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ام         ن الع ي األمي د العريم ن راش أعل
لجائزة الشيخ زايد للكتاب أن المجلس    
د أول        ائزة سوف يعق شاري للج االست

دة         دورة الجدي ه لل -2007اجتماعات
ي   2008 ل،    6 و   5 يوم بتمبر المقب  س

ي          ة الت ود الدءوب ك استكماًال للجه وذل
ة            ة آاف ة ومتابع ة العام تقوم بها األمان
دف         ائزة، وبه ة بالج ام المتعلق المه
ان        ة للج ماء المقترح تعراض األس اس
ى          رية حت تبقى س تي س م وال التحكي
ا                  ايير أهمه ا عدة مع ة تحكمه ة دقيق موعد إعالن النتائج، وذلك وفق آلي

 .السرية التامة وانعدام صلة القرابة بين المحكم والمرشح
 

س           ام المجل ي أن مه ح العريم وأوض
شكل         ن ب ائزة تكم شاري للج االست
م            ان التحكي شكيل لج ي ت ي ف أساس
ائزة       روع الج ف ف صة لمختل المخت
ج          س نتائ ى المجل ث يتلق سعة، حي الت
صديق       ل الت ا قب م، وُيقّره ان التحكي لج
ّم              ا، ومن ث ة العلي ل اللجن عليها من قب
ج         ى مسؤولية اإلعالن عن النتائ يتول

 .والفائزين في مختلف الفروع
 

تراث بحضور آامل                       ة وال و ظبي للثقاف ة أب ر هيئ ويعقد االجتماع في مق
أعضاء المجلس االستشاري للجائزة في تشكيلته الجديدة التي ضمت آال       
ري واسيني األعرج،                 من القاص اإلماراتي محمد المر والروائي الجزائ

د اهللا الغذامي     .علي راشد النعيمي من اإلمارات، د    . والذي يضم آذلك د    عب
سعودية، د   ان،     .صالح فضل من مصر، د     .من ال سيد من لبن رضوان ال

رب،         .الشيخة مي الخليفة من البحرين، ود     وي من المغ سعيد بنسعيد العل
 .والسيد راشد العريمي عضوًا وأمينًا عامًا

 
ات من                 د تلقت المئ ة ق ة العام أن األمان ائزة ب ام للج ن الع اد األمي ا أف آم
ادم            ة سبتمبر الق أن نهاي المشارآات في عدة فروع من الجائزة ، مذآرًا ب
هو الموعد النهائي الستقبال الترشيحات، حيث لن يتم تمديد هذا الموعد           
ة،               ة والدولي الذي سبق اإلعالن عنه منذ شهور في وسائل اإلعالم العربي
ع أن             ذي من المتوق وذلك نظرًا لإلقبال الواسع على الترشح للجائزة، وال
ة                  شرائح األدبي ة من مختلف ال يتزايد بوتيرة آبيرة خالل األسابيع المقبل
اب                   ي أعق ة ف الم، خاص ة والع ة العربي ستوى المنطق ى م ة عل والثقافي
ام الواسع          ى، واالهتم النجاح الكبير الذي حققته الجائزة في دورتها األول
ة،               ة والدولي ة العربي ة واإلعالمي الذي حازته في األوساط األدبية والثقافي
ًا                 تي تأخذ وقت حيث يتسلم المكتب اإلداري يوميًا العديد من المشارآات ال
ا        وجهدًا آبيرًا في تصنيفها وفرزها من قبل المعنيين، والتي سيتم تحويله
شاري                   شكلها المجلس االست تي سي م المختصة ال د للجان التحكي ا بع فيم

 تلقي الترشيحات حتى نهاية سبتمبر
  سبتمبر5جائزة زايد للكتاب تناقش تشكيل لجان التحكيم 
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 . التعاون الخليجي

 

،  وستعمل    "مشاريعك " و ستصدر المجلة تحت عنوان      

ف            ة، والتعري صائح عملي ات ، ون ديم معلوم ى تق عل

 . السليمةباالستراتيجيات التجارية 

 

سوف يتم طرح العدد األول من المجلة في األسواق في          

 .2007أآتوبر / تشرين األول 
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 مجلة تستهدف المشاريع االقتصادية الصغيرة 
 و المتوسطة

  النشرة األسبوعية لجمعية الناشرين
  في الشرق األوسط

 راشد العريمي

 شعار الجائزة



 

 .للجائزة
 

ويمكن الحصول على استمارة الترشيح من خالل المكتب اإلداري للجائزة في العاصمة اإلماراتية أبوظبي، أو من خالل الموقع اإللكتروني       
ة       www.zayedaward.comللجائزة    باللغتين العربية واإلنجليزية، والذي يوفر لكافة المبدعين والمفكرين مختلف المعلومات المتعلق

 .بالجائزة ويجعلهم قادرين على التواصل معها، واالشتراك فيها
 

ة وموضوعية                           وم وفق أسس علمي دة، تق ائزة مستقلة ومحاي وأعاد األمين العام للجائزة التأآيد على أن جائزة الشيخ زايد للكتاب هي ج
شيخ                 ائزة ال شمل ج ا ت أساسها العمل اإلبداعي والتميز فيه، وتعتبر األآثر شمولية مقارنة مع الجوائز العربية والعالمية األخرى، حيث إنه

شاب       -جائزة الشيخ زايد ألدب الطفل   -زايد في التنمية وبناء الدولة       د للترجمة            -جائزة الشيخ زايد للمؤلف ال شيخ زاي ائزة ال ائزة    -ج ج
ع         -جائزة الشيخ زايد ألفضل تقنية في المجال الثقافي   -جائزة الشيخ زايد للفنون  -الشيخ زايد لآلداب    -جائزة الشيخ زايد للنشر والتوزي

 .وجائزة الشيخ زايد لشخصية العام الثقافية
 

ة                      ز من الجهات التالي ى إحدى الجوائ دعين للحصول عل ة            :  ويجوز ترشيح المب ة والمؤسسات الثقافي دع شخصيًا، االتحادات األدبي المب
ة            ة والفكري ة األدبي ن الشخصيات ذات المكان الث م ات، ث الل المؤسسات              .  والجامع ن خ ة م ام الثقافي يح شخصية الع ا ويجري ترش آم

 . األآاديمية والبحثية والثقافية
 

ة                ان رئيس الدول ، ''حفظه اهللا  ''وأآد األمين العام للجائزة التي تحظى بدعم ال محدود من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهي
ز                            شكل أحد الحواف ا باتت ت وات المسلحة، أنه ى للق والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعل
رغم من                              ى ال ك عل سانية، وذل ة اإلن افي العربي وللمعرف ة للمشهد الثق المهمة لدعم وتشجيع ونشر الثقافة العربية، ومثلت إضافة حقيقي

 .عمرها القصير الذي ُيقارب العام
 

  مرشحًا في الدورة الماضية1224
 

ير من                  ى الكث ا األول استقطبت جائزة الشيخ زايد للكتاب التي أطلقتها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث في أآتوبر من العام الماضي في دورته
ائزة        1224 دولة عربية وأجنبية، وقد بلغ عدد المرشحين 25أهم المبدعين والمثقفين من      سعة للج رع      .   متقدمًا في الفروع الت از في ف وف

رع    .  ''النمط النبوي الخليفي في القيادة السياسية العربية والديمقراطية''التنمية وبناء الدولة الدآتور بشير محمد الخضرا عن آتاب   في ف
ورق    ''أدب الطفل نال الجائزة الدآتور محمد علي أحمد عن سلسلة           ى ال از الروائي واسيني األعرج عن                .  ''رحلة عل رع اآلداب ف وفي ف

ه         .  ''األمير ومسالك أبواب الحديد ' ' آتاب   دي   ''وفي فرع الفنون فاز الدآتور ثروت عكاشة عن آتاب ود      .  ''الفن الهن دآتور محم وحصل ال
ه              شاب عن آتاب ة     ''زين العابدين على جائزة فرع المبدع ال ارة المساجد العثماني دآتور جورج                 .  ''عم ا ال از به د ف ائزة الترجمة فق ا ج أم

ور     ''  الذات عينها آآخر''زيناتي عن آتاب     ول ريك يز شخصية             .  المنقول عن الفرنسية للفيلسوف ب سون ديف دآتور دينيس جون ير ال واخت
 .العام الثقافية إلسهامه في إثراء الثقافة العربية بترجماته األصيلة لعيون األدب العربي الحديث إلى اللغة اإلنجليزية

 
 حجب جائزة النشر

 
ائزة في الرقي                          ذه الج ة له شروط المأمول م تحقق ال حجب المجلس االستشاري للجائزة جائزة فرع النشر والتوزيع ألن الدور المرشحة ل

سهم في           .  بالمستوى الفكري والتقني للنشر في الوطن العربي  آما حجبت جائزة أفضل تقنية في المجال الثقافي ألن األعمال المرشحة ال ت
 .إنتاج الثقافة أو تطويع اللغة العربية الستيعاب أوعية المعلومات الرقمية

 
  ماليين درهم إجمالي الجوائز7

 
درها         ة ق ة          750تبلغ القيمة المادية للجائزة سبعة ماليين درهم إجماًال، حيث يمنح الفائز في آل فرع جائزة مالي ة ذهبي م وميدالي  ألف دره

 .تحمل شعار الجائزة المعتمد، إضافة لشهادة تقدير للعمل الفائز، في حين تبلغ القيمة المادية لجائزة شخصية العام الثقافية مليون درهم
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