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االفتتاحية

 بكله

زٜٔظ التشسٓس -زٜٔظ دامع٘ األىدلظ
ٓــيتٕ إصــدازىا هلــرا العــدد ّّطييــا ٓػــَد مــتػريات يف نــل األصــعدّٗ ،الضــٔنا علــٙ
مطتْ ٚالطاس٘ الطٔاضّٔ٘ ،تلو املتػريات ٓتْقـ عً ما ضتطـؿس نـجري مـً التشـْالت
يف سسنــ٘ اجملتنــع يف اضــتكسازِ ّضــلنُ األٍلــّٕ ،نــل مــا ٓيػــدِ أٖ مــْاطً بطــٔط ٍــْ
اض ــتكساز األد ــْا ٛالطٔاض ــٔ٘ ّىكا َٜــا م ــً االض ــطسابات الؿذا ٜٔــ٘ ن ــٕ ٓتؿ ــسؽ حلٔات ــُ
العنلٔ٘ ّىػاطُ االدتناعٕ .
ّمــً بــني ٍــؤال ٛاملــْاطيني طــالبْ العلــه ّأضــاترٗ اجلامعــات ّضــاٜس املعلنــني ّاملــسبني
ّالبــاسجني نهــلٍّ ،ــؤالٍ ٛــه ٓعــدٌّ سكًــا العكــل املؿهــس ّاألداٗ العلنٔــ٘ ّاملْدــُ األمــني
ّاملــالذ اآلمــً إلعــادٗ دزاضــ٘ ّحتلٔــل نــل املػــهالت الــيت ْٓادََــا الــْطً يف رلتل ـــ
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
حتنــل علــ ٙناٍلــَا مجــل ٍــرِ الكــٔه ّاملعــاىٕ اليبٔلــٍّ٘ ،ــٕ مــً خــالل ميربٍــا العلنــٕ
ّالبشج ــٕ (دلل ــ٘ األى ــدلظ للعل ــْو اإلىط ــاىٔ٘ ّاالدتناعٔ ــ٘) تط ــع ٙإىل تْض ــٔع ؾسص ــ٘
قساٛتَا ّتداّل ذلتْٓاتَا مً خالل اعتناد ىعـاو اليػـس اإللهرتّىـٕ املْضّـع لإلصـدازات
املتتالٔ ــ٘ عل ــ ٙاملْق ــع اإللهرتّى ــٕ للذامع ــ٘  ،له ــٕ ٓط ــَل عل ــ ٙاألن ــادمئني ّمجٔ ــع
املَــتنني باجملــال البشجــٕ متابعــ٘ ددٓــد األحبــاخ امليػــْزٗ عــرب ٍــرِ الياؾــرّٗ ،قــد دــسٚ
اعتناد آلٔ٘ التْاصل باجملال البشجٕ متابع٘ ددٓـد األحبـاخ امليػـْزٗ عـرب ٍـرِ الياؾـرٗ،
ّق ــد د ــس ٚاعتن ــاد آلٔ ــ٘ التْاص ــل ّالرتاض ــل ّحته ــٔه األحب ــاخ إلهرتّىٔـ ـ ًا مب ــا ٓبط ــط
اإلد ــساٛات ّخيتص ــس ال ــصمً م ــً أد ــل إتاس ــ٘ الؿسص ــ٘ ليػ ــس أن ــرب ق ــدز م ــً األحب ــاخ
ّالدزاضات العلنٔ٘ .
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لكد مت حبند اهلل إدخال تطْز تكين مَه ددٓـدٍ ،ـْ تطـذٔل اجمللـ٘ بصـْزٗ داٜنـ٘ يف
الـ ــسقه التطلطـ ــلٕ ملعـ ــآري اليػـ ــس العاملٔـ ــّ٘ ،ضـ ــتذين اجمللـ ــ٘ مـ ــً ذلـ ــو ؾْاٜـ ــد عـ ــدٗ،
لعل أبسشٍا:
 -2محآ٘ سكْم املؤلؿني ّالياغسًٓ ذللٔاً ّعلنٔاً.
 -1شٓادٗ تْشٓع اجملل٘ عسبٔاً ّعاملٔاً .
 -0ضَْل٘ طلـب اجمللـ٘ ّالعـصّ إلَٔـا عيـد اليكـل ميَـا عـً طسٓـل الـسقه التطلطـلٕ
املعٔازٖ الدّلٕ.
 -4التعسٓـ بالياغسًٓ ّاملؤلؿني عسبٔاً ّعاملٔاًّ ،شٓادٗ الجك٘ باجملل٘.
ّٓػـ ــنل ٍـ ــرا العـ ــدد باقـ ــ٘ مـ ــً الكطـ ــآا احلْٔٓـ ــ٘ ّالبشـ ــْخ العلنٔـ ــ٘ ّالدزاضـ ــات
املتخصص٘ يف اجملال اإلىطاىٕ ّاالدتناعّٕ ،اجلامع٘ مً خـالل دللتَـا ٍـرِ لتشـسص
دّم ـاً علــ ٙاضــتكطاب الدازضــني اجلــادًٓ ّالبــاسجني املتنٔــصًٓ ّتــْؾري ميــرب علنــٕ هلــه
ٓػ ـ ــذعَه عل ـ ــ ٙاملصٓ ـ ــد م ـ ــً اإلىت ـ ــاز العلن ـ ــٕ ّالبشج ـ ــٕ باعتب ـ ــازِ إس ـ ــد ٚاملؤغ ـ ــسات
االضرتاتٔذٔ٘ ليَط٘ األم٘ ّتكدمَا .
ّال ٓطــعيا يف ختــاو نلنتيــا إال أٌ ىػــهس نــل تلــو األقــالو ّاألٓــادٖ الــيت

تــيل

دَداً ست ٙظَس ٍرا العدد إىل اليْز .
متنــيني لْطييــا ّلهــل مؤضطــاتيا التعلٔنٔــ٘ ّمسانصىــا البشجٔــ٘ مصٓــداً مــً العطــاٛ
ّالتكدو ّاالشدٍاز .
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