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 االفتتاحية
 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

انحًد هلل رة انعبنًٍٍ، انذي عهٍّ َخٕكم ٔبّ َسخعٍٍ،       

 ٔانصالة ٔانسالو عهى يٍ بعث يعهًب نهعبنًٍٍ، أيب بعد:

فإَّ نًٍ دٔاعً سزٔر ٍْئت ححزٌز يجهت انجبيعت األسًزٌت  

أٌ حقدو نهقبرئ انكزٌى نبُت جدٌدة يٍ نبُبث يجهت انجبيعت 

األسًزٌت، نخحم عهى انقبرئ انكزٌى فً عددْب األٔل نهعبو 

أيبو عقٕل لتضع ًْٔ يزداَت ببنًٕاضٍع انٓبدفت،  8112

انخطبٍقٍت، سبسٍت ٔاألانقزاء انكزاو بحٕثب يًٓت فً يجبل انعهٕو 

يخأيهٍٍ يٍ هللا عز ٔجم أٌ ٌجد انقبرئ انكزٌى فً ْذِ 

 االصدار يب ٌفٍدِ ٌُٔفعّ فً أيٕر دٌُّ ٔدٍَبِ.  

ٔانجبيعت األسًزٌت  ٌأحً ْذا انعدد ْٕٔ األٔل فً انًجهد انثبنث 

ٔحقديب فً أدٔارْب انعهًٍت ٔانبحثٍت  حسعى حثٍثب ألٌ حزداد حأنقب

ًْٔ حفخح ٌدٌٓب نهجًٍع يٍ أجم انخعبٌٔ ٔانخٕاصم يع كم 

انًؤسسبث انعهًٍت ٔانبحثٍت فً نٍبٍب ٔخبرجٓب يٍ أجم 

انًشبركت انبحثٍت انفبعهت ٔانذي حعخبزِ أسزة انًجهت داعًب قٌٕب 

 نُجبحٓب ٔحأنقٓب.

و أٌ ٌخفبعهٕا يعٓب ٔحٕد أسزة ححزٌز انًجهت يٍ قزائٓب انكزا  

يٍ خالل انًٕقع اإلنكخزًَٔ عهى شبكت االَخزَج ٔبزٌدْب 

اإلنكخزًَٔ بإبداء يالحظبحٓى ٔحقدٌى يقخزحبحٓى فًٍب ٌحقق 

 رسبنت انًجهت ٌٔزٌد يٍ حطٕرْب.

 ٔهللا ٔنً انخٕفٍق ٔانسداد
 أسزة انخحزٌز

 


