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القاهرة � يو.بي.آي: س���يطرت وحدات املطافئ على حريق 
محدود في مطار القاهرة بعد دقائق من اندالعه امس.

وقال مسؤول في املطار ان احلريق شب بالدور العلوي ملبنى 
الركاب رقم 1 باملطار نتيجة ماس كهربائي باحدى لوحات االعالن 
عن الرحالت في املطار. واضاف املسؤول ان املاس الكهربائي 
ادى الى انبعاث دخان كثيف اصاب بعض الركاب بالهلع لكن 

دون حصول اي اصابات او خسائر مادية كبيرة.

السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

درب األرحام

تقرع األجراس في كل يوم 
لتذكرنا بأهمية االلتفات الى 
حقيقة األيام القصيرة وأن 
احلياة ممر ال مستقر ف� »كل 
ابن انثى وان طالت سالمته 
يوما على آلة حدباء محمول«، 
غير ان الذين يصغون لهذه 
االجراس ويدركون مغزاها 
هم قلة قليلة، اما اكثر الناس 
فيعيشون هذه احلياة وكأنهم 
باقون فيها حتى يرث اهلل 

األرض ومن عليها.
لو ادرك املغرور بساطة 
احلياة لكف عن غطرسته 
وتعالي���ه عل���ى اآلخرين، 
ومثله املتجب���ر الظالم لو 
عرف قوة احلياة وضعفه 
امامها لع���اد عن جبروته، 
الكس���الى روعة  ولو علم 
االنت���اج لهبوا من خدرهم 
وتس���ابقوا باجتاه العمل، 
ولو فهم التافهون الالهثون 
الهوام���ش، روعة  خل���ف 
احلي���اة وجمالها احلقيقي 
لتوقفوا عن مطاردة املظهر 

الكذوب.
يولد الن����اس من ارحام 
امهاتهم ليمضوا بعد حياتهم 
القصيرة الى رحم األرض، 
فال يتركون فوقها أهم من 
ذكرهم الطيب املنقوش في 
ذاك����رات اآلخري����ن، هذا ما 
التي  تقوله لنا األج����راس 
تقرع في اسماعنا كل يوم 
فال يصغي لها سوى ندرة 
من البشر حترص على البناء 
والبذل والعطاء وحتصن 
ذاتها م����ن مصيدة الغرور 
وأفخاخ الظلم وعار التفاهة 

والكسل.

السيطرة على حريق في مطار القاهرة

كالم مباشر محطات

أردوغان الكويت يكّرم أردوغان تركيا ليتهم كانوا المصيبين ونحن المخطئين!
تكرمي الكويت للسيد رجب طيب اردوغان، 
رئيس وزراء تركيا، كشخصية مميزة في العمل 
اخليري واإلنساني هو محطة مهمة في توثيق 
العالقات مع تركيا التي رحبت بهذا التكرمي عبر 
حضور وفد جتاوز 400 من رجال األعمال في 
مختلف القطاعات اإلنشائية والتجارية واملالية، 
وقد حظيت بفرصة االستماع الى كلمتي الشيخ 

أحمد الفهد، ورجب طيب أردوغان يوم أمس األول مبناسبة حصوله 
على جائزة جمعية الش����هيد فهد األحمد، وإذا كانت خبرة الضيف 
التركي الواسعة ال تسمح باستغراب مادتها، فإن كلمة الشيخ أحمد 
غير املكتوبة كانت محل إعجاب كبير من ضيوف الكويت في امللتقى 

والتي تضمنت ثالث رسائل:
الرسالة األولى: »لن نس����مح ألحد بأن يستغل اسم اإلرهاب أو 
عنوان����ه أو هويته لقتل العمل اخليري الذي آمنا به كعقيدة ومبدأ 
وإنسانية« وأضاف »نحن نرفض اإلرهاب أو أي عمل خارج القانون 
الدولي لكن لن نس����مح بأن ميس أح����د عملنا اخليري أو مينعه أو 
يشوهه وسنس����ير به ونعمل من خالله ورؤوس����نا مرفوعة فهذا 

واجبنا الشرعي واالنساني«.
الرس����الة الثانية: »دأبت الكويت عل����ى عمل اخلير منذ 3 قرون 
مضت رغم ش����ح مصادر التمويل في الس����ابق، حيث كانت سباقة 
في العمل اخليري منذ نشأتها وتطورت تطورا إيجابيا بعد النفط 
وزادت إسهاماتها اخليرية رغم صغر مساحتها إال أن لها شأنا كبيرا 
في العمل اخليري«، مش����يرا الى ان هذا العمل س����اعد على حترير 

الكويت من الغزو وتأييد املجتمع الدولي لها.
الرسالة الثالثة: »هي لدولة الرئيس رجب طيب اردوغان الذي 
يسير وفق نهج واضح في دعم الهوية اإلسالمية، وهو ما عكس حب 
العالم اإلسالمي والعربي له، وكذلك أهله في الكويت، ولعل ابرز مثال 
لذلك مساهمته في سفن احلرية املتجهة الى غزة لرفع املعاناة عن 
اخواننا في القطاع احملاصر« ثم تقدم بالشكر اجلزيل الى الرئيس 
اردوغان »على قبوله ان يكون شخصية هذا العام ولتواجده اليوم 
ف����ي وطنه الثاني الكويت وكان لزيارته صدى كبير على األصعدة 
في الكويت كافة مبا فيها العمل اخليري وهي إحدى االرضيات التي 
اختارها دولة الرئيس في منهجه السياسي داخل برنامج العمل في 

حكومته بجمهورية تركيا الشقيقة«.
م����ن جانبه أعرب رئيس الوزراء التركي اردوغان عن س����روره 
الختياره ش����خصية العام جلائزة الشهيد فهد األحمد وتقديره في 
الوقت ذاته لشخصية الش����هيد فهد االحمد، مشيرا الى ان شهادته 

دفاعا عن وطنه وأمته مبعث فخر وعزة ألهله ووطنه وأمته.
وأفاد بأن للمسلمني والعرب تاريخا مشتركا وقدرا واحدا وعلينا 
»أال ننس����ى ان آالمنا وأفراحنا وأحزاننا أيضا مشتركة« مستذكرا 
شعور الشعب التركي حني غزا النظام الصدامي البالد في عام 1990 
وكيف تغير الشعور الى فرح وسرور حني حتررت الكويت من ذلك 
النظام »واملسلمون كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

سائر األعضاء بالسهر واحلمى«.
حتية خالصة لضيف الكويت الكبير والوفد التركي الكرمي الذي 
حق����ق في بالده جتربة اقتصادية وثقافية رائعة، نتمنى أن تتكرر 

في أكثر من بلد عربي وإسالمي.

يحاسب كثيرون، ونحن منهم، أنفسهم مع بداية كل 
عام � أو حتى كل 5 أعوام � كي يعرفوا اين اخطأوا في 
مواقفهم العامة فيتحاشوا تكرار اخلطأ، واين اصابوا 
حتى يستمروا في مسار الصواب،، وضمن محاسبة 

هذه األيام وجدت اآلتي:
> > >

قلنا إبان جتمعات وحشود »نبيها خمس« ان تغيير 
الدوائر االنتخابية لن يحل اإلشكال وان األفضل البقاء عليها مع تفعيل 
القوانني، بينما ادعى بعض املخضرمني من النواب ان جنة الدميوقراطية 
املوعودة قائمة حتت اقدام الدوائر اخلمس، حدث ما حدث وعاد املروجون 
لذلك النظام يش���تكون مر الشكوى من مخرجاته ويدعون � من تاني � 
لنظام الدائرة الواحدة املدمر للوحدة الوطنية ويخلقون األزمات املتالحقة 
الت���ي انتهت بحل مجلس الدوائر اخلمس مرات عدة وجتذر التخندقات 
الطائفية والقبلية والفئوية بش���كل غير مس���بوق ومعها تفشى شراء 
األصوات واملال السياسي، ولم تش���نف آذاننا كلمة اعتراف باخلطأ أو 

اعتذار من مخالفيهم في الرأي ممن اثبتت األيام صحة ما قالوه.
> > >

وتباينا معهم ابان تقدمهم مبقترحات اطالق احلريات اإلعالمية دون 
ضوابط وقلنا ان ذلك الذي احرق لبنان الشقيق، وساروا على ذلك النهج 
ثم عادوا – ودون اعتذار او اعتراف باخلطأ – ليروجوا ملقوالت وادعاءات 

ومسميات »اإلعالم الفاسد« مادام لم يوافق هواه اهواءهم.
> > >

ثم اجتهوا ملؤسس���ات الدولة الرائدة ك���� »الكويتية« التي كنا ضمن 
مجلس ادارتها الذي قرر حتديث أس���طولها كي تتوسع اعمالها وتزدهر 
وتنافس شقيقاتها في اخلليج واملنطقة العربية كحال اإلماراتية والقطرية 
واالحتاد والعربية واملصرية واخلليج واللبنانية واألردنية والتونسية.. 
ال���خ، وقرروا الغاء صفقة حتديث الطائرات والتوجه للخصخصة غير 
املدروسة فانتهى احلال مبا يراه اجلميع من وضع مؤسف ل� »الكويتية« 
عند مقارنتها مبؤسس���ات وش���ركات الطيران »احلكومية« األخرى في 
املنطق���ة، ومرة أخرى لم نس���مع كلمة اعتذار واحدة ع���ن تدمير أقدم 
مؤسسة طيران في املنطقة عبر حرمانها من جتديد طائراتها وأساطيلها 
حت���ت رايات »اخلصخصة« الكاذبة التي هم من أكبر اعدائها حتى انهم 

قاطعوا جلساتها.
 > > >

هذه األيام نختلف معهم كثيرا في فهمهم اخلاطئ للدستور وممارساتهم 
غير السوية للدميوقراطية ونعلم مرة أخرى اننا على حق وان اجتهاداتهم 
احلالية كحال اجتهاداتهم السابقة ال تؤدي إال إلى الدمار وتخلف الكويت، 
ومؤسف حقا ما نقرؤه من كتابات فحواها رمي مخالفيهم في الرأي بكل 
املوبقات، وهو ما يدل على افتقارهم للحدود الدنيا من الفهم الدميوقراطي 

الصحيح الذي يأتي في صلبه القبول بالرأي والرأي اآلخر.
> > >

آخر محطة: ارسلت مقال يوم االثنني وفقرته املتضمنة اسماء رفاقنا 
الرائعني في سفرتنا األخيرة للعراق، وقد تسببت زحمة العمل وربكته 
في نزول املقال ناقصا بعض االسماء، فعذرا من الرفاق على اخلطأ غير 

املقصود.

فيصل عبدالعزيز الزامل
Faisalalzamel@yahoo.com

سامي عبداللطيف النصف
samialnesf1@hotmail.com

مقتل خمسة من الضباط في حادث 
سقوط مروحية عسكرية تركية

العثور على زوجة أحد كبار مستشاري 
البيت األبيض مقتولة في سيارة محترقة

محكمة جدة ترد دعوى مصاب بالسرطان
 ضد شركات التبغ بالمملكة

واشنطن أكثر المدن األميركية تعليمًا
يليها سياتل ومينيابوليس واتالنتا وبيتسبرغ

.. وتحظر سراويل الجينز الضيقة والوشم في بعض الجامعات

إيران تمنع كتب مؤلف رواية الخيميائي

اسطنبول � كونا: ذكرت مصادر امنية محلية تركية ان مروحية 
عس���كرية سقطت خالل عملية تدريبية في انقرة مما اسفر عن 

مقتل خمسة من الضباط كانوا بداخلها.
وذكر بيان صادر عن رئاسة االركان العامة التركية امس ان 
املروحية التابعة لقي���ادة االكادميية اجلوية للقوات البرية من 
طراز )يو.اتش.1( سقطت خالل عملية تدريبية نتيجة سبب غير 

معروف جوار قرية »تولون تاش« التابعة للعاصمة انقرة.
واشار البيان الى انه لم تعلن بعد هوية الطيارين الذين قتلوا 
في احلادث اال انه افاد ب���أن احدهم برتبة مالزم اول واآلخرين 
برتبة مالزم موضحا ان التحقيقات بدأت ملعرفة س���بب سقوط 

الطائرة.

واش���نطن � أ.ش.أ: مت العثور على أشالء تيرتون زوجة أحد 
كبار مستشاري البيت االبيض مقتولة صباح االثنني في سيارة 
رياضية حلقت بها الكثير من األضرار نتيجة حريق ش���ب في 
جراج منزل الزوجني، ولكن سبب وفاة تيرتون اليزال غير مؤكد 
وفقا ملا نقلته صحيفة الواش���نطن بوست عن مصادر على علم 
باحلادث. وأشارت الصحيفة على موقعها على االنترنت الى انه 
مت العثور على تيرتون )37 عاما( وأحد كبار مس���ؤولي شركة 
للطاقة والتي كانت من قبل أحد كبار مس���اعدي نائبة مجلس 
النواب االميرك���ي الدميوقراطية روزا ديالورو عن كونيتيكت، 
مقتولة في حوالي الس���اعة اخلامسة صباحا في سيارة »بي ام 
دبليو« محترقة، وكان اجلزء اخللفي من الس���يارة خارجا عن 
اجلراج، كما لو ان الس���يارة كان���ت تدخل أو تخرج من اجلراج 

عندما شب احلريق، وفقا ملا أفادت به السلطات.
وأوضحت الصحيفة ان السجالت العقارية تشير الى ان دانييل 

اشترى هذا املنزل عام 2003 مببلغ 826 ألف دوالر.

دبي � العربية: ردت احملكم����ة العامة في جدة الدعوى القضائية 
املرفوعة ضد شركات توزيع التبغ في اململكة، ورفضت تعويض املدعي 
الذي يطالب بتعويضه أكثر من 30 مليون ريال نتيجة األضرار التي 

حلقت به جراء التدخني، منها إصابته مبرض السرطان.
كما أخلت احملكمة إخالء سبيل الش����ركات املدعى عليها، وأكدت 
في حكمها أن املدعي باش����ر بنفسه تناول الدخان واملعسل، معتبرة 
أن املباشرة تقطع السببية. وأضافت احملكمة أن املدعي إنسان بالغ 
وعاقل، مستشهدة مبا ورد في القرآن الكرمي: )وال تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة(، إذ إن املواطن لديه العلم أن ممارسة الدخان والشيشة من 
األشياء الضارة على صحة وجسم اإلنسان. واعتبر محامي شركات 
التبغ املدعى عليها طارق الشامي أن الدعوى تعتبر من قبل دعاوى 
االبتزاز وإشغال القضاء بأمور ال جتلب املنفعة العامة على املجتمع، 
وفق ما نقلت الطبعة السعودية لصحيفة »احلياة« اللندنية، امس. 
ورأى أن املدع����ي، في مثل هذه القضايا، »يحاول التكس����ب بطريقة 
غير مش����روعة من خالل الضغط على الش����ركات الكبرى للحصول 
على أي مبالغ مالية«، الفتا إلى أن دفاعه عن موكله )شركات التبغ( 
ال يعني بالضرورة تأييده ملمارس����ة املواطنني أو غيرهم من الناس 
عادة التدخني أو التبغ بجميع أنواعه، بل إن الدفاع هو تطبيق للنظام 
والتشريعات الالزمة في هذا اخلصوص. واستمرارا إلجراءات احملاكم، 
منحت احملكمة العامة في احملافظة الساحلية فرصة 30 يوما لتقدمي 
الئحة االعتراض على احلكم ألي من الطرفني قبل رفعها إلى محكمة 

االستئناف في منطقة مكة املكرمة.

واشنطن � يو.بي.آي: اظهر مسح اميركي 
جديد ان العاصمة واشنطن هي اكثر املدن 
االميركية تعليما. وقاسى باحثون في جامعة 
كونيكتيك���وت املركزية توافر واس���تخدام 
مواد القراءة ف���ي 75 مدينة اميركية كبرى 
ف���ي الواليات املتحدة، وتش���مل هذه املواد 
الصحف واملجالت والكتب واالنترنت. ونقلت 
صحيفة »يو اس اس ت���وداي« عن رئيس 
اجلامعة وأحد املش���اركني في البحث جاك 

ميلر قوله ان »احد العناصر االساسية في 
بيئة املدينة وثقافتها وقيمتها يتمثل فيما 

اذا كان هناك اشخاص يقرأون«.
وسمى املسح واشنطن اكثر املدن االميركية 
تعليما تبعتها سياتل ومينيابوليس واتالنتا 

وبيتسبرغ وسان فرانسيسكو.
غير ان الباحثني اشاروا الى وجود »اجتاهات 
مقلقة« لدى جميع املدن االميركية وتتمثل 

في تراجع شراء الكتب والصحف.

طهران � رويترز: قالت وكالة أنباء محلية ان 
إيران فرضت قواعد أش����د صرامة خاصة بالزي 
االس����المي في عدد من اجلامعات تتضمن حظرا 
على ارتداء الطالبات مالبس زاهية أو وضع أظافر 

صناعية طويلة أو رسم وشم على اجلسد.
ونشرت وكالة »فارس« شبه الرسمية لألنباء 
قائمة من اجلامعات في أنحاء إيران التي تسلمت 
مذكرة حتدد تل����ك الضوابط لكنها لم تذكر على 

أي أساس مت اختيار هذه اجلامعات.
وقالت الوكال����ة ان الضوابط اجلديدة حتظر 
على املرأة »ارتداء قبعات دون حجاب وسراويل 
اجلينز الضيقة والقصيرة أو ثقب اجلسم لوضع 
أقراط أو نحو ذلك«. واضافت ان قائمة احملظورات 
تضم أيضا الوش����م واألظافر الطويلة واألسنان 
الذهبية واملعاطف الضيقة واملالبس ذات األلوان 
الزاهية. وتشن إيران حملة على مستوى البالد 

ضد تأثيرات الثقافة الغربية.
ومبوجب الشريعة االسالمية املفروضة بعد 
الثورة عام 1979 يتعني على املرأة عند خروجها 

من منزلها تغطية ش����عر رأسها وارتداء مالبس 
طويلة وفضفاضة. وقالت وكالة أنباء »فارس« 
إن الضواب����ط اجلديدة حتظر أيضا على الطالب 
صباغة الشعر وتشذيب احلواجب وارتداء املالبس 
الضيقة والقمصان ذات األكمام القصيرة للغاية 
واحللي. وكانت السلطات تكثف جهودها عادة قبل 
أشهر الصيف احلارة عندما متيل النساء الى ارتداء 
مالبس خفيفة وأغطية رأس ذات ألوان زاهية حيث 
تنحسر غالبا عن الرأس إلظهار بعض خصالت 
الشعر. وفي السنوات القليلة املاضية اتسع نطاق 
احلمالت لتشمل أزياء الشتاء حيث تضمنت شن 
حملة على س����راويل النس����اء التي تبدو ضيقة 
أكثر مما يجب فضال عن الرجال الذين يختارون 
قص شعر رؤوسهم على النمط الغربي. وغالبا 
ما تعمد الفتيات وخاصة في املناطق احلضرية 
األكثر ثراء الى حتدي هذه القيود بارتداء مالبس 
ضيقة وأغطية رأس زاهية األلوان تكاد ال تغطي 
كل الرأس. لكن تلك القواعد تواجه حتديات أقل 

في األحياء الفقيرة واملناطق الريفية.

ريو دي جانيرو � رويترز: قال الكاتب البرازيلي املرموق باولو كويلو إن حظرا فرض على 
بيع كتبه في إيران وناشد حكومة بالده التدخل.

ونش����ر كويل����و وهو من الكتاب الذين حتق����ق مؤلفاتهم أعلى املبيعات ف����ي العالم مبوقع 
مدونته على اإلنترنت رس����الة من ناش����ر كتبه في إيران يبلغه فيها بقرار احلكومة اإليرانية 

حظر كتبه.
وكتب كويلو في املدونة »آمل أن ينتهي س����وء الفهم هذا خالل األسبوع وأعتمد كثيرا على 

مساندة احلكومة البرازيلية لي ولكتبي من أجل كل القيم التي نعتز بها«.
وظهر آراش حجازي ناشر كتب كويلو في لقطات مصورة الحتجاجات مناهضة للحكومة 
في يونيو عام 2009 بينما كان يحاول إنقاذ حياة نداء أغا سلطان التي حتول مقتلها إلى رمز 

ألعمال العنف التي أعقبت االنتخابات اإليرانية املثيرة للجدل.
وقال كويلو إنه ال يعرف سبب القرار اإليراني بحظر كتبه لكنه أشار إلى أنه ساند حجازي 

أثناء أعمال العنف من خالل مواقع شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت.
وق����ال كويلو صاحب رواية »اخليميائ����ي« اخليالية التي ألفها ع����ام 1988 والتي أصبحت 
من أفضل الكتب مبيعا في التاريخ إنه س����يعمل على ترجمة جميع كتبه إلى اللغة الفارس����ية 

وسيجعل قراءتها متاحة باملجان على اإلنترنت.
وذكر الكاتب الذي بيعت من مؤلفاته 300 مليون نس����خة على األقل في 150 بلدا ان أعماله 

تباع في إيران منذ عام 1998.

الفلسطينية ريم البنا: هزمت سرطان الثدي
 إليماني بتحرير القدس

القاه����رة � ام.بي.س����ي: قالت 
البنا  الفلس����طينية رمي  املطربة 
التي اشتهرت بأغانيها للمقاومة: 
إن إميانها بتحرير القدس جعلها 
تتغل����ب على مرضها بس����رطان 
الثدي، على رغ����م تأخر حالتها، 
لتكمل مش����وارها الذي بدأته من 
خ����الل أغانيها. وأضافت رمي في 
مقابلة مع برنامج »خليك بالبيت« 
على قناة »املستقبل« اللبنانية أن 
الرس����الة احلقيقية التي حتملها 
معظم أغانيها هي التمسك بإقامة 
الدولة الفلس����طينية املس����تقلة 
وعاصمتها القدس. ولفتت إلى أنها 
لن تتخلى عن مقاومة االحتالل من 
خالل أغانيها، رغم تهديدها أكثر 
من مرة. وأشارت رمي إلى أن احملتل 
اإلسرائيلي يخشى أغانيها، لذلك 
يحاول منعها من الغناء في قطاع 
غزة، الفتة إلى أنها غنت ملجمعات 
الالجئني حتت نيران احملتل، ولم 
تخش احلب����س أو احملاكمة، ألن 

هدفها إيصال عذاب شعبها للعالم.
وقالت: »أسعى من خالل األغاني إلى إيصال 
العربي  الفلسطينية على املستوى  القضية 
والعاملي، من خالل التعريف بها، فضال عن 
توضيح االنتهاكات التي يتعرض لها الشعب 
الفلسطيني في ظل هذا االحتالل«. ورأت أنه 
من املستحيل وصول املفاوضات مع إسرائيل 
إلى حل، خاصة أنها تسعى كل يوم للسيطرة 
الفلس����طينية، وتقصف األحياء  املدن  على 
بالطائرات، مشيرة إلى أن احملتل لديه مخطط 
لتدمير تاريخ الشعب الفلسطيني وتفريغ كل 

تاريخه وصموده. 
ورفضت رمي انتقاد بعضهم مالبس����ها أو 
اإلكسس����وار اخلاص به����ا، خاصة أنه ليس 

مطلوب����ا منها أن حتمل الس����الح، الفتة إلى 
أنها حتب الفضة منذ صغرها، وهو نوع من 
احملافظة على التراث الفلسطيني، فضال عن 
أنها دائما ترتدي الثوب الفلسطيني والكوفية 
على املسرح. وأشارت إلى أنها حصلت على 
العديد من اجلوائز أبرزها »جائزة فلسطني«، 
التي حصلت عليها من الرئيس الفلسطيني 
الراحل ياس����ر عرفات، مشددة على أن هذه 
اجلائ����زة األغلى في حياته����ا، ألنها حصلت 

عليها من بلدها. 
وأصدرت رمي البنا ع����ددا من األلبومات 
الغنائية أهمها: »جفرا«، و»دموعك يا أمي«، 
و»احللم«، وألبوم »قمر أبو ليلة«، و»وحدها 
بتبقى القدس«، و»مواسم البنفسج«، و»مرايا 

الروح«، و»فارس العودة«.

رفضت التخلي عن المقاومة باألغاني رغم تهديدها

رمي البنا 

غالف الرواية باولو كويلو

أربعة شعراء من الجزائر وقطر 
واألردن ومصر يتنافسون على 

لقب »أمير الشعراء« في أبوظبي 

أبوظبي � د.ب.أ: تتواصل مساء اليوم أنشطة املسابقة االماراتية 
»أمير الشعراء«، وهي املس���ابقة التي تدعمها وتنتجها هيئة 

أبوظبي للثقافة والتراث إلحياء شعر العربية الفصحى.
يتنافس في املسابقة 4 شعراء هم الزبير دردوخ )اجلزائر(، 
عبداحلميد يوس���ف )قطر(، محمد ترك���ي حجازي )األردن(، 

هشام اجلخ )مصر(.
ومن املقرر أن تتولى جلنة التحكيم اختيار شاعر واحد من 

بني الشعراء األربعة للتأهل للمرحلة قبل النهائية.
يذكر أن مسابقة »أمير الشعراء« هي مسابقة ثقافية أطلقتها 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث عام 2007، ويتنافس فيها شعراء 
القصيدة الفصحى العمودية واملقفاة، ويحصل الفائز باملركز 
األول على لقب »أمير الش���عراء« وجائزة مالية قدرها مليون 
درهم إماراتي ويحصل الفائزون باملراكز األربعة التالية على 
جوائز مالية إضافة إلى تكفل إدارة املهرجان بإصدار دواوين 

شعرية مقروءة ومسموعة لهم.


