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 افتتاحية العذد

ّ أفطل الصالٗ ّأمت التطلٔــه . بطه اهلل السمحً السسٔه ّاحلند هلل زب العاملني، محدا ٓلٔل ظالل ّدَُ ّ عظٔه ضلطاىُ

 :علٙ املبعْخ زمح٘ للعــاملني ضٔدىا ذلند، ّعلٙ آلُ ّصشبُ ّمً ضـاز علٙ دزبُ إىل ْٓو الدًٓ، ّأما بعد

يف كل مكاٌ مً ىا تعصإذ ىصفُ إلٔكه أّإىيا ،ّاألعنالاملالاقتصادٓات دلل٘ مًاخلامظلعدد بتٔطري مً اهلل عص ّدل إكتنال

إطالل٘ ىسدْ فَٔا مً اهلل أٌ . بالغ٘ مع جتدد ٍرِ اإلطالل٘ املبازك٘ علٙ قساٜيا ّأسبتياّ طلب٘ عله ّمَتنني لتكتيفيا ضعادٗ باسجني

تكدٓه تكهدللمً خـــالهلاتْاصل إصدازات.تكٌْ ذات ىفع عنٔه ّأثس طٔب علٙ كل مً ٓبشح لُ عً ضــــــــــال٘ يف إصدازاتيا

أدْد ما لدَٓا خلدمتكــه ّمْاكبـــ٘ تطلعــاتكـــه ّآمالكه، مً خالل تػذٔع الباسجني ّالدازضني يف غتٙ دلاالت إختصاصَا 

العلنٕ علٙ تكدٓه أدْد ما دادت بُ قساٜشَه العلنٔ٘ ّالفكسٓ٘، ّالتأكد مً إزلاشٍاتبعا مليَذٔ٘ إعداد البشْخ العلنٔ٘ ّقْاعدِ 

ّلعل أبسش ما ضٔالسظُ قساٛىا علٙ ٍرا العدد ٍْ اإلزتفاع احملطْع يف عدد املكاالت امليػْزٗ، ٍّْ . املألْف٘ خدم٘ للعله ّأٍلُ

األمس الرٖ ٓسدع إىل كجاف٘ املكاالت املطتكبل٘ مً طسف اجملل٘ مً داخل ّخازز الْطً ّاليت ٍٕ يف معظنَا قابل٘ لليػس، إال أىيا 

 . زضْىا علٙ ىػس ما داٛ مطنيا يف ٍرا العدد ميَا، مساعاٗ ميا لتيْع املْاضٔع ّالرتكٔص علٙ ما خيدو دلال إختصاص اجملل٘

 ّما زافكُ مً ٍٔطتريٓا عازم٘ يف رلتلف األّضاط الْطئ٘ سْل مآالت الْضع املالٕ املتأشو الرٖ تعٔػُ ّمع سلْل ضي٘ 

اجلصاٜس، ّيف خطه إقساز مػسّع املٔصاىٔ٘ الطيْٓ٘ ّما شاميُ مً ّضع سٔص التيفٔر حلصم٘ معتربٗ مً اإلدساٛات التػسٓعٔ٘ ّاجلبأٜ٘ 

ملالٔ٘ السامٔ٘ إىل تعصٓص اإلضتجناز امليتر ّتيْٓع اإلقتصاد ّفتح مياصب الػغل ّدعه إىػاٛ املؤضطات الصغريٗ ّاملتْضط٘  فطال اّ

. عً تدعٔه اإلٓسادات املالٔ٘ للدّل٘ ّالطعٕ للنشافظ٘ علٙ التْاشىات اإلقتصادّٓ٘مْاصل٘ مطاز دعه الكدزٗ الػسأٜ٘ للنْاطً

جتاذبات كبريٗ سْل مدٚ زلاع٘ اإلدساٛات احلكْمٔ٘ املعلً عيَا للتكٔف مع الظسف الساًٍ، غَدت الطاس٘الفكسٓ٘ اإلقتصادٓ٘

 . ّمً سٔح مدٚ إىعكاضات ذلك علٙ اجلبَتني اإلقتصادّٓ٘اإلدتناعٔ٘

لٔطع لبي٘ أخسٚ مً لبيات البشح العلنٕ يف اجملــال " ّاألعنالاملالاقتصادٓات دلل٘ اخلامظ مً العدديأتي 

اإلقتصادٖ، ٍّْ األمس الرٖ ما كاٌ لٔتشكل لْال تظــافس دَْد العدٓــد مً املدلصني مً أضـاترٗ ّباسجني ّطلب٘ عله، أبْا إىل أٌ 

 .ْٓاصلْا مطريٗ الكفاح مً أدل زقٕ ّاشدٍاز دصاٜس العصم٘ ّالكسام٘

الساقُٔ، ّالعنل الدؤّب مً أدل تسقٔ٘ مطتْٚ البشجٔ٘جلنٔع الباسجني لإلضَاو بأّزاقَهدعْتيازلددومرة أخرى 

 .البشح العلنٕ ّاليَْض بُ حتكٔكا آلمال األم٘ ّ طنْسَا

 :رئيس التحرير
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