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ه     بعد  أن تعلن، انه     " العربي األدب لنشربانيبال  مؤسسة  "يسر   ال   "النجاح الذي حققت ائزة بانيب  "ج
ة األ ى       للترجم نتها االول ي س ة ف ى االنكليزي ة ال ن العربي ة م ين     ، 2006دبي اق ب م االتف ه ت ان

ة                المؤ ى أهمي اش ال سيد عمر سيف غب ين ال ذه   سسة وب ائزة وضرورة     ه شجيع   استمرارها الج  لت
ة، و ى االنكليزي ي ال ة االدب العرب بة ترجم ذه المناس يقومبه سيد  س اش ال ر سيف غب ة عم برعاي

ده الراحل             ذآرى وال اش   الجائزة ودعمها في السنوات الخمس المقبلة احياء ل من خالل   سيف غب
 –جائزة سيف غباش " اسم  2007 ائزة التي ستحمل بدءا من السنة الحالية      اطالق اسمه على الج   
  ".بانيبال للترجمة األدبية

ان  لوآ اش، الراح يف غب ة   س ي دول ة ف ة الهام ية والفكري ن الشخصيات الدبلوماس ارات م  اإلم
دة،   ة المتح ي  والعربي شاق األدب العرب ن ع رىواآلدابم ان .  األخ ا آ اش محب يف غب الم ل س ع

دة  من الكتبضخمة  ت مكتبته تضم مجموعات  وآانالكتب،   ا أسرته    بلغات عدي ه  ورثته د  . عن وق
ر سيف غصرح اش عم اش " ب ائزة سيف غب ال-ان ج ة   بانيب ة األدبي ائزة للهي للترجم ذين ج

ى    ، وقوة الترجمة األدبيةتسحرهم قوة األدب  ادر ال ا لب  دعم  وأنا واثق ان والدي نفسه لو آان بينن
اقي     نما إ  " وأضاف ،" والمترجمين الترجمة بدور لألدب وايمانه  ههذه الجائزة لعشق    تحدثت إلى ب

ذه            ،  عائلتي عن هذه الجائزة   أفراد   ع ه ّد الجمي ى أي ي، حت ور   وقبل أن أنهي جملت ى الف رة عل  . الفك
  ".ذآرى أبي حياء العربون مناسب  على تواضعها، فهي،هذه المبادرةو

ال للعمل               وتشكل هذه الرعاية الجديدة والكريمة له      ع مؤسسة بانيب ًا، وتتطل ائزة تطورًا هام ذه الج
ة                 ال األدبي ة األعم مع الناشرين والمترجمين في العالم الناطق باللغة اإلنكليزية بغية تشجيع ترجم

  .المعاصرة التي آتبها األدباء العرب ونشرها على نطاق واسع
ا  ة قيمته سنوية البالغ ائزة ال نح الج ة 2000وتم وم بترجم ذي يق رجم ال ى المت ترليني إل ه إس  جني

ة              ة أدبي ع بأهمي وينبغي أن يكون العمل    . عمل أدبي عربي إبداعي آامل إلى اللغة اإلنكليزية يتمت
ان                 . 1970منشورًا بالعربية بعد العام      شرت في أي مك د ن ال المرشحة ق ويمكن أن تكون األعم

ة المتحدة        م  شراء في المملك الم، لكن يجب أن تكون متاحة لل ال     .ن الع ديم األعم آخر موعد لتق
   .يناير من آل عام/ آانون الثاني31المرشحة للمسابقة هو 

ة المتحدة          ادارة وتتولى ة  مع عدد من الجوائز          ، هذه الجائزة جمعية المؤلفين في المملك  المعروف
ة ا    ة لمتحدة للترجمات األد    في المملك ل   ،  بي ائزة سكوت مونكريف     "مث سية،      "ج ائزة  " من الفرن ج

ة،  "جائزة جون فلوريو" من االلمانية،    " تيك –شيغيل   يالن    " من االيطالي ه اينث و فال ائزة بريمي  "ج
ام         ُتو،   من السويدية  "جائزة برنارد شو  "من االسبانية، و   منح جميع هذه الجوائز في حفل سنوي يق

  .اني للترجمة األدبيةفي لندن ويستضيفه المرآز البريط



سون  دا هوبكن سيدة أمان ت ال ة  وآان ة األدبي اني للترجم ز البريط سة المرآ د   رئي د صرحت عن  ق
م ي   "اعالن الجائزة قائلة  ر حرصًا        ل ان أآث ة أن آ ة اإلنكليزي اطق باللغ الم الن ل سبق للع وم  مث  الي

اء العرب، و                   اة األدب ائع حي ى وق ة واإلطالع عل ة    على سماع األصوات العربي تخيالتهم اإلبداعي
  ".ونحن متشوقون لإلطالع على آتب جديدة وقراءتها والتمتع بها. بكلماتهم هم
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