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{  بك ) –أ ف ب)  –استثمرت
الــــصـــ مـــلــــيـــارات الـــدوالرات
إلنشاء مطـار عمالق ساهمت في
ــهـنـدسـة الــعـراقـيـة تـصــمـيـمه ا
البريطانية زها حديد يُقدّم على
أنّه ســيـكــون األكـبــر في الــعـالم
وذلك استجـابةً لالرتفـاع الشديد
في حــــــركـــــة الــــــنـــــقـل اجلـــــوي
الـصيـني… ولالحـتـفال بـالـذكرى

السبع للنظام الشيوعي.
ــســافـرين وســيــتـمــكن ماليــ ا
الــذين ســيــحــطــون ســنــويــاً في
–داكــســـيــنغ من أن مــطــار بــكـ
يـروا عـبـر نـوافـذهم جنـمـة بـحـر
ــطــار ضــخـــمــة تــمــثّل مــبــنى ا
وأطــرافه اخلــمـســة الــتي تــتـيح
الوصـول إلى الـطائـرات انـطالقاً
مـن نــقـــطــة مــركـــزيــة. وانـــتــهت
األعــــمــــال رســـمــــيــــاً األحـــد في
الـتـاريخ احملـدد قـبـيل االفـتـتـاح
رتقب في  30أيلول/سبتمبر… ا
عشـيـة ذكـرى تأسـيس مـاو تسي
تـونغ لـلجـمـهـورية الـشـعـبـية في
األول من تـشــرين األول/اكـتـوبـر
تـوقع أن تـتـضمن 1949. ومن ا
احـتـفـاالت الـذكـرى الـ 70عـرضاً

عـسكـريـاً ضـخمـاً في قـلب بـك
يـــــشــــارك فـــــيـه الـــــرئـــــيس شي
جـينـبـيـنغ. ويـأتي افتـتـاح مـطار
جديد مستقـبلي في انسجام تام
مـع (احلــــلم الــــصــــيــــنـي) الـــذي
يــعـــرضه شي جــيــنـــبــيــنغ عــلى
ـطار اجلـديد مواطـنيـه.  وأقيم ا
ذو مـحـطـة واحـدة عـلى بـعـد 46
كـيـلـومــتـراً جـنـوب سـاحـة تـيـان
ا وسـيتـيح عنـد بدء الـعمل
ـطار به تـخفـيف االكـتظـاظ عن ا
–العـاصـمة الدولي احلـالي بـك
ــحـطـاته الـثالث في الـذي يـقع 
ــديــنــة الــكــبــرى شــمــال شــرق ا
ـــتــــمـــددة ذات الـ 21مـــلــــيـــون ا

نسمة.
ــطــار ـــتــوقع أن يــعـــمل ا ومن ا
اجلــــــديــــــد بــــــكــــــامل طــــــاقــــــته
االســـتــيــعـــابــيــة عــام 2025 مع
وجــود أربــعــة مــهــابط طــائـرات
وقدرة عـلى استـقبال  72ملـيون

مسافر في العام الواحد.
ـــنــشـــأة في أفق عــام ســـتــضم ا
2040 ثــمــانـيــة مــدارج بـيــنــهـا
واحــد لالســتـخــدام الــعـســكـري.
وستكون مـهيئة السـتيعاب 100

مليون مسافر ما يجعلها األكبر
في الـــعـــالم لـــنـــاحـــيـــة الـــقـــدرة

. صمم االستيعابية وفق ا
وفي الـــوقت احلــالي يـــتــخــطى
مــــطـــار اتـالنـــتـــا فـي الـــواليـــات
ــتـحــدة عـتــبـة الـ 100مـلــيـون ا

مــســافــر عـام 2017. أمــا مــطـار
ـياً –الـعاصـمـة الثـاني عـا بك
فـــقــد بــلـغ قــدرته الـــقــصــوى مع
اســتـقــبـاله مــا يـزيــد بـقــلـيل عن

 100ملييون مسافر سنوياً.
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مـــســـافـــر ولـــكن في ظـل وجــود
مــحـطــتــ بـداخــله فــقط. وعـلى
ـقارنـة فـإنّ كل محـطات سبـيل ا
مـــطـــار بــاريس شـــارل ديـــغــول
ي الـعـاشـر عـلى الـصـعـيـد العـا
اســتــقــبــلت أقل من  70مــلــيـون

øv dG « œbŽ œ«œe¹ «–U*

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

مع الصيف الالهب في الـعراق تأتي انـباء حزيـنة  ب يوم
وآخـر من مـخــتـلف مــدنه حـول ازديـاد حــاالت  الـغـرق في
االنهار واجلـداول التي يقـصدهـا الناس هـرباً من احلرارة

الشديدة.
حتى لو لم يغرقوا نتـيجة عدم وجود انظـمة حماية ومناطق
ـاء حتت هذه خاصـة مـعـدة لـلـسبـاحـة  فـإنّ الـنـزول الى ا
الشمس العظيمة عـملية فيها مسـتويات عالية من اخلطورة

.
بحـسب مـعـلومـات أولـية فـإنّ نـسبـة انـشـاء مسـابح جـديدة
زيـادة عــلى الـتي كــانت قـبـل عـشــرين سـنــة  تـكــاد تـكـون

معدومة .
الي يـوجـد مسـبحـان أو ثالثة في مدن كـبيـرة يـسكـنهـا ا
أحواض لـلسـبـاحة في أحـسن االحـوال  وللـرجـال فقط مع
جتاهل كـلي للـنسـاء  وبالرغـم من عدم نـظاميـة معـظم تلك
سـابح فإنّـها قـد تسـد نقـصـاً في حجـيم الصـيف مقـارنة ا

بالذهاب الى حافات األنهر غير األمينة.
سابح ضمن خططها ? عنية انشاء ا هل تضع الوزارات ا
ـفـروض أن تـعــنى جـمـيع الـوزارات  وكـذلك . ألـيس من ا
نـتـسبـيـهـا وعوائـلـهم بـحسب احملافـظـات بـانشـاء مـسابـح 
وجبة لـذلك   ومن ثم بناء مزيد من التجمعـات السكانيـة ا

سابح العامّة ?.  ا
سـابح بـالقـيـاس الى ما ليـست هـناك تـكـلفـة كـبيـرة لـبنـاء ا
ـمـكن أن يـتم الـتـخطـيط حلـمالت ـاضي  ومن ا كـان في ا
دارس لـبناء عاهـد وبعض ا عمل شعـبي في اجلامعـات وا
ـعنـية طـبعاً وعـبر اسـتخدام سابح مع دعـم من الدوائر ا ا

اليات حديثة ما عاد استيرادها مكلفاً وصعباً .
ـوتون غرقاً كلّ يوم هذا ليس ترفاً  هـناك اطفال ورجال 
. كمـا انّ هـذا الـبـناء ذو صـفـة دائـمة يـلـبي حـاجـة جيل أو

جيل .
ـاذا اليــتم فــتح بـاب الــتـعــيـ خلــريــجي كـلــيـات الــتـربــيـة
الريـاضيـة من اجلنـس لوظـائف مـدربي سبـاحة ومنـقذين

عند الطوارىء .
نـاصب ليس معـناه تمـشية الـبريد اجللوس عـلى كراسي ا
الـيـومي كـأفـضل حـال  وانّـمـا الـتـفـكـيـر بـتـطـويـر اجملـتـمع

وتلبية حاجات ابنائه  لفتح مسارات جديدة أمامهم .
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مساحة بيضاء
ـكـان مقـهى حـسن عـجمي الـوقت مـنـتصف مـشـهد داخـلي; ا
ـقهى أبـو داود بشـاربيه الـظهـيرة; تـدور الكـاميـرا عـلى نادل ا
ـتمـيزة وهـو يدلق الـشاي من إبريق ـعقـوف وكوفـية رأسه ا ا
ذهـبي في أقــداح الـشـاي; ثم تـنــسـحب الـكــامـيـرا عـلى أرائك
ـقهى التي اكتـظَّتْ بالزبـائن حتى تتوقَّف عـلى ثلَّة من األدباء ا

وهم يتجاذبون أطراف احلديث..
أديب أوَّل: قريت العدد األخير من مجلة األقالم?

أديب ثـاني: عدد تـعبـان? طـلعْ من عنـده بس ترجـمة جـان دمُّو
عن سلفادور دالي

أديب ثالث: ترجمه مثيره ورائعه فعالً
أديب ثـاني: يـا أخـي (جـان) فـعال مـخـلص بــتـرجـمـته تـشـعـر

يجسد روح الكاتب األصلي.
أديب أوَّل: لـعـد لـو قـاري تـرجـمـته لـلـشـاعـر تـيـد هـيوز? يـعـني

تعه والعمق.  صدك تشعر با
أديب ثـالث: إذا عـنــدك الـكـتـاب; أكـون مُـمــ لـو بـاجـر جتـيـبه

وياك?
أديب أوَّل: تدلَّلْ..

أديب ثـاني (هامسا): أكلكم ما سـمعتوا أي أخبار جديده عن
? القاص حاكم محمد حس

أديب أوَّل: عـله حطَّتْ إديك; بس سمعتْ القاص حميد اخملتار
مسوي حملة تواقيع لألدباء

أديب ثـالث: حملة تواقـيع?? وكل عقلك هاي التـواقيع اتخلصه
من اإلعدام?

; وانتو هم الزم توقُّعون..  أديب أوَّل: والله آني وقَّعتْ
ــعـوَّد الــقـاص حــاكم مــحـمـد أديب ثـالـث: احـنه حــاضـرين; 

حس ميستاهل..
ـام; ــابه من وحــدته الـــعــســكــريـه خــمس تــيـَّ أديب أوَّل: كل غــيـَّ

ويريدون يعدموه?!
سك قـبل شكم أسبوع طلـعت مجموعته أديب ثـاني: تدري ا

األولى; وشلون عنوان مثير?
أديب ثالث: اعتقد عنوانها مساحة بيضاء
أديب أوَّل: إي صحيح; هذا هو عنوانه..

سك مساحة حمراء.. أديب ثان: بس ال تصير على ا
; الـبـطـش بـالـنـاس مـو طــبـيـعي هـاي أديب أوَّل: كُـلـشـي أتـوقَّعْ

األيام!!
(يـدخل على الـكادر شـاب نحـيف يضع قـبَّعـة على رأسـه تبدو
عـلـيه أمـارات احلـزن وبـعـد أنْ يـلـقي الـتـحـيـة ويـجـلس مـعـهم;

يسأله أحدهم..)
أديب ثالث: الله باخلير

حميد اخملتار: هو اخلير من يجي يا صديقي..
أديب أوَّل: خير خو ما كو شي; اشصار من قائمة التواقيع?
حـميـد اخملتار: مـاكو فـائده عـزيزي; رحت الــ رئـيس التـحرير

وضوع جملة وتفصيال  ورفض ا
أديب ثان: ليش.. شنو سبب رفضه

حميد اخملتار: يكول هذي القضيه مو من اختصاصي
أديب ثالث: عمي الرجال هم يخاف.. الروح عزيزة

أديب أوَّل: لـتنسه تـره نفـسه رئيس التـحرير طـلب من الرئيس
قبل فتره أن يطلق سراح عزيز السيد جاسم; (بهمس) ويكلك
أبـو عداي صاير كلش عصبي عليه; ومجاوبه من وره خشمه;

يعني الرجال مصدوم..
حـميد اخملتار: والله آني كلبي يلوب; وأخاف حاكم راح يروح

من إيدنه..
أديب أوَّل: أبـو زيدون بس ال ياخـذون األدباء اللي وقـعوا على

القائمه للتحقيق?
حـميـد اخملتـار: ال.. لتـخـاف القـائمـة هاي بـعـده بجـيبي ومـحد

أخذه مني..
(يــضع يــده في جــيـبه ويــخــرجــهــا لـهم..
وهـنـا يدخل أحـد الـشـبان عـلى الـكادر

مرتبكا)
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لندن - الزمان 
صـدمت  الـنـجـمـة الـهـنـديـة مـالـيـكـا شـيـرويت اجلـمـهـور بـجـرأتـهـا في تـقـد احلـيـاة
اجلـنـسيـة عـلى الشـاشـة لكـنـهـا كانت أكـثـر جرأة وهـي تعـلن أن اخملـرج والـنـجوم

نال. الذين شاركتهم ظنوا أنها سوف تكون سهلة ا
مثلـة الهنـدية ماليـكا شيرويت قـد استطاعت ومتـابعو أفالم بـوليوود يدركـون أن ا
شاهدها اجلريئة التي ظهرت عليها في فيلم “القتل ”عام 2004 تأسيس شهرتها 

وقد عاشت مع تلك التيمة في أغلب أدوارها السينمائية.
ماليكا التي اشتهرت بشخصية  موردر عام 2004 أصبحت مرادفًا لكل شيء جريء
عـلى الــشــاشـة. تــقــول إن: (أدواري أصـبــحت ركــيـزة لــلــنـاس لــتــمـريــر احلــكم عـلى

شخصيتي).
وتضيف: (عنـدما دخلت صناعـة السينما لم يـكن اخملرجون يعرفـون ما يجب القيام به
ـثـلـة قـوية وذات رأي مع مـعي أي نـوع من األدوار الـتي يـنبـغي أن أعـرضـهـا ألنـني 

عدم وجود موانع للتقبيل على الشاشة).
وفي مقابلة مع PTI قالت مـاليكـا: (كان هناك الـكثيـر من االتهامـات واألحكام عليّ مع
ارتداء التنانير القصيرة وقبالتي على الشاشة فأنت امرأة ساقطة بال أخالق. الرجال
ــيـلـون إلى أخـذ احلـريـات مــعك. حـدث هـذا مـعي أيـضـا فـي أيـامي األولى لم تـظـهـر

الفتيات إال في قصص احلب مثل فتاة صديقة البطل).
ــنـتــجـ واخملــرجـ اســتـغـلــوا جـمــالي وجـســدي بـشــكل خـاطئ  وأضــافت: (بـعض ا
ووضـعــوني في أدوار وصـفت بــأنـهـا أدوار إغــراء ومع ذلك فـهي تــعـتـقــد أن هـنـاك ضــغـطـا
رأة مـجرد جسم مـستمـرا على النـساء في جمـيع أنحاء الـعالم لتـبدو ا

جميل فقط).
أما جديد شيرويت فهي تعمل في الوقت احلالي على تصوير
فــــيــــلم  Booo. Sabki Phategiقــــريــــبًــــا في عــــرض عــــلى

اإلنترنت وهو كوميديا مرعبة.
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أطـــلــــقـت مـــهــــرجــــانـــات األرز
الدولـية إشـارة بدء مـوسم فني
ـهـرجـانـات الـصـيف في زاخـر 
لــبـنـان والـتي تــمـتـد حـتى أول
فـــصل اخلـــريف وتــســـتـــقــطب
فنانـ من أنحاء الـعالم.وأحيا
مـغني األوبـرا اإليـطالي أنـدريا
اضي حفال بوتشيلي السبت ا
مـــبـــهـــرا أمـــام ســـتـــة آالف من
احلـضـور بــيـنـهم شــخـصـيـات
فـــــــنـــــــيــــــة وســـــــيـــــــاســـــــيــــــة
ـهــرجـان وعـامــة.واسـتــوحى ا
شـعــاره من ســيـرة بــوتـشــيـلي
الذاتيـة حامال عنـوان (النضال
اإلنــــســـــاني) اســـــتــــنـــــادا إلى
ـغـني ـعـانـاة الـتي عــاشـهـا ا ا
اإليــــطـــالـي في حـــيــــاته.عـــاش
بـوتـشـيـلي ( 60عـامــا) طـفـولـة
صعبـة فقد خاللهـا بصره وهو
في عمـر الثـانيـة عشـرة قبل أن
يصبح الحقا أحـد أشهر فناني

ـيـا. وتـولت رئـيـسة األوبـرا عـا
ــهـرجــانـات تــقـد الــتـيــنـور ا
اإليـــطــــالي في بــــدايـــة احلـــفل
عاقدة مقارنة بينه وب شجرة
ـيـدالـيـة حتـمل األرز وكـرمـته 
هـرجـانـات.وقـالت (أنا شـعـار ا
متأكدة اليوم أن غابة أرز الرب
ــدرجــة عــلى الئــحــة الــتــراث ا
ـي هــلـــلت فـــرحـــا عـــنــد الـــعــا
ســمـاعــهـا صــوتـكم. تــفـضــلـوا
ـذهـبة ـيـدالـيـة ا بـقـبـول هـذه ا
عـلى صـدركم والـتي تـرمز إلى
شعار مهرجـانات األرز الدولية
ـانـا مـنـا بأنـكـم تـتـشـابـهون إ
انكم بها بنضالكم وصالبة إ
ألنــك مـــــــــــــــــؤمـن ونـــــــــــــــــحـن
مــؤمـــنـــون).مـن جــانـــبـه عـــبــر
بـوتــشـيـلـي عن سـعــادته قـائال
(أنـا الــيـوم اســتـعــيـد ذكــريـات
حـلــوة في هـذه الـبالد الـرائـعـة
وأحــــــمل فـي قــــــلــــــبي أجــــــمل

شاعر). ا
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ـوت فـي سـاعـة مــبـكـرة غــيب ا
ـمثل من صبـاح امس االثـن ا
ــوســيـــقي عــزت أبــو عــوف وا
الـــذي تـــوفـي عـــمـــر نـــاهــز 70
عـامــا.وكــان أبــو عــوف خـضع
جلـراحــة في الـقـلب عـام 2015
وتــعـافى مـنـهــا لـكـنه عـانى من
مـشــكالت صـحـيـة مـؤخـرا أدت
لــتـدهـور صـحـته.وقـالت نـقـابـة
ــصــريـة ـهـن الــتـمــثــيــلــيــة ا ا
بــصــفــحــتـهــا الــرســمــيــة عـلى
(فـيـسـبـوك)(إن الـفـنـان الـراحل
ـوذجـا لـلــفـنـان احملـتـرم كـان 
واخلـلـوق.. كـان وسـيـظل رمـزا

صري). من رموز الفن ا
ولــــــد أبـــــــو عــــــوف فـي بــــــيت
لحن موسـيقي إذا كان والـده ا
ــعـــروف أحــمــد شـــفــيق أبــو ا
ـعـهـد عـوف الـعـمـيــد الـسـابق 
ـوســيـقى الــعـربـيــة وحـصل ا
عـلى بــكـالــوريـوس الــطب لـكن
ـوسـيـقى والـفن كـان شـغــفه بـا
أقـــــوى من أن يــــــقـــــاومه.بـــــدأ
مـــشـــواره الـــفـــني في نـــهـــايــة
الــســـتــيــنــات مـن خالل بــعض
ـوسـيـقـيـة التـي انضم الـفـرق ا
لـــــــهـــــــا وأخـــــــرى ســـــــاهـم في
تـأســيـسـهــا قـبل أن يــشـكل مع
شــقـيــقـاته مــنى ومــهـا ومــنـال
ومرفت فـريقـا غنـائيـا باسم (4
ام) وحقق جناحا كبيرا استمر
ـوسيقى نحو  12عاما.وضع ا
التصويـرية للكـثير من األعمال
الــفــنــيـة من بــيــنــهـا مــســلـسل
(حــكــايــة مــيــزو) ومــســرحــيــة
ـالبـس (الــــــــــــدخــــــــــــول بــــــــــــا

الـــرســــمـــيـــة).جــــاءت بـــدايـــته
الــســـيــنــمــائـــيــة من خالل دور
صغيـر في فيلم (أيس كر في
جـــلــيم) عــام  1992لـــلــمــخــرج
خــيـري بـشـارة وبـطـولـة عـمـرو
ديـاب وسـيمـون.قـدم عـلى مدى
مــشــواره أدوارا مــتــنــوعــة في
أكـثر من  80فـيـلـمـا من بـيـنـهـا
(إســـمـــاعـــيـــلـــيـــة رايح جـــاي)
و(أســـــرار الــــبــــنــــات) و(أرض
اخلــوف) و(واحــد مـن الــنـاس)
و(عــــمــــر وســــلــــمى) و(حــــسن
ومـــــرقـص).كـــــمــــــا شـــــارك في
ـــــــســـــــلـــــــسالت عـــــــشــــــرات ا
الـــتــلـــفـــزيــونـــيـــة من أبـــرزهــا
(الـــعـــائــلـــة) و(هـــوا جــاردن
ســــيـــتي) و(أوراق مــــصـــريـــة)
و(أوبــــرا عـــــايــــدة) و(الــــدالي)
و(شــيخ الــعــرب هــمــام).تــولى
رئــاســـة مـــهـــرجــان الـــقـــاهــرة
الــســـيــنـــمــائـي الــدولي لـــعــدة
جال سنـوات وله ابنـة تعـمل 
اإلخــراج هي مــر أبــو عـوف.
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