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المغفور له بإذن اهلل
الشيخ زايد بن سلطان آل نهــيان 

)طيب اهلل ثراه(

وبعزيمتنا  هلل  والحمد  ولكن  لها،  مستقبل  ال  الزراعة  إن  يقولون  كانوا 
نجحنا في تحويل الصحراء إلى أرض خضراء.



صاحب السمو الشيخ
خليفـــــــة بن زايـــد آل نهــيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
مؤسس الجائزة وراعيها »حفظه اهلل«

تحقيِق  على  إنشائها،  ُمْنُذ  المتحدِة  العربيِة  اإلماراِت  دولُة  َعِمَلْت  لقد 
الحفاِظ  وبين  واجتماعيٍة،  اقتصاديٍة  نهضٍة  ِمن  تنُشُدُه  ما  بين  التوازِن 
على موروثاتِها الثقافيِة واالجتماعيِة والبيئية، في تجربٍة فريدٍة تُؤِكُد نجاَح 
اهلل،  بإذِن  لَُه  المغفورُ  َدعائُمُه  أَرسى  الذي  المستدامْة،  التنميِة  نموذِج 
الوالُد الشيُخ زايٌد بن ُسلطان آل نهيان، رَِحَمُه اهلل، والذي َعِمَل ُمْنُذ وقٍت 
على  سيرَنا  اليوَم  َونُؤِكُد  البيئة.  لحمايِة  راسخٍة  أُسٍس  وضِع  َعلى  ُمَبِكرٍ 
، وتعضيِد  ذاِت النَّْهِج، ودعِمنا الستكماِل البِناِء الُمؤِسسيِّ والتشريعّيْ

الجهوِد الرسميِة والشعبيِة للمحافظِة على البيئِة والحياِة الفطريْة.



صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايـــد آل نهــيان 

ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

تحدي  في  تكمن  الزراعة  مجال  في  زايد  الشيخ  له  المغفور  عبقرية  إن 
من  يمنعنا  مانعًا  نرى  وأال  خطاه،  تمثل  إلى  يدفعنا  وهذا  المستحيل، 
نرى  وأن  أفضل.  مستقبل  أجل  من  أحالمنا  كل  تحقيق  إلى  السعي 
التي  الصورة  على  بأحالمنا  ونتخيله  وبصيرتنا  بعقولنا  المستقبل 
خيال  في  صورة  سابقة  مرحلة  في  كان  اآلن  نعيشه  الذي  فالواقع  نريد، 
تعالى  اهلل  رحمه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الوالد  له  المغفور 

وأجزل له المثوبة.
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سمو الشيخ
منصــــــور بن زايـــد آل نهــيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شؤون الرئاسة 

الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  إن 
التمّيز  منحها  قد  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  اهلل«،  »حفظه 
علمية  جائزة  كأول  مرموقة،  عالمية  مكانة  تحتل  وأصبحت  والرّيادة، 

متخّصصة بقطاع نخيل التمر على مستوى العالم.
وإننا فخورون بهذه الجائزة التي ساهمت بشكٍل بّناء وفاعل في تطوير 
مشرقة  صفحة  وأصبحت  العالمي،  المستوى  على  التمر  نخيل  قطاع 
في سجل اإلمارات الحافل باإلنجازات في كافة المحافل الدولية. وأبرزت 
واالهتمام  االرتقاء  في  البناء  ودورها  اإلمارات،  لدولة  الحضاري  الوجه 

بالنخلة كجزء من مكونات تراثنا العريق وحاضرنا المشرق



نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  الوالد  السمو  لصاحب  اليوم،  نعبر  إننا 
بإنشاء  الحكيم،  لقراره  العميق،  شكرنا  عن  اهلل(،  )حفظه  الدولة  رئيس 
هذه الجائزة، ولدعمه القوي لها، بل ولحرصه الكبير، على تشجيع كافة 
الجهود الرامية، إلى التحسين المتواصل، في زراعة النخيل وتصنيعه، بل 
وجعل دولة اإلمارات دائمًا، مركزاً مهمًا ورائداً، للبحوث والتطوير واإلنتاج، 

في كل ما يتعلق بهذه الشجرة المثمرة والمباركة.

معالي الشيخ
نهيان مبارك آل نهــيان 

وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
رئيس مجلس األمناء
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كلمتنا....

مع احتفال جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالفائزين بدروتها السابعة، ومع ما حققته الجائزة من مكتسبات 

وتحقيق  مسريتها  ملواصلة  وأرحب  أوسع  آفاق  نحو  اليوم  الجائزة  تنطلق  أعوام،  سبعة  مدى  عىل  ومنجزات 

أهدافها ورسالتها يف تطوير قطاع نخيل التمر إنتاجا وتصنيعا وتسويقا، ونقتدي يف كل ما نعمل بالنهج الخالد 

وراعيها  الجائزة  مؤسس  وأفكار  لرؤى  ونرتجم  ثراه،  الله  نهيان طيب  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  للمغفور 

والبناء  التنمية  عملية  لنساهم يف  الله،  الدولة حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  صاحب 

وتحقيق املزيد من اإلنجازات لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف املحافل الدولية.

وإن الدعم الكبري الذي تحظى به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، والرعاية الدامئة لسمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مينحنا الثقة والحافز عىل بذل املزيد من الجهود 

لتطوير الجائزة والعمل عىل تحقيق الريادة والتميز. كام أن املتابعة الدامئة والتوجيهات السديدة ملعايل الشيخ 

نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، رئيس مجلس األمناء، كان له كبري األثر فيام وصلت 

إليه الجائزة من نجاح وريادة.

ومستوى  والدراسات  واألبحاث  املشاركات  مستوى  عىل  األخرية  دورتها  يف  الجائزة  شهدته  الذي  الكبري  التطور 

الفائزين بفئات الجائزة الخمس، إضافة إىل السمعة العاملية التي حظيت بها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، 

التمر والعمل عىل تطويره  اإلهتامم بقطاع نخيل  لناحية  الهرم  ما زالت ترتبع عىل قمة  الجائزة  أن  يؤكد عىل 

واالرتقاء به عربيا وعامليا، وهذا ما يحملنا املزيد من املسؤولية للمحافظة عىل هذه املكانة وهذه السمعة الطيبة.

سموه  وتتويج  للجائزة  السنوي  للحفل  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  لسمو  الكرمية  الرعاية  شكلت  وقد 

لجميع  فخرا  يعترب  تأسيسها  منذ  بالجائزة  واهتاممه  رعاية سموه  وإن  السابعة،  الدورة  ختام  للفائزين مسك 

العاملني واملساهمني يف تطوير قطاع نخيل التمر، ويبقى سموه املثل األعىل والقدوة لنا جميعا يف هذا املجال، 

وندعو الله أن نكون دامئا عىل قدر املسؤولية وعند حسن ظن سموه وعىل قدر ثقته.

ومع إنطالق الدورة الثامنة للجائزة فإننا نأمل أن نحقق انتشارا أوسع، كام أننا عىل ثقة بأن املشاركة يف فئات الجائزة 

الخمس سوف تحظى باملزيد من اإلقبال من طرف الباحثني والخرباء واألكادمييني واملزارعني من كافة دول العامل، 

لرفد قطاع النخيل باملزيد من األبحاث البناءة واملفيدة التي ستعمل عىل تطويره واالرتقاء به إىل مستويات أفضل.

لكافة  الدعم واملساندة  أساليب  املشاركة وتقديم كافة  فإننا لن ندخر جهدا يف سبيل تسهيل عملية  وبدورنا 

الباحثني من مختلف الدول، والذين يعتربون رشكاء حقيقيون يف التميز والنجاح واإلرتقاء بالجائزة.

أ.د عبدالوهاب زايد

أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

الفهرس

الفصل األول

الهيكل التنظيمي                17 

الفصل الثاني

تقارير                                               27

الفصل الثالث

حصاد                                             73                         
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الفصل األول

الهيكل التنظيمي

عدسة: انتوني استريا  - الفلبين
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الصورة الفائزة بالمركز األول في مسابقة النخلة في عيون العالم - الدورة السادسة
روجر ألفونسو  - الفلبين
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معالي الشيخ
نهيان مبارك آل نهــيان 

وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
رئيس مجلس األمناء
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معالي
جوزية جرازيانو دا سيلفا

المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
التابعة لألمم المتحدة

معالي الدكتور
طارق بن موسى الزدجالي

مدير عام المنظمة العربية للتنمية
الزراعية

معالي الدكتور
جاك ضيوف

المدير السابق لمنظمة األغذية
والزراعة التابعة لألمم المتحدة

معالي الدكتور
سالم اللوزي

المدير السابق للمنظمة العربية 
للتنمية الزراعية

سعادة الدكتور
غالب علي الحضرمي

نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة 
والتسجيل – جامعة اإلمارات العربية 

المتحدة

معالي 
عزيز أخنوش

وزير الفالحة والصيد البحري
المملكة المغربية

سعادة االستاذ الدكتور
عبد الوهاب زايد

مستشار وزارة شؤون الرئاسة
أمين عام الجائزة

سعادة المهندس
سيف محمد الشرع

الوكيل المساعد للشؤون الزراعية 
والحيوانية بوزارة البيئة والمياه
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األستاذ الدكتور 
فرانز هوفمان

رئيس اللجنة العلمية
الواليات المتحدة األمريكية

األستاذ الدكتور 
سمير الشاكر

عضو اللجنة العلمية
خبير دولي

األستاذ الدكتور 
فرانسيس مارتي
عضو اللجنة العلمية
الجمهورية الفرنسية

األستاذ الدكتور 
حسن شبانة

عضو اللجنة العلمية خبير 
زراعة وإنتاج نخيل التمر

األستاذ الدكتور 
هاريسون هيوز

عضو اللجنة العلمية
الواليات المتحدة المريكية

األستاذ الدكتور 
عبد اهلل وهابي

عضو اللجنة العلمية 
منظمة األغذية والزراعة 

)الفاو(
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الفصل الثاني

تقارير

عدسة: فيرواس سيد  - الهند
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الصورة الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة النخلة في عيون العالم - الدورة السادسة
اسماعيل الفارسي - سلطنة عمان
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التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  بجهود  أشاد 
واللجنة العلمية... 

لمجلس  السنوي  اإلجتماع  يترأس  مبارك  نهيان 
أمناء الجائزة...

الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، رئيس مجلس أمناء  الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير  ترأس معايل 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يوم أمس األول وعىل هامش احتفاالت الجائزة بتكريم الفائزين يف 

دورتها السابعة،  يف قرص اإلمارات بالعاصمة أبوظبي، ترأس االجتامع السنوي الثامن ملجلس أمناء الجائزة، 

بحضور جميع أعضاء املجلس، حيث اطلع معاليه وأعضاء املجلس عىل جدول األعامل، وأشاد بالجهود 

املبذولة من األمانة العامة وأعضاء مجلس األمناء خالل الدور السابعة والتي أمثرت عن إنجازات جديدة 

وحققت املزيد من النجاح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر مبا يضمن تفوقها ومحافظتها عىل الريادة 

والتميز عىل املستويني العريب والعاملي.

كام أشاد معايل رئيس مجلس األمناء باالهتامم الكبري الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة )حفظه الله( مؤسس الجائزة وراعيها، لشجرة نخيل التمر والقطاع الزراعي بشكل 

عام، كام أشاد معاليه بدعم صاحب السمو 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. ما كان له األثر الكبري يف تطور الجائزة وتحقيقها لنقلة نوعية كبرية منحتها التميز والريادة.

السابعة،  الجائزة يف دورتها  واملايل ألعامل  الفني  التقرير  املجلس  أعضاء  والسادة  معاليه  استعرض  كام 

وأثنى الجميع عىل جهود األمانة العامة للجائزة ملا حققته من نجاح عىل مستوى التغطية اإلعالمية، وما 

الذي  التطور  األمناء عىل  أثنى مجلس  للجائزة محليا وعربيا ودوليا، كام  انتشار أوسع  تحقق معه من 

الهواة  املصورين؛  من  كبري  لعدد  باستقطابها  العامل(  عيون  )النخلة يف  الضويئ  التصوير  مسابقة  شهدته 

النخيل  قطاع  أثرت  التي  املسابقة  مصداقية  عىل  يؤكد  ما  دورة  كل  يف  العامل  مستوى  عىل  واملحرتفني 

مبجموعة كبرية من الصور املميزة وأبرزت جامليات نخيل التمر وصناعاته ورفدت األبحاث والدراسات 

الخاصة بهذا لقطاع بنوعية خاصة من الصور. كام أثنى معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وأعضاء مجلس 

األمناء عىل جهود السادة أعضاء اللجنة العلمية يف الجائزة، وأكدوا أن تطبيقهم للمعايري املتبعة يف الجائزة 

وأنصف  التمر  بنخيل  الخاصة  العلمية  والتجارب  والدراسات  األبحاث  أهم  أبرز  ووضوح  شفافية  بكل 

والتصينع  اإلنتاج  مستوى  عىل  والنجاح  التطور  من  املزيد  التمر  نخيل  قطاع  ومنح  والخرباء  الباحثني 

والتسويق والري والعالج.

كام اعتمد معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وأصحاب السعادة أعضاء املجلس الخطة اإلدارية واإلعالمية 

أنها عىل  العامة للجائزة مؤكدين  2016، وعربوا عن ثقتهم املطلقة باألمانة  الثامنة  للجائزة يف دورتها 

قدر املسؤولية امللقاة عىل عاتقها ملواصلة مسرية النجاح التي حققتها الجائزة ومبا يواكب تطورات العرص 

والتقنية الحديثة ويوازي للنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات عىل كافة األصعدة.
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التقرير الفني ألعمال األمانة العامة 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر  الدورة السادسة 

من 16 مارس 2014 ولغاية 16 مارس 2015

يف إطار مسريتها الهادفة ورسالتها السامية لخدمة قطاع النخيل واالرتقاء به نحو مستقبل أفضل إنتاجا 

وتصنيعا وتسويقا، حققت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر العديد من اإلنجازات واملكتسبات يف العام 

2014، بدءا من تتويج املكرمني والفائزين يف الدورة السادسة يف 15 مارس 2014 تحت رعاية وحضور 

جائزة  أمناء  رئيس مجلس  املجتمع  وتنمية  والشباب  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو 

الشخصيات  من  نخبة  تتويج  مع  الجديدة  بانجازاتها  اإلحتفال  إىل  التمر، وصوال  لنخيل  الدولية  خليفة 

والخرباء والدارسني يف دورتها السابعة برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وعقد مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر اجتامعه السابع يوم 15 مارس 2014 عقب اختتام 

حفل تكريم الفائزين برئاسة سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان رئيس مجلس أمناء الجائزة، واطلع سموه 

خالل اإلجتامع الذي حرضه كافة أعضاء املجلس، عىل جدول األعامل، وأشاد بالجهود املبذولة من األمانة 

العامة وأعضاء مجلس األمناء خالل الدورة السادسة، وأشاد سموه بالرعاية الكبرية التي يوليها صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لشجرة نخيل التمر، ودعم صاحب السمو 

للقوات املسلحة ويل عهد آبوظبي، ومتابعة سمو  القائد األعىل  نائب  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

أنشطة وفعاليات الجائزة يف دورتها السادسة:

إطالق الدورة السابعة ألعامل الجائزة وفتح باب الرتشح لفئات الجائزة الخمس واستقبال طلبات 	 

املرتشحني اعتبارا من تاريخ 1 يونيو 2014.  

فتح باب الرتشح ملسابقة التصوير الضويئ )النخلة يف عيون العامل( يف دورتها السادسة اعتبارا من 	 

تاريخ 1 أغسطس 2014.  

مشاركة الجائزة يف مهرجان ليوا للرطب يف الفرتة من 17 ولغاية 25 / 2014.	 

مشاركة الجائزة يف فعاليات القوافل الثقافية والتي تم تنظيمها وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع.	 

األغذية 	  الدامئني مبنظمة  املمثلني  لعدد من  العني  الجائزة مبدينة  مقر  الجائزة محارضة يف  نظمت 

والزراعة  التابعة لألمم املتحدة )الفاو( بتاريخ 16 أكتوبر 2014.  

مشاركة الجائزة يف احتفال وزارة البيئة واملياه بيوم الغذاء العاملي، بتاريخ 16 أكتوبر 2014.	 

مشاركة األمني العام للجائزة بورشة عمل )نظم الرتاث الزراعي( يف مقر منظمة األغذية والزراعة يف 	 

روما، بتاريخ 4 نوفمرب 2014.  

مشاركة الجائزة يف مهرجان اإلمارات الدويل لنخيل التمر يف الفرتة من 26 ولغاية 29 نوفمرب 2014.	 

إغالق باب الرتشح وفرز األعامل املرشحة للجائزة بدورتها السابعة 24 نوفمرب 2014.	 

إغالق باب املشاركة يف الدورة السادسة ملسابقة التصوير الضويئ )النخلة يف عيون العامل( بتاريخ 15 	 

يناير 2015.  

 	 10 بتاريخ  بسيوه،  التمر  لنخيل  األول  املرصي  للمهرجان  التحضريي  االجتامع  يف  الجائزة  مشاركة 

فرباير 2015.  

اإلعالن عن أسامء الفائزين بفئات الجائزة للدورة السابعة من خالل مؤمتر صحفي خاص بتاريخ 15 	 

فرباير 2015.  

استالم شهادة من منظمة األغذية والزراعة )الفاو( باعرتاف املنظمة بواحات العني وليوا تراثا إنسانيا.	 

اإلعالن عن أسامء الفائزين بالدورة السادسة يف مسابقة التصوير )النخلة يف عيون العامل( بتاريخ 19 	 

فرباير 2015.  

االجتامع السنوي للجنة العلمية.	 

تكريم الفائزين مبسابقة التصوير )النخلة يف عيون العامل( والصحفيني يف حفل خاص. 	 

إصدارات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ضمن فعاليات الدورة السادسة:

إصدار الكتاب السنوي للجائزة. 2014.	 

إصدار كتاب الفائزين الثاين للدورات، الرابعة، الخامسة، السادسة. 2014،2013،2012.	 

إصدار كتاب )املؤمتر الدويل الخامس لنخيل التمر( بتاريخ 28 فرباير 2015.	 

إصدار العددين األول والثاين من املجلد الخامس ملجلة الشجرة املباركة.	 

إصدار ألبوم التصوير الفوتوغرايف )النخلة يف عيون العامل( للدورات )الرابعة والخامسة والسادسة(  	 

.2015 ،2014 ،2013  

إصدار كتيب تعريفي باللغة اإلنجليزية عن واحات النخيل يف العني وليوا.	 
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لدورتها  الترشيح  باب  تفتح  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 
السابعة 2015

نهيان مبارك: دعم خليفة عزز انجازات الدولة في 
خدمة شجرة نخيل التمر حول العالم

بتوجيهات معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، رئيس مجلس 

أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، أعلنت األمانة العامة للجائزة عن فتح باب الرتشيح لفئات الجائزة 

يف دورتها السابعة اعتباراً من األول من يونيو 2014 ولغاية الثالثني من شهر أكتوبر 2014 متيحني 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 1 يونيو 2014 يف قرص اإلمارات بأبوظبي بحضور الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي 

رئيس اللجنة اإلدارية واملالية بالجائزة.

البياين للجائزة ينمو باطراد نحو األمام عىل مختلف الصعد التي  أشار فيه األمني العام إىل أن املنحنى 

حصدتها الجائزة، حيث شكل االنفتاح الكبري عىل املجتمع املحيل أفضل النتائج يف زيادة أعداد املرشحني 

املواطنني ملختلف فئات الجائزة حيث وصل العدد إىل 65 مواطن خالل السنوات الست املاضية، وذلك 

املجتمع،  الثقافة والشباب وتنمية  نهيان وزير  نهيان مبارك آل  الشيخ  السامية ملعايل  للتوجيهات  وفقاً 

الوطنية  حملتها  يف  قدماً  امليض  للجائزة  العامة  األمانة  قررت  فقد  وعليه  الجائزة،  أمناء  مجلس  رئيس 

واالنفتاح عىل املجتمع املحيل 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 معايل 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، ترجمًة 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 رئيس اللجنة اإلدارية واملالية بالجائزة، إىل أن 

مجمل أعداد املرشحني ملختلف فئات الجائزة بلغ عددهم الكيل 675 مشارك ميثلون 38 دولة حول العامل 

)20 عربية و 18 أجنبية(، وبالتفاصيل نجد اآليت:

347 مشارك عن فئة الدراسات والبحوث املتميزة

50 مشارك عن فئة أفضل إنتاج متميز

83 مشارك عن فئة أفضل تقنية متميزة

106 مشارك عن فئة أفضل مرشوع تنوي متميز

89 مشارك عن فئة الشخصية املؤثرة. 

التي  والثقة  املصداقية  عىل  يؤكد  الجائزة  فئات  ملختلف  املرشحني  عدد  يف  املتنامية  الزيادة  إىل  مشرياً 

الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معايل  توجيهات  بفضل  قصرية  فرتة  الجائزة خالل  حققتها 

والشباب وتنمية املجتمع رئيس مجلس األمناء.
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برعاية نهيان مبارك آل نهيان
إطالق النسخة السادسة من المسابقة الدولية 

)النخلة في عيون العالم( 2014 تنظمها األمانة 
العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

تحت رعاية معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع رئيس مجلس أمناء 

الدولية  بالتعاون مع رابطة أبوظبي  العامة للجائزة  التمر، اطلقت األمانة  الدولية لنخيل  جائزة خليفة 

للتصوير الفوتوغرايف النسخة السادسة 2015 من املسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرايف )النخلة يف عيون 

العامل( حيث تم عن فتح باب املشاركة يف املسابقة ودعت األمانة العامة الفنانني الشباب محبي التصوير 

للنخلة  منها  تقديراً  الدولية  املسابقة  املساهمة يف هذه  العامل،  أنحاء  كافة  الضويئ هواة ومحرتفني من 

وتعزيزاً لدور عدسة املصور يف إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه البيئي.

جاء ذلك يف ترصيح صحفي أدىل به سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر مبناسبة إطالق النسخة السادسة 2015 من املسابقة مؤكداً عىل النجاح الكبري الذي حققته املسابقة يف 

دورتها املاضية من خالل الزيادة الواضحة يف عدد املشاركني من مختلف دول العامل ونوعية الصور املشاركة.

وأضاف بأن هذه املسابقة تأيت ضمن توجيهات معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب 

وتنمية املجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف تعزيز عالقة اإلنسان بشجرة 

لتنمية وعي  الضويئ كوسيلة  التصوير  املباركة عرب توظيف فن  للشجرة  الالمحدود  التمر ودعمه  نخيل 

الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر. وخلق فضاء أرحب لتبادل الخربات بني املصورين الضوئيني من كافة 

أنحاء العامل. وإبراز املقومات السياحية والبيئية والرتاثية لشجرة نخيل التمر من خالل الصورة. وتشجيع 

ارتباط اإلنسان باألرض والزراعة.

وعن جوائز املسابقة فقد أشار أمني عام الجائزة إىل أن الفائز باملركز األول سوف ينال 20000 درهم 

إمارايت والفائز باملركز الثاين 15000 درهم إمارايت يف حني الفائز باملركز الثالث  10000 درهم إمارايت، 

باإلضافة إىل شهادات تقدير ودرع تذكاري.

وسوف تقوم لجنة فنية مختصة بإرشاف رابطة ابوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرايف بفرز وتحكيم الصور 

املشاركة، بحيث سيقوم االمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بإعالن أسامء الفائزين خالل 

الفائزة واملتميزة برعاية كرمية من معايل  2015  ضمن معرض وحفل خاص يقام لألعامل  شهر فرباير 

الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع رئيس مجلس األمناء.

الستالم  موعد  آخر  وأن  العامل  حول  واملحرتفني  الهواة  من  املصورين  لكل  مفتوحة  املسابقة  أن  يذكر 

املشاركات هو 31 ديسمرب 2014  كام ميكن ملحبي النخلة ومحبي التصوير الفوتوغرايف هواة ومحرتفني 

حول العامل والراغبني يف املشاركة باملسابقة مراجعة اللجنة الفنية عرب الربيد االلكرتوين  

 kidpaphoto@gmail.com

عدسة: عابد بن ابراهيم البلوشي - سلطنة عمان
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ليوا  مهرجان  في  تشارك  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 
للرطب بدورته العاشرة 2014

النخلة  محبي  بين  المنافسة  روح  بثت  الجائزة 
ومنتجي التمور 

الفعاليات  الفاعلة يف مختلف  التمر حضورها املحيل عرب مشاركتها  عززت جائزة خليفة الدولية لنخيل 

واألنشطة ذات الصلة بشجرة نخيل التمر ومن أهمها مهرجان ليوا للرطب يف دورته العارشة 2014 حيث 

استقطبت اهتامم محبي النخلة ومنتجي التمور املشاركني باملهرجان، وجاءت 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 العارش 

للرطب 18-12 يوليو 2014 إىل 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. 

نهيان  الشيخ  معايل  لتوجيهات  وفقاً  املحلية  املشاركة  تعزيز  عىل  للجائزة  العامة  األمانة  حرص  مؤكداً 

مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع رئيس مجلس األمناء يف تشجيع األخوة املواطنني 

الفنية  واإلمكانيات  التسهيالت  كافة  لهم  وتقدم  الفئات  الجائزة مبختلف  أعامل  للمشاركة يف  املزارعني 

للتقدم للمنافسة يف الجائزة بدورتها السادسة. حيث وفرت الجائزة منصة جديدة بثت من خاللها روح 

املنافسة بني محبي النخلة ومنتجي التمور املشاركني يف مهرجان ليوا للرطب يف دورته العارشة 2014.

يذكر بأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تأسست برعاية كرمية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه الله( باملرسوم االتحادي رقم 15 / 2007 بتاريخ 20 مارس 2007 

العامل وتقدير من قدموا إسهامات  التمر وانتشارها يف  بغية تعزيز إجراء أبحاث ودراسات حول نخيل 

جليلة يف هذا املجال من أفراد أو مؤسسات. وهذه الجائزة مستقلة ومحايدة متنح سنوياً للعلامء واملنتجني 

البارزين والشخصيات املؤثرة واملؤسسات التي أسهمت يف مجال األبحاث والتنمية الخاصة بنخيل التمر.

وللجائزة خمس فئات هي فئة البحوث والدراسات املتميزة، وفئة املنتجني املتميزين، وفئة أفضل مرشوع 

تنموي، وفئة أفضل تقنية متميزة، وفئة الشخصية املتميزة يف مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، وملزيد 

من املعلومات ميكنكم التواصل مع إدارة الجائزة عرب الهاتف 037832434 والربيد االلكرتوين 

KIDPA@uaeu.ac.ae
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تنظم محاضرة  
لعدد من الممثلين الدائمين بمنظمة )الفاو(

األغذية  الدامئني مبنظمة  املمثلني  لعدد من  التمر محارضة خاصة  لنخيل  الدولية  نظمت جائزة خليفة 

العني خالل  مدينة  الجائزة يف  مكتب  زيارة  الذين حرصوا عىل  )الفاو(  املتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة 

تواجدهم بدولة اإلمارات العربية املتحدة للمشاركة بيوم الغذاء العاملي.

رحمن  مافيزور  محمد  سعادة  كينيا،  دولة  ممثل  وانغاري  سعادة جوزيف  من:  كال  الزائر  الوفد  وضم 

ممثل جمهورية بنخالديش، سعادة ويريش رامسوكا ممثل جمهورية نيذالند، سعادة دون ميجول ممثل 

ادريانوس سبيجكريس  السودان، وسعادة  داود هسن ممثل جمهورة  امريه  املكسيك، سعادة  جمهروية 

ممثل مكتب منظمة األغذية والزراعة )الفاو( شبه االقليمي يف أبوظبي.

ويف بداية املحارضة أطلع سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد األمني العام للجائزة الوفد الزائز عىل إنجازات 

دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املجال الزراعي وما حققته الدولة من نجاحات يف هذا املجال خالل 

السنوات املاضية.

كام تحدث سعادته عن إنجازات دولة اإلمارات يف قطاع النخيل والتمور، وأشار إىل أن دولة اإلمارات تويل 

النخيل أهمية خاصة باعتبار التمور ركنا أساسيا يف الغذاء مرتبط باملائدة ويتميز بالكثري من الخصائص 

واملزايا، وأشار إىل أن بدولة اإلمارات جمعية أصدقاء النخلة،  وفيها أيضا مقر الشبكة الدولية لنخيل التمر 

والتي تضم 26 دولة منتجة للتمور من مختلف قارات العامل.

وأشار إىل أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر جاءت تقديرا من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة حفظه الله للشجرة املباركة والعاملني يف قطاع نخيل التمر 

سواء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وأي دولة أخرى حول العامل احتفاء بالجهود املتميزة التي تبذل 

لتطوير قطاع النخيل من أجل تنمية مستدامة لنا ولألجيال القادمة.

وأوضح سعادته إىل أن الجائزة تهدف إىل تشجيع العاملني يف مجال زراعة نخيل التمر وتكريم الشخصيات 

املؤثرة يف صناعة وزراعة التمر عىل املستويات املحلية واإلقليمية والدولية،  وتعريز مكانة دولة اإلمارات 

ودعم  املجال،  والبارز يف هذا  الريادي  دورها  من خالل  التمر  نخيل  أبحاث  مجال  املتحدة يف  العربية 

البحث العلمي الخاص بتطوير شجرة النخيل يف جميع جوانبها، ونرش ثقافة االهتامم بنخيل التمر عىل 

املستوى املحيل واإلقليمي والدويل، إضافة إىل تنمية التعاون بني الجهات املختصة العاملة يف هذا املجال، 

من أبحاث وإكثار وزراعة وصناعة للمنتجات التي تعتمد عىل نخيل التمر كامدة أساسية، وإبراز مفردات 

النخلة الرتاثية كجزء من الهوية الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

وقدم سعادة األمني العام رشحا وافيا عن الجائزة وما حققته من مكتسبات عىل الصعيد املحيل والعريب 

والعاملي منذ تأسيسها مبرسوم اتحادي يف العام 2007 وصوال إىل الدورة السابعة. وكذلك املكانة التي 

وصلت إليها الجائزة عىل املستويني العريب والعاملي.

وتحدث سعادته للوفد الزائز عن آلية املشاركة يف الجائزة ومحاورها وأهدافها ومعايري تحكيمها، إضافة 

إىل الفعاليات التي انبثقت عن الجائزة والفعاليات املصاحبة لها؛ وأهمها مسابقة التصوير الضويئ )النخلة 

يف عيون العامل( ومجلة الشجرة املباركة املتخصصة بأبحاث ودراسات نخيل التمر.

كام أشار سعادة األمني العام إىل الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف جميع الدورات  والدول 

التي ينتسبون إليها.
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تـشـارك  التمــر  لنخيــل  الـدوليــة  خليفــة  جـائــزة 
الغـذاء  بيـوم  والميـاه  البيئـة  وزارة  احتفـال  في 

العـالمـي ...

شاركت جائزة خليفة لنخيل التمر بفعاليات يوم الغذاء العاملي الذي أطلقته وزارة البيئة واملياه، حيث 

مثل الجائزة سعادة األمني العام الدكتور عبدالوهاب زايد.

وجاءت املشاركة من منطلق حرص الجائزة عىل حضور الفعاليات واملهرجانات الخاصة بالزراعة والغذاء، 

ملا تحققه هذه الفعاليات من فائدة كبرية عىل مستوى البحوث والنقاشات وأوراق العمل والتي تنسجم 

للتمور  االسرتاتيجي  املستقبل  الضوء عىل  وتسليط  التمر،  لنخيل  خليفة  لجائزة  املنشودة  األهداف  مع 

انجازات منذ  الجائزة وما حققته من  بأهداف  للتعريف  كسلعة غذائية متوازنة وذات أهمية، وكذلك 

إطالقها يف العام 2007.

لألمم  والزراعة  األغذية  »منظمة  أعلنته  والذي  عام،  كل  من  أكتوبر   16 العاملي  الغذاء  يوم  ويصادف 

املتحدة« )الفاو( لهذا العام تحت شعار »الزراعة األرسية: إشباع العامل ورعاية الكوكب«. وتهدف هذه 

األمن  وتوفري  والفقر  الجوع  من  الحد  يف  األرسية  الزراعة  دور  عىل  الضوء  تسليط  إىل  العاملية  املبادرة 

الغذايئ والتغذية الصحيّة وتحسني سبل العيش وإدارة املوارد الطبيعية وحاميتها يف سبيل تحقيق التنمية 

املستدامة وخاصة يف املناطق الريفية.

وتضّمنت فعاليات االحتفال بيوم الغذاء العاملي عدداً من األنشطة والربامج التوعوية التي نظّمتها وزارة 

البيئة واملياه بالتعاون والتنسيق مع منظّمة )الفاو( يف إحدى املزارع العضوية املعتمدة بإمارة أبوظبي 

املتنامية عىل  لتوفري االحتياجات  الزراعية املحلية ودورها يف املساهمة  املنتجات  إبراز وتشجيع  بهدف 

الغذاء، باإلضافة إىل التعريف باملنتجات الزراعية العضوية التي يتم إنتاجها بالدولة.

وبهذه املناسبة أكد معايل الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة واملياه يف كلمة له خالل افتتاح فعاليات 

يوم الغذاء العاملي أن دولة اإلمارات تعمل عىل تحقيق األهداف الرئيسة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة فيام يتعلق بتعزيز األمن الغذايئ العاملي، وبشكل خاص يف تعزيز مفهوم الزراعة األرسية ودورها 

يف إتاحة الغذاء، كام بني أن دولة االمارات العربية املتحدة مستمرة يف دعم الجهود التي يقوم بها املجتمع 

العامل من  الجوع يف  للقضاء عىل  والزراعة،  األغذية  املتخصصة، ويف مقدمتها منظمة  الدويل ومنظامته 

خالل استدامة قطاع الزراعة والقطاعات األخرى ذات الصلة وزيادة مساهمة هذه القطاعات يف تعزيز 

األمن الغذايئ العاملي.

ومن جانبه أعرب السيد/ أد سبيكرز منّسق املكتب شبه اإلقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

العريب واليمن وممثّل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتّحدة )الفاو( بدولة اإلمارات باإلنابة، عن نجاح 

دولة اإلمارات يف تحقيق الهدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية املتمثل يف )القضاء عىل الفقر املدقع 

املئة منذ  5 يف  التغذية أقل من  الحفاظ عىل مستوى نقص  الجياع ومتكنها يف  والجوع( وخفض نسبة 

العام 1990 م.
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التراث  )نظم  عمل  بورشة  تشارك  اإلمارات  دولة 
الزراعي( في مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم 

المتحدة في روما...
والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  نظمتها  التي  العمل  بورشة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  شاركت 

والثقافة »إيسيسكو«، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( حول نظم الرتاث الزراعي ذات 

األهمية العاملية يف دول العامل اإلسالمي وذلك يف الفرتة من 5-4 نوفمرب املايض، يف مقر منظمة األغذية 

والزراعة بروما.

ومثّل دولة اإلمارات يف هذه الورشة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد املستشار الزراعي بوزارة شؤون 

الرئاسة، وسعادة فاطمة عبيد سعيد الكلباين مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بوزارة البيئة واملياه.

وشارك سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد يف هذه الورشة بورقة عمل حول جهود دولة اإلمارات يف املحافظة 

عىل مواقع النظم الزراعية التقليدية التي متثل إرثاً ذا أهمية عاملية واملتمثلة يف واحات نخيل التمر يف 

اإلمارات، وما متثله هذه الواحات من أهمية لدى املزارعني اإلماراتيني يف املحافظة عىل عاداتهم الرتاثية 

األصيلة. كام تهدف املشاركة إىل تبادل املعارف والخربات يف مجال نظم الرتاث الزراعي وسبل الحفاظ 

عىل هذه النظم.  

تجدر اإلشارة إىل أن واحات مدينة العني وليوا قد تم اختيارهام كنظام استثنايئ ومميز الستخدام األرايض 

وتستحق الحامية يف نظاٍم متوازن يجمع بني الحفظ والتأقلم والتطور االجتامعي واالقتصادي.

كام شارك يف ورشة العمل التي استضافتها )الفاو( إىل جانب دولة اإلمارات العربية املتحدة، خرباء من 

املغرب، والجزائر، تونس، ليبيا، مرص، موريتانيا، اململكة العربية السعودية، سلطنة عامن، اليمن، إيران، 

باكستان، تركيا، كازاخستان، أذربيجان، بنغالديش، أندونيسيا، الكامريون، والسينغال.

يذكر أن املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة »إيسيسكو«، ومنظمة األغذية والزراعة وقعتا يف روما 

عام 2011 م مذكرة تفاهم تنص عىل تعزيز املعارف الثقافية األصلية يف مجال الزراعة، والحفاظ عىل نظم 

الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية يف العامل اإلسالمي.
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مشاركة فاعلة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
في مهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمر

شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر مبهرجان اإلمارات الدويل للنخيل والتمر، انطلقت فعالياته يف 

مركز أبوظبي الوطني للمعارض نوفمرب 2014. 

البناءة  واملشاركة  الفاعل  التواجد  عىل  الحرص  منطلق  من  املهرجان  هذا  يف  الجائزة  مشاركة  وجاءت 

يف  الهام  الجائزة  دور  عىل  تأكيدا  والتمر،  بالنخيل  الخاصة  والفعاليات  واملهرجانات  املؤمترات  كافة  يف 

تطوير القطاع الزراعي ومساهامتها يف تنمية النخلة وتقديم الدراسات والبحوث لصونها والحفاظ عليها 

كعنرص غذايئ هام وجزء من املوروث العريق، ونرش ثقافة نخيل التمر عىل املستويات املحلية واإلقليمية 

والدولية.

وشاركت الجائزة يف هذا الحدث من خالل جناح خاص قدمت خالله رشحا وافيا عن الجائزة وما حققته 

من مكتسبات عىل الصعيد املحيل والعريب والعاملي منذ تأسيسها يف العام 2007 وصوال للدورة السادسة. 

وكذلك املكانة التي وصلت إليها الجائزة عىل املستويني العريب والعاملي.

كام قدمت للزوار رشحا عن آلية املشاركة يف الجائزة ومحاورها وأهدافها ومعايري تحكيمها، إضافة إىل 

الفعاليات التي انبثقت عن الجائزة والفعاليات املصاحبة لها؛ وأهمها مسابقة التصوير الضويئ )النخلة يف 

عيون العامل( ومجلة الشجرة املباركة املتخصصة بأبحاث ودراسات نخيل التمر.

وعرضت الجائزة من خالل جناحها يف املهرجان لعدد من املطبوعات والصور الخاصة بالجائزة ومنها مجلة 

الشجرة املباركة، والكتاب السنوي للجائزة، والكتبات التعريفية والرتويجية للجائزة وفعالياتها. كام وزعت 

الجائزة الهدايا اإلعالنية والكتب التعريفية الخاصة بالجائزة عىل الزوار.

وشارك يف املهرجان 200 عارضا ميثلون 16 دولة من املصدرين واملنتجني العاملني يف صناعة التمر. ومن 

املتوقع أن يزور املهرجان 20 ألف زائز من محبي النخيل والتمر ووفر املهرجان خصومات وصلت إىل 

40 باملئة عىل مختلف أنواع التمور املعروضة.

وقد حرصت اللجنة املنظمة للمهرجان عىل إقامة مجموعة من الفعاليات املتنوعة التي تناسب الزائرين 

من مختلف رشائح املجتمع، حيث يتضمن املهرجان متحفا يكشف حقائق حول تاريخ النخيل والتمر 

هذه  عىل  للتعرف  فرصة  املهرجان  لزوار  يوفر  مام  والتمر  النخيل  مشتقات  لصناعة  املختلفة  والطرق 

الشجرة ومثارها املباركة.
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مشاركة عربية ودولية واسعة في فئاتها الخمس
جائزة  من  السابعة  للدورة  الترشح  باب  إغالق 

خليفة الدولية لنخيل التمر... 

أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر عن إغالق باب الرتشح لدورتها السابعة 2014-2015، وبلغ 

عدد املشاركات 133 عمال يف كافة فئات الجائزة ملرشحني من 23 دولة عربية وأجنبية.

وقد بدأت األمانة العامة للجائزة بالعمل عىل فرز وتقييم األعامل املشاركة يف الجائزة، يف الوقت الذي 

بدأت فيه اللجنة املنظمة بالتحضري لفعاليات الحفل الختامي للجائزة واملقرر يف شهر مارس القادم.

وباملقارنة مع الدورات السابقة فقد حققت الجائزة يف دورتها السابعة نقلة نوعية وزيادة من حيث عدد 

املشاركني والدول التي ينتمون إليها، وكذلك يف نوعية األعامل املرشحة يف كل فئة، ما يؤكد عىل أهمية 

الجائزة عىل املستويني العريب والعاملي واملكانة التي حققتها لدى الباحثني والخرباء واألكادمييني ومزارعي 

النخيل والجمعيات واملؤسسات املهتمة بالنخيل والتمر.   

وقد عرب معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع رئيس مجلس أمناء 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، عن ارتياحه وسعادته للمكانة التي وصلت اليها الجائزة واالنجازات 

التي حققتها منذ انطالقتها يف العام 2007، وقال معاليه إن الجائزة التي ترشفت بحمل اسم صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تؤكد يف كل دورة أنها تسري بخطى حثيثة 

التوجيه  الدولة يف  نحو تحقيق املزيد من اإلنجازات، وترتجم للسياسة الحكيمة لصاحب السمو رئيس 

لتطوير قطاع النخيل والحفاظ عىل هذه الشجرة املباركة..  وأكد معاليه أن الرعاية الكرمية من طرف 

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 

يف قطاع النخيل عىل املستويني العريب والعامل ، للتنافس عىل املراكز األوىل للجائزة يف كافة فئاتها من خالل 

أبحاث ودراسات علمية متخصصة ستعمل عىل تطوير هذا القطاع وتنميته.

وأوضح سعادة األمني العام أن عدد األعامل املرشحة للدورة السابعة يف كافة الفئات بلغ 133  دراسة 

وبحثا ملشاركني من )23( دولة؛ )16( دولة عربية و)7( دول أجنبية، وكانت أبرز الدول املشاركة: مرص 

 ،)8( األردن   ،)9( عامن  سلطنة   ،)11( الجزائر   ،)17( العراق  مشاركة،   )19( السعودية  مشاركة،   )25(

اإلمارات )7(، املغرب )6(، فلسطني )5( مشاركة، )4( مشاركات لكل من تونس وكندا، )3( مشاركات 

لكل من أمريكا والهند، ومشاركتني لكل من سوريا والسودان، ومشاركة واحدة لكل من: البحرين، اليمن، 

إيران، اسرتاليا، لبنان، أملانيا، ليبيا وإيطاليا. 

واحتلت الفئة األوىل يف عدد األعامل املرشحة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر: )فئة البحوث والدراسات 

تقنية  أفضل  فئة  مشاركات،   )8( املميز  اإلنتاج  فئة  مشاركة،   )66( بلغت  األول حيث  املركز  املميزة( 

متميزة )17( مشاركة، فئة أفضل مرشوع تنموي )20( مشاركة، وفئة الشخصية املؤثرة )22( مشاركة.

وأشار سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد، أن األمانة العامة للجائزة، قد حددت ويف كل دورة آليات ومعايري 

تحكيمية محددة وصارمة ملنح الجوائز يف كل فئة بكل شفافية وبطريقة منصفة.

ومتنى سعادته أن تشكل األعامل املرشحة للجائزة يف دروتها السابعة إضافة نوعية ومميزة لقطاع زراعة 

نخيل التمر وتطويره، ومبا يحقق أهداف الجائزة واملكانة العاملية التي أصبحت تحتلها، ويوازي املكانة 

املرموقة التي تحتلها دولة اإلمارات يف كافة املحافل الدولية.

ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة هي من أهم 

إىل  التمر  لنخيل  خليفة  جائزة  أوصلت  التي  األسباب 

العريب والعاملي،  املرموقة عىل املستويني  املكانة  هذه 

فحققت فيها الجائزة أهدافها السامية يف قطاع زراعة 

النخيل وإنتاج التمر.

زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  سعادة  أكد  جانبه  من 

األمني العام للجائزة أن عدد ونوعية األعامل املرشحة 

يف  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عىل  للحصول 

وأهميتها،  الجائزة  مكانة  من  تعزز  الخمس،  فئاتها 

وتؤكد عىل استقطابها ألهم الباحثني والخرباء واملزارعني
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)864( صورة لمشاركين من )24( دولة على مستوى العالم...
التصوير  مسابقة  في  المشاركة  باب  إغالق 

الضوئي بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر..

أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر عن إغالق باب املشاركة يف مسابقة التصوير الضويئ الدولية 

»النخلة يف عيون العامل »يف دورتها السادسة والتي يتم تنظيمها سنويا ضمن فعاليات الجائزة.

واملسابقة التي تحظى برعاية واهتامم معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقاقة والشباب وتنمية 

املجتمع، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، تعترب املسابقة األوىل من نوعها عىل مستوى 

العامل، وتشهد إقباال كبريا عىل املشاركة يف كل دورة من قبل املصورين املحرتفني والهواة عىل مستوى العامل.

الفوتوغرايف إىل تعزيز  للتصوير  الدولية  بالتعاون مع رابطة أبوظبي  التي يتم تنظميها  الجائزة  وتهدف 

عالقة اإلنسان بشجرة نخيل التمر وتنمية وعي الجمهور بأهمية هذه الشجرة إضافة إىل تبادل الخربات 

بني املصورين الضوئيني من هواة ومحرتفني يف العامل وإبراز املقومات السياحية والبيئية والرتاثية للشجرة، 

وتشجيع ارتباط اإلنسان باألرض والزراعة.

وكانت إدارة الجائزة قد مددت فرتة املشاركة يف املسابقة إىل تاريخ 15 يناير الحايل نظرا لإلقبال الكبري 

عىل املشاركة، وإلفساح املجال أمام أكرب عدد من املصورين والهواة للمشاركة يف املسابقة وتحقيق الفوز.

وقد رصدت األمانة العامة للجائزة مبلغ 45 ألف درهم للفائزين باملراكز الثالثة األوىل وسوف يتم اإلعالن 

عن نتيجة املسابقة وأسامء الفائزين خالل شهر مارس القادم بالتزامن مع احتفال الجائزة السنوي، حيث 

سيحصل الفائز باملركز األول عىل مبلغ 20 ألف درهم، الثاين 15 ألف درهم، والفائز باملركز الثالث عىل 

مبلغ 10 آالف درهم، إضافة إىل شهادة تقدير ودرع تذكاري لكل منهم. وقد وضعت لجنة تحكيم الجائزة 

معايري ورشوطا محددة للمشاركة باملسابقة بحيث يتحقق معها الهدف من املسابقة. وخالل الحفل سيتم 

عرض عدد كبري من الصور املشاركة يف املسابقة، إضافة إىل عرض ألبوم خاص بأجمل الصور املشاركة يف 

األمانة  ألبوم فخم قامت  املشاركات يف  50 صورة من إجاميل  توثيق أجمل  السابقة؛ حيث تم  الدورة 

العامة للجائزة بإصداره احتفاء بالنخلة واملشاركني يف مسابقة التصوير الخاصة بها.

العام  األمني  زايد  عبدالوهاب  الدكتور  سعادة  وقال 

ما تحقق من  »إن  التمر:  لنخيل  الدولية  لجائزة خليفة 

ريادة ومتيز لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ومسابقة 

وتحقيق  ترجمة  بفضل  جاء  العامل(  عيون  يف  )النخلة 

الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وكذلك الرعاية الكرمية 

آل  زايد  بن  الشيخ محمد  أول سمو  الفريق  من طرف 

للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 

املسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة«.

التي تحظى باهتامم ورعاية معايل  العامل(  )النخلة يف عيون  التصوير الضويئ  وأكد سعادته أن مسابقة 

الشيخ نهيان مبارك آل نهيان رئيس مجلس األمناء، تحقق يف كل دورة تطورا ونجاحا كبريين، وتشهد 

إقباال واسعا عىل املشاركة فيها من هواة التصوير واملحرتفني من مختلف دول العامل، مبا يؤكد عىل أهمية 

املسابقة ومكانتها كأول وأهم مسابقة متخصصة بشجرة النخيل عىل مستوى العامل.

وأشار سعادة األمني العام إىل أن املشاركات يف هذه الدورة جاءت متنوعة ومميزة، وبلغت )864( صورة، 

لـ )243( مصّور من محرتفني وهواة ينتمون إىل )24 دولة( 18- دولة عربية و6 دول أجنبية-، ما يؤكد 

عىل الصدى الواسع واالهتامم الكبري الذي تحظى به املسابقة. كام أكد أن التطور امللحوظ التي تشهده 

املسابقة واإلقبال الكبري عىل املشاركة يؤكد عىل مكانة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وأهمية مسابقة 

التصوير الخاصة بالنخلة، ويحفزنا عىل بذل املزيد من الجهود لتطوير الجائزة واملسابقة والعمل عىل 

االرتقاء بها لتحافظ عىل مكانتها املرموقة كواحدة من أهم الجوائز العاملية. 

ولفت سعادته إىل أن املسابقة أسست ألرشيف ضخم من الصور الخاصة بشجرة النخيل التي تعترب واحد 

من مكونات املوروث العريق لدولة اإلمارات واملنطقة، ومبا يعزز من مكانتها وأهميتها التاريخية، ويؤكد 

عىل االهتامم الذي تحظى به النخلة منذ عقود بعيدة. وأشاد سعادته مبستوى املشاركات ونوعية الصور 

التي جاءت يف أغلبها مطابقة للرشوط واملعايري املعتمدة، وأشار إىل أن نسبة الصور التي ال تنطبق عليها 

الرشوط ال تتجاوز 2  باملائة من إجاميل املشاركات.

الفوز  وتحقيق  للمشاركني  والتوفيق  النجاح  زايد  عبدالوهاب  الدكتور  متنى سعادة  ختام ترصيحه  ويف 

والفائدة، مؤكدا أن جميع املشاركني هم فائزون من خالل مشاركتهم ومساهتمهم يف تعزيز دور النخلة 

يف حياتنا وتسليط الضوء - من خالل أجمل الصور الفوتوغرافية - عىل مكانتها وأهميتها.
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تكشف عن أسماء الفائزين 
بالجائزة في دورتها السابعة..

النجاح الكبير للجائزة جاء بفضل دعم واهتمام 
صاحب السمو رئيس الدولة

عقدت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر مؤمترا صحفيا أعلنت خالله عن أسامء الفائزين 

بفئات الجائزة الخمس يف دورتها السابعة.

ويف بداية املؤمتر الصحفي الذي انعقد صباح يوم األحد يف فندق قرص اإلمارات بأبوظبي، وحرضه عدد 

من ممثيل وسائل اإلعالم املختلفة، رحب سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد األمني العام للجائزة باإلعالميني 

والحضور، وأشاد بالدور الفاعل لإلعالميني يف الرتويج للجائزة والتعريف بها، وأثنى عىل دور كافة وسائل 

اإلعالم باعتبارهم رشكاء يف التميز والنجاح.

وقال األمني العام: »إن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر خطت ومنذ انطالقتها خطوات كبرية، مبباركة 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وترشفت بأن حملت اسم سموه، 

وهذا ما ألقى عىل عاتقنا مسؤولية كبرية لالنطالق نحو آفاق أوسع وتحقيق الريادة لتصبح الجائزة األوىل 

املتخصصة عىل مستوى العامل.«

وأضاف د.عبدالوهاب  زايد أن الجائزة استقطبت أهم الباحثني والخرباء واملزارعني واملهتمني بقطاع نخيل 

التمر عىل املستووين العريب والعاملي للمشاركة واملنافسة عىل املراكز األوىل يف الجائزة، وحققت نقلة 

مميزة عملت عىل تطوير النخيل ودراساته وعززت من مكانتها عامليا.

وأكد أن النجاح الكبري والنقلة النوعية التي حققتها الجائزة جاء بفضل الدعم واالهتامم الكبريين من قبل 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. والرعاية الكرمية للفريق أول سمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، والدعم املستمر 

من طرف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة 

معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة،  

حيث حرص معاليه عىل تطوير الجائزة يف كل دورة لتحقيق الريادة وامليض بها قدما نحو آفاق جديدة.

لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  منح  يف  املتبعة  واآلليات  املعايري  وضمن  أنه  العام  األمني  سعادة  وأوضح 

التمر، وبناء عىل تقرير اللجنة العلمية وتحكيم األعامل املشاركة بفئات الجائزة الخمس بدورتها السابعة، 

الفائزين،  تحديد  تم  فقد   ، الجائزة  أمناء  رئيس مجلس  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معايل  واعتامد  

وجاءت النتائج عىل النحو التايل:

فئة البحوث والدراسات املتميزة:
  )Phoenix dactylifera( الفائز األول: مجموعة من تسلسل األشكال واألكرث شيوعا يف نخيل التمر -

وتجمعها يف تسلسل الجينوم من 62 صنف –  د/ مايكل بروجونال – جامعة نيويورك - أبوظبي /  دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

الحدائق  / شؤون  أصناف متـور سلطنة ُعامن   - التمر  نخلة  الفاكهة  بساتني  كتاب علم  الثاين:  الفائز   -

واملزارع السلطانية – شؤون البالط السلطاين / سلطنة عامن.

فئة املنتجني املتميزين:
- الفائز األول: وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور – مخترب زراعة األنسجة النباتية / جامعة 

اإلمارات العربية املتحدة / دولة اإلمارات العربية املتحدة.

- الفائز الثاين: تم حجب الجائزة.

فئة أفضل تقنية متميزة:
- الفائز األول: عزل تسلسل الحمض النووي ذات الصلة إىل تحديد جنس أشجار النخيل / د. محي الدين 

سليامن محمد – جامعة امللك فيصل / اململكة العربية السعودية.

- الفائز الثاين: موازنة الحمض النووي DNA للتقييم الورايث للتعرف عىل أصناف نخيل التمر/ د. محمد 

رزق عنان – جامعة اإلمارات العربية املتحدة – كلية العلوم – قسم علوم الحياة / دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.
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فئة أفضل مرشوع تنموي: 
- الفائز األول: تطوير زراعة النخيل يف وادي األردن )فلسطني( منذ عام 2004 / د. نارص الجاغوب وم. 

أحمد فارس زيك / دولة فلسطني.

- الفائز الثاين: متحف وادي كوشيال التاريخي لنخيل التمر/ الواليات املتحدة األمريكية.

فئة الشخصية املتميزة:
- الفائز: أ. د. جوزيه رومينو فيلريو/ جمهورية الهند.

من جانبه تقدم سعادة الدكتور هالل حميد الكعبي رئيس اللجنة اإلدارية واملالية يف جائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر، بالتهنئة للفائزين بالجائزة وشكرهم عىل جهودهم الطيبة وانجازاتهم الكبرية التي استحقوا 

من خاللها التكريم بتحقيقهم املراكز األوىل.

وأشار الدكتور هالل حميد الكعبي إىل أن عدد األعامل املرشحة للدورة السابعة بلغ 134 دراسة وبحثا يف 

كافة الفئات، ملشاركني من )23( دولة؛ )16( منها عربية و)7( دول أجنبية، وكانت أبرز الدول املشاركة: 

مرص، السعودية، الجزائر، سلطنة عامن، املغرب، فلسطني، تونس، كندا، أمريكا، الهند، سوريا، السودان، 

البحرين، اليمن، إيران، اسرتاليا، لبنان، أملانيا، ليبيا، إيطاليا، واإلمارات العربية املتحدة.

وقال الكعبي: »ال يخفى عىل املتتبع ملسرية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر منذ نشأتها، التطور املستمر 

وشكلت  واملكتسبات  باالنجازات  حافة  جاءت  أعوام  سبعة  مسرية  ضمن  حققته  الذي  الكبري  والنجاح 

إضافة نوعية لقطاع نخيل التمر، وخطت خطوات كبرية وحققت نقلة نوعية يف مجال البحث والدراسة، 

وعملت عىل تطوير اإلنتاج والتسويق وتحسني االنتاج وابتكار وسائل جديدة لناحية التسويق والعناية 

واملعالجة.«

وأكد أن االهتامم الكبري والرعاية الخاصة من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة حفظه الله والقيادة الرشيدة كان له األثر الكبري يف تطور الجائزة ووصولها للعاملية وتحقيق هذه 

املكانة املرموقة.

وأوضح أن الجائزة تلقت يف هذه الدورة عرشات املشاركات من أبحاث ودراسات وتجارب لعدد من أهم 

الباحثني واملؤسسات والعاملني يف هذا القطاع. حيث احتلت الفئة األوىل )فئة البحوث والدراسات املميزة( 

املركز األول يف عدد األعامل املرشحة والتي بلغت )66( مشاركة، فئة اإلنتاج املميز )8( مشاركات، فئة 

أفضل تقنية متميزة )17( مشاركة، فئة أفضل مرشوع تنموي )21( مشاركة، وفئة الشخصية املؤثرة )22( 

مشاركة.

وأشار الكعبي إىل أن الالفت يف هذه املشاركات هو تنوع األبحاث والدراسات وثرائها، حيث تطورت نحو 

األفضل فجاءت متميزة ونوعية. ما يؤكد عىل أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر مل تعد مجرد جائزة 

وأمنا مؤسسة متكاملة ورائدة يف قطاع النخيل ودراساته ومرجعا موثوقا للباحثني والدارسني واملزارعني. 

وجرسا للتواصل العلمي وتبادل األفكار واآلراء حول كل ما يتعلق بهذه الشجرة املباركة.

وبنّي أن املشاركة اإلماراتية جاءت متميزة يف هذه الدورة ما يؤكد عىل املكانة التي تحظى بها الشجرة 

عامة  الزراعة  لقطاع  الحكيمة  القيادة  توليه  الذي  الكبري  واالهتامم  والعناية  اإلمارات  دولة  املباركة يف 

وقطاع زراعة النخيل خاصة، وحرص الباحثني واملزارعني عىل املشاركة الفاعلة لتطوير هذا القطاع الذي 

يشكل ركنا هاما يف موروثنا وعاداتنا الغذائية.

كام نوه إىل أن املشاركة العربية توسعت بشكل الفت ما يدلل عىل مكانة الجائزة وأهميتها ويؤكد عىل 

أن الجائزة قد نجحت يف الوصول إىل كافة الرشائح ذات الصلة بالقطاع الزراعي وقطاع نخيل التمر.

ويف ختام ترصيحه أكد الدكتور هالل الكعبي عىل مواصلة املسرية لتحقيق املزيد من النجاحات والسعي 

إىل تحقيق كافة أهداف الجائزة، وأهمها؛ تعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة عاملياً يف 

تنمية وتطوير البحث العلمي الخاص بالنخيل، وتشجيع العاملني يف قطاع زراعة نخيل التمر من الباحثني 

واملزارعني واملنتجني واملصدرين واملؤسسات والجمعيات والهيئات املختصة. وقال: إننا نستلهم يف كل ما 

نسعى لتحقيقه الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان حفظه الله والتي ترشفت 

الجائزة بحمل اسمه وحظيت برعاية خاصة من سموه.

ويف ختام املؤمتر الصحفي توجه سعادة أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالتهنئة  للفائزين 

املراكز األوىل ستشكل إضافة نوعية  التي حققت  الدراسات واألبحاث  أن  الجائزة، وأكد  يف كافة فئات 

التي  الدراسات والبحوث  العامل، وقال: »إن كافة  النخيل والتمر عىل مستوى  وتساهم يف تطوير قطاع 

ترشحت لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف دورتها السابعة، هي دراسات مميزة وتعترب إضافة لقطاع 

القادمة مبزيد من املشاركات لخدمة هذا القطاع  النخيل والتمر«. ومتنى أن تحظى الجائزة يف دورتها 

والنهوض به عىل كافة املستويات.

الجدير بالذكر أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر متنح جوائز كبرية للفائزين باملراكز األوىل يف فئاتها 

الخمس، بحيث يحصل الفائز باملركز األول يف كل فئة عىل مبلغ قدره 300,000 درهم ودرع تذكاري 

200,000 درهم ودرع تذكاري وشهادة  الثاين عىل مبلغ  باملركز  الفائز  تقدير، فيام يحصل  وشهادة 

تقدير، وسوف يتم تكريم كافة الفائزين يف حفل خاص تنظمه األمانة العامة للجائزة، وذلك يوم األحد 

15 مارس القادم يف فندق قرص اإلمارات بأبوظبي والدعوة عامة . 



5657 الكتاب السنوي, الدورة السابعة الكتاب السنوي, الدورة السابعة  20152015

إنجاز جديد يضاف للسجل الذهبي لدولة اإلمارات
اإلعتراف بنظام واحات نخيـل التمر بالعين وليوا 

نظاما زراعيا ذا أهمية عالمية

تسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، خالل حفل 

2015، شهادة من معايل  مارس  التمر،  لنخيل  الدولية  لجائزة خليفة  السابعة  بالدورة  الفائزين  تكريم 

األغذية  باعرتاف منظمة  تفيد  )الفاو(  األغذية والزراعة  العام ملنظمة  املدير  دا سيلفا،  جوزيه غرازيانو 

والزراعة التابعة لألمم املتحدة )الفاو( بنظام واحات نخيـل التمر بالعني وليوا باإلمارات العربية املتحدة 

النظام الذي  »نظاما زراعيا ذا أهمية عاملية ويعد تراثا إنسانيا للجيل الحارض وأجيال املستقبل«. هذا 

يوفر مساهمة هامة يف تعزيز األمن الغذايئ والتنوع البيولوجي والثقايف واملعارف املحلية من أجل التنمية 

املستدامة والعادلة.

ويأيت هذا اإلنجاز الذي يضاف إىل السجل الذهبي لدولة اإلمارات الحافل باإلنجازات الكبرية عىل املستوى 

العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل  التي قامت بها األمانة  العاملي ويف كافة املجاالت، تتويجا للجهود 

التمر ووزارة البيئة واملياه إلدراج واحات نخيل التمر يف دولة اإلمارات ضمن نظم الرتاث الزراعي املهمة 

عاملياً.

وبهذه املناسبة أكد معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة الشباب وتنمة املجتمع،رئيس مجلس 

أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، أن جهود دولة اإلمارات العربية املتحدة يف ظل القيادة الحكيمة 

الله، لن تتوقف يف سبيل  الدولة حفظه  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس  الوالد  السمو  لصاحب 

تحقيق املزيد من اإلنجازات العاملية يف مجال التنمية املستدامة وحفظ املوروث العريق وعملية التنمية 

والبناء، وسوف تساهم بفاعلية يف الحضارة اإلنسانية العاملية لتحافظ عىل مكانتها املرموقة يف مصاف 

الدول املتقدمة اقتصاديا وثقافيا وعلميا واجتامعيا.

وأضاف معاليه أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر التي تحظى باهتامم مؤسس الجائزة وراعيها صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد االعىل للقوات املسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،  ومن منطلق حرصها عىل تحقيق أهدافها يف تعزيز الدور 

الريادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة عاملياً، ستواصل مسريتها الناجحة لتحافظ عىل الريادة والتميز 

إىل  والرعاية  الدعم  بفضل هذا  تسعى  العامل، وسوف  نوعها عىل مستوى  من  األوىل  الجائزة  باعتبارها 

تحقيق املزيد من املكتسبات واإلنجازات التي تضاف إىل سجل اإلمارات لتامرس دورها عىل أكمل وجه 

وتحقق لرسالتها السامية وأهدافها البناءة التي انطلقت ألجلها.

وكانت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وبتوجيهات معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 

وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وبالتعاون 

بدولة  واملياه  البيئة  وزارة  وكذلك  املتحدة  لألمم  التابعة  )الفاو(  الدولية  والزراعة  األغذية  منظمة  مع 

اإلمارات، قد أعدت ملفا خاصا من أجل الحصول عىل هذا اإلعرتاف الدويل إلدراج واحات نخيل التمر يف 

دولة االمارات ضمن نظم الرتاث الزراعي املهمة عاملياً.كام تم نرش كتيب علمي يف هذا املجال.
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أبوظبي  ورابطة  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  نظمتها 
الدولية للتصوير الفوتوغرافي

السادسة  بالدورة  الفائزين  أسماء  عن  اإلعالن 
في مسابقة التصوير )النخلة في عيون العالم(

عن  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أعلنت 

الضويئ  التصوير  مسابقة  يف  الفائزين  أسامء 

)النخلة يف عيون العامل( بدورتها السادسة 2015. 

والتي تنظمها الجائزة سنويا بالتعاون مع رابطة 

ضمن  الفوتوغرايف  للتصوير  الدولية  أبوظبي 

أنشطة وفعاليات الجائزة.

وتهدف املسابقة إىل تعزيز عالقة اإلنسان بشجرة نخيل التمر وتنمية وعي الجمهور بأهمية هذه الشجرة 

وإبراز  العامل  يف  ومحرتفني  هواة  من  الفوتوغرافيني  املصورين  بني  الخربات  تبادل  إىل  إضافة  املباركة، 

املقومات السياحية والبيئية والرتاثية للنخيل، وتشجيع ارتباط اإلنسان باألرض والزراعة.

وتحظى املسابقة التي تعترب من األنشطة الهامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر برعاية واهتامم معايل 

الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقاقة والشباب وتنمية املجتمع، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر، وهي املسابقة األوىل من نوعها عىل مستوى العامل، حيث تشهد إقباال واسعا عىل 

املشاركة يف كل دورة من قبل املصورين املحرتفني والهواة عىل مستوى العامل.

وقد بلغ عدد الصور املرشحة للتنافس عىل املراكز الثالث األوىل للمسابقة 864 صورة جاءت مطابقة 

للرشوط واملعايري املعتمدة يف املسابقة، وتعود لـ 243 مشاركا ميثلون 24 دولة حول العامل. 

وبعد اجتامع لجنة تحكيم املسابقة التي ضمت كال من: األستاذ بدر النعامين، السيد يوسف الحوسني، 

واألستاذ نارص حجي، وقيامها بتطبيق معايري التحكيم الدولية يف انتخاب الصورة األفضل، توصلت اللجنة 

وبقناعة كامل أعضائها إىل اختيار الصور الفائزة باملراكز الثالث األوىل، حيث حاز عىل املركز األول روجر 

الفاريس من سلطنة  الثاين اسامعيل بن محمد  املركز  الفلبني، وجاء يف  Roger Alfonso من  الفونصو 

عامن، وذهب املركز الثالث إىل أنس محمد الذيب من سلطنة عامن أيضا.

وقد رصدت األمانة العامة للجائزة مبلغ 45 ألف درهم للفائزين باملراكز الثالث األوىل، حيث سيحصل 

الفائز باملركز األول عىل مبلغ 20 ألف درهم، الثاين 15 ألف درهم، والفائز باملركز الثالث عىل مبلغ 10 

آالف درهم، إضافة إىل شهادة تقدير ودرع تذكاري لكل منهم. 

كام شارك سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد املستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة، األمني العام لجائزة 

خليفة الدولية لنخيل التمر، بورقة عمل حول جهود دولة اإلمارات يف املحافظة عىل مواقع النظم الزراعية 

التقليدية التي متثل إرثاً ذا أهمية عاملية واملتمثلة يف واحات نخيل التمر يف اإلمارات، وذلك يف ورشة العمل 

لألمم  والزراعة  األغذية  والثقافة »إيسيسكو«، ومنظمة  والعلوم  للرتبية  اإلسالمية  املنظمة  التي نظمتها 

املتحدة )الفاو( حول نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية يف دول العامل اإلسالمي يف الفرتة من 4-5 

نوفمرب املايض، يف مقر منظمة األغذية والزراعة بروما. ومثّل دولة اإلمارات يف هذه الورشة سعادة الدكتور 

عبد الوهاب، وسعادة فاطمة عبيد سعيد الكلباين مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بوزارة البيئة واملياه.
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لتعزيز التعاون المشترك والعمل على تطوير قطاع نخيل التمر..
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ومنظمة األمم 
المتحدة لألغذية والزراعة يوقعان مذكرة تفاهم..

وقعت األمانة العاملة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(، 

مذكرة تفاهم من أجل تعزيز العمل املشرتك بينهام ومبا يعمل عىل تطوير قطاع نخيل التمر بشكل خاص 

والقطاع الزراعي عامة عىل املستويات املحيل والعريب والعاملي.

ووقع املذكرة عن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 

التمر، ومعايل  الدولية لنخيل  أمناء جائزة خليفة  الثقافة والشباب وتنمية املجتمع رئيس مجلس  وزير 

جوزيه غرازيانو دا سيلفا، عن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة.

وحيث إن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة مكلفة بالقضاء عىل الجوع وتحسني التغذية وتحسني 

االنتاجية الزراعية ورفع مستوى املعيشة لسكان الريف واملساهمة يف منو اقتصاد العامل، كام أن جائزة 

خليفة الدولية لنخيل التمر تهدف إىل تحفيز الباحثني واملزارعني واملصدرين املعنيني بزراعة نخيل التمر 

عىل دعم األبحاث املتعلقة بتنمية مختلف نواحي صناعة نخيل التمر وعىل نرش ثقافة نخيل التمر عىل 

فقد  التمر،  نخيل  بصناعة  املتعلقة  اإلبتكارات  وتشجيع  والدولية، ودعم  واإلقليمية  املحلية  املستويات 

التقت اإلرادة املشرتكة للطرفني لتبادل ونرش املعلومات حول األمن الغذايئ والتغذية والتنمية الزراعية 

والريفية باستخدام إمكانياتهام، قدر املستطاع، لصالح املزارعني والباحثني واملستهلكني إقليمياً وعاملياً.

ومبوجب ذلك فقد اتفق الطرفان عىل استكشاف مجاالت التعاون، متضمنة املنشورات املشرتكة وورش 

العمل وسواهام من األنشطة املتعلقة باإتاج نخيل التمر، وتحديد أوجه التآزر املحتملة يف التعاون محلياً 

وإقليمياً عىل تبادل ونرش املعلومات املتعلقة مبجال التغذية وإنتاج نخيل التمر.

كام يعتزم الطرفان مبوجب هذه املذكرة بالعمل سوية عىل تنفيذ األنشطة اآلنفة الذكر، وبحيث تكون كافة 

األنشطة امللحوظة مبوجب هذه املذكرة موضوعاً إلتفاقيات محددة توضح دور ومسؤوليات كل طرف.

واتفق الطرفان عىل أن هذه املذكرة هي عبارة عن إعالن نية، وال توجب أية التزامات ملزمة قانونياً ألي 

من الطرفني، وليس فيها ما يؤول عىل أنه تنازل عن أي من امتيازات أو حصانات »فاو« أو عىل أنه منح 

ألية امتيازات أو حصانات من قبل طرف إىل الطرف اآلخر أو العاملني لديه.
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توجهت بالشكر والتقدير إلى مؤسس الجائزة وراعيها ..
وأشادت بالدور الكبير لرئيس مجلس األمناء.. 

لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العلمية  اللجنة 
التمر تعقد اجتماعها السنوي...

عقدت اللجنة العملية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر اجتامعها السنوي أمس برئاسة  الدكتور فرانز 

هوفامن رئيس اللجنة، بحضور سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد األمني العام للجائزة.

وحرض اإلجتامع جميع أعضاء اللجنة العلمية: الدكتورهاريسون هيوز، الدكتور فرانسيس ماريت، الدكتور 

عبدالله وهايب، الدكتور حسن شبانه، والدكتور سمري الشاكر.  

ويف بداية االجتامع توجه رئيس وأعضاء اللجنة العلمية بالشكر والتقدير إىل صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤسس الجائزة وراعيها، عىل دعمه الكبري للجائزة، وأشادوا 

الجائزة،  أمناء  مجلس  رئيس  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  ملعايل  الحكيمة  والتوجيهات  الكبري  بالدور 

وحرص معاليه عىل متابعة كافة التفاصيل املتعلقة بالجائزة، ما كان له األثر الكبري يف تطورها وتحقيقها 

للمزيد من النجاحات واملنجزات.

كام أعربت اللجنة عن سعادتها بالتنوع واملستوى املميز الذي وصلت إليه الدراسات واألبحاث املرشحة 

يف الدورة األخرية، وحرص أهم الخرباء والباحثني يف كافة دول العامل عىل املشاركة والتنافس للفوز باملراكز 

األوىل يف كافة فئات الجائزة، ما يؤكد عىل مكانتها العاملية وريادتها ودورها الفاعل يف قطاع نخيل التمر 

والقطاع الزراعي عىل املستويني العريب والعاملي.

من  مبزيد  ستحظى  للجائزة  القادمة  الدورة  بأن  ثقتهم  عن  العلمية  اللجنة  وأعضاء  رئيس  أعرب  كام 

املشاركات عالية املستوى من األبحاث والدراسات التي ستعمل عىل اإلرتقاء بقطاع النخيل بشكل خاص 

والقطاع الزراعي بشكل عام. 

وناقشت اللجنة خالل اإلجتامع عددا من املوضوعات التي تصب يف خانة تطوير الجائزة واإلنطالق بها 

إىل آفاق أوسع، لتحقيق املزيد من اإلنجازات، وضامن تفوق الجائزة ومحافظتها عىل الريادة كأول جائزة 

متخصصة بنخيل التمر عىل مستوى العامل.

اللجنة كيفية تعميق رشوط املسابقة وضبطها وتطبيق رشوط وأحكام موحدة يف كافة فئات  وبحثت 

الجائزة للوصول بها إىل مستوى الجوائز العاملية العريقة، وترك بصمة مميزة يف مجال البحث العلمي 

واملساهمة يف صنع الحضارة اإلنسانية بالطريقة التي تليق مبكانة دولة اإلمارات العربية املتحدة عامليا 

ومنجزاتها الكبرية يف كافة املحافل.

كام ناقشت اللجنة فكرة تقديم الفائزين لرشح مخترص عن دراساتهم وأبحاثهم الفائزة يف كافة الفئات 

خالل حفل التكريم السنوي، وذلك لعرضها عىل األمانة العامة للجائزة العتامدها والعمل بها بدءاً من 

الدورة القادمة.

والجدير بالذكر أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر كانت قد نظمت حفال ضخام يوم األحد املايض يف 

فندق قرص اإلمارات بأبوظبي كرمت خالله عددا من الشخصيات املؤثرة يف قطاع نخيل التمر، كام كرمت 

نوعية عززت من  ونقلة  كبريا  تطورا  والتي شهدت  الخمس،  بفئاتها  للجائزة  السابعة  بالدورة  الفائزين 

مكانتها الرائدة عىل املستوى الدويل.
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للجائزة  الترويج  في  البناء  لدورهم  وتقديرا  خاص  حفل  في 
ونشر ثقافتها...

األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
الفائزين  وتكرم  اإلعالميين..  من  عددا  تكرم 

بمسابقة )النخلة في عيون العالم(..

بأبوظبي،  انرتكونتتنال  فندق  التمر حفال خاصا يف  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  نظمت 

مسابقة  يف  األوىل  باملراكز  الفائزين  إىل  إضافة  املختلفة،  اإلعالم  وسائل  ممثيل  من  عددا  خالله  كرمت 

التصوير الضويئ)النخلة يف عيون العامل( بدورتها السادسة.

ويف بداية الحفل رحب سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد األمني العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

باملكرمني، ونقل إليهم تحيات معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التقافة والشباب وتنمية املجتمع 

رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وأثنى سعادته عىل دور وسائل اإلعالم املتنوعة يف 

مواكبة مسرية الجائزة ونقل الصورة املرشقة إلنجازات ومكتسبات الجائزة إىل كافة شعوب العامل، وأكد 

سعادته أن جميع وسائل اإلعالم هي رشيك حقيقي يف التميز والنجاح، وأن دورها الفاعل كان له كبري 

األثر يف تطور الجائزة والرتويج لها وتوسيع رقعة انتشارها عربيا ودوليا ونرش ثقافة نخيل التمر الذي 

يحتل ركنا هاما يف موروثنا الغني واملرتبط ارتباطا وثيقا بهويتنا وخصوصية ثقافتنا ويعرّب بشكل حقيقي 

عن أصالة الكرم اإلمارايت وعراقة التقاليد.

أكمل  عىل  رسالتها  وأدت  بدورها  قامت  قد  اإلعالم  الوسائل  جميع  أن  العام،  األمني  سعادة  وأضاف 

وجه، وهي تستحق كل اإلحرتام والتقدير، ومثّن لدورها البّناء والحضاري يف توثيق ونقل كافة األنشطة 

والفعاليات يف الساحة اإلماراتية ما ساهم يف تعزيز املكانة الكبرية التي تحتلها دولة اإلمارات عىل الصعيد 

العاملي.  

كام أشاد سعادته بالفائزين يف مسابقة التصوير الفوتوغرايف وأثنى عىل جهودهم وحرصهم عىل التقاط 

أجمل الصور الخاصة بقطاع نخيل التمر وصناعاته، ما ساهم يف إثراء الجائزة ثقافيا ورفد الساحة بنوعية 

مميزة من الصور التي تخدم األبحاث والدراسات الخاصة بهذا القطاع الهام.

وأشار سعادته إىل أن املسابقة التي تحظى باهتامم خاص من قبل معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، 

قد حققت تطورات ملموسا سواء عىل صعيد املشاركات أم لناحية نوعية الصور ودقتها، ما يؤكد عىل 

أن  أمله يف  وأعرب عن  التمر،  بنخيل  املتخصصة  العامل  األوىل عىل مستوى  املسابقة  باعتبارها  أهميتها 

تحقق املسابقة املزيد من التطور واالنتشار يف الدورات القادمة، مؤكدا أن األمانة العامة لجائزة خليفة 
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الدولية لنخيل التمر لن تألوا جهدا يف سبيل تطوير املسابقة واالرتقاء بها، إلتاحة الفرصة أمام أكرب عدد 

من هواة التصوير واملحرتفني عىل مستوى العامل، للمشاركة واملنافسة الرشيفة وتحقيق املكاسب كواحد 

من أهداف الجائزة.

الفائزين  الدكتور عبدالوهاب زايد مبنح اإلعالميني شهادات تقدير، كام منح  الحفل قام سعادة  وخالل 

مبسابقة التصوير الضويئ شهادات تقدير ودروعا تذكارية.

من جانبهم أشاد اإلعالميون املكرمون بهذه اللفتة الكرمية التي تؤكد عىل سعة أفق القامئني عىل الجائزة 

وتقديرهم لرسالة اإلعالم السامية ما يعزز العالقة الطيبة فيام بني الجائزة ووسائل اإلعالم، مؤكدين أن هذا 

التكريم مينحهم الحافز عىل بذل املزيد من الجهود لنقل الصورة املرشقة لكافة الفعاليات واألنشطة التي 

تنظمها وترعاها دولة اإلمارات ويف مقدمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر التي تعترب صفحة مضيئة 

يف سجل اإلمارات، إلبراز ريادة الجائزة والدور الكبري لدولة اإلمارات يف خدمة وتطوير قطاع نخيل التمر، 

ومبا يعكس الوجه املرشق لدولة اإلمارات ويتناسب مع املكانة العاملية الكبرية التي تحتلها اإلمارات.

كام أشاد الفائزون باملراكز األوىل يف مسابقة التصوير الضويئ بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ومسابقة 

النخلة يف عيون العامل، وأشاروا إىل أن املسابقة منحتهم الفرصة إلبراز مواهبهم وحفزتهم عىل اإلبداع من 

خالل املعايري التي حددتها إدارة الجائزة، والتي ساهمت بخلق جو من التنافس الرشيف ومنحت النخلة 

املزيد من االهتامم يف الجانب الثقايف والجاميل. مؤكدين عىل مواصلة املشاركة يف الدورات القادمة من 

املسابقة واملساهمة يف نرش ثقافة نخيل التمر وجاملياته.
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إحصائيات الجائزة 2009 - 2015

إجمالي عدد المشاركين بحسب فئات الجائزة
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عدسة: ماجد محمد بن اسحاق  - الجمهورية اليمنية
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الفصل الثالث

حصاد

عدسة: ماريو كارديناس  - الفلبين
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الصورة الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة النخلة في عيون العالم - الدورة السادسة
أنس محمد الذيب - سلطنة عمان
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تحت رعاية وحضور منصور بن زايد ...
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تكرم عدداً من 

الشخصيات المميزة في قطاع النخيل..

وتحتفي بالفائزين في دورتها السابعة..
منصور بن زايد: رعاية رئيس الدولة للجائزة منحها التمّيز والرّيادة..

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أن رعاية 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله«، لجائزة خليفة الدولية لنخيل 

التميّز والّريادة، وأصبحت تحتل مكانة عاملية مرموقة، كأول جائزة علمية متخّصصة  التمر، قد منحها 

بقطاع نخيل التمر عىل مستوى العامل.

جاء ذلك خالل حضور سموه حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف دورتها السابعة  

وتكريم سموه كشخصيٍة مميّزٍة وداعمٍة لقطاع نخيل التمر، وتقديرا لجهود سموه الكبرية يف خدمة قطاع 

نخيل التمر وتطويره بشكل عام، ودعم سموه للجائزة بشكل خاص.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد: )إن هذا التكريم هو وسام نعتّز به، ويدعونا للفخر بجائزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر، التي ساهمت بشكٍل بّناء وفاعل يف تطوير قطاع نخيل التمر عىل املستوى العاملي، 

وأصبحت صفحة مرشقة يف سجل اإلمارات الحافل باإلنجازات يف كافة املحافل الدولية(.

وأضاف سموه إن احتفال الجائزة اليوم بالفائزين يف دورتها السابعة، يؤكد عىل النجاح الكبري الذي حّققته 

منذ انطالقها، ويضيف انجازاً جديداً لسجلّها الحافل بالعطاء والتّميز. وأكد سموه أنه لن يأل جهداً يف 

سبيل دعم الجائزة، للميض نحو آفاق أرحب وأوسع لخدمة قطاع النخيل واملزارعني، ومبا يحقق أهداف 

الجائزة يف إبراز الوجه الحضاري لدولة اإلمارات، ودورها البناء يف االرتقاء بهذا القطاع واالهتامم بالنخلة 

كجزء من مكونات تراثنا العريق وحارضنا املرشق.

وتوجه سمو الشيخ منصور بن زايد بالشكر والتقدير للقامئني عىل الجائزة، ويف مقدمتهم معايل الشيخ 

نهيان مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وأثنى عىل 

جهودهم وعطائهم عىل مدى سبع سنوات هي عمر الجائزة، وقال سموه إن النقلة النوعية واملميزة 

التي حققتها الجائزة خالل هذه الفرتة القصرية هي دليل عىل العمل الجاد واملخلص، معرباً يف الوقت 

ذاته عن ثقته، بأن القامئني عىل الجائزة من مختلف اللجان، قادرين عىل تحقيق املزيد من النجاحات، 

واملساهمة يف ضامن مستقبٍل واعٍد وأفضل لشجرة النخيل.

كام توجه سموه بالتهنئة إىل جميع الفائزين بالجائزة يف دورتها السابعة، وأشاد بجهودهم يف دعم الجائزة 

واالرتقاء بها، مؤكداً أن األبحاث الفائزة، تُعترب إضافًة مميزة لقطاع النخيل، وسوف تساهم يف تطوير اإلنتاج 

والتصنيع ومامرسة أفضل السبل لتحقيق ذلك.
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نهيان بن مبارك: المغفور له الشيخ زايد أَرَْسى األُُسَس القويََّة 
والراسخة لِنهضٍة زراعيٍة رائدة...

2015 يف فندق قرص  15 مارس  الدولية قد نظمت حفال كبريا يف  العامة لجائزة خليفة  األمانة  وكانت 

اإلمارات كرمت خالله عددا من الشخصيات املميزة واملؤثرة يف قطاع نخيل التمر، كام كرمت الفائزين يف 

فئات الجائزة الخمس بدورتها السابعة.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، بعد ذلك شاهد الحضور فيلام وثائقيا عن 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر رصد لتطور الجائزة منذ انطالقتها.

الثقافة والشباب وتنمية املجتمع رئيس  الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير  ألقى معايل  الحفل  وخالل 

مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر كلمة الجائزة، حيث رحب معاليه بالحضور من الشخصيات 

املكرمة والفائزين والضيوف من الدبلوماسيني وكبار الشخصيات ووسائل اإلعالم. 

وقال معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان: » يسعدين بالغ السعادة ، أن أحييكم جميعاً، ونحن نعتز كثرياً، 

ونترشف معاً ، بحضور سمو األخ الفاضل الشيخ / منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، 

وزير شؤون الرئاسة، ورعايته لهذا االحتفاِل السنويِّ املُتجدد، لالحِتفاِء بالفائزين بجائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر ـ هذه الجائزة ، التي يكفيها فخراً، أنها تَحِمل اسَم صاحِب السمو الوالد، الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة ـ أعزَّه الله ، ومتَّعه مبوفوِر الصحِة والعافية. ويسعدين ويرشفني أن أتوجه 

إليكم أيها األخ العزيز، بعظيِم الشكِر وبالغِ التقديِرـ  كام أننا نعتز ونفتخر، بأن يَكوَن سموكم أوَل املَُكرَّمني  

يف احتفال اليوم، َوفاًء ِمّنا جميعاً، لرعايِة سموكم، واهتامِمكم الكبري، بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، 

وإّن جهوَدكم وتوجيهاتِكم، بل واهتامَمكم له األثُر الكبري فيام تَشهُده الجائزة من تطوٍر وتقدم، بل إّن 

إّن  ـ  التمر  نخيِل  أّدى كذلك إىل تطويٍر هائٍل وملحوظ يف قطاع  جهوَدكم وتوجيهاتِكم واهتامَمكم قد 

تكرميَكم اليوم، إمنا هو تكريٌم  لاِم تَتمتُع به دولُة اإلمارات ِمن ُوجوِد قادٍة أَفذاذ  يَحرصون كلَّ الحرص 

عىل تحقيِق التقدِم والنَّامء يف كافِة ربوِع الدولة ـ جزاكم اللُه عن ذلك كلِّه ، أَيُّها األُخ الكريم، خرَي الجزاء«.

وأضاف معاليه أن هذا االحتفاَل السنويَّ املُتجدد يَحِمُل يف ثَناياه وَمْغزاه، عدداً من املعاين املهمة؛ أوَّلُها: 

أنَّ النخلة، هذه الشجرة املباركة، إمنا تَحظَى مبكانٍة مرموقة يف حياة شعِب اإلمارات، بل وشعِب املِنطقِة 

َغِنياً، وقد كانت وما تزال، َعرْبَ كلِّ األَزِمنة والعصور مورٌد  كُلِّها ـ ومُتثُِّل بالنسبة لنا جميعاً، إِرْثاً حضارياً 

يافة وأسلوِب الحياة. غذايئٌّ واقتصاديٌّ ُمهم، بل وعنواٌن صادق عىل املََودَّة وكَرَِم الضِّ

ِبُكلِّ ذلك، بل وأيضاً،  الِحفاِظ  اإلمارات عىل  أكيد عن حرِص دولِة  تعبرٌي  الجائزة  وأكد معاليه أن هذه 

ِزراعِتها،  ُسبُِل  وتحسنِي  بالنخلة،  النهوِض  أجِل  من  الحديثة،  والتقنياِت  والدراساِت  البحوِث  استخداُم 

وتَصنيعِ مُتورِها، وتَسويِقها، وتحقيِق املكانِة الالئقِة بها يف النهضة الزراعية عىل مستوى العامِل أجمع.

كبري عىل  باعتزاٍز  نَسرُي  أننا  اليوم، هو  لقاُؤنا  يُؤكُِّده  الذي  الثاين،  املعنى  أن  نهيان  الشيخ  معايل  وأوضح 

ِس الدولة، املغفوِر له بإذِن اللِه تعاىل، الوالِد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عليه رحمُة اللِه  نَْهِج ُمؤسِّ

ورِضوانُه، وهو الذي أَْوىَل النخلة عنايًة فائقة، حيث َجَعلَها ِمْحوَر الرتكيز، يف تطويِر قطاِع الزراعِة كُلِّه ـ 

لقد كان رحمه الله، عىل قناعة كاملة باالرتباط الوثيق، بني الزراعِة والحضارة، وقد َجَعَل األوىل، ُعنواناً عىل 

الثانية، كام أَرَْس ِبَحْمِد اللِه وتَوفيِقه، األُُسَس القويََّة والراسخة، لِنهضٍة زراعيٍة رائدة، كانت النخلُة يف َمْوِقعِ 

القلِب منها، وتَحّولَت اإلماراُت بها إىل جنٍة خرضاَء وارِفة ما نَزاُل نتمتُع جميعاً، بآثارِها الطيبِة حتى اآلن.

د، هو ما تَْشَهُده هذه الجائزة، ِمن مُنُوٍّ  ُده هذا اللقاُء املُتجدِّ وبني معاليه أن املعنى الثالث، الذي يُجسِّ

وتَطّورعاماً بعَد عام ـ لقد أصبحت هذه الجائزة، وِبحمِد الله، ِمْهرجاناً َسَنوياً للتواصِل العلميِّ واملِْهِنّي، 

ومجاالً ُمهامً، يَجتمُع فيه الباحثون والخرباُء واملزارعون، واملهتمون بقطاِع نخيِل التمر، من العامِل كُلِّه ـ 
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كام أصبحت الجائزُة بَوتََقًة فَريدة تَْنَصِهُر فيها كلُّ األفكاِر والبحوِث والتجارِب، وتَتأكَُّد ِمن ِخاللِها األهميُة 

ُق بها أيضاً التنميُة املُستداَمة، ال أَقوُل  اثية لهذه الشجرِة املُباَركَة؛ بل وتَتحقَّ االسرتاتيجيُة والغذائيُة والرتُّ

فقط، يف قطاِع النخيِل فَحْسب، بل يف القطاِع الزراعيِّ كُلِّه.

الذي  الرابُع واألخري  املعنى  أن  التمر،  لنخيل  الدولية  أمناء جائزة خليفة  أشار معايل رئيس مجلس  كام 

ُنُه احتفاُل اليوم، هو التعبرُي الرصيُح واملَُؤكَّد عن َعزِمنا القوّي  يف اتخاِذ ما تَحقَّق  لكلٍّ من النخلِة  يَتََضمَّ

بْعِ املاضية، وُمْنُذ إطالِق هذه الجائزِة املرموقة، يك يَكوَن أساساً للتطويِر الدائِم  والجائزة يف السنواِت السَّ

نحَو األفضل، وحتى تكوَن هذه الجائزة ـ وهي أوُل جائزٍة عاملية يف مجاِل نخيِل التمر ـ تكوُن دامئاً، جديرًة 

ِباسِم صاحِبها الكريم، وِباسِم دولِة اإلمارات الرائدة.

وقال معايل الشيخ نهيان بن مبارك: »إنني أنتهُز هذه املناسبة، ألَتقّدَم لكم جميعاً، بالَعْهِد والَوْعد، العهد 

بأْن نَظَلَّ أَْوِفياء لرسالِة هذه الجائزة، وَدْورِها املرموِق واملُتنامي يف بَثِّ الحيويِة والفاِعلية يف مجاِل نخيِل 

التمر بأبعاِده املُختلِفة عىل مستوى العامِل كُلِّه. أَّما الَوْعد؛ فهو أْن نَبُذَل كلَّ ما نَستطيُع ِمن ُجْهد يف أْن 

تكوَن الجائزُة دامئاً، وكام أراَد لها صاحبُها الكريم، ُعنواناً للنهضِة الحضاريِة الشاملة، التي تَشهُدها دولُة 

اإلماراِت العربيِة املتحدة ، يف كافِة املجاالت«.

وأضاف معاليه: »يف إطاِر كُلِّ ذلك يرُشفُني أْن أَرفَع باسمي واسِمكم جميعاً، أَسَمى آياِت الشكِر والتقديِر 

والِعرفان، إىل صاحِب الجائزة صاحِب السمِو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه اللُه ورعاه 

ـ نَعتزُّ غايَة االعتزاز، بدعِمه الجائزة، وحرِصه الدائم، عىل االهتامِم بقطاِع الزراعِة بشكٍل عام، وشجرِة 

ه، أنَّ هذه الجائزة سوف تكوُن دامئاً عنَد ُحْسِن ظَنِِّه بها؛  النخيِل ِمْنه، عىل َوْجِه الُخصوص، ُمؤكِّدين لسموِّ

اث.« جائزًة عامليًة َمرموقة، تُسِهُم يف إعامِر األرض  وازدهاِر االقتصاد والحفاِظ عىل العاداِت والرتُّ

وأكد معايل رئيس مجلس األمناء إنه مام يبعُث عىل االعتزاِز أيضاً، أّن هذه الجائزة تَحظَى بالدعِم الكبري 

واالهتامِم الفائق لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، ونائب القائد األعىل 

نَذكُُر  االمتنان،  وعظيِم  الشكر  مِبَْوفوِر  ه  إىل سموِّ أتقدَم  أْن  كثرياً  يُسعُدين  »إنه  وقال:  املسلحة،  للقوات 

أساسياً يف ُخطَِط التنميِة  ه بالّذات حرَصه الكبري عىل أْن تكوَن الزراعة، وقطاُع نخيِل التمر جزءاً  لسموِّ

إنتاِج وتصنيعِ  والنُّمّو يف  عِ  التََّوسُّ لتحقيِق  باعتزاٍز كبري جهوَده وتوجيهاتِه  ُر  نُقدِّ بالدولة، كام  املستدامِة 

التمور مبا َجَعَل دولَة اإلمارات وِبجدارٍة واستحقاق يف املقدمِة والطليعِة دْوماً يف هذا املجال.«

راً  ُمقدِّ للجائزة،  السابعِة  الدورِة  يف  الفائزين  والخرباء؛  للباحثني  والتهنئة  بالتحيِة  أيضا  معاليه  وتقدم 

جهودهم وُمشرياً إىل أّن أبحاثَهم ودراساتِهم مُتثُِّل بعْوِن الله، إضافًة حقيقيًة وُمفيدة لقطاع نخيِل التمر 

بكافِة جوانِبه وأبعاِده، معربا عن أمله يف استمراِر عطائِهم يف املستقبل تحقيقاً ملا تهدف إليه الجائزة بأْن 

يكوَن قطاُع نخيل التمر ِمحوراً رئيسياً دامئاً للتنميِة الناجحة يف املجتمعِ والعامل.

أمناِء  السادة أعضاَء مجلس  بالشكر إىل  الشيخ نهيان مبارك آل نهيان يف ختام كلمته  كام تقدم معايل 

ُه بالشكر للسادِة أعضاِء اللجنِة الِعلميِة  راً لهم، جهوَدهم الصادقة وإخالَصهم القوي، كام توجَّ الجائزة، ُمقدِّ

للجائزة وأعضاِء كافِة اللجاِن األخرى، إىل جانِب الهيئاِت والدوائِر واملؤسسات  التي تَدَعُم أهداَف الجائزة 

وتُسهم يف أْن تكوَن أداًة فّعالة لتطويِر قطاِع نخيِل التمر، واالرتقاِء بِه دامئاً إىل آفاٍق أَرَْحَب وأَْوَسع.. ومتنى 

معاليه التقدم واإلزدهار لِدولِتنا العزيزة، يف ظلِّ القيادِة الحكيمة ، لصاحب السمو الوالد، رئيِس الدولة 

ـ أَعزَّه اللُه وَرعاه.
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من  تمكنت  اإلمارات  دولة  )الفاو(:  لمنظمة  العام  المدير 
المضي قدمًا نحو المستقبل مع المحافظة على الجذور.

املتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  ملنظمة  العام  املدير  سيلفا،  دا  غرازيانو  جوزيه  معايل  ألقى  كام 

)الفاو( كلمة خالل الحفل أكد فيها أن مكانة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تتنامى عاما بعد عام بفضل 

قيادة والتزام حكومة دولة اإلمارات. وأضاف معاليه أن امليض قدماً نحو املستقبل مع الحفاظ عىل الجذور 

أمر مهم وليس بالسهل دوماً ، لكن دولة اإلمارات متكنت من القيام بذلك بانتاجها املستدام لنخيل التمر.

وأعرب معايل مدير منظمة األغذية والزراعة عن فخره باإلعرتاف بواحات العني وليوا اإلماراتية وبأنظمة 

إنتاج نخيل التمر فيها كمواقع »أنظمة تراثية زراعية مهمة عاملياً.، وأوضح أن هناك ثالثة عرش بلدا يف 

أنحاء العامل فقط لديها مواقع معرتف بها كـ »أنظمة تراثية زراعية مهمة عاملياً.

وقال معاليه: »لقد نفذت دولة اإلمارات برنامجاً نشيطاً وديناميكياً للحامية سعياً إلعادة إحياء الواحات 

من خالل مجموعة متنوعة من التدابري، تتضمن الحامية من الزحف العمراين وترميم أنظمة الري باألفالج 

وإعادة إدخال اإلدارة التقليدية للزراعة«. وأضاف أنه هذه الجهود تعمل عىل الحفاظ يف انتقال املعرفة 

عرب األجيال وتضمن أن يستمر نخيل التمر غداً كام كان عليه باألمس مبا يعنيه من أمن غذايئ لإلمارات 

العربية املتحدة.

واختتم معايل جوزيه غرازيانو دا سيلفا كلمته بالقول: »يف ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة االمارات العربية املتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، فان بلدكم آخذ بالتحول برسعة إىل محور فريد من 

نوعه ملعالجة مواضيع ذات أهمية حاسمة بالنسبة ملنظمة »فاو« مثل إدارة الطاقة، موارد املياه والغذاء 

للتنمية املستدامة وبناء القدرة عىل التكييف وخاصة يف بلدان تواجه أزمة طال أمدها. وكمثال عىل ذلك، 

كانت قمة االقتصاد األزرق التي استضفتموها يف كانون الثاين 2014 خالل أسبوع االستدامة يف أبوظبي.«

صورة من الفسيفساء لمؤسس الجائزة وراعيها...

الله  الدولة حفظه  رئيس  السمو  إىل صاحب  زايد هدية  بن  منصور  الشيخ  تسلم سمو  الحفل  وخالل 

بأكرث من  تنفيذها  تم  التمر، عبارة عن صورة ضخمة  لنخيل  الدولية  لجائزة خليفة  العامة  األمانة  من 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  لصورة  وشكلت  الفسيفساء،  من  قطعة  آالف  عرشة 

مؤسس الجائزة وراعيها حفظه الله، إىل جانب شعار الجائزة، وذلك تقديرا وعرفانا لرعاية واهتامم سموه 

الالمحدود بالجائزة والشجرة املباركة.
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إنجاز عالمي جديد لإلمارات...

كام تسلم سمو الشيخ منصور بن زايد ومعايل الشيخ نهيان مبارك شهادة من معايل جوزيه غرازيانو دا 

سيلفا، تفيد باعرتاف منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )الفاو(، بنظام واحات نخيـل التمر 

بالعني وليوا باإلمارات العربية املتحدة »نظاما زراعيا ذا أهمية عاملية ويعد تراثا إنسانيا للجيل الحارض 

وأجيال املستقبل«. ويأيت هذا اإلنجاز الذي يضاف إىل السجل الذهبي لدولة اإلمارات الحافل باإلنجازات 

لجائزة  العامة  األمانة  بها  قامت  التي  للجهود  تتويجا  املجاالت،  كافة  العاملي ويف  املستوى  الكبرية عىل 

خليفة الدولية لنخيل التمر ووزارة البيئة واملياه إلدراج واحات نخيل التمر يف دولة اإلمارات ضمن نظم 

الرتاث الزراعي املهمة عاملياً. مع العلم أن هناك ثالثة عرش بلدا فقط يف أنحاء العامل لديها مواقع معرتف 

بها كـ »أنظمة تراثية زراعية مهمة عاملياً.

تكريم الشخصيات المميزة والفائزين...

النخيل عىل  تطوير قطاع  كبري يف  والتي ساهمت بشكل  املميزة  الشخصيات  تكريم  تم  الحفل  وخالل 

املستوى العريب والعاملي وكانت لها بصمة مؤثرة يف هذا املجال، حيث تم تكريم كال من: سمو الشيخ 

منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزاء، وزير شؤون الرئاسة، صاحب السمو املليك األمري 

األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمري منطقة الرياض باململكة العربية السعودية، معايل 

الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنايئ مستشار الدولة بسلطنة ُعامن، وسعادة األستاذ سليم عوده  

سليم النرب من اململكة األردنية الهاشمية.
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كام كرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف دورتها 

السابعة لفئاتها الخمس، وهم: الدكتور مايكل بروجونال من جامعة نيويورك – أبوظبي، الفائز باملركز 

الفائز  بسلطنة عامن،  السلطانية  واملزارع  الحدائق  املتميزة، شؤون  والدراسات  البحوث  فئة  األول عن 

املتحدة  العربية  النخيل بجامعة اإلمارات  تنمية  الفئة، وحدة دراسات وبحوث  الثاين عن نفس  باملركز 

الفائز باملركز األولة عن فئة املنتجني املتميزين، الدكتور محي الدين سليامن محمد من اململكة العربية 

جامعة  من  عنان  رزق  محمد  الدكتور  متميزة،  تقنية  أفضل  فئة  عن  األول  باملركز  والفائز  السعودية 

اإلمارات العربية املتحدة الفائزة باملركز الثاين عن نفس الفئة، الدكتور نارص الجاغوب واملهندس أحمد 

فارس زيك من دولة فلسطني الفائزين باملركز األوىل عن فئة أفضل مرشوع تنموي، متحف وادي كوشيال 

التاريخي لنخيل التمر يف الواليات املتحدة األمريكية الفائز باملركز الثاين عن نفس الفئة، واألستاذ الدكتور 

جوزيه رومينو فيلريو من جمهورية الهند عن فئة الشخصية املتميزة.

الفائزون يتوجهون بالشكر لمؤسس الجائزة وراعيها...

وتوجه املكرومون والفائزون بالشكر والعرفان إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة حفظه الله، مؤسس الجائزة وراعيها، عىل جهوده سموه الطيبة واملباركة يف رعاية النخلة ودعم سموه 

الكبري للبحث العلمي الخاص بنخيل التمر وصناعاته، كام توجهوا بالشكر والتقدير إىل صاحب السمو 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، ومعايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان رئيس 

مجلس أمناء الجائزة، عىل رعايتهم واهتاممهم بقطاع نخيل التمر وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،

وأكدوا أن هذه الرعاية واإلهتامم قد ساهمت بشكل كبري يف تطوير قطاع النخيل عىل مستوى العامل، 

وأصبحت دولة اإلمارات بفضل هذه الجهود الرائدة يف مقدمة الدول التي تويل النخلة اهتامما خاصا 

ومميزا وهو ما يحسب لها يف كافة املحافل الدولية. ويف نهاية الحفل افتتح معايل الشيخ نهيان مبارك 

والتي  السادسة  بدورتها  العامل  عيون  يف  النخلة  مسابقة  يف  واملميزة  الفائزة  الصور  معرض  نهيان  آل 

التمر، وقام  الهادفة إىل تطوير قطاع نخيل  التمر ضمن فعالياتها  الدولية لنخيل  تنظمها جائزة خليفة 

التمر. نخيل  لقطاع  وأهميتها  املعروضة  الصور  وجودة  بنوعية  وأشادوا  املعرض  يف  بجولة  الحضور 
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سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة,
اإلمارات العربية المتحدة

السيرة الذاتية:
يف  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  ولد 
أبوظبي سنة 1970. تلّقى تعليمه العام يف مدارس 
»العالقات  يف  البكالوريوس  درجة  ونال  أبوظبي، 
سنة  األمريكية،  املتحدة  الواليات  من  الدولية« 

.1993

ُعنًي بعد عودته من دراسته الجامعية سنة 1997، 
تعاىل  الله  بإذن  له  املغفور  والده  ملكتب  رئيسا 
الله  »طيّب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
ثراه«، والزمه حتى وفاته يف نوفمرب 2004، ومتّت 
تسمية سموه وزيرا لشؤون الرئاسة سنة 2004، 
رئيس  السمو  صاحب  »مكتب  دمج  بعد  وذلك 

الدولة« مع »ديوان الرئاسة«، 

ويف 2006 كُلّف سموه برئاسة »املجلس الوزاري 
للخدمات«، وأصبح نائبا لرئيس مجلس الوزراء يف 

التشكيل الوزاري لسنة 2009، 

اإلمارات  لـ»جهاز  رئيسا  ُعنّي  فقد   ،2007 يف  أما 
استثامر  يتوىل  اتحادي،  جهاز  وهو  لالستثامر«، 
يرأس  كام  االتحادية،  الحكومة  عن  نيابة  األموال 
سّموه عددا من الدوائر واملؤسسات واملراكز، ومن 
أهمها: »دائرة القضاء يف أبوظبي«، و»مجلس إدارة 
صندوق أبوظبي للتنمية« الذي يقوم بتقديم املنح 

والقروض امليرّسة للدول النامية، و »املركز 

الوطني للوثائق والبحوث«، و»مجلس إدارة جهاز 
رشكة  إدارة  و»مجلس  الغذائية«،  للرقابة  أبوظبي 
االستثامرات البرتولية الدولية« )آيبيك(، و»مجلس 
الجوية«،  واألرصاد  للزالزل  الوطني  املركز  أمناء 
بن  خليفة  و»مؤسسة  الخيل«،  سباقات  و»هيئة 
الرائدة  الجهة  تُعّد  التي  اإلنسانية«،  لألعامل  زايد 
يف دعم املجتمعات الفقرية وتوفري ما تحتاجه من 
البنى التحتية األساسية، مثل املدارس واملستشفيات 
رئيس  نائب  منصب  سمّوه  يشغل  كام  وغريها، 

»مجلس أبوظبي للتعليم« منذ سنة 2005، 
وسموه عضو يف كل من: »املجلس األعىل للبرتول«، 
لالستثامر«،  أبوظبي  جهاز  إدارة  و»مجلس 
لالستثامر«،  أبوظبي  مجلس  إدارة  و»مجلس 

و»مجلس شؤون الحدود«. 

ويأيت تكريم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 
تقديرا لجهود ومساهامت سموه الكبرية يف خدمة 
وتطوير قطاع نخيل التمر، حيث أوىل سموه هذا 
بغري  كبرية، وأعطى  اهتامما خاصا ورعاية  القطاع 
حدود وتحققت عىل يدي سموه انجازات عديدة 
سموه  الهتامم  تقديرا  وكذلك  القطاع،  هذا  يف 
بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، ما كان له كبري 

األثر يف تطور الجائزة وريادتها. 

صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود

أمير منطقة القصيم
المملكة العربية السعودية

السيرة الذاتية:
تاريخ امليالد: 1365هـ املوافق 1945م.

مكان امليالد: الرياض.

املؤهل العلمي: بكالوريوس آدآب من جامعة امللك سعود بالرياض.

تاريخ االلتحاق بخدمة الدولة: 1390/9/14هـ املوافق 1970/12/13 م.
عني أمريا ملنطقة القصيم من تاريخ 1412/11/9هـ املوافق 1992/5/11م وحتى 2015.

ثم عني أمريا ملنطقة الرياض منذ العام 2015.

الجوائز التي يرعاها سموه :
جائزة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز لحفظ القران الكريم للبنني والبنات بالقصيم.

جائزة فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للنخيل.
جائزة القصيم للتميز الشبايب

ويرأس سموه املجالس التالية:-
مجلس منطقة القصيم.

مجلس التنمية السياحية مبنطقة القصيم.
مجلس إدارة برنامج األمري فيصل بن بندر للتنمية املجتمعية.

مجلس إدارة جمعية الرب الخرييه بربيده.
مجلس  إدارة نادي نادي الفروسية.

الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء واملفرج عنهم وأرسهم.
الرئيس الفخري لجمعية العوق البرصي.

الرئيس الفخري للجنة أصدقاء املرىض.
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معالي الشيخ
محمد بن عبداهلل بن زائر الهنائي

سلطنة عمان

السيرة الذاتية:
املؤهالت العلمية:

دراسات يف علوم الرشيعة وعلوم اللغة العربية.

الوظيفة الحالية:
مستشار الدولة »منذ عام 2012م«.

الخربات الوظيفية:
نائب رئيس املجلس األعىل للقضاء )1999م – 2012م(

وزير العدل )1997م – 2012م(
وزير الزراعة والرثوة السمكية )1986م – 1997م(

عضو باملجلس اإلستشاري للدولة )الفرتة الثالثة( – ) 1986م(.
عضو باملجلس اإلستشاري للدولة )الفرتة الثانية( – )1983م – 1985م(.

عضو مبجلس الزراعة واألسامك والصناعة – )1979م- 1981م(.

الخربات العملية :
عضو، ثم رئيس مجلس إدارة رشكة األسامك العامنية )1989م – 1996م(.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتسويق املنتجات الزراعية )1986م – 1994م(.
رئيس مجلس إدارة بنك ُعامن للزراعة واألسامك )1986م – 1997م(.

سعادة األستاذ
سليم عوده سليم النبر

المملكة األردنية الهاشمية

السيرة الذاتية:
مكان الوالدة:

عامن 1940

املؤهل العلمي :
-1961 بكالوريوس إدارة أعامل من أكاميية لندن.

-1957 شهادة الدراسة الثانوية/ عامن

الخربات العملية :
-1961 ولتاريخه رشكة نقليات عوده النرب وأوالده

- رئيس مجلس اإلدارة / رشيك  

- هندسة النقليات

- خبري مثقالت

- إدارة اسطول الشاحنات

- إدارة أسطول الرافعات واألوناش

- خبري يف نقل البرتول الخام 

-1993 مدير عام رشكة مزارع الربكة

قصة تأسيس رشكة مزارع الربكة
مزارع  »رشكة   1989 العام  يف  أنشأ  للزراعة  لحبه 
الربكة« وهي املنتج األفضل يف األردن ألصناف البلح 
إنشاء  يف  الرائدة  كونها  إىل  إضافة  والتمور،  الطازج 
مزارع النخيل يف األردن، فبداية أنشأ أول مزرعة يف 
وسع  الثامر  وإعطائها  نجاحها  وبعد  األردن،  وادي 
حتى  عددها  بلغ  مزارع  عدة  فأنشأ  نشاطه  دائرة 
األن )11( مزرعة يف مناطق األغوار والقويرة واألزرق، 
تضم أصنافا متعددة من النخيل: كالربحي واملجهول 
 .. واللولو  والزهدي  والديري  والخالص  نور  ودجلة 

إلخ. 

وتقديرا منه ووفاء لعاشق شجرة النخيل »املغفور له 
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس 
أكرب  عىل  أطلق  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

مزارع الرشكة يف القويرة اسم »مزرعة زايد الربكة«

مل يقف السيد سليم عند حد إنشاء املزارع فحسب، 
وإمنا عمل عىل رأس فريق متخصص يف مجال النخيل 
عىل استنباط خمسة أصناف جديدة سجلت بوزارة 
األصناف  هذه  أحد  عىل  أطلق  و  األردنية،  الزراعة 

إسـم  )زايد الربكة(
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الفائز األول بفئة البحوث والدراسات المتميزة
أ. د . مايكل بروجونال

جامعة نيويورك - أبوظبي 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة

دليل شامل لتعددات أشكال متتالية شائعة في نخيل التمر 
)Dactylifera Phoenix( تم تجميعها من تتالي جينوم كامل 

لـ  62  صنف
خالصــــة:

تستفيد عملية فهم أصل وتطور نخيل التمر )Phoenix dactylifera( والجهود املتقدمة عند التناسل 
من توفر خارطة تفصيلية عالية الدقة عىل نطاق الجينوم للمتغريات الوراثية التي متيز األصناف. 

نقدم هنا 62 متتالية كاملة لجينوم مأخوذة من بيانات أشجار نخيل مزروعة مع وصف لكاتالوج شامل 
 Phoenix(يف نخيل التمر )SNP’s( وخارطة جزيئية ألكرث من 12 مليون تعدد أشكال شائع للنوكلتيد الواحد
Dactylifera(. استحصل عىل العينات من بلدان منتجة تقليدياً للتمور ومتتد من املغرب اىل الباكستان. 

وتشري مجموعة البيانات هذه لتعدد أشكال النوكليوتيدات اىل وجود انقسام ورايث رئييس بني عينات نخيل التمر 
اآلتية من شامل أفريقيا )املغرب والجزائر وتونس وليبيا( وتلك اآلتية من الرشق األوسط وجنوب آسيا )شبه الجزيرة 

العربية والعراق وايران والباكستان( مع ما يدل عىل اختالط ورايث يف مركز املجال الجغرايف الذي يشمل مرص(.

إن التنوع األكرب يف التتايل وتدين اختالل التوازن الصلة يف أشجار نخيل التمر يف شامل أفريقيا بالنسبة 
لتلك املوجودة يف الرشق األوسط يتامىش مع الفرضية القائلة بأن نخيل التمر نشأ بشكل مستقل يف كل 

من الرشق األوسط وشامل أفريقيا. 

وقد كشف تحليل تعدد أشكال املتتاليات يف املسارات الجينية ملقاومة األمراض واستقالب السكر ونضوج 
الثمرة ووقت االزهار عن تعدد أشكال شائع محتمل للنوكلتيد الواحد )SNP’s( يف تغيري النمط الظاهري 
لصفات ذات أهمية بالنسبة للعاملني يف التكنولوجيا الحيوية لنخيل التمر ومنتجي التمور. تعدد متتاليات 
خارطة  وضع  ذلك  يف  مبا  مجاالت،  عدة  يف  رئييس  لتقدم  املجال  سيتيح  تأسيسياً  مورداً  هذه  الجينوم 
للجينات التي تتحكم بتغيري الصفات ودراسات التغيري االستنساخي الجسدي واستقصاء تكييف األصناف 
مع مسببات األمراض والحيوانات العاشبة وغريها من اإلجهادات البيئية التي تحد من االنتاجية. البيانات 
الخاصة مبتتالية الجينوم الكامل هذه متوفرة عند االتصال باالنرتنت كقاعدة بيانات تفاعلية ينبغي لها أن 

تشجع عىل تحقيق تقدم يف العديد من مجاالت أبحاث نخيل التمر.

الفائز الثاني بفئة البحوث والدراسات المتميزة
شؤون الحدائق والمزارع السلطانية
شؤون البالط السلطاني
 سلطنة عمان 

البستنة ألشجار الفاكهة )مجلد 1(
أصناف نخيل التمر العماني )جزء 1(

خالصــــة:
من املهم أن نذكر هنا بأن كتاب »شجرة نخيل التمر العامين« هو جزء من سلسلة أخرى من الكتب تحت 
الجبل وأشجار  الفاكهة »)من جزأين( و«فواكه رياض  الفاكهة« وهي: »زراعة  عنوان »البستنة ألشجار 
التمر« مؤلف من جزأين عنوانهام »خدمة  الفاكهة غري دامئة الخرضة«)5 أجزاء(. كتاب »شجرة نخيل 

وصيانة شجرة نخيل التمر« كجزء أول و«أصناف نخيل التمر العامين«، الذي نعرض له هنا، كجزء ثاين. 

متثل الهرمونات والهندسة الوراثية الفصل األول لكتاب »أصناف نخيل التمر العامين« الذي يتناول الدور 
الذي تلعبه الهرمونات يف التحكم بالنمو والتمييز إضافة إىل دور الهندسة الوراثية يف تطوير أنواع بالجودة 
ألنواع  واسعاً  وصفاً  الثاين  الفصل  يتناول  حني  يف  مثالً،  األمراض  من  والخلو  التملح  ملقاومة  املطلوبة، 
نخيل التمر العامين ويصنف خصائصها املورفولوجية والغذائية التفصيلية. أما الفصل الثالث فهو مكرس 
لألصناف الذكرية لنخيل التمر العامين ومدرج فيه عدد كبري من األنواع مع تحديد أماكنها وتوزعها يف 
السلطنة. كام يصنف أيضا الخصائص الفيزيائية ألنواع مختلفة من الطلع الذكري من حيث طول الكافور 
وعرضه ووزنه وكذلك وزن الطلع وسنبلته وساقه وغباره. يحاول الفصل األخري تقديم معلومات أساسية 
حول اآلفات واألمراض الرئيسية التي تصيب مختلف أجزاء شجرة نخيل التمر كام يتناول طرق حامية 

النبتة مع الرتكيز عىل التعامل امليكانييك والحيوي والكيميايئ مع اآلفات واألمراض.

تُرجم هذا الكتاب مؤخراً إىل اإلنكليزية حيث أضيفت إىل النسخة املرتجمة بعض أصناف نخيل التمر التي 
غابت عن النسخة العربية التي يجري تحديثها حالياً.
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الفائز األول بفئة المنتجين المتميزين
وحدة دراسات وبحوث 
تنمية النخيل والتمور 
مختبر زراعة األنسجة النباتية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

نبذة عن وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور:

التمور ضمن أولويات حكومة دولة  إنتاج  العربية املتحدة يأيت  التنمية بدولة اإلمارات  يف إطار خطط 
اإلمارات العربية املتحدة. ويف هذا الصدد فإن برنامج وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور يعترب 
ضمن إحدى املرشوعات العديدة التي تنفذها جامعة اإلمارات العربية املتحدة والتي تقوم بدور بارز 
من خالل الربامج البحثية ذات التخصصات املتعددة. ووحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور- 
الخمسة عرش  مدى  فعىل  الهامة.  الربامج  من هذه  واحد  النباتية-  األنسجة  زراعة  مخترب  يتبعها  التي 
عاما املاضية  املاضية حظي قطاع إنتاج التمور باستثامرات هائلة تركزت يف اإلكثار من أشجار النخيل 

باستخدام تقنية زراعة األنسجة النباتية.

ومنذ تأسيس املخترب عام 1989 فقد تم بناء منشأة جديدة يف العام 1993م، وإستغرق األمر عدة سنوات 
للوصول إىل الحالة الحالية ملخترب زراعة األنسجة النباتية حيث تبلغ مساحتة 2,400 مرت مربع، منها 
720 مرت مربع منطقة معقمة، ويحتوي عىل عدد 9 غرف منو )حضانة( سعة كل واحدة منها 90,000 
نبتة،  كام توجد به عدد )32( محطة عمل )16 جهاز عزل جرثومي(، كام يوجد مجمع جينات النخيل 
مبساحة عرشون هكتاراً، وكذلك مرافق لتقوية الشجريات بعدد 19 بيت محمي و10 مشاتل )خمسة 

هكتارات(. 

حققت الوحدة إنجازات عديدة يف مجال إنتاج أصناف النخيل ذات الجودة العالية حيث وزع املخترب أكرث 
من مليون نخلة من )50( صنف، وملزيد من جودة العمل والتطور تضم اآلن وحدة دراسات وبحوث 
التنخيل مخترب لتقنية البصمة الوراثية )DNA( الذي تم إنشاؤوه منذ العام 2010م كام أن املخترب حاز 

.)ISO-9001-2008 عى شهادة الجودة العاملية )األيزو

الفائز األول بفئة أفضل تقنية متميزة
د. محي الدين سليمان محمد
جامعة الملك فيصل
المملكة العربية السعودية

النووي ذات الصلة إلى تحديد  عزل تسلسل الحمض 
جنس أشجار النخيل..

خالصــــة:
متت هذه الدراسة يف قسم التقنية الحيوية الزراعية- كلية العلوم الزراعية واألغذية -جامعة امللك فيصل.  
اململكة العربية السعودية. حيث متكن أعضاء فريق التقنية الحيوية من تحقيق كشفاً جينياً جديداً من 
النخيل، وذلك بعد أن استطاعوا تحديد الجني املسئول عن تحديد الجنس وهو جني الـSRY وهو نفس 
الجني املسؤول عن تحديد الجنس يف االنسان ومعظم الحيوانات  وبعزل هذا الجزء من جينوم نخيل التمر 
والذى يتصل ويحدد  جنس الشجرة، األمر الذي سيتيح وللمرة األوىل تحديد جنس أشجار النخيل برسعة 

وسهولة ويف مرحلة مبكرة من عمر النبات .

ومن املتوقع أن تسهم هذه املعلومة املهّمة باملساعدة يف التغلب عىل مشاكل اإلكثار وبرامج تربية النبات 
أفضل يف مناطق  النخيل وتكاثره بشكل  تعزيز جهود زراعة  الوراثية، وأن تساعد يف  النواحي  وتحسني 

عديدة يف العامل العريب وهذا األمر سيساعد عىل حّل املشاكل التي يواجها مزارعو النخيل. 

وهذا ما يؤكد النتائج السابقة والتى تشري أن األدلة تُظهر أن أشجار نخيل التمر تعتمد نظام XY يف وراثة 
الجنس مبا مياثل النظام البرشي.

وكام نعلم جميعا فإن هناك اهتامما منذ أعوام للتوصل إىل طريقة بسيطة وموثوقة للتمييز بني شتائل 
نخيل التمر املذكرة واملؤنثة من أجل األغراض الزراعية ومحاوالت نرشة يف أماكن عديدة، وكذلك إلثراء 

الدراسات األساسية يف مجال نخيل التمر.
وقد متثلت العقبة الرئيسية دوماً يف كون نخيل التمر من األشجار منفصلة الجنس وأنها تستغرق وقتاً 

طويالً لإلمثار.

وبفضل من الله متكّنا اآلن من استخدام إحدى الطرق الشائعه وهو جهاز البلمرة املتسلسل وبالتوصل 
إىل البادئات املتخصصة لهذا الجني بحيث ميكن اكتشاف وتحديد جنس بادرات التخيل من عمر أيام يف 

خالل ساعات وبتكلفة زهيدة.
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الفائز الثاني بفئة أفضل تقنية متميزة
د. محمد رزق عنان

قسم علوم الحياة كلية العلوم 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة 

Bar-  إستخدام تقنية الترميز الجيني للحمض النووي
 matK and جينات  على  باالعتماد   coding DNA
rpoC1 المستخلصة من البالستيدات الخضراء لتقييم 

الهوية الوراثية ألصناف نخيل التمر

خالصــــة:

تعترب تقنية الرتميز الجيني )الباركود للحمض النووي( أشبه بعملية املاسح الضوىئ املتوفر ىف السوبر ماركت 
 )UPC الذى مييز املنتجات )السلع(، حيث يقوم املاسح الضوىئ مبسح الخطوط السوداء )رمز املنتج العاملى
التي تتكون من عدد من األرقام املميزة لكل سلعة. وتتكون تقنية الرتميز الجينى للحمض النووى من عدد 
من نيوكلتيدات الحمض النووى ويرمز لها بأسامء هي: األدنني والثاميني والجوانني والسيتوسني. كذلك تعتمد 
تقنية الرتميز الجيني للحمض النووى عىل استخالص جينات الرتميز الجيني من البالستيدات الخرضاء ألصناف 
نخيل التمر لتعريف وتوثيق النباتات اعتامدا عىل التتابع النيكلوتيدى لكل جني من جينات الرتميز الجيني. 

يف هذه الدراسة تم عزل ومضاعفة جينات الرتميز الجيني  matK و
rpoC1 باستخدام تقنية تفاعالت البلمرة  )PCR(وتم ايجاد وقراءة 
التتابع النيكلوتيدى لجينات الرتميز الجيني لكل صنف من أصناف 
املتامثلة  التتابعات  تسجيل  تم  كذلك  الدراسة.  موضوع  النخيل 
ألصناف نخيل البلح والحصول عىل الرقم املرجعي املميز لكل صنف 

يف قاعدة بيانات بنك الجينات الدولية.

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن جني الرتميز الجيني matK كان 
 .rpoC1 أكرث إفصاحا ىف متيز أصناف النخيل مقارنة بالرتقيم الجيني
  Phylogenetic tree والتطور  النشوء  شجرة  رسم  تم  وعليه 
اعتامدا عىل التتابع النيكلوتيدى لجينات الرتميز الجيني matK و
rpoC1، كذلك فإن جني الرتميز الجيني matK وحده أو باالشرتاك 
مع rpoC1 ميكن استخدامه لتحديد مستويات اإلختالف الجيني 

بني كل أصناف نخيل التمر. 

لقد تبني لنا من خالل هذه الدراسة أنه ميكن توثيق النباتات عىل 
مستوى الحمض النووى ومنع التجارة ىف بعض االصناف غري املرصح 
صناعة  ىف  تدخل  التى  النباتات  وتعريف  الدولة  خارج  بتداولها 
االدوية بطريقة جديدة وخاصة التي تحتوي عىل األعشاب، حيث 

إنها تبدو متشابهة وغري مميزة للعني املجردة. 

تحديد  ميكن  أنه  الجيني  الرتميز  تقنية  إستخدامات  ضمن  ومن 
وتعريف األصناف النباتية املستخدمة ىف الصناعات الغذائية قبل 
وبعد التصنيع ومعرفة املحتوى النبايت لألغذية املعلبة وغريها، كام 
ميكن اإلستفادة من هذه التقنية ىف علم األدلة الجنائية وىف الجامرك 
والحجر الصحي، وغريها من الكائنات الحية سواء نباتية أو حيوانية 

والتي لها عالقة مبوضوع الدراسة.
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الفائز الثاني بفئة أفضل مشروع تنموي 
متحف وادي كوشيال التاريخي
 لنخيل التمر
 الواليات المتحدة األمريكية

متحف تاريخ وادي كوشيال
مشروع متحف التمور

خالصــــة:
املرشوع املقدم من قبل متحف وادي كوشيال فريد من نوعه، ذلك أن املرشوع، وعوضاً عن كونه مرشوع 
بحثي، هو عبارة عن إنشاء متحف مكرس حرصاً لتاريخ والرتويج لثقافة أشجار ومثار نخيل التمر منذ القدم 

وحتى وقتنا هذا.

يحتل املرشوع كل الفضاء العام لواحد من األبنية الرئيسية الثالث يف مجمع املتحف، والغرض من متحف 
التمور هو:

- تثقيف الجمهور حول التمور، كأحد املحاصيل الرئيسية لوادي كوشيال.
- الحفاظ عىل التحف والصور الفوتوغرافية العائدة لنخيل التمر وزراعته.

أفريقيا  الخصوص يف الرشق األوسط وشامل  العامل وعىل وجه  للتمور يف  املنتجة  املناطق  - تعزيز فهم 
الديانات  التمور والنخيل يف  ووادي كوشيال جنوب كاليفورنيا. تتضمن معروضاتنا معلومات حول دور 

الثالث الكربى، اإلسالم واملسيحية واليهودية.

تتضمن أرض املتحف أيضاً حديقة ألصناف التمور يف الجهة الجنوبية للمبنى وبستان صغري عامل يف الجهة 
الشاملية للمجمع. ويتم إىل حد كبري متويل عملية تجديد البناء ووضع املعروضات، وكذلك غرس وصيانة 

أشجار نخيل التمر من خالل تربعات مزارعي التمور املحليني.

ال يزال متحف التمور »عمل قيد االنجاز« ونود التوسع فيه وتحسني معروضاتنا الحالية، وكذلك تغيري 
املعروضات حول تاريخ نخيل التمر ودوره يف تطور الحضارة، وحول التطورات الحديثة ايضاً مثل التكاثر 
بزراعة األنسجة. ستساعدنا تقوية روابطنا مع مناطق أخرى لزراعة التمور يف العامل عىل تشجيع التفاهم 

اإلجتامعي وعىل تطوير مامرسات أفضل يف إدارة بساتني التمور لدينا. 

ستمكننا جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر من متابعة عملنا من خالل متويل بحوث نخيل التمر واملكتبة 
التاريخية يف أحد أجنحة املبنى وستجذب اهتامم اإلعالم الدويل مبتحف ومكتبة التمور.

الفائز األول بفئة أفضل مشروع تنموي 
د. ناصر الجاغوب و م. أحمد فارس زكي 
وزارة الزراعة - دولة فلسطين

مشروع تطوير زراعة النخيل في فلسطين منذ عام 2004
خالصــــة:

زيادة  فلسطني من خالل  النخيل يف  لقطاع  االنتاجية  القدرة  تعزيز وتحسني  املرشوع عىل  يعمل هذا 
التمور، وبالتايل تحسني  املنتجة واملصدرة من  الكميات  الذي يؤدي إىل زيادة  األمر  املزروعة،  املساحة 

مستوى املعيشة لألرس الفقرية.

تم تنفيذ املرشوع من خالل توزيع 3000 فسيلة نخيل صنف مجهول إىل 100 مزارع من ذوي الدخل 
املحدود إلنتاج فسائل جديدة من الفسائل التي تلقوها وإعادة توزيعها عىل املزارعني اآلخرين )مرشوع 
النخيل لوزارة الزراعة من خالل املرشوع حيث تم زرع  دوار(. وعالوة عىل ذلك، فقد أنشئت مزرعه 
الزراعة من خالل سلسلة من  وزارة  املزارعني وموظفي  تدريب  وتم  )مجهول(   نخيل  فسيلة   1000

الدورات الفنية املتخصصة يف قطاع النخيل.

عىل مدى السنوات الـ 10 املاضية، حقق هذا املرشوع استمرارية من خالل توزيع 3000 فسيلة يف 
عام 2004، وازدادت املساحات املزروعه إىل 2014 دونم إضافيه من النخيل بحلول 2014 خالل 9 
سنوات.   حيث ارتفع عدد األرس املستفيدة من هذا مرشوع من 100 إىل 400 أرسة جديدة، ومبوجب 
هذا املرشوع سيتم توزيع 12000 فسيلة نخيل  للمزارعني، وإضافة عائالت جديده أخرى لهذا املرشوع 

سنويا. وسوف يوفر املرشوع 530 فرصة عمل جديدة من خالل زيادة املساحات املزروعة. 

نظرا ألهميه املرشوع فإنه من املتوقع أن يتم  زياده املساحات املزروعة بالنخيل لتصل بحلول العام 
إىل 280 طن،  لتصل  املنتجة  الكمية  زيادة  ينعكس طرديا مع  الذي  األمر  14600 دونم،  إىل   2020
وزيادة عدد األرس الجديدة املستفيدة من املرشوع لتصل إىل أكرث من ألف أرسة، وزيادة الفرص املتوقعة 
إىل 2960 فرصة عمل جديدة، وهذا املرشوع سوف يقلل من فرص مصادرة األرايض الفلسطينيه من 

قبل قوات االحتالل الصهيوين، ويف ذلك دعم للقضيه الفلسطينيه وعدالتها.
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الفائز بفئة الشخصية المتميزة
أ. د. جوزيه رومينو فيليرو
الجمهورية الهندية

السيرة الذاتية:

الدكتورجوزي رومينو فالريو مختص يف املكافحة املتكاملة لسوسة النخيل الحمراء له تجربة كبرية ومعرفة 
عميقة وواسعة بجل أوجه األبحاث وتقنيات وبرامج املكافحة الخاصة بهذه اآلفة الخطرية عىل زراعة 

النخيل.

أعامله البحثية والعلمية يف مكافحة هذه الحرشة متتد عىل مدى عرشين سنة حيث أختري من قبل وزارة 
الزراعة بدولة الهند للعمل يف مجال التعاون الفني باململكة العربية السعودية منذ 1993 كخبري مختص 
يف مكافحة هذه اآلفة ضمن فريق علمي هندي ملدة خمس سنوات حتى سنة 1998 مبديرية الزراعة 

باألحساء حيث أرشف عىل تنفيذ برنامج اسرتاتيجي موسع ملكافحة سوسة النخيل الحمراء. 

حال عودته إىل مقر عمله بالهند )باملعهد الهندي للبحوث الزراعية( أرشف الدكتور فالريو عىل مرشوع 
الفرمونية  املصائد  أساسا عىل  املعتمدة  الحمراء  النخيل  لسوسة  املتكاملة  املكافحة  بروتكوالت  لتوحيد 
واملطبقة عىل أنواع أخرى من النخيل )1999-2002(. هذه الربوتكوالت التي أثبتت نجاعتها يف إدارة 

املكافحة املتكاملة لهذه الحرشة تم اعتامدها فيام بعد يف مناطق عديدة ومختلفة من العامل. 

ويف خالل الفرتة ما بني 2008 و2014 قاد الدكتور فالريو العديد 
من فرق العمل وأرشف عىل العديد من األبحاث بجامعة امللك فيصل 
باململكة  باإلحساء  والتمور  النخيل  ألبحاث  الزراعة  وزارة  ومركز 
العربية السعودية حيث مكنت أعامله خالل هذه الفرتة من الخروج 
بنتائج جيدة وفعالة يف مكافحة سوسة النخيل الحمراء نخص بالذكر 
التي  املكافحة  برامج  لتقييم  وعملية  ناجعة  علمية  طريقة  منها: 
تغطي مساحات نخيل كبرية وكذلك إستخدام الطاردات من ضمن 
الجغرايف  املعلومات  بنظام  واإلستعانة  املتكاملة  املكافحة  مكونات 
وتقنية  األصناف  لبعض  الوراثية  املقاومة  جانب  إىل  املكافحة  يف 
الجذب والقتل التي توفر الوقت والجهد وأيضا تطوير كفاءة املصائد 

الفرمونية وتحديد الكثافة املالمئة الستخدامها داخل الحقل. 

أوجه  كل  شملت  التي  األبحاث  من  العديد  فالريو  الدكتور  نرش 
وتقنيات مكافحة سوسة النخيل الحمراء يف كثري من املجالت العلمية 
كتابة  يف  آخرين  مع  ساهم  كام  واسع  عاملي  نطاق  عىل  املحكمة 
العديد من الكتب وقدم العديد من املحارضات القيمة حول سوسة 

النخيل الحمراء يف كثري من الدول. 

والزراعة  األغذية  منظمة  قبل  من  إختياره  تم   2008 سنة  ومنذ 
الحمراء  النخيل  سوسة  مكافحة  يف  مختص  كخبري  املتحدة  لألمم 
للقيام بالعديد من املهامت يف بعض الدول املنتجة للتمور نذكر منها 
اليمن،  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  السعودية،  العربية  اململكة 

املغرب، ليبيا وتونس. 

ويشغل الدكتور فالريو حاليا خطة خبري مختص يف املكافحة املتكاملة 
لسوسة النخيل الحمراء مبرشوع تطوير مركز أبحاث النخيل والتمور 
باإلحساء يف إطار التعاون الفني ما بني وزارة الزراعة باململكة العربية 

السعودية ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة. 
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