
 

 

   
  االفتتاحيةاالفتتاحية

 بكًِ                            

 ز٥ٝظ داَع١ االْديظ-ز٥ٝظ ايتشسٜس                                                                                 
 

ــيتٞ إصــداز  ٜ ٚ ٌ ْا هلــرا ايعــدد  ــا َكبــ عًــ٢ َــتػريات قادَــ١ يف نــٌ األصــعد٠ عًــ٢       ٚطٓٓ

، ٚذيو بعد ختاّ َؤمتس اسبٛاز ايٛطين ايػاٌَ َٚا أضـفس عٓـ٘   َطت٣ٛ ايطاس١ ايٛط١ٝٓ

َــٔ ْتــا٥ر تتػٝــا إســداخ َطــاز عــادٍ يًٛســد٠ ٚإضــداٍ عًٝٗــا يبــٛع ايٓعــاّ االذبــادٟ            

ــا ازبٛاْـــب    ايفٝـــدزايٞ، ٚ عًٝـــ٘ ع إعـــالٕ إْػـــا٤ األقـــايِٝ اإلدازٜـــ١ ايـــيت زاعـــت يف تهٜٛٓٗـ

ايتازخيٝــ١ ٚايجكافٝــ١، ٖٚــٞ ضــتشكل دٚزٖــا اسبكٝكــٞ ٚاملسدــٛ َٓٗــا إذا دــس٣ َــٔ خالهلــا   

 . تٛشٜع عادٍ يًطًط١ ٚايجس٠ٚ، ٖٚٓا ٜهُٔ احملو ايرٟ ضٝدترب ق١ُٝ ٖرٙ املتػريات

ٚاملسانــص  ضــتُساز ٖــٛ إٔ املؤضطــات ايتعًُٝٝــ١ ْؤنــدٙ باٚ ْػــري إيٝــ٘ د ٖٓــا إْٔــٛ يهــٔ َــا

، َٚــٔ بٝٓٗــا داَعــ١   ٚعًــ٢ زأضــٗا ازباَعــات ايٛطٓٝــ١ سهَٛٝــ١ َٓٗــا أٚ أًٖٝــ١       ايبشجٝــ١

١ ٚاملــالذ اآلَــٔ إلعــاد٠ دزاضــ١ ٚذبًٝــٌ   ٝــٚاألدا٠ ايعًُ ضــتعٌ ٖــٞ ايعكــٌ املفهــس  األْــديظ

ُ  ت ايــيت ْٛادٗٗــا يف طبتًــف األصــعد٠   نــٌ املػــهال  ٝــ١ ٚعًُٝــ١  ، ثــِ اشبــسٚز بسعٜــ١ عً

ــا       ــل ايسفاٖٝـــ١ ي ْطـ ــ١ ٚدكـ ــل أٖـــداف ايتُٓٝـ ــا دكـ ــٗا مبـ ــازٙ أدا٠ ايتُٓٝـــ١  سبًـ ٕ باعتبـ

 .ٚغاٜتٗا

داَعتٓــا داَعــ١ األْــديظ يًعًــّٛ ٚايتكٓٝــ١ ٚاســد٠ َــٔ ازباَعــات ايــيت ذبُــٌ عًــ٢        إٕ

ــٗا َــٔ خــالٍ َٓربٖــا ايعًُــٞ ٚايبشجــٞ     ، ٖٚــٞ َجــٌ ٖــرٙ ايكــِٝ ٚاملعــاْٞ ايٓبًٝــ١     ناًٖ

(  ً عًــّٛ االدتُاعٝــ١ ٚايتطبٝكٝــ١ ( تطــع٢ إىل تٛضــٝع فسصــ١ قسا٤تٗـــا       صبًــ١ األْــديظ ي

ٚتداٍٚ ضبتٜٛاتٗا َٔ خالٍ اعتُاد ْعاّ ايٓػس اإليهرتْٚـٞ املّٛضـع ي صـدازات املتتايٝـ١     

ع٢ً املٛقع اإليهرتْٚٞ يًذاَع١ ، يهٞ ٜطٌٗ ع٢ً األنادميٝني ٚمجٝع املٗـتُني باجملـاٍ   

ــد ا  ــ١ ددٜـ ــاخ املٓػـــٛز٠ عـــ ايبشجـــٞ َتابعـ ــرٙ ايٓافـــر٠ ألحبـ ــ١  رب ٖـ ــاد  يٝـ ــس٣ اعتُـ ، ٚقـــد دـ

، ٚقــد دــس٣ عــرب ٖــرٙ ايٓافـر٠ ايتٛاصـٌ باجملــاٍ ايبشجــٞ َتابعـ١ ددٜــد األحبــاخ املٓػـٛز٠    

ــسا٤ات         ــط اإلدـ ــا ٜبطـ ــًا مبـ ــاخ إيهرتْٚٝـ ــِٝ األحبـ ــٌ ٚذبهـ ــٌ ٚايرتاضـ ــ١ ايتٛاصـ ــاد  يٝـ اعتُـ

دز َـــٔ األحبـــاخ ٚايدزاضـــات  ٚخيتصـــس ايـــصَٔ َـــٔ أدـــٌ إتاســـ١ ايفسصـــ١ يٓػـــس أنـــرب قـــ  

 يع١ًُٝ .ا
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َٓـر   يف إصداز اجملًـ١  يهٔ ازباَع١ خطت َٓر ٖرا ايعدد غًٛطا أبعد ٚأعُل دالي١، متجٌ

يف أحبــاخ ٚدزاضــات  َــٔ اجملًـ١  بصـٛز٠ ربصصــ١ٝ َطـتك١ً حبٝــح ٜػطــٞ عـدد    ٖـرا ايعــدد 

دزاضـات    خـس  ٚعـدد  ٚدٌُ اضِ ) صب١ً األْـديظ يًعًـّٛ ايتطبٝكٝـ١ (،    ايتطبٝكٞاجملاٍ 

ــّٛ      االدتُــاعٞاجملــاٍ  ٚأحبــاخ ايعًــّٛ يف  ــ١ األْــديظ يًعً ٚاإلْطــاْٞ دُــٌ اضــِ ) صبً

٘ ٚاالدتُاعٝــ١  اإلْطــا١ْٝ ، نُــا ٝشكلضــ (، ٚال غــو إٔ ٖــرا اإلدــسا٤ ايــرٟ أقــدَٓا عًٝــ

يف صبـاٍ ْػـس األحبـاخ ٚايدزاضـات، هلـرا فكـد أعـدْا         تٛضـعًا أفكٝـًا ٚزأضـٝاً    ْعتكد ْٚسدـٛ، 

َـع االستفـاظ ايتطًطـًٞ يرتتٝـب اجملًـدات،      (،  2تسقِٝ األعداد يٝشٌُ ٖرا ايعـدد زقـِ )   

ٚايــٓص عًــ٢ ضــ١ٓ اإلصــداز ٖٚــٞ اآلٕ ايطــ١ٓ ايعاغــس٠، ٚإْٓــا يٓيَــٌ إٔ عبعــ٢ َــٔ مجٝــع   

ايبــاسجني ٚايدازضــني يف ازباَعــات اسبهَٛٝــ١ ٚاألًٖٝــ١ ٚايهًٝــات املتدصصــ١ ٚاملسانــص        

 مبــا ايبشجٝــ١ بايتفاعــٌ ٚايتٛاصــٌ ٚاملػــازن١ بيحبــاثِٗ يف نــال اجملــايني ايتدصصــني    

 ٜػهٌ إغٓا٤ يًُاد٠ ايع١ًُٝ هلرٙ اجمل١ً احمله١ُ .

     ٛ ٜـ١ ٚايبشـٛخ ايعًُٝـ١ ٚايدزاضـات املتدصصـ١      ٜٚػٌُ ٖـرا ايعـدد باقـ١ َـٔ ايكطـاٜا اسبٝ

ٞ االدتُاعٞ يف اجملاٍ  تشـسص دَٚـًا عًـ٢    ي ٖـرٙ  ، ٚازباَعـ١ َـٔ خـالٍ صبًتٗـا    ٚاإلْطـاْ

َٓرب عًُٞ هلِ ٜػذعِٗ عًـ٢  ايباسجني املتُٝصٜٔ ٚتٛفري ٚ ايدازضني ازبادٜٔ اضتكطاب

املصٜد َٔ اإلْتاز ايعًُٞ ٚايبشجٞ باعتبازٙ إسـد٣ املؤغـسات االضـرتاتٝذ١ٝ يٓٗطـ١ األَـ١      

 ٚتكدَٗا .

إال إٔ ْػـهس نـٌ تًـو األقـالّ ٚاألٜـادٟ ايـيت مل تـيٍ دٗـدًا          يف ختاّ نًُتٓـا  ٓاٚال ٜطع

 ايعدد إىل ايٓٛز ..ٖرا ست٢ ظٗس 

َٚسانصْا ايبشج١ٝ َصٜدًا َٔ ايعطا٤  تع١ًَُٝٝتُٓني يٛطٓٓا ٚيهٌ َؤضطاتٓا اي

 .ٚايتكدّ ٚاالشدٖاز 
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