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والسعععععععؤتمحل      حححخق سعععععععةرئيسحال ورمحالدق يةحالسعععععععدق محمعععععععق  ح    ح د   ح -

 الدقمحل وكقلةحال وليةحل طققةحالذرية

 ل وكقلةحال وليةحل طققةحالذريةامل ي حالدقمححيلحج وس يقيرافسدق مح -

 عضقءحالوفو حالك ام،حأصحقبحالسدق مأ -

خععقل ححبححالشععععععععععععقيتح ولععةحالكويعع ؤقعع محلكوحولد عع  وححؤنععقحأمح ك    ح سعععععععععععع  ععلححححلنععقيطيعع حح

حل  ورمحححا ؤخقبكوال  نئةحعلىح
 
ل      حالدقمحل وكقلةحال وليةححححموالسعععععععععؤتححالخق سعععععععععةرئيسعععععععععق

قلحهذهحأع ححال ب و قسيةحلكفي ةحبإ جقحبأمحخبر كوحح ق ةححححوإ نقحعلىحثقةل طققةحالذرية،ح

الوكقلةحال وليةحل طققةحححعضعععويةحإلىسعععؤوف حو فيسحيسعععق  ح  حححبق ضععع قمححو  ح ال ورم،ح

حالذرية.ح

ييلحج وسعععععععععععع يحامل ي حقافرحذلهقحسععععععععععععدق محح قحللجهو حالتيحيدي حد بحعنح ق أمحنحالحيفو نق  قح

السععععي قح  ححح،وي حآليقتحع  هق ورحالوكقلةحو ط الدقمحل وكقلةحال وليةحل طققةحالذريةحلؤدزيزحح

الؤخفيفححوحححةالديئعحححح عقيعةالزراععةحواألذعذيعةحوحوححالصععععععععععععحعةوحححاأل نحواأل عقمحالنوو ححت جعقالح

ح نحآثقرحتغترحاملنقخ.

حسدق محال ئيس

والد لحالج قع ححححالؤدقومحبأمحححح(COVID-19)جقئ ةحفتروسح ورو قحاملسؤج ححححلق حأثدت 

ححالحيععقمل ؤدعععق عععلح احاألا عععقتحوالؤخفيفح نح ععع اعيعععق  عععقحعلىح نعععق  ححبعععقتحرعععععععععععع ورمح لحعععةحح

حاإلجؤ قعيةحواإلقؤصق ية.

حند بححو  حهععذاحالخصععععععععععععو ،ح و حأمحح
 
الععذ حقعع  ؤعع ححالسعععععععععععع  ححل عع عوححححعنح قعع ي  ععقحح جعع  ا

 نحبين عقحالسعععععععععععع طنعة،ححوالتيحيع ح نحالع ولحاألعضععععععععععععقء،ح الوكعقلعةحالع وليعةحل طعققعةحالعذريعةحل دعح
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ل صععحةحالحيوا يةححححجهتزح خؤبٍرححل صععحةحالدق ةحو خؤبرح وح ،ححيثححملواجهةحهذهحالجقئ ة

  ح سعععقلحل كشعععفحعنحفتروسح ورو ق.حوسعععولحتشعععقر حالسععع طنةح  ح شععع و ح او يق  ح

العذ حأل قؤع حالوكعقلعةحإلرسععععععععععععقءحإلعقرحععقملاحاععععععععععععق علحو ؤدع  حالقطعقععقتحوالؤخصععععععععععععصععععععععععععقتحح

حو ناح فشي ق.حالحيوا يةحاملنشأل كشفحعنح سبدقتحاأل  اضح

حسدق محال ئيس

املد ورم،ح سألةحهذهحح   ي ح ؤنق احللحيقمحعلىححبقتحالؤ وثحالديئيحو قحيشك  ح نححلق حح

املسبدةحل ؤ وثححح  لحةحيؤط  ح ضقف حالجهو حل رءحاملخقل حالنقج ةحعنحالنفقيقتحالضقرم

ح،حالسي قحالنفقيقتحالدالستيكيةحو قحينؤجحعن قح نح   ي ح دقا حل ؤن يةحاملسؤ ا ة.الديئي

تسخترححلحح(،NUTEC Plastics)حشي حب دق رمحالوكقلةحال وليةحل طققةحالذريةححن حهنقحأمححوح وح

اقدةححواإلادقعيةحملالؤكنولوجيقحالنوويةحح الديئةحالد  يةحبقمليك وبالستيكححح  وثورم حح 

 وإعق مح  وي حالنفقيقتحالدالستيكية.ح

حسدق محال ئيس،

 قلحالخبراتحح نحخاللالوكقلةحع لحأع  مححيدؤبرحب  ق جحالؤدقومحالؤقنيحوأنشععععععععطؤ حأح ح

السععععععععع  يةحل طققةححححاالسعععععععععؤخ ا قتححت جقالح خؤ فححوالؤقنيقتحو عوحال ولحاألعضعععععععععقءح  حح

ح.  حال ولححتحأه الحالؤن يةحاملسؤ ا ةي  قتسقهوح  حالتيحوححالذرية

حوق حأول حسععع طنةحعن قمح نذحإ ضععع ق هقحإلىحالوكقلةحال وليةحح
 
ح دترا

 
ل طققةحالذريةحإهؤ ق ق

رعععععععععععع نحاملشععععععععععععقرياحالولنيةحل ؤدقومحالؤقنيحل ف رمححأنشععععععععععععطةحالؤدقومحالؤقني،ححيثحر زتحب

(حعلىحتدزيزحالقع راتحالولنيعةح  ح جعقلحسععععععععععععال عةحاألذعذيعةحو تداح صعععععععععععععق رهعقحح2020-2021)

،ححةحامل وثقتحاملشعععععععععععدةحوذترحاملشعععععععععععدةح  حالديئةحالد  يةحواملنقلتحالسعععععععععععقح يو قييوحورمععععععععععع ح
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النعععق جعععةحعنحححح(NORMs)ححواإل ارمحاآل نعععةحل نفعععقيعععقتحاملشععععععععععععدعععةحواملوا حاملشععععععععععععدعععةحالطديديعععة

 ععقمححنيععةحاألسععععععععععععععقسععععععععععععيععةحوالقعع راتحالفنيععةحل حو ععذلععكحتدزيزحالدحححمععععععععععععنععقعععقتحالنفلحوالغععقاح

حح.اإلادقع 

ح،ال ئيسحسدق م

لجدلح نطقةحالشععععع  حاألوسعععععلح نطقةحخقليةح نحأسعععععلحةحححأه يةإمحسععععع طنةحعن قمح ول ح

عوحكلحاملدق راتحوالق اراتح  حهذاح ،ح  قح ال  قرحالشععععق ل،حب قح  حالكحاألسععععلحةحالنووية

إالح نحخاللح  قيتحححؤأتىالحيالكحححوأم،ححأل نحواإلسعععععععؤق ارح  حاملنطقةالشعععععععأمحب قحيضععععععع نحا

  حهذاحو طديتحرعع ق قتحالوكقلةحالشععق  ة.حوحح(NPT) ناحاإل تشععقرحالنوو حةح دقه مححيعقمل

ةحالنوويةحوذترهقححمل    حإنشعععقءح نطقةحخقليةح نحاألسعععلححالصععع  ،ح    حالسععع طنةح ع هق

عق تح ور  حاألولىح  ح وف برحح نحأسعععععععععععلحةحال  قرحالشعععععععععععق لح  حالشععععععععععع  حاألوسعععععععععععل،حالذ ح

    حعلىحرعععع ورمح ؤقهدةحهذاحح  ق.ححشععععقيقةب ئقسععععةحامل  كةحاألر  يةحالهقاعععع يةحالححم2019

ب ئقسعععععععععععةح ولةحالكوي ححححاملسعععععععععععقرحب شعععععععععععقر ةحكقفةحال ولحاملدنيةح  حال ورمحالقق  ةحل      ح

حوالكح نحأجلحالومولحإلىحعقلوحآ نحيسو هحالسالمحواإلسؤق ار.حالشقيقة،

حح،حأ  نىحمل     قحهذاحكلحالؤوفيتحوالنجقح. و  حالخؤقم

حسدق مح
 
 .   ال ئيسواك ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


