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حــتى هــذه الـــســاعــة تـــبــدو االمــور في الـــســودان بــيــد
القيادات السـياسية التي تـقف مع االحتجاجـات الشعبية
في الـسـودان وتـدير دفـتـهـا بـالـتنـسـيق مع نـاشـطـ غـير

شهد السياسي العادي. معروف في ا
السـودانـيون يـصـرون على حتـقـيق اهدافـهم  ولـيس لهم
ـدنية إالّ أن يجـعلوا االنـتقال مـن احلالة الـعسكـرية الى ا
أمراً سريـع االجناز  مع تغـييـرات أساسيـة في االجهزة
االمنية لضـمان عدم االنقالب على  –االنقالب –من جهة

 وعدم االنقالب والغدر باجلماهير من جهة ثانية .
ـــنع أن يـــكـــون اجملــلس –الــوطـــني –ولــيس مـــا الــذي 
العـسكـري قائـداً للـفتـرة االنتـقالـية الـتي حددهـا العـسكر

بعام ? .
 نـعم  قـام العـسـكـر بـاخلطـوة االولى لـكن البـد أن يـكون
نح ـا  دنـيـة الـسودانـيـة  ثـلـون عن اجلـهـات ا مـعـهم 
كن أن االطـمـئـنان  ذلك انّ الـفـتـرة االنـتـقالـيـة طـويـلـة و
حتـدث فـيهـا أكـثـر من مـفـاجأة  السـيـمـا إذا وهـنت حدة
ـــعــيــشي االحــتــجـــاجــات مع الــزمـن وبــســبـب الــوضع ا

للمواطن .
ـســار الـذي يـســيـر فـيه احملــتـجـون اليـزال صــحـيـحـاً  ا
ويبدو انّ اجمللس العسكري يستجيب لعدد من اخلطوات
. لكن أفضل احللول والضـمانات هو ايكال مـهمة تسيير
شـوون البالد حلـكومـة تـوافقـية مـدنـية تـتسم بـاسـتقاللـية
وعـدم اخلــضــوع لــتــأثـيــرات خــارجــيــة ومـؤمــنــة بــوحـدة

السودان وسيادته  في انتظار انتخابات عامة.
يجتـاز السودانـيون مرحلـة تاريخـية مهمـة نحو تـغيير في
بنـية احلـكم  لم يشـهدوا مـثله مـنذ اكـثر من ثالثـة عقود
وال تزال تضحـياتهم الغـالية في حدودهـا الدنيا بـالقياس
ئات األلوف من الى دول عربية أخرى ضحّت شـعوبها 
االرواح الطاهرة  من دون أن تصل الى بر االمان أو أن

حتقق شيئاً من أهدافها .
ليتـغير من الـسودان مفـهوم الفـترة االنتـقاليـة العسـكرية
الـذي يـهـيـمن علـى الثـقـافـات الـسـياسـيـة والـسـلـطـوية في

بلدان العرب منذ عدة قرون .

هرجـانات الـثقافـية والـفنيـة في البالد تـسترعي ظاهـرة ا
االنـتـبـاه حـقـاً إذْ تـكـادُ ال تُـطـوى أيـام الـشـهر حـتـى جتد
مــهـرجــانـاً ثــقـافــيــاً في الـعــاصـمــة بـغــداد أو في إحـدى
احملافظـات بل هناك أكـثر من مهـرجان ثقـافي يحدث في
ـربـد في دورته أسـبـوع واحــد لـقـد حـضـرت مــهـرجـان ا
الثالثة والثالث قبل شهرين وكانت حتمل اسم صديقي
ستُ الـشـاعر الـبـصـري الـراحل حـس عـبـد الـلـطـيف و
فـارقـاً شـاسـعاً في الـتـنـظـيم والـضـيافـة وشـفـافـيـة تـعامل
ـــهــرجــان أضـف إلى حــضــور اإلداريـــ مع ضــيــوف ا
اجلمهور الالفت ب هذه الدورة والدورات السابقة التي
ـؤكـد أنَّ هـذا أقـيــمت بـعـد زوال الــنـظـام الــقـمـعي ومـن ا
ـائـز في هـذه الـدورة جاء من اكـتـسـاب جتـربة الـنـجاح ا
ـاضــيـة وجتــاوز أخـطــاء وهـفــوات الـدورات الــسـنــوات ا
السابقة ويبـدو أنَّ هناك خريطة عمل لـوجستية واضحة
ـهرجـان وجنـحـوا في تـطـبيق ـشـرفـون عـلى ا وضـعـها ا
مـفرداتـها بـشـكل دقـيق لقـد أدهـشني حـضـور اجلمـهور
هرجان وامتالء مقاعد قاعة القراءات النوعي طيلة أيام ا
الشـعريـة والتـقتـير بـعدد الـشعـراء الذين يـقرؤون في كل
جلسة على خالف الدورات السابقة التي كانت الفوضى
شـرف هـويتـهـا والضـيـافة الـبـائسـة مع تـوتر وارتـبـاك ا
عـلـيـهـا. لـكن ما يـحـسب ضـد هـذه الـدورة هـو عـشـوائـية
هـة لـلـضـيوف الـعـرب وقـد عـلـمتُ أنَّ هذه وجـَّ الـدعـوات ا
الـدعوات جـاءت وفقَ اجـتهـاد فـردي وعالقـات شخـصـيَّة
ولـيت األمـر انـتـهـى عـنـد هـذا احلـد فـلـقـد اشـتـكى هـؤالء
الضيوف وتذمَّروا كثيراً من تعامل موظفي مطار البصرة
معهم وح عادوا انـبرى أحدهم وكتب بلؤم واضح عن
مـشاهـداته لـواقع مـدينـة الـبـصرة اخلـدمي وكـأنَّه حـضر
همة صحفية لتقصي أحوال البصرة وجتاهل عن عمدٍ
ــريب احلـضـور الـبـهي لـلـجـمـهـور والـقـراءات في مـقـاله ا
الشعـرية الـرائعة والـضيافـة التي امتـازت باألناقـة والكرم
ـشــرفـ عـلى مــهـرجـان الــبـصـري الــبـاذخ. ولـذا أدعــو ا
ربد العريق في السنة الـقادمة أنْ يضعوا في خاطرهم ا
مــهــمـة انــتـقــاء الـضــيـوف بــنـاءً عــلى مــنـجــزهم اإلبـداعي
وتــوجــهــاتـهـم الـفــكــريـة ومــوقع حــضــورهم الــثـقــافي في
نافع الذاتية قبل بلدانهم وأن يبتعـدوا عن اجملامالت وا
ـربـد الـشـعري الـذي أصـبح اخـتـيـار ضـيـوف مـهـرجـان ا
عالمـة بـارزة في مـهـرجـانـات اإلبداع الـعـربي ولم تـمض
سـوى أســابـيع حـتى تـشــرَّفتُ بـحـضـور مــهـرجـان تـامـرَّا
الـذي أقيم في مـحـافظـة ديـالى مـدينـة الـبرتـقـال والبالبل
بالوقـت الذي كان يـقام مهـرجان حديـثة الـثقافي فـاحتار
ــدعــوون إلى أيّ مــهــرجــان ســيــحـضــرون? ومــنــهم من ا
حــضـر لـيــوم واحـد في ديــالى وشـدَّ الــرحـال إلى مــديـنـة
ـآذن فـي مـهــرجــان تــامـرَّا كــان الــتــنــظـيم الـنــواعــيــر وا
مـدهشـاً فـالشـاعـر توضع بـيـده بطـاقـة حمـراء زاهـية من
هـا دعـوة حلـضـور زفـاف وحـ قـبل أحـد اإلداريـ كـأنـَّ
يفـتـحهـا يجـد فيـها مـوعد قـراءة قـصيـدته الشـعريـة وتلك
مــبـادرة حـضــاريـة راقـيــة جـداً لم أشــهـد مـثــلـهـا في أي
مهرجان حضرتـه طيلة عمري الـشعري غير أني الحظتُ
أنَّ وجــوه الــشـعــراء تـتــكــرر في كل مــهـرجــان حــضـرته
ـربـد وجـدتـهم أمـامي في فـالـذي رأيـتـهم فـي مـهـرجـان ا
مـهـرجـان تامـرَّا  لـقـد خـطـرت في ذهنـي فكـرة اسـتـثـمار
ـهـرجـانـات ألهـداف إبـداعـيـة أخرى إذ مـصـاريف هـذه ا
ليس بـالضـرورة أنَّ يكون كل مـهرجـان يقـام في محـافظة
مـا مـكـرَّس للـقـراءات الـشـعـرية فـيـمـكن حتـويل تـكـاليف
هـرجـان إلى مسـابـقة إبـداعيـة في جـنس أدبي بدالً من ا
نـصَّة في كل عام أو اجتـرار القصـائد والـشعراء عـلى ا
بـدع في تلك احملـافظة تقد مـكافآت مـجزيـة لألدباء ا
قـترح يـسري تعـينـهم على طـبع كتـاب وسد رمق وهـذا ا
عروف ربد ا هرجانات باستثناء مهرجان ا على جميع ا
بــهــويــته الــشــعــريــة والــذي هــو مـحــراب وفــنــار جــمــيع
ـا ال يعـلم الكـثير أنَّ هـرجانـات الثـقافـية في الـعراق ر ا
هـرجانات الـثقافـية في العـراق أصبـحت تتكـاثر بطـريقة ا
مثـيرة فهـناك مهـرجان اجلـواهري مهـرجان الـكميت في
ميـسـان مهـرجان مـصـطفى جـمال الـدين في الـناصـرية
ـتنـبي في الكـوت مهـرجان تـامرَّا في بـعقـوبة مهـرجان ا
مــهــرجـان الــفـلــوجـة مــهـرجــان هـيت مــهـرجــان أكـيــتـو
مــهـرجـان الـســرد مـهـرجـان قــصـيـدة الـنــثـر نـاهـيك عن
تنبي وأخرى في الكرادة الفعاليات الثقافـية في شارع ا
مـــثل مـــقــهـى رضــا عـــلـــوان وقـــهــوة وكـــتـــاب إنَّ تـــنــوع
هرجـانات في البالد ظاهـرة ثقافـية مدهشـة تفتـقر لها ا
هـرجانات على الكثـير من البـلدان العـربية وحتـمل هذه ا
أجـنــحـتـهـا الـكـثــيـر من األمل وسـتـنـجب لــنـا الـكـثـيـر من
الــنــصــوص اإلبـداعــيــة ونــكـتــشف من خـاللـهــا عــشـرات
هرجانات وهب لكـن علينا أن جنـتهد في تقد هـذه ا ا
بطريقـة مبتـكرة في كل عام حتى
ال تُسـتهلـك وتصبح رتـيبـة فتـقفد
أهــدافــهــا ويــتالشـى ســطــوعــهـا
ــطـاف ويـغـيب وتـذبل في نــهـايـة ا

عنها اجلمهور.
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كــــشــــفـت مــــجــــمــــوعــــة من
الدراسات عن  أن هناك أدلة
عـــلــمـــيــة قـــويــة تـــظــهــر أن
الـــقــهـــوة جــيـــدة بـــشــكل ال
يــصــدق لــصـــحــة اإلنــســان
وإطـالــة عـمـره وان الــقـهـوة
تـــتــصــدى الربـــعــة امــراض
خــطــيــرة في االقل . ووفــقــاً
لـــتــحـــلــيل غـــذائي من 127
دراسـة فــإن شـرب الــقـهـوة
يــقـــلل مـن خــطـــر اإلصـــابــة
بالسرطان بنسبة تصل إلى
ـئة كمـا تقلل الـقهوة  20با
من خـطـر اإلصابـة بـأمراض
ــئــة الــقـــلب بــنــســبــة  5بــا
وخـطـر اإلصـابـة بـالـسـكـري

من الـــنــوع  2بــنـــســبــة 30
ـــئــة. ويـــقــلل مـن خــطــر بــا
رض بـاركنـسون اإلصابـة 
ـئـة. وحتـقق بـنـسـبة  30بـا
الـــــقــــهـــــوة ذلك عـن طــــريق
ـــضــادات إغــراق اجلـــسم 
األكــــســـدة الـــطــــبـــيــــعـــيـــة
وإصـالح احلـمـض الــنـووي
اخلــاص بــشــارب الــقــهــوة
وتـهـد الـقـهوة االلـتـهـابات
رتبطـة باإلجهاد وحتسن ا
ـــات. ولــيس كـــفــاءة األنـــز
مـــســتــغــربــاً أن يــعــيش من
يــشــربــون الــقــهــوة وتــزداد
ــتــوسط عن أعــمــارهم في ا
أولـــئك الـــذين ال يـــشـــربــون

القهوة.
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لندن  –الزمان 
كشف أطباء بريطانيون أن التعرّق الليلي الغزير
ـرض الـسـرطـان والتي ـشـيـرة  أحد األعـراض ا
ظـلـمـة من الـيوم. ووفق تظـهـر غـالبـا في الـفـتـرة ا
مـجـلـة   Expressوصف خـبــراء مـركــز بـحـوث
الـسـرطان   Cancer Research UKحدوث
حالـة التـعـرق السيـما أثـناء الـلـيل بأنه أحـد أبرز
أعـراض أمــراض الـســرطــان واسـعــة االنـتــشـار
وقـالـوا في تـقــريـر نـشـرته  RTإن ظـهـوره خالل
فـتـرة الـنـوم إشـارة واضـحة لـإلصـابـة بـسـرطان
الدم أو الغدد اللمفاوية أو العظم أو الكبد أو ورم
ـتــوســطــة. بــيــنــمــا أكــد مــخــتــصـون الــظــهــارة ا
بريـطـانيـون في األورام أن أسـبـاب التـعـرض ليال
عـنــد اإلصــابــة بــهـذه األنــواع من الــســرطــانـات
مازالت مجهولة ولم تتعرض لها دراسات حديثة.
ـــا يــكــون الــتـــعــرّق نــاجتــا عن واســتــدركــوا: ر

ناعة للخاليا السرطانية. مكافحة جهاز ا
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أظهـرت نتـائج دراسـة أجريت في
غـذيـات التي يـحـتوي الهـنـد أن ا
علـيـها كـوب من عـصيـر الـبرتـقال
تـوفـر وسـيـلة لـلـتـحـكم في ضـغط
رتفع. وقـال الباحثون: (إن الدم ا
فيـتامـ (سي) والبـوتاسـيوم في
البرتقال إلـى جانب معادن أخرى
تـوليـفـة نـاجـحـة خلـفض الـضغط

رتفع بطريقة طبيعية). ا
واعتمدت الدراسـة على استطالع
الـبـيــانـات الـصــحـيـة والــغـذائـيـة
لـ 22.5مــلـيــون شــخص بــالغ في
الهـنـد وتـبـ أن تـنـاول كوب من
عصـيـر البـرتـقـال كل يوم يـسـاعد
عـلى ضــبط مــسـتــويـات الــضـغط
ـرتـفع خـاصـة أن الـبـوتـاسـيوم ا
في الــبـــرتــقــال يــقــلـل من تــأثــيــر

الــــوجــــود فـــإن (آيــــفـــون (11
سيتوفـر على واحد أو أكثر من
أجــهـزة االســتــشــعــار عـلى أن
يـكــون كل واحـد مــنـهـا مــرتـبط
بـــدائــرة مـــعـــاجلــة خـــاصــة به
ـعـطـيات لـتـحـلـيل ومـعـاجلـة ا
الــــتي ســــتــــكــــون عــــبــــارة عن
مـركبـات كيـمـيائـية مـعيـنة. ولم
تـــــعـــــلق أبـل عــــلـى طــــلـــــبــــات
االستـفـسار في وقت تـكثـر فيه
الـــشــائـــعــات بــشـــأن األجــهــزة
توقع إطالقـها خالل الصيف. ا
وينتظر إصدار (آيفون  (11في

قبل. سبتمبر ا
ويـتـوقع خـبراء أن يـكـون سـعر
ـقــبل مــنــخـفــضـا هـاتـف أبل ا
وذلك بـــعـــد واجــهـت الــشـــركــة
األميركية الكثير من االنتقادات
رتفعة بشأن أسعار هواتفها ا

XS. وX  خصوصا

اجلارية بتقد ميزة غريبة.
ـــصـــدر أن الـــهـــاتف وأوضح ا
ـنــتـظـر بــقـوة هــذا الـصـيف ا
سـيــأتي بــأجــهـزة الســتـشــعـار
الــرائـحــة مــشــيــرا إلى أن أبل
تقدمت بـبراءة اختراع وتـنتظر

صادقة عليها. ا
وجـــــــــــــاء فـي وصـف بــــــــــــراءة
االخـتـراع أن الـهـاتف سـيـمـتلك
ـواد ـكــنه اكـتـشـاف ا نـظـامـا 
وجدة في الهواء الكيميائـية ا
مضيفا (قـد يكون اجلهاز قادرا
عـلى اسـتـشعـار رائـحـة الفم أو

اإلبط الكريهة). 
ــيــزة وتـــابع (ســـتــســـتــخـــدم ا
ـــواد أســـاســــا لـــلـــكـــشف عن ا
وجـودة في الهواء اخلطـيرة ا
الـتي قـد تـعـرض الـنـاس خلـطر

التسمم).
ـــيــزة إلى وفي حــال خـــرجت ا

ألوف األميركية قد تخرج عن ا
في هاتفهـا اجلديد (آيفون (11
ـتـوقع إطالقـه نـهـايــة الـسـنـة ا
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الــبــريــطــانــيـة إن شــركــة (أبل)
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خـفض ارتــفــاع الـضــغط وضـبط
مستـوى السـكر بـالدم إلى جانب
ـنـاعة. ويـحـتـوي الـكوب تعـزيـز ا
الواحـد من عصـير الـبرتقـال على
كل االحتـياجـات اليـوميـة للـجسم

. من الفيتام

الـــصــوديـــوم الـــزائـــد الــذي يـــتم
تناوله عن طريق ملح الطعام.

وبـحـسـب الـدراسـة الــتي عـرضت
ؤتـمر الـسنوي الـ70 أخيـراً في ا
للجمعية الـهندية ألمراض القلب
يــســـاعــد فـــيــتـــامــ (سـي) عــلى
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بعد إتصال هاتفي معها
شخصياً نفت  الفنانة اللبنانية
ديانا حداد شائعة وفاة الفنانة
اخملضرمة سميرة توفيق
وأكدت أنها بخير وتعيش
حياتها بشكل طبيعي في
بيروت وتتمتع بصحة جيدة
حيث أجرت معها هذا اإلتصال
الهاتفي بعد أن جاءتها مجموعة
كبيرة من اإلتصاالت متسائلة
من عدد من أهل الصحافة
واإلعالم ومحبيها عن صحة
الشائعة لتأتي بخبر اإلطمئنان
مستغربة تسريب هذه النوعية
ؤذية للفنان نفسه من األخبار ا
وأهله ومحبيه.
وكانت ديانا حداد قد نفت هذه
الشائعة من خالل حساباتها
الرسمية في وسائل التواصل
اإلجتماعي بحديث صورته من
تلفونها اخلاص مؤكدة عمق
احملبة التي جتمعهما معاً
وتواصلهما الدائم باستمرار.

{ طـــــهـــــران-(أ ف ب)  –تــــــســـــبــــــبت
الـفـيــضـانـات الـتي جتــتـاح إيـران مـنـذ
ــقــتل  76شــخــصــاً شـــهــر تــقــريـــبــاً 
وبأضـرار تقـدر بحـوالي ملـياري يورو
وفق تـقـديـرات رسـمــيـة جـديـدة نـشـرت
األحـد بــيـنـمــا ال يـزال شــرق الـبالد في
حـــالــــة تـــأهب.  وقـــال مــــعـــهـــد الـــطب
الـشـرعي الــوطـني في بـيــان نـشـر عـلى
مــوقـــعه (ارتــفع عــدد الـــقــتــلى إلى 76
ــقـتل خـمــسـة أشـخـاص جـراء قـتـيال 
الـفــيـضـانـات فـي مـقـاطـعــة خـوزسـتـان
وآخـــــر في مـــــحـــــافــــظـــــة إيالم). تـــــقع
خوزسـتان وإيالم في اجلنـوب الغربي
وكـانــتـا آخــر مـحــافــظـتــ تـغــمـرهــمـا
الــفــيــضــانـات الــنــاجــمــة عـن األمــطـار
الغزيرة التي تنهمر على إيران منذ 19
آذار/مــارس. واضــطُــرت هــذه األجــواء
الـعـاصـفـة الـسـلـطـات إلى إجالء مـئـات
اآلالف من األشـخــاص.  وهـطل الـسـبت
مــزيـــد من األمــطــار عـــلى شــرق الــبالد
ـعــظــمه في حــ بـقي الـصــحــراوي 
اإلنذار من الفيضانات سارياً األحد في
ــنــاطق. ونــقــلت وكــالــة األنــبـاء هــذه ا
اإليـرانيـة الـرسمـية عن وزيـر الـداخلـية

عـبد الـرحـمن فضـلي قـوله أمام مـجلس
الــــشــــورى األحــــد إن  25من أصل 31
مـحــافـظــة في الـبالد وأكــثـر مـن اربـعـة
آالف قـريــة في مــخــتـلف أنــحــاء الـبالد
تــأثـرت بــالــفــيـضــانــات. وأوضـحت أن
األضرار تـراوحت ب  300ألف مـلـيار
و 350ألف ملـيار ريال (مـا ب مـلياري
ومـلــيـارين و 25مـلــيـون يــورو بـســعـر
صرف الـسوق احلـرة). وخالل اجللـسة
ـنـاقـشـة الـوضع نـفـسـهـا اخملـصــصـة 
أخـبـر وزير الـنقل والـتـنمـيـة احلضـرية
مــحـمــد إسالمي الــنــواب أن (أكــثـر من
 14000كيـلومـتر من الـطرق)  تـضررت
وأن  حل 725جـســراً  دمـرت بـالـكـامل).
كــمــا مــني الــقــطــاع الــزراعي بــأضـرار
كبـيرة. وقـالت رئيـسة األرصـاد اجلوية
الــــوطــــنـــيــــة ســــحــــر تــــاجـــبــــخش إن
ـنـاخ الـفـيــضـانـات تـرجع إلى (تــغـيـر ا
واالحـــتــــبــــاس احلــــراري) وال تـــعــــني
ـزمن الذي بـالضـرورة نهـاية اجلـفاف ا
تـعـاني منه إيـران وفق مـا نـقلت عـنـها

وكالة أنباء إسنا شبه الرسمية.
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