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يـقــال في أدبـيـات االقــتـصـاد احلــر أن الـقـطـاع
اخلاص هـو محرك الـتنمـية االقتـصادية ومن ثم
نـشود للـبلد هو من يـحقق الـرفاه االقتـصادي ا
ــشــكــلــة الــتـي واجــهــتــهــا الــبــريــســتــرويــكــا وا
السوفيـتية التي آمنت بـاالقتصاد احلر هي  أنه
لم يـــــكن هــــنـــــاك قــــطــــاع خـــــاص في االحتــــاد
الــســـوفــيـــتي فــقـــد روج احلــزب في اجـــتــمــاعه
احلـادي والعـشـرين عام  1959 نـظريـة انـتـصار
االشـتراكـيـة النـهائي  والـدخـول في مرحـلة بـناء
الــشـيـوعـيــة وحتت هـذا الــشـعـار تـمـت مـحـاربـة
ــلـــكـــيــة اخلـــاصــة ألصـــحــاب قـــطع األراضي ا
ـوظـف الصـغـيـرة (الـداتـشات)  مـن العـمـال وا
ـزارع ــتــقـاعــدين وطـلب مــنــهم بـيــعـهــا الى ا وا
وظف احلكومية وبدأت محاربة قيام العمال وا

بأية  نشاطات تعزز دخلهم .
ــتـقـاعـدين بــإنـشـاء بـيـوت ـعـلـمـ ا جنح أحــد ا
ا أمكنه مغطاة للنباتات على قطعته الصغيرة 

من إنتاج اخلضروات قبل موسمها وبيعها.
ـعلم الى احملـكمة بـتهمـة مزاولة الـنشاط أحيل ا
ــصـادرة أمـواله وإلـزامه اخلاص وحــكم عـلـيه 

فيدة للمجتمع. زاولة النشاطات ا
قـاالت القانـونيـة في حينه أنه حلـل أحد كتـاب ا
من الصـواب القـول بأنه لم يـسرق ولم يـغتصب
ولكنه أصبح منـذ وقت عبداً للملكـية الشخصية
ـثل األعلى وأضاف ان عدم وأصبحت هذه له ا
احلـكم عــلـيه قـد يــؤدي في أوضـاع مـعــيـنـة الى

سلوكه طرقاً أخرى أكثر خطورة.
عـنـدمـا أصـبح بـوريس يـلـتـسن رئـيـسـاً لـروسـيا
كـلف مجمـوعة من الـشباب لـتقـوم بتقـسيم قـيمة
ـنـوي بـيـعـهــا عـلى جـمـيع الـروس ـؤسـســات ا ا
صغـارا وكـبـارا بالـتـسـاوي على شـكل بـطـاقات
ملـكـيـة (فاوتـشـرز) يـساهـمـون بهـا مـبـاشرة في
ـؤسـسات أو تـداولـهـا مع ترتـيـبات ملـكـية تـلك ا
ــديـرين في خـاصــة لـدعم مــلــكـيــة الـعــامـلــ وا
ـؤسـســات الـتي يــعـمــلـون فـيــهـا وبــهـذا أوجـد ا
قـطاعـاً خاصـاً مهـماً ومـؤثراً عـلى وجه السـرعة
ــديـرين اشــتـروا بــطـاقـات ـتـنــفـذين وا ولــو أن ا
العمال واآلخرين الراغب في النقد لسد حاجة
ـا خــلق طــبــقــة مـتــنــفـذة أو لــشـراء الــفــودكــا 

جديدة.
وصــلت احلـال بـالــعـراق بـنـســخـته الـسـوفــيـتـيـة
عـرّقة لإلقـتصـاد االشتـراكي أن فتـحت الدولة ا
دكـاكـ بـقـالـة. ذات يـوم وقـفت في طـابـور عـلى
ـوز أمام بـقالـيـة الدولـة في شارع  14رمضان ا
ـوز شــيـئــاً يـداعب أحالم ـنــصـور وكــان ا في ا
الصغار آنذاك. حتى أصـبح بيني وب الشباك
شــخـص واحـد وهــنــا نــزل شــابــان مـن ســيـارة
فــارهــة واقــتــحــمــا دور هــذا الــشــخص. إحــتج
الــرجل فـضــربه أحــد الـشـبــان بـقــبـضــة يـد في
وجهه. ترك الرجل الطابور وإنتحى جانبا يبكي
ويـقــول هل تـعـرفــون أنـا الـطــبـيب اجلـراح فالن

ابن فالن.
ومع أن الـنـظـام عـاد وأطـلق تـسـهـيالت لـلـقـطاع
اخلـاص إال أنـه بعـد إحـتـالل الـعـراق والـفـرهود
لم يبقَ في أكثر شـركات القطاع الـعام والقطاع

اخلاص شيء.
وبقي موضوع الشركات العامة والعاملون فيها
مـعلـقا بـرقـبة احلـكومـة وباءت كل مـحاولـة جادة
ـصالـح واالنتـهـازيـة الـسـيـاسـية حلـله بـسـبب ا

وتوقف اإلصالح من األعلى.
تـوسطة إن مـبادرة الـترليـون دينـار للـمشـاريع ا
ركزي العراقي والصغـيرة التي أطلـقها البـنك ا
مــحـاولـة إصالح من األســفل الى األعـلى خلـلق
ـرجتى ويـبـقى هـنـاك الـكـثـير الـقطـاع اخلـاص ا
الــواجب عــمـله فـي تـوعــيــة الـعــقل اجلــمـعي في
إمـكـانـيـة خـلق الـثـروة وفـرص الـعمـل ذاتـيا وأن
في خـــــلـق قـــــطـــــاع خــــاص
فــــرصـــة لــــلـــكــــسب احلالل
والــرقي في أخالق اخلــدمـة
والـنزاهـة في جودة الـسلـعة
وأن لــيس لإلنـــســان اال مــا

سعى.

{ مـيـشــيـغـان  –وكـاالت - يـقـول
باحـثـون إن أصـحاب احلـيـوانات
األليفة قـد يستـطيعـون االستفادة
ـارسة من هـذه احلـيـوانـات في 
أســالــيـب لــلــســيـــطــرة عــلى األلم

زمن دون احلاجة لدواء. ا
وكـتـب فـريق الــدراســة في دوريـة
(طب الشـيخـوخة الـتطبـيقي) (إن
أصـحـاب حــيـوانـات ألـيــفـة تـزيـد
أعـمـارهم عن  70عـامـا ويـعـانـون
مـن آالم مــــــزمـــــــنــــــة قــــــالــــــوا إن
احلـيـوانـات تـدخـل عـلى حـيـاتـهم
الفـرح والضحـك وتساعـدهم على
االسـتـرخــاء وتـبـقــيـهم نــشـيـطـ
وتــشـجــعــهم عــلى عـادات طــيــبـة
ـكن تـنظـيمـهـا للـسيـطرة أخرى 
عــــــــــلـى األلـم).وقـــــــــالـت مـــــــــاري
جينيفيتش وهي باحثة زميلة في
كـلـيــة الـصـحــة الـعـامـة بــجـامـعـة
ميشـيغان (هـناك اهتمـام أكبر من
أي وقت مضى بـكيـفيـة استـخدام
الـنـاس السـتـراتـيـجـيـات إدراكـيـة
وســـلــوكـــيــة لـــلـــتــحـــكم في اآلالم
ــزمـنــة الـشــائــعـة مـع االعـتــمـاد ا
بـشـكـل أقل عـلى الــدواء وهـو مـا
يـرجع إلـى حـد مــا ألزمـة تــعـاطي
األفــــــــــــيـــــــــــون).وأضـــــــــــافـت فـي
تـصـريح(األمـر مهـم بـشكـل خاص
للمـسن الـذين يتـعرضون كـثيرا
ألضــرار جـانــبــيــة أســوأ لألدويـة
ن هم أصـــغــر مـــنــهم مــقـــارنـــة 
ســــنـــا). وشــــكّل فــــريق الــــبـــحث

مجموعـات تركيز من  25شخصا
لـديـهم كالب وقـطط وعـانـوا آالمـا
مسـتـمرة عـلى األقل لـنصف فـترة
ـاضـية.ووصف الشـهـور الـستـة ا
أصحاب احلـيوانـات األليـفة كيف
أثـرت حــيـوانـاتــهم عـلـى أسـلـوب
ا حـياتـهم الـيـومي وصـحـتـهم 
شـمل األلم واإلجــهـاد.وقــالـوا (إن
ــشــاعــر حــيــوانــاتــهم زادت من ا
اإليجـابـية وكـان لوجـودهـا تأثـير
مـسـكـن وشـجـعــتـهم عـلـى الـقـيـام
بأنشطة حتى وإن كانوا يشعرون
بــــــاأللم وســــــهـــــلـت الـــــتــــــواصل
االجتـماعي مع الـغيـر وشجـعتهم
ـط ثــابت لــقــضــاء عــلى اتــبــاع 
الـــيـــوم والـــنـــوم).وقـــالت إحـــدى
ــشــاركــات (تــوفـي رفــيــقي قــبل ا
عام ثم قاضاني أبناؤه لذا كان
وقـتــا صــعـبــا جــدا).وأضـافت (ال
أعــتـــقــد أني كـــنت ســـأنــهض من
الفـراش لـوال الـكـلب. كـنت سـأرقد
دون أن أحتـــــرك ألن األمــــــر كـــــان

مروعا جدا).
وقــــدمـت احلــــيـــــوانــــات أيــــضــــا
ألصــــحـــابــــهـــا احلـب والـــرفــــقـــة
والـتـواصل الـعاطـفـي إضافـة إلى
ـسـؤولــيـة ووجـود اإلحـسـاس بــا
هدف للـحيـاة واحتـياج كائن حي
آخــر لــهم.وقــالـت جــيــنــيــفــيــتش
شاعر اإليجابية مسكن طبيعي (ا
خ لأللم وتـــؤثـــر في كــيـــمـــيــاء ا

تماما كما تفعل األدوية).
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جـذب مـؤتـمـرات طــبـيـة كـبـيـرة
ــقـبـل.وعـلى لــلـعــام احلــالي وا
صعيـد السياحة الـعالجية أقر
ـمـلـكـة تـراجـعت عـربـيـات (أن ا
في هــذا الـنــوع من الــســيــاحـة
نتيجة وجود منافسة حادة مع
دول مــــــــــجــــــــــاورة فـي هــــــــــذا
اجملــال).وقـال (نـريــد اسـتـعـادة
مـــكــــانـــتــــنـــا في الــــســـيــــاحـــة
الـعالجـية لـذلك قـمنـا بـتشـكيل
مـــجـــلس أمـــنـــاء لـــلـــســـيـــاحــة
الـــصــحــيـــة يــضم أعـــضــاء من
الـــقــطـــاعـــ الــعـــام واخلــاص
ـــنــتج لــوضـع خــطط تـــرويج ا
الــــــصـــــــحي).وأشـــــــار إلى (أن
احلـكومـة زادت موازنـة الـهيـئة
هـــذا الــعــام من  12.9مـــلــيــون
ديـنار إلى  25مـلـيـونـا لـتـعـزيز
قـــدرة الــــتـــرويج والـــتـــســـويق
السياحي واستـقطاب مزيد من

السياح والزوار).

تــشـــكل عــصب الـــســيــاحــة في
ـتـوقـع أن تـزيـد ـمــلـكـة مـن ا ا
الـــعــــام احلـــالي بـــ  20و25
ئـة وخصـوصـا القـادمة من بـا
أمــريــكـا وأوروبــا).وقــال (نـحن
في الهيئة نستهدف السائح ذا
رتفع ولقد جنحنا في اإلنفاق ا
استقطاب سـياح إلقامة حفالت
زفــافــهم فـي مــنــطــقـــة الــبــحــر
ــــيت).ولــــفـت إلى (أن خــــطط ا
الـتـرويج هـذا الـعـام تـركـز على
ثـالث أســـواق تــقـــلـــيـــديـــة هي
البـرازيل واليـابان والـص في
جــانب الــســـيــاحــة الـــديــنــيــة
بـاإلضــافـة إلى اسـتـمـرار دعـوة
ؤثـرين عـلى مواقع الـتواصل ا
االجــــتــــمــــاعـي لــــزيـــارة األردن
ـواقع األثـريـة فيه). لـتـسـويق ا
ـؤتمرات وتطـرق إلى سيـاحة ا
والتي أنشأت لها الهيئة وحدة
تـســويق مـسـتــقـلـة اســتـطـاعت

روســـيــا إلى مــديــنـــة الــعــقــبــة
الــسـاحــلــيــة عن طــريق تــقـد
احلـوافــز لـيـصـبح عـددهـا أربع

شركات).
كـان عدد الـسيـاح القـادم إلى
األردن زاد في  2018بـــنــســـبــة
ـئـة إلى  4.9مـلـيـون سـبــعـة بـا
ســـائح.وأوضح عـــربـــيـــات (أن
اجملــمـوعـات الـسـيـاحـيـة الـتي

تصريح(قيام شركتي رايان إير
وإيــــــــــزي جـت بـــــــــرفـع عـــــــــدد
خطـوطهم القـادمة لـلممـلكة زاد
وســــيـــزيـــد مـن أعـــداد ســـيـــاح
ـبيت بـشكـل كبـير ونـتوقع أن ا
يـــتـــجـــاوزوا خـــمـــســة مـاليــ
ســـائح). مــؤكـــدا ان (الــهـــيــئــة
دعـــمـت اســتـــقـــطـــاب شـــركــات
الـطــيـران الــعـارض الــقـادم من
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ـدير الـعام لـهيـئة تـنشيط قال ا
الـسـياحـة األردنـية عـبـد الرزاق
ـو ــتـوقع  عــربـيـات ( إن من ا
أعداد السياح القادم للمملكة
ـئـة الـعـام احلالي مع عـشـرة با
فـــتح خـــطـــوط رحالت طـــيــران
عـارض ومــنـتـظم جـديـدة بـدعم
من الــــهـــيـــئـــة).مــــضـــيـــفـــا في
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ي اللبناني إيلي صعب بزواج ابنه صمم العا احتفل ا
إيـلي صــعب جـونـيــور بـحـفـل زفـاف ضـخم أقــيم عـلى
مدار  3 أيـام في الـيــوم األول لـيــلـة اخلـمــيس اخـتـار
ـطـاعم الـفخـمـة ضـمن طابع صعب االحـتـفـال بأحـد ا
شرقي حـيث زفت الـعـروسـ فـرقة فـلـوكـلوريـة فـيـما
ارتدى ايـلي صـعب األب عـباءة سـوداء وهـو مـا قام
به جنلـه أيضًـا والـذي ارتـدى بـدلة وفـوقـهـا عـباءة
سوداء.فـيـمـا ارتـدت الـعـروس كريـسـتـيـنـا مراد
فستـان أبيض من تـصميم إيـلي صعب تـميز
بـــحـــزامه الـــعـــريـض من الـــلـــونـــ األبـــيض
والـذهــبي بــاإلضـافــة لـكــاب فـوق الــفـســتـان
بـتــطـريــزات ذهـبــيــة. وفي يـوم اجلــمـعــة يـوم
الـــزفــاف الـــرســـمي وعـــقـــد الـــقـــران ارتــدت
الـعـروس فـسـتـان زفــاف أبـيض اثـار إعـجـاب
اجلــمـيـع وخـطـف األنــظـار وحتــول إلى حــديث

الـسـاعــة في مـواقع الـتــواصل االجـتـمــاعي نـظـرًا
جلمـاله وفـخـامـته وهـو بـالـتأكـيـد من تـصـمـيم حـمـاها

إيلي صعب.
وتــواجـد فـي حـفـل الـزفــاف عــدد من مــشــاهــيـر الــفن
ـطربة إليسا والسياسة من ضمـنهم سعد احلريري وا
طرب عـاصي احلالني وانتـهت االحتفـاالت السبت وا

في منزل والد العريس.
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{ واشــــنــــطـن - وكــــاالت - في
احــتـفـال أقـيم بــالـبـيت األبـيض
ـتـحـدة االمـريـكـيـة في الـويـات ا
اعيـد علم أمريـكي مزقـته الرياح
بــعــد أن اخــتــرقــته رصــاصــات
ـانـيـة بـيـنـما الـبـنـادق اآللـيـة األ
كــان يــرفـرف عــلى أول ســفـيــنـة
أمــريـكـيــة شـاركت في عــمـلـيـات
اإلنـــزال فـي نـــورمــــانـــدي قـــرب
ــــيـــة نــــهــــايــــة احلــــرب الــــعــــا
الــثــانـيــة.وكــان تــســلـيـم الـعــلم
ـاضي جزءا رئيـسيا اخلميس ا
من زيـارة رئـيس وزراء هـولـنـدا
مـــارك روتـه لـــلــــبـــيـت األبـــيض
والـتي أجرى خاللـهـا محـادثات

مع الــرئـيس دونـالــد تـرامب في
كتب البيضاوي. ا

ـــلـــوكـــا لـــرجل وكـــان الـــعـــلم 
األعــمــال الــهـــولــنــدي الــســابق
وجـامـع الـقــطع الــفــنـيــة بــيـرت
كــروك الــذي دفع ثــمــنــا له 514
ألـف دوالر في مــــزاد قــــبل ثالث
ســنـوات مــعــتــزمــا إهــداءه إلى
تحدة.وقال كروك في الواليات ا
تـصـريح قـبل احلـفل الـذي ألـقى
كن أن أحتفظ به فيه كلمـة (ال 
لـنـفسـي. الواجب أن يـذهب إلى
ــنــاسـبــة. يـجب أن ــؤســسـة ا ا
أعــيــده).وســيــعــرض الـعــلم في
مـؤســســة سـمــيــثـســونــيـان في

واشــنـــطن والـــتي تـــضم أكـــبــر
ـراكز األبـحاث متـحف ومـجمع 

في العالم..
على صعيد آخر حاكمت محكمة
في زيـوريخ فـي سـويـسـرا ديـكـا
يـصيح بـصـوت عـال للـغـاية في
و في وقت ســــابق رفع الــــلـــيـل
ـواطنـون دعوى قـضـائيـة ضد ا
رآب أحد اجلـيـران الذي حـول ا
إلى حـــظــيـــرة دجـــاج. اشـــتــكى
نطقة من أنهم في الليل سكان ا
يـسـتــيـقـظــون بـسـبب الــصـيـاح
الــعــالـي لــلــديك.كـــدلــيل ســجل
رات التي يصيح دعون عدد ا ا
فـيــهـا الــديك في الـلــيـلــة وكـيف

يــفــعل ذلك بــصـوت عــال وفــقـا
لـصــحـيـفـة مـحـلـيـة. واتـضح أن
الـــديك يـــصـــيح من  14إلى 44
مـرة في الـسـاعـة.بـاإلضـافـة إلى
ذلك اشتكى اجليران من رائحة
الـــســمـــاد وطــالـــبــوا بـــهــدم قن
الــدجـاج. ونـتـيــجـة لـذلك أمـرت
احملـكمـة صـاحب الـديك بتـوفـير
الــهـدوء من الــسـاعـة  10مـسـاءً
إلى الــسـاعـة  8صـبــاحًـا. خالل
هذا الوقت سيتم سجن الطيور
في القن دون إضاءة. في الوقت
نفـسه تمـكنـت بقـية الـدجاجات
من جتنب العقـوبة ألنهم قرروا

عدم هدم احلظيرة.
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{ رهط  –وكـــاالت - قــال أثــريــون
في إسرائـيل إنـهم اكتـشفـوا بقـايا
ــســاجــد في مـــســجــد من أقـــدم ا
الـعـالم ويــعـود بـنـاؤه تـقـريـبـا إلى
فـترة وصول اإلسالم إلى مـنطقة
الــنــقب.وتــعــتـقــد ســلــطــة اآلثـار
ـسـجـد يـعود اإلسـرائـيـلـية (أن ا
تــاريـخـه إلى الـقــرن الــسـابع أو

ــــــيـالدي وقــــــد  الـــــــثــــــامـن ا
اكـتـشـافه قـبـيل الـبـدء في أعـمال
دينة رهط البدوية إنشاء جديدة 
بـصــحـراء الـنــقب).وقـالت ســلـطـة
اآلثـــــار فـي تـــــصـــــريح(إنـه تـــــوجــــد
مسـاجد كبيرة معروف أنها تعود لتلك
الـفــتـرة في الــقـدس لـكـن من الـنـادر أن
جتد مكـانا للعبادة بهذا القِدم كان جمهور
ـزارعــ احملــلــيــ عـلى ــصــلـ فــيه مـن ا ا
ــوقع عـــلى بـــقــايــا األرجح.و الـــعــثــور فـي ا
مـسـجـد مـفـتـوح عـلى شـكل مـسـتـطـيل
ـسـاحة ومـقـام عـلى مـسـاحـة أشـبه 
مــرأب يــتــسع لــســيــارة واحــدة مع
محـراب يتجه جنـوبا صوب مكة).
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باراة النهائية على ملعب القاهرة الدولي اجلمعة كثيرة هي صور احتفاالت اجلزائري بالفوز بكأس األ األفريقية بعد التغلب على منتخب السنغال في ا
اضية ومنها هذ الصورة لفتاة جزائرية التي رسمت علم بالدها على وجهها ابتهاجا بالفوز. ا

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - كشف موقع
ية ريهانا ي عن عرض النجمة العا عا
قصرها الفخم في لوس أجنلوس
لإليجار مقابل  35000دوالر شهريا
وذلك بعد ان فشلت في بيعه العام
اضي مقابل  7.5مليون دوالر ا
أمريكي ولغاية اآلن لم تتلقى
طلبات لإليجار.وقامت ريهانا
مؤخرا بإستئجار جزيرة كاملة
في مقاطعة إيسيكس لتسجيل
ألبومها اجلديد.واجلزيرة  تبلغ
كلفة استئجارها  25الف دوالر
يومياً  كما انها تضم
ستوديوات  وصالة رياضية
وسينما وبركة إضافة إلى
منازل ريفية منفصلة للوفد
رافق لريهانا. ا
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