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                             �ا�� ��� ���ـ ا���ا�ـ� ا�ـ�� �ـ����
 �����ــ� ا�(
ر)� �� ا'&�
د ا%ورو"�، ا��د ا�*

، ا���-, ا%��� ��+��'�* ���
ه12ا و0/ .
�د ":�ـه                      . 1+5ا��ول � � �+��
ء ا��0/ ا�;=-�*
" 
و":�ــه "ـال    " �(�ــB� C�ــ
ل "ا��د ا�1ي &+���ه ا��ول ا%�?
ء وا��� �� �<�ر رد ر*�� �=�
���( .=" 

     
د �ــ, إ�ــ� )��ــ ا��;
وMــ
ت ا�ـ�� �ــK ا��=�Jــ� أن                  1+5و��Iو أن ا��د �� ���م ��������� إ�:+� ,�� ،C�>)ل و�/ ا���� 
��
O 
)�ا"
��
� ا���Pا� ��ا�����Q* K )���� أوا.�� ا��;
وK�M ا��Iوآ 
�'�* K�" ��Q& . 

��K2 ��� ا�+CI وراء و0ـ;ه ":�ـه رد                         ��� ���ا��UO ��� اTن �S ر*�� ��ل ا��د ا�� ��"   CQـ� و0ـ�Q� ."   أن &2ــ�ن Vــ����ا� Kإ' أن �ــ

�W ا�=ــ�وي                       ��Iا� 
ح ا��, 'ز��;� �"�Yإ�� ا��ول ا� I+=�
" ,2P& ا��� ��ا ��ل �+:� و�/ ا��(<�C، ا��+:��( 
;��Q& Z���ان �� ]�إ

���ا� . ا�


 �� إ�ـ�ان، آ�ـ
 &���ــ/ إ�ــ�ان �ــK ز�ــ
دة �ـ�د                         �I>�����ث �K ا*���ار ��, أ)��ة ا�[�د ا��� &�  ���ا��C ا�
��ه ا��[ 
�/ ا�1ي ر"��Qا��
إ�ــ� أ)�ـ�ة ا�[ـ�د        UF6أ)��ة ا�[�د، و�� ذات ا���ــZ *ـ���/ إ�ــ�ان ����ــ إد.ــ
ل أي آ��ـ
ت )��ـ�ة �ـK `ـ
ز *ــ
دس ���را�ــ� ا���را��ـ�م                        

��Q�+�ا� . 


 أ���Z ��ا�� ���ا أ.e� Z��0 �� Z�
�ان آ�
دس ���را�� ا���را���م  ��300 ه1ا ا�+�
ق إ* K� K[UF6  ن ا�=�وي
 . �� ���V أ0;�

                iوذ� Y�
" ��
ت &�ور "+��ر �K .الل ا*[�ا���وف أن *
دس ���را�� ا���را���م Q�ا�    �k
J=ز ا��;�235    �k
ا�ــ�� &�0ـ/ ":��ــ
     K�238 ا�=Jـ
,�n%ا .               �k
J=ا� ��

ت &�[�
ل "�K ا'*[�ا����ار ���� ا��وران وا'��*' �����     238وk
J=ط ا��� ��I&235و       
�=ـp� ���Qا� q1ار ه�، و�V ا*��

��<, ��� ا����د ا�=�وي . 

    ���ا��/ ا��Qان ����ه   –إن ا�����"i ���/ ا��ول ا%ورو"� ا��;
و�M ا�1ي ]
��ـ
 أ0ــ� ��ــ� و�ــ/ ا��(<�ــC، و*ـ�=�,             -إن ZIn أن إ�* 
ر"�
�i ا�ـ�ول ا�(ــ�ض ���ــ
، ' *ــ��
 وان &[ــ�رات ا���ــ/ ا�=ــ�وي �ـ�� اTن �ـ� أ.ـ1ت "Qــ�ا                              � أآ-� &���Qا و&;<�ال ر"�
 ' &ــ�د &kوض إ�� دوا
ا��;

   

 أآ-� �=ه &�=��*
�* .                              �ا��ـ�� �ــ=� �ــ�ل �ـ�ى �
���ــ ا�([ــ�ة ا����& ������ 

ج أن ��ج "�
 ر"���&  ا��و���
� ا���� ه� أن ا��آ.Tا �ا%�
���ا��Z ا����Mع ا%��0 �� أز� ا���/ ا�=�وي ا�

 آ��
 ا��(<�C ا��� ]���� �� ��� )�ه�n:ا�� �� 
 .و��ى أه����

�ا�ــ� �Iـ�ي                                � "ه، �2=�
 �� ذات ا���Z �� &ــ�ى أن ا�ــ�د ا�I�Q� �2ن�* 
����Iو أ ' ���ا�
 ��ل ا��د ا��
I& �&:�* ا�/ ا�����إن &[�رات ا�
    (
 ا��� �� &+
�� �� ا�(�وج �x=� K ا��)�
 �K ا�������
ن �ـ�               . I `�& ' Kا���� 
�ا�� �� &<�ر �K ا�<�K و�K رو*��هq1 ا���اءة ���د ا�

                          
� �
]��
 و"��
�� �I� K, أ��e�* /ا���ا� q1و أن �-, ه�I� ' K2� ،��2+� إن ا���ــx ا�ــ�و�� �ــK ار&;ــ
ع . &[�ر أز� ا���/ ا�=�وي إ�� أز�
� "K�Q ا%�, إ�� �, د"���
*�، �iO ' K2 ":ن آ�� ا�;<, ا%.��ة &�Q�� ��� ا������ ا%���آ�                        J=& ن
"
��Q, دو� �-, ا�� �

ر ا�[Q*أ

��x�Q "�1ا ا���/ 
�ا ���]�+� �
ت ا�����ة �� ا�"�
ء ��� ا���&� . و��ى ��رة ا��'

�ا ��ــط "=�ـ
ح أو �ــ�م                              n:ي *ــ��2ن ��ــ�2�ي، %�ه ' ��Iو أن ا�(�
ر ا�Q+2ــ+Qر ا�
أ.��ا ��C ��م ا��"ط "K�I ا��;
وض و"�K أي ا*�(�ام ��(�
                        
؟ ه1ا �Q=� أن ا%�� *ــ��2ن ��&I[ــ��2+� ���� KO در إ��
I& أن ��� ا��[
ف �
ذا &�ى ا��� ا��� &�
�� �� �:+��

ح ا��;
وض، ���


، وه� �+:� &i2P �� )�وى ا��;
وض أ0ال���

 و�<�=�% ���ا�
�W ا�=�وي ا���I�2ه ا�P�
ت ا��ا.�� ���ى ا������ ا�1ي ������
" ! 
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