االفخخبخٍت

االفتتاحية

 بكله

زٜٔظ التشسٓس -زٜٔظ دامع٘ االىدلظ
ٓأتٕ إصدازىا هلرا العـدد ّ ّطييـا ٓػـَد تطـْزات سسدـ٘ علـ ٙنامـل اشبازطـ٘ الْطئـ٘،
فبعد ختاو مؤمتس اسبْاز الْطين الػامل ّما أضفس عيُ مـً ىتـاٜر تـتلنظ إسـداخ مطـاز
عادل للْسدٗ ّإضدال علَٔـا لبـْع اليعـاو االذبـادٖ الفٔـدزالّٕ ،إعـالٌ إىػـا ٛاألقـالٔه
اإلدازٓــ٘ الــرٖ ٓتطلــع الػــعب مــً خالهلــا أٌ دــدخ تْشٓــع عــادل للطــلط٘ ّالجــسّٗ ،إذا
ب ــالْطً ٓرتق ــب بت ــْدظ االض ــطسابات اليادب ــ٘ م ــً دَ ــ٘ ع ــً ت ــدٍْز ع ــاو يف معٔػ ــ٘
املْاطيني.
ٍّيا ىس ٚأىُ ال ميـاص ملؤضطـات الدّلـ٘ مبختلـف صباالتَـا ّاختصاصـاتُ مـً أٌ تتذـُ
عبــْ املؤضطــات التعلٔنٔــ٘ ّاملسانــص البشجٔــ٘ ّعلــ ٙزأضــَا ازبامعــات الْطئــ٘ سهْمٔــ٘
ميَــا أّ أٍلٔــّ٘ ،مــً بٔيَــا دامعــ٘ األىــدلظ ،إلوــاد زؤّ ٚمعازبــات ّطبــازز ألشماتَــا
املتعــددٗ ّاملرتاننــ٘ ،إذ ضــتعل ٍــٕ العكــل املفه ـس ّاألداٗ العلنٔ ـ٘ ّاملــالذ اآلمــً إلعــادٗ
دزاضــ٘ ّذبلٔــل نــل املػــهالت الــيت ىْادََــا يف طبتلــف األصــعدٗ ،ثــه اشبــسّز بسؤٓــ٘
علنٔ٘ ّعنلٔ٘ سبلَا مبا دكل أٍـداف التينٔـ٘ ّدكـل السفأٍـ٘ ل ىطـاٌ باعتبـازِ أداٗ
التينٔ٘ ّغآتَا.
إٌ دامعتيا دامع٘ األىدلظ للعلْو ّالتكئ٘ ّاسدٗ مـً ازبامعـات الـيت ذبنـل علـٙ
ناٍلــَا مجــل ٍــرِ الكــٔه ّاملعــاىٕ اليبٔلــٍّ٘ ،ــٕ مــً خــالل ميربٍــا العلنــٕ ّالبشجــٕ
(صبلـ ــ٘ األىـ ـدلظ للعلـ ــْو اإلىطـ ــاىٔ٘ ّاالدتناعٔـ ــ٘ ) تط ــع ٙإىل تْض ــٔع فسص ــ٘ قساٛتَ ــا
ّتداّل ضبتْٓاتَا مً خالل اعتناد ىعاو اليػس اإللهرتّىـٕ املْضّـع ل صـدازات املتتالٔـ٘
عل ٙاملْقع اإللهرتّىٕ للذامع٘  ،لهٕ ٓطَل عل ٙاألنادمئني ّمجٔع املَـتنني باجملـال
البشج ــٕ متابع ــ٘ ددٓ ــد األحب ــاخ امليػ ــْزٗ ع ــرب ٍ ــرِ الياف ــرّٗ ،ق ــد د ــس ٚاعتن ــاد لٔ ــ٘
التْاصل باجملال البشجٕ متابع٘ ددٓد األحباخ امليػْزٗ عرب ٍرِ اليافرٗ ،
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ّق ــد د ــس ٚاعتن ــاد لٔ ــ٘ التْاص ــل ّالرتاض ــل ّذبه ــٔه األحب ــاخ إلهرتّىٔـ ـاً مب ــا ٓبط ــط
اإلد ــساٛات ّخيتص ــس ال ــصمً م ــً أد ــل إتاس ــ٘ الفسص ــ٘ ليػ ــس أن ــرب قـ ـدز م ــً األحب ــاخ
ّالدزاضات العلنٔ٘ .
ّناىــت ازبامعــ٘ قــد خطــت غــْطًا أبعــد ّأعنــل داللــ٘ ،متجــل يف إصــداز اجمللــ٘ بصــْزٗ
ربصصــٔ٘ مطــتكل٘ حبٔــح ٓػطــٕ عــدد مــً اجمللــ٘ أحبــاخ ّدزاضــات يف اجملــال التطبٔكــٕ
ّدنل اضه ( صبل٘ األىدلظ للعلْو التطبٔكٔ٘ )ّ ،عـدد خـس دزاضـات ّأحبـاخ العلـْو يف
اجمل ـ ــال االدتن ـ ــاعٕ ّاإلىط ـ ــاىٕ دن ـ ــل اض ـ ــه ( صبلـ ـ ــ٘ األىـ ـ ــدلظ للعلـ ـ ــْو اإلىطـ ـ ــاىٔ٘
ّاالدتناعٔ٘ ) ،معتكدًٓ أٌ ٍـرا ضـٔشكل ،ننـا ىعتكـد ّىسدـْ ،تْضـعاً أفكٔـاً ّزأضـٔاً يف
صب ــال ىػ ــس األحب ــا خ ّالدزاض ــات ،هل ــرا فإىي ــا ىأم ــل أٌ عبع ــ ٙم ــً مجٔ ــع الب ــاسجني
ّالدازض ــني يف ازبامع ــات اسبهْمٔ ــ٘ ّاألٍلٔ ــ٘ ّالهلٔ ــات املتخصص ــ٘ ّاملسان ــص البشجٔ ــ٘
بالتفاعل ّالتْاصل ّاملػازن٘ بأحباثَه يف نال اجملالني التخصصني مبا ٓػـهل إغيـاٛ
للنادٗ العلنٔ٘ هلرِ اجملل٘ احملهن٘ .
ّٓػنل ٍـرا العـدد باقـ٘ مـً الكطـآا اسبْٔٓـ٘ ّالبشـْخ العلنٔـ٘ ّالدزاضـات املتخصصـ٘
يف اجملال االدتناعٕ ّاإلىطـاىّٕ ،ازبامعـ٘ مـً خـالل صبلتَـا ٍـرِ لتشـسص دّمـاً علـٙ
اضتكطاب الدازضني ازبادًٓ ّالباسجني املتنٔصًٓ ّتْفري ميرب علنٕ هله ٓػذعَه علـٙ
املصٓد مً اإلىتاز العلنٕ ّالبشجٕ باعتبازِ إسـد ٚاملؤغـسات االضـرتاتٔذٔ٘ ليَطـ٘ األمـ٘
ّتكدمَا .
ّال ٓطعيا يف ختاو نلنتيـا إال أٌ ىػـهس نـل تلـو األقـالو ّاألٓـادٖ الـيت ج تـأل دَـدًا
ست ٙظَس ٍرا العدد إىل اليْز ..
متنيني لْطييا ّلهل مؤضطاتيا التعلٔنٔ٘ ّمسانصىا البشجٔ٘ مصٓدًا مً العطاٛ
ّالتكدو ّاالشدٍاز .
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