
 

 

  

  االفتتاحًةاالفتتاحًة
  

 بكله                            

 ىدلظىدلظزٜٔظ دامع٘ األزٜٔظ دامع٘ األ--زٜٔظ التشسٓسزٜٔظ التشسٓس                                                                              
 

ٓــيتٕ إصــدازىا هلــرا العــدد ّّطييــا ٓػــَد ذبــْالت صــعب٘ يف نــل األصــعدٗ،          

نا علـــٙ مطـــتْٚ الطـــاس٘ الطٔاضـــٔ٘، ٓتْقــــ عـــً مـــا ضتطـــؿس نـــجري مـــً   ّالضـــٔ

املــتػريات يف سسنــ٘ اجملتنــع يف اضــتكسازِ ّتكدمــُ، ّنــل مــا ٓيػــدِ أٖ مــْاطً       

ــا مـــً االضـــطسابات نـــٕ ٓتؿـــسؽ     بطـــٔط ٍـــْ اضـــتكساز األدـــْاٛ الطٔاضـــٔ٘ ّىكاَٜـ

 حلٔاتُ العنلٔ٘ ّىػاطُ االدتناعٕ .

لبْ العلــه ّأضــاترٗ اجلامعــات ّضــاٜس املعلنــني     ّمــً بــني ٍــؤالٛ املــْاطيني طــا    

ّاألداٗ العلنٔــ٘  ّاملــسبني ّالبــاسجني نهــل، ٍّــؤالٛ ٍــه ٓعــدٌّ سًكــا العكــل املؿهــس  

ّاملْدــُ األمــني ّاملــالذ اآلمــً إلعــادٗ دزاضــ٘ ّذبلٔــل نــل املػــهالت الــيت ْٓادََــا   

ل الْطً يف رلتلــ األصـعدٗ، ثـه اخلـسّز بسعٓـ٘ علنٔـ٘ ّعنلٔـ٘ حللـَا مبـا حيكـ          

 أٍداف التينٔ٘ ّحيكل السؾأٍ٘ لإلىطاٌ باعتبازِ أداٗ التينٔ٘ ّغآتَا.

إٌ دامعــ٘ األىــدلظ للعلــْو ّالتكئــ٘ ّاســدٗ مــً تلــو األّعٔــ٘ العلنٔــ٘ الــيت     

ذبنــل علــٙ ناٍلــَا مجــل ٍــرِ الكــٔه ّاملعــاىٕ اليبٔلــ٘، ٍّــٕ مــً خــالل ميربٍــا       

الدتناعٔـــ٘( تطـــعٙ إىل العلنـــٕ ّالبشجـــٕ )دللـــ٘ األىـــدلظ للعلـــْو اإلىطـــاىٔ٘ ّا 

ــس       ــاو اليػــ ــاد ىعــ ــالل اعتنــ ــً خــ ــا مــ ــداّل ذلتْٓاتَــ ــا ّتــ ــ٘ قساٛتَــ ــٔع ؾسصــ تْضــ

ــٕ للذامعــ٘ ، لهــٕ        ــٙ املْقــع اإللهرتّى اإللهرتّىــٕ املّْضــع لإلصــدازات املتتالٔــ٘ عل

ٓطَل علٙ األنادمئني ّمجٔع املَتنني باجملال البشجٕ متابعـ٘ ددٓـد األحبـاخ    

د دسٚ اعتناد آلٔ٘ التْاصل باجملال البشجٕ متابعـ٘  امليػْزٗ عرب ٍرِ الياؾرٗ، ّق

ــل        ــ٘ التْاصـ ــاد آلٔـ ــسٚ اعتنـ ــد دـ ــرٗ، ّقـ ــرِ الياؾـ ــْزٗ عـــرب ٍـ ــاخ امليػـ ــد األحبـ ددٓـ

ّالرتاضـل ّذبهـٔه األحبـاخ إلهرتّىٔــًا مبـا ٓبطـط اإلدــساٛات ّخيتصـس الـصمً مــً        

 أدل إتاس٘ الؿسص٘ ليػس أنرب قدز مً األحباخ ّالدزاضات العلنٔ٘ .
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د أغسىا مً قبل أىُ قد مت حبند اهلل تطذٔل دللتيا بصْزٗ داٜن٘ يف السقه لك

عدٗ، ٓيتٕ مً  ؾْاٜد ضتذين اجملل٘ مً ذلوّ ملعآري اليػس العاملٔ٘، ٕالتطلطل

 ّالعصّ اجملل٘ طلب ضَْلّ٘ ّعلنًٔا ذللًٔا ّالياغسًٓ املؤلؿني سكْم محآ٘بٔيَا 

 ، ّغريٍا.الدّلٕ املعٔازٖ طلطلٕالت السقه طسٓل عً ميَا اليكل عيد إلَٔا

ّٓػـــنل ٍــــرا العـــدد باقــــ٘ مَنـــ٘ مــــً الكطـــآا احلْٔٓــــ٘ ّالبشـــْخ العلنٔــــ٘      

ــاىٕ ّاالدتنـــاعٕ، ّاجلامعـــ٘ مـــً خـــالل     ّالدزاضـــات املتخصصـــ٘ يف اجملـــال اإلىطـ

دللتَــــا ٍــــرِ لتشــــسص دّمــــًا علــــٙ اضــــتكطاب الدازضــــني اجلــــادًٓ ّالبــــاسجني   

ــه ٓػـــذع   ــٕ هلـ ــٕ   املتنٔـــصًٓ ّتـــْؾري ميـــرب علنـ ــاز العلنـ ــد مـــً اإلىتـ َه علـــٙ املصٓـ

 ّالبشجٕ باعتبازِ إسدٚ املؤغسات االضرتاتٔذٔ٘ ليَط٘ األم٘ ّتكدمَا .

ّال ٓطـعيا يف ختــاو نلنتيــا إال أٌ ىػـهس نــل تلــو األقـالو ّاألٓــادٖ الــيت      

 تيل دَدًا ستٙ ظَس ٍرا العدد إىل اليْز .

شجٔ٘ مصٓدًا مً زادني لْطييا ّلهل مؤضطاتيا التعلٔنٔ٘ ّمسانصىا الب

 العطاٛ ّالتكدو ّاالشدٍاز .
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