كرّ م سمو الشيخ منصور بن زايد آل نھيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في
دورتھا الخامسة  2011،خالل حفل التكريم الذي أقامته الجائزة مساء أمس في قصر اإلمارات في أبوظبي.
شھد التكريم الشيخ نھيان بن مبارك آل نھيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،وعبدالرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة
والشباب وتنمية المجتمع ومحمد خلف المزروعي مدير عام ھيئة أبوظبي للثقافة والتراث وزكي نسيبة نائب رئيس مجلس إدارة ھيئة
أبوظبي للتراث ،وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء المعتمدين لدى الدولة ،وحشد من الشخصيات
الثقافية ووسائل اإلعالم المحلية والعربية والعالمية.
ألقى األمين العام للجائزة راشد العريمي ،كلمة قال فيھا إن الجائزة اھتمت بالعرب والعالم ،والمعرفة والكتاب ،وآلت على نفسھا أن
تؤسس انطالقة عربية جديدة الئقة شكالً ومضمونا ً  .ولم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه لوال اإليمان العميق من القيادة الحكيمة
بدورھا وضرورة دعمھا ،لقد جعل ھذا الدعم غير المحدود من الجائزة خير سفير لدولة اإلمارات إلى العالم.

وبعد عرض فيلم قصير عن رؤية الشيخ زايد ،جائزة الشيخ زايد للكتاب ،قام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نھيان بتسليم الجوائز
للفائزين ،وھم المستشرق الصيني تشونج جي كون من جمھورية الصين الشعبية فائزاً بجائزة شخصية العام الثقافية ،إضافة إلى د
.عبدالرؤوف سنو من لبنان فائزاً بجائزة فرع التنمية وبناء الدولة ،ود .محمد بن الغزواني مفتاح من المغرب فائزاً بجائزة فرع
األدب ،ود  .محمد زياد يحيى كبة من سوريا فائزاً بفرع الترجمة ،واإلعالمية والكاتبة عفاف طبالة من مصر فائز ًة بجائزة فرع أدب
الطفل.
وفيما يلي نبذة عن الفائزين:
الدكتور عبدالرؤوف سنو :من مواليد بيروت عام  1948،حصل على شھادة الدكتوراه في فلسفة التاريخ من جامعة برلين الحرة عام
 1982،وھو عضو الوفد الدولي لمراقبة االنتخابات األلمانية عام  . 2009شغل منصب عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية من
عام  2004-2001ثم حاز عضوية الھيئة االستشارية للمعھد األلماني لألبحاث الشرقية بألمانيا من  -2008إلى اآلن.
وحاز العديد من األوسمة والدروع أبرزھا “وسام االستحقاق من رئيس جمھورية ألمانيا االتحادية” و”درع األساتذة المؤلفين من
الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم” .
صدر له العديد من الكتب المنشورة منھا “حرب لبنان  :1990-1975تفكك الدولة وتصدع المجتمع” و”ألمانيا واإلسالم في القرنين
التاسع عشر والعشرين" ،و"النزعات الكيانية اإلسالمية في الدولة العثمانية  ،"1881 – 1877و"جامعة آل سنو في سطور .العيد
الثمانون  ،"2000 – 1920و"لبنان اليوم" )باأللمانية( ،و”دولة البحرين" ،وتاريخ العرب الحديث والمعاصر للمرحلة الثانوية”
و”المصالح األلمانية في سوريا ولبنان ” .1901-1841
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