
 

 

  
  االفتتاحيةاالفتتاحية

 بكله                            

 ىدلظىدلظزٜٔظ دامع٘ األزٜٔظ دامع٘ األ--زٜٔظ التشسٓسزٜٔظ التشسٓس                                                                        
 

 

ٓــيتٕ إصــدازىا هلــرا العــدد ّّطييــا ٓػــَد مــتػريات يف نــل األصــعدٗ، ّالضــٔنا علــٙ     

مطتْٚ الطاس٘ الطٔاضٔ٘، ّتلو املتػريات ٓتْقـ عً ما ضتطـؿس نـجري مـً التشـْالت     

يف سسنــ٘ اجملتنــع يف اضــتكسازِ ّضــلنُ األٍلــٕ، ّنــل مــا ٓيػــدِ أٖ مــْاطً بطــٔط ٍــْ  

الضـــطسابات الؿذأٜـــ٘ نـــٕ ٓتؿـــسؽ حلٔاتـــُ  اضـــتكساز األدـــْاٛ الطٔاضـــٔ٘ ّىكاَٜـــا مـــً ا 

 العنلٔ٘ ّىػاطُ االدتناعٕ .

ّمــً بــني ٍــؤالٛ املــْاطيني طــالبْ العلــه ّأضــاترٗ اجلامعــات ّضــاٜس املعلنــني ّاملــسبني    

ّالبــاسجني نهــل، ٍّــؤالٛ ٍــه ٓعــدٌّ سًكــا العكــل املؿهــس ّاألداٗ العلنٔــ٘ ّاملْدــُ األمــني   

نــل املػــهالت الــيت ْٓادََــا الــْطً يف رلتلــــ       ّاملــالذ اآلمــً إلعــادٗ دزاضــ٘ ّحتلٔــل     

األصــعدٗ، ثــه اخلــسّز بسؤٓــ٘ علنٔــ٘ ّعنلٔــ٘ حللــَا مبــا ةكــل أٍــداف التينٔــ٘ ّةكــل      

 السؾأٍ٘ لإلىطاٌ باعتبازِ أداٗ التينٔ٘ ّغآتَا.

إٌ دامعتيا دامع٘ األىدلظ للعلْو ّالتكئ٘ ّاسدٗ مً تلـو األّعٔـ٘ العلنٔـ٘ الـيت     

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

ّالبشجـــٕ )دللـــ٘ األىـــدلظ للعلـــْو اإلىطـــاىٔ٘ ّاالدتناعٔـــ٘( تطـــعٙ إىل تْضـــٔع ؾسصـــ٘   

قساٛتَا ّتداّل ذلتْٓاتَا مً خالل اعتناد ىعـاو اليػـس اإللهرتّىـٕ املّْضـع لإلصـدازات      

     ٕ ــ ــٕ للذامعـــ٘ ، لهـ ــٙ املْقـــع اإللهرتّىـ ــ٘ علـ ــادمئني ّمجٔـــع     املتتالٔـ ــَل علـــٙ األنـ ٓطـ

املَــتنني باجملــال البشجــٕ متابعــ٘ ددٓــد األحبــاخ امليػــْزٗ عــرب ٍــرِ الياؾــرٗ، ّقــد دــسٚ   

اعتناد آلٔ٘ التْاصل باجملال البشجٕ متابع٘ ددٓـد األحبـاخ امليػـْزٗ عـرب ٍـرِ الياؾـرٗ،       

ــا ٓب        ــًا مبـ ــاخ إلهرتّىٔـ ــٔه األحبـ ــل ّحتهـ ــل ّالرتاضـ ــ٘ التْاصـ ــاد آلٔـ ــسٚ اعتنـ ــد دـ ــط ّقـ طـ

ــاخ      اإلدـــساٛات ّخيتصـــس الـــصمً مـــً أدـــل إتاســـ٘ الؿسصـــ٘ ليػـــس أنـــرب قـــدز مـــً األحبـ

 ّالدزاضات العلنٔ٘ .
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لكد مت حبند اهلل إدخال تطْز تكين مَه ددٓـد، ٍـْ تطـذٔل اجمللـ٘ بصـْزٗ داٜنـ٘ يف       

ــتذين اجمل    ــ٘، ّضــ ــس العاملٔــ ــآري اليػــ ــلٕ ملعــ ــسقه التطلطــ ــدٗ،   الــ ــد عــ ــً ذلــــو ؾْاٜــ ــ٘ مــ             لــ

 :لعل أبسشٍا

 محآ٘ سكْم املؤلؿني ّالياغسًٓ ذللًٔا ّعلنًٔا. -2

 شٓع اجملل٘ عسبًٔا ّعاملًٔا .ْشٓادٗ ت -1

ضَْل٘ طلـب اجمللـ٘ ّالعـصّ إلَٔـا عيـد اليكـل ميَـا عـً طسٓـل الـسقه التطلطـلٕ             -0

 املعٔازٖ الدّلٕ.

 التعسٓـ بالياغسًٓ ّاملؤلؿني عسبًٔا ّعاملًٔا، ّشٓادٗ الجك٘ باجملل٘. -4

ــن ــات      ّٓػــ ــ٘ ّالدزاضــ ــْخ العلنٔــ ــ٘ ّالبشــ ــآا احلْٔٓــ ــً الكطــ ــ٘ مــ ــدد باقــ ــرا العــ ل ٍــ

املتخصص٘ يف اجملال اإلىطاىٕ ّاالدتناعٕ، ّاجلامع٘ مً خـالل دللتَـا ٍـرِ لتشـسص     

دّمــًا علــٙ اضــتكطاب الدازضــني اجلــادًٓ ّالبــاسجني املتنٔــصًٓ ّتــْؾري ميــرب علنــٕ هلــه      

ــٕ       ــٕ ّالبشجـــ ــاز العلنـــ ــً اإلىتـــ ــد مـــ ــٙ املصٓـــ ــذعَه علـــ ــسات   ٓػـــ ــدٚ املؤغـــ ــازِ إســـ باعتبـــ

 االضرتاتٔذٔ٘ ليَط٘ األم٘ ّتكدمَا .

ــيل         ــادٖ الــيت   ت ّال ٓطــعيا يف ختــاو نلنتيــا إال أٌ ىػــهس نــل تلــو األقــالو ّاألٓ

 دَدًا ستٙ ظَس ٍرا العدد إىل اليْز .

 

متنــيني لْطييــا ّلهــل مؤضطــاتيا التعلٔنٔــ٘ ّمسانصىــا البشجٔــ٘ مصٓــدًا مــً العطــاٛ    

 از .ّالتكدو ّاالشدٍ
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