
اجلمعة 3 يونيو 2011
47

فتح باب الترشح لـ »شاعر املليون 5« مغامرات القذاف والصحاف

عدد جراثيم الفم يفوق عدد البشر على األرض
ـ يو.بي.آي: قال  واشنطن 
أطباء أسنان أميركيون ان فم 
املرء ميكـــن أن يحتوي على 
جراثيم أكثر من عدد البشـــر 
على األرض وأثبتت الدراسات 
ان بعـــض اجلراثيم مرتبطة 

بأمراض مزمنة.
وأوضح جون دودز وهو 
طبيب أسنان عام في نيويورك 
ومؤلف كتاب »صحة األسنان: 

الدراسة  ان  دليل املستخدم« 
التي أعدها قسم األبحاث في 
شركة »لسترين« ان الصحة 
السيئة للفم مرتبطة بأمراض 
مزمنة مثل السكري وأمراض 

القلب.
ويقـــول معظـــم البالغني 
األميركيني انهم يحتاجون لبذل 
املزيد من اجلهد لتحسني صحة 
فمهم ولكن واحدا من أصل 3 

يستخدم خيط تنظيف األسنان 
أو يغسل فمه بغسول خاص 
في الصباح وأكثر من نصفهم 
يزورون طبيب األسنان مرتني 

في السنة للوقاية.
وقال دودز »أنصح مرضاي 
بأن ينظفوا أسنانهم بالفرشاة 
واخليط ويشـــطفوا بغسول 
عالجي مرتني في اليوم وطبعا 
زيارة طبيب األسنان بشكل 

منتظم لتفادي املشاكل واحلفاظ 
على نظافة أسنانهم«.

وأشار إلى أن اجلراثيم في 
الفم تتكاثر وميكن أن تتراكم 
وتشـــكل طبقة ما يجعل من 
األصعـــب قتلهـــا مـــن خالل 
أو باخليط  العادي  التنظيف 
ومن املمكن أن تتسبب مبشاكل 
مثل رائحة الفـــم الكريهة أو 

التهاب اللثة.

إلـــى مختلف قارات  المبتكرة 
العالم. 

وقـــال ان الشـــعر النبطي 
وثيقة تاريخية أساسية تعبر 
عن أصالتنا في دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحدة وفي منطقة 

الجزيرة العربية.
وأوضح المزروعي أن الهيئة 
وفي إطار اسـتراتيجيتها الداعمة 
للشعر والشعراء اإلماراتيين 
والخليجيين والعرب تعمل على 
تشجيع ودعم تنظيم أمسيات 
شعرية لجميع الشعراء الذين 
شاركوا في مســـابقتي شاعر 
المليون وأمير الشعراء داخل 
اإلمـــارات وذلك  وخارج دولة 
الشـــعر  بهدف إطالع جمهور 
العربي العريض على إبداعات 
أمتعونا  الذين  هؤالء الشعراء 
بما قدموه من نتاجات شعرية 

متميزة. 
ولفـــت المزروعـــي الى ان 
»شاعر المليون« ومنذ انطالقته 
في نسخته األولى عام 2006 مع 
تأسيس هيئة أبوظبي للثقافة 
والتراث استطاع تغيير خارطة 
الشـــعري النبطي وإعادة فرز 
الســـاحة الشـــعرية وترتيبها 

وإنصافها.
بالذكـــر ان جوائز  جديـــر 
المسابقة تــبلغ قيمتها للفائزين 
الخمسة األوائل 15 مليون درهم 
حيث يحصـــل صاحب المركز 
األول والفائـــز بلقب »شـــاعر 
المليون« وبيرق الشـــعر على 
5 مالييـــن درهم بينما يحصل 
صاحب المركـــز الثاني على 4 
ماليين درهـــم والثالث على 3 
ماليين درهم إضافة لمنح الفائز 
الرابع مليوني درهم والخامس 

مليون درهم.

والثــقـافية.
وكشف أن المسابقة في دورتها 
الخامسة تسمح للشعراء الذين 
الدورتين األولى  اشتركوا في 
2006–2007 والثانية 2007–2008 
من المسابقة ووصلوا إلى مرحلة 
الـ 48 شاعرا بالتقدم لالشتراك 
في الموسم الخامس 2011–2012 

ومقابلة اللجنة.
وأكد مدير عام هيئة أبوظبي 
للثقافة والتـــراث محمد خلف 
المزروعي أن أبوظبي نجحت 
عبر مشروعها »شاعر المليون« 
في توسيع قاعدة الشعر النبطي 
والتـــراث األصيل في المنطقة 
العربية من خالل أهم الوسائط 
اإلعالمية المقروءة والمسموعة 
والمرئيـــة واإللكترونية حتى 
وصلت أصداء هذه المســـابقة 

أبوظبيـ  وام: بدأت أكاديمية 
الشـــعر فـــي هيئـــة أبوظبي 
للثقافة والتراث بتلقي طلبات 
االشـــتراك في المسابقة األكثر 
شهرة واألضخم من نوعها على 
العربي والعالمي  المستويين 
المليون« في موسمها  »شاعر 
الخامس 2011 - 2012 ويستمر 
التســـجيل حتـــى 31 يوليـــو 

المقبل. 
المقرر ان تبدأ عملية  ومن 
الفرز للمشاركات المتسلمة بدءا 
من أول أيام شهر رمضان المبارك 
ليتم بعدها اإلعالن عن مرحلة 
مقابلة اللجنة للشعراء بعد عيد 

الفطر المبارك.
وأوضح ســـلطان العميمي 
مدير أكاديمية الشعر أن شروط 
المشاركة والقبول تعتمد على 
معايير وأســـس فنية ونقدية 
صارمة فـــي الشـــعر النبطي 
وخاصة فيما يتعلق بشروط 
الوزن والــقافية واللغة الشعرية 
المستــخدمة من حيث التعبير 
وكيفية تناول الغرض الشعري 
والبناء الفني للقصائد والصور 

والتراكيب المستخدمة فيها.
أنه تقبل  العميمي  وأضاف 
طلبات االشتراك للشعراء الذين 
ال تقل أعمارهم عن 18 سنة وال 
تتجاوز 45 سنة وأنه يجب على 
من يود التقدم لالشـــتراك في 
المسابقة أن يمأل قسيمة طلب 
االشـــتراك الموجود في موقع 

مسابقة »شاعر المليون«.
المسابقة  أن  العميمي  وأكد 
في دورتها الخامســـة ستشهد 
تغييرات عديدة تأتي ضمن خطة 
التطوير والتجديد في البرنامج 
إلى  النبطي  واالرتقاء بالشعر 
أعلى مستوياته الفـنية واألدبـيـة 


