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ما الذي يجعل االقتتاالت طويلة األمد على أشدها في العراق 
القديمة واملستحدثة منذ سبع  املتزاحمة  السياسية  الكتل  بني 
عشرة سنة من أجل نيل حقيبة وزارية معينة ؟. وملاذا التوجد 
هذه الظاهرة في  دول عربية كثيرة منها مصر أو املغرب أو 
االردن أو الجزائر أو السعودية  أو سلطنة عمان أو السودان؟ 
الجنس  طبيعة  من  ناشئة  عادية  الظاهرة  هذه  اسباب  وهل 
العراقي كبشر الذي تميز عن عموم الجنس البشري العام في 
الكوكب ؟ وملاذا ال يوجد في الدستور الدائم للبالد اية حماية 

للعراق من هذه الظاهرة ؟
والكالم  الظاهرة،   وراء  تقف  منظورة  أسباب  خمسة  هناك 
العملية  هيكل  عليها  اعتاد  تلميعات  أو  رتوش  دون  من  هنا 

السياسية :
 السبب االول، غياب الثقة بجميع ما نظّنه من الثوابت .

والسبب الثاني، اعتقاد اية جهة سياسية اّن الحقيبة الوزارية 
تدر بالنفع الخاص على جهات واشخاص وفئات ودول ، والبّد 
أن يكون شاغل املنصب شخصًا قادرًا على تأدية هذا الدور .
السبب الثالث، اّن الرابط الوطني مقنن بني الكتل ، وهو أوهن 
من جميع الروابط املصلحية والحزبية والشخصية ، لذلك يبدو 
والنزيه  املستقل  الوطني  باملعيار  وزير  ملواصفات  طرح  أي 

ضربًا من الخيال ومناسبة لالستهجان والرفض .
معينة  قطاعات  في  االنتقام  روح  سيادة  هو  الرابع،  السبب 
التخلي عن منصب وزاري معني لشخصية خارج  إذا جرى 

البرنامج املعد سلفًا للتراضي والتقاسم .
السبب الخامس، الوالءات الخارجية التي تتوالد وتتكاثر يوميًا 

.إن هذه االسباب وسواها الكثير
 سوف تتكرر مرارًا عند اية عملية لتشكيل حكومة جديدة ، 
ليضيع من الزمن سنة او اكثر في مهاترات وجري وراء سراب 
السلطة التي ال يمكنها ان تحكم بهذه املواصفات ، بل ال اكاد 
النهيارات  تمهد  االوضاع  هذه  اّن  قلت  اذا  الواقع  عن  ابتعد 
جديدة قد ال تبقى في حدود جسم الحكومة وانما تتعداه الى 

بناء الدولة .

اللهم يّسر وال تعّسر
ال بد أن يتذكر الكهول والشيبة مّنا في هذه األيام العصيبة مقولة غوار الطوشة 
املترعة باليأس " اللهم يسر وال تعسر كما عسرت مشكلة الشرق األوسط " 
حيث قارب املردود من مالذنا الوحيد - النفط – الصفر ولم يعد قادرًا على 
تغطية سوء اإلدارة والفساد بل أنه لم يعد يكفي لدفع رواتب املوظفني تاركًا 
رحمة اهلل لتتكفل بإيجاد قوت من سعى في مناكبها يبتغي رزقه اليومي ومن 

حرمته األيام تمامًا من السعي ألجل قوته.
ثم جاء الوحش الشبح - الكورونا - ليداهم الناس في كل مكان حتى في أماكن 
العزاء ليحرمهم متعتهم الوحيدة في البكاء والعويل وفوق كل هذا وذاك نشطت 
الذئاب النهمة املتنكرة بلباس اإلسالم زيفًا كما تنكر الذئب بلباس جدة ليلى 
لتترصد الشعب العراقي وتمارس قتله وسلبه وإذالله وعبور حدوده كداعش 
ومثيالتها ولم يبقى لشعب العراق سوى ان يردد إزاء ذلك ما وصف به املوت 

أبا فرات "ذئب ترصدني وفي أنيابه – دم أخوتي وأقاربي وصحابي".
كانت انتخابات عام 8102 فرصة ذهبية لكي تنطلق على أساسها مسيرة البناء 
وتضميد الجراح والعقالنية واعالء هيبة العراق إذ أنها جاءت بعد االنتصار 
سالمة  ووضعت  هيبتها  العراقية  املسلحة  القوات  أعادت  حيث  داعش  على 
املواطن قبل سالمتها في امليدان وبذلك قضت على الطائفية وأسست لوحدة 

ومنعة البالد.
لكن ولألسف أن غالبية الشعب وكما يبدو أوهمها "إلـ ما يخافون اهلل " كما 
الوهم  وذهب  االنتخابات  ومقاطعة  والقهوة  البيت  في  بالبقاء  بالعراقي  يقال 
ببعضهم أن يدعي أن األمم املتحدة ستنظم لهم انتخابات بعد املقاطعة على 
القياس ولربما ذهب حسن الظن بالبعض اآلخر الى توهم أن الطبقة السياسية 
ُذلت  خ  ." عيوني  احكموا  "اتفضلوا  للمقاطعني  وتقول  نفسها  من  ستخجل 
التيارات املدنية في االنتخابات كما ٌخذل املعتدلون من الطبقة الحاكمة ذاتها 
وذهب الى صناديق االقتراع املؤدلجون طائفيا وقوميا وأتباع أصحاب مزادات 
املقاعد ولم يكتفي قادة املقترعني بفرصتهم هذه بل عززوها بالتزوير وحرق 

الصناديق و"االقناع بالسالح ".
دماء  وتحملت  بنواجذها  التسلط  فرصة  على  هكذا  الفائزة  األقلية  أمسكت 
شهداء االنتفاضة الثمانمائة وجرحاها الذي تجاوزوا العشرين ألفا وسجلتهم 
على ذمة الطرف الثالث الذي انشقت األرض وغيبته عن عيون لجانها الرفيعة 
هذه  السياسية  الطبقة  كبلته  الذي  الفداء  كبش  اضطر  ذلك  ومع  العديدة. 

بمحاصصتها الى االستقالة.
فتنفس  االعتصام  لتفرغ ساحات  األصفر  املارد  ربوع  من  كورونا  وطارت   
بتشكيل  املكلف  وزحلقوا  بالسلطة  التمسك  الى  وعادوا  الصعداء  املتسلطون 
تنتهي  ال  التي  مفاوضاتهم  الجمهورية  رئيس  فخامة  يطق  ولم  األول  الوزارة 
لترشيح مكلف جديد فقذفهم إضطرارا أو مكرا بهم بالسيد عدنان الزرفي قائد 
شباب البرملان املهمش. رأى املتمسكون بالسلطة في عدنان الزرفي عزرائيل 
الذي سينزع سلطتهم بعد أن ينزع عنهم تبعهم من الشباب القابل بسلطتهم، 
بدون  التكليف  رفض  إنه  قيل  من  الى  العودة  الراوي  على  والعهدة  فقرروا 

موافقتهم عليه أي الى الكاظمي الذي يتصدى لعتاة اإلنس والجن اليوم.
ما  وأهم  باألمس  حكومته  برنامج  الكاظمي  مصطفى  السيد   قدم  وأخيرًا 
يستشف من بعض فقراته الواقعية والحزم واهلل أعلم  
وال  يسر  اللهم  الى اهلل:  نتضرع  أن  إال  علينا  وما   ،

تعسر فقد تقطعت بنا السبل.

 العارضة جيجي تؤكد نبأ حملها 
من املغني زين مالك

 عبد الهادي كاظم احلميري

باريس- )أ ف ب( - باتت املوضة في فرنسا تعتنق 
بخجل القناع في محاولة لنزع البعد املقلق املالزم 
له فيما يشكل تعميم وضع الكمامة عند الخروج 
في ظل انتشار وباء كوفيد19-، بوادر ثورة ثقافية.
مالبس  مصممة  وهي  ماتيو  إيزابيل  بدأت 
للسينما وصاحبة متجر في مرسيليا في جنوب 
فرنسا صنع أقنعة قبل شهر مستخدمة مخزونها 
من األقمشة أو من خالل مالبس قديمة. أقنعتها 

ملونة مع نقوش زهور أو كريات صغيرة.
وتوضح لوكالة فرانس برس "ثمة طلب فعلي، لم 
نكن نتوقع ذلك بتاتا. فمطلوب منا أن نضع هذه 
األقنعة ملدة سنة ونصف السنة على األقل، طاملا 
بعض  نضفي  أن  ينبغي  لذا  لقاح  أي  يتوافر  لم 
الخياط  تاالمون  بيار  لدى  أما  عليها".  البهجة 
في حي ماريه الرائج في باريس فيسجل القناع 
الكحلي اللون أفضل املبيعات لديه، إال أن الزبون 
او  واحد  بلون  تصميما   15 بني  يختار  أن  له 

بزخرفات لتنسيقه مع سترات كالسيكية.
إدراج  تماما  املنطقي  "من  أن  الخياط  ويرى 
الرجالية فهو قد يستحيل  القناع ضمن املالبس 

أكسسوار موضة بامتياز".
ويبلغ سعر القناع لديه 15 يورو ويتضمن تفاصيل 

نجدها في املالبس الراقية مثل الحواشي.

رسمية  بزة  يرافق  قد  القناع  أن  الخياط  ويرى 
ليتماشى  واألبيض  األسود  "باللونني  ويكون 
استؤنفت  حال  "في  ويسأل  سموكينغ".  بزة  مع 
دار  في  جميعا  أنفسكم  تتصورون  هل  العروض 

األوبرا مع أقنعة طبية زرقاء؟"
وقد زادت عمليات البحث عبر االنترنت عن األقنعة 
بنسبة 496 % خالل الربع األول من العام 2020 على 
"ليست".  ما يفيد محرك البحث املكرس للموضة 
وبات القناع مع شعار سهم من تصميم األميركي 
األكثر  املنتج  األلفية،  جيل  نجم  ابلو  فيرجيل 

بسعر  القناع  ويباع  العالم.  في  للرجال  شعبية 
أعلى  لكن سعره  املخزون  انتهاء  95 دوالرا حتى 

بثالث مرات على منصات بيع القطع املستعملة.
إلضفاء  طريقة  بألف  "إنستغرام"  تطبيق  ويعج 
املوضوع  أن  إال  القناع  على  شخصية  تفاصيل 
الفاخرة  السلع  شركات  في  "حساسا"  يبقى 
األكسسوار  هذا  يصبح  أن  في  رغبة  "ثمة  حيث 
من مخلفات املاضي بأسرع وقت ممكن" على ما 

يشدد مؤرخ املوضة أوليفييه سايار.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

عالقة حّساسة بني القناع واملوضة 
في شركات السلع الفاخرة

واشنطن-)أ ف ب( - أكدت عارضة األزياء 
جيجي حديد أنها حامل بطفلها األول من 
املغني زين مالك، وذلك خالل مقابلة ضمن 
البرنامج الحواري الذي يقدمه الكوميدي 
األميركي الشهير جيمي فالون الجمعة.
وترتبط حديد بعالقة متقطعة مع مالك منذ 
2015، وهي احتفلت بعيد ميالدها الخامس 

والعشرين معه في الحجر املنزلي في 
مزرعة والدتها بوالية بنسلفانيا األميركية 
نهاية األسبوع الفائت.
وكانت وسائل إعالمية أميركية نشرت 
أنباء عن حمل جيجي حديد باالستناد 
إلى تصريحات أدلت بها مصادر عائلية 
ملوقع "تي أم زي" املتخصص في أخبار 
املشاهير.
وقالت جيجي حديد عبر الفيديو ضمن 
برنامج جيمي فالون الذي يبث الجمعة 
"تعلمون بطبيعة الحال أننا كنا نرغب 
باإلعالن عن ذلك بطريقتنا، لكننا 
متحمسان وسعيدان وممتنان للغاية 
لألمنيات الطيبة والدعم من الجميع".
وتعيش جيجي حديد مرحلة الحجر في 
نيوهوب على بعد حوالى خمسني كيلومترا 
من فيالدلفيا مع زين مالك ووالدتها 
يولندا حديد وشقيقتها بيال وصديقتها 
ليا ماكارثي.
لكن حديد التي شاركت في عروض أزياء 
لبعض من أكبر دور األزياء والعالمات 
التجارية بينها "شانيل" و"فيكتورياز 
سيكريت"، أبدت ارتياحها لكونها "في 
املنزل سويا مع عيش هذه التجربة يوميا".

طوكيو-)أ ف ب( - ابتدع حوض أسماك ياباني مغلق حاليا 
تعويد حيواناته  مبتكرا إلعادة  كوفيد19-، حال  وباء  بسبب 
املائية على البشر إذ دعا القائمون عليه العامة إلى إرسال 

فيديوهات تظهرهم يحدثونها عن بعد.
املائي في برج طوكيو سكايتري  يزال حوض سوميدا  وال 
بسبب  العامة  أمام  مغلقا  اليابانية،  العاصمة  في  الضخم 
تفشي فيروس كورونا املستجد، ما أدى إلى إظهار بعض 

األجناس خوفا من البشر.
تعد  "لم  تويتر  على  حسابه  عبر  املائي  الحوض  وكتب 
باستثناء  بشرا  ترى  الحوض  في  املوجودة  الكائنات 

الحراس، وهي بدأت تنسى وجودهم".

الرمل  في  تختبئ  اإلنقليس  "أسماك  أن  الحوض  وأوضح 
يطرح مشكلة في  ما  بجانبها"،  يمرون  الحراس  رأت  كلما 

متابعة وضعها الصحي.
أنها  كما  رملية  تالل  في  الصغيرة  األسماك  هذه  وتعيش 
أسماك  أن  غير  األخرى.  الكائنات  من  بطبيعتها  تخاف 
سوميدا  حوض  في   300 حوالى  عددها  البالغ  اإلنقليس 
املائي كانت معتادة على الزوار ولم تكن تتفاداهم إال نادرا.

وقد دفع هذا الوضع بحوض األسماك الياباني إلى تنظيم 
"مهرجان الوجوه" عبر الطلب إلى العامة إرسال فيديوهات 
من املنزل إلى أسماك اإلنقليس عن طريق تطبيقات محمولة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

كوفيد19-  وباء  أزمة  توقظ   - بلغراد-)أ ف ب( 
آخر  مرض  عن  البلقان  في  ذكريات  الراهنة 
يوغوسالفيا  نجحت  فقد  العدوى...  شديد 
الشيوعية قبل حوالى نصف قرن في وأد آخر 
وباء جدري واسع النطاق في القارة األوروبية.
فعل  ردة  أن  كما  متوافرا  اللقاح  كان  وقد 
السلطات كانت سريعة من خالل تلقيح السكان 
أسابيع  في  نسمة،  مليون   18 أي  جميعهم، 
دون  انعكس حصيلة ضحايا خفيفة  ما  قليلة 

عتبة األربعني وفاة.
للمخرج  إلهام  مصدر  الوباء  هذا  شكل  وقد 
فيلمه  إلنجاز  ماركوفيتش  غوران  الصربي 
سنة  الصاالت  إلى  خرج  الذي  فيرا«  »فاريوال 
1982 وال يزال يثير اهتمام الكثير من سكان 
يوغوسالفيا السابقة القابعني حاليا في املنزل 

بسبب وباء كوفيد19-.
عهد  في  الصحية  السلطات  فعالية  وتثير 
عشية  الحنني  من  بعضا  تيتو  بروز  جوزف 
الزعيم  لوفاة  األربعني  السنوية  الذكرى 

اليوغوسالفي السابق.
كانت  زمن  على  البعض  يترحم  صربيا،  في 
الطبية خالله مجانية ومنظمة بشكل  الرعاية 
جيد كما كانت سلطاته محط ثقة لدى السكان 

للتلقيح  املناوئة  املؤامرة  نظريات  تكن  ولم 
تسري على نطاق واسع كما يحصل راهنا عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.
عالم  وهو  رادوفانوفيتش  زوران  ويستذكر 
بني  الناس  »انقسم  بلغراد  في  متقاعد  أوبئة 
كانوا  لكنهم  لها  ومناوئ  لالشتراكية  محب 
الصحية.  واملنظومة  بالنظام  جميعا  يؤمنون 
وكان  األطباء  بقرارات  يشكك  أحدهم  يكن  لم 

الجميع يريد تلقي اللقاح«.
بلدان  في  للتلقيح  املعارضة  الحمالت  وتلقى 

عدة صدى قويا في البلقان، بدفع خصوصا من 
فنانني وكتاب وشخصيات بينهم العب التنس 
نوفاك ديوكوفيتش املصنف أول عامليا والذي 

أبدى معارضته »الشخصية« للتلقيح.
عناوين  أخيرا  الصربي  الالعب  تصدر  وقد 
ضد  التلقيح  فرض  رفضه  إعالن  مع  األخبار 
فيروس كورونا املستجد للتمكن من استئناف 
املواجهات الرياضية، ما أثار غضبا لدى علماء 

األوبئة في املنطقة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ما قصة املرض الذي ألهم السينما
وكيف انتقل من عراقي الى البلقان؟

حديث مع األسماك في حوض ياباني
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منذ   - ب(  ف  )فرنسا(-)أ  اوبرفيلييه 
في  فرنسا  في  الحجر  اجراءات  بدء 
أطباء  يستقبل  آذار/مارس،  منتصف 
باريس  ضواحي  إحدى  في  نفس 
شبابا ال سوابق نفسية لهم، يعانون 
عند  تصل  حادة«  هذيان  »نوبات  من 
املرض  أن  اعتبار  حد  إلى  البعض 

متجسد فيهم.
أنه  أو  كوفيد«  »أنا  يقول  من  فمنهم 
»الفيروس في حد ذاته« أو يدعي »لقد 
كورونا«  فيروس  ضد  عالجا  وجدت 
ما  كل  عن  »مسؤول  أنه  يظن  أو 

يحصل«.
كريستني  ماري  الطبيبة  تقول 
 18 من  واحد  عن  املسؤولة  بوكوزان 
النفسي  الطب  مستشفى  في  قسما 
فيل-إيفرار في سني-سان-دوني وهي 
األزمة  من  تضررا  املناطق  أكثر  من 
نصف  النفس  طب  »في  الراهنة 
سماء  في  رعدية  +عاصفة  بأنه  ذلك 
صافية+ فهم أشخاص ال يعانون من 
مشاكل أساسا لكنهم يفقدون التوازن 
فجأة ويؤكد أقاربهم أنهم لم يعودوا 

يعرفونهم«.
في نهاية آذار/مارس، أعاد املستشفى 
انتشار  لتجنب  صفوفه  تنظيم 
أوبرفيلييه  قسم  وأصبح  الفيروس. 
الذي ترئسه الطبيبة لوكوزان، وحدة 
أيام   7 إلى   5 مدة  املرضى  الستقبال 
للتحقق من عدم إصابتهم بالفيروس. 
الفترة في  وهم يوضعون خالل هذه 

غرفة ال يحق لهم الخروج منها.
الرعاية  لطواقم  إمكانية  ذلك  ووفر 
الصحية ملراقبة هؤالء األشخاص مع 

ما يحمل ذلك من »مفاجآت«.
طبيب  وهو  سوبير  أنطوان  وأتى 
زمالئه  ملساعدة  باريس  من  نفساني 
في القسم. وعرف في البداية »مرحلة 
تأثير  للحجر  كان  فقد  تام.  هدوء 

مهدئ إال أن األمور كانت تغلي«.
دخول  نتوقع  »كنا  الطبيب  ويضيف 
توقف  مع  وضع ضعيف  في  مرضى 
يخضعون  مرضى  وفقدان  عالجهم 
لكن  لتوازنهم.  للعالج،  أساسا 
أشخاص  بإصابة  كانت  املفاجأة 
بنوبات  حياتهم  في  األولى  للمرة 

الشباب«.  صفوف  في  خصوصا 
محاولة إضرام انار في الجسم 

ماري- قارنت  انطباعاتها،  ولتأكيد 
الراهنة  البيانات  بوكوزان  كريستني 
من  أسبوع  في  مسجلة  بيانات  مع 

آذار/مارس 2019.
النوبات  شكلت  املاضي،  العام  ففي 
األولى 17 % من عمليات الدخول إلى 
الرجال  من  غالبية  مع  املستشفى 
لكن  عاما.   40 يبلغ  عمر  ومتوسط 
هذه السنة لم يسبق ل 27 % من الذين 
أن  أوبرفيلييه  في  القسم  إلى  دخلوا 
النوع.  أصيبوا بأي سوابق من هذا 
 34 إلى  األعمار  متوسط  تراجع  وقد 
عاما مع تعادل بني الرجال والنساء.

هؤالء  أن  سوبير  أنطوان  ويوضح 
املرضى املحجورين منذ أسابيع عدة 
في منازلهم »يعانون من حصر نفسي 
نوبات  أوجه،  في  ينعكس  قد  كبير 
تكون  قد  النوبات  هذه  حادة.  هذيان 
اكتئاب« فضال عن توقف  ناجمة عن 

مفاجئ في استهالك مخدرات.
التي  االضطرابات  هذه  تأخذ  وقد 
العظمة،  جنون  مع  تترافق  ما  غالبا 
مع  أحيانا  االضطهاد  هذيان  شكل 
»حصر نفسي هائل يشمل الشخص 
طواقم  واضطرت  ومحيطه«.  نفسه 
بالشرطة  االستعانة  إلى  الرعاية 

وهو  غرفته  في  شاب  تحصن  بعدما 
على قناعة بأن قاتال مأجورا يهدده.

واملمرضون  النفس  أطباء  ويشدد 
لهذه  والعنيف  الحاد  الطابع  على 
وهو  فاي  كزافييه  ويروي  النوبات. 
»في  املستشفى  في  صحي  كادر 
محاولة  شهدنا  قصير  وقت  غضون 
جسمه  في  للنار  شخص  إضرام 
ومحاولة  بالذبح  انتحار  ومحاولة 
من  أفراد  بحضور  نافذة  من  القفز 

العائلة«.
وتوضح الطبيبة بوكوزان أن الوضع 
»يتأثر  النفسي  الطب  في  السريري 
وهي  بالواقع«  الدوام  وعلى  كثيرا 
من  النوع  هذا  واجهت  أن  سبق 
اعتداءات  خالل  الهذيان«  »نوبات 

.2015
ومن أجل الحصول على تحليل علمي 
تطال  أنها  تبدو  التي  الظاهرة  لهذه 
باشر  عاما،   35-18 فئة  خصوصا 
»تقييم  دراسة  فيل-إيفرار  مستشفى 
باشراف  املنزلي  للحجر«  سريري 

الطبيبة دومينيك جانويل.
نوبات  في  »ارتفاع  الطبيبة  وتقول 
فكل  مفاجئا  ليس  الحادة  الهذيان 
شي ممكن في الطب النفسي! لكن لم 
يطال ذلك الشباب؟« لكنها تشير إلى 

أن »املشكلة تشهد حال سريعا«.

أمراض نفسية جديدة
في فرنسا مع  احلظر 

ألعاب  قطاع  عائدات  تالشت   - ب(  ف  ماكاو-)أ 
مع  نيسان/أبريل  في  فعليا  ماكاو  في  القمار 
تسجيل الكازينوهات أسوأ النتائج في تاريخها 
فيروس  تفشي  ملنع  فرضت  التي  التدابير  وسط 
على  تعتمد  التي  املدينة  في  املستجد  كورونا 
السياحة. وأظهرت أرقام مكتب مراقبة وتنسيق 
 754 بلغت  القمار  ألعاب  عائدات  أن  األلعاب 
مليون باتاكاس )95 مليون دوالر( الشهر املاضي 
-- بانخفاض بنسبة 97 باملئة عن عائدات الشهر 
نفسه العام املاضي والتي بلغت 3 مليارات دوالر.
السابقة  البرتغالية  املستعمرة  هذه  وأغلقت 
شباط/فبراير  في  ألسبوعني  الكازينو  صاالت 
ولكن  الصني،  وسط  من  الفيروس  تفشي  مع 
فيما أعادت فتح أبوابها إال أن تدابير الحد من 
ال  الرئيسي  البر  من  الزوار  أن  تعني  الفيروس 
الكازينوهات  يجعل  ما  املدينة  دخول  يمكنهم 

خالية من الرواد.
وانخفضت العائدات بنسبة 11 باملئة من كانون 
للمرة األولى،  الفيروس  الثاني/يناير عند ظهور 
شباط/ في  باملئة   88 بنسبة  تدهورت  ولكنها 

فبراير و80 باملئة من آذار/مارس.

يومية  خسائر  املشغلني  كبار  من  عدد  ويتكبد 
ولكن  تشغيل.  كلفة  بشكل  الدوالرات  بماليني 
بعكس الكثير من الشركات العاملية التي تعرضت 
كازينوهات  فإن  الصحية،  األزمة  خالل  لضربة 
لها بتخطي  الكبرى هي في موقع يسمح  ماكاو 
من  هائلة  بمبالغ  تحتفظ  كونها  الحالية  األزمة 

األموال من فترة االزدهار.
الس  كازينوهات  مشغلي  من  العديد  وبعكس 
تحت  ترزح  ال  ماكاو  كازينوهات  فإن  فيغاس 

ديون طائلة.
املحلل  قال  نيسان/أبريل  ملطلع  تعود  مذكرة  في 
إن  تشيس  مورغان  جي.بي  لدى  كيم  اس  دي 
الجتياز  السيولة  من  يكفي  ما  "لديهم  املشغلني 
قريبة من  الفترة غير املسبوقة من عائدات  هذه 

الصفر ألكثر من عام"، وفق بلومبرغ نيوز.
وغاالكسي انترتينمنت مثال أنهت عام 2019 ب6,8 

مليار دوالر من االحتياطات النقدية.
لكن التراجع الكبير في العائدات سيسدد ضربة 
80 باملئة  قوية لحكومة ماكاو التي تحصل على 

من عائداتها من قطاع القمار.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

عائدات كازينوهات القمار .. صفر

من  الجمعة نسخة جديدة  الشهيرة،  البريطانية  »كوين«  فرقة  تطرح   - -)أ ف ب(  لندن- مكسيكو 
آر ذي تشامبينز« مع غناء آدم المبرت، في عمل يعود ريعه لدعم الطواقم  »وي  أغنيتها األشهر 

الطبية املشاركة في جهود مكافحة وباء كوفيد19- في العالم.
وسترفق هذه األغنية التي أعيدت تسميتها »يو آر ذي تشامبينز« تحية إلى أفراد الطواقم الطبية، 
كورونا  فيروس  ضد  يكافحون  التمريضي  الجسم  في  أعضاء  أطباء  تظهر  مصورة  نسخة  مع 
املستجد حول العالم. ويعود ريع هذه األغنية إلى صندوق التضامن ضد كوفيد19- التابع ملنظمة 
الصحة العاملية التي تقدم بزات طبية وعدة للكشف عن اإلصابة بالفيروس وتدريبات للمعالجني 

املنخرطني في الصفوف األمامية ملواجهة الوباء.    بقية اخلبر على موقع )الزمان(

وفاة املغني املكسيكي أوسكار تشافيز بكورونا


