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بثقل  االحتجاجات  ميدان  إلى  العراق  في  الطلبة  نزول 
كبير، سيكون بداية التصعيد الذي ال رجعة فيه إلى نقاط 
ابتدائية سابقة. والحركة الطالبية العفوية التي تتدفق إلى 
الردود  من  نوع  البالد هي  بغداد وجنوب  في  الساحات 

على أي تيار سياسي يدعي احتكاره للشارع.
لقد تحولت حركة االحتجاج إلى ثقافة تترسخ بالساعات 
األكبر  القضية  وتلك   ، وصدورهم  العراقيني  عقول  في 
التي ال تستيطع أن تحتويها أية إجراءات سلطوية أمنية أو 

حكومية عند تشكيل حكومة جديدة . 
السلطوي  التكوين  ثقافة  من  جزًء  كان  الفساد  اّن  كما 
والسياسي ، فإّن االحتجاج  هو ثقافة لها رؤى مستنبطة 
الجميع  يفهمها  ثقافة   ، أعلى  إلى  صعودًا  األدنى  من 
ترفل  انها  من  بالرغم   ، جديدًا  يوم  كل  إليها  ويضيفون 
بأبواق  ومحاطة  الجرحى  وآالف  الشهداء  مئات  بدماء 

السلطات املختلفة الكاذبة واملزيفة .
للسلطة  كان  ولو   ، للتقنني  قابل  غير  الطالبي  التصعيد 
تأسيس  منذ  الوطنية  الحركة  تاريخ  قراءة  على  قدرة 
الدولة العراقية الحديثة لوجدت اّن الطلبة دائمًا هم رأس 
تحريك  من  ذلك  على  يترتب  وما  الشعبية،  االنتفاضات 
النسيج االجتماعي كله في اتجاه التعبير عن إرادة الرفض 
للظلم وتعضيد مسيرة التحدي التي تبدو املنطقة الخضراء 
تطمينات خارجية،  تحت  ربما  تمامًا،  فهمها  عن  معزولة 
ألّن   ، اليومية  األخطاء  من  أكبر  استراتيجي  خطأ  وهذا 
بوصمة  مطبوع  الدوام  على  الخارجية  الضمانات  تاريخ 

نكث الوعود وتقّلب املصالح .
امليدان الذي يشغله الطلبة املحتجون، من الصعب اختراقه 
النموذج  هم  الطلبة  ألّن   ، البهلوانية  السياسية  باأللعاب 
الشوارع  في  املرفوع   الشعار  لتطبيق  واألصلح  األمثل 

بشأن اإلقفال على القضية.

موسم الرياض يشهد أغلى إطاللة لفنانة عربية كالم صريح

أكثر من سبِع ساعاٍت انقضْت على إسعافي املتظاهرين الجرحى، رضوض، اختناق، كسور، 
فسخ، فقدان أحد األعضاء مثل العني واليد والساق، مما استوجَب نقلهم إلى املشفى، كأّني 

في ساحة حرب،  أربكتني فتاة حامل دخلْت مختنقًة إلى الخيمة تبكي وتصيح:
- ابني سيموت في بطني.

استكانْت  األوكسجني على وجهها حتى  كمامة  رباطة جأشي ألضع   ُ استعدت ما  سرعان 
وتوقَّفْت عن النحيب. لم تمض سوى دقائق حتى وصَل أحد املتظاهرين بريعان الصبا وجرٍح 

ُ بنافورة دم من رأسِه، استغاَث بي: ينزف
- دكتورة ال أريد أْن أموت، أنا الوحيد ألمي.

الذي  البريء  دمِه  نزِف  بإيقاف   ُ كثيرًا ألني نجحت ُ اهلل  الجريحة وحمدت كلماته  أوجعتني 
ُ األمان  ُ وأعطاه ُ أنَّ أحد أفراد مكافحة الشغب استدرجه ُ منه َب معطفي األبيض، عرفت خضَّ
لئيمٍة؛ كمائن الجبناء ال  ُ بطلقٍة مطاطيٍَّة  باملرور إلى الجهة األخرى، وبينما كان يعبر باغته
خياشيمي،  تمأل  الجرحى  املتظاهرين  دم  ورائحة  التظاهرات،  في ساحة  تحصى  وال  ُعد  ت
ُ من قيء نتيجة االختناق مازال على أرض الخيمة، لكنَّ نفسي لم تجزع أو تشعر  وما لفظوه
أني  بيٍد حانيٍة وال ترتجف، حتى  ُ جراحهم وأعالج حروق أجسادهم  ُ أخيط بالغثيان، كنت
ُ مع املسعفات إلى بداية جسر الجمهورية إلنقاذ املتظاهرين الجرحى، عندما عجزْت  هرعت
ُ صفير الرصاص، فيخفق قلبي  ُ أسمع ُكتك عن نقلهم بسبب كثرة املصابني، كنت عربات الت
ُ شهقة أوكسجني تدخل إلى شعاب رئتيه املختنقة،  برهًة ثم انشغل بمعالجة متظاهر ينتظر
ُ بشجاعة هؤالء  ُ معطفي األبيض الذي رسمْت عليه دماء الضحايا أجمل لوحٍة تنطق تأمَّلت
وإجابتهم  بتوترهم   ُ لي ِصدارًا جديدًا، فوجئت يجلبوا  لكي  أقربائي   ُ الفتيان، وحني هاتفت

الغاضبة:
- سنأتي حتى نأخذِك..

- ال..
- أنِت مجنونة.

- ال أريد معطفًا جديدًا، ولْن أغادر ساحة التحرير.
َب بدماء املتظاهرين، وهل هناَك وساٌم أرفع من هذا؟   ُضِّ أجل سأظلَّ بهذا املعطف الذي خ
هكذا  حياتي.  من  رمق  آخر  حتى  الباسلة  بدمائهم  ح  املوشَّ البهي  املعطف  بهذا  سأحتفظ 
ُ من الجوع،  انقضت الساعات ولذا لم أشعر كيف مرَّْت؛ إالَّ حني بدأْت عصافير بطني تزقزق
 ُ تركت جائعات؛  مثلي  ُنَّ  ك املسعفات  فزميالتي  طعام،  بطلب شطيرة  احتواني  الخجل  لكنَّ 
ُ الشمس واجمًة وهي تنصهر بتؤدٍة عند الضفة البعيدة  الخيمة بحثًا عن مطعم قريب، وجدت
ُ أمام أنظاري بمخالٍب متوحشٍة إلى  ُنهب ت من نهر دجلة، كما لو أنَّ شمس بغداد الحنون 
بكثافة على  يتصاعد  املسموم  الدخان  كان  بينما  قلبي  فانكمش  الخضراء؛  املنطقة  مخادع 
لم أكن  املكان بني شهقة وأخرى،  الرصاص يطغي على  لعلعة  الجمهورية، وصوت  جسر 
 ُ ُ عن مطعٍم يبيع ُكتك بعمر الَوْرد وسألته ُ إلى سائق عربة ت أعرف إلى أين أمضي؟ ولذا لجأت
ُ في جوف فمه وعينيه  إْذ لم أر سوى أسنانه تلمع م بوجهي؛  ُ تبسَّ الوجبات السريعة، كأنَّه
الباب الشرقي، وسحنة وجهه املدهونة بسخام  الوامضتني، نتيجة الظالم الذي غزا سماء 

الدخان، هتَف فرحًا:
- أركبي دكتورة..

سًا من هيئتِه الحبشيَّة! إنَّما خشيًة من ضرر  ُ، ليس توجِّ ُ في الصعود معه ُ أني تردَّدت أعترف
وخيم قد يباغتني خارج أسوار ساحة التحرير من قبل جهات مريبة ومجهولة، بعد سماعي 

ُ بخجٍل: الختطاف أحد الناشطني، سألته
- هل بوسعَك أْن تجلب لي شطيرة فالفل؟

.ُ ُ لِك املطعم كلَّه - بل أجلب
النقود، صرَخ  ُ حقيبتي ألعطيِه  فتحت أتوقَّعها، وحني  لم  فمي ضحكٌة صادحٌة  من  قفزْت 

مهتاجًا:
- ماذا تفعلني يا دكتورة؟

- أعطيَك ثمن شطيرتني، واحدة لَك واألخرى لي.
اٍذ، كأنَّ دمعًا بريئًا احتشَد فيهما على حني غرَّة وقال بحزم: ُ بضوٍء أخَّ برقْت عيناه

- أيَن أجدِك يا دكتورة؟
 ُ ُكتك وقبل أْن يمضي، رجوته َل عربة الت ُ بيدي نحوها، شغَّ - في خيمة املسعفات. وأشرت

ُْذ النقود، أزعل عليك واهلل. قائلًة: - خ
نظر نحوي بثباٍت وقاَل بحرقٍة: - شهامتي ال تسمح لي بذلك.

وانطلقَ سريعاً بعربة التُكتك وتركني منذهلةً بعبارتهِ املؤثِّرة التي 
صعقتني حتى امتأل صدري بحبور عجيب، كأنَّ نشيد موطني 

أخَذ يصدح في أعماقي.

 الرياض - الزمان 
كعادتها في لفت االنظار الى ماهو خارج 
السياق الغنائي اشعلت الفنانة اإلماراتية 
أحالم حفلها بختام موسم الرياض، حيث 
“ليلة  اسم  تحمل  لها  ليلة  تخصيص  تم 

فنانة العرب”.
الفنانة اإلماراتية تألقت في الحفل، الذي 
إطاللت   5 بـ  ساعات،   5 الـ  قرابة  استمر 
األولى  اإلطاللة  كانت  حيث  مختلفة، 
بفستان أسود شديد األناقة مزين بريش 
أسود من الخلف، مع قفازات تحمل رسمة 

العني الزرقا إلبعاد الحسد.
عن  عبارة  فكانت  الثانية  اإلطاللة  أما 
فستان ذهبي المع له أكمام طويلة، وكانت 
الكافيه  بلون  بفستان  الثالثة  اإلطاللة 

فوقه كاب مما منحها إطاللة ملكية.
اإلماراتية  للفنانة  الرابع  اإلطاللة  وكانت 
تاج  ووضعت  أنيق،  أبيض  فبفستان 
أما  رأسها،  على  األبيض  باللون  ضخم 
أصفر  فستان  فكانت  األخيرة  اإلطاللة 
الحفل  خالل  أحالم  وتزينت  مميز. 
األملاس  تاجر  من  مميزة  بمجوهرات 
بلغت  والتي  حليمة،  سامر  اللبناني 
7 مليون دوالر، وكانت عبارة عن  قيمتها 
من  لها  خصيصًا  صممت  وأقراط  عقد 
أحجار األملاس األصفر والزمرد األخضر، 
أغلى  تعتبر  أحالم  إطاللة  جعل  ما  وهو 

إطاللة لنجمة عربية حتى اآلن.
وكانت الفنانة اإلماراتية أحالم قد نشرت 
على  الحفل،  لبوستر  صورة  قبل  من 
حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، 
وعلقت قائلة: ” تكليف وتشريف ان تكون 
#احالم  اسمي  وتحمل  منفرده  ليله  لي 

وفي ختام موسم الرياض”.
تركي  املستشار  معالي  “شكرًا  وأضافت: 
ال الشيخ على تقديرك الكبير لي وملسيرة 
بـ  توجت  عام  وعشرين  خمسه  استمرت 
جمهوري  انتظركم  #ليلة_فنانة_العرب 
الذي طاملا دعمتوني في مسيرتي ولوالكم 

ملا كنت #احالم #بنت_زايد”.

أجرت   - ب(  ف  املتحدة(-)أ  )الواليات  إفيريت 
»777-إكس«  بوينغ  الطويلة  املسافات  طائرة 
إيجابية  خطوة  في  لها،  تجريبية  رحلة  أول 
ال  التي  الطائرات  لصناعة  األميركية  للشركة 

تزال تحت وطأة أزمة طراز »737 ماكس«.
وأقلعت الطائرة بعيد الساعة العاشرة صباحا 
)18,00 ت غ( من مطار باين فيلد في إفيريت 

في والية واشنطن في شمال غرب البالد.
الجديد من  الطراز  لهذا  األولى  الرحلة  وكانت 
في  أساسًا  مقّررة  الطويلة  املسافات  طائرات 
صيف 2019، لكّنها أرجئت بسبب مشاكل في 
محّرك »جي إي 9 إكس« الجديد الذي تصّنعه 
إلى صعوبات  إضافة  إلكتريك«  »جنرال  شركة 

تتعّلق بعمل األجنحة والبرامج املعلوماتية.
مّرتني،  مجّدًدا  الرحلة  أرجئت  األسبوع  وهذا 
الجّوية  األحوال  الخميس بسبب سوء  األولى 
الجمعة  ثّم  ومن  الشركة،  أعلنت  ما  وفق 
املتحدث  وصَرَخ  قوية.   رياح  هبوب  بسبب 

باسم الشركة جوش غرين »نعم!« لدى ارتفاع 
اختفت  ما  وسرعان  املدرج.  عن  الطائرة 
تبدأ  السبت،  وبرحلة  السحب.  بني  الطائرة 
بوينغ سلسلة تجارب جّوية على هذا الطراز، 
بالنجاح،  تكّللت  ما  إذا  إنجازها،  بعَد  سُتقّدم 
باالستخدام  تصريح  على  للحصول  طلًبا 
للطيران.  الفدرالية  الوكالة  من  املدني  للنقل 

سعتها  تتراوح  التي  »777-إكس«  وطائرة 
ملنافسة طائرة  راكبًا مصممة  384 و426  بني 
حتى  بوينغ  حصلت  وقد  »إيه350«  إيرباص 
هذا  من  طائرة   340 شراء  طلبات  على  اليوم 
الطراز غالبيتها من سبع شركات طيران عاملية 
ضخمة هي طيران اإلمارات ولوفتهانزا وكاثاي 
باسيفيك والخطوط الجوية القطرية والخطوط 

الطراز  هذا  ويتمّيز  السنغافورية.  الجوية 
في  يسهم  ما  طرفيهما،  طي  يمكن  بجناحني 
التقليل من استهالك الوقود ويسّهل ركنها على 
املدرج. وتعتزم »بوينغ« تسليم أولى الطائرات 

من هذا الطراز مطلع العام املقبل.
ويمّر عمالق صناعة الطائرات األميركي بأخطر 
بها  ُمني  انتكاسات  بسبب  تاريخه،  في  أزمة 
االنتكاسات  هذه  وكّلفت  ماكس.   737 طراز 
قيمتها  بلغت  خسائر  اليوم  حتى  »بوينغ« 
الفاتورة  هذه  أّن  علمًا  دوالر،  مليارات   9,2
عندما  الجاري   29 في  األرجح  على  سترتفع 
ستعلن املجموعة نتائج الربع األخير من العام 

املنصرم.
تحّطمت  حني  ماكس«   737« كابوس  بدأ 
يقّل عن  زمني  بفارق  الطراز  هذا  من  طائرتان 
خمسة أشهر. وفي قرار غير مسبوق في تاريخ 
العاملّي  األسطول  كّل  مِنع  الحديث،  الطيران 
آذار/  13 التحليق منذ  الطائرات من  من هذه 

أحدث طائرة مدنية للمسافات الطويلة
تنجح في أول اختبار 
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مدينة  أعلنت   - ب(  ف  )أ  كونغ-  هونغ 
كونغ  هونغ  في  الند"  "ديزني  مالهي 
األحد  من  بدًءا  أبوابها  سُتغلق  أّنها 
فيروس  بسبب  آخر،  إشعار  وحّتى 
كورونا املستجّد، وهو قرار اُتخذ غداة 
إعالن حال الطوارئ الصّحية القصوى 

في املدينة.
"كإجراء  بيان  في  الند"  "ديزني  وقالت 
الوقاية  جهود  مع  وتماشًيا  احترازّي، 
ُنغلق  فإّننا  كونغ،  أنحاء هونغ  كّل  في 
كونغ  هونغ  في  الند  ديزني  حديقة 
موقًتا من أجل صّحة زّوارنا وموّظفينا 

وسالمتهم".
بارك" أيضا  "اوشن  واعلنت منافستها 

إغال ابوابها.
في  التنفيذية  السلطة  رئيسة  وكانت 
املنطقة كاري الم أعلنت حالة الطوارئ 
إجراءات  وأعلنت  املدينة  في  القصوى 

مشددة للحد من انتشار الفيروس.
ينتقد  بينما  اإلجراءات  هذه  وجاءت 
إدارتها  كونغ  هونغ  سكان  من  جزء 
لألزمة، إذ دعا مسؤولون في املعارضة 
وخبراء إلى وقف أو على األقل الحد من 

أعدادا القادمني من الصني القارية.
بالفيروس  إصابات  خمس  وسجلت 
أربعة  بينها  ووهان،  في  ظهر  الذي 
أشخاص وصلوا من الصني إلى محطة 
للقطارات فتحت مؤخرا في وسط هونغ 

كونغ.
وهددت نقابة شكلت مؤخرا لعاملني في 
بتحرك  بالقيام  األحد  الصحي،  القطاع 
شباط/ من  الثالث  من  اعتبارا  جماعي 
إجراءات  الحكومة  تتنب  لم  إذا  فبراير 
من  أشخاص  قدوم  منع  إلى  تهدف 

الصني القارية.
تسجل  لم  التي  الجمعية  هذه  وتؤكد 

طلبات  تلقت  أنها  رسميا  كنقابة  بعد 
في  ويعمل  شخص.   3700 من  انتساب 

مستشفيات املنطقة 76 ألف شخص.
وعارضت الم إغالق الحدود معتبرة أنه 
ال ضرورة لهذا اإلجراء الصارم حاليا. 
لكنها اعلنت إلغاء كل الرحالت الجوية 
حتى  ووهان،  من  القادمة  وبالقطارات 

إشعار آخر.
على  قيود  تفرض  لم  أنه  وأوضحت 
الصينية،  املدن  بقية  مع  الرحالت 
مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه على كل 
كتابة  القارية  الصني  من  يصل  مسافر 

استمارة طبية.
املغلقة  والجامعات  املدارس  تفتح  ولن 
السنة  رأس  عيد  بمناسبة  حاليا 
الصينية، أبوابها قبل السابع عشر من 

شباط/فبراير.
مثل  النشاطات  من  سلسلة  وألغيت 

املاراتون الذي كان يفترض أن ينظم في 
التاسع من شباط/فبراير.

ماكاو  سلطات  أعلنت  جهتها  من 
املجاورة لهونغ كونغ عن ثالث إصابات 
خمسة  إلى  يرفع  ما  كورونا  بفيروس 

عدد املصابني بهذا املرض.
نسوة  هم  الجدد  الثالثة  واملصابون 
قدمن إلى ماكاو عن طريق هونغ كونغ، 

حسبما ذكرت السلطات.
ضربة  املالهي  مدينتي  إغالق  ويشكل 
قاسية القتصاد هونغ كونغ الذي يعاني 
السياسية  األزمة  تبعات  من  أساسا 
حزيران/يونيو،  منذ  املنطقة  تهز  التي 

والحرب التجارية الصينية األميركية.
شخص   300 نحو  توفي   ،2003 وفي 
الساللة  من  بفيروس  كونغ  هونغ  في 
نفسها ألحق اضرارا جسيمة باقتصاد 

املنطقة.

الفايروس املرعب يغلق أشهر مدينة مالهي في آسيا 

القاهرة- الزمان 
الدكتور،  املصري  السابق  القلب  معهد  عميد  قال 
أصيب  النبوي،  خالد  الفنان،  إن  شعبان،  جمال 
بسبب  الخلفي،  التاج  شريان  في  قلبية  بجلطة 
ممارسته تمارين رياضية عنيفة في قاعة الرياضة. 
النبوي  أن  تلفزية  مداخلة  خالل  شعبان  وأضاف 

طبية،  دعامة  لتركيب  جراحية  عملية  أجرى 
معقبا: »نجحنا، إننا ننقذه بسرعة، ألنه فوق سن 
من  السابق  القلب  معهد  عميد  وحذر  الخمسني«. 
ممارسة الرياضة العنيفة أو العمل بجهد شاق ملن 
هم فوق الخمسني، قائال: »ينبغي ممارسة الرياضة 
البدنية  ولياقته  الشخص  عمر  حسب  بعقالنية 

قياسها  يتم  التي  القلب  ملعدالت  األقصى  والحد 
بشكل دوري«. وفي وقت سابق، نشرت زوجة الفنان 
املصري عبر صفحتها على »فيسبوك« قائلة: »خالد 
تدعولو«،  أرجوكوا  للمستشفى  ونقل  أوي  تعبان 
الصحية  األزمة  عن  تفاصيل  أي  عن  الكشف  دون 

التي تعرض لها.

انقاذ الفنان خالد النبوي في آخر حلظة 

لندن- الزمان 
فاز عالج رائد للسرطان من إنتاج شركة نوفارتس بدعم لجنة استشارية اتحادية 
في  جيني  عالج  أول  على  املوافقة  نحو  الطريق  يمهد  مما  املتحدة،  بالواليات 
التابعة إلدارة األغذية والعقاقير األمريكية عقار  اللجنة  املتحدة. ودعمت  الواليات 
الدم  سرطان  مرضى  لعالج  عليه  باملوافقة  وأوصت  باإلجماع  )تساجنلكوسيل( 
نقله  ما  األطفال حسب  بني  األكثر شيوعًا  الحاد( وهو  الليمفاوي  الدم  )ابيضاض 
موقع  وكالة رويترز. ومن املتوقع أن تصدر اإلدارة قرارها بشأن العقار في نهاية 
سبتمبر. واإلدارة غير ملزمة باتباع توصيات مستشاريها لكنها تنفذها في العادة. 
املنتجة  للشركة  فقط  ليس  كبيرة  نتائج  )تساجنلكوسيل(  على  للموافقة  وسيكون 
ثيرابيوتكس.  وجونو  فارما  كايت  ومنها  مشابهة  عالجات  تطور  لشركات  ولكن 
وتطور هذه الشركات عالجات تقوي خاليا الجهاز املناعي ملساعدته على التعرف 

على الخاليا السرطانية ومهاجمتها.
ويتوقع أن تصل تكلفة العالج الذي يعطى للمريض مرة واحدة إلى 500 ألف دوالر 
ومن املتوقع أن يجلب للشركات املنتجة مليارات الدوالرات. ونجاح )تساجنلكوسيل( 
سيساهم أيضًا في تقدم تقنيات مكافحة السرطان التي يحاول العلماء تحسينها 

منذ عقود وسيصعد بمجال العالج بالخاليا.

إجازة أول عالج جيني 
لسرطان الدم 


