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 2016 يوليو (10رقم )

 اإلشعاعية للوقاية الدولية للرابطة العاشرالعدد الفصلي 

 اإلربا لتصل إلى خبراء الوقاية فى كل مكانفى وقاية أعدها خبراء ال

Prepared and translated by: S. Salama - (RPF-ETRR2-EAEA-EGYPT) 

 السابقة،( IRPA) الدولية اإلربا رئيس - سيزارونسكى رينات السيدة بعد المسئولية أتولى أن وخاصة ،(IRPA) الدولية لإلربا رئيسا أكون أن عظيم لشرف حقا إنه     
 اإلربا نشرة من الخاصة الطبعة هذه في سترون كما الجميلة، إفريقية الجنوب تاون كيب في عقده تم رائع، من أكثر مؤتمر التو على أنهينا. حققته الذى المميز والنجاح
 إخراج إلى الجماعية جهودهم أدت حيث المؤتمر، استضافت التى إفريقيا جنوب في وزمالؤه( سيجان) السيد ألشكر الفرصة هذه أغتنم أن أود الصدد هذا وفى. الدورية
 .الكبير النجاح هذا له ضمن مما صورة؛ أبهى فى المؤتمر

 - أننا نؤكد أن القول نافلة ومن(. IRPA) الدولية اإلربا لبرنامج الرئيسية المحاور المختلفة المؤتمر فعاليات خالل رحاها دارت التى الفكرية المناقشات عززت وقد هذا    
 هذه حول الجدال يحتمل ال واألمر .بالفعل معنا يعملون الذين الشبان المهنيين ودعم تشجيع مبدأ نعتمدو  مهنتنا؛ إلي جدد أفراد لضم بفعالية العمل إلى بحاجة - جميعا
 تجاهلها يمكن ال التي النقطة وهى اإلشعاعية، األخطار فهم في كبير نقص من يعانى الجمهور أن على التأكيد الضرورى ومن. المحك على المستقبل ألن طويال؛ النقطة
 التغلب ليسهل جماعية؛ بصورة المشتركة التحديات ومواجهة المحلية، اإلربا جمعيات مع الخبرات لتبادل الدءوبة الجهود من المزيد بذل إلى يدفعنا ما وهذا. ذلك من أكثر
ولقد  .الدعم ينقصهم ولكن اإلشعاعية، الوقاية فى متخصصين مهنيين لديها التي البالد في الجديدة اإلربا مجتمعات تنمية نشجع أن علينا المضمار نفس وفى. عليها

جمعيات اإلربا المحلية الصغيرة،  دعم في سيما وال ،فى اتجاهات شتى واإلقليمية الدولية المؤتمرات أهمية حاها فى الرابطةالتى دارت ر  المحادثات من العديد أوضحت
 .الرئيسية الدولية المنظمات مع األفكار لتبادلدائم  منبر توفيرالسعى الجاد لمع ضرورة  ،الكبيرةجمعيات ال وتطوير

 فعالة اتصاالت لدينا تتوافر أن لذلك نحرص علىو . اإلشعاعية الوقاية مهنةلعاملين فى ل الدولي صوتأصالء لل كممثلين رؤيتنا تنفيذ هو أمامنا األكبر التحدي ولعل     
 .العالم قارات جميع في السواء، على والصغيرة الكبيرة جمعياتال فىللمهنة  الممارسين جميع نمثل أننا حيث أعضائنا، مع

 التوفيق لى تمنوا. القادمة األربع السنوات مدى علي خدمتكم إلى تطلعى عن – صدق بكل – لكم أعبر أن أود الختام وقبل
 لجنة مطبوعات اإلربا الدولية:

 الرئيس: كريستوفر كليمنت.

 ليجان برنارد: الرئيس نائب

: )أندى كرم + كريس مالكولم صن(، محررى الدورية: شون شانج لي + على شون شترين. ومشرف على االتصال بالجمعيات المرتبطة: )أدلين جاو(. بينما مديري الموقع اإلليكتروني     
، دونكن ماك كلوري، يانج كي ليم، سيفين ناجلس، رالف توماس، ميالني ريكارد) مراجعي الوسائل اإلعالمية:و ومديري وسائل اإلعالم االجتماعية: )سيفين ناجلس + كريس مالكولم صن(. 

 (.ووي تشانج، داي سوكي شجي ياما
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 اإلشعاعية للوقاية الدولية للرابطة العاشرالعدد الفصلي 

 أعدها خبراء الوقاية اإلربا لتصل إلى خبراء الوقاية فى كل مكان

Prepared and translated by: S. Salama - (RPF-ETRR2-EAEA-EGYPT) 

 فريقية( واألول فى القارة اإل(IRPA14 عشر الرابع الدولى اإلربا مؤتمر

 ((IRPA14 عشر الرابع الدولى اإلربا مؤتمررئيس  –سيجان باثير 

سعادة  – يسعدنيالتواضع بصفتى رئيس المؤتمر الفخر لهذا النجاح و ، وبمنتهى باهرا نجاحا( واألول فى القارة السوداء (IRPA14 عشر الرابع الدولى اإلربا مؤتمرببالغ السرور بنجاح      
عيات اإلربا المحلية، ولدول العالم المهتمة بأنشطة المؤتمر، المرتكزة على الوقاية م( شخص، ممثلين لج900ب من )بيان سريع عن فعاليات المؤتمر؛ حيث شارك فيه ما يقر  عرض – غامرة

الهامة  جتماعيةاإل المناسباتالجميع ب استمتعو  الجانبية، اللقاءاتشارك بعضهم فى و  ،التنشيطية الدوراتواستفاد شباب العلماء من  ،العلمي البرنامجاإلشعاعية. وشارك هذا العدد الكبير فى 
الملهمة كأفضل ما يكون، كما أكد  أفريقيا جنوبب الجميلة تاون كيبمدينتنا  في ((IRPA14 عشر الرابع الدولى اإلربا مؤتمر خاللالتى تم التخطيط لها بعناية من قبل المؤتمر؛ فأتى تنفيذها 

 ماإيانا ب امنبهو  العالمي، الوقاية اإلشعاعية مجتمع تواجه التي الرئيسية التحديات حول الحوار لتعزيز قيمة منصةونه فرصة حقيقية لكافة المشاركين فيه؛ ك المؤتمر كانقد و هذا . المشاركون
 الثابت لدعمها IRPA)لإلربا الدولية ) السابق الرئيس (سزيروينسكي رينات)للسيدة والتقدير  شكرون أن أنتهز هذه الفرصة القيمة للتقدم بالال يمكن أن أنتهى دو . مستقبال به القيامعلينا  يجب

الذى  الشاق والعملالتام،  التزامهم على + (ICPC)] (ICOC)[ل  وفى نفس المضمار أقدم العرفانوالمستمر للمؤتمر حتى خرج بالصورة المشرفة التى رآها العالم، وقدرها المشاركون فيه. 
 .المؤتمر في شاركينالم جميع - آخرا وليس - وأخيرا الراعية، الجهاتمعهم و  ،نفذوه

 

 المتواصل: النجاح من ةسن (50ب ) لاحتفاال

 :] IRPA ] 2012 - 2016)لإلربا الدولية ) السابق الرئيس (سزيروينسكي رينات)

 األربع السنوات في سعادتى وازدادت ،(2004) عام منذ لإلربا التنفيذي المجلس في بالعمل - حقا – استمتعت لقد     
 الحيوى المنصب هذا تتولى أنثى كثانى الدولية، اإلربا رئيس لمنصب تقلدى مع – الخصوص وجه على - الماضية

نه. الدولية الرابطة تاريخ مدار على  الدولية، اإلربا إنشاء على العطاء من عاما( 50) بمرور احتفلنا أن جيد ألمر وا 
 هذا وفى. إفريقية الجنوب تاون كيب فى كبير بنجاح فعالياته تمت والذى عشر، الرابع مؤتمرها مع توافقت والتى

( 25) من أكثر من للرابطة الخمسينى بالعيد تهنئة رسائل غامرة بسعادة – الدولية الرابطة مسئولى نحن – تلقينا المؤتمر
 كل تجاه إيجابية أدوار من تؤديه بما وتقديرا الرابطة، بدور اعترافا اإلشعاعية؛ الوقاية مجال فى عاملة دولية منظمة

 كل وبين الدولى، الصعيد على IRPA)) يةالدول اإلربا إنجازات ُيظهر ما وهو العالم، فى الصلة ذات المنظمات
 .المتخصصين

 2016[  الفترة خالل IRPA)) الدولية لإلربا رئيسا( كوتس روجر) بانتخاب سعادتى عن أعبر أن أود الختام وقبل     
 – الحصر وليس المثال سبيل على - منها والتى لدينا، المتقدمة األنشطة استمرار سيضمن انتخابه ألن ؛] 2020 -

 المختلفة، العمل وفرق التنفيذية، اللجنة أعضاء لجميع الشكر وخالص. المخاطر واستيعاب لفهم الجمهور تهيئة
 دعونا: اإلشعاعية الوقاية مجال فى المهنيين جميع إلى ندائي أوجه وأخيرا. اإلربا اسم حمل فى المشاركة والجمعيات

 .الكورية سول في( IRPA 15) عشر الخامس المؤتمر فى للغاية مميز نجاح لتحقيق واحد كفريق نعمل

 



 

 

   

   

 

 

 :المؤسسين واألعضاء السابقين IRPA)) ال رؤساء من بعض صور

 ،(2008-2004) الفترة فى الرئيس(: ميتكالف فيل)و ،(2012-2008) الفترة فى الرئيس(: كاسي كين) اليسار أعلى من الساعة عقارب اتجاه في
 (.2004-2000) الفترة فى الرئيس(: ويب جيف) وأخيرا ،(موتشارت روبريشت) المؤسس والعضو

 الميداليةمستلمة  (جيلبرت ثيل)إيو ،للوقاية اإلشعاعية الدولية اللجنة رئيس كلير، عم إبنة - سيفرتالمحاضر  بويس، جون( اليمين إلى اليسار من)
 .((IRPA14 عشر الرابع الدولى اإلربا مؤتمررئيس  –وسيجان باثير  ،للرابطة السابق الرئيس (سزيروينسكي رينات)ثم  ،الذهبية



 

 

   

   

   

   

صغاء تحدث: الجلسات الشفهية وا   



 

 

   

  

 

 أمانو(.)يوكيو  - IAEA –مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية  مع ] IRPA ] 2012 - 2016) لإلربا الدولية ) التنفيذي المجلس

 ريتشارد أمانو، يوكيو لوجوين، دبرنار  و،جاليج إدواردو ،توهى ريتشارد كوتس، روجر ،بنببوم ماريا-آنا ،: سيجان باثير(اليسار من)
 .هيفنر وألفريد كيم، جكيون ججون كليمنت، كريستوفر ،سزيروينسكي رينات فيتر،

 (:IRPA 14) لمؤتمر اإلربا الدولى الرابع عشر العامة الجمعيةإلقاء الضوء على 

 IRPA) لمؤتمر اإلربا الدولى السادس عشر فضلاأل مكانإختيار ال على لتصويتلكذلك و  ،لإلربا الدولية التنفيذي للمجلس جدد أعضاء النتخاب - األولى للمرة - اإللكتروني التصويتوفى هذه الدورة تم اللجوء إلى      
 IRPA) السادس عشرلمؤتمر اافة على استض أماكن ثالثة( 3) نافستهذا وت(. IRPA 15الستضافة المؤتمر الخامس عشر )إختيار سول الكورية بشأن موافقة تأكيد على الولكن استمر التقليد القديم برفع األيدى لل .(16
 .القائمة رأس على أورالندو وبناء على نتيجة االقتراع أتت. جانيرو دي وريو وأورالندو، أدياليد،هى: فيما بينها، و إلقتراع ا ، وُأجرى(16

 :] IRPA ] 2012 - 2016) التنفيذي لإلربا الدولية ) المجلس

 المكتب:

 (المملكة المتحدة) كوتس روجر: الرئيس

 (أسبانيا) جاليجو إدواردو: الرئيس نائب

 (كوريا) كيم كيونج جونج: لشئون المؤتمرات الرئيس نائب

 (فرنسا) لوجوين برنارد: التنفيذي

  توهى )الواليات المتحدة األمريكية( ريتشارد: الصندوق أمين

 (كندا) كليمنت كريستوفر: المطبوعات مدير

 :أعضاء

 (إيطاليا) كانتوني كلير ماري - (األرجنتين) بومبين ماريا آنا

 (السويسرية الجمعية/  األلمانية) هينريش كالوس - (النمسا) هيفنر ألفريد

 (اليابان) يوشيدا هيروكو - (الشمال جمعية - أيسلندا)شيجرور ماجنوسون 

 (جديدة وظيفة في أو جدد الزرقاء مرتدى البزات)

 



 

   

     

   

 

 المعارض قاعة فيفعاليات نماذج لل



 

 

 

  

 

 سوف تكونو  .أعلى عدد من األصوات، والذى نال المفضل المكان باعتبارها ؛(2024) عام في (IRPA 16لمؤتمر  اإلربا السادس عشر )الستضافة  أورالندو اختيار تم
 .اإلشعاعية للوقاية المكسيكية والجمعية ،يةاإلشعاع ايةللوق الكندية والجمعية ة،يالصح لفيزياءل كيةير األم يةمعالج ة، وأطرافها هم:ركامشثالثية ال الستضافةا

 

 ن:الشبا المهنيين إدراك دور

لنيل  المؤتمر ممثلين لجمعيات اإلربا المحلية المختلفة المشاركة فى عضوا نتنافس عشرو      
 تمضمن فعاليات المؤتمر.  وقاموا جميعا بإلقاء محاضراتهم. الشبانالعلماء المهنيين من  جوائز
المختصين فى مجاالت  ينمحكمال من مجموعة مهاقيو  ،مؤتمرال في محاضرات المتنافسين دمج

. (هيفنر ألفريدالسيد ) IRPA))لإلربا الدولية  التنفيذي المجلس عضو برئاسةالبحوث المقدمة، 
؛ خشبية لوحة علىمنقوشة  تقدير شهادةحصولهم على  مع ن،الشبا المهنيينجميع  تكريم تمو 

 الثالثة المراكزب بأصحا -جيدة بصورة  –تم التعريف و لتبقى عمرا لدى الحاصلين عليها. 
تقديرا لجهودهم المميزة،  الختامي الحفل خالل المسرح خشبة على النداء عليهم للصعودب ؛ولىاأل

 .التى أظهرتها أبحاثهم ذات المستوى القيم

، الشباب لجميع الخميس يوم مساء للمهنيين من العلماء الشبان استقبال حفل قيموقد أُ      
الذين حضروا و  ،المخضرمين شاركوا الخبراء نموبالطبع لم يكن كل الحاضرون من الشبان؛ فم

بين أجيال العلماء فى مجاالت البناء كنوع من التواصل  ؛بناء على دعوة من المجلس التنفيذى
وهو لشبكة العلماء الشبان  الرئيس الجديدالوقاية اإلشعاعية المختلفة. وفى هذا الحفل تم تقديم 

 )كريستوف شتينر(. 

 



 

   

 

 

   

   

 

 للذكرى ليلة

واحتساء النبيذ المعتق  ،الجيد الطعامالرسمي للمؤتمر تم تناول  العشاء حفل في
تشارك و  الرقص،شارك الحضور فى حفلة و  مبدعة.ال الموسيقى تحت ظالل

جميلة  لمسة كل العرض الذى عرض بوضوحمن القلب، مع  الضحكالجميع 
التى أعدت للمؤتمر على مدى سنوات؛ ليخرج بهذه الصورة  أفريقيا جنوب عن

. وألن المؤتمر الرابع عشر يحمل اسم المشرفة، التى تليق بالدولة اإلفريقية الرائدة
تردد اسم الرابطة وأنشطتها فى  اإلربا الدولية فلم ينقضى حفل العشاء إال وقد

ول أن كافة السادة ومن نافلة الق مجال الوقاية عشرات المرات؛ تقديرا لها.
وتشاركت عناصر تلك الليلة . تنسى ال ليلةالحضور فى مؤتمرنا قد استمتعوا ب

 منعناصر كوكتيل ها زيا خيالية صنعالرائعة فى خلق جو سحرى أشبه بفانتا
المتنوع؛ مما  والترفيهالفاخر، والشراب الذى يدوم أثره فى الحلق طويال،  العشاء
 وذكريات ،قد تدوم العمر صداقاتصنع و  ،األحالم، ا يشبه عوالم رائع اجو  خلق

 .تبقى فى الذاكرة لألبد

 



 

 

 

 

 الحرس تغيير

 .اواليته تنتهتى االو للرابطة  السابق الرئيس (سزيروينسكي رينات)السيدة  من( يتلقى هدية ممثلة فى تمثال )بولفانى بيل( كوتس روجر) قادم السيدال IRPA))اإلربا الدولية  رئيس ورة العليافى الص

السيد  (IRPA 15المؤتمر الدولى الخامس عشر )لرئيس  - اليمينعلى  -السيد )سيجان باثير(  (IRPA 14الدولى الرابع عشر ) المؤتمر رئيس من IRPA))اإلربا الدولية  علم تمرير يتم ورة السفلىفى الصبينما 
 .يسارعلى ال - (كيم كيونج جونج)



  

 


