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تتمـيز شركة �زورلو �التركية
بـــقــــدرتـــهـــا عـــلى إعـــادة األلق
لــلــســيــارات الــكالســيــكــيــة أو

اخلــارجـــة عـن اخلــدمـــة وذلك
بـإعـادة تـصمـيـمـها وحتـديـثـها
بــاســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيـا

احلديثة.
 ويـقع مقـر الـشركـة في مـنطـقة
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صـنـاعيـة بـواليـة جوروم وسط
تــركـيــا حــيث تــقـوم بــإضــافـة
مـــيــزات جـــديــدة لـــلــســـيــارات
ــواكــبــة تــقــنــيــات ــة   الــقــد
الـعـصـر كـاألنـظـمـة الـصـوتـيـة

واإللــكــتـــرونــيــة. وتــلــقى هــذه
ـة الـسـيــارات الـتـراثـيــة الـقـد
اقــبــاال مـن الــهــواة وبــاســعــار
تـنـافــسـيـة عـالـيــة احـيـانـاً  في

تركيا وخارجها .
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ـاذا تـنـازل الـرئـيس األمـريـكي دونـالـد تـرامب بـهـذه الـسـرعـة
إليــران وبـــدا مــســتــجــديــاً احلــوار مــعــهـــا بــعــد اســابــيع من
ـالي  لكن اجـابته بـسيطـة للـغاية  الـتصعـيد? سـؤال حيّر ا
وهي إنّ تــرامب يـعــرف انه لن يــســتـطــيع الــلـجــوء الى خــيـار
احلـرب الــتــقـلــيــديــة ضـد ايــران  ولــيس أمـامـه سـوى سالح
االقـتصاد واالسـتخـبارات  وهـما ال يسـقطـان نظامـاً عقـائدياً
شـمولـيـاً   لن يخـضع حلصـار تـام بسـبب جـغرافـيته واذرعه
ـمتـدة في جمـيع البـقـاع االستـراتيـجيـة التي الـقويـة الطـويلـة ا
ـا تعـززت فكـرة استحـالة شن لالمـريكـان مصـالح فيـها . ور
حـرب تقليديـة على ايران بعد قمـة ترامب مع الرئيس الروسي
صالح بـوت الذي تـربطه عالقـات وثيقـة مع ايران في اطـار ا

االستراتيجية العامة لروسيا .
رد ايـران اخلالـي من أي مراعـاة لـلقـواعـد الدبـلـوماسـيـة دليل
عـلى ان االمر واضح لـطهـران في وجـود عوائق حـقيـقيـة تقف
أمـام قرار احلـرب لتـغـييـر النـظام في ايـران  ودون ذلك امور
فـيهـا رد وبدل  وهي جزء من حـرب االعصـاب وحرب االثارة
ستريح لدول اخللـيج الغنية . ستبقى ايران ـزيد من احللب ا
ـنـطــقـة بـقـوة أكــبـر  فـيـمــا يـبـدو انـهـا  تـلـعب بـأوراقــهـا في ا
انـتصـرت في هذه اجلـزيئـة الفـاصلـة بالـنقـاط على واشـنطن 
وقـد تـخـسـر جـولـة اخـرى ولـكن بـالـنـقـاط ايـضـاً مع الـواليـات
ـتعـذر انـهـاء ايـة مـعـركـة بـالـضـربة ـتـحـدة  حـيث بـات من ا ا

القاضية .
ـكن بـهذه الـسـهولـة أن تزيـل واشنـطن الـنظـام اإليراني  هل 
الـذي هو احدى أدوات الـلعب االسـتراتيـجي .. ولصالح من ?
تحدة بحرب ليارية لكي تغامر الواليات ا وهي تكفي العقود ا
نـطقـة . واشنطن لم بـالنيـابة عن خـصوم محـليـ اليران في ا
تــسـتــطع ان حتــد من نــفــوذ ايـران فـي الـعــراق وهي في اوج
قـوتها  فهل تستطيع ان تفـعل شيئاً نوعياً   من دون مراعاة
لـلتـوازنات مع روسـيـا والصـ . نعم كـانت تتـصرف من دون
الـتحـسب للـدولتـ  يوم قـررت غزو الـعراق  لـكن بعـد حرب
بـاشرة إال في تـحـدة ا الـعراق انـتـهى زمن حروب الـواليـات ا
حـال اضـطرارهـا لـلـسيـطـرة عـلى مـنابـع النـفط اذا مـا اهـتزت
ـناطـق االستـراتـيـجـية  وهـذا احـتـمال عـروش حـلفـائـهـا في ا

ليس منظوراً االن . 
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تـربطـني بعـائـلة الـهيـمص عالقة ود واحـتـرام تمـتد لـنحـو ثالث
عـاما. اولى محطاتها كانت مع زميلنا الصحفي نعمان الذي فتح
عـيـونـنـا علـى مآثـر عـمـيـد االسـرة الـشـيخ عـبـود في كـتـاب صدر
ـاضي. وثـاني مـحـطـات هـذه مـنـتـصف الـثـمـانـيــنـات من الـقـرن ا
ــرور االيــام تــقع في الــعالقــة الــتـي تــظل مــوضع اعــتـــزازي 
مـضـيف قـبـيلـة الـسـلـطـان بـنـاحـيـة الـشـومـلي حـيث يـديـر الشـيخ
غـسان الهيمص شؤون القـبيلة واسعة النـفوذ في محافظة بابل
ومـحيطها ويستقبل الضيوف واحملب ويحيطهم بكرمه وحفاوته
الـبـالــغـة. انه نـوع من زعــمـاء الـقـبــائل الـذين تـقــرأ في سـلـوكـهم
ومـآثـرهم تـاريخـا من الـكـبـريـاء والـشمـم واليـد الـبـيـضـاء والروح
الـسامـيـة والـقدرة عـلى االقـنـاع. وعلى مـقـربة مـن الشـيخ غـسان
ومـعه ارتـبـطتٍ بـصـلـة مـتـقـطّـعـة لـكـنـهـا عـسـيرة عـلـى االنـقـطاع
بـالشـيخ اتـله الهـيـمص الذي يـحـفظ صفـحـات من كفـاح الـعائـلة
وزعـيمـهـا بـينـهـا ما ابـلـغـني اياه ونـشـرته في جـريدة (الـدسـتور)
االردنـيـة ابـان كـنت مراسـال لهـا في بـغـداد طـيـلـة نـحـو عـقد من
الـزمان. وقد كشـف لي الشيخ اتله ان (الـزعيم التـونسي احلبيب
بـورقيـبة مـكث في مـضيف ال الـهيـمص بالـشـوملي نـحو شـهرين
هـاربـا من مطـاردة مـحتـلي بالده) وانه والشك حـظي بـاحلمـاية
ستجير في رحاب اسرة جود وحمية تميزة  الالزمة والضيافة ا
وطـنـيـة. وأجـدهـا فـرصـة لـدعـوة الـرئيـس الـتونـسـي الـباهـي قـائد
ــعـروف بــاحـتــرامه لـرمــوز بـلــده من الــثـوار ودعـاة الـســبـسي ا
االسـتقالل الناجز لتكر هذه العـائلة من باب (اذا حييتم بتحية
فـحـيـوا بـأحـسن مـنـهـا او ردوهـا). وال اغالـي اني وجـدت نفـسي
سـعـيـدا بـالنـزول في احملـطـة الـرابـعـة لـعالقـتي بـهـذه االسـرة اثر
ـصـرفي ــالي وا تـعـرفـي عـلى شـبل مـن اشـبـالــهـا هـو اخلــبـيـر ا
صرف الـعراقي للتجارة. فـيصل الهيمص الذي يـشغل رئاسة ا
وكــنت قــبل ذلك اتــابع عن كــثب اداء الــرجل عــبــر نــشـاط دؤوب
وحـضــور الفت يــعـكــســان شـخــصــيـة عــراقــيـة ذات امــتـدادات
اجـتماعية وخـبرات علميـة تمزج ب الـدراسة والثقافـة اجلامعية
هنية في يدانية ا مـارسات ا ـستحصلة في اخلارج (لندن) وا ا
اليـة العربية والدولية. وفضال عن ؤسسات ا صارف وا اعـرق ا
سات اخالقية ذلك فـان في هذه الشخصـية التفـاتات انسانيـة و
قـلـمـا يـتــمـتع بـهـا مـســؤول في عـمـره. فـهـو يــعـمل بـروح الـفـريق
الـواحد وال ينسب لنفسه اجنـازا مهما كان كبـيرا ويعزو التطور
ـصـرف الـعـراقي لـلـتـجارة واالنـتـقـاالت الـنوعـيـة الـتي حـقـقـهـا ا
ـاليـة الى اداء وتـكامل ـؤسسـات ا والـثقـة الـدوليـة من كـبريـات ا
هـذا الفريق. كـما انه يـستشـعر حاجـات بلـده من منطـلق ارتباطه
بـارض العراق ونـشأته التي تـرعرع خاللهـا في احضان اسرة
عـرفت بدفـاعها عن هـوية الـعراق وعـدم اذعانهـا لظـروف الضغط
اخلـارجي مهما كانت قوية. وصادف اني التقيت االستاذ فيصل
في فـعاليـات اقتصـادية نظـمت في بغداد ووجـدت فيه رجل دولة
من الـطراز االول. فهو كثير الـتواضع شديد التوازن وهو هاد
واقف. ولـعل االهم في سلوكه وسط الـطباع مـنضـبط السلـوك وا
اصـحـاب اخلــبـرة والـكــفـاءة هـو دقــته في الـتــصـريح والـتــلـمـيح
ـصرفي في ومـعرفـته الـواسعـة او احـاطته بـواقع وآفـاق العـمل ا
حـالة عـراقية مـعقـدة نتـيجة ظـروف االستـهداف ومـحاوالت اذكاء
الـفتنة واشـاعة اليأس واالحـباط ب الشـباب. وتراه يتـحدث بثقة
نـادرة عن اقـتدار الـعـراقـي وامـكـانـياتـهم الـكـامنـة الـتي تـصنع
سـتـحيل. ونـحن احـوج مـا نكـون الى خـبراء ـعجـزات وتـدحـر ا ا
ومـسـؤولـ من هـذا الـطراز يـتـمـتـعـون بـقـدرة اسـتـثـنـائـيـة وطـاقة
ايـجابـيـة عـلى الـقيـادة وحتـويل مـحيـط عمـلـهم الى حـالة مـضـيـئة
ومـضاءة تـمـثل قدوة حـسنـة تـعزز الـتجـارب الـواعدة. وكـنت وانا
اسـتـمع الى اجـابـته عن اسـئـلة قـدمـتـهـا (الـزمـان) اليـه في حوار
اضي وهو يشـرح تماسك احلالة االيجابية مـطوّل نشر االثن ا

لفريق العمل اقول له (القطعة بآمرها) او (الوحدة بآمرها).
وقـبل ان اغادر مكتبه مأخوذا بشخصية الهيمص كثيرة التميز
دة اليـة طيلة هذه ا تـساءلت عن سر عدم شغـول منصب وزير ا
اذا يـنوء سواه ? و وسط بـيئـة سيـاسيـة ومنـاخ اداري مضـطربـ
ـاليـة وكالـة بـاعبـاء تظل مـحط عدم من الـذين يشـغلـون حـقيـبة ا
ارتـياح وتراجع فـيما يـقع على مـسافة قـريبة مـنهم خـبير بـكفاءة
فـيصل الهـيمص الذي تعـترف احملافل الـدولية قـبل احملليـة بعلو
ــكـاني والــزمــاني اسـرة مـؤهـالته ورفـعــة حتــلـيالتـه وامـتــداده ا
وفـرعـا واصال وارتبـاطـا بـالهـمـوم وتعـبـيرا
عــلـى الــوالء واالداء وبـــعــدا عن مـــنــطق

التنابز.
وهذا الغصن من تلك األيكة.
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أطلق مـجمـوعة مـن النـشطـاء األتراك بـواليـة باتـمان جـنوب
ـيـة جلمع ـنـصـات الـعـا شـرقي تـركـيـا حـمـلة عـلى إحـدى ا
التـوقـيـعـات من أجل جـمع تـوقـيـعـات إلعـادة رسم احلدود
اإلدارية للوالية لتصبح على شكل الشعار اخلاص بالرجل
الـــوطـــواط �بـــاتـــمـــان �وذلـك نــظـــراً لـــلــتـــشــابـه بــ اسم
الشـخصيـة و اسم الوالية. وعـقب ساعات قلـيلة من إطالق
احلـمـلة وصل عـدد الـتوقـيعـات أكـثر من  8آالف وال يزال

العدد في ازدياد.
ـشـاركـ في وقـال أحـد سـاكـني الـواليـة وهـو من ضـمن ا
احلـملة إن تـغيـير شـكل حدود الواليـة لتـصبح بـنفس شكل
الشـعار اخلـاص بـباتـمـان سيـسـاهم في التـعـريف بالـوالية
ـا سيسـاهم في زيادة عدد الـسياح في كل أنحـاء العالم 
األجانب القـادم إليها. جـدير بالذكر أنه  اخـتيار مطار
ـطـار �األكـثر ـاضي في مـسـابـقـة ا واليـة بـاتـمـان الـعــام ا
كوميدية �التي نظمها موقع �سكاي سكانر ?�نظراً السم
ـطار �مـطـار بـاتـمان �الـذي يـتـشـابه مع اسم شـخـصـية ا

الرجل الوطواط.
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تــواصل الـنــجــمـة الــلــبـنــانــيـة
كارول سـماحـة قضـاء أجازتـها
الـصيـفـية بـالـساحل الـشـمالي
وهنـاك احـتفـلت بعـيد مـيالدها
مـع مـجــمـوعــة من أصــدقـائــهـا

على الشاطئ.

كــارول الـــتي اكــمـــلت عـــامــهــا
الـ46 نــــــــشــــــــرت صــــــــورة مع
مــجــمـوعــة من أصــدقـائــهـا من
أجواء احتفالها بعيد ميالدها
مـعـلـقـة عـلـيـهـا: (احـتـفـل بـعـيد
مــــيالدي مـع أفـــضـل نـــاس في
الـسـاحل) حـيث تلـقت الـنـجـمة

إنسى ˙ يُـذكـر أن كـلـيب أغـنـيـة 
¨كـان آخـر مـا طرحـته هـمومك 
كــارول سـمـاحـة واألغــنـيـة من
Dino Mu- كــلـمـاتــهـا أحلـان
haremovic تـــوزيع مـــيــشــال
فـــاضل والـــكــلـــيب من إخــراج

Thierry Vergnes

(تــلــقــيـت أجــمل هــديــة لــعــيــد
ميالدي الـيوم من حبـيبـة قلبي
تـاال). من نـاحيـة أخـرى جتـهز
كــارول ســمــاحــة الحــيـاء حــفل
غـنـائي حـاشـد ضـمن فـعـالـيات
مـهــرجـانـات صـيـدا في لـبـنـان

قبل. يوم 30 أغسطس ا

الـلـبـنـانـيـة تــهـاني مـتـابـعـيـهـا
مــتـمـنـيـ لـهـا عـام جـديـد مـلئ
بـالـنجـاح والـتـوفيـق. في نفس
الــوقت نــشــرت كــارول صـورة
جـديـد البـنتـهـا الـوحـيـدة (تاال)
مع عـبارة: (عـيـد ميالد  سـعـيد
مـامي) وكـتـبت مـعـلـقـة عـلـيـها:
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ـصـمم االتـفـيي بـينـيـامـ غـيـسـكـ على نـشـر ا
صفحته اخلاصة على (تويتر) صورة تبدو وكأنها
ـنـتـظـر إطالقه قـريـبـا من قـبل لـآليـفـون اجلـديـد وا

الشركة األمريكية.
ـاذج من ـصـمم  تـظــهـر الـصـور الـتي وضـعـهـا ا
جـهـاز آيــفـون بـلس إكس مع شـاشـة بـقـيـاس 6.5
بـوصـة وجـهـاز (آيـفـون) مع شـاشـة بـقـيـاس 6.1
بوصـة.  وتشـبه النـماذج اجلـديدة لـلهـاتف اجليل
السابق من اجلهاز. وبالتدقيق في الصور للهاتف
كن مـشاهدة كـاميرا مـزدوجة في هاتف اجلديـد 
(آيـفون بـلس إكس) بـيـنـمـا في اجلـيل الـسابق من
هـذا الهـاتف ال يـوجـد سـوى كـامـيـرا واحـدة كـما
وال يحـتوي الهاتف على ميـزة البصمة في الصور
األوليـة.  ويعمـل غيسـك بشـكل دائم على متـابعة
آخر الـتـطـورات في مـجـال الـتكـنـولـوجـيـا و برامج
عـلومـاتيـة. وكانت الشـركة األمـريكـية قـد أعلنت ا
فـي وقت ســابق عن طــرح جــهــازهــا اجلـديــد في

قبل. سبتمبر/أيلول ا

{  لـــنـــدن  —وكـــاالت - اشـــارت
دراسة حـديـثة أجـراهـا فريق من
البـاحثـ الدولـي في جـامعات
إكــــســــتــــيــــر الــــبــــريــــطــــانــــيــــة
وفــاجــيــنــيــنــجــ الــهــولــنــديــة
ومـونـبـلـيــيه الـفـرنـسـيـة الى انه
(بالرغم من أن الدول الـغنية كان
لــــــهـــــــا دور بــــــارز فـي حــــــدوث
ناخية التي يشهدها التغيُّرات ا
العالم إال أن الـدول الفـقيرة هي
الـــتي تـــتــــحـــمل مــــعـــظم آثـــاره
وتــداعــيــاته)  مــشــيــرةً إلى (أن
البـلدان االسـتـوائيـة التي تـميل

إلى أن تــكـــون أكــثــر فــقــرًا وأقل
إصدارًا لغـازات الدفـيئة مـقارنةً
بـــدول نـــصف الـــكـــرة األرضـــيــة
الـشـمـالي األكـثـر ثـراءً سـتعـاني
من تــقـلــبـات كــبـيــرة في درجـات
احلرارة ما يزيد من ظاهرة عدم

ناخ). تصلة با ساواة ا ا
وتـقـول الـدراسـة الـتي نـشـرتـها
دوريــة سـايــنس أدفــانـســيـز( إن
تــــقـــلــــبـــات درجــــة احلـــرارة في
ـنـاطق االسـتـوائـيـة تـؤثر عـلى ا
األنـظــمـة الـبــيـولـوجــيـة وتـهـدد
األمن الـغـذائـي وتـمـثل خـطـورةً

عـــلى كلٍّ من الـــزراعــة والـــبــشــر
واالقـتــصـاد وتـهـدد الــعـديـد من
األنواع احليوانيـة والنباتية في
جميع أنحاء العالم باالنقراض)
ـبـات مــوضــحــةً (أن عــوامل تــقــلـُّ
توقعة درجة احلرارة القصوى ا
تـــــشـــــمل جتـــــفـــــيف الـــــتـــــربــــة
االستوائية بسـبب زيادة التبخر
مـع ارتـــفــــاع درجــــات احلـــرارة
فـضلًـا عـما تـخـلفه تـلك الـعوامل
مـن تَـــنـــامٍ لـــلـــصـــراعـــات وعـــدم
االسـتـقـرار الـسيـاسي فـي الدول

االستوائية).


