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جائزة الشيخ زايد للكتاب

وعاء العلم ،والحضارة ،والثقافة ،والمعرفة ،واآلداب ،والفنون ،وإن األمم
“الكتاب
ُ
والكتاب هو
الحضارية،
بأصالتها
ُقاس
ت
وإنما
وحدها،
المادية
بثرواتها
ُقاس
ال ت
ُ
والعامل الرئيس على تأكيدها ”.
أساس هذه األصالة،
ُ
المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه
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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ©دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي

زايد..
وال َّنهضة الثقافية
في اإلمارات

جائزة الشيخ زايد للكتاب

جائزة الشيخ زايد للكتاب

منــذ إعــان قيــام دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،أولــى المغفــور لــه الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان  -طيــب اهلل ثــراه ،الثقافــة والمعرفــة والعلــم
والكتــاب أهميــة اســتراتيجية فــي بنــاء اإلنســان والدولــة ،ألن المعرفــة
ّ
تمثــل الحاضنــة األساســية لتنميــة المجتمــع ،وتشـ ّ
ـكل االنطالقــة الخالقــة
ِّ
تمكــن المجتمــع مــن التعامــل
فــي فهــم العالــم ،وهــي القاعــدة التــي
َّ
المنظــم مــع المعــارف الحديثــة.
لقــد عمــل المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان علــى
إنشــاء المــدارس والمعاهــد والجامعــات ،وأرســى الدعائــم األساســية لبنــاء
الثقافــة مــن خــال إنشــاء المؤسســات الثقافيــة كالصحــف والمجــات
والمطبوعــات الدوريــة والمهرجانــات الثقافيــة والمؤتمــرات الفكريــة
والنــوادي التراثيــة والثقافيــة والمطابــع ودور النشــر واإلذاعــات والتلفــاز،
والتوجيــه بإنشــاء المؤسســات الثقافيــة والتراثيــة األصيلــة واإلســهام
فــي إثــراء المشــهد الثقافــي ليــس فــي الدولــة وحســب ،بــل فــي المنطقــة
والعالــم بأســره.
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فــي ضــوء تلــك الرؤيــة الحكيمــة ،مضــت الثقافــة فــي نموهــا المســتمر
وعطــاء ،وال َّنهضــة الثقافيــة الشــاملة التــي تشــهدها الدولــة فــي
تقدمــ ًا
ً
ظــل قيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة (حفظــه اهلل) ،هــي امتــداد للنهــج الــذي رســم
معالمــه الشــيخ زايــد؛ فالعاصمــة أبوظبــي تشــهد اليــوم حــراك ًا ثقافيــ ًا
واســع النطــاق مــن أجــل تفعيــل نهضــة معرفيــة أصيلــة تســعى إلــى تشــجيع
التأليــف ،والبحــث ،وذلــك ألن الكتــاب هــو وعــاء العلــم والحضــارة،
وتأتــي علــى رأس هــذه المشــاريع جائــزة الشــيخ زايــد للكتــاب ،التــي تأسســت
لمــد جســور الحــوار ،واللقــاء اإلنســاني ،والعمــل الثقافــي
فــي عــام ،2006
ِّ
داخــل الدولــة وخارجهــا ،وجعــل العاصمــة أبوظبــي ملتقــى للكثيــر مــن
النشــاطات الثقافيــة العربيــة والعالميــة .وكل ذلــك مديــن لتلــك الرؤيــة
التأسيســية التــي أرســى معالمهــا المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
َّ
ومكــن لهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد
نهيــان ،ط ّيــب اهلل ثــراه،
آ ل نهيــان ،رئيــس الدولــة (حفظــه اهلل) ،وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي ،نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة.
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التعريف بالجائزة
تقديــرا ً لمكانــة المغفــور لــه َّ
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان  -طيــب
اهلل ثــراه  -ودوره الرائــد فــي التوحيــد ،والتنميــة ،وبنــاء الدولــة واإلنســان ،تق ـرَّر
إنشــاء جائــزة علميــة تحمــل اســم “جائــزة َّ
الشــيخ زايــد للكتــاب” ،وهــي جائــزة
ِّ
المفكرين ،والناشــرين ،والشــباب،
مســتقلة ،تُمنــح كل ســنة للمبدعيــن مــن
عــن مســاهماتهم فــي مجــاالت التأليــف ،والترجمــة فــي العلــوم اإلنســانية
التــي لهــا أثــر واضــح فــي إثــراء الحيــاة الثقافيــة ،واألدبيــة ،واالجتماعيــة ،وذلــك
وفــق معايي ـ َر علميــة وموضوعيــة.
وقــد تأسســت هــذه الجائــزة فــي عــام  2006بدعــم ورعايــة مــن دائــرة
الثقافــة والســياحة  -أبوظبــي .وتبلــغ القيمــة اإلجماليــة لجوائزهــا ســبعة
مالييــن درهــم إماراتــي.
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أهداف الجائزة
.1

ِّ
قدموا إسهامات جليلة ،وإضافات 		
تقدير
المفكرين ،والباحثين ،واألدباء ،الذين َّ
وابتكارات ،في الفكر ،واللغة ،واألدب ،والعلوم االجتماعية ،وفي ثقافة العصر الحديث
ومعارفه.

.2

تكريم َّ
قدمت إنجازات متميزة على المستويين العربي أو
الشخصيات الفاعلة التي َّ
العالمي ،وتعريف القارئ بتلك اإلنجازات ،وربطها بالتجارب اإلبداعية ،وبالمنجزات
الفكرية الجديدة والفاعلة.

.3

تقدير الدور الحضاري الب ّناء الذي يقوم به المترجمون ،والمتمثل في إثراء الثقافات
واآلداب ،وتعزيز الحوار بين الحضارات ،ومد جسور التواصل بين األمم.

.4

تشجيع إبداعات الشباب ،وتحفيزهم على البحث ،وخلق روح التنافس اإليجابي في هذا
القطاع الحيوي الفاعل الذي يمثل حاضر األمة ومستقبلها.

.5

تكريم المؤسسات والهيئات الثقافية ومراكز البحوث ،ودور النشر العربية والعالمية
وتقدم اإلبداع ،وتنشر ثقافة االستنارة ،وتع ِّزز القيم
المتميزة التي تحتفي بالكتاب،
ِّ
اإلنسانية القائمة على الحوار والتسامح.

.6

تشجيع أدب األطفال والناشئة ،الذي يسعى إلى االرتقاء بثقافة هذه الشريحة المهمة
في المجتمع ،وبذائقتهم الجمالية ،ويبني هويتهم الحضارية على التفاعل الخالق بين
الماضي والحاضر.

.7

ِّ
المفكرين والباحثين الذين يكتبون باللغات األخرى من المهتمين بالثقافة،
تقدير
والحضارة ،والمعارف ،والعلوم ،والمجتمعات العربية عبر التاريخ.
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فروع الجائزة

.5

جائزة َّ
الشيخ زايد لآلداب
ِّ
َّ
وتشمل المؤلفات اإلبداعية في مجاالت الشعر ،والمسرح ،والرواية		 ،
والقصة القصيرة ،والسيرة الذاتية ،وأدب الرحالت ،وغيرها من
َّ
الفنون اإلبداعية.

.6

جائزة الشيخ زايد للفنون والدراسات النقدية
َّ
وتشمل دراسات ال َّنقد التشكيلي ،وال َّنقد السينمائي ،والنقد
الموسيقي ،وال َّنقد المسرحي ،ودراسات فنون الصورة ،والعمارة،
والخط العربي ،والنحت ،واآلثار التاريخية ،والفنون َّ
الشعبية أو
السردي ،وال َّنقد ِّ
الشعري ،وتاريخ
الفلكلورية ،ودراسات ال َّنقد َّ
األدب ونظرياته.

.7

جائزة َّ
الشيخ زايد للثقافة العربية في اللغات األخرى
َّ
وتشمل جميع المؤلفات الصادرة باللغات األخرى عن الحضارة
العربية وثقافتها بما فيها العلوم اإلنسانية ،والفنون ،واآلداب
تطورها عبر التاريخ.
بمختلف حقولها ومراحل
ّ

جائزة َّ
الشيخ زايد للنشر والتقنيات الثقافية
وتُمنح لدور النشر والتوزيع الورقية ،ولمشاريع النشر والتوزيع واإلنتاج
		
الثقافي؛ الرقمية ،والبصرية ،والسمعية ،سواء أ كانت ملكيتها
الفكرية تابعة ألفراد أم لمؤسسات.
جائزة َّ
الشيخ زايد لشخصية العام الثقافية

تنقسم الجائزة إلى الفروع التالية:
.1

جائزة الشيخ زايد للتنمية وبناء الدولة
وتشمل المؤ َّلفات العلمية في مجاالت االقتصاد ،واالجتماع،
والسياسة ،واإلدارة ،والقانون ،والفلسفة ،من منظور التنمية
التقدم واالزدهار ،سواء كان ذلك في اإلطار
وبناء الدولة ،وتحقيق
ُّ
محددة.
النظري أو بالتطبيق على تجارب
َّ

.2

جائزة َّ
الشيخ زايد ألدب الطفل والناشئة
المخصصة
وتشمل المؤ َّلفات األدبية ،والعلمية ،والثقافية
َّ
لألطفال والناشئة في مراحلهم العمرية المختلفة؛ سواء كانت
إبداع ًا تخييلي ًا أم تبسيط ًا للحقائق التاريخية والعلمية في إطار
ُنمي حب المعرفة ،والحس الجمالي مع ًا.
فني جذاب ي ّ

.3

جائزة الشيخ زايد للمؤلف الشاب
وتشمل المؤ َّلفات في مختلف فروع العلوم اإلنسانية ،والفنون،
واآلداب ،باإلضافة إلى األطروحات العلمية (على شكل كتاب)،
على أال يتجاوز عمر كاتبها األربعين عام ًا.

.8

.4

جائزة الشيخ زايد للترجمة
وتشمل المؤ َّلفات المترجمة مباشرة عن لغاتها األصلية من
اللغة العربية وإليها ،بشرط التزامها بأمانة النقلَّ ،
ودقة اللغة،
والجودة الفنية ،وأن تضيف جديدا ً للمعرفة اإلنسانية،
وللتواصل الثقافي.

.9

12

(الترشح مفتوح للشخصيات والمؤسسات الثقافية)

		
		
		

		

وتُمنح لشخصية اعتبارية أو طبيعية بارزة ،على المستوى العربي أو		
الدولي ،بما تتميز به من إسهام واضح في إثراء الثقافة العربية إبداعاً
		
تتجسد في أعمالها أو نشاطاتها قيم األصالة،
أو فكراً ،على أن
َّ
السلمي.
والتسامح ،والتعايش ِّ
13
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الترشح
يجوز ُّ
ترشح المبدعين للحصول على إحدى الجوائز ،وفي فرع واحد من الفروع
الثمانية األولى ،من الجهات اآلتية:

.1

المبدع نفسه شخصي ًا.

	.2االتحادات األدبية والمؤسسات الثقافية والجامعات.
	.3ثالث من الشخصيات ذات المكانة األدبية والفكرية المرموقة.
أما بالنسبة لشخصية العام الثقافية فيتم ترشيحها من خالل المؤسسات
األكاديمية والبحثية والثقافية وثالث من الشخصيات الثقافية.

الشروط العامة
.1

التقدم بعمل واحد فقط ألحد فروع الجائزة.
يحق للمرشح
ُّ

.2

االلتزام بالشروط الخاصة بالترشح في كل فرع من فروع الجائزة الواردة على
صفحة الترشح على الموقع اإللكتروني.

.3

َّ
المرشحة مكتوبة باللغة العربية ،باستثناء جائزة فرع 		
أن تكون المؤ َّلفات
الترجمة ،حيث يجوز منح الجائزة لمؤ َّلفات ُمترجمة إلى اللغة العربية عن 		
اللغات األخرى ،أو العكس؛ مؤ َّلفات مترجمة من اللغة العربية إلىاللغات 		
		

األخرى .أما بالنسبة إلى فرع الثقافة العربية في اللغات األخرى ،فيجوز
استقبال المؤ َّلفات في لغاتها األصلية من دون أن تكون مترجمة إلى العربية.

.4

أن يكون النتاج الفكري واإلبداعي منشورا ً في شكل “كتاب ورقي” باستثناء 		
فرع النشر والتقنيات الثقافية حيث تُقبل األعمال الرقمية إلى جانب الورقية.

.5

أن يكون قد نُش َر الكتاب ،ولم يمض على نشره أكثر من سنتين.
ْ

.6

ال تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة عربية أو أجنبية كبرى.

.7

ُّ
المدة
الترشح للجائزة بالعمل ذاته مع ضرورة استيفائه لشرط
يجوز إعادة
َّ
الزمنية ،والترشح اإللكتروني ،ونسخ جديدة للعمل.

.8

أن يساهم الكتاب إيجابي ًا في التنمية الثقافية العربية.
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مالحظات
.1

المتخصصة حجب الجائزة في أحد فروعها أو سحبها بعد منحها
يحق للجان
ِّ
إذا ما ارتأت ذلك أو اتخاذ ما تراه مناسب ًا.

.2

المتخصصة حجب الجائزة بعد اإلعالن عن القوائم الطويلة
يحق للجان
ِّ
والقصيرة إذا ارتأت ذلك.

.3

َّ
مرشح االعتراض على قرارات “الهيئة العلمية” للجائزة.
ال يحق ألي

.1
.2
		

ارسال خمسة نسخ من العمل المتقدم به عبر البريد لمقر الجائزة:
• جائزة الشيخ زايد للكتاب

		

• دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي.

		

• صندوق بريد  ،2380أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

.6

تكريم الفائزين في فروع الجائزة التسعة ،في حفل يتزامن مع 			
“معرض أبوظبي الدولي للكتاب” في أبريل /مايو من كل عام.

.1
باب الترشيحات مفتوح
ألربعة أشهر سنوي ًا من
مايو إلى أكتوبر

سيتم ارسال رسالة الكترونية تفيد بنجاح الترشح وذلك تزامن ًا مع
استالم النسخ المطلوبة من العمل المقدم .

		

.6
اإلعالن عن
القوائم القصيرة

15

المرحلة  3من
تقييم الكتب
(الهيئة العلمية
تجتمع لدراسة تقارير
المحكمين)

.5

يشرف “مجلس األمناء” ،و”الهيئة العلمية” للجائزة على كل مراحل
َّ
المرشحة.
التحكيم لألعمال
في كل دورة ،تقوم “الهيئة العلمية” باختيار مجموعة من
َّ
الشخصيات الثقافية؛ اإلقليمية والعالمية ،المرموقة،
للعمل في “لجان التحكيم” ،بحسب فروع الجائزة المعلنة.

المرحلة  1من تقييم
الكتب (لجان الفرز
والقراءة)

اإلعالن عن
القوائم الطويلة

.3

.2

نظام التحكيم
.2

.5

تقوم “الهيئة العلمية” في الجائزة ،بال َّنظر في مقترحات “لجان التحكيم”،
والموافقة عليها برئاسة الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان ،رئيس 		
		
مجلس األمناء لجائزة الشيخ زايد للكتاب ،ومن ثم يتم عرضها على
“مجلس األمناء” إلقرارها.

مراحل اختيار األعمال الفائزة

للترشح اإللكتروني في جائزة الشيخ زايد للكتاب ،يرجى زيارة موقع
الجائزة الرسميwww.zayedaward.ae :

.1

.4

تراجع لجان التحكيم األعمال المرشحة وترفع تقاريرها للهيئة العلمية.

		

آلية الترشح

.3

.3

ِّ
محكمين لكل فرع من فروع الجائزة،
يتم تنسيب ثالثة إلى خمسة
على أن تبقى هويتهم سرية ،حفاظ ًا على مصداقية ونزاهة عملية االختيار.

			
			

المرحلة  4من تقييم
الكتب (اجتماع
مجلس األمناء
العتماد اسماء
الفائزين) .7

المرحلة  2من
تقييم الكتب (لجان
التحكيم)

.4

.8
اإلعالن عن
الفائزين

حفل تكريم
الفائزين

.9
16
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Notes
1.

The award of any category may be detained or withdrawn at
the discretion of the Scientific Committee.

2.

The committee is allowed to take any decision it sees fit.

3.

Nominees are not entitled to object to the decisions of the
Advisory Committee of the award.

Nomination process
1.

4.

Each committee reviews all nominated works and submits its 		
selections to the Scientific Committee.

5.

Scientific Committee reviews and approves the panel’s suggestions,
which are then officially endorsed by Board of Trustees, presided over
by Sheikh Sultan Bin Tahnoon Al Nahyan ,Sheikh Zayed Book Award
Board of Trustees President.

6.

The winners are announced ahead of the Abu Dhabi International Book
Fair, culminating in a prestigious tribute ceremony in April/May		
every year.

Process of Winners Selection

To nominate your book, register online by visiting
www.zayedaward.ae

2.

Nominees must send five copies of their book to the Award's office:
• Sheikh Zayed Book Award
• Department of Culture & Tourism - Abu Dhabi
• P.O. Box 2380, Abu Dhabi, UAE

3.

3.
Nominations open for
four months every year
from May until October

Phase 1
evaluation of books
(reading panel)

1.

Announcement
of Longlists

2.

Applicants will receive an email confirming the success of their 		
submission upon sending the books.

Selection and Judging Process
1.

The award is supervised by a Board of Trustees and a Scientific 		
Committee that manage a rigorous award selection process.

2.

Every year, the Scientific Committee appoints a group of distinguished
regional and international literary figures [judges] who serve on nine
separate selection committees, one for each award category.

3.

There are 3 - 5 selection committee members [judges] per 		
category,each of whom remain anonymous to maintain the 		
independence and integrity of the selection process.

21
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Announcement of
Shortlists

6.

7.

Phase 4
evaluation of books
(Board of Trustees
meets, evaluates
scientific committee
results and approves
winners)

Phase 3
evaluation of books
(Scientific Committee
reviews judges’
reports)

4.
Phase 2
evaluation of books
(panel of Judges)

5.

8.
Announcement of
winners

Award Presentation
Ceremony

9.
16
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Sheikh Zayed’s Book Award
Sheikh Zayed’s Book Award

Nomination
Candidates are allowed to be nominated for one category per award edition.
Nominations are accepted from the following entities:
1.

The applicant himself / herself

2.

Cultural institutions, literary unions, and universities

3.

Three prominent literary and cultural figures, to nominate one 			
candidate jointly
However, the "Cultural personality of the year" Category 				
nominations should be filled out and sent by any of the following groups:
Three prominent figures in the cultural world, academic institutions and 		
literary or research entities.

General Terms
1.

Re-nomination for the same work is accepted if time condition is still valid.
However, online registration should be completed and new copies of the work
submitted.

2.

Nomination is not accepted for more than one award each year.

3.

The work must abide by the nominations terms of each award category listed
on the award’s website.

4.

The nominations must be written in Arabic, except for books nominated in two
categories; the Translation Award and the Arabic Culture in Other Languages
Award.

5.

The work must be published in book format. However, works nominated for
the Award of the publishing and distribution can be in digital format.

6.

The work should have been published in the last two years.

7.
The nominated work shouldn’t be previously awarded by an international/
		prominent prize.
8.

The nominated work should have contributed to the development of Arabic
culture and should project high standards of authenticity and creativity.
14
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Categories
The award recognises cultural achievement in a range of categories, including:

1.

3.

7.

Arab Culture in Other Languages
Recognises written works produced in languages other than Arabic, 		
tackling the Arab civilisation and culture, including humanities, fine 		
arts, literature (novels, short stories, poems) and history.

8.

Publishing and Technology
Includes publishers, distributors, research institutions and cultural 		
institutions, which promote culture through various forms of digital, visual and
audio processes.

Translation
Recognises translated works, either to or from Arabic, provided it maintains
loyalty to original source, has linguistic accuracy and maintains context.

Literary and Art Criticism
Covers works of criticism in the fields of art, cinema, music, theatrical plays,
studies of image, architecture, sculpture, historical ruins, folkloric arts, and
history of literature and theories.

Young Author
Recognises works in science, literature, culture, fine arts and humanities, in
addition to scientific theses that are published, produced by authors younger
than 40 years.

4.

6.

Children's and Adolescent Literature
Covers literary, scientific and cultural books addressing various children’s
groups and adolescents, whether fictional stories or simplified factual 		
historical and scientific narratives, put in an artistic layout.

Literature
Represents works from the different literary forms of poetry, drama and
prose, including novels, short stories, biographies, theatrical plays,
travel literature, and many others.

Contribution to the Development of Nations
Consists of books in the fields of economics, sociology, management, politics,
law and theology that contribute to a nations advancement, whether theoretic
review or documenting practice.

2.

5.

9.

Cultural Personality of the Year
(Open to individuals and organisations)
Honours a prominent Arab or international figure (or organisation) who has
contributed to the advancement of Arabic culture, embodies through his/		
her work tolerance and promotes peaceful coexistence.

12

13

Sheikh Zayed Book Award

Sheikh Zayed’s Book Award

Objectives
1.

Honour intellectuals, researchers, and writers, who have made significant
contributions in literature, social sciences and the culture and knowledge of
the modern age.

2.

Honour prominent figures who have made outstanding achievements at a 		
regional and international level, and inform readers about them in the 		
context of creativity and innovative thought.

3.

Appreciate the immense cultural role of translators who enrich culture, 		
promote dialogue between civilisations, and bring nations together.

4.

Encourage creativity in the young, and motivate them to research, and create
a spirit of positive competition in this vital sector that represents the nation’s
present and future.

5.

Honour institutions, commissions, research centres and Arab and
international publishing houses that represent an inventive cultural
project that caters for creativity, and promote the human values of dialogue
and tolerance.

6.

Encourage children's and adolescent literature, which seeks to develop
this important segment of society, and their aesthetic taste, and constructs
their cultural identity on the foundation of creative interaction between the
past and present.

7.

Recognise the work of non-Arab authors and researchers who promote Arab
culture through writing in their own languages.

10
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Sheikh Zayed’s Book Award

Introduction
The foundation of the Award was laid out in memory of the late
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ruler of Abu Dhabi and
President of the UAE, and his pioneering role in national unity
and the country's development. It is presented every year to
outstanding Arab writers, intellectuals, publishers as well as
young talents whose writings and translations of humanities
have scholarly and objectively enriched Arab cultural, literary and
social life.

The Sheikh Zayed Book award is an independent cultural award
administered by the Department of Culture and Tourism Abu Dhabi, with a total monetary value of AED 7 million.

8
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The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan has always given
particular attention to culture, science and the book industry
as a whole, deeply rooted in his belief that those elements are
what defines a nation and drives its development. To him, culture
and education were the generators of knowledge, the stepping
stone towards encircling the world, and the foundation on which
a community constructs its future.

It was the late Sheikh Zayed who laid the groundwork for a proper
educational system in the country, with a huge base of schools,
universities and academic institutions that serves the community;
that is in addition to the numerous media establishments, from
local newspapers, to magazines, periodical publications, radio
and television.

6

He turned the UAE into a cultural hub, hosting a colourful
selection of cultural festivals, summits, and conferences, joining
nations in a harmonious unified dialogue.

With his sound leadership and wisdom, the United Arab Emirates
has gone a long way, not only in preserving its national identity
and cultural values but also in reinforcing the role of national
culture in enriching tomorrow's global cultural environment.

Today, the legacy continues with HH Sheikh Khalifa bin Zayed
Al Nahyan, President of the UAE, whose shrewd guidance is
driving unprecedented development in the country, with the
continuous support of HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan,
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of
the UAE's Armed Forces.

7
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ZAYED..
AND THE GROWING
CULTURAL SCENE
IN THE UAE
"The book is a pot of science and civilization, culture and knowledge, literature
and the arts, and nations are not measured by material wealth only, but by their
cultural authenticity."
The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan

4
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For inquiries about the nomination: +971 2 599 5098
For general inquiries: +971 2 599 5049
Email: info@zayedaward.ae
Website: zayedaward.ae
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