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ــركــزيـــة فــقــد شـــمــلت تـــصــنــيع ا
االســمــدة الــعـضــويــة واســتــخـدام
تــقــانــات الــري احلـديــثــة لــتــقــلـيل
ــائـيـة  وقــد شـمـلت الـضـائــعـات ا
ـدراء الـدورات الـوظــيـفـيــة اعـداد ا
لـالدارات الـــــوســــطـى والــــعـــــوامل
ــــــــؤثــــــــرة في كــــــــفــــــــاءة االدارة ا

واسـاسـيـات احملـاسـبـة احلـكـومـيـة
واعــداد احلــســـابــات اخلــتــامــيــة).
وأعـلــنت مـديــريـة زراعــة مـحــافـظـة
كــربالء عن بــدء عــمــلــيــات حــصـاد
وتـــســـويـق مـــحـــصـــول احلـــنـــطـــة
لـلمـوسم الزراعـي اجلاري. ويـتوقع
حـــصـــاد أكـــثـــر من  64 ألف دو

الف دو يــوزع عــلـى مــحــافــظــات
ثـنى اضافة النـجف والديـوانيـة وا
الى احملافـظات التي تـروى من نهر
دجـلــة وهي مـحـافــظـات مــيـسـان و
واسط وبابل وديـالى التي اضـيفت
ألول مــره بـســبب وجــود االيـرادات
ــائــيــة الـتـي تــشـجـع عـلـى زراعـة ا
احملـــــصــــول الــــذي يــــعـــــتــــبــــر من
ـهـمـة احملـاصـيل الــسـتـراتـيـجــيـة ا
الـتي تــعـبــر عن الـهــويـة الــزراعـيـة
لـــلـــقـــطـــاع الــزراعـي في الـــعــراق).
ـباشرة بـتقد واضاف انه (تمت ا
ـزارع وتهـيئة الدعم لـلفالح وا
ستـلزمات الالزمـة الجناح اخلطة ا
الـصـيـفـيـة وسـد حـاجـة الـسوق من

احملاصيل احمللية).
 «Ëb½ rOEMð

ــركــز االرشــادي في واسط ونــظم ا
عــــدداً مـن الــــنـــــدوات االرشــــاديــــة
ـشــاهـدات احلــقـلــيـة ــركـزيــة وا وا
والـدورات الــتـدريــبــيـة خالل شــهـر
كانون الثاني وشـباط بهدف توعية
ـــزارعــ عــلـى الــيــة الـــفالحــ وا
ــبــيـدات زراعــة احملــاصـيـل ورش ا
بالطرق الصحيحة. واضاف البيان
ان النـشاطـات تضـمنت عـدة ندوات
منـها ارشاديـة حول مكـافحة ادغال
بيدات احلنطـة وكيفيـة استعمـال ا
في مـــكــافـــحــة االدغـــال الـــرفــيـــعــة
والــعــريـــضــة االوراق واســتــخــدام
الـعـناصـر الصـغـرى علـى محـصول
احلـنـطة وادارة وتـربـيـة اجلـاموس
وحـمالت تـلـقـيح االغنـام ومـكـافـحة
خــيـاس طـلع الـنـخـيل امـا الـنـدوات
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وتـسويق مـايـقارب  56ألف طن من
احلـنـطـة لـهـذا الـعـام ضـمـن اخلـطة
الزراعية التي صادقت عليها وزارة
ــديـــريــة الـــزراعــة . كـــمــا حـــددت ا
مـــوعـــدا الســـتـالم احلـــنـــطـــة وهــو
مـنـتـصـف  شـهـر نـيــسـان احلـالي 
فـيمـا جرى تـسـويق أول شحـنة من
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ـنافـذ احلـدودية عن اعـلـنت هيـئـة ا
إتالف  19طناً من البـرتقال واربعة
اطــــنـــــان من الاللـــــنــــگي الـــــتــــالف
بالـتعاون مع شـرطة الكـمرك ومركز
ـوجب امر قـضائي كمـرك سـفوان 
ومـحـضر اصـولي مـشـتـرك. وذكرت
الـهـيـئـة في بـيـان امس ان (عـمـلـيـة
االتالف جـاءت وفقـاً لكـتاب مـجلس
الــــــوزراء / جلـــــــنـــــــة الـــــــشــــــؤون
االقـتـصـاديـة والـذي نص عـلى مـنع
نع وفق ـشمـولة بـا دخول الـسلع ا
نتج الروزنامة الزراعيـة لتشجيع ا
احملـــلي). واضـــافـت (ان الـــلـــجـــنــة
ـادة وفـقأ ـشـكـلـة قـامت بـأتـالف ا ا

للتعليمات والضوابط النافذة).
ــشــتـــركــة بــ واقــرت الــلـــجــنـــة ا
ــائــيــة ــوارد ا وزارتي الــزراعــة وا
اخلـطة الـصيـفـية لـلمـوسم الزراعي
ــقـــبل والــتـي تــمــيـــزت زيــادة في ا
ساحـات الزراعية. واكـد مستشار ا
الــوزارة مـهـدي ضـمــد الـقـيـسي في
بـــيـــان تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
(االقـرار جاء مـبـكرا وتـصـمن زيادة
ساحـات الزراعيـة حيث بلغت في ا
اكــثــر من مــلــيــونــ دو بــدخـول
جـمـيـع احملـاصـيل الــصـيـفــيـة مـثل
الــشــلب والــذرة الــصــفــراء والــذرة
الــبـــيـــضـــاء والـــدخن والـــســمـــسم
والــقــطن وزهـرة الــشــمس). واشـار
الـــقــيـــسي ان (مــحـــصــول الـــشــلب
ساحة في اخلطة الصيفية تصدر ا
ــئــة من مــجــمــوع بــنــســبــة  20بــا
ـقـررة اي مـايـعادل 433 ـسـاحة ا ا
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ن اوجه عتـبي  هل اوجـهه الى رئـيس جمـهـوريتي  ام الى مـكـتبه ال اعـرف 
الـصحفـي الذي عمـم اخلبـر ونشرتـه وكاالت االعالم والـفضـائيات  دون ان
تـتـفـحـصه  والـبـسته ثـوب الـفـخـر وكـأنه صادر مـن جهـات او دول اجـنـبـية 
وليس مـن مواطن عراقي يشـغل وظيفـة عامة هي "رئـيس جمهـورية " .. اخلبر
ـاضي يـقول : الـذي كـان مـثـار دهـشـة واسـتـغـراب من اطـلع عـلـيه  الـثالثـاء ا
بذولة إلدراج (اكد  رئـيس اجلمهوريـة برهم صالح " دعمه "الـكامل للجـهود ا
ي) بالله عـليكم  هل هذا خبر يعممه بيان آثار بـابل ضمن الئحة التراث العا
ـطــلـوبـة صــحـفي رئــاسي عـلى وســائل االعالم  الـيس ذلـك من الـواجــبـات ا
ثل هـذه اجلهود ? لو كان لرئـيس الدولة ? فهل مـطلوب منه ان ال يـؤكد دعمه 
ية  ذلك التـأكيد مصدره رئيس دولة اخرى  او مسؤوال كبيرا في منظمة ا
فانه يـستحق االهـتمام  لكن ان يـصدر من رئيس دولة مـعنية بـاألساس بهذا
وضوع  فهذا ما يثير العجب .. ترى هل هناك دعم ( غير كامل ) او( دعم ا
ـوضوعة عراقية يسعى العراقيـون الى حتقيقها منذ مدة طويلة?.. ان كامل ) 
بث االخبـار الـتي تخـص الشـأن الـداخلي لـهـا خصـوصـية مـعـروفة  فـاخلـبر
آنف الـذكر لـو كـان يخص دولـة اخـرى لهـا مـساع إلدراج آثـارها عـلى الئـحة
ـسانـدة في الـعرف ي  فانه يـكـون مـقبـوال ألنه يـدخل من بـاب ا التـراث الـعـا
الدبـلوماسي .      كان االجدر  واالكثر مقبـولية  ان يشير البيان الى دعوة
ــسـانـدة ـيــة اخملـتــصـة    الــرئـيس صــالح الى دول الـعــالم  واجلـهــات اال
ـي  وليس الى ان الـعراق في طـلـبه ادراج آثـار بـابل الى الئـحة الـتـراث الـعا
الــرئـيـس يـؤكــد دعــمه .. فــهــذا الــدعم حتــصــيل حــاصل  الــيس هــو رئـيس
اجلمـهوريـة ? ان توزيع االخـبار الـرسميـة  وبثـها   لـها دالئل ومـعانٍ عـرفها
ـعاصر  وكـلنـا نتـذكر في يـفاعـتنا الـصحـفيـة   كيف كـان اساتـذتنا ـنا ا عا
تلـقي  لكن  يبـدو ان " مفاهيم " يحـدثوننا عن اهـمية اخلـبر ومقبـوليته عـند ا
مسـؤولي االعالم عنـدنا في وقتـنا احلـاضر  تلـبسـتها أكـنة واغـطية  كي ال
يـفـهـمــوا اهـمـيـة االعالم  السـيـمـا طـريــقـة عـرض االخـبـار  فـوضـعـوا داخل
آذانهم وقـراً جـعـلـهم في عـداد الصم  ال يـسـمـعـون  ووضعـوا عـلى اعـيـنهم
اكـفهم حتى ال يبصروا ما يدور حولهم ..! يا سادتي  االفاضل .. يا زمالئي
االكارم ..ان الـبيانات الصحفـية   حتتاج الى حس استراتـيجي في اسئلتها
ـستوى ينعكس حتـما على عطائها  ... ارسـتها  واي فقر على هذا ا وفي 
ومن الضروري للصحفي ان يكون له لفظ رشيق عذب  فخم وسهل ويكون
عـنى ظاهـراً مكـشوفـاً .. فأحـسن الـكالم في الصـحافـة ما كـان قلـيله يـغني ا
عن كثـيره .. واعرفوا ان البيـان الصحفي   هو نقل وتقـد معلومات جديدة
عن حدث مـع  أو فكـرة ما  أو واقعـة حديثة  ونـشره مكـتوباً أو مـسموعاً
ـتـلـقي  ويـجب أن يـتـمـتع كـاتب الـبـيـان  أو مـرئـيـاً  بـطـريـقـة مـقـبـولـة لـدى ا
ـصداقيّة وبأسلـوب ومعلومة واضحة  ومـهنية عالية.. آمل ان با
ال يتكرر ذلك ونقرأ الحقا خبرا يقول ان الرئيس صالح
يدعـو الى رفاهية الـشعب العراقـي .. فتحقيـق الرفاهية
من واجـــبـــاته الـــرئــيـــســـة .. انه أب .. واالب مـــســؤول
مـباشر عن رعـاية اسـرته  وليس مطـلوب مـنه ان يؤكد

فقط دعمه لألخرين  لرعاية اسرته !!

فم مفتوح .. فم مغلق
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احلنطة إلـى مخازن الشـركة العامة
لتـجارة احلـبوب / فـرع كربالء يوم
ـديـريـة ـاضي). واكـدت (ا االثـنـ ا
أنها عازمة على االيفاء بالتزاماتها
بــخــطـة الــتــسـويـق لـلــعــام احلـالي
والبـالغة  55981 طنا و  930طنا

من احلنطة).

œUBŠ∫ مديرية زراعة محافظة كربالء تعلن بدء عمليات حصاد وتسويق محصول احلنطة للموسم الزراعي اجلاري

بـــيـــان لـــلـــمـــركـــز اإلعالمي جملـــلس
القضاء األعلى تـلقته (الزمان) امس
إن احملـكــمــة  نــظـرت قــضــيــة مـدان
اعـــتــرف بـــســرقـــة مــدرســـة الــذهب
األســـود واحلــسن الــعــســكــري ذات
شـترك بـالـتعـاون مع حدث الـدوام ا
مــفـرقــة قــضــيـتـه ثم قــام بـحــرقــهـا
ـة السرقـة) مضـيفا ان إلخفـاء جر
ـدان كـان مـخـمـورا أثـنـاء ارتـكاب (ا
ـة بــحـسب الـكـشف الـطـبي). اجلـر
ولـــفت الــبـــيـــان الى  ان (احملــكـــمــة
وجــدت إن األدلــة كــافـــيــة لــتــجــر

ـــادة 342/2 ـــدان وفق إحــــكـــام ا ا
وقـضت حــكــمـا بــحـقـه بـالــسـجن 6

سنوات).

بــادوش الـــذي كــان حتت ســـيــطــرة
عــصــابــات داعش) مــشــيــرا الى إن
ـمـثل (احملــكـمــة وجـدت من أقــوال ا
الــقـانـوني والـتــحـقـيق اإلداري أدلـة
ـتــهم واحلـكـم عـلـيه كــافـيــة إلدانـة ا
غــيـابــيــاً بــالـســجن ســبع ســنـوات
وإصـدار أمـر قبض وتـفـتـيش بـحقه
لـتــنــفـيــذ الـعــقــوبـة وإعــطـاء احلق
ـدنية ـراجعـة احملاكم ا للـمشـتكي 
للمطالبـة بحقوقه). بدورها أصدرت
ـركــزيــة في احملــكــمــة اجلــنــائــيــة ا
رئـاسـة اسـتـئـنـاف بـغـداد الـرصـافـة
ـدة 6 االحتــاديـة حــكـمــا بـالـســجن 
ســـنـــوات عــــلى مـــدان قـــام بـــحـــرق
مــدرســة في مــديــنــة الــصــدر. وقـال

د.ا.م / مدير إحدى شركات اإلطعام
ــتــعــاقــدة مع وزارة الــعــدل وذلك ا
لــتالعـبـه بـأعـداد مــوقـوفي مــديـريـة
ـشمول باإلطعام). شرطة نينوى ا
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موضـحا أن (الـوزارة قامت بـصرف
وقوف الية إلطعام ا ستحقات ا ا
الى صـاحب الـشركـة لـكن تـبيّن من
وقوف خالل التحـقيقات أن عـدد ا
وهـمي وأكبـر من األعداد احلـقـيقـية
ــوجــودة داخـل مــديــريـــة شــرطــة ا
نينـوى).وبحسب الـغزي (فقـد تعذر
حتــديــد مــقــدار الــضــرر لــتــعــرض
وضوع تـعلقـة با جميع األولـيات ا
لإلحتـراق كونـها مـودعة في سجن
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أصدرت مـحـكمـة جنـايات في بـغداد
قراراً بالسجن  7سنوات بحق مدير
تعاقدة مع إحدى شركات اإلطعـام ا
وزارة الــــعـــــدل لــــتالعــــبه بــــأعــــداد
مــوقـوفـي مـديــريــة شــرطـة نــيــنـوى
ـشـمـولـ بـاإلطعـام  فـيـمـا حـكمت ا
اخـــرى في بــغـــداد ايــضـــا  حــكـــمــا
بـالـسجن  6سـنـوات عـلى مـدان قام
بــحـرق مـدرســة في مـديــنـة الـصـدر.
ـفـتـش الـعـام لــوزارة الـعـدل وقــال ا
كر الغزّي في بيـان تلقته (الزمان)
امس ان (مـحـكـمـة جـنـايـات الـكرخ/
الــــهــــيــــئــــة األولـى أصــــدرت قـــراراً
ـدان / بـالـسـجن( 7سـنـوات بـحق ا
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بارك أكد ديوان الـوقف السـني انه سيـعلن عن تـوقعه لـرؤية شهـر رمضـان ا
رجع الديني عـلي السيستاني ان خالل االسبوع اجلاري فيمـا رجح مكتب ا
ـقــبل هــو أول أيــام الـشــهـر ــوافق لــلـســابع من آيــار ا يـكــون يــوم الـثـالثـاء ا

الفضيل.
وأبــلـغ مــصـــدر مــطــلـع في الــوقف
الـســني (الـزمـان) امس ان (الـوقف
ســيـعــلن عن تــوقــعه لــرؤيـة شــهـر
ـــبــارك خالل االســبــوع رمــضــان ا
اجلـــاري) مـــتـــمــــنـــيـــا ان (يـــنـــعم
ــســلـمــون بـاالمـن والـسالم خالل ا

ـقبل هـو أول أيـام شهـر رمـضان. ا
وتـــضــمــنت اإلمـــســاكــيــة األوقــات
الـشـرعــيـة لـشـهـر رمــضـان لـعـمـوم
ا فـيـها اقـليم مـحافـظـات العـراق 

كردستان. 
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ـــكــــتب في بـــيـــان الـى ذلك أعـــلن ا
تـوقـعه لــرؤيـة شـهــر رمـضـان جـاء
فيه (يتـوقع ان يكون شـهر رمضان
ـبـارك في مـسـاء يـوم األثـنـ 30 ا
ـوافق 6 آيـار شــعــبـان  1440هـ ا
فـي أفق مـديــنـة بـغــداد عـنـد 2019

غــــروب الــــشــــمس فـي الــــســــاعـــة
الـسـادسـة و 48 دقـيــقـة) مـرجـحـاً
(عـــدم الـــتـــمـــكن من رؤيـــة الـــهالل
بـالــعـ اجملـردة لــيـلــة األحـد عـلى
). ورجح الـبــيـان ايـضـا ان األثــنـ
(يكـون شهر شـهر شـوال في مساء
يـوم الــثالثـاء  29 رمـضـان 1440
ـــــوافق  4 حـــــزيــــرن (2019 هـ ا
مــشــيــرا الى ان (رؤيــة هالل عــيــد
ـبارك ضـعيـفة). وفي شأن الفـطر ا
متصل أظهرت الئحة بعدد ساعات
الـصــيــام خالل شـهــر رمــضـان في

الـشـهـر الـفـضـيل). من جـهـته اعـلن
مــكـتب الــســيـســتـاني اإلمــسـاكــيـة
ـتوقـعة لـشـهر رمـضان. وبـحسب ا
ـكـتب االمــسـاكـيـة الـتي اصـدرهـا ا
ــــرجح ان يــــكــــون يـــوم فــــإن مـن ا
ـوافق  7من شــهـر آيـار الـثـالثـاء ا

السيد علي السيستاني
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يــوقع الــعالمــة حــســ الــســيـد
مـحمـد هـادي الـصـدر ثالثـة من
كتبه اجلـديدة في احتـفاليـة تقام
في قاعة الـديوان بـنادي العـلوية
االجتماعي ببغداد. وقالت دعوة
تـــلـــقـــتــــهـــا (الـــزمـــان) امس ان
ـباد (الكـتب الـثالثـة هي بـ ا
ـواطن والوطن صـالح وبـ ا وا
). واضافت وجعـجعـة وال طحـ
(ان الـلـجـنــة الـثـقـافــيـة بـالـنـادي
تـتـولى اقــامـة االحــتـفـالــيـة الـتي
تــبــدأ الـــســاعــة الـــســادســة من
مـــســــاء يــــوم غـــد االثــــنـــ 29
نيـسـان اجلاري). ودعـا الـصدر
(االحبة االعزاء من رجـال الفكر
واالدب والـــــثــــــقـــــافــــــة واالعالم

حلضور حفل توقيع الكتب). 
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ســـلــطـــنــة عـــمــان  14ســـاعــة و37
دقـيقـة. الـسعـودية:  14ساعة و41
دقــيــقــة. اإلمـارات:  14ســاعـة و41
دقــيـقـة. الــبـحـرين:  14سـاعـة و49
دقــيـــقــة. الـــكــويت:  15ســـاعــة و4
دقائق. مصر:  15ساعة و 7دقائق.
:  15سـاعـة و 15دقـيــقـة. فـلـسـطـ
األردن:  15ســــاعـــة و 17دقــــيـــقـــة.
الـــــــــعــــــــراق:  15ســـــــــاعــــــــة و24
غرب: 15ساعة و 25دقيقة. دقيقة.ا
ســوريــا:  15ســاعــة و 25دقــيــقــة.
لـــبــنــان:  15ســاعــة و 27دقـــيــقــة.

ليبيا: 15ساعة و 31دقيقة. 
تونس:  15ساعة و 45دقيقة.

اجلزائر:  15ساعة و 45دقيقة.

الـــدول الـــعـــربــــيـــة ان عـــددهـــا في
الــعــراق ســيــكــون  15ســاعـة و24
دقــيــقــة. ويـــخــتــلـف عــدد ســاعــات
الــصـيـام في رمــضـان من دولـة الى
اخـرى اســتـنـاداً الى فـروق تـوقـيت
شـروق الــشــمس وغــروبـهــا في كل
دولـة.وجــاءت الـقـائــمـة كــمـا يـأتي:
جزر الـقـمر:  12ساعة و 37دقيـقة
الـصـومال:  13سـاعة و 27دقـيـقة.
الـــــيــــمن:  14ســــاعــــة و 7دقــــائق.
الــســودان:  14ســاعــة و 8دقــائق.
موريـتانـيا:  14ساعة و 16دقيـقة.

Ê«bK³ « —UNMð W «bF « »UOGÐ

نـفـهم ان الـتعـلـيم يـأتي من باب الـتـنـوير وأن الـدولـة غيـر مـسـؤولة عن تـعـي
جمـيع خريـجي اجلامعـات في مؤسـساتهـا برغم حـصولهم عـلى تأهـيل علمي
يـفـتـرض أن يـكـون كـافـيـا ألداء خـدمـات تـسـهم في عـمـلـيـات الـتـنـمـيـة لـكـنـها
ـؤهالت هذه اجملـاميع مسـؤولـة من دون شك عن توفـيـر فرص عـمل منـاسبـة 
نطقي ان تترك الدولة همة  فمن غيـر ا الشـبابية التي تعد من قـوى االنتاج ا
شبـابها يهـيم على وجهه بحـثا عما يـد حياته عبـر القيام بـأعمال ال تسـتثمر
نـطقي كـتسـبـة من التـعلـيم ولـيس من ا ـهارات واحلـصـيلـة العـلمـيـة ا فـيـها ا
همة من أيضا أن تنفق الدولة أمواال طائلة على مدى سنوات طويلة في هذه ا
دون أن جتني ثـمارها في خطط التنـمية التي يقوم بهـا القطاعان احلكومي او
اخلـاص. ومع ان اخلــريـجــ تـتـضــاعف أعـدادهم كل ســنـة والـبــطـالـة تــنـمـو
كـالـســرطـان في جـسـد اجملـتــمع لـكن جـهـدا حــقـيـقـيـا لـم يـبـذل من اجلـهـات
ـسـؤولــة عن ادارة الـدولـة خلــلق فـرص عـمل وكــأنـهـا اســتـسـلـمت لــلـعـجـز ا
ولـلـضـغوط الـتي تـتـعـرض لـها داخـلـيـا وخـارجيـا بـيـنـمـا  الشـعـور بـاإلحـباط
ستـقبل يتصاعد وكان والالجدوى في نـفوس الشباب يتـنامى والقلق على ا
ـاضي يـوم كـانت مـثل هـذا الــشـعـور قـد خـيم عـلـيــهم في ثـمـانـيـنــات الـقـرن ا
اخلدمـة العسكـرية مفتـوحة الزمن تـنتظرهم عـلى اختالف مستـوى شهاداتهم
أوليـة كانت ام عـليـا واألمر نفـسه حدث في الـتسـعينـات عنـدما يـع اخلريج
براتب مـزر يسـتحي أن يـذكر رقـمه ما أجـبره عـلى عمل ثـان يعـيش منه ألن
ما يـتقـاضـاه من الدولـة ال يـكفـيه اسبـوعـا واحدا مـا أثر في مـسـتوى عـطائه
سـتحيل ـكن لهـا ان تفـعل ا ونوعه وانـتهـينـا الى تعـطيل طاقـات شابـة كان 
اضـية لـكن حصادنـا كان مـرا وتمـظهر في مسـيرة الـبالد على مـر العقـود ا
في أمراض اجـتماعيـة وانحرافات اخالقيـة وتهديدات أمنـية وتطرف وارهاب
فضال عـن تراجع البـالد ماديا ومـعنـويا . ان الـفشل في ايـجاد حـلول نـاجعة
شـكلـة البـطالـة التي تـتفـاقم يـوما بـعد آخـر يضـعف من ثقـة اجملتـمع بالـدولة
ويعرضها خملاطر لم تخطر باحلسبان. واذا كانت الدولة الريعية كما يسميها
االقتـصاديون قد حافظت بوضعها الراهن على بعض التوازن لكن ذلك يغدو
ـتـغيـرات التي يـشهـدها متـعذرا عـندمـا تـتعـرض موارد الـدولة الى الـهزات وا
سوق الـنفط لألسف لم تستوعب احلـكومات السابقـة درس انخفاض أسعار
النـفط الذي تـزامن مع احتالل داعش للـمحافـظات الـغربيـة ولم تبحث بـجدية
عن بدائل  تـقلل من االعتماد على هذه السلـعة البدائية مع ان اجلميع يعرف
ان احلل يكـمن في اعتماد سياسات جديدة مـستندة الى ارادة وطنية صادقة
وشجـاعة في القطاعات احلـكومية اخملتلـفة فضال عن اتخاذ االجراءات التي
من شـأنـهـا تـفـعـيل القـطـاع اخلـاص وتـسـهـيل شروط االسـتـثـمـار وتـذلـيل ما
يعـتـرضه من عقـبـات كل ذلك يسـهم في خـلق فرص عـمل جديـدة السـتيـعاب
البـطالـة كما ان الـسيـاسة الـتعـليمـية بـحاجـة الى تعـديالت أيضـا وال أقصد
بذلك الـسيـاسة الـتي تنـتهجـها وزارتـا التـعلـيم العـالي والتـربيـة بل السـياسة
العـامة للتـربية والتعـليم اذ على الدولـة ان حتدد احتيـاجاتها أوال وفي ضوء
فـلـيـس فـخـرا ان تــفـتح أبـواب ــسـارات الــتـعـلــيم  تـلك االحــتـيـاجــات تـخـطط 
اجلامـعـة عـلى مصـاريـعـهـا وتعـد ذلك من االجنـازات فـالـنوع هـو الـذي يـبني
ن يـسـتـحـقه الـبالد ولـيس الـكـم وعـلـيه فـالـتـعـلـيم الـعـالـي يـفـتـرض ان يـتـاح 
كن كن لـلجامعة صقلها لـيكون طاقة نوعية ال  ويتـوافر على مواهب علمية 
التـفريط بها والبد من االفادة منها وفي الـوقت نفسه نذكّر ان الدولة بحاجة
الى مالكــات وسـطـيــة مـؤهــلـة عــبـر مــراكـز الــتـدريب واالعــداديـات الــزراعـيـة
هن والصـناعيـة والتجاريـة وغيرهـا ونكون بذلك قـد أكسبـنا الشـباب بعض ا
التي تـعينـهم على العـمل في القطـاع اخلاص على أقـل تقدير فـالعبـرة ليست
دى اسـتثـمارهـا في احليـاة .  ان األعداد الـغفـيرة بأكـداس الشـهـادات بل 
خلـريجي الـكلـيـات مع ضيق فـرص الـعمل يـجـعل الصـراع على
أشـده داخل اجملتمع ما يدفع األفـراد الى سلوك مختلف
شـروعة القتنـاص تلك الفرص شروعـة وغير ا السـبل ا
ويـحـدث أن يـحـصل عـلى هـذه الـفـرص من تـخرج قـبل
ســنـة بــيــنـمــا يــحــرم مـنــهــا من مــضت عــلى تــخـرجه
سنوات وبذلك تغيب العدالة وبغيابها تنهار البلدان.

كالم أبيض


