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النهضة الزراعية...
دعامة من دعامات االتحاد

املغفور له بإذن الله

الشيـخ زايــد بـن سـلطان آل نهيــان
(طيب الله ثراه)

ات العربي ِة املتحد ِة ُمن ُْذ إنشائها ،عىل
لقد َع ِم َل ْت دول ُة اإلمار ِ
التوازن بني ما ُ
تنشدُ هُ ِمن نهض ٍة اقتصادي ٍة واجتامعي ٍة،
تحقيق
ِ
ِ
وبني الحفاظِ عىل موروثا ِتها الثقافي ِة واالجتامعي ِة والبيئية ،يف
منوذج التنمي ِة املستدام ْة ،الذي أَرىس
نجاح
تجرب ٍة فريد ٍة ُتؤ ِكدُ َ
ِ
ُ
بإذن الله ،الوالدُ
الشيخ زايدٌ بن ُسلطان آل
دَعا ُمئ ُه املغفو ُر لَ ُه ِ
سس
نهيانَ ،ر ِح َم ُه الله ،والذي َع ِم َل ُمن ُْذ ٍ
وضع ُأ ٍ
وقت ُم َب ِك ٍر َعىل ِ
ذات ال َّن ْه ِج ،ودع ِمنا
راسخ ٍة لحامي ِة البيئةَ .و ُنؤ ِكدُ اليو َم س َرينا عىل ِ
والترشيعي ،وتعضي ِد الجهو ِد الرسمي ِة
يس
الستكاملِ ال ِبنا ِء ا ُمل ِ
ؤس ِّ
ّْ
والشعبي ِة للمحافظ ِة عىل البيئ ِة والحيا ِة الفطري ْة.

صاحب السمو الشيخ

خـلـيفــة بــن زايـــــد آل نهيـــان
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة
مؤسس الجائزة وراعيها «حفظه الله»

إن عبقرية املغفور له الشيخ زايد يف مجال الزراعة تكمن يف تحدي
املستحيل ،وهذا يدفعنا إىل متثل خطاه ،وأال نرى مانعاً مينعنا من
السعي إىل تحقيق كل أحالمنا من أجل مستقبل أفضل .وأن نرى
املستقبل بعقولنا وبصريتنا ونتخيله بأحالمنا عىل الصورة التي
نريد ،فالواقع الذي نعيشه اآلن كان يف مرحلة سابقة صورة يف
خيال املغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله
تعاىل وأجزل له املثوبة.

الفريق أول سمو الشيخ

محمـد بـــن زايــــد آل نهيـــان
ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

إننا نعرب اليوم ،لصاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ،عن شكرنا العميق ،لقراره
الحكيم ،بإنشاء هذه الجائزة ،ولدعمه القوي لها ،بل ولحرصه
الكبري ،عىل تشجيع كافة الجهود الرامية ،إىل التحسني املتواصل،
يف زراعة النخيل وتصنيعه ،بل وجعل دولة اإلمارات دامئاً ،مركزاً
مه ًام ورائداً ،للبحوث والتطوير واإلنتاج ،يف كل ما يتعلق ﺑﻬذه
الشجرة املثمرة واملباركة.

سمو الشيخ

نهيــان مبـــارك آل نهيــــان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئيس مجلس األمناء

وها نحن اليوم نعيش عرص التمكني والوفاء
لنهج املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان (طيب الله ثراه) تحت القيادة
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهياًن رئيس الدولة (حفظه الله).
وعداً وعهداً أن نهتدي به يف مسريتنا عىل
طريق النجاح والتميز .إن ما قامت األمانة
العامة للجائزة بتنفيذه عىل أرض الواقع
خالل عام مىض يعترب سج ًال حاف ًال بالعطاء
الال محدود واالنجازات ،خصوصاً إذا نظرنا
إىل وضوح الرؤية التي متلكها الجائزة واىل
حجم الطموحات الكبرية واملرشوعة التي
تعمل من أجل التميز والتفوق.
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ُت ْعـت ََب

خطوة يف االتجاه الصحيح اختطت
لنفسها مبادئ وأهداف وقيم نبيلة عىل
طريق النجاح والتميز .تستمد رؤيتها من
القيادة الحكيمة لدولة اإلمارات العربية
املتحدة وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة
(حفظه الله) ،ودعم الفريق أول سمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل
عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،واهتامم سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة ومتابعة سمو الشيخ
نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التعليم العايل
والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر.

عام مىض من عمر الجائزة وقد شارك
يف دورتها الخامسة  0000باحث ومزارع
ومنتج و ُم َصـنِّع ومحب لشجرة نخيل
التمر من  24دولة عربية وأجنبية ،كام
بلغت نسبة الزيادة يف أعداد املرتشحني
من مواطني دولة االمارات  ،68%يف حني
بلغت نسبة الزيادة يف أعداد املرتشحني
من مختلف دول العامل ( 32%قياساً
بالدورة املاضية) .وهذا دليل واضح عىل
عاملية الجائزة وسعة انتشارها واهتامم
املختصني ومحبي الشجرة املباركة عىل
املشاركة بفئاتها املختلفة مبا يعزز من
الدور الريادي لدولة اإلمارات يف دعم
وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور
حول العامل.

الدكتور عبد الوهاب زايد

أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
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رئيس اللجنة العلمية
الواليات املتحدة األمريكية
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فرانسيس ماريت
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حسن شبانة
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خبري زراعة وإنتاج
نخيل التمر
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تعزيزا ً لمبادرة «شجرة االتحاد» بمناسبة اليوم الوطني الـ 41

رئيس الدولة يهدي  41000نخلة لكل مدرسة ومسجد
على مستوى الدولة

أهدى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) واحد
وأربعني ألف فسيلة نخيل إىل كل من وزارة
الرتبية والتعليم ،الهيئة العامة للشؤون
اإلسالمية واألوقاف  ،ومجلس أبوظبي للتعليم،
ليتم زراعتها يف كل مدرسة وكل مسجد عىل
مستوى الدولة .بهدف ترسيخ قيمة االتحاد يف
نفوس أبناء الوطن وتعزيز مكانته وحثهم عىل
رضورة العمل والبناء من أجل مستقبل زاهر
للجميع .أكد ذلك سمو الشيخ نهيان مبارك
آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي

الرئيس األعىل لجامعة اإلمارات رئيس مجلس
أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،مشيداً
بحرص الوالد صاحب السمو رئيس الدولة
(حفظه الله) عىل تعزيز املبادرة التي أطلقها
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب (رعاه الله) بزراعة «شجرة االتحاد»،
تعبرياً عن روح االتحاد وربط املشاعر الوطنية
بعمل رمزي يعكس حب الوطن والوالء له مبا
يعزز الوعي بالحفاظ عىل بيئة الدولة ويرمز
للخري والنامء الذي تعيشه دولة اإلمارات.

وأشار سموه بأن الهدية شملت واحد وأربعني
ألف فسيلة نخيل من أجود األصناف لتامثل
ذكرى املناسبة العزيزة التي يحتفل بها شعبنا
األيب ،اليوم الوطني الحادي واألربعني لقيام
دولة اإلمارات العربية املتحدة .مشيداً بجهود
القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب (رعاه الله) ودعم الفريق أول سمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد

ابوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،واهتامم سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عىل دعمهم املتواصل
للشجرة املباركة .تأيت هدية صاحب السمو يف غمرة احتفاالت دولتنا الحبيبة باليوم
الوطني الـ  41بينام تعيش حالة من النهضة الشاملة يف مختلف املجاالت ،وعىل
كافة املستويات ،وتنعم باالستقرار السيايس واالجتامعي واالقتصادي يف ظل القيادة
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)
الذي جعل من املواطن اإلمارايت أولويته القصوى ومحور اهتاممه األول ،ما جعل
اإلمارات منوذجاً يشار إليه بالبنان يف عالقة التفاعل الخالق بني القيادة والشعب
وتجربة تنموية فريدة تحظى باإلشادة من العامل كله .يذكر أن فسائل النخيل
املهداة هي من أجود األصناف إنتاج مختربات وحدة الدراسات وبحوث تنمية
النخيل والتمور بجامعة اإلمارات العربية املتحدة،
الكتاب السنوي الدورة الرابعة 2013
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نهيان مبارك يكرم الفائزين  3مارس 2013

خلــيفـة الدولـية لنخــيــل التمــر تعلن أسمــاء الفائزيــن
بدورتها الخــامســة
نهيان مبارك :خليفة بن زايد راعي الجائزة والنخلة ومحبيها

أكد سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير
التعليم العايل والبحث العلمي ،رئيس مجلس
أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،عىل
أهمية الرعاية السامية التي تحظى بها الجائزة
من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة (حفظه الله) ودعم
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،وتقدير سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة .التي لوالها ملا وصلت
مؤسسة الجائزة إىل هذا املستوى من الرفعة

ساهمت يف تعزيز املوقع الريادي لدولة
اإلمارات يف خدمة الشجرة املباركة والعاملني
فيها حول العامل .جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي
عقده سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمني
عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،صباح
يوم االثنني  11فرباير  2013يف قرص اإلمارات
بأبوظبي ،لإلعالن عن أسامء الفائزين يف الجائزة
بدورتها الخامسة بحضور الدكتور هالل حميد
ساعد الكعبي ،عضو مجلس األمناء ورئيس
اللجنة اإلدارية واملالية بالجائزة ،والدكتور غالب
حرضمي عضو مجلس األمناء والدكتور حسن
شبانة عضو اللجنة العلمية بالجائزة .مؤكداً عىل

افتخار األمانة العامة للجائزة باملستوى الرفيع
الذي وصلت إليه الجائزة خالل دوراتها الخمس
املاضية بفضل الثقة الكبرية وتوجيهات سمو
الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التعليم
العايل والبحث العلمي ،رئيس مجلس أمناء
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.
وأضاف أمني عام الجائزة أنه بناء عىل نتائج
تحكيم األعامل املشاركة بفئات الجائزة الواردة
يف تقرير اللجنة العلمية للدورة الخامسة
 ،2013واعتامد سمو الشيخ نهيان مبارك آل
نهيان جاءت النتائج كام ييل:

فئة البحوث والدراسات املتميزة

الفائز األول :جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية -
اإلمارات العربية املتحدة
الفائز الثاين :املعهد الوطني للبحث الزراعي -
اململكة املغربية

فئة املنتجني املتميزين

الفائز األول :رشكة نخيل الخليج للتجارة العامة
 دولة الكويتالفائز الثاين :تم حجب الجائزة

فئة أفضل تقنية متميزة

جمهورية مرص العربية

الفائز األول :د .عبدالله بن محمد الحمدان -
اململكة العربية السعودية
الفائز الثاين :م .أمني زوبة  -الجمهورية
التونسية

الفائز :د .محمد سعيد ميك  -اململكة األردنية
الهاشمية

الفائز األول :الهيئة العامة للنخيل بوزارة
الزراعة  -الجمهورية العراقية
الفائز الثاين :د .حامد إبراهيم املوصيل -

عل ًام أن الفائز األول يحصل عىل مبلغ مايل قدره
 300ألف درهم ودرع تذكاري وشهادة تقدير،
والفائز الثاين يحصل عىل  200ألف درهم مع
درع تذكاري وشهادة تقدير.

فئة أفضل مرشوع تنموي

فئة الشخصية املتميزة
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نهيان مبارك يرعى افتتاح معرض األعمال الفائزة والمتميزة في مسابقة
النخلة في عيون العالم في نسختها الرابعة

ذاكرة اإلنسان مع النخلة في عيون العالم
 748صورة تتنافس على حب النخلة في قلوب المصورين

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئيس
مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
افتتحت األمانة العامة للجائزة أمس معرض
األعامل الفائزة واملتميزة يف املسابقة الدولية
لتصوير النخلة (النخلة يف عيون العامل) يف
نسختها الرابعة  2013وذلك يف صالة املرسح
الوطني بابوظبي ،بحضور سعادة الدكتور عبد
الوهاب زايد أمني عام الجائزة والدكتور غالب
الحرضمي عضو مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر والدكتور هالل حميد

ساعد الكعبي عضو مجلس األمناء ،رئيس
اللجنة اإلدارية واملالية بالجائزة ،والسيد عبد
الله سامل العامري مدير إدارة الثقافة والفنون
يف هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة والسيد وليد
الزعايب مدير إدارة الرتاث والفنون يف وزارة
الثقافة والشباب وتنمية املجتمع ،والفائزين
باملسابقة وحشد كبري من محبي النخلة وهواة
التصوير الفوتوغرايف باإلمارات واملنطقة.حيث
جال أمني عام الجائزة والحضور يف أروقة
املعرض استعرضوا األعامل الفائزة واملتميزة
والجوانب الفنية املتبعة يف توثيق العالقة بني

اإلنسان والشجرة املباركة من خالل عيون
وعدسة مصوري العامل (هواة ومحرتفني) ،عقب
ذلك كرمت األمانة العامة للجائزة األخوة
الفائزين باملراكز الثالث األوىل :
 - 1الفائز باملركز األول سوديبتو داس من الهند
- 2الفائز باملركز الثاين عبد الله عبد العزيز
العيدي من اململكة العربية السعودية
- 3الفائز باملركز الثالث سلطان سعيد عيل
الزيدي من االمارات العربية املتحدة.
حيث شهدت املسابقة يف نسختها الرابعة

نظمتها جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر
بالتعاون مع رابطة
أبوظبي الدولية
للتصوير الفوتوغرافي

منافسة حادة شارك فيها حوايل  748صورة
أخذت بعدسة  170مصور محرتف وهاو ميثلون
 20دولة حول العامل.
من جهته أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
عقب افتتاح املعرض ،أن هذه املسابقة تحظى
باهتامم خاص ورعاية وتقدير سمو الشيخ

نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العايل
والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر لدور العدسة يف
توثيق ذاكرة اإلنسان مع الشجرة املباركة يف
مختلف دول العامل ،كام تعمل املسابقة عىل
تأصيل العالقة بني اإلنسان ومفردات بيئته
وخصوصاً شجرة نخيل التمر ،وأشاد بدعم
سموه الال محدود للشجرة املباركة عرب توظيف

فن التصوير الضويئ كوسيلة لتنمية وعي
الجمهور بأهمية شجرة النخيل .وخلق فضاء
أرحب لتبادل الخربات بني املصورين الضوئيني
(هواة ومحرتفني) من كافة أنحاء العامل .وإبراز
املقومات السياحية والبيئية والرتاثية لشجرة
نخيل التمر من خالل الصورة الفوتوغرافية
وتشجيع ارتباط اإلنسان باألرض والزراعة.
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تفتح باب الترشيح لدورتها الخامسة 2013

نهيان مبارك يوجه بتعزيز المشاركة الوطنية في مختلف
فئات الجــائزة والبناء على مـا حققته الجــائزة إقليميــ ًا ودوليـ ًا
بتوجيهات سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان،
وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،رئيس
مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر ،أعلنت األمانة العامة للجائزة عن فتح
باب الرتشيح لفئات الجائزة يف دورتها الخامسة
اعتباراً من األول من يونيو  2012ولغاية الثالثني
من شهر أكتوبر القادم  2012متيحني املجال
أمام كافة األخوة املزارعني واملنتجني والباحثني
واألكادمييني واملختصني ومحبي شجرة نخيل
التمر حول العامل ،التقدم بطلباتهم للتنافس
والفوز بإحدى فئات الجائزة الخمس وهي
فئة الشخصية املتميزة وفئة أفضل مرشوع
تنموي وفئة أفضل تقنية متميزة وفئة املنتجني
املتميزين وفئة البحوث والدراسات املتميزة يف
مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.
جاء ذلك يف مؤمتر صحفي عقده سعادة
الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمني عام جائزة

خليفة الدولية لنخيل التمر ،صباح األحد الثالث
من يونيو  2012يف قرص اإلمارات بأبوظبي
بحضور سعادة الدكتور هالل حميد ساعد
الكعبي ،عضو مجلس األمناء رئيس اللجنة
اإلدارية واملالية بالجائزة ،وسعادة الدكتور
غالب الحرضمي  ،عضو مجلس األمناء ،عميد
كلية األغذية والزراعة بجامعة اإلمارات.
أشار فيه األمني العام إىل أنه بناء عىل النتائج
االيجابية التي حصدتها الجائزة يف دورتها
الرابعة عرب االنفتاح أكرث عىل املجتمع املحيل
وما آلت إليه إىل من زيادة ملحوظة يف أعداد
املرشحني املواطنني ملختلف فئات الجائزة ،فإن
األمانة العامة للجائزة وبتوجيهات سمو الشيخ
نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التعليم العايل
والبحث العلمي رئيس مجلس األمناء ،قررت
امليض قدماً يف حملتها الوطنية لتوسيع نطاق
املشاركة ألكرب عدد من األخوة املزارعني من

كافة الرشائح املستهدفة سواء كانوا مزارعني
أو منتجني مصنعني أو باحثني وأكادمييني
وتشجيعهم وتأهيلهم للتنافس عىل مختلف
فئات الجائزة .كام أكد حرص سمو الشيخ نهيان
عىل تعزيز الحضور اإلقليمي والدويل للجائزة
والبناء عىل النجاحات التي تحققت خالل
السنوات القليلة املاضية ملا فيه من خري وتقدير
لكافة املزارعني واملنتجني والباحثني عىل مستوى
العامل ،ترجم ًة للتوجيهات الحكيمة لصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة (حفظه الله) ،راعي الجائزة ،ودعم
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ويل عهد ابوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،وحرص سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة ،عىل تعزيز موقع الجائزة
ومكانتها بني الجوائز األخرى عىل مستوى العامل.

من جهته فقد أشار الدكتور هالل حميد ساعد
الكعبي ،عضو مجلس األمناء ،إىل أنه يف ضوء
النجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر خالل أربع دورات سابقة ،فمن
الواجب علينا أن نحافظ ونعزز هذا النجاح ملا
فيه مصلحة الشجرة املباركة والعاملني يف قطاع
نخيل التمر عىل املستوى الوطني والدويل.
مشرياً إىل الزيادة املتنامية يف عدد املرشحني
ملختلف فئات الجائزة حيث بلغ عدد املرشحني
يف الدورة األوىل  39مرشحاً يف حني وصل العدد
يف الدورة الرابعة إىل  194مرشحاً ،كام بلغت
نسبة الزيادة يف أعداد املرشحني من األخوة

املواطنني يف مختلف فئات الجائزة خالل الدورة
الرابعة ما نسبته  % 68ما يؤكد عىل املصداقية
والثقة التي حققتها الجائزة خالل فرتة قصرية
بفضل توجيهات سمو الشيخ نهيان مبارك آل
نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئيس مجلس األمناء.
وأعلن د.هالل أن كافة االستعدادات الفنية
واإلدارية قد اكتملت .كام أن اللجنة اإلدارية
للجائزة ستبدأ بتصنيف الطلبات املستوفية
لرشوط الرتشيح خالل شهر نوفمرب املقبل ومن
ثم تبدأ اللجنة العلمية بتقييم طلبات الرتشيح
خالل شهري ديسمرب ويناير املقبلني واإلعالن

عن أسامء الفائزين خالل شهر فرباير القادم
وحفل التكريم خالل شهر مارس  2013إن شاء
الله..
كام أشار الدكتور غالب الحرضمي ،عضو مجلس
األمناء ،إىل املوقع الريادي الذي تبوأته الجائزة
عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل خالل
الدورات األربع املاضية ،بفضل توجيهات سمو
الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التعليم
العايل والبحث العلمي رئيس مجلس األمناء،
مؤكداً بأن الجائزة ستميض قدماً وهي تخطو يف
عامها الخامس عىل طريق التميز والنجاح.
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نهيان مبارك يوجه بتعزيز المشاركة الوطنية في مختلف
فئات الجــائزة والبناء على مـا حققته الجــائزة إقليميــ ًا ودوليـ ًا

بتوجيهات سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث
العلمي ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر أطلقت األمانة
العامة حملتها الوطنية الثانية للتعريف بأهداف الجائزة وتشجيع اإلخوة
املواطنني مزارعي النخيل يف إمارة ابوظبي للمشاركة ضمن فئات الجائزة
بدورتها الخامسة  2013وذلك بالتعاون مع مركز خدمات املزارعني بإمارة
أبوظبي .فقد عقد اللقاء األول يوم  11أكتوبر  2012بفندق تالل ليوا باملنطقة
الغربية ،كام عقد اللقاء الثاين يوم  15أكتوبر  2012مبرسح مركز خدمات
املزارعني مبدينة العني.
يف حني عقد اللقاء الثالث للتعريف بالجائزة يوم  17أكتوبر  2012يف مدينة
رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه استهدف مزارعي اإلمارات
الشاملية .شارك فيها عدداً كبرياً من مزارعي نخيل التمر يف إمارة أبوظبي،
تم فيه عرض أهداف الجائزة وفئاتها الخمس وآليات الرتشح وتقنيات إعداد
امللفات الخاصة بفئات الجائزة.

بهدف رفع كفاءة المنافسة بين المرشحين وتعزيز المشاركة الدولية

اجتماع اللجنة العلمية في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

أكدت اللجنة العلمية التابعة لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر عزمها عىل تطوير معايري
استالم طلبات الرتشيح ملختلف فئات الجائزة
بهدف رفع كفاءة املنافسة بني املشاركني عىل
مستوى العامل ،أكد ذلك سعادة الدكتور عبد
الوهاب زايد أمني عام جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر عقب اجتامع اللجنة العلمية
للجائزة مبناسبة مرور خمس دورات أثبتت
الجائزة نجاحها عىل املستوى املحيل واإلقليمي
والدويل.
جاء ذلك عقب اجتامع عقدته اللجنة العلمية
ظهر أمس الثالثاء  5مارس  2013بفندق
انرتكونتيننتال بابوظبي بحضور كامل أعضائها
وهم الدكتور فرانز هوفامن رئيس اللجنة

العلمية من أمريكا ،والدكتور فرانسيس ماريت
من فرنسا ،والدكتور هاريسون هيوز من
أمريكا ،والدكتور عبد الله وهايب من منظمة
األغذية والزراعة (الفاو) والدكتور حسن شبانة
من الشبكة الدولية لنخيل التمر.
حيث أكد أمني عام الجائزة أن اجتامع اللجنة
العلمية جاء بتوجيهات معايل الشيخ نهيان
مبارك آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث
العلمي رئيس مجلس أمناء الجائزة ،وتضمن
جدول أعامل االجتامع مراجعة شاملة ألعامل
الجائزة خالل الخمس سنوات املاضية والبحث
يف سبل تطوير الجائزة مبا يحقق أهدافها
اإلسرتاتيجية التي حددها النظام األسايس.

وأضاف دكتور زايد أن املجتمعون خلصوا إىل
عدة نقاط أهمها :توسيع رقعة االتصاالت
الدولية والتواصل مع مراكز البحوث
املختصة بنخيل التمر عىل مستوى العامل
مبا يتامىش مع حملة التعريف بفئات
الجائزة وتشجيع الباحثني للمشاركة بها.
التواصل مع الباحثني من أصحاب الكفاءات
املختصة بنخيل التمر حول العامل وحثهم
عىل الرتشيح للجائزة .تعزيز مشاركة الجائزة
يف كافة املؤمترات الدولية واملناسبات
ذتات العالقة بهدف الرتويج والتعريف
بفئات الجائزة ،مع إحياء وتنشيط خطة
الزيارات التي بدأتها منذ سنتني وفد األمانة
العامة للجائزة ملختلف دول العامل.
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ترأس االجتماع الدوري السادس ألعضاء مجلس أمناء الجائزة

نهيان مبارك يؤكد عزم الجائزة على تعزيز موقع اإلمارات
الدولي في خدمة النخلة بقيادة خليفة بن زايد آل نهيان

ترأس معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير
التعليم العايل والبحث العلمي ،رئيس مجلس
أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ظهر
أول أمس األحد  3مارس  2013يف قرص اإلمارات
بالعاصمة ابوظبي االجتامع الدوري السادس
ملجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
بحضور كامل األعضاء ومقرر مجلس األمناء،
اطلع فيه عىل جدول األعامل وأثنى عىل جهود
األمانة العامة وأعضاء مجلس األمناء يف ما تم
تحقيقه من انجازات خالل الدورة الخامسة،
وشدد معاليه عزم الجائزة عىل تعزيز موقع

اإلمارات الدويل يف خدمة الخلة بقيادة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة (حفظه الله) ودعم الفريق أول سمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
ومتابعة سم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
كام استعرض معاليه التقرير الفني واملايل
ألعامل الجائزة يف دورتها الخامسة ،إضافة إىل
امللف اإلعالمي وما حققته الجائزة من نجاح
يف مسابقة النخلة يف عيون العامل وهذا مؤرش

إضايف عىل مصداقية الجائزة يف تواصلها مع
مختلف فئات املجتمع املحيل عرب توظيف فن
التصوير الضويئ كوسيلة لتنمية وعي الجمهور
بأهمية شجرة نخيل التمر وتكريس ثقافة
نخيل التمر .كام اعتمد سموه الخطة اإلدارية
واإلعالمية للجائزة يف دورتها السادسة .2014
تجدر اإلشارة إىل أن جامعة اإلمارات العربية
املتحدة قد وفرت العام املايض املكاتب اإلدارية
الجديدة لألمانة العامة للجائزة يف مبنى املعهد
اإلسالمي مبدينة العني.
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دعت إليها األمانة العامة للجائزة ضمن برنامجها للعام الثالث على التوالي

جولة إعالمية دولية لمرافق زراعة وإنتاج التمور باإلمارات

نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر زيارة ميدانية يوم االثنني  4مارس
 2013لعدد من الوفود الوزارية العربية التي
حرضت حفل تكريم الفائزين بالجائزة يف
دورتها الخامسة مبشاركة الوفد اإلعالمي العريب
الذي دأبت الجائزة عىل استضافته كل عام ،إىل
بعض مرافق اإلنتاج املتعلقة بزراعة النخيل
وإنتاج التمور باإلمارات.
شارك فيها الوفد الليبي ،كام ضم الوفد
اإلعالمي كل من ممثل وكالة األبناء الكويتية،
ومدير موقع آفاق علمية من اململكة األردنية
الهاشمية ،ومدير موقع آفاق بيئية من اململكة
املغربية ،وممثل عن قناة املنارة العلمية من
جمهورية مرص العربية ،وممثل من جريدة
الوطن بابوظبي وبعض ممثيل وسائل اإلعالم

املحلية باإلمارات .وبدأت الجولة بزيارة مصنع
اإلمارات للتمور بالساد للتعرف عىل إنجازات
الفوعة التي متثل قطاع النخيل وتصنيع التمور
بالدولة واالطالع عىل التجربة اإلماراتية الناجحة
يف مجال استالم التمور من املزارعني وتحقيق
االستغالل األمثل من خالل تصنيعها ضمن
سلسلة منتجات متور فاخرة تعكس جودة
اإلنتاج املحيل من مزارع املواطنني وتربز فخر
الصناعة الوطنية وجودة التمور اإلماراتية.
كام قام الوفد بزيارة ملزرعة الفوعة وذلك
لإلطالع عىل أساليب الزراعة العضوية بصفة
مزرعة الفوعة أكرب مزرعة نخيل عضوية يف
العامل .وقد أبدى الحضور إعجابهم مبستوى
التقنيات الحديثة املستخدمة يف مصانع التمور
وجودة اإلنتاج ودقة مراحل التصنيع والفرز

اآليل للتمور باستخدام احدث األجهزة الليزرية،
باإلضافة إىل أفضل املامرسات الزراعية التي
تطبقها مزرعة الفوعة وتساهم يف االرتقاء
مبستوى جودة التمور اإلماراتية.
ثم قام الوفد الوزاري واإلعالمي بزيارة إىل
وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور
(مخترب زراعة األنسجة إلكثار فسائل النخيل
النسيجية) التابع لجامعة اإلمارات العربية
املتحدة مبدينة العني أطلعوا عىل أهم الخدمات
واملنتجات التي يوفرها املخترب لألخوة املزارعني
كام اطلعوا عىل اآللية الفنية إلنتاج فسائل
النخيل النسيجي باستخدام أحدث تكنولوجيا
بهذا الخصوص كونها تلبي النمو املضطرد
يف زراعة أعداد كبرية من أشجار نخيل التمر
باإلمارات حيث تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمخترب

 150ألف شتلة نخيل نسيجي بالعام من أجود
األصناف .وكان معايل الشيخ نهيان مبارك آل
نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر قد رحب بزيارة الوفود الوزارية والوفود
اإلعالمية التي حرضت حفل تكريم الفائزين
بالجائزة يف دورتها الخامسة  2013مؤكداً عىل
الدور الهام لوسائل اإلعالم يف إيصال الصورة
الحضارية التي ترتبع عليها دولة اإلمارات يف

خدمة النخلة والعاملني فيها عىل مستوى العامل،
بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه
الله) ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن
زيد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،واهتامم سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كام أشاد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
أمني عام الجائزة بأهمية هذه الزيارة التي
تأيت بتوجيهات سمو الشيخ نهيان مبارك آل
نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي
رئيس مجلس األمناء يف إطار برنامج األمانة
العامة السنوي لتعزيز العالقة مع مختلف
وسائل اإلعالم املحلية والعربية والدولية لتغطية
أحداث وأنشطة الجائزة عىل مدار العام.
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بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
مذكرة تفاهم تنسجم مع طموحات الطرفين في خدمة وتطوير زراعة نخيل التمر

جامعة اإلمارات تتعاون مع نيويورك أبوظبي لبحث
التسلسل الجيني للتمور المحلية

بحضور معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التعليم العايل والبحث العلمي الرئيس
األعىل لجامعة اإلمارات العربية املتحدة،
وسعادة الدكتور فابيو بيانو املدير األكادميي
لجامعة نيويورك ابوظبي ،وقعت جامعة
اإلمارات العربية املتحدة ممثلة بوحدة
دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور مذكرة
تفاهم مع جامعة نيويورك ابوظبي ،بهدف
تعزيز التعاون الفني بني الطرفني عرب وضع
الرشوط واألحكام التي مبوجبها سوف يتم
التعاون بني الطرفني إلجراء البحث العلمي
املتصل بتسلسل الجينوم لألنواع املختلفة من

التمور املحلية ( )Phoenix dactylifera Lمن
أجل معرفة ودراسة جينات شجرة النخيل.
وأكد الدكتور عيل راشد النعيمي مدير
جامعة اإلمارات أنه ويف إطار هذه املذكرة
ستقوم وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل
والتمور بالجامعة بتوفري األصول النباتات
الالزمة ألنواع التمور املحلية إلجراء التسلسل
الجيني لها ،وتوفري الدعم التقني واللوجستي
املناسب لجامعة نيويورك أبوظبي حتى
تتمكن من تنفيذ خدماتها مبوجب مذكرة
التفاهم .يف حني ستقوم جامعة نيويورك

ابوظبي بكافة العمليات الخاصة بتقنية
التسلسل الجيني وفحص الجينومات ،ورفع
تقارير دورية لجامعة اإلمارات حول تقدم
البحوث ونتائجها .باإلضافة إىل تجميع كافة
التقارير واملقاالت املتصلة باألبحاث من
أجل نرش نتائج البحث العلمي يف املجالت
الدولية املحكمة .من جهته أعرب الدكتور
فابيو بيانو املدير األكادميي بجامعة نيويورك
ابوظبي عن سعادته بتوقيع هذه املذكرة
التي من شأنها تعزيز أطر التعاون العلمي
مع جامعة اإلمارات ،مشيداً بالدور الريادي
لدولة اإلمارات يف خدمة الشجرة املباركة

قوالً وعم ًال عىل املستوى اإلقليمي والدويل.
وأكد الدكتور النعيمي بأن هذه املذكرة تأيت
يف إطار توجيهات معايل الشيخ نهيان مبارك
آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العيل
الرئيس األعىل لجامعة اإلمارات بالعمل

عىل توطيد عالقات التعاون مع كافة جهات
االختصاص حول العامل مبا يساهم يف االرتقاء
مبستوى البحث العلمي بجامعة اإلمارات وأثره
اإليجايب عىل املجتمع املحيل .وقع املذكرة كل
من الدكتور عيل راشد النعيمي مدير جامعة

اإلمارات ،والدكتور فابيو بيانو املدير األكادميي
لجامعة نيويورك ابوظبي ،وحرض حفل التوقيع
سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمني عام
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ومدير
وحدة دراسات وتنمية بحوث نخيل التمر.
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محمد بن زايد يهدي الفائزين والمشاركين ليوا للرطب
عشرة آالف فسيلة نخيل
الشجرة ركن أساسي في عملية التنمية المستدامة للدولة

قدم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة عرشة آالف فسيلة نخيل
نسيجي هدية لألخوة املزارعني املواطنني
الفائزين واملشاركني يف مهرجان ليوا للرطب يف
دورته الثامنة  2012الذي تنظمه هيئة أبوظبي
للسياحة والثقافة ،وذلك تقديراً من سموه
ملحبي النخلة والفائزين فيها ،ممن اجهتدوا
وحققوا أفضل النتائج عىل مستوى فئات
املسابقة الرسمية املختلفة.
وقال سموه يف هذه املناسبة «إن زراعة شجرة
نخيل التمر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

تعترب ركناً أساسياً من أركان عملية التنمية
املستدامة التي يقودها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه
الله) لدورها يف معادلة األمن الغذايئ للوطن،
حيث أدرك سموه ما متثله التنمية الزراعية من
رأس مال حقيقي فلم َ
يتوان عن تقديم كافة
أوجه الدعم للنهوض بها وتطويرها وزيادة
املساحات املزروعة وتحقيق االكتفاء الذايت
وتنويع مصادر الدخل .كام متنى سموه املزيد
من التوفيق والنجاح والبذل والعطاء للشجرة
املباركة والعاملني يف قطاع نخيل التمر ملا متثله
شجرة نخيل التمر يف وجدان أبناء اإلمارات
استمراراً لنهج املغفور له بإذن الله الوالد الشيخ

زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) يف
االهتامم مبتطلبات التجربة الزراعية الفريدة
عىل أرض الوطن .مشيداً بدعم سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة وحرصه عىل واقع
ومستقبل الشجرة املباركة عىل كافة الصعد
واملناسبات خصوصاً جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر .يذكر أن فسائل النخيل النسيجي
التي املقدمة من سموه تم إنتاجها من أجود
أصناف التمور ضمن مختربات وحدة دراسات
وبحوث تنمية النخيل والتمور التابعة لجامعة
اإلمارات العربية املتحدة.
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تشارك في مهرجان ليوا الثامن 2012

الجائزة بثت روح المنافسة بين محبي
النخلة ومنتجي التمور

عززت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
حضورها املحيل عرب مشاركتها الفاعلة يف
مختلف الفعاليات واألنشطة ذات الصلة
بشجرة نخيل التمر ومن أهمها مهرجان ليوا
للرطب يف دورته الثامنة  2012حيث استقطبت
اهتامم محبي النخلة ومنتجي التمور املشاركني
باملهرجان ،وتأيت مشاركة الجائزة يف املهرجان
ضمن إطار نرش الوعي وتشجيع املزارعني
املواطنني وخلق روح الثقافة التنافسية بني
املزارعني واملنتجني حول آلية املشاركة يف
جميع فئات الجائزة الخمس .وأشار سعادة
الدكتور عبد الوهاب زايد أمني عام الجائزة
مبناسبة مشاركة الجائزة مبهرجان ليوا الثامن
للرطب  18-12يوليو  2012إىل الرعاية الكرمية

التي حظيت بها الجائزة والشجرة املباركة
من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) والفريق أول
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
مؤكداً حرص األمانة العامة للجائزة عىل تعزيز
املشاركة املحلية وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ
نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العايل
والبحث العلمي رئيس مجلس األمناء يف تشجيع
األخوة املواطنني املزارعني للمشاركة يف أعامل
الجائزة مبختلف الفئات وتقدم لهم كافة
التسهيالت واإلمكانيات الفنية للتقدم للمنافسة
يف الجائزة بدورتها الرابعة .حيث وفرت الجائزة
منصة جديدة بثت من خاللها روح املنافسة
بني محبي النخلة ومنتجي التمور املشاركني يف
مهرجان ليوا للرطب يف دورته الثامنة .2012

“خليفة الدولية”
تشارك في مهرجان اإلمارات
الدولي للنخيل والتمر 2012

استقطب جناح األمانة العامة لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر اهتامم جمهور وزوار
مهرجان اإلمارات الدويل للنخيل والتمر ومحبي
الشجرة املباركة  2012حيث عرب زورا املعرض
عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الجائزة يف
تعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات العربية
املتحدة يف مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور
عىل مستوى العامل .أكد ذلك سعادة الدكتور
عبد الوهاب زايد أمني عام الجائزة معرباً عن

تقديره للتوجيهات السامية لصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
(حفظه الله) ودعم الفريق أول سم الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ومتابعة
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس
مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية،
واهتامم سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئيس
مجلس أمناء الجائزة .مشيداً باملشاركة النوعية
للجائزة يف مهرجان اإلمارات الدويل للنخيل
والتمر بنسخته السادسة ،وأن ذلك يعترب
فرصة واعدة لتعريف كافة الباحثني واملنتجني
واألكادمييني املتميزين ومحبي شجرة نخيل
التمر حول العامل بفئات الجائزة وإتاحة الفرصة
للفوز بإحدى فئاتها الخمس.
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افتتحه معالي وزير الزراعة وبمشاركة دولية واسعة

اإلمارات واصلت نجاحها في الملتقى الدولي
للتمر بالمملكة المغربية
وسط منافسة دولية المغرب يشيد بالمشاركة الفاعلة لدولة اإلمارات

للمرة الثالثة عىل التوايل تؤكد دولة اإلمارات
العربية املتحدة نجاحها املتواصل بني الدول
املشاركة يف امللتقى الدويل للتمر باململكة
املغربية  2012والذي افتتحه معايل عزيز
آخنوش وزير الفالحة والصيد البحري بحضور
سعادة سعيد مهري الكتبي مستشار سفارة دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف اململكة املغربية
وعدد من كبار الشخصيات األكادميية واملختصة
يف مجال النخيل والتمور عىل املستوى الدويل.
ويحظى امللتقى الدويل للتمر باهتامم خاص
عىل أعىل مستوى يف اململكة املغربية ملا متثله
الشجرة املباركة من أهمية اقتصادية واجتامعية

وثقافية يف املجتمع املحيل .ومتثلت مشاركة
الدولة بجناح لجائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر وجناح آخر لوحدة دراسات وتنمية
بحوث نخيل التمر (مخترب زراعة األنسجة
النباتية) التابع لجامعة اإلمارات العربية
املتحدة ،وقد أعرب سعادة الدكتور عبد
الوهاب زايد أمني عام الجائزة ومدير الوحدة
عن سعادته بهذه املشاركة التي جاءت يك تعزز
الدور الريادي لدولة اإلمارات يف دعم وتنمية
قطاع نخيل التمر عىل املستوى الدويل بقيادة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة (حفظه الله) ودعم الفريق أول
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
واهتامم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وترجمة لتوجيهات سمو الشيخ نهيان مبارك
آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي،
الرئيس األعىل لجامعة اإلمارات العربية
املتحدة ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر ،يف توسيع نطاق عمل
الجائزة يف مختلف أرجاء العامل خصوصاً الدول
العربية لتعريف أكرب رشيحة ممكنة من
الباحثني واملختصني واملزارعني ومحبي شجرة
نخيل التمر وتشجيعهم للرتشح لفئات الجائزة.
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الوكالة الوطنية لواحات النخيل وشجر االركان
تكرم “خليفة الدولية” لتميزها للسنة الثالثة على التوالي

كرمت الوكالة الوطنية لواحات النخيل وشجر
االركان املرشفة عىل تنظيم امللتقى الدويل
الثالث للتمر يف اململكة املغربية ،جناح دولة
االمارات العربية املتحدة بجائزة أفضل مشاركة
متميزة خالل ثالث دورات متوالية عىل مستوى
الدول املشاركة .جاء ذلك خالل الحفل التكرميي
الذي عقد ظهر يف ختام اعامل امللتقى الدويل
الثالث للتمر الذي استضافته مدينة ارفود يف
منطقة الرشيدية رشق اململكة املغربية خالل
الفرتة  11-8نوفمرب  2012برعاية سامية من
صاحب الجاللة محمد السادس ملك اململكة
املغربية (حفظه الله) .كام عرب سعادة الدكتور

عبد الوهاب زايد أمني عام جائزة خليفة
الدولية لتخيل التمر عن سعادته للنجاح
املتواصل ملشاركة الدولة يف هذا امللتقى مؤكداً
بان ذلك يأيت بتوجيهات سمو الشيخ نهيان
مبارك آل نهيان وزير التعليم العايل والبحث
العلمي رئيس مجلس أمناء الجائزة وحرص
سموه عىل تقديم االفضل واألجود ملحبي
النخلة والعاملني فيها مبا يعزز املوقع الريادي
الذي تتبوؤه دولة االمارات يف خدمة الشجرة
املباركة عىل مستوى العامل بفضل التوجيهات
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ودعم

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة واهتامم سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة.
من جهة اخرى شاركت االمانة العامة للجائزة
بورشة عمل خالل اليوم الدرايس والتقني ألفضل
املامرسات الخاصة بشجرة النخيل الذي عقد
بفندق العاطي بارفود ،تم فيها استعراض فئات
الجائزة وآليات الرتشيح ومعايري التقدم وإعداد
امللفات الفنية للراغبني يف املشاركة من اهل
االختصاص من املزارعني والباحثني عرب العامل.
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عزيز آخنوش – اململكة املغربية

وزير الفالحة والصيد البحري

ولد السيد عزيز آخنوش يف عام  1961يف منطقة تافراوت .حاصل عىل درجة الدبلوم يف اإلدارة من (مدرسة شريبروك
بكندا) ،قبل أن يصبح وزير الفالحة والصيد البحري يف اململكة املغربية ،والسيد عزيز آخنوش هو رئيس مجموعة
أكوا ،أكرب رشكة قابضة يف مجال النفط والغاز والعقارات باإلضافة إىل  50رشكة تابعة .وكان أيضا الرئيس السابق
ملنطقة سوس ماسا درعة.

معايل الدكتور طارق بن موىس الزدجايل
مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية
جامعة الدول العربية

أهم املحطات العلمية واللجان التنموية واألكادميية:
رئيس اللجنة التوجيهية لخطة العمل األفريقية
العربية املشرتكة للتنمية الزراعية واألمن الغذايئ.
رئيس اللجنة األكادميية للمعهد العريب التقني للزراعة
والرثوة الحيوانية.
رئيس الربنامج العريب للتنمية الزراعية والريفية
املتكاملة واملستدامة يف واليات دارفور بالسودان
عضو منتخب يف مجلس محافظي املجلس العريب
للمياه للدورة (2012-2010م)
رئيس الربنامج العريب لالستزراع السميك يف املياه
العذبة
اإلرشاف عىل الربنامج العريب لالستزراع السميك يف

املياه العذبة والربنامج العريب ملكافحة آفات نخيل
التمر والربنامج العريب لرتبية األحياء املائية والربنامج
العريب لصحة الحيوان والربنامج العريب للتدريب
الزراعي والسميك
بعض املساهامت يف مجال الزراعة واألمن الغذايئ:
شارك يف العديد من املؤمترات واللقاءات العربية
واإلقليمية والدولية.
قدم العديد من األوراق العلمية حول الزراعة واألمن
الغذايئ يف عدد من املؤمترات واللقاءات واالجتامعات
العربية واإلقليمية والدولية العلمية املتخصصة.
شارك يف العديد من الدراسات والتقارير العلمية
حول التنمية الزراعية واألمن الغذايئ العريب والعاملي.
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الفصل الثالث

انـجــازات
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الفصل الرابع
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