف التي تطلق تحذيراً عند حدوث الحرائق، والتي كانت مستخدمة في مركز البحوث النووية وتم 

تغييرها منذ حوالي عشر سنوات.
     وأقيمت هذه الدورة في مركز البحوث النووية خالل الفترة 3 - 7 / 3 /2019 م، وقد أعدها ونفذها فريق العمل المكلف 
بوحدة المصادر المشعة بقسم تقنية النفايات المشعة التابع إلدارة الوقود النووي والنفايات المشعة. واستهدفت هذه الدورة 
الموظفين الجدد بقسم تقنية النفايات المشعة، وموظفي قسم تقنية النفايات المشعة الذين لم يمارسوا عملياً عمليات تكييف 

المصادر المشعة، وكذلك موظفي معالجة النفايات المشعة التابعين إلدارة الكيمياء اإلشعاعية بمركز البحوث النووية.
انقسمت الدورة الى جزئين نظري وعملي، تم تغطية الجزء 
بواقع  الدورة  من  األولى  الثالثة  األيام  النظري من خالل 

محاضرتين كل يوم.
وتم القيام بالجزء العملي من خالل فك أحد الكواشف أمام 
أحد  بفك  متدرب  كل  وقيام  الرابع،  اليوم  في  المتدربين 

الكواشف في اليوم الخامس.
غطت الدورة المواضيع اآلتية:

- الخلفية العلمية األساسية حول موضوع إدارة المصادر 
المشعة المغلقة الغير مستعملة.

- الخبرة العملية في مجال تكييف كواشف الدخان.
العالقة  ذات  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مستندات   -

بموضوع الدورة.
بموضوع  العالقة  ذات  المختلفة  الدول  بخبرة  التعريف   -

الدورة.
- التعريف بالوضع الحالي إلدارة المصادر المشعة المغلقة 

الغير مستعملة في ليبيا.
- إعداد المتدربين للمشاركة الفعالة والناجحة في المناسبات 

التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
بناء على مخرجات الدورة تقرر السعي في القيام باالعمال 

االتية:
- استكمال عمليات التكييف لبقية كواشف الدخان المخزنة 
مصدر   500 عددها  والبالغ  النووية  البحوث  مكز  بمقبرة 

تقريبا.
- القيام بعمليات تنظيم مقبرة مركز البحوث النووية.

الغير  المغلقة  المشعة  المصادر  تجميع  بعمليات  القيام   -
تكييفها  بعمليات  والقيام  الدولة  مستوى  على  مستعملة 

وتخزينها بالشكل المناسب من ناحية السالمة واالمن.

أخبار ونشاطات
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إداراتها  الذرية من خالل  الطاقة       شاركت مؤسسة 
مركز  وهي:  لها  التابعة  البحثية  والمراكز  المختلفة 
البحوث النووية، ومركز القياسات االشعاعية والتدريب، 
في الدورة السابعة واألربعين لمعرض طرابلس الدولي 
التي عقدت خالل الفترة 2 - 12 /4 /2019م. حيث افتتحت 
السيد  من  كل  حضرها  احتفالية  اجواء  في  الدورة  هذه 
بحكومة  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  امعيتيق  أحمد 
العيساوي وزير االقتصاد  الوطني، والسيد علي  الوفاق 
المحلي،  الحكم  وزير  عبدهللا  ميالد  والسيد  والتجارة، 
والسيد صالح حمزة مدير إدارة المعارض، والسيد مدير 
والمهتمين  السفراء  العربية، وعدد من  المعارض  إدارة 
قام  االفتتاح  مراسم  تمت  أن  وبعد  المثقفين،  من  ونخبة 
الحضور بجولة داخل اروقة المعرض الذي وصل عدد 
العارضين فيه ألكثر من 200 عارض من القطاعين العام 

والخاص في ليبيا.

     تعتبر هذه المشاركة هي األولى للمؤسسة في معرض 
بشكل دوري مشرف جناح  فيه  مثلها  الدولي،  طرابلس 
وعدد ثالثة موظفين يمثلون ديوان المؤسسة، والمركزين 
عرض  مربع.  متر   18 مساحته  جناح  في  لها  التابعين 
تمتلكها  التي  المتطورة  األجهزة  من  العديد  الجناح  في 
مؤسسات  من  غيرها  دون   – تمكنها  والتي  المؤسسة، 
أعلى  بتوفير  العالقة  ذات  بواجباتها  بالقيام   – الدولة 
للدولة والمواطنين.  مستويات األمن واألمان اإلشعاعي 
ولتسليط الضوء على الدور الفريد والمميز الذي تقوم به 
المؤسسة والمراكز التابعة لها في تسخير الطاقة الذرية 
الليبية،  للدولة  المستدامة  التنمية  في  الفعالة  للمساهمة 
وحمايتها من أي أخطار محتملة لألشعة النووية فقد زود 
الجناح بشاشة قدمت عرضاً مرئياً بشكل مستمر، وعدد 
توزيع  تم  كما  التوضيحية،  والمجسمات  اللوحات  من 
المطويات  والعديد من  المؤسسة  أخبار  نشرة  أعداد من 

مشاركة مؤسسة الطاقة الذرية في الدورة السابعة 
واألربعين لمعرض طرابلس الدولي

أخبار ونشاطات
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التوعوية طيلة فترة انعقاد المعرض.
     وبحمد هللا، القى الجناح اهتمام العديد من الزوار الذين 
المشرفين  والفنيين  المهندسين  مع  فعال  بشكل  تواصلوا 
عليه، وهو ما أدى إلى نجاح المشاركة بشكل كبير في 
توضيح الدور الرئيسي الذي تلعبه مؤسسة الطاقة الذرية 
في  الذرية  للطاقة  األمثل  السلمي  االستخدام  في ضمان 

ليبيا وهو ما يتمثل فيما يلي:
حالياً  والبيئة  للمواطن  التامة  الحماية  توفير  ضمان   -
ومستقبلياً من أي أضرار محتملة للمواد واألجهزة المشعة 
الموجودة على األراضي الليبية أو تلك التي تمر بأجوائها 

أو مياهها اإلقليمية.
األراضي  على  النووية  الموارد  تواجد  أماكن  حصر   -
الجدوى  وتقدير كمياتها ودراسة  أنواعها  الليبية وتحديد 
في  للمساهمة  منها  واالستفادة  الستخراجها  االقتصادية 

دعم االقتصاد الوطني.
النفط  عن  بديلة  طاقة  مصادر  توفير  في  المساهمة   -
الكهرباء  لتوليد  نووية  إنشاء محطات  والغاز من خالل 

تستخدم وقود نووي محلي.
- إنتاج النظائر المشعة لالستعماالت الصحية والصناعية 

والزراعية.
والتشريعات  القوانين  وتطوير  إصدار  في  المساهمة   -

ذات العالقة باالستخدام السلمي للطاقة النووية.
- التعاون الدولي في مجال االستخدامات السلمية للطاقة 

النووية.
الطاقة  مجال  في  البشرية  العناصر  وتأهيل  تدريب   -

النووية والمجاالت المرتبطة بها.
- التوعية واإلعالم بأهمية الطاقة النووية واستخداماتها.

- القيام بالبحوث والدراسات العلمية وتقديم االستشارات 
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االجتماع العاشر للهيئات الرقابية العربية
الحمامات – تونس 

    
  شارك مكتب الرقابة النووية بمؤسسة الطاقة الذرية ممثال 
في كل من د. البهلول عمار ارحومه العباني وم. عبدالرزاق 
العربية  للشبكة  العاشر  االجتماع  في  ضو  الزرقاني  عمار 
تنفيذ  إطار  في  وذلك   )ANNuR( النووية  الرقابية  للهيئات 
“االستراتيجية العربية لالستخدام السلمي للطاقة الذرية حتى 
عام 2020” ضمن برنامج خطة عمل مشروع “تعزيز األطر 
الرقابية والتشريعية لألنشطة النووية واإلشعاعية في الدول 
الذرية والوكالة  للطاقة  العربية  الهيئة  العربية” بحيث تؤكد 
الدولية للطاقة الذرية على أهمية وجود هيئة رقابية مستقلة 
وفعالة ومجهزة تجهيًزا جيًدا لضمان أعلى مستويات السالمة 
واإلشعاعية  النووية  واألنشطة  المنشآت  لجميع  واألمن 

الواقعة تحت مسؤوليتها الوطنية.
    إن الهدف الرئيسي لـ )ANNuR( هو تبادل الخبرات 
والدروس المستفادة بين الهيئات الرقابية في الدول العربية 
من أجل تطوير البنية التحتية وتطوير القدرات الالزمة 
السالمة  لتعزيز  وذلك  والرقابية  التشريعية  الناحية  من 
الطوارئ  لحاالت  والتأهب  النووي  واألمن  النووية 
وأنشطة إدارة النفايات المشعة واالستجابة لها من خالل 

منظور رقابي.
     عقد االجتماع في الفترة من 1 - 3 /4 /2019م بمدينة 
الحمامات بالجمهورية التونسية، وبحضور كل من الدول 
والسعودية  وموريتانيا  والمغرب  وتونس  مصر  االتية: 
وكانت  والسودان،  ولبنان  وفلسطين  واالردن  والبحرين 
الوكالة  من  أعضاء  في  متمثلة  المتواجدة  الخبرات 
الدولية للطاقة الذرية والمعهد الكوري لـلسالمة النووية، 
واالتحاد  وفرنسا  االمريكية،  النووية  الرقابة  ومفوضية 

األوروبي.

مشروع الالئحة التنفيذية للقانون النووي الليبي
   

  نظرا لتطور الجوانب المتعلقة باالستخدامات السلمية للطاقة 
الذرية، وظهور أولويات األمن واألمان والتصرف في النفايات 
وخطط  والنووية  اإلشعاعية  الحوادث  مع  والتعامل  المشعة، 
التشريعات  الطوارئ. أصبح من الضروري تحديث وتطوير 
المعلوم -  إنه - من  الجوانب. حيث  لتشمل كافة هذه  الوطنية 
 )2( رقم  للقانون  تطوير  أو  تنقيح  أو  تعديل  أي  اجراء  يتم  لم 
الصادر منذ عام 1982م والئحته التنفيذية بشأن تنظيم واستعمال 

اإلشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.
رأت  الدولية  للتشريعات  ومواكبًة  التطور  هذا  وألهمية       
الليبي،  النووي  للقانون  مشروع  إعداد  الذرية  الطاقة  مؤسسة 
حيث تم تشكيل لجنة لهذا الغرض ومع نهاية عام 2014م قامت 
هذه اللجنة بإعداد هذا القانون بعد أن تمت مناقشته وتدارسه مع 
المكتب القانوني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث وضع في 
صورته النهائية وأحيل الى السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
ومن تم إلى رئاسة مجلس الوزراء التخاذ اإلجراءات الخاصة 

بإصداره.
     ومكتب الرقابة النووية بالمؤسسة وضمن خطة عمله يعكف 
الالئحة  مسودة  مشروع  إعداد  الى  الماضي  العام  مطلع  منذ 
التنفيذية لهذا القانون، حيث تمت مناقشتها مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية ويقوم المكتب حاليا بمراجعتها المراجعة النهائية 
وتضمين المالحظات الواردة من الوكالة ومن تم تصبح جاهزة 

عند صدور القانون بإذن هللا تعالى.

أخبار ونشاطات
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في مجال االستخدامات السلمية للطاقة النووية.

قام السيد الدكتور نبيل العجيلي مدير عام مستشفى طرابلس 
وفد  رفقة  /2019م   1/  24 الموافق  األربعاء  يوم  الجامعي 
علمي متخصص في مجال استخدام األشعة في التشخيص 
الصغير  مصباح  الدكتور  السيد  من:  كل  ضم  والعالج 
عون،  أحمد  الدكتور  والسيد  النووي،  الطب  قسم  رئيس 
والسيدة المهندسة زهرة الغزير رئيس قسم الفيزياء الطبية، 
العالجية  األشعة  قسم  من  النعمي  سعاد  الدكتورة  والسيدة 
بزيارة علمية الى مقر مؤسسة الطاقة الذرية. حيث كان في 
استقباله السيد الدكتور رمضان مفتاح كريدان رئيس مجلس 
إدارة المؤسسة وعدد من الموظفين ذوي العالقة بموضوع 

مكتب  مدير  خريبيش  يحي  الدكتور  السيد   : وهم  الزيارة 
وحدة  رئيس  المسالتي  عفاف  والسيدة  الدولي،  التعاون 
المنظمات الدولية، والسيد المهندس عبدالرحمن الحجاجي 
من مكتب الرقابة النووية. وتم خالل هذا االجتماع تدارس 
بما  وذلك  والمؤسسة  المستشفى  بين  العلمي  التعاون  سبل 
تملكه المؤسسة من خبرات في إيجاد الحلول التي يواجها 
المستشفى في تشغيل بعض األجهزة التي تحتوي على مواد 
مشعة، وكذلك التعاون في مجال التدريب، وكيفية االستفادة 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  ليبيا في  المثلى من عضوية 

في المجال الطبي. 

زيارة علمية لمدير عام مستشفى طرابلس الجامعي الى مؤسسة الطاقة الذرية
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مركز  لمقر  الرئاسي  المجلس  من  لعضو  تفقدية  زيارة 
البحوث النووية - تاجوراء طرابلس

   
  قام السيد محمد العماري زايد عضو المجلس الرئاسي صباح 
لمركز  تفقدية  بزيارة  2019م  ابريل   17 الموافق  الخميس  يوم 
البحوث النووية حيث كان في استقباله السيد م. الهاشمي األبيض 
مدير المركز والسادة مدراء االدارات وعدد من موظفي المركز 
مستمعا  المركز  ومعامل  مباني  على  الزيارة  هذه  خالل  اطلع 
فيها لشروح وافيه عم يقدمه هذا المركز من خدمة للدولة الليبية 
المركز في سير عمله على أكمل  التي تواجه  ومدى الصعاب 

وجه.
    

التدريبية - في  النووية - ضمن خطته  البحوث   يستمر مركز 
تنفيذ برامجه التدريبية الداخلية منها والخارجية وذلك بغرض 
تأهيل وتدريب موظفيه للرفع من كفأتهم، حيث قام بتنفيذ دورة 
تدريبية حول الموجات الفوق صوتية في االختبارات االئتالفية 
31 /1 /2019م داخل  إلى  الفترة من 16 /12 /2018م  وذلك خالل 
تقنية  بحوث  مركز  من  اثنين  متدربين  عدد  حضرها  المركز 
المشعة  والنفايات  الوقود  إدارة  من  متدربين  وثالث  اللحام 
بالمؤسسة وثالث متدربين من المركز. كما شارك بعدد أربعة 
من موظفيه في دورة تدريبية حول تنمية مهارات التعامل مع 
اآلخرين بالمعهد القومي لإلدارة وذلك خالل الفترة 10 - 14 /2 
/2019م، كما قام بتنظيم ورشة عمل حول ثقافة األمان النووي 

وذلك خالل الفترة 5 - 7 /3 /2019م.

أخبار ونشاطات
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اجتماع 
مجموعة الوقود النووي والتخلص من النفايات المشعة 

بمدير إدارة تقنيات توليد الطاقة وممثلين عن اإلدارة

عقد يوم االثنين الموافق 18 /3/ 2019م اجتماعاً تنسيقياً بصالة 
مجموعة  من  كل  ضم  الذرية  الطاقة  بمؤسسة  االجتماعات 
إدارة  بمدير  المشعة  النفايات  من  والتخلص  النووي  الوقود 
الوقود  مجموعة  اإلدارة.  عن  وممثلين  الطاقة  توليد  تقنيات 
ثماني  إحدى  هي  المشعة  النفايات  من  والتخلص  النووي 
لإليفاء  الالزمة  الليبية  التحتية  البنية  لتقييم  تعمل  مجموعات 
إدخال  برنامج  في  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بمتطلبات 
لليبيا، وقد اجتمعت  الكهرباء  لتوليد  النووية  الطاقة  محطات 
المجموعة بمدير إدارة توليد الطاقة باعتباره رئيساً لمشروع 
العمل  مجموعات  كل  تحته  تندرج  الذي  التحتية  البنية  تقييم 
التي أشير إليها آنفا. والجدير بالذكر أن دراسة البنية التحتية 
الالزمة إلنشاء محطات الطاقة النووية يعتبر الخطوة األولى 
في مشاريع إنشاء مثل هذا النوع من المحطات، وتقدر الفترة 
هذه  يلي  تقريباً.  سنوات  بخمس  إلنجازها  الالزمة  الزمنية 
مرحلة  ثم  المحطات،  لبناء  األولية  األعمال  مرحلة  الخطوة 
البناء والتشييد، وأخيراً مرحلة التشغيل واإلغالق النهائي. وقد 
والتداخالت  المعلومات  بعض  استيضاح  االجتماع  تم خالل 
في عمل المجموعات، كما تم االتفاق على منهجية عمل عامة 

ومناقشة بعض العوائق وكيفية التغلب عليها.

زيارة ميدانية لبعض المصحات الطبية

التراخيص  قسم  /2019م   3/  31 الموافق  األحد  يوم  قام 
الطاقة  لمؤسسة  التابع  النووية  الرقابة  بمكتب  واألذونات 
الذرية بعد التنسيق مع إدارة الخدمة الصحية ببلدية جنزور 
بزيارة تفقدية لعدد من المصحات والعيادات الطبية الواقعة 
الباعثة  األجهزة  مع  تتعامل  والتي  البلدية  نطاق  داخل 
وخدمات  بمهام  للتعريف  وذلك  المؤينة،  لإلشعاعات 
العاملين على هذه األجهزة  النووية ولتوعية  مكتب الرقابة 
معها  التعامل  وكيفية  المؤينة  لألشعة  التعرض  لخطورة 
الليبية الصادرة والتي من أهمها ضرورة  للتشريعات  وفقا 
التسجيل والترخيص لهذه األجهزة وللعاملين حيث قام بهذه 
الزيارة كل من المهندس النفاتي عبدالجليل القاضي رئيس 
قسم التراخيص واالذونات صحبة المهندس رضاء عبدهللا 
سالم ، ووسيم سالم نصر، كما رافقهم المهندس فتحي الزناتي 
مدير إدارة الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، وعبدالرحيم 

يوسف المشاط عضو في القطاع.
   وفي نهاية هذه الزيارة قام الفريق بتوزيع نسخة الكترونية 
من النماذج المخصصة للتسجيل والترخيص بغرض تعبئتها 
وتسليمها لمكتب الرقابة النووية في أقرب وقت ممكن، حتى 
يتسنى للمكتب فتح ملفات لهذه الجهات واصدار التراخيص 
لضمان  الدوري  التفتيش  إجراء  وبالتالي  بالخصوص، 

سالمة الجميع.

* قام مكتب الرقابة النووية يوم الثالثاء الموافق 19 /2 /2019م 
تم  حيث  الكبرى  صرمان  لمصحة  مبدئي  تفتيش  بإجراء 
السينية وقام  إجراء مسح إشعاعي لحجرات أجهزة األشعة 
بهذا العمل فريق متخصص مكون من م. النفاتي عبدالجليل 

القاضي وم. رضاء عبدهللا سالم .
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مشاركة مؤسسة الطاقة الذرية في ورشة عمل
بعنوان )األمن الغذائي مسؤولية من؟(

     نظم المعمل المتقدم للتحاليل الكيميائية يوم األربعاء الموافق 30 /1/ 2019م ورشة عمل بعنوان )األمن الغذائي مسؤولية من ؟( 
وذلك بمسرح مركز البحوث الصناعية / طرابلس. شارك في هذه الورشة عدد من المتخصصين والجهات ذات العالقة لمناقشة 
المواضيع المطروحة وكانت مؤسسة الطاقة الذرية هي إحدى الجهات المدعوة إلثراء النقاش وتوضيح عالقتها ودورها بهذا 
المجال. تضمن البرنامج إلقاء عدد من المحاضرات حول االستدامة الغذائية، وتقييم بعض خصائص الجودة لعدد من المنتجات 
الغذائية المتوفرة في السوق المحلي، والصحة الحيوانية واألمن الغذائي، وكذلك دور المراكز البحثية في التوعية والترشيد حول 
سالمة الغذاء. وكما هو متوقع من ورش العمل، كان هناك نقاش مطول بعد كل محاضرة، وقد أوضح ممثلو مؤسسة الطاقة 
الذرية أن المؤسسة تقوم بدورها على أكمل وجه في عمليات مراقبة المستوى اإلشعاعي للمنتجات التي تستورد للدولة الليبية، 
كما أوضحوا أهمية الطاقة النووية كأحد أهم خيارات توفير مصدر ثابت السعر واألداء للطاقة لمدة ستين عاماً وهو ما يضمن 
ثبات سعر المتر المكعب المنتج من المياه المحالة والمعالجة التي تستخدم في الشرب والزراعة والصناعات الغذائية وهو ما 

يعتبر رافداً مهماً لألمن الغذائي والوطني للدولة.

* ألقى د. إبراهيم العزيزي رئيس قسم التحلية بمؤسسة الطاقة 
والمياه  الشرب  مياه  مواصفات  حول  علمية  محاضرة  الذرية 
المعبأة، وذلك ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمتها جمعية 
أصدقاء البيئة والتراث بمدينة نالوت بصالة المعهد العالي للعلوم 
والتقنية في الفترة 3 - 4 /1 /2019م. وضمن فعاليات هذه الورشة 
الشرب في  المشاركون بزيارة لبعض محطات تحلية مياه  قام 
التحاليل  المنتجة إلجراء  المياه  44 عينة من  وأخذ عدد  البلدية 
على  المباشر  االطالع  تم  كما  والجرثومية(   – )الكيميائية 
المصفيات  نوعية  على  والتعرف  المحطات  هذه  تشغيل  كيفية 

المستخدمة وآليات تغييرها وكيفية التعامل مع المياه العادمة.

أخبار ونشاطات
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حفل تكريم متقاعدين
بإدارة الوقود النووي والنفايات المشعة

     قام موظفو إدارة الوقود النووي والنفايات المشعة بدعم 
يوم  تكريم  حفل  بإقامة  اإلدارة  مدير  من  ومادي  معنوي 
االثنين الموافق 18 /2 /2019م لزميليهما اللذين تقاعدا خالل 
السنة الفائتة وهما م. محمد رمضان القداري، وم. المهدي 
رمضان الخرزة التابعين لقسم التنقيب باإلدارة، وكان برفقة 
كل منهما أحد أبنائه مما أضفى على الحفل بعداً عائلياً لطيفاً. 
حيث افتتح مدير اإلدارة الحفل بكلمة أودعها كلمات اإلطراء 
والمدح والتقدير للمشوار الطويل المليء بالكد واإلبداع لكال 
إللقاء  بهما  للمحتفل  الفرصة  أعطيت  ثم  ومن  المهندسين، 
كلماتهما والتي كانت مؤثرة ملؤها اإلخاء والنصح واإلرشاد 
لزمالئهم، والثناء على إقامة هذا الحفل، وقد أكد كالً منهما 
في  منهما  تطلب  مشورة  أو  دعم  أي  لتقديم  استعداده  على 
مجال عملهما حتى بعد التقاعد. وبعد هذه الكلمات الدفيئة، 
تم توزيع شهادات الشكر والتقدير، وهدايا لكال المتقاعدين، 
وعند  للحضور،  والمشروبات  الحلويات  توزيع  ثم  ومن 
مدخل اإلدارة، وقبل مغادرة من تبقى من الحضور، تم أخذ 
الذي  الجميل  النفسي  الشعور  إن  تذكارية.  جماعية  صور 
تكّون عند كل من حضر هذا الحفل يثبت أن الرابطة التي 
التقاعد،  تنتهي بمجرد  أقوى من أن  العمل هي  بين زمالء 
وأن تكريم الزمالء لبعضهم لهو دليل على األخالق العالية، 

وعلى العشرة الطيبة التي كانت بينهم.

الهيئة  من  وفد  /2019م   1/  16 الموافق  األربعاء  يوم  قام   *
العامة للمعلومات والتوثيق بزيارة عمل لمقر مؤسسة الطاقة 
الذرية وذلك في إطار تحديد أوجه التعاون المختلفة بينهما، 
وتم خالل هذه الزيارة إلقاء محاضرة توضح الخدمات التي 
الليبية  للحكومة  المعلومات  تقنية  مجال  في  الهيئة  تقدمها 
الزيارة مناقشة  لها، كما تم خالل هذه  التابعة  والمؤسسات 
تنفيذه  المزمع  المشروع  في  المؤسسة  مع  التعاون  إمكانية 
الوفد كل  حول ترميز الوحدات اإلدارية بالمؤسسة، وضم 
الهيئة  إدارة  لجنة  رئيس  البيباص  عبدالرؤوف  السيد  من: 
العامة للمعلومات والتوثيق، والسيد منير محمد العدل مدير 
إدارة النظام الوطني للمعلومات، والسيد عادل جمعة التومي 

رئيس قسم النظام الوطني للمعلومات.

* شاركت إدارة تقنيات توليد الطاقة بمؤسسة الطاقة الذرية 
الدولية  الوكالة  نموذج  استخدامات  حول  عمل  ورشة  في 
 )MESSAGE( للطاقة الذرية لتخطيط الطاقة باستخدام برنامج
التي عقدت في مدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا وذلك خالل 
الفترة 14 - 25 /1 /2019م تحت إشراف الوكالة، كما شاركت 
للطاقة  العربية  الهيئة  نظمتها  التي  العمل  ورشة  في  أيضا 
الذرية التابعة لجامعة الدول العربية والتي كانت حول تحليل 
تقارير األمان للمنشآت النووية بجمهورية تونس في الفترة 

28 /1 إلى 1 /2 /2019 م.
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دولة ليبيا
حكومة الوفاق الوطني
مؤسسة الطاقة الذرية
طرابلس - جنزور

كم : 10 بجانب األكاديمية الليبية للدراسات العليا
oca@aee.gov.Ly :البريد اإللكتروني

هاتف: 218214870100 +    
بريد مصور: 218214870299 +

صندوق بريد: 397 

المشرف العام

أ.د: رمضان مفتاح كريدان  

لجنة التحرير
رئيسا للتحرير  أ. عبدالرحمن عبدهللا الشريف
عضوا م. لـيـلـى مـسـعـود الـكـيـالنـي
عضوام. حسام عبدالسالم الشامس
عضوا  أ. سماح الطاهر الزروق
عضوا  أ. هــبة الـشتيـوي وادي

 أ. فاطمة الجربي  تدقيق لغوي
إخراج

م. فوزي محمد مصباح

لإلشعاع دور رئيسي يتطور كل يوم في مجال التنمية الغذائية، فاستعمال األشعة المؤينة في تطوير 
البحث  بعد أن تعدى مرحلة  وعملياً  الثابتة علمياً  الزراعة واألغذية أصبح اآلن من األمور  قطاعي 
العلمي، وأقرته أغلب المنظمات العالمية المسؤولة عن الغذاء وسالمته وعلى رأسها منظمة األغذية 
طبقت  كما   .)GAT( الدولية  التجارة  ومنظمة   ،)WHO( العالمية  الصحة  ومنظمة   ،)FAO( والزراعة 
القتناعها  الغذائية  وصناعاتها  زراعتها  في  تجاري  نطاق  على  اإلشعاع  تقنيات  العالم  دول  كبرى 
بفوائدها ومزاياها، ولثبوت جدواها االقتصادية وأمانها وتأثيرها اإليجابي على البيئة كالواليات المتحدة 
األمريكية وجميع دول االتحاد األوروبي. وفيما يلي سرد لالستعماالت األساسية لإلشعاع في تطوير 

قطاعي الزراعة والغذاء:
حفظ األغذية باإلشعاع:

متوافرا،  الغذاء  هذا  يكون  أن  يجب  ذلك  أجل  من  البشرية،  للحياة  الغذاء  أهمية  أحد  على  يخفى  ال 
وبصورة سليمة ومأمونة - خالي من جميع الملوثات التي تضر بصحة اإلنسان- وتقدر نسبة الفاقد في 
األغذية عالمياً بسبب الفساد الذي تلحقه بها الميكروبات واإلصابة بالحشرات واآلفات 20 - 30 % أو 
أكثر في بعض األغذية، كما أن األمراض المنقولة إلى اإلنسان عن طريق الطعام والتسمم الغذائي الذي 

يحدثه الطعام الملوث تمثل تهديداً حقيقياً للصحة العامة، وعبئاً كبيراً على االقتصاد الوطني. 
الحبوب عن  الفاقد في محاصيل  تقلل بشكل كبير  أن  المؤينة استطاعت  المختلفة لألشعة  فالتطبيقات 
طريق قتل الحشرات واآلفات الضارة، كما منعت عمليات التزريع في عدة محاصيل منها البطاطس 
التسمم  وميكروبات  الممرضة  الميكروبات  على  القضاء  في  األشعة  استخدمت  كما  والثوم.  والبصل 
الغذائي والفطريات المفرزة للسموم الفطرية لجعل الغذاء آمن. ولعل أهم دور لألشعة في الصناعات 
الغذائية هو إطالة فترة الحفظ والتسويق عن طريق القضاء على الميكروبات المفسدة مع ضمان الجودة 
العالية دون استخدام المبيدات أو المواد الحافظة الكيماوية الضارة مما يشجع على التصدير، فضالً عن 

أن ذلك له دور إيجابي على البيئة.
              )يتبع(........

تطبيقات التكنولوجيا النووية في األغذية والزراعة


