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

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

صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايـــد آل نهــيان
ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

إن رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة «حفظه اهلل» ،لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،قد منحها
التم ّيز والرّيادة ،وأصبحت تحتل مكانة عالمية
متخصصة بقطاع
مرموقة ،كأول جائزة علمية
ّ
نخيل التمر واالبتكار الزراعي على مستوى
العالم.
وإننا فخورون بهذه الجائزة التي ساهمت
بشكل ب ّناء وفاعل في تطوير قطاع نخيل
ٍ
التمر واالبتكار الزراعي على المستوى العالمي،
وأصبحت صفحة مشرقة في سجل اإلمارات
الحافل باإلنجازات في كافة المحافل الدولية.
وأبرزت الوجه الحضاري لدولة اإلمارات ،ودورها
البناء في االرتقاء واالهتمام بالنخلة والقطاع
الزراعي كجزء من مكونات تراثنا العريق
وحاضرنا المشرق

سمو الشيخ

منصــــــور بن زايـــد آل نهــيان
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة

إننـا نعبـر اليـوم ،لصاحـب السـمو الوالـد الشـيخ
خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة (حفظـه
اهلل) ،عـن شـكرنا العميـق ،لقـراره الحكيـم،
بإنشـاء هـذه الجائـزة ،ولدعمـه القـوي لهـا،
ولحرصـه الكبيـر ،علـى تشـجيع كافـة الجهـود
الراميـة ،إلـى التحسـين المتواصـل ،فـي زراعـة
النخيـل واالبتـكار الزراعـي ،وجعـل دولـة اإلمـارات
دائمـ ًا ،مركـزاً مهمـ ًا ورائـداً ،للبحـوث والتطويـر
واإلنتـاج.

معالي الشيخ

نهيان مبارك آل نهــيان
وزير التسامح
رئيس مجلس األمناء

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

 2018سنة حافلة برعاية كريمة ومستقبل مشرق

مع دخول جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في عامها الحادي عشر تفتخر
األمانة العامة للجائزة وتتشرف أن تضع بين يديكم كل ما تم إنجازه خالل العام الماضي على
وجه التحديد ضمن الكتاب السنوي ألعمال الجائزة في دورتها العاشرة  2018من أجل أن نستكمل
خاللها مسيرة النجاح والريادة التي تبوأتها الجائزة على مدى عقد مضى حققت خالله العديد من
اإلنجازات والمكتسبات وأَثْرَت فيها بشكل فاعل وكبير قطاع نخيل التمر والقطاع الزراعي بشكل
عام على المستويين العربي والدولي ،حيث تمكنت الجائزة برؤيتها االستشرافية أن تسلط
الضوء بشكل مميز على هذا القطاع الهام وترسم للعاملين في خدمة الشجرة المباركة والقطاع
الزراعي بشكل عام مستقبل أكثر إشراق ًا عبر الدعم والتكريم الذي يحظى به هذا القطاع بما
يتناسب مع األهمية التي يشغلها في توفير الطعام والغذاء عبر تقديم حلول إبداعية وابتكارية
وفق أفضل الممارسات تفضي إلى تعزيز األمن الغذائي للشعوب والمجتمعات حول العالم.
هذا النجاح الذي تحقق ،والبصمة المتميزة التي تركتها الجائزة على مدى العقد الماضي تجعلنا
نشعر بالفخر واالعتزاز ،جاء بفضل الدعم الكبير والرعاية الكريمة لصاحب الجائزة وراعيها
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” ،والذي تشرفت
الجائزة بحمل اسم سموه وحظيت برعايته فكانت لها هذه المكانة والريادة حول العالم ،وقد
جاءت مكرمة سموه بإنشاء “جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي” لتؤكد على
حرص واهتمام سموه بشجرة نخيل التمر واالبتكار الزراعي لضمان مستقبل أفضل لهذا القطاع
الذي يشكل حجر الزاوية في األمن الغذائي العالمي.
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وكذلك اهتمام ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة له كبير األثر في تحقيق الجائزة لمنجزات فريدة ونوعية ،إضافة
إلى دعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زيد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون
الرئاسة ،والذي حظيت الجائزة باهتمام خاص من سموه ومتابعة دائمة ودؤوبة حيث حرصت
الجائزة على ترجمة رؤى وأفكار سموه البناءة ،فحققت انتشاراً واسع ًا ونالت االهتمام في أهم
المنابر العربية والعالمية ،كما كان الهتمام ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير
التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة تأثيراً كبيراً فيما حققته الجائزة من مكتسبات ونجاحات
على كافة األصعدة.
ونحن في األمانة العامة للجائزة على ثقة بأن القادم أجمل وعطاؤنا أكبر و الجائزة لن تألوا جهداً
في أن تلعب دوراً أكبر وتأثيراً أعمق في المشهد الزراعي بشموليتها ودعمها ورعايتها المميزة
لكافة األنشطة والفعاليات ذات الصلة بقطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي على المستوى العربي
والدولي ،ونحن على ثقة ويحدونا األمل بأن الجائزة ستحافظ على ريادتها وتألقها وسوف تحظى
باهتمام ومشاركة أهم المؤسسات والمنظمات العالمية والشخصيات المؤثرة من خبراء وعلماء
ومزارعين وأكاديميين ،ضمن منهجية ثابتة تهدف إلى أن تترجم وبصدق رؤى واهتمام صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل ورعاه” ،لتضيف المزيد من
اإلنجازات لسجل اإلمارات الذهبي في أهم المنابر والمحافل الدولية ،وتسلط الضوء على اهتمام
سموه “حفظه اهلل” وحرصه على تنمية قطاع النخيل واالبتكار الزراعي.
وهذا الكتاب السنوي الذي بين أيديكم إذ يرصد ويوثق لألنشطة والفعاليات والبرامج التي نفذتها
األمانة العامة للجائزة وقدمت بها الرعاية والدعم على المستويات المحلية والعربية والعالمية
خالل السنة الماضية ،إنما يشكل الحصاد المثمر لتكاتف الجهود واستثمار األفكار والعلم والتقنية
لخدمة شجرة نخيل التمر واالبتكار الزراعي بشكل عام ،ويؤكد على أن جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ستمضي قدم ًا وبخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الريادة والتميز
ورسم مالمح مستقبل أكثر إشراق ًا لقطاع النخيل واالبتكار الزراعي ،ضمن منهجية تكافؤ
الفرص ومبدأ الشفافية والوضوح وتبني األفكار والمشاريع الهادفة إلى تحقيق بصمة متميزة
ونقلة نوعية في القطاع الزراعي يتناسب مع رؤية القيادة الحكيمة والموقع الريادي الذي تشغله
دولة اإلمارات العربية المتحدة على مستوى العالم.

أ.د .عبد الوهاب زايد
أمين عام
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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وجه الشكر والتقدير إلى صاحب السمو رئيس الدولة

مجلس أمناء الجائزة يعقد اجتماعه السنوي
الحادي عشر 2018

عقد مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي اجتماعه السنوي الحادي
عشر  2018بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس األمناء
وكافة أعضاء المجلس ،وذلك عقب حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها العاشرة يوم االثنين
 19مارس  2018بقصر اإلمارات بأبوظبي.
وتوجه أعضاء مجلس األمناء بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،على دعمه لقطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي ،وحرص سموه على
تطوير هذا القطاع بما يحقق التنمية المستدامة.
وتم خالل االجتماع االطالع واعتماد التالي:
 -1افتتاح الجلسة بحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،رئيس مجلس
أمناء الجائزة.
 -2االطالع على التقرير المالي والفني مع اعتماد الحساب الختامي للجائزة في دورتها التاسعة.
 -3اعتماد نسبة  % 8تقتطع لصالح الجائزة من ميزانية المهرجانات والمشاريع التي تشرف على
تنفيذها األمانة العامة للجائزة.
 -4اعتماد السياسات المالية والمشتريات والموارد البشرية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي.
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فتح باب الترشيح للدورة العاشرة 2018

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،عن فتح باب الترشيح
للجائزة بدورتها العاشرة  2018اعتباراً من األول من يونيو  2017ولغاية  30أكتوبر 2017باتاحة
المجال أمام كافة األخوة المزارعين والمنتجين والباحثين واألكاديميين ومحبي شجرة نخيل
التمر واالبتكار الزراعي حول العالم ،التقدم بطلباتهم للتنافس والفوز بإحدى فئات الجائزة
الخمس وهي فئة الدراسات والبحوث والتكنولوجيا الحديثة وفئة المنتجون المتميزون في قطاع
نخيل التمر وفئة االبتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي وفئة المشاريع التنموية
واإلنتاجية الرائدة وفئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر واالبتكار الزراعي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،صباح االربعاء  24مايو  2017في قصر اإلمارات بأبوظبي
بحضور سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة وسعادة الدكتور
سمير الشاكر عضو اللجنة العلمية للجائزة.
أشار فيه إلى أن المنحنى البياني للجائزة بعد عشر سنوات ينمو باطراد نحو األمام على مختلف
الصعد التي حصدتها الجائزة ،بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة راعي الجائزة حفظه اهلل ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
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رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان،
وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،حيث
شكل االنفتاح الكبير على المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي أفضل النتائج في زيادة أعداد
المترشحين بمختلف فئات الجائزة خالل السنوات العشر الماضية.
كما أكد األمين العام حرص معالي الشيخ نهيان على تعزيز الحضور اإلقليمي والدولي للجائزة
والبناء على النجاحات التي تحققت خالل السنوات العشر الماضية لما فيه من خير وتقدير لكافة
المزارعين والمنتجين والباحثين في مجال نخيل التمر واالبتكار الزراعي على مستوى العالم.
من جهة ثانية فقد أشار سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة ،إلى
أن مجمل أعداد المرشحين لمختلف فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بلغ
عددهم الكلي  1010مشارك ًا يمثلون  48دولة حول العالم ،حيث بلغت نسبة المشاركين العرب
بالجائزة  % 87.5يمثلون  20دولة عربية كما بلغت نسبة المشاركين من دولة اإلمارات  % 9.3من
بين العرب ،في حين أن نسبة األجانب المشاركين بالجائزة بلغت  % 12.5يمثلون  28دولة حول
العالم.
وأضاف الكعبي أن أعلى نسبة مشاركة على مدى السنوات العشر الماضية على المستوى العربي
جاءت من مصر بـ  189مشارك ًا تلتها العراق بـ  114مشارك ًا وأتت ثالث ًا السعودية بـ  107مشاركاً،
وجاءت الجزائر رابع ًا بـ  95مشاركاً ،واحتلت االمارات المرتبة الخامسة بنسبة المشاركين العرب
بالجائزة بـ  84مشارك ًا خالل عشر سنوات .وعلى المستوى العالمي احتلت الهند أعلى نسبة
مشاركة على مدى عشر سنوات حيث بلغت  32مشاركاً ،وجاءت ثاني ًا أمريكا بعدد مشاركين وصل
الى  13مشاركاً ،وثالث ًا أتت إيطاليا بعدد مشاركين وصل الى  12مشاركاً .وعلى مستوى الفئات
سجلت فئة الدراسات والبحوث المتميزة أعلى نسبة مشاركة لحد اآلن من بين الفئات كافة حيث
بلغ عدد المشاركين بهذه الفئة  607مشاركاً ،وحلت فئة أفضل مشروع تنموي ثاني ًا حيث بلغ عدد
المشاركين بهذه الفئة  160مشاركاً ،وجاءت فئة أفضل شخصية متميزة بالمركز الثالث حيث بلغ
عدد المشاركين بهذه الفئة  134مشاركاً.
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فتح باب الترشيح للدورة األولى 2018

جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر باإلمارات
 د .عبد الوهاب زايد :الجائزة تساهم في تعزيز جودة التمور اإلماراتية مسلم عبيد بالخاص العامري  :الجائزة لتشجيع المزارعين على زراعة أفضل أصنافالتمور باإلمارات
بتوجيهات ورعاية معالي الشيخ
نهيان مبارك آل نهيان ،وزير
التسامح ،رئيس مجلس أمناء
جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي ،أعلنت
األمانة العامة للجائزة عن فتح
باب الترشيح لجائزة المزارع
المتميز والمزارع المبتكر
باإلمارات في دورتها األولى
 2018اعتباراً من األول من
يونيو ولغاية  30أكتوبر 2017
بإتاحة المجال أمام كافة األخوة
المزارعين المنتجين للتمور
على مستوى دولة اإلمارات
العربية المتحدة المسجلين لدى
شركة الفوعة للتنافس والفوز
بإحدى فئات الجائزة الخمس
وهي جائزة المزارع المتميز عن
فئة المزرعة الصغيرة ،وفئة
المزرعة المتوسطة وفئة المزرعة فوق المتوسطة وفئة المزرعة الكبيرة ،وجائزة المزارع المبتكر
باإلمارات .لتكون منصة وطنية لتقدير وتكريم المواطنين أبناء اإلمارات الذين قدموا اسهامات
جليلة في قطاع نخيل التمر على وجه التحديد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،صباح االربعاء  24مايو  2017في قصر اإلمارات بأبوظبي
بحضور سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة وسعادة مسلم
العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة.
أشار فيه األمين العام أنه وبعد  10سنوات من النجاح والريادة الذي حققته جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي ( )2017 – 2007بفضل
رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة (حفظه
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اهلل) ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،وبتوجيه من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة ،ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس
أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر االبتكار الزراعي .تتشرف األمانة العامة للجائزة أن تطلق
وألول مرة جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر باإلمارات بالتعاون مع شركة الفوعة تستهدف
فيها األخوة المزارعين المنتجين للتمور على مستوى دولة االمارات العربية المتحدة المسجلين
لدى شركة الفوعة .لتكون منصة لتقدير وتكريم المواطنين أبناء اإلمارات ،الذين قدموا إسهامات
جليلة في قطاع نخيل التمر.
كما أعرب سعادة مسلم العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة عن سعادته بإطالق جائزة
المزارع المتميز والمزارع المبتكر على مستوى دولة االمارات العربية المتحدة كونها تستهدف
ألول مرة األخوة المزارعين المنتجين للتمور على مستوى دولة االمارات العربية المتحدة
المسجلين لدى شركة الفوعة.
وعن فئات الجائزة يقول مسلم العامري بأن الجائزة تقسم الى قسمين هما:
-1
-

جائزة المزارع المتميز باإلمارات وهي تخص المزارع الحاصل على أعلى نسبة تقييم من
حيث األصناف التجارية والجودة وأفضل الممارسات الزراعية على النخيل بالمزرعة وذلك
حسب فئات المزرعة وتشمل جائزة المزارع المتميز أربع فئات هي:
فئة المزرعة الصغيرة (االنتاج المورد لشركة الفوعة أقل من  2.5طن)
فئة المزرعة المتوسطة (االنتاج المورد لشركة الفوعة من  6 - 2.5طن)
فئة المزرعة فوق المتوسطة (االنتاج المورد لشركة الفوعة من  6-10طن)
فئة المزرعة الكبيرة (االنتاج المورد لشركة الفوعة أكثر من  10طن)

علم ًا بأن الفائز األول بكل فئة يحصل على مكافأة مالية وقدرها  125.000درهم اماراتي +
درع تذكاري وشهادة تقدير ،والفائز الثاني ويحصل على مكافأة مالية وقدرها  75.000درهم
اماراتي +درع تذكاري وشهادة تقدير.
 -2جائزة المزارع المبتكر باإلمارات فهي تخص أفضل ابتكار يقوم به المزارع يؤثر ايجابي ًا على
المزرعة مثل (زيادة اإلنتاجية ،تحسين جودة التمور ،حل مشكلة فنية بالمزرعة ،تخفيض
كلفة اإلنتاج ،توفير مياه الري ،مكافحة اآلفات ،حماية البيئة) الخ ...ولدينا فائزين اثنين في
هذه الفئة في مجالين مختلفين قيمة الجائزة  100,000درهم لكل فائز.
وعن أهمية الجائزة يضيف العامري أنها تساهم في دفع المزارعين لتطبيق أفضل الممارسات
والخدمات الزراعية الجيدة الصديقة للبيئة والصحة العامة وتطبيق نتائج البحوث والدراسات
والمعرفة في مجال النخيل والتمور بالمزارع .باإلضافة الى االحتفاء وتكريم الفائزين وتقدير
جهودهم التي ساهمت بتعزيز التنمية المستدامة بمزارع النخيل على مستوى اإلمارات العربية
المتحدة.
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برعاية صاحب السمو رئيس الدولة

اإلعـــــالن عـن تنظيــم المــؤتـمـــــر الـــدولــــي الــــــســــــادس
لنخيـل التمـر مارس  2018بالعاصمة أبوظبي
تحت شعار “نخيل التمر وتحديات استشراف المستقبل”

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل ،تستضيف
العاصمة أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر خالل الفترة  21 – 19مارس
 2018وسط حضور علمي وأكاديمي نوعي من مختلف دول العالم .ويهدف المؤتمر الذي تنظمه
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع جامعة االمارات العربية المتحدة
والمركز الدولي للزراعة الملحية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تحت شعار (نخيل التمر وتحديات
استشراف المستقبل) الى توفير فرصة لتحديث المعارف العلمية واستشراف المستقبل حول
مختلف تحديات إنتاج وإكثار وحماية وتسويق نخيل التمر حول العالم .وعرض ومقارنة الخبرات
الحديثة لدولة اإلمارات العربية المتحدة بمثيالتها في الدول المنتجة للتمور .ودعم التعاون الفني
الدولي في مختلف مجاالت سلسة إنتاج التمور.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي صباح األربعاء  24مايو  2017في قصر اإلمارات بالعاصمة
ابوظبي بحضور سعادة الدكتور محمد عبد المحسن مساعد العميد لشؤون البحث العلمي بكلية
األغذية والزراعة في جامعة االمارات العربية المتحدة واألستاذ غازي جواد الجابري ممثل عن
المركز الدولي للزراعة الملحية.
وأضاف أمين عام الجائزة أن المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر يحظى بدعم صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،ومتابعة
من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة،
واهتمام معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي .وسوف يركز المؤتمر على أربع محاور أساسية هي:
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تحديات المستقبل في مجال زراعة وإنتاج نخيل التمر حول العالم ،تطوير وتحسين زراعة
النخيل وإنتاج التمور ،أمراض النخيل وطرق الوقاية ،تصنيع وتسويق التمور.
كما أعرب سعادة الدكتور محمد عبد المحسن مساعد العميد لشؤون البحث العلمي بكلية األغذية
والزراعة في جامعة االمارات العربية المتحدة عن سعادته البالغة المشاركة في استمرار تنظيم
هذا المؤتمر الذي بدأته االمارات العربية المتحدة في نسخته األولى عام  1998وبعد  24عام ًا
سنشهد تنظيم النسخة السادسة من المؤتمر عام  2018بفضل الرعاية السامية لصاحب السمو
رئيس الدولة “حفظه اهلل” .ويعكس المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر االهتمام الخاص الذي
يبديه معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة بهذا القطاع
االقتصادي الهام.
ويعتبر هذا المؤتمر– وهو السادس في السلسلة التي أطلقتها اإلمارات العربية المتحدة قبل
أربعة وعشرون عام ًا (حيث عقد المؤتمر الدولي األول خالل الفترة من  10-8مارس  ،1998ثم
المؤتمر الثاني خالل الفترة من  27-25مارس 2001م ،ثم المؤتمر الثالث خالل الفترة من 21-19
مارس 2006م ثم المؤتمر الرابع خالل الفترة من  17-15مارس 2010م ،ثم المؤتمر الخامس
خالل الفترة من  18-16مارس  .)2014واليوم نعلن عن إطالق النسخة السادسة للمؤتمر خالل
الفترة من  20 – 19مارس  2018الذي سيشهد اوسع مشاركة قياسي ًا بدوراته الخمس الماضية
إن شاء اهلل .حيث سيوفر المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل الخبرات واآلراء بين العلماء المتخصصين
في نخيل التمر ،وكبار المسؤولين عن صناعته حول العالم.
من جهته أشاد األستاذ غازي جواد الجابري ممثل المركز الدولي للزراعة الملحية بالجهود المهنية
والعلمية للجهات المنظمة للمؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر  2018حيث يضع المركز الدولي
للزراعة الملحية كامل قدراته وعالقاته العلمية على المستوى الدولي في خدمة ونجاح المؤتمر لما
تشكله شجرة نخيل التمر من أهمية استراتيجية في معادلة األمن الغذائي على مستوى العالم.

33

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

اجتماع اللجنة العلمية للجائزة

عقدت اللجنة العلمية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي اجتماعها السنوي في
العاصمة أبوظبي يوم  22مارس  2018برئاسة البروفيسور فرانز هوفمان وحضور كامل أعضائها
وهم الدكتور سمير الشاكر ،والدكتور هاريسون هيوز ،والدكتور يوفون مارتل ،والدكتور جوزيف
كوبيرو ،والدكتورة فاطمة االنصاري ،والدكتور إبراهيم صقر المسلم ،أكدت فيه عزمها على
تعزيز كفاءة المنافسة بين المشاركين ضمن فئات الجائزة على مستوى العالم .أكد ذلك سعادة
الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة ،عقب اجتماع اللجنة العلمية للجائزة بمناسبة مرور
عشر دورات ،تميز بالشفافية والمهنية واألمانة العلمية ،وسرية التعامل مع ملفات المشاركين
وفق أفضل المعايير الدولية للجوائز ،يؤكد نجاح الجائزة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
حيث أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة أن اجتماع اللجنة العلمية جاء بتوجيهات
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة ،وتضمن جدول
أعمال االجتماع مراجعة شاملة ألعمال الجائزة خالل السنوات العشر الماضية ،والبحث في سبل
تطوير الجائزة بما يحقق أهدافها االستراتيجية التي حددها النظام األساسي.
وأضاف الدكتور زايد أن المجتمعين خلصوا إلى عدة نقاط شملت توسيع رقعة االتصاالت الدولية
والتواصل مع مراكز البحوث المختصة بنخيل التمر واالبتكار الزراعي على مستوى العالم ،بما
يتماشى مع حملة التعريف بفئات الجائزة وتشجيع الباحثين للمشاركة بها .والتواصل مع الباحثين
أصحاب الكفاءات المختصة بنخيل التمر واالبتكار الزراعي في العالم ،وحثهم على الترشح
للجائزة .وتعزيز مشاركة الجائزة في المؤتمرات الدولية والمناسبات ذات العالقة؛ بهدف الترويج
والتعريف بفئات الجائزة ،مع تنشيط خطة الزيارات المباشرة التي بدأتها األمانة العامة منذ عدة
سنوات لعدد من دول المنطقة.
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تشارك
في مؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي للشرق األدنى
بدورته الرابعة والثالثون  -روما ،إيطاليا 11-7 ،مايو 2018

تعزيز األمن الغذائي ،وتمكين المزارعين في إقليم
الشرق االدنى وشمال أفريقيا...

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تشارك األمانة العامة للجائزة في مؤتمر منظمة األغذية
والزراعة اإلقليمي للشرق األوسط وشمال افريقيا بدورته الرابعة والثالثون الذي تستضيفه
العاصمة اإليطالية روما خالل الفترة  11 - 7مايو  2018بمشاركة وزراء الزراعة وكبار المسؤولين
بالدول األعضاء والشركاء والمنظمات اإلقليمية .ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الترابط اإلقليمي حول
السياسات العالمية والقضايا الزراعية.
جاء ذلك في تصريح صحفي لسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمن عام جائزة خليفة الدولية
ال للجائزة في أعمال المؤتمر ،وأضاف يأتي هذا المؤتمر لضمان
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ممث ً
فعالية عمل “الفاو” اإلقليمي ،وتحديد أولويات عملها لعامين قادمين .حيث تعكس هذه األولويات
اإلقليمية أولويات جميع الدول األعضاء ،وهي تطوير الزراعة المستدامة وتعزيز األمن الغذائي.
وتشكل جميع اإلجراءات المحددة ضمن هذه األهداف خارطة طريق عمل المنظمة في المنطقة.
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ورشة عمل دولية دعت إليها منظمة األغذية والزراعة في
روما بمشاركة اإلمارات وسبع دول حول العالم

واحات النخيل في ليوا والعين تعتبر مناطق زراعية
ذات إرث إنساني

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بورشة العمل الزراعية
للمناطق ذات اإلرث اإلنساني الهام عالمي ًا في العاصمة اإليطالية روما بدعوة من منظمة واحات
جياس التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) وذلك خالل الفترة  28يونيو – 01
يوليو  ،2017بحضور ممثلين عن سبع دول هي تونس ،اإلمارات ،الجزائر ،المغرب ،مصر ،اليابان،
والصين .وأشار سعادة الدكتور عبد الوهاب أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي بأن هذه المشاركة تأتي في إطار الدور الذي تمثله األمانة العامة للجائزة بصفتها ممثل
المبادرة العالمية للمناطق الزراعية ذات اإلرث اإلنساني (جياس  )GIAHSفي دولة االمارات
العربية المتحدة.
وأضاف سعادة األمين العام بأن ورقة عمل دولة اإلمارات استعرضت الجهود التي بذلتها كافة
جهات االختصاص (هيئة السياحة والثقافة بأبوظبي ،لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية
والتراثية في أبوظبي ،بلدية مدينة الظفرة ،بلدية مدينة العين واألمانة العامة للجائزة) في
المحافظة على ذاك اإلرث الزراعي اإلنساني في واحات ليوا بالمنطقة الغربية وواحات العين
بالمنطقة الشرقية من إمارة أبوظبي ،من حيث تعزيز الحفظ الديناميكي للمواقع المعينة من
خالل تنفيذ مختلف التدابير الواردة في خطة العمل ونشر الدروس المستفادة ،والتعرف على
كيفية إدارة الموارد بشكل أفضل والحفاظ على الزراعة المستدامة للواحات ،كما تهدف هذه
الورشة الى تبادل الخبرات في تنفيذ تدابير فعالة في خطة العمل فيما بين مواقع النظام العالمي
للرصد البيئي وتطوير آليات الرصد في إطار النظام العالمي للرصد البيئي.
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بمناسبة يوم العلم  3نوفمبر 2017

يوم العلم..
يوم وطني شامخ لرد جمــــيل العطاء إلى خليفة
تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة في
الثالث من نوفمبر من كل عام ،بـ«يوم
العلم» تزامن ًا مع تولي صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،حفظه اهلل ،رئاسة
الدولة ،هذا اليوم الذي يجسد أسمى معاني
الوحدة والتالحم وبناء األوطان بفضل من
اهلل تعالى ثم بعزيمة المؤسسين األوائل
الذين تجاوزت رؤيتهم وبصيرتهم الحاضر
لتالمس آفاق المستقبل .كما يمثل االحتفال
بـ«يوم العلم» تجديداً للوالء للقيادة
واالنتماء للوطن الغالي وتجسيداً لصورة
إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق كل
البيوت تأكيداً على الحب والوالء وخدمة العلم
ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخ ًا
خفاق ًا قوي ًا كشموخ وقوة أبناء اإلمارات.
ويفخر شعب دولة اإلمارات بما فيهم المواطنون والمقيمون على هذه األرض الطيبة بهذه
المناسبة تقديراً لمسيرة التمكين الشاملة التي يقودها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،إلى أرفع المراتب في العالم ،وأصبحت دولة اإلمارات
بفضل هذه المسيرة المباركة تقدم أحد أفضل نماذج الرقي الحضاري واإلنساني في مجال
احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية وفي القضاء والعدل والمساواة بين المواطن والمقيم
على حد سواء ،بغض النظر عن الدين والجنس واللغة وفي مجاالت التقدم االقتصادي واالجتماعي
واستيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة.
العلم ليس مجرد قطعة قماش عليها أربعة ألوان بل هو رمز يعيش في النفوس والوجدان نبذل
الغالي والنفيس ليبقى مرفوع ًا خفاق ًا وهو ما يميزنا بين الشعوب وما يعني أننا ننتمي إلى هذه
األرض الطيبة وهو شعار يربطنا بهذا الوطن .علم يرفرف عالي ًا ليؤكد أن هذه البقعة من العالم
هي دولة اإلمارات العربية المتحدة التي أقامت أهم وأصدق وأقوى كيان وحدوي.
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بمناسبة يوم الشهيد  30نوفمبر 2017

راية اإلمارات خفاقة في ميادين الشرف

في يوم الشهيد نكرم أشخاص ًا قدموا أرواحهم من
ال عليا نحن اآلن
أجل الوطن كما نكرم قيم ًا ومث ً
بحاجة إلى استذكارها وتعميق اإليمان بها أكثر من
أي وقت مضى.
إن االحتفال بيوم الشهيد في  30نوفمبر من كل عام
يدل على تخليد ذكرى من افتدى الوطن بروحه من
أجل الحفاظ على إرثنا الخالد بتأسيس هذا االتحاد
القوي الذي يفخر به الجميع وهو تكريم للشهيد
الذي قدم روحه ألجل هذا الوطن وأن الشهيد سينال
أعظم مكانة في الدنيا بين أبناء الوطن وفي األخرة
ستكون الجنة جزاءه حي يرزق فيها.
كما أن االحتفاء بالشهيد في يوم ال يستمد قيمته
من رمزيته فقط بل يتجاوز ذلك إلى تأكيد أصالة
اإلنسان اإلماراتي وطبيعته المفطورة على الوفاء
للوفي وتكريم الكريم وتعظيم العظيم األمر الذي يحتم علينا جميع ًا أن نوجه طاقاتنا وإمكاناتنا
الستلهام سيرة هذا الشعب وتأمل معجزة النهوض التي صنعها وهو وعد نقطعه على أنفسنا
انطالق ًا من إدراكنا لمسؤوليتنا الوطنية واإلنسانية واألخالقية.
الشهيد في اإلمارات ليس رقم ًا بل حالة من الوفاء والوالء والعرفان بالجميل ومحل تقدير واحترام
الدولة شعب ًا وقيادة وأسرته من بعده تكون نصب عيني المجتمع بأكمله عناية ورعاية وفخراً.
فيوم الشهيد هو يوم وطني يقف فيه الشعب احترام ًا لدماء زكية طاهرة روت هذه األرض من
أجل أمنها واستقرارها ودرء العدو عنها وتعزف سيمفونية العز والفخر عند نصب الشهيد الذي
يقف شاهداً على صنائع رجال بواسل اختاروا القوات المسلحة طريقا للبذل والجهاد.
فهنيئ ًا لشعب اإلمارات بقيادتنا التاريخية وهنيئ ًا للشهداء الخالدين بهذا اليوم الوطني الذي يُعلي
مكانتهم في ضميرنا كما هو مقامهم عند اهلل وفي المأل األعلى وهنيئ ًا ألهل الشهداء بهذه
المكانة عند اهلل وعند أهل اإلمارات قيادة وشعب ًا وفي هذا تمجيد للشهادة وتكريم كبير لمن
بذلوا أرواحهم حماية للوطن وفداء للواجب ونعاهد اهلل وقيادتنا الرشيدة والشعب على أن نكون
الجنود األوفياء رهن إشارة نداء الواجب.
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األمانة العامة للجائزة تحتفي
بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية

نخلة العرب

توجهت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتهنئة القلبية
الحارة لألخوة في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الــ  87لعام 1439هـ أعاده
اهلل عليهم بالخير واليمن والبركات ،وأشاد أمين عام الجائزة بعمق العالقات التاريخية التي تربط
بين البلدين الشقيقين دولة االمارات العربية بالمملكة العربية السعودية ،وأثنى على جهود
القيادة الحكيمة بالمملكة في دعم القطاع الزراعي وخصوص ًا شجرة نخيل التمر لما للشجرة
المباركة من أهمية في وجدان وحياة أبناء الجزيرة العربية عبر التاريخ.
بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة،
أولت األمانة العامة للجائزة أهمية خاصة للمكانة التي تشغلها المملكة العربية السعودية في
مجال قطاع نخيل التمر على المستوى العربي والدولي ،والجهود التي تبذلها في خدمة النخيل
والعاملين في هذا القطاع سواء من حيث الزراعة أو الصناعة أو البحث العلمي وحتى المشاركة
بالجائزة كانت عالية فقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد
المشاركين بمختلف فئات الجائزة خالل عشر سنوات حيث وصل العدد الى  107مشاركاً ،وبلغ
عدد الفائزين بالجائزة  7فائزين في حين بلغ عدد المكرمين بالجائزة  3جهات ،باإلضافة الى
وجود أحد الخبراء الدوليين من المملكة العربية السعودية بصفته عضواً باللجنة العلمية للجائزة،
كما تثني األمانة العامة للجائزة على احتضان جامعات المملكة العربية السعودية على أكثر من
كرسي للبحث العلمي المتعلق بنخيل التمر واحتضانها المجلس الدولي للنخيل والتمور ما يدل
على عمق االهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية لقطاع نخيل التمر والعاملين فيه.
حيث تحتضن أكبر سوق للتمور بالعالم وأول بورصة الكترونية لبيع التمور وأكبر مزرعة لنخيل
التمر بالعالم وأعلى حصة فرد من استهالك التمور بالعالم.
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األمانة العامة للجائزة تحتفل باليوم الوطني الــ  46لدولة
اإلمارات العربية المتحدة

اليوم الوطني ..عرس شعبي لتعزيز الوالء واالنتماء

نحتفل اليوم ونشارك شعب االمارات األبي وقيادته
الرشيدة بأعز أيام الوطن أال وهو اليوم الوطني
السادس واألربعين لقيام دولة االتحاد انطالق ًا من
حرصنا على تعزيز الهوية الوطنية وقيم االنتماء
والوالء للوطن وقيادته الرشيدة واالحتفاء برموزه
وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رئيس الدولة “حفظه اهلل” ،راعي
ومؤسس الجائزة ،وترسيخ معاني التالحم الوطني،
كما نعرب عن فخرنا بما حققته دولة اإلمارات من
منجزات منذ عهد االتحاد إلى يومنا هذا ،وهو ما
ال يحتذى بها في العطاء والتميز واإلبداع في
يعتبر مثا ً
مختلف نواحي الحياة اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية،
وغيرها من مناحي التطور والنمو التي تشهدها مسيرة االتحاد.
إننا إذ نسجل في هذا اليوم الكبير اعتزازنا بقادتنا ،ونقدّر لهم جهودهم المضنية في سبيل بناء
دولتنا الحديثة .لقد ُقدِّرَ لدولة اإلمارات العربية المتحدة أن يقودها رجال يملكون رؤية حكيمة
وإدراك ًا ألهميّة دور المجتمع بكل شرائحه في التنمية ،واألهم أن لديهم ثقة كبيرة بالشعب
وبقيمه وعاداته ووالئه.
دولة اإلمارات هي دولة اإلنجازات والطموحات التي تتحقق على أرض الواقع بسواعد أبنائها
وجهدهم وفكرهم ،ألنهم يحبون هذا الوطن ويقدمون الوالء والثقة لقيادته الرشيدة ويضحون
بالغالي والنفيس من أجله ..دولة تسابِقُ الزمن وتصرُّ على أن تكون في المقدمة .االتحاد روح
تسري متدفقة في شرايين األمة وقيم نبيلة تستوطن الوجدان بحكمة قيادتنا وصواب رؤيتها
وغزارة إنجازاتها العظيمة التي لفتت أنظار العالم وأبهرت العقول.
وبهذه المناسبة ترفع األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أسمى
آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
“حفظه اهلل” ،وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ،وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام
اإلمارات ،و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،ونواب الحكام وأولياء العهود ،بمناسبة اليوم الوطني السادس واألربعين لدولة
اإلمارات.
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 10سنوات من النجاح والريادة

تقرير صحفي نشرته وكالة أنباء اإلمارات بمناسبة
الذكرى العاشرة لتأسيس الجائزة

حققت دولة اإلمارات إنجازات
كبيرة وغير مسبوقة في
قطاع الزراعة ونخيل التمر
على الرغم من الطبيعة
الصحراوية القاسية والظروف
المناخية الصعبة وقلة مصادر
المياه وشح األمطار .ويعد
القطاع الزراعي ونخيل التمر
على وجه الخصوص جزءاً
مهمًا في حياة أبناء اإلمارات،
فقد كانت الشجرة المباركة
مصدرا رئيسيا للطعام
والمأوى وموردا للدخل.
جاء ذلك خالل تقرير صحفي نشرته وكالة أنباء اإلمارات في  19يوليو  2017بمناسبة مرور عشر
سنوات على إطالق جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،وكانت اإلمارات وما زالت
في مقدمة الدول التي منحت شجرة نخيل التمر اهتماما خاصا بفضل الرعاية التي حظيت بها من
قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،ودعم صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة .حيث تبوأت
مكانة عالمية مرموقة وساهمت بشكل بناء في االرتقاء بهذا القطاع والمحافظة على الموارد
وتنميتها ودعم األمن الغذائي العالمي من خالل العديد من المبادرات الهادفة والفعاليات المتميزة
التي حققت نجاحا كبيرا محليا وعربيا ودوليا.
ولقد أسس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي في العام  2007تقديرا من سموه للجهود واإلسهامات البارزة التي يقوم بها
األفراد والمؤسسات على السواء في مجال االبتكار الزراعي ونخيل التمر لتشجيعهم وتحفيزهم
على بذل الجهود للوصول بالقطاع الزراعي وشجرة نخيل التمر إلى أفضل المستويات.

41

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

 11مبادرة في “حب زايد ..الزراعة والنخيل”
أعلنت عنها الجائزة بمناسبة عام زايد 2018
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أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل ،عن تسمية عام 2018
في دولة اإلمارات العربية المتحدة بـ “عام زايد” ،وذلك احتفا ًء بالذكرى المئوية لميالد المغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،الوالد المؤسس لدولة اإلمارات ،الذي توفي بتاريخ 19رمضان1425
الموافق  2نوفمبر .2004
سيشهد عام زايد سلسلة من الفعاليات والمبادرات المحلية والعالمية التي تخلّد ذكرى القائد
المغفور له الشيخ زايد وتمجّد أثره وإرثه وترسّخ القيم التي غرسها وعمل جاهداً لنشرها عبر
مبادرات تعاونية ومبتكرة.
وانسجام ًا مع قيم المغفور له الشيخ زايد ،وبتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير
التسامح ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،فقد تبنت
األمانة العامة للجائزة مجموعة من المبادرات ذات العالقة بالهوية المؤسسية للجائزة تحت شعار
“في حب زايد الزراعة والنخيل” وهي بمثابة فرصة إلشراك الجمهور والفئات المستهدفة من
جميع األعمار والجنسيات في دولة اإلمارات وخارجها في برامج ومبادرات متنوعة.
حيث أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة حرص الجائزة على المساهمة في
عام زايد على النحو الذي يليق بصاحب المناسبة بدأناها بتكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدورتها العاشرة  ،2018والفائزين بجائزة المزارع المتميز والمزارع
المبتكر بدورتها األولى  ،2018وتنظيم المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر بمشاركة 181
باحث واكاديمي من  40دولة بالعالم ،وإصدار الطبعة الثانية من كتاب عبقرية زايد في الزراعة
والبيئة ،وسوف نصدر عدداً خاص ًا من مجلة الشجرة المباركة عن زايد والزراعة والنخيل في شهر
أغسطس  ،2018كما ستعقد األمانة العامة للجائزة ندوة علمية خاصة عن زايد والزراعة والنخيل
في شهر سبتمبر  2018القادم ،باإلضافة الى اطالق الدورة العاشرة من مسابقة “النخلة في
عيون العالم” واطالق الدورة الثالثة من مسابقة “النخلة بألسنة الشعراء”.
وأضاف سعادة األمين العام عزم الجائزة على اطالق مجموعة من المهرجانات الخاصة بنخيل
التمر على المستوى العربي كلها في حب زايد الزراعة والنخيل ،لما كان للمغفور له بإذن اهلل
الشيخ زايد من أثر طيب على المستوى العربي والدولي ،حيث تعمل األمانة العامة للجائزة على
ترجمة ما كان يحبه زايد وما كان يفعله زايد ،عبر إطالق الدورة األولى لمهرجان التمور األردنية
 23-21أكتوبر  2018بالتعاون مع وزارة الزراعة بالمملكة لألردنية الهاشمية وجمعية التمور
األردنية ،وإطالق الدورة الرابعة لمهرجان التمور المصرية في  09 - 07نوفمبر  2018بالتعاون
مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح بجمهورية مصر العربية ،واطالق الدورة الثانية
من المهرجان الدولي للتمور السودانية في  06-02أكتوبر  2018بالتعاون مع وزارة الزراعة
والغابات وجمعية رعاية وفالحة التمور السودانية.
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بمناسبة عام زايد 2018

سيبقى “زايد” نخلة باسقة ومصدر للعطاء االنساني

أكدت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أن التوجيه الذي صدر
عن سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” باعتماد
“ 2018عام زايد” بمناسبة ذكرى مرور مئة سنة على ميالده إنما يمثل أجمل صور الوالء والوفاء
لباني النهضة ومؤسس دولة االمارات العربية المتحدة المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان “طيب اهلل ثراه”  ،فقد تمتع الشيخ زايد برؤيتة العميقة اتجاه شجرة نخيل التمر
لما تمثله من أهمية استراتيجية لدولة االمارات العربية المتحدة حيث قال “رحمه اهلل”“ :النخلة
كانت وستظل بالنسبة لنا “شجرة الحياة” ونشأنا وترعرعنا معها واستفدنا من خيراتها الوفيرة
والمتنوعة حتى أصبح من المستحيل تخيل الحياة بدونها” كما كان يرى الشيخ زايد في الشجرة
المباركة أنها تمثل أسس وجذور الحضارة ومنبع القوة التي ساهمت في المحافظة على األجيال.
فاإليمان الذي وجدناه عند الشيخ زايد اتجاه الزراعة عموم ًا وحبه لشجرة نخيل التمر لم يكن له
مثيل بل يفوق المتوقع وكلنا نذكر الحوار الذي جرى بينه وبين الخبراء حول زراعة الصحراء حيث
لم يكن يشجعون زراعتها ويقولون إن نموها في الصحراء ووسط هذا المناخ أمر مستحيل ،فقال
لهم دعونا نجرب ..ووفقه اهلل ،ونجح في تحويل المنطقة الصحراوية الى منطقة خضراء ..مما
شجعه على االستمرار.
وأضاف سعادة األمين العام بأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي إنما تمثل
عربون وفاء وتقدير من راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
“حفظه اهلل” الى زايد رجل البيئة األول الذي أرسى حب النخلة في نفوس أبناء الوطن وزرع
ماليين األشجار في أرجاء الوطن .والجائزة إنما قامت لتعزيز هذا الموقع الريادي الذي حققته
دولة االمارات العربية المتحدة بفضل جهود الشيخ زايد “طيب اهلل ثراه” ورعاية صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” في خدمة شجرة نخيل التمر والعاملين
فيها على المستوى الوطني والدولي .كما تحظى الجائزة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة واهتمام سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،ومتابعة معالي الشيخ نهيان
مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.
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إعالن أسماء الفائزين في مسابقة
“النخلة في عيون العالم” بدورتها التاسعة 2018

 1021صورة أظهرت الحب الكبير في عيون  497مصور
يمثلون  26دولة حول العالم
أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أسماء الفائزين
بمسابقة التصوير الدولية “النخلة في عيون العالم” بدورتها التاسعة  2018التي تنظمها الجائزة
بالتعاون مع رابطة ابوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي ،برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل
نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة ،حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز األول فاز به المصور محمد البلوشي

المركز الثاني فاز به المصور أنتوني اوستريا

45

المركز الثالث فاز به المصور نضال السالمي

المركز الثالث مكرر فاز به المصور سلطان الزيدي

المركز الرابع فاز به المصور ماجد العامري

المركز الخامس فاز به المصور حمد الغانبوسي

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،معرب ًا عن سعادته عما حققته المسابقة خالل تسع
سنوات بما يعزز من عالقة اإلنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي
كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر .وخلق فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين
المصورين الضوئيين من كافة أنحاء العالم .وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة
نخيل التمر من خالل الصورة الفوتوغرافية وتشجيع ارتباط اإلنسان باألرض والبيئة.
وأضاف أمين عام الجائزة بأن الدورة التاسعة تميزت بمشاركة  497مصور يمثلون  26دولة حول
العالم ،وبلغ عدد الصور المشاركة  1021من أجمل الصور التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل
التمر وعالقتهم الحميمة بالشجرة المباركة.
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إعالن أسماء الفائزين بمسابقة
“النخلة بألسنة بالشعراء” بدورتها الثانية 2018

بمشاركة  81شاعر ،يمثلون  14دولة عربية
أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عن أسماء الفائزين
بمسابقة “النخلة بألسنة الشعراء” بدورتها الثانية  2018التي تنظمها األمانة العامة للجائزة
برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء الجائزة ،وجاءت
النتائج على النحو التالي:
 -1فاز بالمركز األول الشاعر أحمد بن محمد بن عبد اهلل المقبالي عن قصيدة بعنوان “النخيل”
 -2فاز بالمركز الثاني الشاعر عبد اهلل شافي عواد العنزي عن قصيدة بعنوان “غيدا الشجر”
 -3فاز بالمركز الثاني مكرر الشاعر راشد بن حمد بن محمد السنيدي عن قصيدة بعنوان “أم العطا”
 -4فاز بالمركز الثالث الشاعر عتيق خلفان سالم الكعبي عن قصيدة بعنوان “شموخ النخيل”
 -5فاز بالمركز الثالث مكرر الشاعر عبد العزيز بن حمد بن محمد العميري عن قصيدة بعنوان
“من مفرق العرجون”
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به
سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد األمين
العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي وأضاف بلغ عدد
المشاركين اإلجمالي في المسابقة بدورتها
الثانية  81شاعراً وشاعرة يمثلون 14
دول عربية هي اإلمارات العربية المتحدة
والمملكة العربية السعودية وجمهورية
مصر العربية والجمهورية العربية السورية
والجمهورية اليمنية وسلطنة عمان ومملكة
البحرين وجمهورية العراق والجمهورية
التونسية والمملكة األردنية الهاشمية
والجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية
ودولة فلسطين والجمهورية السودانية،
نظموا قصائدهم باللهجة النبطية في حب
النخلة وفضلها وأثرها.
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إعالن أسماء الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي بدورتها العاشرة 2018

نهيان مبارك ً :دعم ًخليفة بن زايد عزز من موقع
الجائزة إقليميا ودوليا

أعرب معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،عن تقديره للرعاية السامية التي تلقاها الجائزة من
القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة (حفظه اهلل)
ودعم الفريق أول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،وتقدير سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة .ما دفع الجائزة قدم ًا كي تتبوأ موقعها الريادي الذي وصلت إليه
على المستويين العربي والدولي ،وساهم في تعزيز دور اإلمارات في خدمة الشجرة المباركة
واالبتكار الزراعي حول العالم.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،يوم األحد  18فبراير  ،2018في قصر اإلمارات بالعاصمة
أبوظبي ،أعلن فيه أسماء الفائزين في الجائزة بدورتها العاشرة بحضور سعادة الدكتور هالل
حميد ساعد الكعبي ،عضو مجلس األمناء ،أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ،وأعضاء
اللجنة العلمية للجائزة وحضور سعادة مسلم عبيد الخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة
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الفوعة وسعادة الدكتورة أسمهان الوافي مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية .مؤكداً بأننا
فخورون بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجائزة خالل دورتها العاشرة بفضل الثقة الكبيرة
وتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.

الفائزون

وأضاف أمين عام الجائزة لقد تم تحديد الفائزين في الدورة العاشرة للجائزة وفق ًا للمعايير
واآلليات المتبعة في منح الجائزة ،وبناء على تقرير اللجنة العلمية وتحكيم األعمال المشاركة
واعتماد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة،
للفائزين ضمن فئات الجائزة الخمس ،فقد جاءت النتائج على النحو التالي:

فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة

الفائزة د .موريل غروس بالتازارد ،الجمهورية الفرنسية
أستاذ مساعد بمعهد العلوم المطورة ،جامعة مونبلييه
دراسة ألشجار النخيل البرية في سلطنة عمان

فئة المشاريع التنموية واالنتاجية الرائدة

الفائز :محمد سهيل محمد المزروعي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
الرئيس التنفيذي لمصنع تمور ليوا للصناعات الغذائية

فئة االبتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي (مناصفة)

الفائز :د .لويجي بورسيال :شركة فيوتشر أينوفيشن رايت سوليوشنز تيكنولوجي ،الجمهورية االيطالية
اختراع وتطوير المصيدة الجافة لسوسة النخيل الحمراء
الفائز مكرر :شركة بالتفورم ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
استخدام الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء

فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر واالبتكار الزراعي
الفائز :األستاذ الدكتور عبداهلل بن عبداهلل ،الجمهورية التونسية
خبير دولي في زراعة النخيل وإنتاج التمور
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إعالن أسماء الفائزين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر

بدوتها األولى 2018

أعلن سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة أسماء الفائزين بجائزة
المزارع المتميز المخصصة لمزارعي نخيل التمر باإلمارات العربية المتحدة والتي تنظمها األمانة
العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة ،وجاءت النتائج على النحو التالي:

فئة المزارع الكبيرة

الفائز بالمركز األول :راشد سعيد محمد سلطان العرياني
الفائز بالمركز األول مكرر :سعيد حمودة خميس العرياني
الفائز بالمركز الثاني :حميد سعيد محمد سلطان العرياني
الفائز بالمركز الثاني مكرر :ميرة خلفان عبد اهلل النعيمي

كما أشار سعادة مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة الى أهمية
جائزة المزارع المتميز في دعم وتحفيز المزارع االماراتي من أجل تطوير الخدمات الزراعية
وتحسين التمور اإلماراتية وتعزيز التنافسية على المستوى المحلي والدولي .وأثنى على االخوة
الفائزين المتميزين في زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى اإلمارات العربية المتحدة.
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األمانة العامة للجائزة تشارك في قافلة زايد الخير

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ضمن قافلة زايد الخير
في مدينة العين التي نظمتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة خالل الفترة  20 - 19أكتوبر2017
استعرضت فيه أبرز األنشطة والفعاليات وقامت بتعريف الجمهور والزوار خصوص ًا المهتمين
بزراعة النخيل وتشجيعهم للمشاركة ضمن فئات الجائزة على المستوى الدولي (جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي) او على المستوى المحلي (جائزة المزارع المتميز والمزارع
المبتكر) باإلضافة الى التعريف بمسابقة التصوير الدولية (النخلة في عيون العالم) ومسابقة
الشعر العربية (النخلة بألسنة الشعراء) من حيث شروط المشاركة وفترة تقديم الطلبات وآخر
موعد الستقبال الطلبات عبر الموقع االلكتروني للجائزة ،وإعالن أسماء الفائزين.
كما قامت الجائزة بتجهيز معرض للتصوير الفتوغرافي من الصور الفائزة والمميزة بدورتها
الثامنة  .2017حيث القت مشاركة الجائزة استحسان الحاضرين والزوار.
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التعريف بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر باإلمارات

الجائزة تشارك بمهرجان ليوا للرطب 2017

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بجناح خاص ضمن
مهرجان ليوا للرطب في دورته الثالثة عشر الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية
والتراثية في أبوظبي خالل الفترة  29 – 19يوليو  2017ركزت فيه على تعريف االخوة المزارعين
من أبناء دولة االمارات بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر التي أعلن عنها معالي الشيخ
نهيان مبارك آل نهيان وزيرالتسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي خالل حفل تكريم الفائزين بالجائزة في شهر مايو  ،2017حيث تشرف األمانة
العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة على هذه الجائزة التي تستهدف فيها األخوة المزارعين
المنتجين للتمور على مستوى دولة االمارات العربية المتحدة المسجلين لدى شركة الفوعة .لتكون
منصة لتقدير وتكريم المواطنين أبناء اإلمارات ،الذين قدموا إسهامات جليلة في هذا المجال.
وأشار سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة الى أن مهرجان ليوا للرطب يعتبر
أحد أكبر المنصات التي تعنى بنخيل التمر بإتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي التمور باإلمارات
والمنطقة االطالع على كل ما هو جديد في زراعة النخيل وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي.
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تشجيع المزارعين للمنافسة على
جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر باإلمارات

الجائزة تشارك بمهرجان ليوا عجمان للرطب 2017

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بجناح خاص ضمن
مهرجان ليوا عجمان للرطب في دورته الرابعة الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية بعجمان خالل
الفترة  4 – 2أغسطس  2017ركزت فيه على تعريف المزارعين من أبناء دولة االمارات العربية
المتحدة بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر التي أعلن عنها معالي الشيخ نهيان مبارك آل
نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي خالل
حفل تكريم الفائزين بالجائزة في شهر مايو الماضي ،حيث تشرف األمانة العامة للجائزة بالتعاون
مع شركة الفوعة على هذه الجائزة التي تستهدف فيها المزارعين المنتجين للتمور على مستوى
دولة االمارات العربية المتحدة المسجلين لدى شركة الفوعة .لتكون منصة لتقدير وتكريم
المواطنين أبناء اإلمارات ،الذين قدموا إسهامات جليلة في هذا المجال.
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الجائزة تشارك في المنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية 2018

االبتكار الزراعي يساهم في تعزيز األمن الغذائي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
بأعمال المنتدى العالمي لالبتكارات
الزراعية في دورته الخامسة الذي
استضافته العاصمة أبوظبي يومي  5و 6
فبراير  2018برعاية سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،حيث أكد
سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام
الجائزة في مداخلة ضمن جلسة االبتكار
في األمن الغذائي إلى أهمية الشراكة
بين القطاع العام والقطاع الخاص
والمجتمع األهلي من أجل تعزيز ثقافة
االبداع واالبتكار في مختلف قطاعات
العمل وخصوص ًا االبتكار الزراعي لما له
من أهمية استراتيجية في تعزيز األمن
الغذائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
وتحقيق التنمية المستدامة.
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وأضاف أمين عام الجائزة إن المنتدى العالمي
لالبتكارات الزراعية يعتبر منصة هامة نحاكي
بها  -ونحن في عام زايد -فكر مؤسس دولة
اإلمارات وراعي نهضتها الزراعية المغفور له
بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
“طيب اهلل ثراه” الذي أسس لمفهوم األمن
الغذائي عبر استدامة الموارد ،وخلق بيئة
جاذبة ألفضل الممارسات على مستوى العالم.
كما شاركت الجائزة في جلسات االبتكار لألمن
الغذائي التي جرت على هامش أعمال المنتدى
العالمي لالبتكارات الزراعية ضمن محور نخيل
التمر بمشاركة جهات االختصاص على مستوى
دولة اإلمارات ،تناول المشاركون تحديات قطاع
نخيل التمر باإلمارات والحلول المقترحة.
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األمانة العامة للجائزة تشارك بورشة عمل في جامعة خليفة

بشأن التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بورشة عمل بشأن
التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي نظمتها جامعة خليفة بأبوظبي خالل الفترة
من  22 - 20أغسطس  2017بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمحلية.
تهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على عمل دولة اإلمارات العربية المتحدة مع الوكالة
للطاقة الذرية في مجال تعزيز التطبيقات السليمة للعلوم والتكنولوجيا النووية من خالل برنامج
التعاون الفني ،وتكون ورشة العمل بمثابة منتدى لتسليط الضوء على المجاالت التي يمكن أن
تقوم فيها الوكالة بتقديم الدعم الفني للجهات الوطنية وتعزيز التواصل فيما بينها.
استعرض المشاركون خالل الورشة عدد من أوراق العمل أبرزها التالي:
 التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية. التعاون الفني اإلماراتي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مناقشة تعزيز سالمة األغذية .الطاقة النووية لتحسين صحة االنسان. تعزيز البيئة والمياه .أمن الطاقة النووية. تحسين الزراعة المستدامة واألمن الغذائي. -تحسين وتعزيز القدرات للبنية التحتية والتقنية.
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صدر عن األمانة العامة
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

الكتاب السنوي 2017

صدر عن األمانة العامة لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
الكتاب السنوي للجائزة  2017والذي تضمن
كافة فعاليات وأنشطة ومشاركات الجائزة
في دورتها التاسعة ,وتضمن الكتاب توثيق ًا
مصوراً لحفل تكريم الفائزين بالجائزة
بدورتها التاسعة ،كما اشتمل الكتاب على
توثيق مهرجان التمور المصرية الثاني
بسيوة  2016وافتتاح مصنع التمور
الحكومي بسيوة واطالق مسابقة التمور
المصرية والندوة العلمية الثانية للتمور
المصرية المرافقة للمهرجان ،واطالق
ورش عمل خاص بتطوير سلسلة القيمة
المضافة للتمور المصرية ،باإلضافة الى
مشاركات الجائزة في معرض سيال الشرق
األوسط بابوظبي  07-05ديسمبر 2016
وملتقى التمور الدولي ارفود بالمملكة
المغربية  30-27أكتوبر  ، 2016ومؤتمر
األمم المتحدة للتغير المناخي )COP22( 21
الذي عقد في مراكش من  18 - 07نوفمبر
 ، 2016ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب
بدورته السادسة والعشرين  27ابريل 03 -
مايو  ، 2016والمؤتمر الدولي لالستثمار
في قطاعي النخيل والتمور بسلطنة
عمان  25 - 23مايو  ، 2016ومهرجان ليوا
للرطب  30 - 20يوليو  ، 2016ومهرجان
ليوا عجمان للرطب  29 - 27يوليو ،2016
ومهرجان النخلة الخامس في دبا الحصن
 15 - 12أكتوبر .2016
كما صدر عن األمانة العامة للجائزة نشرة
أخبار الجائزة العدد  /5/يناير .2018
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كتاب “عبقرية زايد في الزراعة والبيئة” في طبعته الثانية

صدر عن الجائزة احتفاءً بعام زايد 2018

محمد بن زايد آل نهيان :زايد أثبت لخبراء الزراعة بالعالم أنه
ال يوجد مستحيل أمام اإلرادة
“إن كل من عرف المغفور له بإذن اهلل ،الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب اهلل ثراه)،
ّ
يدرك أن اهتمام سموه بالزراعة والبيئة لم يكن أمراً عادياً ،بل كان اهتمام ًا أثيراً لديه ،ال يتقدمه
إال إيمانه باهلل تعالى ،ثم باالتحاد وقوّته وازدهار الدولة وتطورها وتقدم المواطن ورفاهيته”.

بهذه الكلمات قدم صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،للطبعة الثانية من كتاب
“عبقرية زايد في الزراعة والبيئة” التي
صدرت عن األمانة العامة لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،
كجزء من مبادرات الجائزة بمناسبة
االحتفاء بعام زايد  2018لمؤلفه سعادة
الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي
أمين عام مجلس أبوظبي للجودة
والمطابقة ،عضو مجلس أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي .الذي قال في معرض تعريفه
ال من الرجال يستحقون
بالكتاب أن قلي ً
عن جدارة وصفهم بـ”صناع التاريخ”،
و”بناة األمم” ،ومن هؤالء المغفور له بإذن اهلل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب اهلل
ثراه) ،مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة وباني نهضتها .وراعي مسيرتها ،حتى تبوأت مكانة
مرموقة ،ليس في العالم العربي وحده ،بل في الدنيا بأسرها .وإن كان الشيخ زايد قد رحل،
فإن أعماله وإنجازاته في شتى جوانب الحياة باقية ،وهي راسخة على أرض اإلمارات يشهد بها
ّ
الجميع ،وتحفظها كتب التاريخ.
من جهته يقول سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
إن ما حققه الشيخ زايد (طيب اهلل ثراه) ،من إنجازات زراعية وبيئية على أرض
واالبتكار الزراعي ّ
اإلمارات على مدى ثالثة عقود ونيف ألشبه بالمعجزة ،وعلى المرء أن يتخيل ماليين األشجار
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التي ُغرست في صحراء اإلمارات ،وبها تحولت مئات آالف من الهكتارات الجرداء إلى غابات ومزارع
خضراء ظاللها وارفة ،تنتج ثمراً طيب ًا في وقت أجمع فيه الخبراء الزراعيون على استحالة زراعة
تلك الصحراء ،نظراً إلى طبيعة التربة وصعوبة المناخ في دولة اإلمارات ،والتي تقع ضمن
األقاليم األكثر جفاف ًا في العالم .لكنه (طيب اهلل ثراه) قد أثبت عكس ذلك ،وأصبحت إنجازاته
محل أنظار العالم وتتردد على كل لسان ،وأخذت الجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية
بدراسة تجربته البيئية واستخالص الدروس والعبر من نجاحات تلك التجربة الجريئة التي قلبت
كثيراً من المفاهيم المتعلقة باستحالة تغيير األوضاع البيئية في منطقة صحراوية .ولم يأتٍ
الفذّ.
ذلك من فراغ ،بل كان وراءه عبقريّة واضحة ،وإرادة كبيرة تميز بها ذلك القائد َ

وعن المزايا التي اتصف بها هذا الكتاب يقول مؤلفه سعادة الدكتور هالل الكعبي عضو مجلس
أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،يعتبر كتاب عبقرية زايد في الزراعة
وتعاقبها على مـرّ السنين،
َ
والبيئة ،مرجع متخصص ،رُوعي فيه التسلسل التاريخي لألحداث
يجمع مسيرة خضراء قادها المغفور له الشيخ زايد (طيب اهلل ثراه) ،بدءاً من تولّيه مسؤولية
ممثل الحاكم في مدينة العين والمنطقة الشرقية في العام 1946م وحتى عام 2004م ،سنة
وفاته (طيب اهلل ثراه) .يستعرض ويناقش اإلنجازات الزراعية والبيئية الكبيرة التي حققها
المغفور له الشيخ زايد على أرض اإلمارات .ويناقش الرؤية والفكر الزراعي والبيئي عند الشيخ
زايد ،ومفهوم “أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة” التي صدح بها مشجع ًا شعبه في وقت مبكر
من مسيرته .ويرصد أهم التحديات التي واجهها الشيخ زايد في مسيرته الخضراء ،وكيف تغلّب
عليها .كما يضم عدداً كبيراً من الروايات والمواقف الميدانية التي تعكس جهود الشيخ زايد
الفذة التي كان يتمتع بها والتي من وراءها حوّل أرض الصحراء إلى روضة تنتشر
وعبقريته ّ
في كل مكان .ولسوف يظل الشيخ زايد (طيب اهلل ثراه) أحد القادة الكبار وأهمهم في تاريخنا
المعاصر .فقد ضرب أسمَى معاني االستخالف في األرض بإنجازاته العظيمة ،وإخالصه لشعبه
وأمته العربية واإلسالمية ،وليده البيضاء التي امتدت طوال حياته بالخير والعطاء إلى البشرية
كافّة.
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كتاب الفائزين \ كتاب التصوير

صدر عن االمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي االصدار الثالث من سلسلة الكتب الخاص
بالفائزين والمكرمين بالجائزة تضم البحوث والدراسات والمشاريع واالبتكارات والشخصيات الفائزة بمختلف فئات
الجائزة على مدى ثالث سنوات متتالية 2017 - 2016 - 2015

صدر عن االمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي االصدار الثالث من سلسلة الكتب
الخاص بمسابقة التصوير الدولية “النخلة في عيون العالم” تضم الصور الفائزة والمتميزة على مدى ثالث سنوات
متتالية 2018 - 2017 - 2016
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الحملة اإلعالنية واإلعالمية للجائزة في دورتها العاشرة
إطالق حملة تسويق إلكتروني عبر المنافذ التالية:
 -1لوحات بحث إعالنية على موقع الجوجل ( ) Google Searchعبر دول العالم.
 -2اإلعالن في مواقع التواصل االجتماعي Facebook, Twitter, YouTube, Google+
 -3تحديث الموقع االلكتروني للجائزة ،باإلضافة إلى صفحات التواصل االجتماعي.
 -4قامت األمانة العامة للجائزة بإنتاج سلسلة من
المطبوعات مثل كتيب تعريفي عن الجائزة،
واستمارة الشروط الخاصة بالجائزة يحتوي
على معلومات حول تأسيس الجائزة وفئاتها
وشروط الترشح وقيمة الجوائز ،باللغتين
العربية واالنجليزية ،واستمارة المسابقة الدولية
للتصوير الفوتوغرافي بدورتها العاشرة ،2018
واستمارة مسابقة النخلة بالسنة الشعراء
بـدورتهـا الثـانيــة 2018م ،وتصميـم ونـشـر
اإلعالنات التجارية في الصحف المحلية الخاصة
بالجـائـزة في دورتهـا العـاشــرة 2018م ضمن
فئاتها الخمس ،مع طباعة بوست كارد صغير
للصور الفائزة والمتميزة في مسابقة التصوير
الفوتوغرافي ،وإصدار الكتاب السنوي للدورة
التاسعة 2017م.
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مجلة الشجرة المباركة

المجلد التاسع ،العدد األول مايو 2017

المجلد التاسع ،العدد الثاني نوفمبر 2017

المجلد التاسع ،العدد الثالث ديسمبر 2017

63
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احصائيات الجائزة 2018 - 2009

إجمالي عدد المشاركين بحسب فئات الجائزة

اﻟـــﺪورة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ

39

67

131

194

142

102

134

إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺪد اﻟﺪول

18

25

24

25

24

22

23

ﻋﺪد
اﻟﻔﺌــﺎت

ﻓﺌﺔ اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﺪراﺳـﺎت

ﻓﺌﺔ أﻓﻀﻞ
إﻧـﺘــﺎج

3
5
5
5
5
5
5

ﻓﺌﺔ أﻓﻀﻞ
ﺗﻘﻨﻴــﺔ

26
40
68
93
62
58
66

ﻓﺌﺔ أﻓﻀﻞ
ﻣــﺸــﺮوع

5
1
10
12
14
8
8

ﻓﺌﺔ أﻓﻀﻞ
ﺷـﺨﺼﻴــﺔ

7
17
27
24
8
17

2008

12
22
37
21
14
21

ﺣﻔﻞ اﻹﺷﻬﺎر اﻷول

8
7
14
25
21
14
22

94
79
586

5
5
5

37

25

48

201

169

1179

2017

2018

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2016

6
4
68

ﺣﻔﻞ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ

45
37
182

اﻟـــﺪورة
33
23
183

ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻋﺪد ﻓﺌﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن ﻓﺌﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرات
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﺮاﺋﺪة
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰون
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﺪد اﻟﺪول اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
23
26
160

65

ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
4
2
2
2
1
2
1

ﻋﺮب
1
2
2
3
3
1
4
2
18

ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ
4
3
3
4
3
5
4
7
6
5
44

أﺟﺎﻧﺐ
1
2
1
2

2
8

ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
2
2
2
4
1
1
3

1
2
18

ﻋﺮب
1
4
6
4
7
6
2

4
1
35

ﻋﺪد اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ

4

8

8

8

8

8

7

5

5

61

اﻟـــﺪورة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

اﻟﻤﺠﻤﻮع

إجمالي عدد الفائزين والمكرمين بالجائزة

أﺟﺎﻧﺐ
1
2
2
2
20

2016

4
1
6

66
ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺨﻴﻞ
واﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

26

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة

23

ﻓﺌﺔ
اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﻤﺘﻄﻮرة
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ

37

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن اﻟﻤﺘﻤﻴﺰون
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﺮ

4

ﻓﺌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

79

ﻋﺪد اﻟﻔﺌﺎت

5

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﺪول

25

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ

169

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة

% 15.52

ﻓﺌﺔ
اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﻤﺘﻄﻮرة
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ

% 15.43

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن اﻟﻤﺘﻤﻴﺰون
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﺮ

% 5.76

ﻓﺌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

% 49.7

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ

1179

اﻟﺪورة اﻟﻌﺎﺷﺮة ) ( 2018

ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺨﻴﻞ
واﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

% 13.57

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ) ( 2018 - 2009

67

20

6

اﻷﺟﺎﻧﺐ

ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ

44

اﻟﻌﺮب

اﻷﺟﺎﻧﺐ

8
ﻋﺪد اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ

61

اﻟﻌﺮب

35

ﻣﺸﺎرك

1179

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة

61

ﻓﺎﺋﺰ

اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

ﻣﺸﺎرك

1025
ﻋﺪد اﻟﻌﺮب
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

35
ﻓﺎﺋﺰ

18

18

ﻣﺸﺎرك

92
ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

18
ﻓﺎﺋﺰ

اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

ﻣﺸﺎرك

154
ﻋﺪد اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

8
ﻓﺎﺋﺰ

عدد المشاركين من
الدول العربيـــــــــــة
ﻣﻮرﻳﺘـﺎﻧـﻴــﺎ

1

عدد المشاركين من
الدول األجنبيـــــــــة
1

اﻟــﻴــﻤـــــــﻦ

2

1 2

10 3 2

اﻟـﺒــﺤــﺮﻳــﻦ

1 1 1

1 1

10 3 2

اﻟﻜــﻮﻳـــــﺖ

4 4 3

1

15 1 2

ﻋــــﻤــــــــﺎن

6 4 5 1

ﻗـــﻄـــــــــــﺮ

1 1

1 1

10

42 7 9

اﻟـﻤـﻜــﺴــﻴــﻚ

1

-

1

ﻫـــﻮﻟــــﻨـــــــــﺪا

1

-

1

ﺻــــــﺮﺑـــــﻴــــــــﺎ

1

-

1

إﺳــــــــﺒــﺎﻧــﻴــــﺎ

3 2 1

ﺑــــــﻨــــــﻴــــــــــﻦ

1

-

1

ﻧـــﻴــﺠـــﻴـــﺮﻳــــــﺎ

1

-

1

أﺛــﻴـــــﻮﺑـــﻴــــــــﺎ

1

-

1

1

-

3

1

-

1

1

-

2

ﻧـﻴـﻮزﻳــﻼﻧـــــﺪا

1

3

ﺗـــﻮﻧــــــﺲ

6 7 7 1 1

4 4

37 4 3

ﻓﻠـﺴـﻄﻴﻦ

3 1 1

2

5 1

25 7 5

ﺳـــــــﺮﻳﻼﻧـﻜـــﺎ

اﻟـﺴــﻮدان

5 11 3 1 2

2 3

40 1 12

اﻟـــﺼــــﻴــــــــــﻦ

1

اﻟـﺠــــﺰاﺋـــــﺮ

11 13 22 21 12 3 1

110 15 12

اﻟــﺪﻧـــﻤــــــﺎرك

2

2

ﻟـــﻴـــﺒـــﻴــــــﺎ

اﻟـﺒـﻮﺳــــــــﻨـــﺔ

1 2 1

4

1

1

6 1

ﺑـــﻨــــﺠـــﻼدش

1

3

اﻟﺼﻮﻣــﺎل

1 1 1

3

ﺑــﺎﻛــــﺴــــﺘـــﺎن

1 2 2

اﻷردن

7 4 7 1 2

3

-

8

8 8

49 4 8

اﻟــﻌــــــــﺮاق

17 15 14 19 15 12 6

128 14 16

ﻟـــﺒــﻨــــــــﺎن

1

1 1 1

1

-

5

اﻟـﻤــﻐـــﺮب

2

5 9 14

6 4

51 7 4

ﺳـــــــﻮرﻳـــﺎ

4 4 5 4 3

2 2

32 1 7

ﻣــــﺼـــــــــﺮ

25 14 25 36 25 9 4

230 41 51

1

1

اﻟـﻔــﻠــﺒــﻴــــــــﻦ
أﻟــﻤــــﺎﻧــــﻴــــــــﺎ

1

1

1

1

3

7
13 5 3

اﻟـــــﻴـــــﺎﺑــــــــﺎن

1

ﻛـــــــﻨـــــــــــــــــﺪا

1 2 1

اﺳـــــــــﺘــﺮاﻟـﻴــﺎ

1

إﻳـــــــــــــــــــــﺮان

1 1

ﺑـــﻮﻟــــــﻨــــــــــﺪا

1

1

اﻳــﻄــــﺎﻟـــﻴــــــــﺎ

1 1

1 1 2 3 2

13 1 1

اﻟـــــﻬـــــﻨـــــــــــﺪ

4 4 4 2

3

35 9

اﻟـــــﺴـــــﻮﻳــــﺪ

1
2

5

4

15 2 3

1

1

1 2

-

12 1 1

1

1

3

3

8

1

1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2018

اﻟــــﺪورة

2009
2010
2011

2012
2013
2014

اﻟــﺪوﻟـــﺔ

3

1 2

3 2

2

2015
2016
2017
2018

اﻟــﺪورة

68

أﻣـــــﺮﻳـــﻜـــــــــــﺎ

1

1
16 3
اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟـﺪوﻟـﺔ

2016

اﻻﻣــــﺎرات

7 10 12 22 7 7 6

92 9 12

أرﺗــــﻴــــــﺮﻳـــــــــﺎ

2017

7 2

19 12 16 25 9

131 24 17

ﺑــﺮﻳــﻄـــﺎﻧــﻴـــــﺎ

-

1

1

5 2 1

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻓــﺮﻧـــــــﺴـــــــــﺎ

-

1

1

2

6 2
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الفصل الثالث

حــــصــــــــاد

71

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

االفتتاح الرسمي للمهرجان الثالث للتمور المصرية
بسيوة 2017
بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد مهرجان سيوة يعزز
العالقة األخوية بين اإلمارات ومصر لتطوير قطاع نخيل التمر

برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ،شهدت واحة ومدينة
سيوة يوم السبت  18نوفمبر  2017االفتتاح الرسمي للدورة الثالثة لمهرجان التمور المصرية
الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة
والصناعة المصرية ومحافظة مطروح بحضور المستشار حسام خطاب نائب ًا عن المهندس
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومعالي اللواء عالء ابوزيد محافظ مطروح وسعادة سامي
النقبي المستشار االقتصادي بسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة بالقاهرة ،وسعادة الدكتور
عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وأصحاب السعادة
ممثلي السلك الدبلوماسي سعادة سمان مانا سفير جمهورية كمبوديا ،وسعادة هينادي التي
سفير جمهورية اوكرانيا ،وسعادة دو هوانج لونج سفيرة جمهورية فيتنام.

72

ويأتي تنظيم هذا المهرجان بمبادرة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،بهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة
التمور المصرية ،وإيجاد حلول تسويقية ناجعة مما يؤدي إلى رفع القيمة االقتصادية للتمور،
كما تؤكد هذه المكرمة على عمق العالقات األخوية الوثيقة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة
وجمهورية مصر العربية الشقيقة.
حيث أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد امين عام
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
في كلمة االفتتاح على أهمية هذه المكرمة من
دولة اإلمارات بناء على توجيهات سمو الشيخ
منصور بن زايد للتأكيد على العالقات المتينة
بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية
مصر العربية وضمن منظومة المشاريع التنموية
اإلماراتية في مصر ،حيث يعتبر مهرجان ومسابقة
التمور المصرية هذا بمثابة حدث وطني يقام
للعام الثالث على التوالي على مستوى جمهورية
مصر العربية ،وأعرب االمين العام عن تقديره
للتعاون الكبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية
والخاصة في جمهورية مصر العربية التي أبدت
استعدادها للتعاون وتوفير الدعم الالزم إلنجاح
هذا المهرجان،
إضافة إلى الجهود الكبيرة لألمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،
وسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة بالقاهرة وتقديمها لكافة التسهيالت لضمان نجاح
المهرجان وتحقيق أهدافه.
من جهته أعرب المستشار حسام خطاب في كلمته
باإلنابة عن معالي المهندس طارق قابيل وزير
التجارة والصناعة عن سعادته بالنجاح المتواصل
للمهرجان في دوراته الثالث وأضاف إن هذا
المهرجان له أهمية كبيرة ساهم في تحقيق رؤية
الوزارة في ضوء حرصها على تطوير القطاعات
الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر
فيها مزايا تنافسية كبيرة وذلك للمساهمة في
تحقيق خطة الوزارة في زيادة مساهمة قطاع
الصناعة في الناتج المحلى اإلجمالي لتصل الى
 ٪ 23عام  2020بدال من  ٪ 18حاليا وهو ما يضمن
توفير  3ماليين فرصة عمل جديدة مع تحقيق زيادة
بالصادرات السلعية المصرية بنسبة  ٪ 10سنوياً.
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واكد معالي اللواء عالء أبو زيد محافظ مطروح
في كلمته بأن الهدف من إقامة مهرجان التمور
بواحة سيوة ،هو تقديم الدعم الفني واللوجستي
والتسويقي للتمور بالواحة ،نظراً لتميز تمورها
بالجودة العالية ،وإنتاجيتها الضخمة عن باقي
الدول الشهيرة بإنتاج التمور ،الفت ًا إلى حرص جائزة
خليفة اإلمارتية على تقديم الدراسات والبحوث
للحفاظ على التمور كعنصر غذائي مهم .وأوضح
بأن جميع المحافظات ،تشارك بالمعرض المصاحب
لفعاليات المهرجان بأجود أنواع التمور ،باإلضافة
إلى مشاركة عدد من الدول العربية المهتمة بزراعة
النخيل.
وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد افتتحت أعمال المهرجان يوم األربعاء  15نوفمبر 2017
بمشاركة  189عارض ًا يمثلون أربع دول عربية هي جمهورية السودان ،اإلمارات العربية المتحدة،
جمهورية ليبيا ،جمهورية مصر العربية .ضمن  130جناح في القرية األولمبية بمدينة سيوة
وسط حضور شعبي كبير من مختلف فئات المجتمع باإلضافة الى رجال األعمال والشركات
أتت خصيص ًا لالطالع على أفضل التمور المصرية وإتاحة الفرصة للمزارعين والمنتجين لعقد
صفقات تجارية مع الشركات الموردة.
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كما اشتمل المهرجان على ندوة علمية قدمت فيها  17بحث ًا متخصص ًا في زراعة النخيل وإنتاج
التمور ضمن أربع محاور هي زراعة وخدمة التمور ،واآلفات واالمراض ،والتصنيع والتخزين
والجودة ،والتسويق والتصدير .وقدمت فرقة مسرح العرائس عرض ًا مسرحي ًا ألول مرة بعنوان
(بلحك فين يا عمدة) استهدف نقل الوعي لمزارعي النخيل بلغة شعبية بسيطة تركت أثراً ايجابي ًا
لدى المزارعين بواحات سيوة.
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نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

 300ألف جنيه مصري للفائزين بعشر فئات

تكريم الفائزين بمسابقة التمور المصرية
بدورتها الثالثة “سيوة ”2017

احتفل مزارعو نخيل التمر في جمهورية مصر العربية بفوزهم بجوائز مسابقة التمور المصرية
في دورتها الثالثة  2017التي نظمتها األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية “يونيدو” ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة “الفاو” ومحافظة مطروح.
جاء ذلك خالل حفل االفتتاح الرسمي لمهرجان التمور المصرية في دورته الثالثة  2017الذي
جرى صباح يوم السبت الموافق  18نوفمبر  2017برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وحضور كل من معالي وزير التجارة والصناعة نائب ًا عن السيد رئيس الجمهورية المهندس طارق
قابيل ،ومعالى وزير الزراعة واستصالح األراضي الدكتور عبد المنعم البنا ،وسعادة سفير دولة
اإلمارات العربية المتحدة المهندس جمعة مبارك الجنيبى ،وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين
عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،وسيادة اللواء عالء أبوزيد ،محافظ
مطروح،
حيث بلغت قيمة الجوائز التي قدمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
للفائزين  300ألف جنيه مصري موزعة على عشر فئات بمعدل  30ألف جنيه لكل فائز ،وجرى
تكريمهم بحضور ضيوف المهرجان الرسمي وجاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:
 1فئة أفضل مزارع منتج لصنف تمور سيوي “صعيدي”
 2فئة أفضل بحث مقدم لتطوير زراعات النخيل وتقنيات التمور
 3فئة أفضل نموذج لمنتج فلكلوري من المادة السليولوزية لنخيل التمر
 4فئة أفضل مزارع نخيل يقتني أصناف ًا متعددة من نخيل التمر
 5فئة أفضل تقنيات مستخدمة
 6فئة أفضل زراعة عضوية مطبقة مع االستفادة من المخلفات
 7فئة أفضل منتج من التمور
 8فئة أفضل مصنع وبيت لتعبئة التمور
 9فئة أفضل عبوات تغليف وتعبئة للتمور
 10فئة أفضل شخصية خدمت واحة سيوة والواحات الغربية
حيث أعرب الفائزون عن تقديرهم لدولة اإلمارات العربية المتحدة ممثلة بجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي على دعمها الالمحدود لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور المصرية،
وسعادتهم بالفوز بمسابقات المهرجان عاقدين العزم على تطوير هذا القطاع لتحقيق التنمية
المستدامة للمجتمع المحلي.
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خبراء النخيل يركزون على زراعة وخدمة التمور وسبل
مكافحة اآلفات واألمراض وتسويق وتصدير التمور المصرية
ً

 17بحثا في الندوة العلمية الثالثة لنخيل التمر
بمهرجان سيوة 2017

انطلقت الخميس  16نوفمبر  2017أعمال الندوة العلمية الثالثة ضمن المهرجان الثالث للتمور
المصرية بسيوة بمشاركة  17باحث ًا يمثلون نخبة من الخبراء والمستشارين واألكاديميين
الدوليين المختصين بزراعة النخيل وإنتاج التمور من مختلف المؤسسات الحكومية والمراكز
البحثية في جمهورية مصر العربية والدول العربية ،ضمن أربع جلسات علمية ،افتتحت الندوة
بكلمة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي أكد فيها على أهمية البحث العلمية في تطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور مشيداً بالجهود
العلمية التي بذلت من كافة جهات االختصاص لتطوير هذا القطاع على مستوى جمهورية مصر
العربية بالتعاون مع األمانة العامة للجائزة والمنظمات الدولية ذات العالقة.
كما رحبت سعادة المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار في
وزارة التجارة والصناعة بالمشاركين بالندوة العلمية المرافقة لفعاليات المهرجان الثالث للتمور
المصرية بسيوة  2017وأكدت على أهمية الجهود العلمية المقدمة في الندوة كونها تعكس ما
وصلت إليه نتائج البحوث في مختلف الهيئات ومراكز البحث العلمي بمصر.
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الجائزة تتعاون مع شركة فينيكس إنك لتطوير مهرجان
سيوة

ومحافظ مطروح يطلع على مشروع تنمية غرب
سيوة على هامش المهرجان الثالث للتمور المصرية
بسيوة 2017

وقعت األمانة العامة للجائزة مذكرة تفاهم مع شركة فينيكس إنك المصرية ،من أجل العمل مع ًا
لتطوير فعاليات المهرجان ليصبح بمثابة كيان مؤسسي تتسع مهامه لتشمل العديد من أنشطة
التنمية المستدامة وفق رؤيتهما المشتركة .وتطوير خطة عمل مشتركة تحدد استراتيجية
وأهداف تطوير أنشطة المهرجان .وإيجاد اآلليات الالزمة لتسويق المهرجان عالمي ًا بما يلزم ذلك
من أنشطة مواكبة كالمعارض والمؤتمرات المصاحبة لفعالياته.

كما اطلع معالي اللواء عالء أبوزيد محافظ مطروح بحضور الوفود الرسمية لمهرجان سيوة ،على
مشروع تنمية غرب سيوة الذي تشرف على تنفيذه مجموعة فينيكس إنك.
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على هامش المهرجان الثالث للتمور المصرية بسيوة 2017

افتتاح “السوق السيوي” للمحافظة على الحرف
التقليدية وتنشيط السياحة المستدامة

شكلت قرية تازيري والتي تعني “البدر المكتمل” باللغة األمازيغية التي يتحدث بها أهل واحة
ال لجميع مكونات مشروع غرب سيوة للتنمية المستدامة .ومنذ الشروع في
سيوة ،مختبراً متكام ً
بنائها عام  2007قدمت تازيري تجربة فريدة للعودة إلى الطبيعة األم يستمتع فيها الزائر بالطاقة
السحرية الحقيقية لسيوة ويطلع من خاللها على اإلمكانيات الكامنة في استحضار مكونات
الحضارة العريقة للمكان والثقافة الغنية لسكانه ،جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقد بقرية
تازيري اكدت فيه السيدة هدى فيصل الشعبي رئيس القسم الثقافي بمشروع تنمية غرب سيوة
أن قرية تازيري تحتوي على مجموعة من ورش العمل اليدوية ،وسوق للمنتجات السيوية ،ومكتبة
تراثية ،ومتحف للقطع االثرية ،باإلضافة إلى مزارع عضوية ،ومطعم وحرس للخيول العربية،
وفندق بيئي ،مشيرة إلى أن المشروع يتضمن مخطط متكامل إلنشاء مجمع سكني مبني بالطرق
التقليدية للبيوت السيوية مع تطوير تقنيات مبتكرة للطاقة البديلة والحلول صديقة البيئة.
وتضيف السيدة هدى الشعبي أن السوق السيوي سوف يتيح فرصة ذهبية تجتمع فيها األنشطة
االقتصادية واالجتماعية في بيئة تحاكي الطريقة التقليدية التي اعتاد أهل سيوة على ممارستها
منذ قديم الزمان مع فتح نافذة على األسواق المحلية والعالمية من خالل زوار قرية تازيري من
جميع أنحاء المعمورة وكذلك موقعها على شبكة االنترنت.
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مزارعو سيوة يتنافسون بعرض أفخر التمور في المهرجان
الثالث للتمور المصرية

 189عارض من  4دول يشاركون في معرض التمور
المصرية الثالث  2017بالقرية األولمبية بسيوة

تحت رعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدأت فعاليات مهرجان التمور المصرية
بدورته الثالثة  2017بمشاركة دولية واسعة وصلت الى  189عارض ًا ضمن  121جناح ًا يمثلون 4
دول هي دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان ودولة ليبيا وجمهورية مصر العربية.
الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة
والصناعة وبالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” ومنظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة “الفاو “ ومحافظة مطروح والشبكة الدولية لنخيل التمر وجمعية
أصدقاء النخلة باإلمارات وجمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة ،وجمعية
سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة .حيث قدم العارضون أجود أنواع التمور المصرية ومشتقاتها
التي تدخل في مختلف الصناعات الغذائية.
وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد افتتحت أجنحة المعرض في القرية األولمبية بمدينة سيوة
يوم  15نوفمبر  2017وسط حضور شعبي كبير من مختلف فئات المجتمع باإلضافة إلى رجال
األعمال والشركات أتت خصيص ًا لالطالع على أفضل التمور المصرية وإتاحة الفرصة للمزارعين
والمنتجين لعقد صفقات تجارية مع الشركات ،علم ًا بأن المهرجان في دورته الثالثة شكل منعطف ًا
رئيسي ًا في زراعة النخيل وإنتاج التمور بل في تصدير التمور المصرية ،وقد تميز المهرجان لهذا
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العام بعدد من النقاط أبرزها النجاح المتواصل وزيادة في عدد المشاركين في المهرجان أو في
مسابقة التمور باإلضافة الى حضور عدد من رجال االعمال المستثمرين في قطاع نخيل التمر
نذكر منهم تجار من إندونيسيا ومن ألمانيا ومن الهند ومن طاجكستان ومن فيتنام بدعوة من
مجلس الصادرات الغذائية المصرية .حيث وفرت لهم اللجنة المنظمة للمهرجان فرصة لعقد
لقاءات عمل ثنائية ومباشرة مع المزارعين ومنتجي التمور المصرية من خالل المهرجان.

من جهة ثانية وبحسب إحصائيات وزارة التجارة والصناعة المصرية فقد أثمرت جهود اإلمارات
في دعم قطاع نخيل التمر بجمهورية مصر العربية إلى زيادة صادرات التمور المصرية في
الكمية بنسبة  % 8وزيادة في القيمة  % 19وزيادة في السعر بنسبة  % 10وزيادة في فتح أسواق
دولية بنسبة  . % 11حيث تعد مصر أكبر الدول التي حققت نمواً في نسبة الصادرات في عام
 2016مقارنة بعام  2015بين أكبر  10دول مصدرة للتمور في العالم بنسبة زيادة قدرها 25%
في قيمة الصادرات وفق ًا لتقدير وزارة التجارة والصناعة المصرية.
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أطلقته مجموعة فينيكس إنك على هامش مهرجان التمور
المصرية بسيوة 2017

برنامج للدراسات العليا حول التنمية المستدامة بسيوة

أعلنت مجموعة فينيكس إنك عن إطالق أول برنامج من نوعه للدراسات العليا حول التنمية
المستدامة في مدينة سيوة بجمهورية مصر العربية على هامش فعاليات المهرجان الثالث
للتمور المصرية بسيوة  2017الذي تنظمه االمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح ،حيث من المرتقب أن
يغطي دبلوم الدراسات العليا المواضيع التالية :االقتصاد المستدام للنظم اإليكولوجية ،وتطوير
الصناعات صديقة البيئية ،والنظم االجتماعية-االقتصادية للواحات ،والنظم المالية الخضراء،
وتنمية التراث الزراعي.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته السيدة هدى فيصل الشعبي رئيسة القسم الثقافي في
شركة فينيكس إنك يوم  17نوفمبر  2017بمنتجع تازيري بسيوة بحضور كل من سعادة رضا
بعلبكي مستشار مجموعة فينكس وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،ومعالي الدكتور محمد مرابط المستشار الحالي للبحث
والتطوير في المملكة المغربية ،وممثلي وسائل اإلعالم بمصر .حيث أكدت هدى الشعبي على
أهمية توازن وانسجام اإلنسان مع محيطه الحيوي عبر نمط حياة صديق للبيئة وأكثر استدامة
يراعي مفردات البيئية المحلية وثقافتها ويساهم في تمكين المجتمع لمواجهة تحديات العصر
وتحقيق التنمية المستدامة.
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إنجاز جديد لواحات سيوة بدعم األمانة العامة للجائزة

 200مزرعة نخيل تنال شهادة المطابقة
لإلنتاج العضوي بحسب قانون اإلتحاد
األوروبي و القانون االميركي

في خطوة نوعية نالت  200مزرعة نخيل بواحات سيوة بجمهورية مصر العربية شهادة المطابقة
لإلنتاج العضوي بحسب قانون االتحاد األوروبي والقانون األمريكي ،بعدما قامت جمعية سيوة
لتنمية المجتمع وحماية البيئة بتأهيل وتدريب أكثر من  200مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة
بالتعاون مع مركز البحر األبيض المتوسط لالعتماد والتفتيش الزراعي بإشراف ودعم األمانة
العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
أكد ذلك سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي مشيداً بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات في دعم وتنمية قطاع نخيل التمر في جمهورية
مصر العربية .مضيف ًا بأن شهادة الزراعة العضوية للتمور المصرية بواحة سيوة سوف تتيح
المجال ألصحاب المزارع من تسويق منتجاتهم في السواق المحلية والدولية بطريقة أفضل
وبسعر أعلى ،كما تساهم في خلق فرصة للمنافسة على المستوى اإلقليمي والدولي عبر فتح
أسواق جديدة لوصول التمور المصرية إلى األسواق الدولية.
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بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

اإلمارات تخصص  8مليون درهم لدعم وتطوير قطاع
نخيل التمر في جمهورية مصر العربية

أعلن سعادة المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى جمهورية
مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عن تنظيم المهرجان الثالث للتمور في
مدينة سيوة بمحافظة مطروح خالل الفترة من  10 - 08نوفمبر  2017تحت رعاية فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وإشراف وزارة التجارة والصناعة المصرية
وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،وذلك بعد النجاح الذي حققه المهرجان
األول والثاني للتمور المصرية بسيوة ،جاء ذلك خالل حفل اإلعالن عن عدد من المشروعات
التنموية لتطوير قطاع نخيل التمر بقيمة ثمانية ماليين درهم إماراتي سيتم تنفيذها في عدد
من المحافظات المصرية .استضافته وزارة التجارة والصناعة المصرية يوم االثنين  21أغسطس
 2017بحضور معالي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ومعالي عبد المنعم البنا
وزير الزراعة واستصالح األراضي في جمهورية مصر العربية وسعادة المهندس جمعة مبارك
الجنيبي سفير دولة االمارات العربية المتحدة في القاهرة .وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين
عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ومعالي اللواء محمد كمال الدالي محافظ
الجيزة ومعالي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.
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ويأتي هذا النجاح كتوثيق ألطر التعاون بين الدولتين ،ونموذج ًا للعالقات الوطيدة والمتميزة بين
االمارات ومصر التي أرساها المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وستكملها
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” وولي العهد صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وفخامة الرئيس عبد
الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حيث نعمل يداً واحدة من أجل االرتقاء بقطاع
النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية.
كما أشار سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي ،إلى أن هذا الدعم اإلماراتي سوف يشتمل على استقدام عدد من الخبراء الدوليين
لتقديم الدعم الفني واالستشارات الفنية ونقل التكنولوجيا على مدار سلسلة القيمة المضافة
لقطاع التمور بمصر لصالح مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي التابع
لوزارة التجارة والصناعة المصرية .باإلضافة إلى تطوير مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي
في محافظة الوادي الجديد ،وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية في محافظة الجيزة.
مؤكداً أهمية هذه المكرمة السامية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة للنهوض بقطاع نخيل التمر زراعة وصناعة وتجارة وتأهيلها
للمنافسة في األسواق الدولية ما يؤكد على عمق العالقات األخوية بين دولة اإلمارات العربية
المتحدة وجمهورية مصر العربية والمصداقية العالية التي حققتها الجائزة على المستوى الوطني
واإلقليمي والدولي بمتابعة من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس
أمناء الجائزة.

85

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

مذكرة تفاهم بين اإلمارات والسودان لتنظم
المهرجان الدولي األول للتمور السودانية 2017

النائب األول لرئيس جمهورية السودان يستقبل
وفداً من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

استقبل معالي الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب األول لرئيس جمهورية السودان
ورئيس مجلس الوزراء يوم  9أغسطس  2017وفد األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي برئاسة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وحضور سعادة بدر الدين الشيخ حسن وكيل وزارة الزراعة والغابات
االتحادي ،وممثلي جمعية فالحة ورعاية نخيل التمر السودانية ،استعرض فيه جهود دولة اإلمارات
العربية المتحدة لتنظيم المهرجان الدولي األول للتمور السودانية من  09 - 05ديسمبر 2017
مشيداً بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون
الرئاسة في تنظيم المهرجان ودعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان.
وفي تصريح صحفي أدلى به سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة االمارات العربية المتحدة
في الخرطوم ،قال يأتي توقيع المذكرة بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لتنظيم مهرجان التمور السودانية  2017بالتعاون مع
وزارة الزراعة والغابات االتحادية وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية وبالتنسيق مع سفارة
دولة االمارات العربية المتحدة في الخرطوم .كي تساهم في تطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور
بجمهورية السودان الشقيقة .وأضاف بأن توقيع مذكرة التفاهم مع األخوة في السودان يؤكد على
المصداقية العالية التي حققتها الجائزة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.
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بإشراف األمانة العامة للجائزة وبالتعاون مع وزارة الزراعة
والغابات وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية

افتتاح المهرجان الدولي األول للتمور السودانية
بالخرطوم 2017
بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
مهرجان الخرطوم جاء لتعزيز ولتطوير العالقة األخوية
بين اإلمارات والسودان لتطوير قطاع نخيل التمر

تحت رعاية وحضور الفريق أول
ركن بكري حسن صالح النائب
األول لرئيس الجمهورية ،رئيس
مجلس الوزراء ،شهدت العاصمة
السودانية افتتاح المهرجان الدولي
األول للتمور السودانية يوم الثالثاء
 05ديسمبر  2017بقاعة الصداقة
بحضور معالي الدكتور عبد اللطيف
العجيمي وزير الزراعة والغابات
االتحادي وسعادة حمد محمد
حميد الجنيبي سفير دولة االمارات
العربية المتحدة بالخرطوم،
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وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة ،أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وسعادة الدكتور هالل الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة
وسعادة الدكتور حمد علي قنيف رئيس مجلس أمناء جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية.

حيث أكد النائب األول لرئيس الجمهورية خالل حفل االفتتاح على أهمية العالقة التاريخية
المتميزة التي تربط جمهورية السودان ودولة االمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد وفي
مختلف المجاالت خصوص ًا في مجال االستثمار الزراعي ،مشيداً بالمواقف النبيلة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة الداعة لألخوة واألشقاء العرب في كل مكان ،وبجهود األمانة العامة لجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في تنظيم هذا المهرجان الوطني الكبير األول من
نوعه على هذا المستوى.
وقد أدلى سعادة الدكتور
عبدالوهاب زايد ،أمين عام
الجائزة أن تنظيم هذا المهرجان
يأتي بمبادرة كريمة من سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،بإشراف األمانة
العامة لجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
وبالتعاون مع وزارة الزراعة
والغابات وجمعية فالحة ورعاية
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النخيل السودانية ،وجمعية أصدقاء النخلة اإلماراتية بهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط
زراعة التمور بالسودان ،كما تؤكد هذه المكرمة على عمق العالقات األخوية الوثيقة بين دولة
اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان ،وتعزيز أواصر التعاون المشترك في القطاع
الزراعي بين البلدين ،وكذلك إبراز الدور الرائد لدولة اإلمارات في دعمها واهتمامها بقطاع نخيل
التمر ،وكافة المشاريع الهادفة إلى تطويره وتنميته زراعة وإنتاج ًا وتسويق ًا على المستويين
العربي والعالمي.
حيث أكد سعادة حمد محمد حميد
الجنيبي سفير دولة االمارات العربية
المتحدة في الخرطوم في كلمة
االفتتاح على أهمية المهرجان في
دعم العالقات المتينة بين دولة
اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية
السودان ،حيث يعتبر المهرجان الدولي
األول للتمور السودانية واألنشطة
والمسابقات المرافقة له بمثابة
حدث وطني يقام ألول مرة على هذا
المستوى بالسودان ،وأعرب الجنيبي عن تقديره للتعاون الكبير من كافة جهات االختصاص
من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في السودان التي أبدت استعدادها للتعاون وتوفير
الدعم الالزم إلنجاح هذا المهرجان ،إضافة إلى الجهود الكبيرة لألمانة العامة لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،وسفارة اإلمارات بالخرطوم وتقديمها لكافة التسهيالت
لضمان نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.
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تكريم الفائزين بأربع مسابقات
ضمن المهرجان الدولي األول للتمور السودانية 2017

احتفل الوسط الثقافي في العاصمة السودانية الخرطوم بتكريم الفائزين بالمسابقات المرافقة
ضمن المهرجان الدولي األول للتمور السودانية  2017الذي نظمته األمانة العامة لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية،
برعاية وحضور الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب األول لرئيس الجمهورية ،رئيس
مجلس الوزراء ،حيث أعرب سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة عن سعادته على
النجاح الذي حققته المسابقات األربع في دورتها األولى وهي مسابقة النخلة في عيون المصور
السوداني ،والنخلة بلسان الشعر العامي بالسودان والنخلة بلسان الشعر الفصيح بالسودان،
والنخلة في الفن التشكيلي بالسودان .مشيراً الى التحفيز والحراك الثقافي واالجتماعي الكبير
الذي اوجدته في المجتمع السوداني حيث تنافس المئات على شرف الفوز بها ،ما كان له كبير األثر
على الجهات المشاركة .وكانت النتائج على النحو التالي:

مسابقة النخلة في عيون المصور السوداني:

المركز األول فاز به المصور عبد المهيمن سيد ،والمركز الثاني فاز به المصور حسان محمد آدم،
والمركز الثالث فاز به المصور حق اهلل الشيخ مساعد.

مسابقة النخلة بلسان الشعر الفصيح بالسودان:

المركز الثاني فاز به الشاعر محمد عبد العليم محمد حسن ،اما المركز األول والمركز الثالث فقد
تم حجبهما.

مسابقة النخلة بلسان الشعر العامي بالسودان:

المركز األول فاز به الشاعر محمد احمد علي محمد ،والمركز الثاني فاز به الشاعر تاج السر
عثمان محمد الطيب ،والمركز الثالث فاز به الشاعر محمد زين أبو القاسم.

90

مسابقة النخلة في الفن التشكيلي السوداني:

المركز األول فاز به الفنان التشكيلي ماهر محمد احمد ،والمركز الثاني فاز به الفنان التشكيلي
عدالن يوسف ،والمركز الثالث فاز به الفنانة التشكيلية النبوة عثمان عوض اهلل.
وتم توزيع الجوائز على النحو التالي :الفائز بالمركز األول نال  10000عشرة آالف جنيه سوداني
وشهادة تقدير ودرع تذكاري ،والفائز بالمركز الثاني نال  5000خمسة آالف جنيه سوداني
وشهادة تقدير ودرع تذكاري ،والفائز بالمركز الثالث نال  3000ثالثة آالف جنيه سوداني وشهادة
تقدير ودرع تذكاري.
حيث أعرب الفائزون عن تقديرهم لدولة اإلمارات العربية المتحدة ممثلة بجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي على دعمها الالمحدود لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور
السودانية ،وسعادتهم بالفوز بمسابقات المهرجان عاقدين العزم على تطوير هذا القطاع
لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المحلي بالسودان.

الفائزون بمسابقة التمور السودانية 2017

خالل حفل االفتتاح جرى تكريم الفائزين بمسابقة التمور السودانية بدورتها األولى وكانت
النتائج على النحو التالي:
فئة أفضل شخصية أو جهة خدمت قطاع التمور بالسودان فازت بها هيئة البحوث الزراعية بالسودان
فئة أفضل بحث تطبيقي في قطاع التمور بالسودان فاز بها الدكتور داوود حسين داوود
فئة أفضل مزارع منتج لصنف البركاوي فاز بها أمير علي الحسن
فئة أفضل مزارع منتج لصنف القنديال فاز بها إبراهيم محمد محمد صالح
فئة أفضل مزارع منتج لصنف الخالص فاز بها الدكتور صالح علي صالح
فئة أفضل مزارع منتج لصنف المجهول فاز بها الدكتور محمد عثمان حسن الكاروري
فئة أفضل منتج صناعة يدوية من شجرة نخيل التمر فاز بها عز الدين حسن
فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور السودانية فاز بها عبد اإلله أحمد
فئة أفضل منتج غذائي من التمور يدوياً فازت بها فتحية محمد الحسن
فئة أفضل مزرعة نموذجية فاز بها صالح بشير النفيدي
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خبراء النخيل يركزون على الموضوعات التي تحاكي واقع زراعة
النخيل ًوإنتاج وتصنيع التمور في السودان

 16بحثا في الندوة العلمية للمهرجان الدولي األول
للتمور السودانية 2017

انطلقت يوم األربعاء الموافق  06ديسمبر  2017أعمال الندوة العلمية المرافقة للمهرجان الدولي
األول للتمور السودانية  2017الذي تستضيفه العاصمة الخرطوم وتنظمه األمانة العامة لجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات االتحادية
وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية برعاية الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب األول
لرئيس جمهورية ،رئيس مجلس الوزراء بالسودان ،قدمت فيه  16ورقة علمية بمشاركة نخبة
من الخبراء والباحثين األكاديميين السودانيين والدوليين والعرب المختصين ضمن أربع جلسات
علمية ،افتتحت الندوة بكلمة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أكد فيها على أهمية البحث العلمي في تطوير قطاع النخيل وإنتاج
التمور مشيداً بالجهود العلمية التي بذلت من كافة جهات االختصاص لتطوير هذا القطاع على
مستوى جمهورية السودان بالتعاون مع األمانة العامة للجائزة والمنظمات الدولية ذات العالقة .كما
استعرض جهود األمانة العامة للجائزة على مدى عشر سنوات مضت في دعم وتطوير قطاع نخيل
التمر على المستوى اإلقليمي والدولي.
ركزت األوراق العلمية التي قدمت بالندوة العلمية المرافقة للمهرجان على عدد من الموضوعات
التي تحاكي واقع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور في السودان ،أهمها مالئمة األصناف
المختلفة من النخيل للظروف المناخية في السودان قدمها د .محمد خيري ،ثم األثر الميتازيني
على جودة األصناف وموعد النضج والمقترح النتخاب افحل تمور سودانية قدمها د .داوود حسين،
وعرضت د .فاطمة عبد الرؤوف ورقة بعنوان تقانات النخيل المجازة من هيئة البحوث الزراعية
وأثرها على النهوض بقطاع النخيل في السودان ،وقدم خبير النخيل الدولي د .جوزيف فاليرو
ورقة علمية استعرض فيها نتائج مسح سوسة النخيل الهندبة الحمراء في السودان.
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مزارعو السودان يتنافسون بعرض أفخر التمور بالمهرجان
الدولي األول للتمور السودانية بالخرطوم 2017

مشاركة  200عارض من  3دول عربية

تحت رعاية الفريق أول ركن بكري حسن صالح
النائب األول لرئيس الجمهورية ،رئيس مجلس
الوزراء ،شهدت العاصمة السودانية افتتاح
المهرجان الدولي األول للتمور السودانية صباح
يوم الثالثاء  05ديسمبر  2017بقاعة الصداقة
بالخرطوم ،بمشاركة سودانية وعربية واسعة
وصلت الى  200عارض يمثلون ثالث دول عربية
هي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وجمهورية
مصر العربية ،والمملكة العربية السعودية ،وسط
حضور شعبي كبير من مختلف فئات المجتمع
باإلضافة الى رجال األعمال والشركات التي أتت
خصيص ًا لالطالع على أفضل التمور السودانية
وإتاحة الفرصة للمزارعين والمنتجين لعقد صفقات
تجارية مع الشركات ،وعلى الرغم من أن المهرجان في دورته األولى إال أنه قد شكل منعطف ًا
رئيسي ًا في زراعة النخيل وصناعة وإنتاج وتصدير التمور السودانية.
المهرجان الذي نظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة
الزراعة والغابات وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات
والشبكة الدولية لنخيل التمر.
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تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه اهلل”

نهيان مبارك يكرم الفائزين بجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدورتها العاشرة 2018

ويكرم الفائزين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر
بدورتها األولى 2018

ويطلق أعمال المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر

 نهيان مبارك :نفخر ونعتز ،بإِرث المغفور له الوالد ،مؤسس الدولة ،وباني نهضتها 11مذكرة تفاهم بين الجائزة والمنظمات الدولية لتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي حضور دولي ودبلوماسي رفيع المستوى يعزز مكانة االمارات 76 -سفيراً معتمداً بالدولة يحضرون االحتفال

في احتفال استثنائي بدورتها العاشرة ،كرم
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير
التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،
ظهر أمس الفائزين بجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدورتها
العاشرة ،والتي تمنحها األمانة العامة
للجائزة سنويًا للمؤسسات والهيئات
والمنظمات الدولية والشركات الرائدة
وفق أفضل الممارسات في مجال زراعة
النخيل واالبتكار الزراعي حول العالم.
كما قام معالي الشيخ نهيان خالل الحفل بتكريم الفائزين أيض ًا بجائزة المزارع المتميز والمزارع
المبتكر بدورتها األولى والتي تستهدف مزارعي نخيل التمر على مستوى دولة اإلمارات العربية
المتحدة التي تنظمها األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون
مع شركة الفوعة .كما أعلن معالي الشيخ نهيان عن افتتاح المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر
الذي تحتضنه دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ عشرين عام ًا بشكل مستمر ما ساهم في
تعزيز الموقع الريادي لدولة اإلمارات في خدمة وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى الدولي.
حضر الحفل الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
“حفظه اهلل” عدد من أصحاب المعالي الوزراء ممثلي الدول المشاركة ورؤساء المنظمات الدولية
المشاركة ومدراء المؤسسات والهيئات المحلية المختصة ومدراء مراكز البحوث ذات العالقة ،كما
حضر ستة وسبعون سفيراً معتمداً لدى دولة االمارات ،وحشد كبير من المهتمين والمختصين
واألكاديميين ناهز  500باحث ومتخصص بنخيل التمر حضر خصيص ًا للمشاركة في أعمال
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المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر ،وكوكبة من كبار الشخصيات والقيادات في قطاع نخيل
التمر واالبتكار الزراعي ،ومسؤولوا الجهات الحكومية المحلية واالتحادية ،إضافة إلى الرعاة
والشركاء اإلعالميون وممثلو مختلف وسائل اإلعالم.

حيث أكد معالي الشيخ نهيان مبارك
آل نهيان وزير التسامح رئيس
مجلس أمناء الجائزة ،بكلمته خالل
التكريم بأننا ضمن سياق مبادرات
أطلقتها الجائزة احتفا ًء بعام زايد،
إننا نعبرُ عن فخرنا واعتزازنا اليوم،
في عام زايد ،بإطالق كتاب “عبقرية
زايد في الزارعة والبيئة” ،وهو أول
كتاب موسوعي ،يوثق اهتمامات
وجهود وإنجازات المغفور له ،القائد
والمؤسس ،في مجال الزراعة والبيئة،
كما أعلن معاليه أيضاً ،عن تنظيم
ندوة خاصة ،عن “زايد والزراعة “،
نقدم فيها شهادة مجموعةٍ ممن
عاصروا زايد الخير  ،وعملوا معه في
هذا المجال الحيوي ،هذا باإلضافة
إلى إطالق مسابقة النخلة بألسنة
الشعراء ،ومسابقة النخلة في عيون
العالم ،وإصدار عددٍ خاص ،من مجلة
الشجرة المباركة.
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تكريم الفائزين بالجائزة الدولية والجائزة المحلية

وكرم معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس األمناء الفائزين بجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدورتها العاشرة  ،2018حيث قدم للفائزين
دروع ًا تذكارية وشهادات تقدير وجاءت على النحو التالي :الدكتورة موريل غروس يالتازارد
من جامعة مونبلية بفرنسا ،الفائزة عن فئة الدراسات المتميز والتكنولوجيا الحديثة ،والدكتور
لويجي مورسيال الفائز من الجمهورية اإليطالية ،الفائز عن فئة االبتكارات الرائدة والمتطورة
لخدمة القطاع الزراعي ،وشركة بالتفورم من دولة االمارات الفائز مناصفة عن فئة االبتكارات
الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي ،ومحمد سهيل المزروعي من دولة اإلمارات العربية
المتحدة الفائز عن فئة المشاريع التنموية واإلنتاجية الرائدة ،والدكتور عبد اهلل بن عبد اهلل من
الجمهورية التونسية ،الفائز عن الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمور واالبتكار الزراعي.

كما قدم معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان للفائزين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر
بدورتها األولى  2018درع ًا تذكارية وشهادة تقدير جاءت على النحو التالي :راشد سعيد محمد
سلطان العرياني الفائز بالمركز األول عن فئة المزارع الكبيرة ،وسعيد حمودة خميس العرياني
الفائز بالمركز األول مكرر عن فئة المزارع الكبيرة ،وحميد سعيد محمد سلطان العرياني ،الفائز
بالمركز الثاني عن فئة المزارع الكبيرة ،وميرة خلفان عبد اهلل النعيمي الفائزة بالمرز الثاني
مكرر عن فئة المزارع الكبيرة.
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كتاب عبقرية زايد في الزراعة والبيئة

أهدى سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة،
عضو مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،كتابه “عبقرية زايد في
الزراعة والبيئة” إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه اهلل،
والى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،الكتاب صدر عن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،
كجزء من مبادرات الجائزة بمناسبة االحتفاء بعام زايد 2018
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نهيان مبارك يشهد توقيع إحدى عشرة مذكرة تفاهم
كما حضر معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي توقيع إحدى عشرة مذكرة تفاهم بين األمانة العامة للجائزة وعدد
من المشروعات االقتصادية المتعلقة بطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي ضمن أهداف
الجائزة من المؤسسات الوطنية والدولية ،بهدف تعزيز مبدأ الشراكة وتبادل الخبرات؛ لتحقيق عدد
من االستراتيجيات على المستوى العربي والدولي ،جاء ذلك خالل حفل تكريم الفائزين بالجائزة
بدورتها العاشرة الذي جرى يوم االثنين  19مارس  2018بقصر اإلمارات بالعاصمة أبوظبي.

المذكرة األولى :مع منظمة األغذية والزراعة لألمم
ال بسعادة جيرولد بوديكر الممثل المقيم
المتحدة ،ممث ً
لمنظمة األغذية والزرعة ،والمنظمة العربية للتنمية
الزراعية ممثلة بمعالي الدكتور إبراهيم آدم أحمد
الدخيري مدير عام المنظمة. ،

المذكرة الثانية :مع منظمة األغذية والزراعة لألمم
ال بسعادة
المتحدة ،المكتب اإلقليمي بالقاهرة ممث ً
جيرولد بوديكر الممثل المقيم لمنظمة األغذية والزرعة.

المذكرة الثالثة :مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية
ممثلة بمعالي مدير عام المنظمة الدكتور إبراهيم آدم
أحمد الدخيري.

المذكرة الرابعة :مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
ال بسعادة لويس جيمينز نائب المدير.
ممث ً

المذكرة الخامسة :مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
ال بسعادة سعيد البحري العامري مدير عام الجهاز.
ممث ً
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المذكرة السادسة :مع وزارة التجارة والصناعة
بجمهورية مصر العربية ممثلة بالدكتورة حنان
الحضري.

المذكرة السابعة :مع وزارة الزراعة والغابات بجمهورية
السودان ممثلة بسعادة وكيل الوزارة الدكتور بدر
الدين الشيخ محمد حسن.

المذكرة الثامنة :مع وزارة الزراعة األردنية ممثلة
بمعالي وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات.

المذكرة التاسعة :مع المركز الدولي للبحوث الزراعية
ال بسعادة الدكتور كمال
في المناطق القاحلة ممث ً
شديد مساعد المدير العام للتعاون الدولي.

المذكرة العاشرة :مع مختبر تحليل التربة واألغذية في
ال بسعادة محمد شامي مدير
المملكة المغربية ،ممث ً
عام المختبر.

المذكرة الحادية عشرة :بين المركز الدولي للزراعة
ال بسعادة الدكتورة أسمهان الوافي مدير
الملحية ممث ً
عام المركز ،ومركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة
ال بالدكتور خالد األميري مدير المركز.
الوراثية ،ممث ً
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ضمن حفل خاص نظمته األمانة العامة للجائزة

تكريم اإلعالميين والفائزين بمسابقة “النخلة في
عيون العالم” و “النخلة بألسنة الشعراء” 2018

ال خاص ًا لتكريم
نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي حف ً
الفائزين بمسابقات الجائزة ،وتكريم الشركاء اإلعالميين وذلك في فندق قصر اإلمارات بابوظبي
االثنين  19مارس  2018بحضور الفائزين بمسابقة “النخلة في عيون العالم” في الدورة التاسعة
 2018والفائزين بمسابقة “النخلة بألسنة الشعراء” في الدورة الثانية  2018وممثلي وسائل
االعالم بدولة االمارات العربية المتحدة.
كما هنأ سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة الفائزين بمسابقات الجائزة على
فوزهم وتميزهم باألعمال التي تقدموا بها حيث شهدت مسابقات الجائزة (كعادتها) منافسة حادة
بين المشاركين ما يدل على االهتمام الذي تحظى به المسابقات من قبل مختلف فئات المجتمع
(مصورين ،شعراء ،أدباء ،مثقفين) .ففي المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي “النخلة في
عيون العالم” بدورتها التاسعة  2018فقد جرى تكريم المصور محمد البلوشي بجائزة المركز
األول وقدرها  20000درهم اماراتي ،وتكريم المصور أنتوني اوستريا بجائزة المركز الثاني
وقدرها  15000درهم اماراتي ،وتكريم المصور نضال السالمي بجائزة المركز الثالث وقدرها
 10000درهم.
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وفي مسابقة “النخلة بألسنة الشعراء بدورتها الثانية  2018فقد جرى تكريم الشاعر أحمد بن
محمد بن عبد اهلل المقبالي بجائزة المركز األول وقدرها  20000درهم اماراتي عن قصيدة
بعنوان “النخيل” ،وتكريم الشاعر عبد اهلل شافي عواد العنزي بجائزة المركز الثاني وقدرها
 15000درهم اماراتي عن قصيدة بعنوان “غيدا الشجر” ،وتكريم الشاعر راشد بن حمد بن محمد
السنيدي بجائزة المركز الثالث وقدرها  10000درهم اماراتي عن قصيدة بعنوان “أم العطا”.
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درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في عام  1993جامعة اإلمارات العربية المتحدة،
وبتقدير امتياز.
درجة الماجستير في العلوم البيئية في عام  1999جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،وبتقدير
امتياز.
درجة الدبلوم في اإلكثار النسيجي لنخلة التمر في عام  ،2004كلية اإلمبيريال ،جامعة لندن.
درجة الدبلوم في التقانات الحيوية النباتية في عام  ،2004كلية اإلمبيريال ،جامعة لندن.
درجة الدكتوراه في علوم زراعة األنسجة النباتية والتقانات الحيوية في عام  ،2004كلية
اإلمبيريال ،جامعة لندن.
العديد من الجوائز العلمية أهمها:
•جائزة التفوق العلمي ،جامعة اإلمارات ،دولة اإلمارات العربية المتحدة.1999 ،1993 ،
•جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي ،دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة.2006 ،1999 ،1993 ،
نائب رئيس مجلس إدارة مركز اإلمارات العالمي لالعتماد ،حكومة دبي ،يناير  2017ـ حتى اآلن.
أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ،حكومة أبوظبي ،نوفمبر  2017ـ حتى اآلن.
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شركة جنان لالستثمار الزراعي هي شركة خاصة مقرها الرئيسي في أبوظبي ،اإلمارات
العربية المتحدة .تأسست في  2005وتعمل عن كثب مع حكومة أبوظبي لدعم األمن الغذائي
لإلمارات التي تستورد أكثر من  90%من احتياجاتها الغذائية .تستثمر في سلسلة القيمة
الزراعية بهدف المساهمة في األمن الغذائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
لديها عقد طويل األمد مع حكومة أبوظبي لتوفير التبن واألعالف للمزارعين في أبوظبي .من
خالل العديد من الشراكات في البلدان المضيفة ،تقوم جنان بعملياتها الزراعية الخاصة من خالل
عدد من الشركات في إطار استثمارات غذائية في كل من الواليات المتحدة واسبانيا والسودان
واثيوبيا ومصر وتعمل بشكل أساسي في انتاج علف الماشية إلى جانب األرز والقمح والذرة.
رؤيتنا :أن نصبح مؤسسة عالمية المستوى وأحد الشركات العالمية الرائدة في قطاع الزراعة،
ونحافظ على أعلى معايير الجودة لمنتجاتنا وخدماتنا التي تضمن إرضاء عمالئنا القيمين.
مهمتنا :تطوير وإنتاج محفظة متنوعة من المنتجات ذات الصلة بالمنتجات الزراعية ،وقيادة
الصناعة تقنياً ،والتحسين المستمر لإلنتاج ،وجودة المنتج ،وزيادة رضا العمالء من خالل
االستخدام األمثل لموارد الشركة.
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بكالوريوس في العلوم الزراعية من “جامعة الملك سعود” في المملكة العربية السعودية.
شغل منصب نائب رئاسة مجموعة شركات الراجحي السعودية من العام 1991م وحتى اليوم
تنوعت نشاطات المجموعة وشركاتها في شتى المجاالت الصناعية ،التجارية ،التقنية،
الزراعية وحتى العقارية .من هذه الشركات ،شركة شبكة نت ،شركة التوكيالت التجارية،
مصنع رخام المجد ،مركز الراجحي ألدوات السالمة وغيرها العديد من الشركات التي أثبتت
قدرتها التنافسية في مجاالتها.
يملك شركة تمور “زادينا” للتجارة إحدى شركات مجموعة المهندس عبد الوهاب صالح
الراجحي مقرها الرئيسي الرياض ،بالمملكة العربية السعودية ،وهي رائدة في تسويق
وتصدير التمور والمعمول والحلويات في المملكة العربية السعودية وخارجها ونعمل على
رقي جودة المنتج حتى نصل إلى ذوق المستهلك الذي نسعى دائم ًا إلرضائه ولدينا أربع
فروع على مستوى المملكة العربية السعودية (الرياض والقصيم وجدة والدمام) ونمتلك
فريق توزيع يغطي جميع أنحاء المملكة ،كما يوجد لدينا مصنع متخصص إلنتاج أرقى أنواع
المعمول والحلويات بالمملكة العربية السعودية (مدينة جدة) والتي ننفرد بمذاقنا الخاص.
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يمتلك هانس هاسلي أكثر من  30عام ًا من الخبرة في قطاع األعمال ،عمل لمدة  15عامًا
كمدير تنفيذي لوكالة االتصاالت السويدية في ستوكهولم .منذ عام  ،1986كان السيد هانز
رائداً في مجال المواطنة المؤسسية والمسؤولية االجتماعية للشركات ( )CSRجنب ًا إلى جنب
مع زوجته كارين هاسلي يقوم بإدارة وتطور شركته اإلدارية الخاصة (إيه بي)؟
وقد وضع السيد هانز أدوات استراتيجية مبكرة إلدارة المواطنة المؤسسية والعالمات التجارية
مع تحليل القيم والممارسات اليومية المتعلقة باستراتيجية العالمات التجارية .وقد عينت
الحكومة السويدية السيد هانز في اللجنة األخالقية لمعهد كارولينسكا الطبي في ستوكهولم؟
أصبح السيد هانز هاسيل عضوًا رسميًا في المنتدى العالمي لريادة األعمال وانضم إلى بيت
الخبرة التابع للمنتدى كأحد أعضاءه الثمانية والثمانين .كان السيد /هاسيل في عامي 2010
و  2011مرشحًا من قبل الجمعية السويدية لمدراء البيئة ليكون قائدا مستديما.
يشغل اآلن منصب السكرتير العام لجمعية بالنتاجون انترناشيونال .وعُين في عام 2016
عضوًا في المجلس االستشاري لمنتدى المجلس االستشاري (.)ADC
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تخرج من كلية الزراعة جامعة عين شمس 1981
الماجستير والدكتوراه من كلية الزراعة جامعة القاهرة.
الدكتوراه بعد إعداد دراسة عن منظمات النمو في النباتات بعنوان “استخدام منظمات النمو
الطبيعية وتأثيرها على زراعة األنسجة النباتية” ،وبعد ذلك سافر إلى أمريكا ،وأكمل أبحاثه
وبعض الدراسات هناك.
عضو اللجنة التنسيقية والفنية لمشروعات التعاون المصري اإليطالي وعضو مجلس إدارة
المركز القومي لبحوث المياه بوزارة الري ،وعضو مجلس إدارة اكاديمية البحث العلمي وهيئة
مكتب أكاديمية البحث العلمي ،عضو اللجنة التنسيقية والفنية لمشروعات التعاون المصري
اإليطالي وعضو مجلس إدارة المركز القومي لبحوث المياه بوزارة الري ،وعضو مجلس إدارة
اكاديمية البحث العلمي وهيئة مكتب أكاديمية البحث العلمي .ومدير مشروع التوأمة المؤسسية
لتحديث مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا وهولندا من خالل االتحاد األوروبي.
ال لمركز البحوث الزراعية لشئون اإلنتاج ،ثم
تدرج في المناصب بوزارة الزراعة ،حيث عين وكي ً
وكيل لشئون البحوث بالمركز ثم رئيسا للمركز القومي للبحوث الزراعية.
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اكتشاف صنف نخيل التمر البري في سلطنة عمان
تاريخ معقد من التدجين يشمل عدداً من مناطق الشرق األوسط وأفريقيا

•

•

•

تشكل فصائل النباتات البرية المتقاربة مورد غير عادي لتحسين األصناف وتساعد على فهم أفضل
لتاريخ تدجينها .حيث تتعرض المحاصيل المعمرة عمومًا لمتالزمة تدجين ضعيفة تؤدي إلى ظهور
أنواع غريبة من النباتات الفردية المزروعة يصعب التمييز بينها وبين النباتات البرية األصلية ،وكثيراً
ما يستمر تدفق الجينات بين األقارب البرية والمحاصيل ويؤدي إلى تالشي معظم االختالفات الجينية.
وهنا نعلن عن اكتشافنا ألنواع قديمة من نخيل التمر البري (فينيكس داكتيليفيرا إل ،).وهو واحد
من أقدم وأهم نباتات الفاكهة المزروعة في المناطق الحارة والقاحلة من العالم القديم .لقد
اكتشفنا تلك النباتات الفردية البرية في المناطق الجبلية النائية والمعزولة في سلطنة عمان .وهي
غنية بالتنوع الوراثي من عينة تمثل نخيل التمر المزروع في الشرق األوسط ،وتتميز بأشكال البذور
المستديرة التي تشبه األنواع الشقيقة القريبة والعينات األثرية ،ولكن ليس األصناف الحديثة.
وكشف التسلسل الكامل للجينوم للعديد من النباتات الفردية البرية والمزروعة عن تاريخ تدجين
معقد ينطوي على مشاركة مصدرين بريين على األقل في أشجار نخيل التمر في أفريقيا .ويقدم
اكتشاف أشجار النخيل البرية فرصة فريدة لتوضيح تاريخ هذا المحصول المنتشر الذي شكل
حجر الزاوية لنظم الزراعة المتعددة للواحات التقليدية لعدة آالف من السنين في سلطنة عمان.
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جهاز انبعاث مع نظام لجذب ومحاصرة سوسة النخيل الحمراء في “الكتراب” يتم جذب
وشل حركتها باستخدام االنبعاث النابض جراء
ّ
ومحاصرة حشرة سوسة النخيل الحمراء
تضخيم الموجات الدقيقة بواسطة االنبعاث القسري لألشعة .تحتوي مصيدة “الكتراب” على
فيرو-كايرو  925وغراء فرمون (فيرولور) ،باإلضافة إلى كيرومون (أسيتات اإليثيل) .مُنح هذا
االختراع براءة اختراع من دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
ملخص االختراع :إن نظام وطريقة االختراع الحالية تمكن من التغلب على مشكل أنظمة
مكافحة الحشرات الحالية وذلك باستخدام :الطول الصحيح لموجة االشعاع والمناسب لإلدراك
الحسي لسوسة النخيل الحمراء ،بوسائل االحجام المناسبة ،التناسب الداخلي ،غرفة الرنين،
الفتحة وموضع الطعم الشباه الكميائيات (فيرمون ،كورمون).
كما تعتبر المصيدة المخروطية الجذعية (جدار) جزء االنبعاث يسهل دخول ويعرقل خرج
سوسة النخيل الحمراء باإلضافة الى انه (يؤدي الى) أفضل انبعاث لإلشعاع .كما ان الجزء
الخاص باإلشعاع موضوع في جزء محدد من المصيدة ،وهو الجزء المخروطي المجذع م
جوانب خارجية مموجة لتسهيل الدخول (الصعود) المحتمل والجانب الداخلي مسطح بالكامل
لتجنب الخروج لسوسة النخيل الحمراء.
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”نخيل  ”Nakheelهو حل إماراتي متقدم طورته شركه بالتفورم THE PLATTFORM
للكشف المبكر عن وجود سوسة النخيل الحمراء في نخيل التمر باستخدام تكنولوجيا الذكاء
االصطناعي وتكنولوجيا إنترنت األشياء.
”نخيل  ”Nakheelهو حل متقدم للكشف المبكر عن وجود سوسة النخيل الحمراء في شجره
النخيل المباركة .فلقد قمنا في بالتفورم  THE PLATFORMبتسخير تكنولوجيا إنترنت
األشياء قليلة استهالك الطاقة لنقل بيانات النخيل بعد استقبالها عبر مجسات مطورة خصيص ًا
جاءت بعد أبحاث متطورة ودراسات بالتعاون مع متخصصين من جامعات بحثية زراعية وعدد
من الخبراء في عدة مجاالت ،باإلضافة إلى إجراء اختبارات في مزارع النخيل في منطقتي ليوا
بالمنطقة الغربية بأبوظبي ومنطقه مزارع النخيل برأس الخيمة.
ومن ثم قمنا بتطويع الذكاء االصطناعي لجعله قادراً على التنبؤ بوجود سوسة النخيل الحمراء
في أشجار النخيل في مرحلة مبكرة ،ويتبع ذلك ارسال تنبيهات للمزارع عبر تطبيق مخصص على
الهاتف ،حيث ترشد هذه التنبيهات المزارع باألماكن المحددة واالحداثيات الجغرافية ألشجار النخيل
المصابة في المزرعة ،وكذلك تزوده بتاريخ أول ظهور لإلصابة في كل نخلة .بهذه الطريقة يكون
المزارع على اطالع كامل وبشكل اوتوماتيكي ودائم بأنشطة وأماكن إصابات النخيل فور حدوثها.
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تمور ليوا ..بيت خبرة في استشراف مستقبل صناعة التمور
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أول مصنع في الدولة يقدم خدمات مباشرة لمنتجي التمور مما دفع بالعديد من المواطنين الى تقليد
الفكرة وإنشاء أكثر من مصنع على نفس الغرار ،وهذا يشكل مصدر سعادة غامرة بالنسبة لنا.
شكلت الخدمات المقدمة للمزارعين في مصنع تمور ليوا رافعة للخدمات األخرى التي تقوم
بها بقية مصانع التمور على مستوى الدولة.
نحن خارج إطار المنافسة ،ألننا أصحاب رؤية وهدف استراتيجي وطني نسعى لتحقيقه يفوق
إطار العمل التجاري التقليدي.
أتاح فرصة كبيرة لشباب اإلمارات االطالع عن كثب والتدريب على صناعة التمور لتنمية
المهارات ومد يد العون الفني واللوجستي لهم.
عرف أبناء المنطقة الغربية خدماتنا وشكل المصنع بالنسبة لهم نقطة عالّم في ليوا
والمنطقة يفتخرون بها .نحن نفتخر أنه أصبح يشكل عالمة فارقة في حاضر ومستقبل
الحياة العامة في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.
خلق فرص عمل بطريقة غير مباشرة لعدد كبير من مزارعي ومنتجي التمور في المنطقة.
ساهم في تطوير البنية التحتية لصناعة التمور على مستوى االمارات.
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ولد بمدينة دوز بالجنوب التونسي  23ديسمبر  ،1956تحصل على شهادة مهندس زراعي
مختص من المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس ( )1979-1983وبالجامعة في فرنسا
أكمل الماجستير ( )1984-1986ودكتوراه الدولة في العلوم الزراعية والهندسة البيولوجية
( )1992-2000في اختصاص تطوير واكثار النخيل بكلية الزراعة بجامعة جمبلو ببلجيكا.
بدأ الدكتور عبداهلل مشوار عمله كأول مدير ألول مركز أبحاث للنخيل والتمور بتوزر بالجنوب
التونسي في  1مارس  1986حيث أشتغل لمدة عشرة سنوات أنجز فيها الكثير من األبحاث في
مجال زراعة واكثار النخيل.
وفي سنة  1997شغل منصب رئيس قسم البيوتكنولوجيا بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية
بتونس ومنذ سنة  2001ولمدة  17سنة شغل منصب خبير مختص في انتاج واكثار النخيل
لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.
كرس جهوده كلها في خدمة مزارعي النخيل في العديد من دول العالم .حيث اشتغل كرئيس
فريق خبراء لمشاريع تطوير زراعة النخيل في اليمن وبوركينا فاسو ( )2001-2003ثم كبير
خبراء في مشروع لتطوير زراعة النخيل في ناميبيا ( )2004-2007وبعدها كبير خبراء في
مشروعين لتطوير مركز وطني ثم تطوير مركز دولي ألبحاث النخيل والتمور باألحساء
( )2007-2016تابعين لوزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية.
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الفائزون
بجائزة المزارع المتميز
والمزارع المبتكر باإلمارات
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راشد سعيد العرياني جعل من فكر الشيخ زايد واهتمامه بالزراعة نصب عينيه ،بل مشى على
خطاه وحقق ما لم يحققه أحد في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور حتى أضحت مزرعته في
منطقة الوقن بالعين قبلة للزوار من أصحاب المزارع على مستوى الدولة يقتدوا بها ويحذون حذوه.
قام بتأسيس المزرعة عام  1994مساحتها  700 × 500قدم تحتوي على  767نخلة من
أجود أصناف التمور التجارية مثل (خالص ،فرض ،بومعان ،عنبرة المدينة ،نبتة سيف ،جبري،
برحي ،وعدد من الفحول)،
تتميز المزرعة بعدد من العناصر أهمها االلتزام بكافة معايير ومتطلبات الزراعة النظيفة وفق
اشتراطات مركز خدمات المزارعين ومعايير شركة الفوعة لتسويق التمور ،حتى أضحى النظام
أحد أهم العناصر التي اعتاد عليها كامل فريق العمل بالمزرعة وميزها عن غيرها من المزارع.
يقوم على خدمة المزرعة مهندس زراعي ومعه فريق مؤلف من خمسة عمال مهرة .تقسم
المزرعة الى عدد من القطاعات ،لديهم نظام للمتابعة اليومية لمعرفة أي شجرة فيها إصابة
أو مشكلة فنية ،هذا النظام يوفر الوقت ويوفر الجهد ويقلل الخسائر ويعطي أفضل النتائج.
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أسس سعيد العرياني مزرعته عام  1995بمنطقة الوقن بمدينة العين باإلمارات مساحتها
 600 × 600قدم مربع ،تحتوي على  852شجرة نخيل من أجود األصناف مثل (خالص ،برحي،
بومعان ،خنيزي ،فرض ،لولو ،شيشي ،سلطانة ،وصقعي ،وعدد من الفحول للتلقيح).
يقوم سعيد العرياني بتطبيق نظام الممارسات الزراعية الجيدة أو ما يعرف بـ (جلوبال جاب) بحيث
يضمن سالمة وأمان الغذاء والعاملين على إنتاجه وفق أسس مستدامة للممارسات الزراعية .وهي
أيضًا عبارة عن شهادة معتمدة عالمياً ،تمنح للمزارع التي تطبّق هذه المعايير الحديثة والسليمة.
كما تميزت المزرعة بوجود فريق فني من العمال وصل الى عشرة عمال مهرة مدربين على
النظافة واحترام النظام ،توجد في المزرعة محطة لتحلية المياه الجوفية وغرف ومخازن
مخصصة لوضع أدوات الرش وأخرى لفرز وتجفيف التمور تتسع لـ  10طن ،ومخزن لتخزين
التمور قبل أن تورد الى شركة الفوعة.
بلغت الطاقة اإلنتاجية للمزرعة لهذا العام حوالي  100طن من أجود أنواع التمور .ولوال الحب
الكبير الذي يربط سعيد العرياني بالنخيل لما حقق هذا النجاح.
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أسس المزارع حميد العرياني مزرعته في منطقة الوقن مساحتها  600 × 600قدم ،تحتوي
على أجود أصناف نخيل التمر مثل (خالص ،برحين فرض ،بومعان ،خنيزي ،لولو )...طاقتها
اإلنتاجية  70طن بالسنة.
يعتمد على نظر الري الحديثة لترشيد استهالك المياه ،لديه نظام فني متكامل داخل المزرعة
من حيث الخدمات الزراعية من ري بالتنقيط واستعمال السماد الطبيعي المصنوع من سعف
النخيل حيث يقوم بتقطيع المخلفات الزراعية وتخميرها ضمن حفرة فنية مخصصة لذلك
كي تصبح سماد عضوي الى جانب السماد البقري ألنه بارد ،صالح لالستعمال الزراعي ،أما
عن استعمال المبيدات فهي للضرورة القصوى فقط ،فالمزرعة خالية من االمراض والحشرات
حيث يقوم عمال المزرعة بارتداء اللباس المخصص لهذا الغرض وفق اشتراطات الصحة
والسالمة وحماية البيئة المعتمدة من قبل مركز خدمات المزارعين.
يقوم تطبيق نظام التحلية من أجل توفير مياه عذبة للشجرة المباركة ألن حصيلة التمور
المروية بمياه عذبة تكون أفضل من المروية بمياه مالحة.
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ميرة خلفان عبد اهلل النعيمي من أهالي المنطقة الغربية (ليوا) ،لديها مزرعة مساحتها
 200 × 200متر ،تحتوي على  800نخلة من أهم أصناف نخيل التمر مثل (خالص ،مجدول،
شيشي ،نبتة سيف ،خنيزي ،شيشي.)..
طاقتها اإلنتاجية حوالي  20طن من التمور السنة .كما يوجد بالمزرعة غطاسات لسحب المياه
من باطن األرض التي تستعمل في ري األشجار بالتنقيط ،كما تستخدم األسمدة العضوية
التي تحضرها بنفسها لمعالجة األشجار المصابة والنتائج أكثر من رائعة.
لديها تجربة زراعية ناضجة ومميزة في زراعة النخيل وإنتاج التمور العضوية ،حصلت على
شهادة (جلوبال جاب) من المنظمة الدولية للزراعة النظيفة التي تضمن أفضل الممارسات
الزراعية الجيدة ،وتطبق كافة اجراءات الصحة والسالمة وحماية البيئة ،لديها غرفة خاصة
لعزل المبيدات ،وغرفة لفرز التمور وأخرى لتجفيف التمور بواسطة الشمس ،وأخيرة لتخزين
التمور قبل توريدها الى شركة الفوعة وفق االشتراطات المعتمدة لديهم للتمور.
تتميز المزرعة بوجود كافة االشتراطات الفنية التي وضعتها لجنة تحكيم جائزة المزارع
المتميز والمزارع المبتكر ،من حيث النظافة العامة وتطبيق إجراءات السالمة وحماية البيئة.
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المؤتمر الدولي
السادس لنخيل التمر
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دولة اإلمارات العربية المتحدة تشكل منصة للعمل الدولي
الستشراف مستقبل األمن الغذائي

مريم المهيري دعت رؤساء المنظمات الدولية إلى
شراكة فاعلة مع دولة اإلمارات لتعزيز ملف األمن
الغذائي المستقبلي

أشادت معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري
وزير دولة مسؤولة عن ملف األمن الغذائي
المستقبلي باإلمارات بالمؤتمر الدولي السادس
لنخيل التمر بصفته يشكل منصة مثالية
الستشراف مستقبل قطاع نخيل التمر الهام
في إطار من االبتكار واالبداع ،وسبل تحسينه
واالرتقاء به وزيادة مساحة التعاون الدولي
حوله .جاء ذلك خالل كلمة قدمتها في الجلسة
الرئيسية للمؤتمر الذي تنظمه جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي والتي
عقدت تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس
االثنين بقصر اإلمارات.
وأضافت معاليها إن دولة اإلمارات العربية المتحدة آمنة غذائياً ،إال أن األمن الغذائي المستقبلي
يتطلب مقاربة شاملة الستراتيجيات مرنة عمادها تكنولوجيا المستقبل إلنتاج الغذاء وتطوير
تقنيات ومصادر وراثية متوافقة مع ظروف دولة اإلمارات في أماكن غير تقليدية إضافة الى إنشاء
تحالفات لألمن الغذائي بين دولة اإلمارات ودول العالم .وألجل ذلك ،علينا موائمة االستراتيجيات
المستقبلية مع البحث والتطوير ،لكي تتسم هذه االستراتيجيات بالفعالية واالستدامة ،من خالل
تعزيز الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العالقة.
كما دعت معالي مريم المهيري وزير دولة مسؤولة عن ملف األمن الغذائي المستقبلي باإلمارات
من خالل منصة المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر كافة رؤساء المنظمات الدولية المشاركة
بالمؤتمر إلى شراكة فاعلة مع دولة اإلمارات العربية المتحدة لتعزيز ملف األمن الغذائي المستقبلي
إقليميا ودوليا لما لنا من دور في تواصل العقول والقيم إضافة الى بنية تحتية مميزة وبيئة حاضنة
لمحور علوم البيو تكنولوجيا الحديثة ،كمنصة داعمة لإلبداع واالبتكار في مجال إنتاج الغذاء.
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المنظمات الدولية تشيد بجهود دولة اإلمارات في
دعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالعالم

مشروع التنمية المستدامة بمحافظة مطروح
عبر معالي اللواء عالء أبوزيد محافظ مطروح في
جمهورية مصر العربية عن اعتزازه بالشراكة
مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي التي اثمرت خالل أربع سنوات عن عدد
كبير من المشاريع التنموية في دعم وتطوير
قطاع نخيل التمر بواحات سيوة بل على مستوى
جمهورية مصر العربية ،بفضل مكرمة ودعم
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،جاء ذلك
في الرئيسية للمؤتمر الدولي السادس لنخيل
التمر التي عقدت االثنين  19مارس  2018بقصر
اإلمارات بأبوظبي .وأضاف يأتي ذلك في إطار العالقات الوطيدة بين دولة االمارات العربية
المتحدة وجمهورية مصر العربية.
وأضاف معالي اللواء أبوزيد أن مصانع التمور بسيوة قد زاد عددها من  9مصانع الى  13مصنع
خالل ثالث سنوات بإجمالي استثمارات مالية تقدر بحوالي  20مليون جنيه مصري ،كما تضاعف
عدد ثالجات حفظ التمور بسيوة من  15ثالجة الى  25ثالجة خالل ثالث سنوات وهناك تزايد في
هذا المجال بمعدل متسارع وتزايد الكميات المخزنة من التمور من  8االف طن إلى  16ألف طن
بنسبة  ،% 100باإلضافة إلى تضاعف أسعار التمور بسيوة من  4 - 3جنية للكيلو غرام الواحد
في عام  2015حتى أصبح السعر المتداول من 13-12جنيه ،وهذا يمثل طفرة غير مسبوقة في
أسعار التمور أدى إلى رفع المستوى االقتصادي للمزارعين وتحسين دخلهم ،ما أدى إلى ارتفاع
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حجم إنتاج سيوة من التمور حيث وصل الصنف السيوي من  16إلى  20ألف طن والعزاوي من
 8إلى 12الف طن مع وجود توسعات كبيرة في زراعة التمور خالل هذه الفترة خاصة مع تنفيذ
مشروع تطوير سلسلة القيمة المضافة للتمور بتمويل  400ألف جنيه من الفاو لتطوير قطاع
التمور بمصر ومنها واحة سيوة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ووزارة الصناعة
ووزارة الزراعة مما ضاعف من قيمة االنتاج ورفع القيمة التسويقية واالقتصادية .وألول مرة يتم
إنشاء مصنع خاص بإنتاج دبس البلح يتركز على الصنف العزاوى ويندرج معه كميات من أصناف
اخرى ذات القيمة التسويقية األقل مما أدى إلى االهتمام بهذه األصناف من النخيل وبالتالي ساعد
على االستفادة منها ورفع القيمة التسويقية لها.

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
خالل الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي
السادس لنخيل التمر انفردت منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة بجلسة
خاصة استعرض فيها الدكتور ثائر ياسين
تجربة منظمة األغذية والزراعة في تطبيق
نموذج التعاون الدولي لمكافحة سوسة
النخيل الحمراء ،متابعة لما جرى في اجتماع
رفيع المستوى حول إدارة مكافحة سوسة
النخيل الحمراء ،روما  31 – 29مارس 2017
جرى فيها عرض أحدث ما توصلت إليه
منظمة (الفاو) للسيطرة على سوسة النخيل
الحمراء من قبل الدكتور ميشيل فيري .كما
استعرض الدكتور موسيس فاجاردو تجربة
جزر الكناري ،في القضاء على سوسة النخيل
الحمراء ،في حين عرض الدكتور رومينو
فاليرو لتجربة موريتانيا في استئصال سوسة
النخيل الحمراء.
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المنظمة العربية للتنمية الزراعية (جامعة الدول العربية)
عرضت المنظمة العربية للتنمية الزراعية خالل
الجلسة الرئيسية للمؤتمر الدولي السادس
لنخيل التمر مشروع سلسلة القيمة لنخيل التمر
في الدول العربية بالتعاون مع منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة وبالتعاون مع جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،
قدمها الدكتور جوزيمو سانتوس روشا ،هذا
المشروع الذي يهدف إلى وضع خارطة لسلسلة
القيمة للتمور.

المركز الدولي للزراعة الملحية (ايكبا) دبي
كما استعرض المركز الدولي للزراعة الملحية
بدبي وألول مرة الخريطة المائية لشجرة نخيل
التمر أو ما يسمى بالبصمة المائية لشجرة
النخيل ،مع تحديد متطلبات المياه الحقيقية
التي تحتاج لها شجرة نخيل التمر باإلمارات،
قدم العرض الدكتور ستيف جرين ،مؤكداً
بأن ما قام به باحثوا المركز الدولي للزراعة
الملحية في هذا الصدد دراسة االحتياجات
المائية الحقيقية على مدار العام وأن شجرة
نخيل التمر ال تحتاج الى هذه الكميات الكبرى من المياه على مدار العام ،ما يجعل من بصمتها
المائية مرتفعة وذات أثر كبير على مستوى المخزون الجوفي للمياه.

المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا)
كما استعرض الدكتور كمال شديد نائب مدير
المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق
الجافة الخطة االستراتيجية للمنظمة (ايكاردا)
خالل السنوات العشر المقبلة ()2026 - 2017
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المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر
يستقطب نخبة علماء العالم

 181مشارك من  40دولة حول العالم

د .عبد الوهاب زايد :المؤتمر يحظى باهتمام علمي ودبلوماسي دولي رفيع المستوى
د .غالب الحضرمي :بحوث المؤتمر تركز على استشراف مستقل لصناعة التمور بالعالم

استقطب المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر نخبة
من علماء العالم والمختصين والباحثين في مجال
زراعة النخيل وإنتاج التمور ،والذي تنظمه جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع
جامعة اإلمارات العربية المتحدة وعدد من المنظمات
اإلقليمية والدولية ،برعاية كريمة من صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات
العربية المتحدة حفظه اهلل ،خالل الفترة من 21 - 19
مارس  2018حيث سجل المؤتمر في دورته السادسة
أعلى نسبة مشاركة بين دورات المؤتمر الماضية.
وأشار سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام
الجائزة ،رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر بأن
أعضاء اللجنة قاموا بفحص البحوث التي تلقتها
أمانة المؤتمر واختيار أفضلها وفق الشروط الفنية
المعتمدة للمشاركة بالمؤتمرات الدولية ،حيث تقدم
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لهذا المؤتمر أكثر من  300مشارك ًا تم اعتماد  181باحث ،منهم  102ورقة علمية و  79ملصق
علمي (بوسترز) يمثلون  40دولة حول العالم .باإلضافة إلى  120باحث سجل كحضور فقط،
ركزت المشاركات على خمس محاور رئيسية ،ضمن خمس جلسات علمية على النحو التالي:
الجلسة العلمية األولى بعنوان الهندسة الوراثية
والتكنولوجيا الحيوية  /زراعة األنسجة ،يقدم فيها
 23ورقة علمية و  10ملصقات ،الجلسة العلمية
الثانية بعنوان سوسة النخيل الحمراء يقدم فيها 14
ورقة علمية و  11ملصق ،والجلسة العلمية الثالثة
بعنوان آفات وأمراض نخيل التمر يقدم فيها 14
ورقة علمية و  14ملصقاً ،والجلسة العلمية الرابعة
بعنوان الممارسات الفنية لنخيل التمر يقدم فيها 25
ورقة علمية و  26ملصقاً ،والجلسة العلمية الخامسة
بعنوان مواضيع عامة على نخيل التمر يقدم فيها 26
ورقة علمية و  18ملصقاً.
وحول أهمية هذا المؤتمر وما يمثله من قيمة إضافية
أوضح سعادة الدكتور غالب الحضرمي رئيس اللجنة
العلمية بالمؤتمر  ،أن هذا المؤتمر يعتبر من أهم
المؤتمرات االكاديمية المتعلقة بشجرة نخيل التمر
حول العالم حيث يعقد كل أربع سنوات مرة كي يتيح
الفرصة للبحوث العلمية أن تأخذ مداها من الوقت
والحصول على النتائج العملية على أرض الواقع.
كما حظي المؤتمر باهتمام علمي ودبلوماسي رفيع
المستوى ،كما وفر المؤتمر فرصة ثمينة لتبادل
الخبرات واآلراء بين العلماء المتخصصين في نخيل
التمر ،وكبار المسئولين عن صناعته حول العالم.
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في ختام أعمال المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر الذي استضافته العاصمة أبوظبي خالل
الفترة  21-19مارس  2018برعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة حفظه اهلل ،أشاد العلماء والباحثون المشاركون بالنهضة الشاملة التي تشهدها
دولة اإلمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل ،امتداداً للنهج القويم الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن
اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة اإلمارات طيب اهلل ثراه .كما أشادوا بالتقدم
الملحوظ في مجال االبتكار الزراعي ،وبصفة خاصة نخيل التمر الذي يحظى باهتمام كبير على
كافة المستويات الرسمية والشعبية في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وأعربوا عن شكرهم
وتقديرهم لدولة اإلمارات على حسن االستقبال وكرم الضيافة.
وصدر عن اللجنة العلمية في ختام أعمال المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر عدداً من
التوصيات هي :ة
 -1إطالق المشروع الوطني لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بدولة اإلمارات .مع دعم جهود
الصندوق الدولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء تحت مظلة منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة.
 -2إنشاء مشروع إقليمي لنقل الخبرة النوعية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور من دولة
اإلمارات إلى دول العالم.
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