 150ترشيحا لنيل جائزة الشيخ زايد للكتاب
حصل عليها في الدورة السادسة أربعة باحثين من مصر ولبنان واألردن والبحرين
الصباج 02 ،يوليو https://assabah.ma/39370.html 0200
أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن استالم ما يزيد عن  052ترشيحا في فرع التنمية وبناء الدولة للدورة
السابعة للجائزة  .0202-0200وتتنوع الترشيحات هذا العام في نوع المنتج العلمي إذ تغلب عليها مواضيع
التاريخ والعلوم السياسية واالقتصاد ،وما زالت الجائزة تستقبل الترشيحات حتى نهاية شتنبر المقبل.
يذكر أن أربعة باحثين عربا حصلوا على جوائز فرع التنمية وبناء الدولة خالل السنوات الست الماضية
وهم ،األردني الدكتور بشير الخضرا عن كتابه (النمظ النبوي – الخليفي) ،والبحريني الدكتور باقر سلمان
النجار عن كتابه (الديمقراطية في الخليج العربي) ،والمصري الدكتور عمار علي حسن عن كتابه (التنشئة
السياسية للطرق الصوفية) ،واللبناني الدكتور عبد الرؤوف سنّو عن كتابه (حرب لبنان).
ويقول الدكتور سنّو “إن للجائزة سمعة وقيمة معنوية رفيعتين في األوساط الثقافية اللبنانية كما هو الحال في
بقية الدول العربية ،إذ أنها تضع الفائز بها ونتاجه العلمي تحت األضواء” ،ويضيف قائالً ” إن جائزة الشيخ
زايد للكتاب قد نجحت في مخاطبة الباحثين في مجاالت العلوم اإلنسانية من خالل فرع “التنمية وبناء
الدولة” ،ويضيف “إن الجائزة ذات مصداقية عالية واستقاللية ،تقدر العلم وتشجع المعرفة ،فهي ال تعرف
التدخالت ولذلك أنصح الباحثين الذين بين أيديهم أعمال جدية أن يتقدموا للجائزة ،فسباق األدب والعلم سباق
شرف وتميز”.
ويذكر بأن الجائزة قد فتحت باب الترشيح للدورة السابعة  0202-0200حتى  22شتنبر المقبل في فروعها
التسعة ،وهي فرع التنمية وبناء الدولة ،فرع أدب الطفل والناشئة ،فرع المؤلف الشاب ،فرع الترجمة ،فرع
اآلداب ،فرع الفنون والدراسات النقدية ،وفرع الثقافة العربية باللغات األخرى ،وفرع النشر والتقنيات
الثقافية ،وأخيرا فرع شخصية العام الثقافية .وتبلغ القيمة االجمالية للجوائز في كل الفروع  7ماليين درهم
إماراتي .ولالشتراك يمكن للمرشحين زيارة الموقع االلكترونيwww.zayedaward.ae .
جدير بالذكر أن “جائزة الشيخ زايد للكتاب” تأسست في  ،0222وهي جائزة مستقلة ،تُمنح سنويا للمبدعين
من المف ِّ ّكرين ،والناشرين ،والشباب؛ تكريما ً إلسهاماتهم في مجاالت التأليف والترجمة في العلوم اإلنسانية،
وتحمل اسم مؤسس دولة االمارات العربية المتحدة ،الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .وجاء تأسيسها
بدعم ورعاية من “هيأة أبوظبي للسياحة والثقافة” .وتبلغ القيمة اإلجمالية لكل فروعها سبعة ماليين درهم
إمارتي.

