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النهضة الزراعية... 

دعامة من دعامات االتحاد



المغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان

»طيب اهلل ثراه«



لقد َعِمَلْت دولُة اإلماراِت العربيِة 
المتحدِة ُمْنُذ إنشائها، على تحقيِق 

التوازِن بين ما تنُشُدُه ِمن نهضٍة 
اقتصاديٍة واجتماعيٍة، وبين الحفاِظ 

على موروثاِتها الثقافيِة واالجتماعيِة 
والبيئية، في تجربٍة فريدٍة ُتؤِكُد نجاَح 

نموذِج التنميِة المستدامْة، الذي 
َأرسى َدعائُمُه المغفوُر َلُه بإذِن اهلل، 

الوالُد الشيُخ زايٌد بن ُسلطان آل نهيان، 
َرِحَمُه اهلل، والذي َعِمَل ُمْنُذ وقٍت 

ُمَبِكٍر َعلى وضِع ُأسٍس راسخٍة لحمايِة 
البيئة. َوُنؤِكُد اليوَم سيَرنا على 

ْهِج، ودعِمنا الستكماِل الِبناِء  ذاِت النَّ
، وتعضيِد  الُمؤِسسيِّ والتشريعّيْ

الجهوِد الرسميِة والشعبيِة للمحافظِة 
على البيئِة والحياِة الفطريْة.



صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان 

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 مانعًا 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.



الفريق أول سمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة



إننا نعبر اليوم، لصاحب السمو 
الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة )حفظه اهلل(، عن شكرنا 

العميق، لقراره الحكيم، بإنشاء 
هذه الجائزة، ولدعمه القوي لها، 
بل ولحرصه الكبير، على تشجيع 

كافة الجهود الرامية، إلى التحسين 
المتواصل، في زراعة النخيل وتصنيعه، 
بل وجعل دولة اإلمارات دائمًا، مركزًا 

مهمًا ورائدًا، للبحوث والتطوير 
واإلنتاج، في كل ما يتعلق بهذه 

الشجرة المثمرة والمباركة.



سمو الشيخ
نهيان مبارك آل نهيان

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس مجلس األمناء



زايد  الشيخ  له  المغفور  لنهج  والوفاء  التمكين  عصر  نعيش  اليوم  نحن  وها 
بن سلطان آل نهيان )طيب اهلل ثراه( تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو 
أن  وعهدًا  وعدًا  اهلل(.  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

نهتدي به في مسيرتنا على طريق النجاح والتميز.

إن ما قامت األمانة العامة للجائزة بتنفيذه على أرض الواقع خالل عام مضى 
يعتبر سجاًل حافاًل بالعطاء الال محدود واالنجازات المتواضعة بنظرنا والقّيمة 
الرؤية التي تملكها الجائزة والى  بنظر العالم، خصوصًا إذا نظرنا إلى وضوح 

حجم الطموحات الكبيرة والمشروعة التي تعمل من أجل التميز والتفوق.

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ُتْعـَتَبر خطوة في االتجاه الصحيح اختطت 
لنفسها مبادئ وأهداف وقيم نبيلة على طريق النجاح والتميز. تستمد رؤيتها 
صاحب  رأسها  وعلى  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الحكيمة  القيادة  من 
ودعم  اهلل(،  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الفريق أول سمو 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 سمو الشيخ نهيان مبارك آل 
نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر.

131 باحث ومزارع  عام مضى من عمر الجائزة وقد شارك في دورتها الثالثة 
ومنتج وُمَصـنِّع ومحب لشجرة نخيل التمر من 24 دولة عربية وأجنبية، وهذا 
دليل واضح على عالمية الجائزة وسعة انتشارها واهتمام المختصين ومحبي 
الشجرة المباركة على المشاركة بفئاتها المختلفة بما يعزز من الدور الريادي 
لدولة اإلمارات في دعم وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور حول العالم.

أ.د. عبد الوهاب زايد
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
أبوظبي مارس 2011 
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تـقــاريــر



مجلس األمناء

العالي  التعليم  وزيــر  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  تــرأس 
الدولية لنخيل  أمناء جائزة خليفة  العلمي، رئيس مجلس  والبحث 
التمر ظهر يوم الثالثاء 15 مارس 2011 في قصر اإلمارات بابوظبي 
لنخيل  الدولية  أمناء جائزة خليفة  الرابع لمجلس  الدوري  االجتماع 
التمر بحضور كامل األعضاء ومقرر مجلس األمناء، اطلع فيه على 
مجلس  وأعضاء  العامة  األمانة  جهود  على  وأثنى  األعمال  جدول 
األمناء في ما تم تحقيقه من انجازات خالل الدورة الثالثة، خصوصًا 
الجائزة  فئات  مختلف  في  المشاركين  عدد  في  النوعية  الزيادة 
والتفاعل  االنتشار  سعة  على  مؤشر  وهذا   %  95 نحو  بلغت  حيث 
وأهدافها  الجائزة  مضمون  مع  المستهدفة  للشرائح  الطيب 
النبيلة، إثر الجولة التعريفية التي نفذتها األمانة العامة بتوجيهات 

سموه على مستوى دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية. 

في  الجائزة  ألعمال  والمالي  الفني  التقرير  سموه  استعرض  كما 
الجائزة  حققته  وما  اإلعالمي  الملف  إلى  إضافة  الثالثة،  دورتها 

من نجاح في مسابقة النخلة في عيون العالم حيث بلغت نسبة 
مؤشر  وهذا   %  40 نحو  بالمسابقة  المشاركين  عدد  في  الزيادة 
فئات  مختلف  مع  تواصلها  في  الجائزة  مصداقية  على  إضافي 
كوسيلة  الضوئي  التصوير  فن  توظيف  عبر  المحلي  المجتمع 
ثقافة  وتكريس  التمر  نخيل  شجرة  بأهمية  الجمهور  وعي  لتنمية 

نخيل التمر.

وزير  آل نهيان  الشيخ نهيان مبارك  االجتماع بكلمة لسمو  واختتم 
التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر، أشاد فيها بالنجاح الكبير الذي حققته الجائزة 
معتبرًا  التمر  لنخيل  الرابع  الدولي  اإلمــارات  مهرجان  تنظيم  في 
تحت  وجمعهم  النخلة  محبي  استقطاب  في  نوعية  قفزة  ذلك 

سقف واحد. 

ترأس االجتماع الدوري الرابع ألعضاء مجلس أمناء الجائزة

نهيان يبارك جهود األمانة العامة وأعضاء 
مجلس األمناء على ما وصلت إليه الجائزة

28 \ الفا  الصاني \ رـقــاريــر \ مجلس األمناء
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2010/4/13 : أعدت األمانة العامة للجائزة حفل تكريم على شرف 
وأنشطتها  الجائزة  أخبار  تغطية  في  ساهموا  اللذين  اإلعالميين 
زايد  جامعة  مسرح  على  وذلك  الماضي،  العام  خالل  المختلفة 

بأبوظبي.

األول  الزراعي  ليوا  معرض  في  الجائزة  مشاركة   :  2010/4/10-8
بمدينة زايد بالمنطقة الغربية بابوظبي.

إعالمية  حملة  بالجائزة  اإلعالمية  اللجنة  نفذت   :  2010/5/15
تصميم  شملت  الرئيسية  العناصر  من  مجموعة  ضمن  إعالنية 
بالتعريف  ساهمت  التي  اإلعالمية  المواد  من  مجموعة  وطباعة 
بوسائل  إعالنات  بروشورات،  فاخر،  )كتيب  وفئاتها  الجائزة  بأعمال 

اإلعالم المختلفة...(.

2010/6/1 : إطالق الدورة الثالثة وفتح باب الترشيح لفئات الجائزة 
بلغ  وقد   2010/10/30 تاريخ  وحتى   2010/6/1 بتاريخ  من  اعتبارًا 
24 دولة من مختلف أنحاء  131 مشاركًا يمثلون  عدد المتقدمين 

العالم.

2010/6/1 : إطالق الحملة اإلعالنية عن الجائزة في دورتها الثالثة 
داخل  الهوتميل،  موقع  على  إعالني  شريط  اآلتي:  شملت   2011
ولوحات  العالم،  عبر  غوغل  موقع  وعلى  األوســط،  الشرق  دول 

إعالنية على موقع الياهو.

األنشطة  كافة  يوثق  الثاني،  السنوي  الكتاب  إصدار   :  2010/6/1
والفعاليات التي حققتها الجائزة في دورتها الثانية 2010.

مجلة  من  الثاني  المجلد  من  الثاني  العدد  إصــدار   :  2010/6/1
الشجرة المباركة.

6-2010/6/14 : نفذت األمانة العامة جولة للتعريف بالجائزة ضمن 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة أعضاء مجلس 
أمناء الجائزة وشملت الجولة كل من )مملكة البحرين، دولة قطر، 

دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان(. 

2010/6/6 : جولة للتعريف بالجائزة ضمن دولة قطر.

2010/6/8 : جولة للتعريف بالجائزة ضمن مملكة البحرين.

2010/6/10 : جولة للتعريف بالجائزة ضمن دولة الكويت.

العربية  المملكة  ضمن  بالجائزة  للتعريف  جولة   :  2010/6/12
السعودية.

2010/6/14 : جولة للتعريف بالجائزة ضمن سلطنة عمان.

2010/7/1 :  إطالق النسخة الثانية من مسابقة النخلة في عيون 
العالم بالتعاون مع رابطة ابوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي. 

العربية  الجمهورية  في  بالجائزة  للتعريف  جولة   :  2010/7/12
السورية.

السادس  ليوا  مهرجان  في  الجائزة  مشاركة   :  2010/7/26-17
لمزاينة الرطب، المنطقة الغربية.

وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  أهــدى   :  2010/7/18
الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
عشرة آالف شتلة نخيل نسيجي للفائزين والمشاركين بمسابقات 

مهرجان ليوا لمزينة الرطب 2010.

األردنية  المملكة  في  بالجائزة  للتعريف  جولة   :  2010/8/8
الهاشمية.

مجلة  من  الثاني  المجلد  من  الثالث  العدد  إصــدار   :  2010/9/1
الشجرة المباركة.

2010/9/30 : مشاركة الجائزة في الدورة األولى للملتقى الدولي 
للتمر  ومعرض التمور في المملكة المغربية.

2010/10/3 : فوز اإلمارات بجائزة أفضل جناح دولي على مستوى 
الدول المشاركة في الدورة األولى لمعرض النخيل والتمر المقام 
على هامش أعمال الملتقى الدولي للتمر في المملكة المغربية، 

من خالل مشاركة الجائزة في أعمال المعرض والملتقى. 

الترشيح  طلبات  للجائزة  العلمية  اللجنة  استلمت   :  2010/11/1
الفنية،  للشروط  المستوية  الطلبات  وتصنيف  بفرز  عملها  وباشرت 

باإلضافة إلى تقييم طلبات الترشيح.

22-2010/11/27 : ترأست األمانة العامة للجائزة تنظيم مهرجان 
اإلمارات الدولي الرابع لنخيل والتمر بابوظبي.

النمط  حول  كتيب  للجائزة  العامة  األمانة  أصدرت   :  2010/11/22
عند  التمور  بتناول  المرتبطة  الغذائية  والــعــادات  االستهالكي 
اإلمارات  مهرجان  خالل  توزيعه  جرى  العين.  مدينة  في  اإلماراتيين 

الدولي الرابع للنخيل والتمر بابوظبي.

التقرير الفني ألعمال األمانة العامة
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

الدورة الثالثة من 2010/3/16 ولغاية 2011/3/15
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للشجرة  الثاني  المجلد  من  الرابع  العدد  ــدار  إص  :  2010/12/1
المباركة.

األعداد  ضم  وقد  المباركة  الشجرة  مجلة  إصدار   :  2010/12/1
الربعة في السنة الثانية، ضمن عبوة فاخرة تم توزيعها على كبار 

الشخصيات.

2011/2/1 : اعتماد سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء الجائزة، أسماء الفائزين 
بالجائزة في دورتها الثالثة، وذلك بعد انتهاء اللجنة العلمية للجائزة 

من إعداد التقرير النهائي ألسماء الفائزين جراء عملية التحكيم.

والمتميزة في مسابقة  الفائزة  الصور  افتتاح معرض   :  2011/2/7
في  األوائل  الثالثة  الفائزين  تكريم  مع  العالم،  عيون  في  النخلة 
 + عرب   246( مصور   305 فيها  شارك  الثانية.  بنسختها  المسابقة 
أجانب(   20  + عرب   18( العالم  حول  دولة   38 يمثلون  أجانب(   59
الذكور  وعدد  صــورة،   1160 المشاركة  الصور  عدد  بلغ  حين  في 

المشاركين 210 و عدد اإلناث 95 مشاركة. 

يوثق  فاخرًا  كتابًا  للجائزة  العامة  األمانة  أصــدرت   :  2011/2/7
األعمال الفنية والصور الفوتوغرافية الفائزة والمتميزة في مسابقة 

النخلة في عيون العام بنسختها الثانية.

الثالثة  بدورتها  الجائزة  بفئات  الفائزين  أسماء  إعالن   :  2011/2/15
خالل مؤتمر صحفي بقصر اإلمارات خاص بالموضوع. 

بالتعاون مع الجمعية الدولية  : إصدار كتاب توثيقي   2011/2/18
الدولي  المؤتمر  خالل  قدمت  التي  العلمية  األوراق  يضم  للبستنة 

الرابع لنخيل التمر خالل الفترة من 15-17 مارس 2010.

2011/3/1 : إصدار العدد األول من المجلد الثالث للشجرة المباركة.

2011/3/14 : جولة ألعضاء الوفد اإلعالمي العربي تعرفوا خاللها 
على مختبر زراعة األنسجة في وحدة دراسات وتنمية بحوث نخيل 
على  التعرف  إلى  إضافة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  بجامعة  التمر 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  تقدمها  التي  الخدمات  مجموعة 
جال  كما  المباركة،  الشجرة  ومحبي  والمنتجين  للباحثين  التمر 
الوفد على جمعية أصدقاء النخلة وتعرفوا على خدمات الجمعية 

لمزارعي ومنتجي التمور باإلمارات.

إعالميين  ستة  للجائزة  العامة  األمانة  استضافت   :  2011/3/15
عرب أعضاء في الرابطة العربية لإلعالميين العلميين بهدف تعزيز 
اإلعالم  وسائل  مختلف  في  الجائزة  ألخبار  الصحفية  التغطية 

العربية.

كبار  وتكريم  الجائزة  بفئات  الفائزين  تكريم  حفل   :  2011/3/15
الشخصيات المؤثرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.   

2011/3/15 : االجتماع الدوري الرابع ألعضاء مجلس أمناء الجائزة 
العالي  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  برئاسة 

والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء الجائزة وكامل األعضاء .

مع نهاية أعمال الدورة الثالثة للجائزة 2011 تم إعداد  ونشر عدد 
التي  واالنكليزية(  العربية  )باللغتين  الصحفية  األخبار  من  كبير 
مختلف  في   2010 العام  خالل  الجائزة  وفعاليات  أنشطة  رافقت 
كان  ما  المتخصصة،  االنترنت  ومواقع  والدولية  المحلية  الصحف 
على  الناس  وتشجيع  الجائزة  بأنشطة  التعريف  في  األثر  كبير  له 
التواصل مع فئات الجائزة ما رفع من نسبة المشاركة في الدورة 

الثالثة إلى 95 %.
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األمانة العـامــة تفتح باب الترشيح للدورة الثالثـة 2011
د. عبد الوهاب زايد: الجائزة تعمل على توطين المعرفة وتنمية المجتمع

بتوجيهات سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  العلمي  والبحث 
لفئات  الترشيح  باب  فتح  عن  للجائزة  العامة  األمانة  أعلنت  التمر 
الجائزة الخمس في دورتها الثالثة اعتبارًا من األول من يونيو 2010 
ولغاية الثالثين من شهر أكتوبر القادم 2010 متيحة المجال أمام 
والمختصين  واألكاديميين  والباحثين  والمنتجين  المزارعين  كافة 
لنيل  بطلباتهم  التقدم  العالم،  حول  التمر  نخيل  شجرة  ومحبي 

فرصة الفوز بإحدى فئات الجائزة الخمس.

الوهاب  عبد  الدكتور  سعادة  عقده  صحفي  مؤتمر  في  ذلك  جاء 
زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في قصر اإلمارات 
عماد  المهندس  بحضور   2010 يونيو  من  األول  الثالثاء  يوم  صباح 

سعد رئيس اللجنة اإلعالمية بالجائزة.

في  انطالقتها  ومنذ  الجائزة  أن  إلى  العام  األمين  سعادة  وأشار 
العام 2008 برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 
قد  األمناء،  مجلس  رئيس  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير 
التمر  بنخيل  المختصة  الزراعية  األوساط  في  كبير  بتفاعل  حظيت 
من داخل وخارج دولة اإلمارات. على اعتبار أن جائزة خليفة الدولية 
العالم  مستوى  على  نوعها  من  واألكبر  األولى  هي  التمر  لنخيل 
الزراعية  األوساط  في  والقوة  والتنوع  الشمولية  حيث  من  العربي 
عناية  من  ــارات  اإلم به  تتمتع  لما  بالنظر  التمر،  بنخيل  المختصة 
لقيادتنا  الحكيمة  التوجيهات  بفضل  المباركة  للشجرة  وتقدير 
الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
سموه  من  تقديرًا  صممت  فالجائزة  اهلل«.  »حفظه  الدولة  رئيس 
العالم.  حول  التمر  نخيل  قطاع  في  والعاملين  المباركة  للشجرة 

وهي تقدم بشكل دوري كل سنة مرة. 
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لدولة  الريادي  الــدور  تعزيز  إلى   تهدف  الجائزة  هذه  بأن  وأضــاف 
اإلمارات العربية المتحدة عالميًا في تنمية وتطوير البحث العلمي 
الخاص بالنخيل والتمور. وتشجيع العاملين في قطاع زراعة نخيل 
توطين  إلى  باإلضافة  التمر.  بنخيل  االهتمام  ثقافة  ونشر  التمر، 
بين  الدولي  التعاون  وتنمية  التمر.  بنخيل  المتخصصة  المعرفة 
جهات االختصاص، وتكريم الشخصيات المتميزة في مجال نخيل 

التمر، على المستوى المحلي، واإلقليمي والدولي. 

)هيئات  المجتمع  فئات  لجميع  مفتوح  الترشيح  بــاب  بــأن  علمًا 
ويجوز  ــراد(  أف جمعيات،  منظمات،  شركات،  وخاصة،  حكومية 
ألي جهة أن ترشح نفسها ونيل فرصة الفوز بإحدى فئات الجائزة 

الخمس وهي: 

الفئة األولى: 
فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

الفئة الثانية: 
فئة المنتجين المتميزين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

الفئة الثالثة: 
فئة أفضل تقنية متميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

الفئة الرابعة: 
فئة أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

الفئة الخامسة: 
فئة الشخصية المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور. 

كما أن الفئات األربع األولى تضم فائزين اثنين الفائز األول يحصل 
300.000 درهم + درع تذكاري وشهادة تقدير.  على مبلغ وقدره 
درع   + درهم   200.000 وقــدره  مبلغ  على  يحصل  الثاني  والفائز 
الخامسة فهي تضم  الفئة  أن  تذكاري وشهادة تقدير. في حين 
أول فقط ويحصل على مبلغ وقدره 300.000 درهم + درع  فائز 

تذكاري وشهادة تقدير.

جميع  وعلى  اكتملت  قد  االســتــعــدادات  كافة  إن  إلــى  مشيرًا 
ستبدأ  للجائزة  اإلدارية  اللجنة  وأن  المشاركات.  الستقبال  األصعدة 
الترشيح خالل شهر نوفمبر  المستوفية لشروط  الطلبات  بتصنيف 
المقبل ومن ثم تبدأ اللجنة العلمية بتقييم طلبات الترشيح خالل 
شهري ديسمبر ويناير المقبلين واإلعالن عن أسماء الفائزين خالل 
إن  القادم  مارس  شهر  خالل  التكريم  وحفل  القادم  فبراير  شهر 

شاء اهلل. 

لألخوة  يلزم  ما  كل  توفير  على  الجائزة  أمانة  عملت  وقد  هذا 
حول  التمر  نخيل  شجرة  ومحبي  والمنتجين  والباحثين  المزارعين 
العالم، من معلومات وشروط وبيانات ومعايير الترشيح لكل فئات 
الجائزة باللغتين العربية واالنكليزية عبر الموقع اإللكتروني للجائزة 

  www.kidpa.ae على شبكة اإلنترنت

kidpa@uaeu.ac.ae   : وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل عبر
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 جــائــزة خليــفة الدوليــة لنخيل التمر 
 تنهي بنجاح جولتها التعريفية األولى 

بدول مجلس التعاون وسورية واألردن والمغرب

لجائزة  العامة  األمانة  أنهت  والتميز  النجاح  خطوات  وقع  على 
مجلس  دول  في  التعريفية  جولتها  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
اإلمارات  دولة  سفارات  مع  بالتعاون  العربية  الخليج  لدول  التعاون 
يونيو   14  –  6 من  الفترة  خالل  المجلس  بدول  المتحدة  العربية 
ــارات  اإلم ــة  دول سفراء  السعادة  ألصحاب  مميز  وحضور   2010
العربية المتحدة بدول المجلس ومشاركة فاعلة ألصحاب المزارع 
شملت  وقد  التمر،  نخيل  شجرة  ومحبي  والمختصين  والباحثين 
الجولة كاًل من دولة قطر، مملكة البحرين، دولة الكويت، المملكة 
الرسمي  الوفد  ضم  وقــد  عمان.  وسلطنة  السعودية  العربية 
للجائزة كاًل من سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة 
وسعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس األمناء 
ورئيس اللجنة اإلدارية والمالية وسعادة الدكتور سالم اللوزي عضو 
اإلعالمية  اللجنة  رئيس  سعد  عماد  والمهندس  األمناء  مجلس 

بالجائزة.

عام  أمين  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  سعادة  أشار  فقد  جهته  من 
الجولة  أعمال  انتهاء  عقب  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 
آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  توجيهات  على  بناء  أنه  التعريفية 
أمناء  مجلس  رئيس  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  نهيان 
االجتماع  لتوصيات  وتفعياًل  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 
الماضي  مارس  في  الجائزة  أمناء  مجلس  ألعضاء  الثالث  الــدوري 
فقد حرصت األمانة العامة للجائزة على توفير كافة عناصر نجاح 
الحملة التعريفية األولى للجائزة والتي غطت دول مجلس التعاون 
النتائج أكثر مما توقعنا، حيث شكل  العربية فكانت  الخليج  لدول 
الجولة  محطات  من  محطة  كل  خالل  والكثيف  النوعي  الحضور 
عالمة فارقة نعتز بها، وأضاف سعادته بأن الهدف من هذه الجولة 
لكل  الترشح  ومعايير  بالجائزة  المستهدف  الجمهور  تعريف  هو 
المزارعين  كافة  أمــام  المجال  وإتاحة  الخمس  الفئات  من  فئة 
شجرة  ومحبي  والمختصين  واألكاديميين  والباحثين  والمنتجين 
فئات  بإحدى  الفوز  فرصة  لنيل  بطلباتهم  التقدم  التمر  نخيل 
باب  فتح  عن  العامة  األمانة  إعالن  أعقاب  في  ذلك  ويأتي  الجائزة. 
الترشيح لفئات الجائزة في دورتها الثالثة اعتبارًا من األول من يونيو 

2010 ولغاية الثالثين من شهر أكتوبر القادم 2010.

في  انطالقتها  ومنذ  الجائزة  أن  إلى  العام  األمين  سعادة  وأشار 
العام 2008 برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 

قد  األمناء،  مجلس  رئيس  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير 
التمر  بنخيل  المختصة  الزراعية  األوساط  في  كبير  بتفاعل  حظيت 
من داخل وخارج دولة اإلمارات. على اعتبار أن جائزة خليفة الدولية 
العالم  مستوى  على  نوعها  من  واألكبر  األولى  هي  التمر  لنخيل 
الزراعية  األوساط  في  والقوة  والتنوع  الشمولية  حيث  من  العربي 
عناية  من  ــارات  اإلم به  تتمتع  لما  بالنظر  التمر،  بنخيل  المختصة 
لقيادتنا  الحكيمة  التوجيهات  بفضل  المباركة  للشجرة  وتقدير 
الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
سموه  من  تقديرًا  صممت  فالجائزة  اهلل«.  »حفظه  الدولة  رئيس 
العالم.  حول  التمر  نخيل  قطاع  في  والعاملين  المباركة  للشجرة 

وهي تقدم بشكل دوري كل سنة مرة.

المكانة المرموقة للجائزة: 
وقد بين سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس 
قد  الجائزة  هذه  بأن  والمالية  اإلدارية  اللجنة  ورئيس  الجائزة  أمناء 
حظيت بمكانة دولية مرموقة رغم عمرها القصير خالل السنتين 
الماضيتين وذلك ألسباب عدة من أهمها بأن الجائزة قد ساهمت 
في  عالميًا  المتحدة  العربية  اإلمــارات  لدولة  الريادي  الدور  بتعزيز 
العاملين  تشجيع  بالنخيل,  الخاص  العلمي  البحث  وتطوير  تنمية 
والمنتجين  والمزارعين  الباحثين  من  التمر  نخيل  زراعة  قطاع  في 
المختصة. ودعم  والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات 
البحث العلمي الخاص بتطوير شجرة النخيل في جميع جوانبها. 
وتكريم الشخصيات العاملة في مجال نخيل التمر، على المستوى 

د. عبد الوهاب زايد: هذا النجاح سوف 
يؤسس لمرحلة جديدة في التواصل 
المباشر مع الفئات المستهدفة في 

المنطقة العربية والعالم لتحقيق 
أهداف الجائزة بما يشجع ويرفع من 

نسبة المشاركة بمختلف الفئات
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التعاون  وتنمية  والــدولــي.  واإلقليمي  المحلي، 
المجال،  هذا  في  العاملة  المختصة  الجهات  بين 
للمنتجات  وصناعة  وزراعـــة،  وإكــثــار،  أبــحــاث،  من 
التمر كمادة أساسية في  التي تعتمد على نخيل 
بنخيل  االهتمام  ثقافة  ونشر  النهائية.  المنتجات 
والدولي.  واإلقليمي  المحلي  المستوى  على  التمر 
عبر  التمر  بنخيل  المتخصصة  المعرفة  وتوطين 
النخلة  مفردات  وإبــراز  الدراسية.  المنح  تقديم 
اإلمارات  لدولة  الوطنية  الهوية  من  كجزء  التراثية 
االختراعات  وتشجيع  ودعــم  المتحدة.   العربية 

والتقنيات العلمية ذات الصلة بنخيل التمر. 

مزايا الجائزة:
الدولية  خليفة  جائزة  بها  تتمتع  التي  المزايا  وعن 

لنخيل التمر فقد وضح ذلك سعادة الدكتور سالم اللوزي بالقول 
بأن هناك عدة مزايا أهمها يحصل الفائز بالمركز األول بكل فئة على 
يحصل  الثاني  بالمركز  والفائز  درهم   300.000 وقدره  مالي  مبلغ 
على مبلغ مالي وقدره 200,000 باإلضافة إلى شهادة تقدير ودرع 
تذكاري. وذلك من خالل حفل فاخر يقام في العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي خالل شهر مارس من كل عام بحضور سمو الشيخ نهيان 
مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس 

أمناء الجائزة.

وأضاف اللوزي أنه بإمكان الحاصلين على الجائزة استخدام شعار 
لمدة  بهم  الخاصة  والتسويقية  الدعائية  المواد  على  الجائزة 
كما  الجائزة.  على  حصولهم  تاريخ  من  تبدأ  أعوام  ثالثة  أقصاها 
الجائزة  لنيل  الترشح  فئاتها  بإحدى  الجائزة  على  للحاصلين  يحق 
في الدورة التالية ما عدا في نفس الفئة والتي يمكن التقدم لها 
تاريخ حصولهم على  مرة أخرى بعد مرور ثالث دورات قادمة من 

الجائزة. 

ومبلغ  تذكاري  ودرع  تقدير  شهادة  يمنح  الفائز  أن  الى  باالضافة 
يمكن  كما  أبوظبي،  العاصمة  في  يقام  فاخر  حفل  ضمن  مالي 
للحاصلين على جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر استخدام شعار 
لمدة  بهم  الخاصة  والتسويقية  الدعائية  المواد  على  الجائزة 
أقصاها ثالثة أعوام تبدأ من تاريخ حصولهم على الجائزة. في حين 
الجائزة  لنيل  الترشح  فئاتها  بإحدى  الجائزة  على  للحاصلين  يحق 
في الدورة التالية ما عدا في نفس الفئة والتي يمكن التقدم لها 
تاريخ حصولهم على  مرة أخرى بعد مرور ثالث دورات قادمة من 
الجائزة. حيث تمنح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر التقدير والتميز 
بالفائزين  ايجابيًا  التعريف  سيتم  كما  المختلفة،  بفئاتها  للفائزين 
من خالل وسائل اإلعالم المختلفة المحلية والدولية باإلضافة إلى 

مجلة الجائزة وموقعها على شبكة اإلنترنت.

شكر وتقدير:
من جهته أعرب سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة 
الدولية  للمكانة  وتقديره  ثقته  عن  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 

المرموقة التي تحظى بها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وقد 
المشارك  النوعي  الحضور  خالل  من  مباشر  بشكل  ذلك  لمسنا 
التعريفية بدول المجلس، فقد حرص أصحاب السعادة  باللقاءات 
سفراء دولة اإلمارات العربية المتحدة بدول المجلس على الحضور 
شخصيًا لتلك اللقاءات التعريفية والتواصل المباشر مع المزارعين 
والوقوف  الدول  بتلك  النخلة  ومحبي  والمختصين  واألكاديميين 
على اهتماماتهم بما سوف يساهم برفع نسبة المشاركين كمًا 
ونوعًا على صعيد األفراد والجمعيات والهيئات والشركات والدول 
لحضور  تقديره  عن  زايد  الدكتور  أعرب  كما  العالم.  مستوى  على 
يعزز  بما  التعريفية  اللقاءات  المجلس  بدول  اإلمارات  دولة  سفراء 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  بها  تتمتع  التي  الكبيرة  الثقة 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  من  السامية  الرعاية  بفضل 
أول  الفريق  ودعــم  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايــد  بن 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة، واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
الرئاسة ودعم سمو  الوزراء وزير شؤون  رئيس مجلس  نائب  نهيان 
الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

رئيس مجلس األمناء.

لكافة  والتقدير  الشكر  الجائزة  عــام  أمين  سعادة  وجــه  كما 
للتسهيالت  المجلس  بدول  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سفراء 
والخدمات الفنية الكبيرة التي قدمتها السفارة إلنجاح مهمة عمل 
فريق األمانة العامة للجائزة. مشيرًا إلى أن هذا النجاح سوف يؤسس 
لمرحلة جديدة في التواصل المباشر مع الفئات المستهدفة في 
يشجع  بما  الجائزة  أهــداف  لتحقيق  والعالم  العربية  المنطقة 

ويرفع من نسبة المشاركة بمختلف الفئات.

اإلمارات  دولة  سفراء  السعادة  أصحاب  أعرب  فقد  جهتهم  من 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  في  المتحدة  العربية 
آل  زايــد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  الكبير  تقديرهم  عن 
نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل« على رعايته لجائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر وعلى دعمهم الكبير ألعمال الجائزة بما يعزز من الدور 
على  التمور  وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال  في  اإلمارات  لدولة  الريادي 

مستوى دول المجلس والمنطقة العربية بل والعالم أجمع.
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لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  عقدت 
صباحًا(   12-9( الدوحة  شيراتون  بفندق  دخان  قاعة  في  تعريفيًا 
اإلمــارات  دولــة  سفير  خــوري  اهلل  عبد  الرضا  عبد  سعادة  بحضور 
العربية المتحدة بدولة قطر، مع ما يناهز الـ 20 من كبار الشخصيات 
التمور  وإنتاج  النخيل  بزراعة  المختصة  والهيئات  الــوزارات  وممثلي 

بدولة قطر باإلضافة لممثلي وسائل اإلعالم المختلفة.

وقد أسفر اللقاء في دولة قطر عن اآلتي: 
والفئات  • الجمهور  لدعوة  ملونة،  صحفية  إعــالنــات  نشر  تم 

القطرية  والشرق  الوطن  صحيفتي  من  كل  في  المستهدفة 
بتاريخ 5 يونيو 2010

اقترح الحضور نشر كافة البحوث واألعمال الفائزة بفئات الجائزة  •
الخمس ضمن كتاب خاص يشمل كاًل من الدورة األولى والثانية 
الفائدة  وتعميم  الفائزة  األعمال  على  االطالع  بهدف  والثالثة. 

منها في كافة أرجاء العالم.

الرابع  • الدولي  اإلمــارات  بمهرجان  للمشاركة  الحضور  دعوة  تم 
للنخيل والتمور خالل الفترة من 22-27 نوفمبر 2010 في مدينة 

أبوظبي.
الحضور  • لكافة  الجائزة  لفئات  الترشيح  طلبات  إرسال  اقتراح  تم 

المشاركين باللقاء التعريفي.

دولــة قطــــر 6 يونيو 2010

لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  عقدت 
صباحًا(   12-9( المنامة  الخليج  بفندق  أوال  قاعة  في  تعريفيًا 
اإلمارات  دولة  سفير  الشامسي  هادف  العزيز  عبد  سعادة  بحضور 
كبار  من   50 الـ  يناهز  ما  مع  البحرين،  بمملكة  المتحدة  العربية 
النخيل  بزراعة  المختصة  والهيئات  الــوزارات  وممثلي  الشخصيات 
اإلعالم  وسائل  لممثلي  باإلضافة  البحرين  بمملكة  التمور  وإنتاج 

المختلفة.

وقد أسفر اللقاء في مملكة البحرين عن اآلتي: 
والفئات  • الجمهور  لدعوة  ملونة،  صحفية  إعــالنــات  نشر  تم 

والوسط  الخليج  أخبار  صحيفتي  من  كل  في  المستهدفة 
البحرينيتين بتاريخ 6 و 7 يونيو 2010

اقترح مدير جمعية اآلثار والتراث بالبحرين عقد مؤتمر دولي حول  •
تاريخ  لتوثيق  والجمعية.  الجائزة  بين  بالتعاون  النخلة  وتراث  تاريخ 

وتراث النخلة العالمي.
فئة  • إضافة  البحرين  من  خليل  نظمي  الدكتور  الباحث  اقترح 

البحوث التراثية واألدبية في مجال نخيل التمر إلى فئات الجائزة 
في الدورات القادمة.

طلب الحضور نشر كافة البحوث واألعمال الفائزة بفئات الجائزة  •
الفائزة  األعمال  على  االطالع  بهدف  خاص  كتاب  ضمن  الخمس 

وتعميم الفائدة منها في كافة أرجاء العالم.
الرابع  • الدولي  اإلمــارات  بمهرجان  للمشاركة  الحضور  دعوة  تم 

للنخيل والتمور خالل الفترة من 22-27 نوفمبر 2010 في مدينة 
أبوظبي.

مملكة البحرين 8 يونيو 2010
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لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  عقدت 
صباحًا(   12-9( الكويت  مارينا  بفندق  كــورال  قاعة  في  تعريفيًا 
مع ما يناهز الـ 16 من كبار الشخصيات وممثلي الوزارات والهيئات 
باإلضافة  الكويت  بدولة  التمور  وإنتاج  النخيل  بزراعة  المختصة 
دولة  في  اللقاء  أسفر  وقد  المختلفة.  اإلعــالم  وسائل  لممثلي 

الكويت عن اآلتي: 
والفئات  • الجمهور  لدعوة  ملونة،  صحفية  إعــالنــات  نشر  تم 

المستهدفة في كل من صحيفتي القبس والوطن الكويتيتين 
بتاريخ 8 يونيو 2010

في  • العلمية  الثقافة  إدارة  مدير  بشارة  جاسم  الدكتور  اقترح 
مع  تفاهم  مذكرة  توقيع  العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة 

أمانة الجائزة لتعزيز عالقات التعاون فيما بيننا بالمنطقة.
للتقدم  • الكويت  مؤسسة  من  حسين  جعفر  المخرج  اقترح 

العلمي بإنتاج فيلم وثائقي حول جهود اإلمارات في مجال زراعة 
النخيل وإنتاج التمور.

اإلعداد لمهرجان دولي خاص بأفالم النخلة بالتعاون بين الجائزة  •
ومؤسسة الكويت.

تمت التوصية باعتماد شبكة دولية لضباط ارتباط إقليميين لصالح  •
الجائزة حول العالم.

قام وفد الجائزة بزيارة خاصة لمعهد الكويت لألبحاث العلمية  •
للتعريف بفئات الجائزة.

تغطية  • ألفضل  مسابقة  إطالق  بــدران  اهلل  عبد  الدكتور  اقترح 
صحفية.

اقتراح إلطالق مسابقة عن النخلة تطال طلبة المدارس لتعميم  •
ثقافة النخلة بين الناس.

النقي  • الوهاب  عبد  والمزارع  المديرس  جاسم  الدكتور  تشجيع 
للترشح لفئات الجائزة.

دولة الكويت 10 يونيو 2010

لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  عقدت 
ظهرًا(   12.30( الرياض  سيزونز  بفندق  لندن  قاعة  في  تعريفيًا 
اإلمــارات  دولــة  سفير  الظاهري  سعيد  العصري  سعادة  بحضور 
 70 الـ  يناهز  ما  مع  السعودية  العربية  بالمملكة  المتحدة  العربية 
بزراعة  المختصة  والهيئات  الوزارات  وممثلي  الشخصيات  كبار  من 
اإلعالم  وسائل  لممثلي  باإلضافة  بالمملكة   التمور  وإنتاج  النخيل 
عن  السعودية  العربية  المملكة  في  اللقاء  أسفر  وقد  المختلفة. 

اآلتي: 
والفئات  • الجمهور  لدعوة  ملونة،  صحفية  إعــالنــات  نشر  تم 

الرياض   - والحياة  الرياض  صحيفتي  من  كل  في  المستهدفة 
السعوديتين بتاريخ 8  و 9 يونيو 2010.

الرابع  • الدولي  اإلمــارات  بمهرجان  للمشاركة  الحضور  دعوة  تم 
للنخيل والتمور خالل الفترة من 22-27 نوفمبر 2010 في مدينة 

أبوظبي.
الدورات  • في  العربية  الدول  بين  بالجائزة  التعريف  نطاق  توسيع 

القادمة.

المملكة العربية السعودية 12 يونيو 2010
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لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  عقدت 
-9( مسقط  انتركونتيننتال  بفندق  وبهال  نزوى  قاعة  في  تعريفيًا 
دولة  سفير  العصيمي  علي  محمد  سعادة  بحضور  صباحًا(   12
اإلمارات العربية المتحدة بسلطنة عمان مع ما يناهز الـ 25 من كبار 
النخيل  بزراعة  المختصة  والهيئات  الــوزارات  وممثلي  الشخصيات 
وإنتاج التمور بالسلطنة باإلضافة لممثلي وسائل اإلعالم المختلفة. 

وقد أسفر اللقاء في سلطنة عمان عن اآلتي: 
والفئات  • الجمهور  لدعوة  ملونة،  صحفية  إعــالنــات  نشر  تم 

العمانيتين  والشبيبة  المستهدفة في كل من صحيفتي عمان 
بتاريخ 12  و 13 يونيو 2010.

الرابع  • الدولي  اإلمــارات  بمهرجان  للمشاركة  الحضور  دعوة  تم 
للنخيل والتمور خالل الفترة من 22-27 نوفمبر 2010 في مدينة 

أبوظبي.
مجال  • في  المؤثرة  الشخصيات  كبار  ترشيح  يجري  أن  اقتراح  تم 

نخيل التمر من قبل اآلخرين.

الفائزة  • والدراسات  البحوث  من  الفائدة  مجال  يتاح  أن  اقتراح  تم 
لعموم الناس وتطبيقها على أرض الواقع.

سلطنة عمان 14 يونيو 2010

لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  عقدت 
2 ظهرًًا(   – تعريفيًا في قاعة بالميرا بفندق فورسيزن دمشق )12 
بحضور سعادة سالم عيسى القطام الزعابي سفير دولة اإلمارات 
عضو  اللوزي  سالم  الدكتور  وسعادة  بدمشق،  المتحدة  العربية 
التمر والمهندس عماد  لنخيل  الدولية  أمناء جائزة خليفة  مجلس 
54 من كبار  الـ  سعد رئيس اللجنة اإلعالمية بالجائزة، مع ما يناهز 
البيئة  ووزارة  الزراعي  واإلصالح  الزراعة  وزارة  وممثلي  الشخصيات 
من  كبير  وحشد  المختصة  الزراعية  البحوث  ومراكز  والهيئات 
مستوى  على  التمر  نخيل  شجرة  ومحبي  والمختصين  الباحثين 
اإلعالم  وسائل  لممثلي  باإلضافة  السورية  العربية  الجمهورية 

المختلفة. وقد أسفر اللقاء في سوريا عن اآلتي: 
والفئات  • الجمهور  لدعوة  ملونة،  صحفية  إعــالنــات  نشر  تم 

السوريتين  وتشرين  الوطن  صحيفتي  من  كل  في  المستهدفة 
بتاريخ 11 و 12 يوليو  2010.

الحضور  • لكافة  الجائزة  لفئات  الترشيح  طلبات  إرسال  اقتراح  تم 
المشارك باللقاء التعريفي.

دعوة الحضور للمشاركة بمعرض اإلمارات الدولي الرابع للنخيل  •
والتمور خالل الفترة من 22-27 نوفمبر 2010 في إمارة أبوظبي.

الترشح  • وآلية  الجائزة  بفئات  للتعريف  مفصل  تقديمي  عرض 
ومعايير كل فئة وأهداف الجائزة وغاياتها النبيلة بما يعزز الدور 
الريادي لدولة اإلمارات في مجال دعم وتنمية قطاع نخيل التمر 
حول  ومحبين(  ومزارعين  ومنتجين  )أكاديميين  فيه  والعاملين 

العالم.

الجمهورية العربية السورية 12 يوليو 2010 
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لقاًء  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  عقدت 
تعريفيًا في قاعة غراند A بفندق الفورسيزن عمان )12 – 2 ظهرًًا( 
دولة  سفارة  من  الطنيجي،  عبداهلل  المستشار  سعادة  بحضور 
اإلمارات العربية المتحدة في األردن وسعادة الدكتور سالم اللوزي 
عضو  الشريقي  راشد  المهندس  وسعادة  األمناء  مجلس  عضو 
العالقات  منسق  كركوتي  عهد  والسيد  الجائزة  أمناء  مجلس 
90 من كبار الشخصيات وممثلي  الـ  بالجائزة، مع ما يناهز  العامة 
باألردن  التمور  وإنتاج  النخيل  بزراعة  المختصة  والهيئات  ــوزارات  ال
أسفر  وقد  المختلفة.  اإلعالم  وسائل  ممثلي  من   20 لـ  باإلضافة 

اللقاء في المملكة األردنية الهاشمية عن اآلتي:
تم نشر إعالنات صحفية  لدعوة الجمهور المستهدف في كل  •

من صحيفتي الرأي والدستور األردنيتين بتاريخ 7 أغسطس 2010.
طلب الحضور أن تكون أغلبية أعضاء لجنة التحكيم العلمية من  •

الجنسية العربية نظرًا لعالقة اإلنسان العربي بالنخلة.
لتنفيذ  • فيها  الفائزين  ودعم  الجائزة  فئات  زيادة  الحضور  طلب 

أليات البحوث على الواقع.

طلب الحضور نشر كافة البحوث واألعمال الفائزة بفئات الجائزة  •
الفائزة  األعمال  على  االطالع  بهدف  خاص  كتاب  ضمن  الخمس 

وتعميم الفائدة منها في كافة أرجاء العالم.
دعوة الحضور للمشاركة بمعرض اإلمارات الدولي الرابع للنخيل  •

والتمور  من 22-27 نوفمبر 2010 في إمارة أبوظبي.

المملكة األردنية الهاشمية  8 أغسطس 2010
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 استكمااًل لجولة التعريف العربية
 الجائزة تشارك في الملتقى الدولي األول للتمر بالمملكة المغربية

اإلمــارات تفـوز بجـائزة أفضـل جنــاح دولـي

جناح  كأحسن  األول  بالمركز  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  فازت 
على مستوى الدول المشاركة في الدورة األولى للملتقى الدولي 
عزيز  السيد  معالي  قام  حيث   ،  2010 المغربية  بالمملكة  للتمر 
وفد  رئيس  بمنح  المغربي  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  أخنوش 
اإلمارات المشارك شهادة االستحقاق خالل حفل تكريم الفائزين 
الذي  الملتقى  في  المشاركين  العارضين  وأفضل  إنتاج  بأفضل 
استضافته مدينة ارفود في والية الرشيدية بمنطقة الواحات شرق 
المملكة المغربية خالل الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2010.  

خليفة  جائزة  عام  أمين  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  سعادة  وأعرب 
اإلمارات  لدولة  المميز  الفوز  بهذا  سعادته  عن  التمر  لنخيل  الدولة 
يعود  ذلك  في  الفضل  بأن  مؤكدًا  واسعة،  دولية  مشاركة  وسط 
لتوجيهات سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي، الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة، 
إطار  في  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس 
نخيل  قطاع  وتنمية  دعم  في  اإلمارات  لدولة  الريادي  الدور  تعزيز 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  الدولي  المستوى  على  التمر 
أول  الفريق  ودعم  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة.

أخنوش  عزيز  معالي  المغربي  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وكان 
شرق  جنوب  بأرفود   2010 للتمر  الدولي  المعرض  بافتتاح  قام  قد 
محمد  الملك  المغربي  العاهل  رعاية  تحت  المغربية  المملكة 
من  وعدد  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  وبمشاركة  السادس، 
األردن،  العراق،  مصر،  ليبيا،  تونس،  الجزائر،  بينها  من  العربية  الدول 
اإلمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، بهدف تبادل 
التجارب والخبرات في هذا المجال من أجل تحسين إنتاجية وجودة 

التمر.

كبار  من  ــدد  وع المياه  ــر  وزي يرافقه  المغربي  الــزراعــة  ــر  وزي وزار 
المكون  المعرض  في  اإلماراتي  الجناح  الحكوميين  المسؤولين 
من جناح لجامعة اإلمارات العربية المتحدة ممثلة بوحدة دراسات 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  وجناح  والتمور  النخيل  تنمية  وبحوث 
في  كان  حيث  الهندسية،  للصناعات  طيبة  شركة  وجناح  التمر 
استقباله الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر والوفد المرافق الذي قدم شرحًا مفصاًل عن مشاركة 

اإلمارات بهذا الحدث الدولي المهم.

وأبدى وزير الزراعية المغربي إعجابه بهذه المبادرة وأشاد باهتمام 
تشجيع  على  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  القيادة  وحرص 
المتميزة  بالمشاركة  ونوه  التمر،  نخيل  مجال  في  العلمي  البحث 
ويهدف  للتمر.  الدولي  المعرض  في  المتحدة  العربية  لإلمارات 
مستثمرون  بينهم  زائــر  ألف   100 من  أكثر  جلب  الــذي  المعرض 
وباحثون إلى تبادل المعرفة بين مختلف الفاعلين في مجال النخيل 
من أجل اإلطالع على التقدم التقني والتكنولوجي في مجال زراعة 
النخيل وإنتاج التمر. كما سعى أيضًا إلى النهوض بالنشاط الزراعي 
شراكة  وعقد  الفالحية  المنتجات  عرض  خالل  من  الواحات  في 
اقتصادية  ديناميكية  خلق  وكذا  المعنيين،  الفاعلين  مختلف  بين 

بالمنطقة انطالقًا من هذه التظاهرة.

من  بمبادرة  التمور  لمشتقات  مختلفة  منتجات  المعرض  وضم 
شبه  ــذا  وك المحلية،  والجمعيات  القرويات  النساء  مجموعة 
بين  للتالقي  فضاء  المعرض  هذا  ويشكل  التمور.  نخيل  منتجات 
والتثمين  بالتعليب  المعنية  والجمعيات  والتعاونيات  المنتجين 
والصناع التقليديين وجمعيات شبكة اإلنتاج لهذه الثروة، وأيضا بين 

العديد من البلدان العربية المشاركة. 

زار مختلف أروقة المعرض،  وكان وزير الفالحة والصيد البحري قد 
مجال  في  العلمية  والدراسات  الجمعيات،  تجارب  تعرض  حيث 
التعاونيات  نتاج  التمور  أنواع  مختلف  إلى  إضافة  الواحات،  اقتصاد 

المعنية بمعالجة وتعليب التمور.

وأشار سعادة أمين عام الجائزة إلى أن هذه المشاركة تأتي ترجمة 
نطاق  توسيع  في  نهيان  آل  مبارك  نهان  الشيخ  سمو  لتوجيهات 
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العربية  الدول  خصوصًا  العالم  أرجاء  مختلف  في  الجائزة  عمل 
لتعريف أكبر شريحة ممكنة من الباحثين والمختصين والمزارعين 

ومحبي شجرة نخيل التمر وتشجيعهم للترشح لفئات الجائزة.

استكمااًل للجولة التعريفية التي قامت بها األمانة العامة للجائزة 
بعد إطالق دورتها الثالثة خالل الصيف الماضي والتي شملت دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية العربية السورية 
بفئات  المختصين  تعريف  بهدف  الهاشمية  األردنية  والمملكة 
الجائزة الخمس وكيفية الترشح وإعداد الملفات الفنية، إضافة إلى 
تعريف المختصين بأنشطة الجائزة األخرى مثل المسابقة الدولية 

لتصوير النخلة بعنوان )النخلة في عيون العالم(.

نتائج الفائزين:
هذا وقد منحت لجنة التحكيم، التي قامت بزيارات لألروقة، جائزة 
عادت  حين  في  التمور،  لمنتجي  المهنية  للفدرالية  مبادرة  أفضل 

جائزة أفضل عارض لتعاونية )جنان أرفود(. 

المؤتمر العلمي:
وكانت األيام العلمية األولى حول نخيل التمر قد انطلقت فعالياتها 
يومي 2 و 3 أكتوبر 2010 في فندق العاطي حيث قدمت 26 ورقة 
بمشاركة  علمية  جلسات  خمس  ضمن  متخصصة  علمية  عمل 
نخبة من الباحثين والمختصين بزراعة النخيل وإنتاج التمور بالعالم.

جائزة  عام  أمين  زايــد  الوهاب  عبد  الدكتور  سعادة  افتتح  حيث 
حول  عمل  بورقة  العلمية  الجلسات  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
إلى  فيها  أشار  الدولية  وتجارتها  التمور  إلنتاج  االقتصادية  األهمية 
الدول  صادرات  من  الدولية  والتجارة  التمور  إلنتاج  العالمي  الوضع 
ووارداتها إلى األسواق األوروبية المستهلك الرئيسي للتمور بالعالم 

والزراعة  األغذية  منظمة  إحصائيات  على  بياناته  في  معتمدًا 
الدولية )الفاو(. مشيرًا إلى الفجوة الرقمية بين اإلنتاج والتصدير في 
العالم وحصتها  بقية دول  تنتجه  إلى ما  العربية قياسًا  المنطقة 

من السوق الدولية.

اإلماراتي  الوفد  عضو  شبانة  حسن  الدكتور  سعادة  عرض  كما 
واقع   بعنوان  عمله  ورقة  في  التمر  لنخيل  الدولية  الشبكة  وخبير 
زراعة النخيل وإنتاج التمور في المنطقة العربية واألنشطة الرئيسية 
لالرتقاء بمواصفات اإلنتاج كمًا ونوعًا. أشار فيها إلى أن الدول العربية 
الزالت تمثل الجزء األعظم في مساحات مزارع النخيل وإنتاج التمور 
العالم. في حين  النخيل في  %75 من أعداد  حيث تمثل أكثر من 
أن عائدات النخيل االقتصادية في الدول العربية هي األدنى مقارنة 
تقنيات  استخدام  عدم  هي  واألسباب  األخــرى،  المنتجة  بالدول 

اإلنتاج الحديثة لالرتقاء به كمًا ونوعًا وبكلف إنتاجيه أقل.

وفي الورقة الثالثة التي قدمها سعادة الدكتور سمير الشاكر عضو 
الوفد اإلماراتي والمستشار في الشبكة الدولية لنخل التمر، بعنوان 
)التطور العالمي للتقنيات الحديثة في إنتاج وتسويق التمور( عرض 
التمور  صناعة  في  المستخدمة  الحديثة  التقنيات  أهم  خاللها 
الصناعات  من  أضحت  الصناعة  هذه  ألن  العالم،  حول  وتسويقها 
ذات العالقة باألمن الغذائي لكثير من الدول، باإلضافة إلى أهميتها 

االقتصادية لذا نرى هذا التركيز عليها عبر العالم.

المغرب يشيد بمشاركة اإلمارات 
في المعرض الدولي للتمور
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الكتاب السنوي توثيـق إلنجــازات الجـائـزة 
في دورتهــا الثانـية 2010

صدر عن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الكتاب 
التي  والفعاليات  األنشطة  كافة  يوثق  الكتاب  الثاني،  السنوي 
الصعد  مختلف  على   2010 الثانية  دورتها  في  الجائزة  حققتها 
أمناء  مجلس  ألعضاء  الذاتية  للسيرة  بعرض  استهل  والمجاالت، 
األمناء  مجلس  أعمال  إلى  باإلضافة  العلمية،  وانجازاتهم  الجائزة 
والقرارات الصادرة عنه، كما استعرضت األمانة العامة في تقريرها 
العام  مدار  على  نفذتها  التي  والفعاليات  األنشطة  كافة  الفني 
ونتائج  الجائزة  فئات  إلى  للمتقدمين  الثانية  الدورة  أعمال  ونتائج 
شامل  عــرض  إلــى  إضافة  العلمية.  اللجنة  قبل  من  التحكيم 
في  جرى  الذي  الجائزة  بفئات  والفائزين  المكرمين  تكريم  لحفل 
وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  قبل  من   2010 مارس   15
التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر. مع عرض ألهم انجازات الفائزين والمكرمين، 
الرابع  الدولي  المؤتمر  لنتائج  عرضًا  السنوي  الكتاب  أشتمل  كما 
بالتعاون  للجائزة  العامة  األمانة  انجازات  من  باعتباره  التمر  لنخيل 
في  الجائزة  إحصائيات  مع  المتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة  مع 
مسابقة  لنتائج  بعرض  الكتاب  واختتم  والثانية.  األولــى  دورتيها 

التصوير الدولية )النخلة في عيون العالم( في نسختها األولى. 

سعادة  بإشراف  اإلعالمية  اللجنة  جهود  ثمرة  السنوي  الكتاب 
أمين عام الجائزة، صدر بطبعة فاخرة بموافقة المجلس الوطني 
في  رقمًا  الكتاب  أخذ  كما   1  /  100122  /  6337 رقم  لإلعالم 
وزارة  قبل  من   8-745-15-9948-ISBN978 هو  الدولي  التصنيف 

الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
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 "الشجرة المباركة" 2
تؤسس لإلعالم العلمي المتخصص باإلمارات

عززنا الدور الريادي لإلمارات ودخلنا عامنا الثالث بمسؤولية أكبر

لجائزة  العامة  األمانة  حققتها  التي  النجاحات  سلسلة  ضمن 
سواء  التوالي،  على  الثالث  عامها  في  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
لمحبي  وفرت  فقد  والدولي،  اإلقليمي  أو  المحلي  الصعيد  على 
النخلة أحد أهم مصادر المعرفة العلمية المتخصصة في مجال 
زراعة النخيل وإنتاج التمور في المنطقة العربية من خالل إصدار أول 
واألكاديميين  للباحثين  موجهة  متخصصة  فصلية  علمية  مجلة 

والمزارعين ومحبي الشجرة المباركة عبر العالم.

العالي  التعليم  وزيــر  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  بــارك 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  العلمي  والبحث 
خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  قبل  من  المبذولة  الجهود  التمر، 
العلمية  المجلة  المباركة"  "الشجرة  لتكون  التمر  لنخيل  الدولية 
أن كافة  العربي، حيث  العالم  األولى من نوعها في  المتخصصة 
التمر  نخيل  بشجرة  صلة  ذات  عالية  علمية  درجة  على  مواضيعها 
لذوي  وفنيًا  علميًا  مرجعًا  لتكون  واالنكليزية،  العربية  باللغتين 

االختصاص محليًا وعالميًا.  

حيث عبر سموه بصفته الرئيس الفخري للمجلة عن عمق العالقة 
فكانت  التاريخ  عبر  المباركة  والشجرة  اإلمارات  أبناء  بين  تربط  التي 
فخر  وشموخها  بارتفاعها  تمثل  ــزال  ت وال  القدم  منذ  النخلة 
واعتزاز شعب اإلمارات، كما كانت تمثل رمز الحياة والعطاء الوفير 

المتجدد.

واضح  حكومي  اهتمام  وسط  تأتي  المباركة  الشجرة  مجلة  إن 
التوجيهات  بفضل  وتسويقًا  وصناعة  زراعــة  التمر  نخيل  بشجرة 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة 
الدولة )حفظه اهلل( ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 
العالي  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  ومتابعة 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  العلمي  والبحث 
ومنتجين  مزارعين  من  المحلية  السوق  حاجة  لتلبي  جاءت  التمر. 

ومسوقين وباحثين على حد سواء.  

تشعر  الثالث  عامها  في  بنجاح  تخطو  وهي  المباركة"  "الشجرة 
المستهدفة  الفئات  أمام  والفنية  العلمية  المسؤولية  من  بكثير 
خليفة  )جائزة  مؤسسة  وتمثل  تصدر  ألنها  أولها  سبب  من  ألكثر 

وهو  أال  قلوبنا  على  وغاليًا  عزيزًا  اسمًا  تحمل  التمر(  لنخيل  الدولية 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه 
اهلل(. فذلك شرف كبير لنا ومسؤولية ملقاة علينا نسأل اهلل العلي 
ذات  والمعرفة  بالعلم  لنصل  تلك  مهمتنا  بأداء  يوفقنا  أو  القدير 

الصلة بشجرة نخيل التمر إلى كل من هو بحاجة إليها.
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العالي  التعليم  وزير  نهيان،  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  أعرب 
الدولية لنخيل  أمناء جائزة خليفة  العلمي، رئيس مجلس  والبحث 
الشيخ  السمو  لصاحب  السامية  للتوجيهات  تقديره  عن  التمر، 
دعمه  في  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
قدمًا  الجائزة  دفع  ما  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  ورعايته 
المستويين  على  إليه  وصلت  الــذي  الريادي  موقعها  تتبوأ  لكي 
لصاحب  السخي  الدعم  بــأن  سموه  ــاف  وأض والــدولــي،  العربي 
السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان له كبير األثر في 
مضاعفة جهود الجائزة لتقدير كل عمل مميز في خدمة النخلة 
الشيخ  سمو  أول  الفريق  إلهتمام  سموه  أشار  كما  العالم،  حول 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
للزراعة  المباركة ودعمه  للقوات المسلحة، في احتضانه للشجرة 

والمزارعين على مستوى الدولة، وتقدير سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. 

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده الدكتور عبد الوهاب زايد أمين 
عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، صباح يوم الثالثاء 15 فبراير 
2011، في قصر اإلمارات بأبوظبي، لإلعالن عن أسماء الفائزين في 
الجائزة بدورتها الثالثة بحضور الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي، 
بالجائزة،  والمالية  ــة  اإلداري اللجنة  ورئيس  األمناء  مجلس  عضو 

والدكتور حسن شبانة عضو اللجنة العلمية بالجائزة.

أشار فيه إلى الثقة الكبيرة واالعتزاز بالمستوى الرفيع الذي وصلت 
سمو  ورعاية  توجيهات  بفضل  الثالثة  دورتها  خالل  الجائزة  إليه 
الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 

جائزة خليفة تعلن أسماء الفائزين بدورتها الثالثة 2011
نهيان مبارك: بدعم خليفة بن زايد الجائزة تضاعف جهودها لتقدير 

كل عمل مميز في خدمة النخلة حول العالم

44 \ الفا  الصاني \ رـقــاريــر \ ثعاا أسماء الفائزيإ

إعالن أسماء الفائزين



رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. وأضاف أمين 
األعمال  وتحكيم  العلمية  اللجنة  تقرير  على  بناء  أنه  الجائزة  عام 
سمو  واعتماد  الثالثة،  بدورتها  الخمسة   الجائزة  بفئات  المشاركة 

الشيخ نهيان مبارك آل نهيان جاءت النتائج على النحو التالي:

الفئة األولى: فئة البحوث والدراسات المتميزة 
في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

الفائز األول: الدكتور إبراهيم بن صقر المسًلم

مشروع جينوم نخيل التمر - المملكة العربية السعودية.

الفائز الثاني: المركز الدولي للزراعة الملحية 

أهمية الميكورايزا لتطوير إنتاجية النخيل - دولة اإلمارات

الفئة الثانية: فئة المنتجون المتميزون 
في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور. 

الفائز األول: الدكتور عبد اهلل محمد عرعر

المزرعة النموذجية إلنتاج التمور - المملكة األردنية الهاشمية  

الفائز الثاني: المهندس عبد الوهاب علي نقي النقي

زراعة النخيل النسيجي في دولة الكويت - دولة الكويت

الفئة الثالثة: فئة أفضل تقنية متميزة 
في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

الفائز األول: تم حجب الجائزة

الفائز الثاني: الهيئة الهندسية بوزارة الدفاع المصرية

جهاز الكشف عن سوسة النخيل الحمراء - جمهورية مصر العربية

الفئة الرابعة: في أفضل مشروع تنموي 
في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

الفائز األول: شركة الظاهرة الزراعية

مشروع تنمية النخيل بناميبيا - دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الفائز الثاني: صندوق التنمية الزراعية والسمكية

مشاريع تنمية وتطوير النخيل - سلطنة عمان

الفئة الخامسة: فئة الشخصية المتميزة 
في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور. 

الفائز سعادة األستاذ بلحسان محمد

المملكة المغربية

علمًا أن كل فائز أول يحصل على مبلغ مالي قدره 300,000 درهم 
200,000 درهم للفائز الثاني مع  ودرع تذكاري وشهادة تقدير ، و 

درع وشهادة تقدير.

إحصائيات الجائزة:
عضو  الكعبي،  ساعد  حميد  هالل  الدكتور  أوضح  فقد  جهته  من 
مجلس األمناء رئيس اللجنة اإلدارية والمالية بأن هذه الدورة تميزت 
المتقدمين  عدد  في  زيادة  أبرزها  األساسية  النقاط  من  بمجموعة 
بالدورة  قياسًا  مرشح(   131 إلى  مرشح   67 )من   %  95 إلى  وصلت 

الثانية، 

وعلى صعيد الفئات فقد سجلت فئة البحوث والدراسات المتميزة 
ملحوظًا  ارتفاعًا  غيرها  عن  التمور  وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال  في 
وقدره 40 % )من 40 مرشح إلى 67 مرشحًا( في حين سجلت فئة 
أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور مشاركة 
23 مرشحًا( وعن  إلى  12 مرشحًا  زيادة واعدة وقدرها 47 % )من 
فئة أفضل تقنية متميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور فقد 
سجلت زيادة وقدرها 58 % )من 7 مرشحين إلى 17 مرشحًا( وعن 
فقد  التمور  وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال  في  متميز  إنتاج  أفضل  فئة 
10 مرشحين( وعن  1 مرشح إلى  سجلت زيادة وقدرها 90 % )من 
التمور  النخيل وإنتاج  زراعة  فئة أفضل شخصية متميزة في مجال 
فقد سجلت زيادة وقدرها 50 % )من 7 مرشحين إلى 14 مرشحًا(. 

من جهة أخرى نرى بأن حصة الدول العربية من مجمل المشاركات 
)118 مشاركًا من أصل  الجائزة قد وصلت ما نسبته 90 %  بفئات 
131 مشارك( و 10 % لبقية دول العالم )13 مشاركًا من أصل 131 

مشارك(. 

وفي ختام المؤتمر الصحفي فقد شدد سعادة أمين عام جائزة 
نهيان  الشيخ  سمو  دعم  أهمية  على  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس 
وأبرزها  تحقيقها  إلى  تطمح  التي  الجائزة  ألهداف  الجائزة،  أمناء 
في  عالميًا  المتحدة  العربية  اإلمــارات  لدولة  الريادي  الــدور  تعزيز 
بالنخيل، وتشجيع العاملين  البحث العلمي الخاص  تنمية وتطوير 
والمنتجين  والمزارعين  الباحثين  من  التمر  نخيل  زراعة  قطاع  في 
والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة. وتكريم 
الشخصيات العاملة في مجال نخيل التمر، على المستوى المحلي، 

واإلقليمي والدولي.
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إحصائيات الجائزة : 2009 - 2010 - 2011

إجمالي عدد المشاركين بحسب فئات الجائزة 
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بمجموعة  تميزت  قد  الثالثة  الــدورة  بأن  الجائزة  احصائيات  تشير 
من النقاط األساسية أبرزها زيادة في عدد المتقدمين وصلت إلى 
95 % )من 67 مرشح إلى 131 مرشح( قياسًا بالدورة الثانية، وعلى 
في  المتميزة  والدراسات  البحوث  فئة  سجلت  فقد  الفئات  صعيد 
مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور عن غيرها ارتفاعًا ملحوظًا وقدره 
40 % )من 40 مرشح إلى 67 مرشحًا( في حين سجلت فئة أفضل 
مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور مشاركة زيادة 
فئة  وعن  مرشحًا(   23 إلى  مرشحًا   12 )من   %  47 وقدرها  واعدة 
فقد  التمور  وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال  في  متميزة  تقنية  أفضل 

سجلت زيادة وقدرها 58 % )من 7 مرشحين إلى 17 مرشحًا( وعن 
فقد  التمور  وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال  في  متميز  إنتاج  أفضل  فئة 
10 مرشحين( وعن  1 مرشح إلى  سجلت زيادة وقدرها 90 % )من 
التمور  النخيل وإنتاج  زراعة  فئة أفضل شخصية متميزة في مجال 
فقد سجلت زيادة وقدرها 50 % )من 7 مرشحين إلى 14 مرشحًا(. 

من جهة أخرى نرى بأن حصة الدول العربية من مجمل المشاركات 
)118 مشاركًا من أصل  الجائزة قد وصلت ما نسبته 90 %  بفئات 
131 مشارك( و 10 % لبقية دول العالم )13 مشاركًا من أصل 131 

مشارك(. 
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الفصل الثالث



مهرجان





مهرجان



برعاية منصور بن زايد آل نهيان

 أبوظبي استضافت 
مهرجان اإلمارات الدولي الرابع للنخيل والتمر 2010

جامعة اإلمارات وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تستمد رؤيتها 
من حكمة صاحب السمو  رئيس الدولة )حفظه اهلل(

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  افتتح 
أبوظبي  جهاز  إدارة  مجلس  رئيس  الرئاسة  شــؤون  وزيــر  الـــوزراء 
الــدورة  فعاليات  للمعارض  أبوظبي  مركز  في  الغذائية  للرقابة 
األولى لمعرض الصناعات الغذائية العالمي )سيال الشرق األوسط( 
ومهرجان اإلمارات الدولي الرابع للنخيل والتمر خالل الفترة من 22 
حتى 24 نوفمبر 2010. وشهد االفتتاح سمو الشيخ نهيان مبارك آل 
نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس األعلى لجامعة 
اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية 
الدبلوماسي  السلك  وأعضاء  المسؤولين  من  وعدد  التمر.  لنخيل 

وكبار الشخصيات.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان إن المعرض يمثل فرصة 
إمارة  حققته  الذي  واإلنساني  الحضاري  باإلنجاز  للتعريف  مهمة 
أبوظبي بفضل الرؤى الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة )حفظه اهلل( والمتابعة المستمرة من قبل 
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.

الرئاسة  شؤون  وزير  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  سمو  شهد  كما 
افتتاح مهرجان اإلمارات الدولي الرابع للتمور والنخيل والذي نظمه 
لنخيل  الدولية  خليفة  وجائزة  المتحدة  العربية  اإلمــارات  جامعة 
للرقابة  أبوظبي  بالتعاون مع جهاز  النخلة  التمر وجمعية أصدقاء 
الغذائية وشركة )تاريت ميديا( خالل الفترة من 22 حتى 27 نوفمبر 

2010 بالتزامن مع معرض سيال الشرق األوسط. 

15 دولة حول  100 عارض يمثلون  وشارك في المهرجان أكثر من 
تعرف  حضارية  تراثية  تظاهرة  بمثابة  المعرض  يعد  حيث  العالم 
العالم بأهمية التمور والنخيل باعتبارها جزءًا من الموروث الثقافي 
وتصنيعها  استثمارها  يمكن  التي  الموارد  وكأحد  واالجتماعي 
مكونًا  ويجعلها  االقتصادية  وأهميتها  يتناسب  بما  وتطويرها 

مهمًا في صناعة الغذاء العالمية.

والعربية  والوطنية  المحلية  الشركات  بمشاركة  سموه  وأشــاد 
يتيح  والتمر  للنخيل  الرابع  الدولي  ــارات  اإلم مهرجان  أن  معتبرًا 
على  اإلطالع  التمور  بصناعة  والمهتمين  المختصين  لكل  الفرصة 

كل ما هو جديد في هذا المجال.

األجنحة  إلى  الوصول  وسالسة  التنظيم  دقة  على  سموه  وأثنى 
ومنصات العرض ما يسهل على الزائر مشاهدة المعروضات بارتياح 
كبير.. مشيرًا سموه في هذا السياق إلى أن شباب الوطن باتوا على 
خبرة ودراية واسعة باإلدارة والتنظيم والتشغيل وإتقان العمل أيًا 
كان وفي أي قطاع ما يعزز مكانة الدولة إقليميًا وعالميًا ويضعها 
المستثمرين  أوساط  في  عالميًا  المفضلة  الدول  قائمة  رأس  على 

والشركات الصناعية التجارية ورجال المال واألعمال.

النخلة جزء من معادلة التنمية
العالي  التعليم  وزيــر  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  أكــد 
والبحث العلمي الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة 
رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.. أن مهرجان 
من  مهمة  محطة  يمثل  والتمر  للنخيل  الرابع  الدولي  ــارات  اإلم

محطات العطاء والتميز في هذا المجال على مستوى المنطقة.

المهرجان  افتتاح  عقب  اإلمارات  أنباء  لوكالة  تصريح  في  ذلك  جاء 
في  لإلمارات  الريادي  الدور  يعكس  الوضع  هذا  أن  إلى  خالله  أشار 
المباركة إقليميًا ودوليًا واالعتناء بها واإلكثار  خدمة هذه الشجرة 
الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة  القيادة  دعم  بفضل  زراعتها  من 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه اهلل(. وقال سموه إن 

مهرجان اإلمارات الدولي 
الرابع للنخيل والتمر
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اإلمارات تولي قطاع الزراعة بشكل عام وزراعة نخيل التمر بشكل 
خاص اهتمامًا خاصًا ومتميزًا حتى أضحت الدولة بفضل السياسة 
الحكيمة في المركز األول بين الدول الزارعة ألكبر عدد من أشجار 

النخيل.

السياسة  اهتمام  محور  شكلت  التمر  نخيل  شجرة  أن  إلى  ولفت 
رئيس  السمو  لصاحب  الرشيدة  القيادة  بفضل  لإلمارات  الزراعية 
الدولة ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.. موجهًا الشكر 
إلى سموهما وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
هذا  ورعايتهم  الهتمامهم  الرئاسة  شؤون  وزير  الــوزراء  مجلس 

المهرجان.

وأضاف سموه أن المهرجان يمثل فرصة لتبادل الخبرات واآلراء بين 
وإنتاج  النخيل  بزراعة  والمختصين  والعلماء  والمنتجين  المزارعين 
التمور في العالم.. مشيرًا في هذا الصدد إلى جهود المغفور له 
زراعة  التي بذلها في  آل نهيان )رحمه اهلل(  زايد بن سلطان  الشيخ 

النخيل واهتمامه الشخصي بذلك  قبل نصف قرن.

جامعة اإلمارات
جامعة  مدير  الخنبشي  سعد  اهلل  عبد  الدكتور  قال  جهته  من 
اإلمارات العربية المتحدة إن شجرة نخيل التمر تعكس على الدوام 
حيث  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  وشعب  قيادة  واعتزاز  فخر 
احتلت هذه الشجرة موقع الصدارة بين باقي األشجار التي كست 
كل أرض اإلمارات التي أصبحت أكبر دولة في زراعة أشجار النخيل 
بين  المزروعة  األشجار  عدد  في  القياسية  األرقام  بذلك  محطمة 
مسيرة  واكبت  المباركة  الشجرة  أن  وأضــاف  العالم.  دول  باقي 
العطاء منذ ما قبل النفط وحتى اآلن فهي تشغل مكانة خاصة 
القوية مع مفردات  اإلمارات مما يؤكد عالقتهم  أبناء  في قلوب 

البيئة المحلية.

المغفور  أولــى  مضى  قرن  نصف  من  أكثر  مدى  على  إنه  وقــال 
كبيرة  أهمية  ثراه(  اهلل  )طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
للتنمية الزراعية بشكل عام وشجرة النخيل بشكل خاص وها نحن 
لصاحب  الحكيمة  القيادة  تحت  لنهجه  الوفاء  عهد  نجدد  اليوم 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه اهلل(.

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
خليفة  جائزة  عام  أمين  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  أشاد  جانبه  من 
باهتمام  للمهرجان  المنظمة  اللجنة  رئيس  التمر  لنخيل  الدولية 
العالي  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  ودعم 
والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء الجائزة لهذا المهرجان مؤكدًا 

االستراتيجية  انطالقًا من األهداف  القطاع  بالنهوض بهذا  االلتزام 
ومؤسسها  الجائزة  راعي  حكمة  من  المستمدة  ورؤيتها  للجائزة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه 

اهلل(.

بها  تشارك  التي  والفعاليات  األنشطة  إلى  زايــد  الدكتور  ــار  وأش
الجائزة من خالل لجنتها الثقافية بإشراف األستاذة ندى أبو األديب 
عن  عبارة  وهي  المعرفة  واحــة  مثل  عباس،  منال  والمهندسة 
واحة واستراحة لزوار وضيوف المهرجان غنية بمحتواها المعرفي 
والثقافي والترفيهي وتستهدف مختلف زوار المهرجان من الكبار 
النخيل  زراعة  عن  تراثية  ثقافية  معلومات  فيها  وتقدم  والصغار 

وفوائد التمور.

تاريخ المهرجان
مشاركة  أن  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ جامعة  مدير  وأضــاف 
فبين  المهم  الدولي  الحدث  هذا  في  جديدة  ليست  الجامعة 
ديسمبر   16  -  14( بين  الفترة  وخالل  سنوات،  ست  واليوم  األمس 
2004( كان المعرض األول لمنتجي ومصنعي التمور الذي نظمته 
برعاية  النخلة  أصدقاء  وجمعية  المتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة 
بينما  العين..  آل نهيان واحتضنته مدينة  الشيخ نهيان مبارك  سمو 
أبوظبي  مدينة  كانت   )2006 نوفمبر   11 إلى   7( من  الفترة  خالل 
وفي  التمر.  لنخيل  الثاني  الدولي  اإلمارات  معرض  مع  موعد  على 
)22 إلى 26 أكتوبر 2008( عاد الحدث إلى مدينة العين في نسخته 

الثالثة.

وانطلق المهرجان في نسخته الرابعة بمسماه الجديد )مهرجان 
 27 إلى   22 من  الفترة  خالل  التمر(  لنخيل  الرابع  الدولي  اإلمــارات 
نوفمبر 2010 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بصفته الحدث 
مستوى  على  التمور  وإنتاج  النخيل  بزراعة  المعني  األبــرز  الدولي 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا برعاية سمو الشيخ منصور 

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

نهيان مبارك: النخلة جزء مهم في معادلة 
التنمية المستدامة لمجتمع اإلمارات
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برعاية سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

 معرض فني لألعمال الفـائــزة والمتــميــزة 
في مسابقة النخــلة في عـيــون العــالــم

نهيان مبارك: العدسة تؤصل العالقة بين اإلنسان ومفردات البيئة

العالي  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  برعاية 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  العلمي  والبحث 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  افتتحت  التمر 
المسابقة  في  والمتميزة  الفائزة  األعمال  معرض  أمــس  صباح 
صالة  في  العالم(  عيون  في  )النخلة  النخلة  لتصوير  الدولية 
الوهاب  عبد  الدكتور  سعادة  بحضور  بابوظبي،  الوطني  المسرح 
الخنبشي  الدكتور عبد اهلل سعد  الجائزة وسعادة  أمين عام  زايد 
هالل  الدكتور  وسعادة  المتحدة  العربية  االمــارات  جامعة  مدير 
الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  عضو  الكعبي  ساعد  حميد 
لنخيل التمر ورئيس اللجنة االدارية والمالية بالجائزة، وسعادة عبد 
اهلل سالم العامري مدير إدارة الثقافة والفنون في هيئة أبوظبي 
والفنون  التراث  إدارة  مدير  الزعابي  وليد  وسعادة  والتراث  للثقافة 

في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والفائزين بالمسابقة 
الفوتوغرافي  التصوير  ــواة  وه النخلة  محبي  من  كبير  وحشد 

باإلمارات والمنطقة.

وعقب االفتتاح واالطالع على األعمال الفائزة والمتميزة المشاركة 
الثالث  بالمراكز  الفائزين  للجائزة  العامة  األمانة  كرمت  بالمعرض، 
األولى حيث فاز بالمركز األول عمر بن أحمد بن سيف البوسعيدي 
الثاني رنا علي بن فهد السويس  ، وفاز بالمركز  من سلطنة عمان 
علي  ياسر  الثالث  بالمركز  وفاز  السعودية،  العربية  المملكة  من 

الصيخان من المملكة العربية السعودية.

حيث شهدت المسابقة في نسختها الثانية منافسة حادة شارك 
فيها حوالي 1160 صورة أخذت بعدسة 305 مصور محترف وهاو 

يمثلون 38 دولة حول العالم. 

النخــلة في عـيــون العــالــم
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جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به سعادة الدكتور عبد الوهاب 
افتتاح  عقب  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام  أمين  زايــد 
المعرض، وأضاف نحن نعمل بتوجيهات سمو الشيخ نهيان مبارك 
آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء 
التمر في تأصيل العالقة بين اإلنسان  جائزة خليفة الدولية لنخيل 
محدود  الال  ودعمه  التمر،  نخيل  شجرة  وخصوصًا  بيئته  ومفردات 
للشجرة المباركة عبر توظيف فن التصوير الضوئي كوسيلة لتنمية 
لتبادل  أرحب  فضاء  وخلق  النخيل.  شجرة  بأهمية  الجمهور  وعي 
كافة  من  ومحترفين(  )هواة  الضوئيين  المصورين  بين  الخبرات 
لشجرة  والتراثية  والبيئية  السياحية  المقومات  وإبراز  العالم.  أنحاء 
نخيل التمر من خالل الصورة الفوتوغرافية وتشجيع ارتباط اإلنسان 

باألرض والزراعة.

للجائزة  العامة  األمانة  أطلقتها  المسابقة  هذه  أن  إلى  مشيرًا 
للتصوير  الدولية  أبوظبي  رابطة  مع  بالتعاون   2009 العام  في 
الفوتوغرافي شكلت نقلة نوعية في مجال التصوير المتخصص. 
حيث شارك في نسختها الثانية 1160 صورة بزيادة نوعية وقدرها 
26 %  قدمها 305 مصور يمثلون 38 دولة حول العالم )18 دولة 
 47 20 دولة أجنبية( أي بزيادة إجمالية بعدد الدول وقدرها  عربية، 
اإلماراتيين  المصورين  عدد  في  ملحوظة  زيادة  نجد  حين  في   .  %
زادت  قد  النسائية  المشاركة  نسبة  أن  نجد  بينما   .%  45 وقدرها 

بنسبة 62 % في النسخة الثانية وهكذا... 

الكبير  للحب  سعادته  عن  الجائزة  عام  أمين  سعادة  أعرب  كما 
العالم  دول  مختلف  من  النخلة  مصوري  عيون  في  لمسه  الذي 
في  المشاركين  من  الكبير  العدد  إلى  إضافة  لها،  وتقديرهم 
قبل  من  المبذولة  الجهود  مقدرًا  الثانية  دورتها  في  المسابقة 

المصورين المشاركين هواة ومحترفين. 

إدارة  مدير  العامري  سالم  اهلل  عبد  سعادة  أعرب  فقد  جانبه  من 
تقديره  عن  والتراث  للثقافة  أبوظبي  هيئة  في  والفنون  الثقافة 
للنجاح الكبير الذي حققته المسابقة في نسختها الثانية وقال بأن 
هذه الدورة الشك تعتبر أكثر نجاحًا وأنضج خبرة وأوسع مشاركة، 
خاصة بالنظر إلى النجاحات المتوالية التي تحرزها النخلة في الحياة 
العامة للمجتمع المحلي باإلمارات على كافة الصعد والمستويات 
ليوا للتمور، إلى مهرجان اإلمارات للنخيل والتمر  بدءًا من مهرجان 
بفضل العناية والرعاية التي يوليها الفريق أول سمو الشيخ محمد 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن 
عن  أعرب  كما  الوطنية.  الهوية  بدعم  صلة  له  ما  لكل  المسلحة 
التمر  الدولية لنخيل  العامة لجائزة خليفة  تقديره وشكره لألمانة 
لدور  وتعزيزًا  للنخلة  تقديرهم  تعكس  التي  المبادرة  هذه  على 
عدسة المصور في إغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه الوطني ودعم 

برامج التنمية المستدامة بكل أبعادها. 

الثقافة  وزارة  إلى  الكبير  الشكر  للجائزة  العام  األمين  وجه  كما 
ورعايتهم  الطيب  دعمهم  على  المجتمع  وتنمية  والشباب 
للمعرض عبر تقديم صالة المسرح الوطني لعرض األعمال الفائزة 
أبوظبي  هيئة  إلى  موصول  والشكر  المسابقة،  في  والمتميزة 
للثقافة والتراث ورابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي وإلى 
وشفافية  بدقة  وتعاملت  كبيرًا  جهدًا  بذلت  التي  التحكيم  لجنة 
المسابقة  هذه  بأهمية  مشيدًا  المشاركة،  الصور  كافة  مع  عالية 
بين  متقدمًا  موقعًا  بسرعة  أخذت  حيث  النخلة  لتصوير  الدولية 
التي  للجهات  بالنظر  الفوتوغرافي  للتصوير  الدولية  المسابقات 

تمثلها والجهود الكبيرة التي تبذل إلنجاحها.

أطلقت  قــد  للجائزة  العامة  األمــانــة  قامت  الحــق  وقــت  وفــي 
 31 ولغاية   2010 يونيو   1 بتاريخ  الثانية  نسختها  في  المسابقة 

ديسمبر 2010
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 الفائز االول:  عمر أحمد بن سيف البوسعيدي

 الفائز الثالث: ياسر بن علي الصيخان

 الفائز الثاني: رنا علي بن فهد السويس
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الزيادة %20102011النــــوع

40 %182303إجمالي عدد المشاركين

31 %146210عدد المشاركين / ذكور

62 %3695عدد المشاركين / إناث

%  17624628عدد المشاركين العرب

%  65990عدد المشاركين األجانب

%  325845عدد المشاركين )المواطنين(

%  203847إجمالي عدد الدول المشاركة

%  151817عدد الدول العربية

%  52075عدد الدول األجنبية

%  858116026إجمالي عدد الصور المشاركة

% 45% 25نسبة اإلناث للذكور

خالصة المشاركين في مسابقة النخلة في عيون العالم 
النسخة االولى 2010 – النسخة الثانية 2011

الدول العربية
الدولة
1اليمن

83السعودية

13البحرين

12العـراق

9فلسطين

9سورية

19مصـر

3المغرب

2الجزائر

58اإلمارات

2قطر

1تونس

1السودان

10الكويت

10سلطنة عمان

11األردن

1لبنان

1ليبيا

الدول االجنبية

الدولة
1بالروسيا

1نيبال

1نيوزيالند

13الهـند

1سنغافورا

3كنـدا 

1ألمانيا

1باكستان

1ملدوفيا

1أندونيسيا

1فرنسا

1بلجيكا

8الفلبين

1ماليزيا

14بريطانيا

1اوكرانيا

3أمريكا

1ايرالندا

1إيران

2جنوب إفريقيا

إحصائيات 2010
 5  + عرب   15( دولــة   20 من  أجانب(   6 عــرب+   176( مشارك   182

أجانب(  عدد الصور 858 صورة , عدد الذكور 146 + عدد اإلناث 36 

لجنة الفرز األولي:
 عبد اهلل عمر، سلطان كراني، سوسن خميس،  فاطمة المنصوري، 

عماد سعد

لجنة التحكيم الرسمية:
 بدر عباس, عيسى الطنيجي, ناصر حاجي, فاطمة المنصوري, 

عماد سعد

إحصائيات 2011
  20 38 دولة )18 عرب +  59 أجانب( من  305 مشارك )246 عرب + 
أجانب(  عدد الصور 1160  صورة، عدد  الذكور 210 + عدد اإلناث 95

الدولة

32اإلمارات

58السعودية

16البحرين 

7العـراق

4فلسطين

13سورية 

26مصـر

الدولة

3ليـبيا

1األردن

1قطـر

9سلطنة عمان

1تونـس

1الكويـت

3الجزائـر

الدولة

1لبـنان

1الهند

1أوكرانيا

1كندا

1ايطاليا

2بريطانيا
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الفصل الخامس



حــصـــاد





حــصـــاد



نهيان مبارك يكرم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في دورتها الثالثة 2011  

جائزة خليفة تؤكد رؤية سموه، في تحقيق التنمية 
المستدامة على أرض هذا الوطن المعطاء

نهيان مبارك: الجائزة تحظى بمكانة مرموقة من رئيس الدولة وتحمل اسمه الكريم

جائزة خليفة من َيد َكريٍم إلى َيد مستحْق
 جاك ضيوف: جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر رفعت اسم اإلمارات 

عاليًا في سماء التميز واإلبداع على مستوى العالم

عبر سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث 
التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  العلمي، 
عن عميق شكره وبالغ تقديره وامتنانه، إلى راعي الجائزة، صاحب 
السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة )حفظه 
وسخاء،  بكرٍم  سموه  يبذلها  التي  الكبيرة،  بجهوده  وأشاد  اهلل( 
من أجل تحقيق التنمية الشاملة، على اعتبار أن شجرة نخيل التمر 
المحلي  المجتمع  في  المستدامة  التنمية  تحقيق  ركائز  أحد  هي 

باإلمارات.

 وأن رعاية سموه للجائزة التي تحمل اسمه ودعمه القوي لها، إنما 
يأتي امتدادًا طبيعيًا، الهتمام سموه بالنخلة، وتطوير طرق زراعتها، 

وتحقيق الفائدة القصوى من زراعتها وتسويق إنتاجها على أكمل 
وجه فهي احد ركائز األمن الغذائي واالقتصاد الوطني لكثير من 

دول العالم.

تكريم  حفل  خــالل  ألقاها  التي  سموه  كلمة  خــالل  ذلــك  جــاء 
الثالثة  دورتها  في  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  بجائزة  الفائزين 
العاصمة  في  اإلمــارات  بقصر    2011 مارس   15 الثالثاء  يوم  صباح 
أبوظبي. بحضور سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، 
والزراعة  األغذية  منظمة  مدير  ضيوف  جاك  الدكتور  وسعادة 
)الفاو( وأصحاب السعادة السفراء المعتمدين لدى الدولة، إضافة 
الباحثين  من  كبير  وعدد  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  رؤساء  إلى 

حفل التكريم
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والفائزين  العلمية  اللجنة  وأعضاء  التمر  نخيل  بشجرة  والمهتمين 
والمكرمين بالجائزة بدورتها الثالثة 2011.

الفريق  إلى  التقدير،  وصــادق  الشكر،  بعظيم  سموه  تقدم  كما 
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ونائب 
العالمية،  للجائزة  القوي  لدعمه  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
التي تؤكد رؤية سموه، في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، 
الحكيمة،  برؤيته  الكبير،  واعتزازه  المعطاء،  الوطن  هذا  أرض  على 
لمستقبل التنمية الزراعية بالدولة وزراعة نخيل التمر بصفٍة خاصة، 
ونعتز أيضًا، بحرص سموه على أن تكون دولة اإلمارات دائمًا، نموذجًا 

رائدًا، في العمل الناجح، واإلنجاز المتميز، في كافة المجاالت.

آل  زايــد  بن  منصور  الشيخ  األخ  لسمو  موصول  والتقدير  والشكر 
لحرصه  الرئاسة،  شؤون  وزير  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس  نائب  نهيان، 
أيضًا  ــوزارة  ال ودعــم  بل  والقوي  الشخصي  دعمه  على  الكريم، 
لهذه الجائزة، كي تحقق بإذن اهلل، كافة األهداف الموضوعة لها، 

واآلمال المرجّوة منها.

باالهتمام  نهيان،  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  سموه  وشكر 
الحياة  وبطبيعة  بل  والتراث،  بالتاريخ  يرتبط  الذي  الجائزة،  بموضوع 
تأكيد  من  الكريم،  حضوره  يجّسده  بما  الطيبة،  األرض  هذه  على 
النخلة واإلنسان، وهي عالقة ساهمت  بين  الخاصة،  العالقة  على 
في تشكيل طبيعة الحياة، في البيئة والمنطقة، عبر التاريخ وتتابع 

العصور.

وأن  الجائزة  بفئات  فوزهم  على  الفائزين  جميع  سموه  هنأ  كما 
عالميًا  رائــدة  أصبحت  القصير  تاريخها  من  الرغم  على  الجائزة 
وعالمة مضيئة في مجال نخيل التمر، وموضع تقدير كبير واحترام 
العالم،  مستوى  على  بالنخلة  المهتمة  الدوائر  كافة  في  أكبر 
بإنتاجهم  يهتمون  وتقدير،  بإعجاب  بها  الفائزين  مسيرة  يتابعون 
في  الجائزة،  هذه  دور  ويدركون  المتميزة،  وإسهاماتهم  العلمي، 
الباحثين  بين  والتطوير،  البحث  جهود  في  والنشاط،  الحيوية  بّث 
الدراسات  نتائج  ونشر  المعارف  تنمية  في  وتسهم  والمزارعين، 
إنما  اليوم،  احتفالنا  وأن  والعالم.  والمنطقة  الدولة  في  والتجارب 
هو كذلك، مناسبة نأمل فيها، أن نكون على قدر توقعات صاحب 
إلى  االستجابة  في  اهلل(،  )حفظه  الدولة  رئيس  الوالد  السمو 

العمل،  والتميز، في كافة جوانب  الجودة  الدائمة، نحو  توجيهاته 
جميع  في  أيضًا،  ولكن  ــده،  وح النخيل  قطاع  في  فقط  ليس 

المجاالت، وعلى كافة المستويات.

قائد  إلــى  واالمتنان  التقدير  وبالغ  الشكر  عميق  سموه  ورفــع 
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  الوالد  السمو  صاحب  المسيرة، 
حفظه اهلل ورعاه، وهو الذي خّصص هذه الجائزة المرموقة، التي 
تحظى بشرف حمل اسمه الكريم: تأكيدًا على أهمية الزراعة في 
في  التمر،  نخيل  مكانة  على  سموه،  من  وحرصًا  الدولة،  مسيرة 
إرساء  في  أكيدة،  ورغبًة  والمستدامة،  المتوازنة  النهضة  تحقيق 
والبحث  العلم  من  متين  أســاس  على  اإلمـــارات،  نهضة  دعائم 
والدراسة. مؤكدين لسموه، أننا سوف نكون دائمًا وبعون اهلل، على 
هو  ما  كل  نحو  المثمر،  والسعي  الجاد،  العمل  في  توقعاته،  قدر 
مثااًل  اهلل،  وبإذن  دائمًا  تظل  سوف  الجائزة،  هذه  إن  وأروع.  أفضل 
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ونموذجًا  جديد،  كل  لمتابعة  وأداًة  بل  وااللتزام،  والتميز  للتجويد 
في االحتفاء بالعمل الناجح، واإلنجاز المفيد.

وأضاف سمو رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
إننا جميعًا، أيها اإلخوة واألخوات، باهتمامنا الكبير، بإحداث تطوير 
األمر،  واقع  في  فإننا  التمر،  نخيل  وإنتاج  زراعة  مجال  في  مستمر، 
الشيخ  الوالد،  له  المغفور  الدولة  مؤسس  غرسه  ما  بعض  نجني 
زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه اهلل وأجزل ثوابه، وهو الذي أرسى 
اهتّم فيها  الظالل،  زراعية وارفة  اإلمارات، دعائم نهضة  ربوع  في 
قيادته،  بفضل  اإلمــارات  وأصبحت  الخصوص،  وجه  على  بالنخلة 
مركزًا عالميًا رائدًا، لزراعة النخيل، وإنتاج التمور، بل وللدراسة الشاملة 

والمتكاملة، لهذه الشجرة المثمرة والمباركة.

الثالثة  دورتها  في  بالجائزة  المكرمة  الشخصيات  سموه  هنأ  كما 
ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  رأسها  وعلى   2011
الحاكم في المنطقة الغربية، وسعادة الدكتور جاك ضيوف مدير 
محمد  اهلل  عبد  وسعادة  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  عام 
أبوظبي.  بإمارة  الوطني  االستشاري  المجلس  رئيس  المسعود 
على جهودهم المتميزة ودورهم المؤثر في خدمة شجرة نخيل 
التمر والعاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى 

المنطقة والعالم.

كما تقدم سموه بتحية خاصة إلى كل من اشترك في مسابقات 
مستويات  من  منهم،  كل  يمثله  ما  مقدرًا  العام،  لهذا  الجائزة 
يكونوا  أن  وراجيًا  التمر،  نخيل  مجال  في  واإلنجاز،  للنجاح  رفيعة 
أن يكون حصولهم على  دائمًا، نماذج طيبة لزمالئهم، بل وأيضًا، 
اليوم  إذ نحتفي  إننا  أوسع.  وإنجاٍز  أكبر،  الجائزة، قوة دفٍع لعطاٍء 
واقع  في  نعبر  فإنما  بالجائزة،  الفائزون  أيها  المتميزة،  بإنجازاتكم 
تشكيل  في  والعلماء،  العلم  مكانة  في  الكبيرة،  ثقتنا  عن  األمر، 
بعملكم،  أنكم  األكيدة،  قناعتنا  وعن  بل  العالم،  هذا  مسيرة 
وجهودكم، وحرصكم الدائم على التجويد والتطوير ـ ستكونون 
دائمًا، نماذج ملهمة، ليس فقط لزمالئكم، بل ولألجيال الصاعدة 

كذلك.

وشكر سموه كافة أعضاء مجلس أمناء الجائزة، على اهتمامهم 
تتعاون  التي  والمؤسسات،  الهيئات  كافة  شكر  كما  وعطائهم، 
وإسهامهم  المهمة،  أدوارهم  للجميع،  مقّدرًا  الجائزة،  إدارة  مع 
أن  وتعالى،  سبحانه  المولى  وداعيًا  المجال،  هذا  في  الملحوظ، 
يستمر العمل على هذا النحو، في دعم وتطوير زراعة النخيل وإنتاج 
تشجع  مهمة،  أداًة  اهلل،  وبإذن  دائمًا  الجائزة  هذه  ولتكون  التمور، 

العمل واإلبداع واالبتكار، في مسيرة الدولة، بل في العالم بأسره.
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ضيف شرف الحفل:
كما ألقى الدكتور جاك ضيوف مدير عام منظمة األغذية والزراعة 
أشاد  االفتتاح  حفل  في  كلمة  الجائزة  أمناء  مجلس  عضو  )الفاو( 
فيها بالرؤية العميقة لمؤسس هذا البلد الطيب المغفور له بإذن 
والفضل  ــراه(،  ث اهلل  )طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ  اهلل 
دولة  في  التمر  نخيل  أشجار  عدد  يصل  ألن  رؤيته  عمق  إلى  يرجع 
دول  به  يضاهي  الذي  العدد  هذا  إلى  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
الشيخ  السمو  الرؤية حقق صاحب  لتلك  العالم قاطبة. واستمرارًا 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه اهلل( إنجازات عظيمة 

بمجهوداته الدؤوبة لمواصلة زراعة أشجار نخيل التمر.

التنمية  على  الحفاظ  في  هدفها  عن  اإلمــارات  دولة  تتخلى  ولم 
نوعية  قفزات  حققت  البالد  أن  ذلك  على  والشاهد  المستدامة 
تطوير  وتشجيع  النباتي  الغطاء  وتوسيع  التصحر  محاربة  في 
هذه  وتساهم  التمر.  نخيل  على  القائمة  الغذائية  الصناعات  ونمو 
دولة  في  المستدامة  التنمية  في  جوهري  بشكل  الخطوات 

اإلمارات العربية المتحدة.

اإلمارات  دولة  احتضان  أن  فيه  الشك  مما  أنه  ضيوف  جاك  وأضاف 
من  يأت  لم  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  المتحدة  العربية 
فراغ ولكن لباعها الطويل وخبرتها في هذا المجال. حيث تتمتع 

دولة  وستستمر  الدولي  المستوى  على  مرموقة  بمكانة  الجائزة 
اإلمارات بأن تكون رائدة في دعم الجهود اإلقليمية والدولية في 
مكافحة  في  االقتصادية  ألهميتها  نظرًا  التمر  نخيل  زراعة  مجال 
الفقر والجوع في العديد من البلدان حول العالم. األمر الذي من 
العالم  في  والسالم  واالستقرار  الغذائي  األمن  يدعم  أن  شأنه 

أجمع. 

الباحثين  لكل  التهنئة  ليقدم  الفرصة  ضيوف  جاك  أنتهز  كما 
في  الجائزة  فئات  بجوائز  فــازوا  الذين  والمخترعين  والمنتجين 
الحظ  يحالفه  لم  من  كل  جهود  ونقدر   .2011 الثالثة  دورتها 
بالفوز عسى أن نراه في األعوام القادمة. كما شكر مجلس أمناء 
الفائقة  وإدارتها  المتميزة  جهودها  على  العامة  وأمانتها  الجائزة 
التي أوصلت صوت الجائزة ورفعت صوت اإلمارات عاليًا في سماء 
العالم خصوصًا في األوساط العلمية )جامعات، مختبرات، مراكز 
أرجاء  مختلف  في  التمور  وإنتاج  النخيل  بزراعة  المختصة  بحوث..( 
هوية  تحمل  وهي  للجائزة  العالمي  البعد  على  يؤكد  بما  العالم 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  الوطنية  وبصمتها  اإلمــارات 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه اهلل(، والمتابعة الحثيثة من 
والبحث  العالي  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو 

العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. 
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وللعمل  للخير  مرادفًا  اسمه  يصبح  حمدان  الشيخ  ُيذكر  عندما 
البيئة وخصوصًا حبه لشجرة  المجتمع وحماية  اإلنساني وخدمة 
نخيل التمر )الشجرة المباركة(، لما ال فهو الذي تخرج من مدرسة 
تبوأ  فقد  ثــراه(.  اهلل  )طيب  والعطاء  الخير  زايد  الشيخ  البيئة  رجل 
خالل  الخارجية  ــوزارة  ل وكياًل  أبرزها  عدة  رسمية  مناصب  سموه 
من  الخارجية  للشؤون  للدولة  وزيرًا  ثم   .1990-1985 من  الفترة 
 ،2003 أكتوبر  منذ  الــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  ثم   .2005  –  1990
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أصدر  وأخيرًا 
الدولة )حفظه اهلل( بصفته حاكمًا إلمارة أبوظبي مرسومًا أميريًا 
في  للحاكم  ممثاًل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  بتعيين 

ترأسه  إلى  باإلضافة  2009/6/13م.  بتاريخ  وذلك  الغربية  المنطقة 
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي، وهيئة البيئة بابوظبي.

خاص  باهتمام  حظيت  قد  التمر  نخيل  شجرة  بأن  القول  ويكفي 
البيئة  هيئة  إدارة  مجلس  رئاسة  توليه  بعد  خصوصًا  سموه  لدى 
سموه  بتعليمات  وخطت  قوية،  بدفعة  حظيت  فقد  بابوظبي 
وأصبح  ودوليًا  وإقليميًا  محليًا  مكانتها  تعززت  هائلة،  خطوات 
هامًا  جزءًا  باعتبارها  خاصة  واقتصادية  إستراتيجية  أهمية  للنخلة 
مستوى  على  المستدامة  والتنمية  الغذائي  األمن  معادلة  ضمن 

دولة اإلمارات. 

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل  الحاكم في المنطقة الغربية من إمارة ابوظبي -  االمارات العربية المتحدة

المكرمون  
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للقطاع  االجــتــمــاعــيــة  ــعــلــوم  ال ــي  ف ــوراه  ــتـ دكـ عــلــى  ــل  ــاص ح
)فرنسا(.  باريس  السوربون،  جامعة  من  الزراعي(  الريفي)االقتصاد 
حيث شغل العديد من المناصب الدولية كان أهمها: في 8 نوفمبر 
شغل  وقبلها  والزراعة.  األغذية  لمنظمة  عاما  مديرا  انتخب   1993

منصب سفـير البعثـة الدائمة للسنغـال لدى األمم المتحـدة.

سعادة الدكتور ضيوف عضو مجلس إدارة معظم المراكز الزراعية 
الدولية من أهمها:

بالغابات،  المختلطة  والزراعة  الزراعية  للبحوث  الدولي  المجلس 
القطرية، الهاي  الزراعية  للبحوث  الدولية  نيروبي )كينيا(، والخدمة 

)نيجيريا(،  الجوس  االستوائية،  للزراعة  الدولي  والمعهد  )هولندا(، 
أديوبودومي  األفريقية،  للتنمية  العلمي  للبحث  الدولي  والمعهد 
ستوكهولم)السويد(.  للعلوم،  الدولية  والمؤسسة  )كوتديفوار(، 
من  والتكنولوجيا  للعلوم  اإلسالمية  المؤسسة  مجلس  وعضو 

أجل التنمية، جدة )المملكة العربية السعودية(. 

العلوم  في  فخرية  دكتوراه   17 من  أكثر  على  ضيوف  د.  حاز  كما 
43 وسام استحقاق من مختلف دول  أكثر من  ُمِنَح  الزراعية، كما 

العالم.

معالي الدكتور جاك ضيوف
مدير عام منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو(

72 / الفا  الإامس / حــاـــاد / المنرموا  



بدأت عائلة المسعود سابقًا بتجارة اللؤلو وكانت من أقدم العوائل 
في ابوظبي والمنطقة الغربية في الخمسينيات بدأ والد عبد اهلل 
المسعود في التجارة العامة, التحق عبد اهلل المسعود مع أخويه 
وقد  وأوالده,  مسعود  بن  محمد  شركة  وأسست  ورحمة  احمد 
وتمثل  ابوظبي  في  الشركات  اكبر  من  المسعود  شركة  أصبحت 
كثير من الوكاالت لمنتجات وخدمات من جميع أنحاء العالم, كما 
كان لشجرة نخيل التمر نصيبًا طيبًا في حياته منذ وقت مبكر ففي 
التسعينيات كان له الفضل باعتباره أول من ادخل صنف المجدول 
المجدول  لصنف  عضوي  نخيل  مزرعة  أكبر  له  وأسس  مزارعه  إلى 

فاق فيها عدد األشجار عن 6000 شجرة اغلبها مثمر.
عام 1978 تم تقليده منصب القنصل الشرفي لمملكة الدنمارك  •

 Knight of( لقب  الدنمارك  ملكة  الجاللة  صاحبة  منحته  حيث 
 )Dannebrog

حاكم  • السمو  صاحب  من  أميري  بمرسوم  ُعّين   1979 عــام 
أبوظبي كعضو بالمجلس االستشاري الوطني إلمارة أبوظبي.

1994 انتخب رئيسًا للمجلس االستشاري الوطني إلمارة أبوظبي. •

•  commander's عام 1996 منحته حكومة ألمانية االتحادية لقب
الذي  الخاص  للدور  منها  تعبيرًا   .  cross of the order of merit

لعبه في تقوية العالقات بين البلدين.
إمارة  • بتمثيل  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  من  كلف   2000 عام 

ابوظبي لجمعية الصداقة اإلماراتية اليابانية.
اعترافًا  • وذلك  السويسري  السفير  جائزة  على  حصل   2008 عام 

الجمهورية  بين  الصداقة  عالقات  تنمية  في  الملموس  بالجهد 
السويسرية ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

عام 2008 وبموجب مرسوم صادر عن فخامة رئيس الجمهورية  •
فارس  برتبة  الوطني  االستحقاق  وســام  منحه  تم  الفرنسية 

.)Knight of The National order of  merit(

اإلمبراطور  • وسام  منحه  اليابانية  الحكومة  قررت   2010 عام 
الياباني “ الشمس المشرقة” ذي األشعة الذهبية.

معالي عبد اهلل محمد المسعود
رئيس المجلس االستشاري الوطني إلمارة أبوظبي - االمارات العربية المتحدة
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تم منح جائزة خليفة الدولية لنخيل البلح إلى الدكتور إبراهيم بن 
األول  بالمركز  لفوزه  وذلك  السعودية  العربية  من  المسلم  صقر 
عن فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج 
وذلك  بها  يقوم  التي  الدراسات  ونوعية  المميزة  ألبحاثه  التمور، 

لبحثه بعنوان مقدمة مشروع جينوم نخيل البلح.

يهدف مشروع جينوم نخيل البلح في المملكة العربية السعودية 
تسلسل  عمل  إلى  يهدف  كان  للجينوم  شامل  بحث  كمشروع 
لجينوم نخيل البلح حتى اكتماله. فك شفرة النساخ الجيني وفهم 
أسلوب حياة نخيل البلح. وذلك من اجل الزراعة المحسنة والوقاية 
الوراثية  التفسيرات  من  حوالي  إنتاج  تم  حديثا  فانه  اآلفــات.  من 
بإجمالي  متواصلة  سلسلة   226,501 في  تجميعها  وتم  )تغطى 

سلسله  عن  الكشف  تم  خريطة.  تغطية  بإمكانها  وهى  طول 
طويلة صلبة خاصة بقراءات التزاوج وتم استخدامها لزيادة جودة 
أننا  إلى  باإلضافة  العام.  اإلطار  لبناء  واستخدمت  الجينوم  تجميع 
انفصالها  تم  ألجزاء  صغيرة  فردية  ونسخة  الطويل  على  نحصل 
عن طريق زوج من التكرارات المقلوبة )Lsg,86,198 bp( بروتوبالزما 
الكاملة.  المزدوجة  المجدولة  للخيوط  الدائرية  الصبغية  الخلية 
وأكثر من حمض نووي لنخيل البلح من 8 انسجه مختلفة والتي تم 
وضعها في تسلسل عن طريق 454 جهاز لتحديد ترتيب مكونات 
دور  تلعب  سوف  تسلسالت  وتلك  البيولوجي.  الكيميائي  المركب 
مهم لتجميع نخيل البلح وشرح تعليقات )مالحظات( على الجين 
في  البلح  نخيل  لجينوم  ذلك  من  ابعد  تحليل  إجراء  يتم  وسوف 

الشهور القليلة المقبلة.

فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفائز األول : الدكتور ابراهيم بن صقر المسلم 
المملكة العربية السعودية

الفائزون
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الميكورايزا الشجرية وإمكانياتها في تطوير أنظمة مستدامة إلنتاج نخيل التمر
فطور  بواسطة  التطعيم  أثــر  تحديد  على  الــدراســة  هــذه  تركز 
الميكوريزا الشجرية، على نمو وإنشاء زراعة أنسجة النخيل بمرحلة 
تم  الملوحة.  ــروف  وظ األسمدة  نظم  مختلف  تحت  الحضانة 
تلقيح تشكيلة من الشجيرات بطريقة )الزراعة النسيجية( ذات عمر 
التمر، من صنف الخنيزي، بواسطة فطريات  سنة واحدة من نخلة 

الميكوريزا الشجرية التجارية، وتمت زراعتها في بيت زجاجي.

الرئيسي،  العامل  الملوحة  اعتبار  مع  العالجات  جميع  وضعت 
جمع  وتم  فرعي.  كثانوي  والميكوريزا  ثانوي،  كعامل  واألسمدة 
الجذع، جفاف  وارتفاع  النباتات،  الشجر، طول  أوراق  البيانات كعدد 
األوراق، جفاف الجذع، جفاف الجذر، عدد األوراق، طول النبات، عرض 
أوراق، مساحة األوراق الكلية، )مؤشر قراءة  الكلوروفيل بالنبات( في 
البيت الزجاجي، بينما تم قياس مستعمرة ميكوريزا الجذور وفقًا 
ألمانيا.  في  بيوميك  مختبرات  في  القياسية  المختبرية  لإلجراءات 

استفادة  يستفيد  التمر  نخيل  أن  علمنا،  حد  على  مرة،  ألول  ووجد 
غير عادية من التطعيم بالميكوريزا الشجرية في مرحلة الحضانة. 
حيث أظهرت النباتات نموًا أفضل في أنظمة التسميد المنخفض 
من المرتفع الموصى بها حاليًا، مستويات التخصيب المستخدمة 
تليها مشاتل تجارية لشتالت من نفس العمر. فهو يبين أن نخيل 
للنمو  تكافلي  ميكروبيولوجي  شريك  على  إلزاميًا  تعتمد  التمر 

والتأسيس المبكر.

بالفطور  التطعيم  أن  الدراسة  هذه  إليها  توصلت  التي  النتائج  من 
يحقق فائدة كبيرة إلنشاء غراس النخيل في مرحلة الحضانة. ومن 
الصواب التطعيم خاصة، شتلة نخيل نسيجية بطعوم ذات جودة 
أبواغ  من  مضمون  عدد  على  يحتوي  الذي  الميكوريزا  من  عالية 

أصناف الميكوريزا.

فئة البحوث والدراسات المتميزة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفائز الثاني : المركز الدولي للزراعة الملحية 
االمارات العربية المتحدة
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المزرعة النمذجية النتاج التمور
عبد  الدكتور  لسعادة  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  ُمنحت 
بالمركز  لفوزه  الهاشمية  األردنية  المملكة  من  عرعر  محمد  اهلل 
وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال  في  المتميزين  المنتجين  فئة  عن  األول 
والتمور  النخيل  وصناعة  زراعــة  تطوير  في  الفاعل  لــدوره  التمور 
على مستوى األردن والمنطقة. مؤسس أول مزرعة نموذجية في 

المملكة األردنية الهاشمية. 

 1984 الــعــام  فــي  نموذجية  مــزرعــة  أول  بتأسيس  ــام  ق حيث 
تدريجيًا  وتطورت  األردن،  لوادي  بمالءمتها  المعروفة  للمحاصيل 
المجدول  شجيرات  بزراعة  البداية  كانت  التمر.  لنخيل  مزرعة  إلى 
والبرحي بتقنية الزراعة النسيجية النباتية تم استيرادها من فرنسا. 
استمر التوسع في زراعة النخيل في السنوات التالية، وتم استيراد 
المزيد من الشتالت من فرنسا أو من دولة اإلمارات العربية المتحدة 
النخيل  بادرت مزرعة السيد عرعر منذ ذلك الوقت إلى تعزيز زراعة 

بالشتالت  المنطقة  بتزويد مزارعين آخرين في  األردن، وقامت  في 
والمشورة التقنية. أبواب المزرعة كانت دائمًا مفتوحة أمام جميع 
المزارعين المهتمين باإلطالع على التطورات الجديدة في معالجة 
ومعاملة التمور. منذ تقاعده من منظمة األغذية والزراعة في عام 
1990 بعد 26 عامًا من الخدمة، أنشأ الدكتور عرعر وأدار مزرعة في 
تنتج  المروية.  األراضي  من  هكتارًا   30 مساحتها  تبلغ  األردن  وادي 

بشكل رئيسي صنفين من التمور: المجدول والبرحي.

الحديثة  الري  بطرق  مجهزة  نموذجية  نخيل  مزرعة  مزرعته  تعتبر 
وتشمل  الحصاد.  بعد  ما  ومعالجة  لإلنتاج  التقنية  عالية  والمرافق 
الوزن،  حسب  والتصنيف  والتنظيف  التبخير  معدات  المرافق  هذه 
والتغليف، ومستودع بارد للتخزين. كما توفر المزرعة مرافق ما بعد 
الهامشي.  الربح  مبدأ  على  التمر  لمزارعي  أخرى  وخدمات  الحصاد 
وتعمل المزرعة، فضاًل عن ذلك كمركز للتدريب لتنمية إنتاج التمور 

ومعالجتها في األردن.

فئة المنتجين المتميزين  في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفائز األول : الدكتور عبد اهلل محمد عرعر 
المملكة االردنية الهاشمية
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كان  حيث  الصغر  منذ  التمر  نخيل  شجرة  مع  الزراعي  مشواره  بدأ 
إلى  معه  يذهب  وكان  النخيل  بزراعة  مهتمًا  اهلل(  )رحمة  والــده 
شاطئ  على  الشراعية  الخشبية  السفن  مرسى  )وهــو  السيف 
بأصناف  محملة  وهي  العرب  شط  من  والقادمة  الكويت(  مدينة 
أصناف  من  ينتقيه  ما  في  والده  يراقب  وكان  النخيل  فسائل  من 
مناسبة للزراعة في بيئة صعبة كالكويت وينقلها إلى مزرعته في 
منطقة الفنطاس الزراعية بجنوب مدينة الكويت ويتابع حديثه عن 
النخيل مع أصدقاءه ويتبادلون معرفتهم وخبراتهم وتجاربهم 
مع النخيل وأصنافه وجودة كل منهما. وبعد وفاة والده في عام 
فيها  يستخدم  أن  على  به  خاصة  زراعية  أرض  بامتالك  فكر   1987

الطرق الحديثة خصوصًا في الرعاية والعناية.

المناطق  على  المدن  وزحف  الزراعية  األراضــي  لمحدودية  ونظرًا 
وجنوب  شمال  في  زراعية  مناطق  تخصيص  تم  القديمة.  الزراعية 

دولة الكويت في  منطقة العبدلي والوفرة. 

وقع اختياره على منطقة الوفرة لكي يبدأ فيها مشروعه لزراعة 
ومالصقة  الجنوبية  الحدود  قرب  منطقة  وهي  النسيجي  النخيل 
عام  األشجار  أعداد  بلغت  الشقيقة.  السعودية  العربية  للمملكة 
2010 إلى ما يقارب 2000 شجرة وأول محصول للمزرعة كان في 
عام 1994 وبكميات قليلة وخاصة من صنف المدجول حيث وصل 
ذلك  بعد  اإلنتاج  وتزايد  جرامات  الكيلو  من  مئات  بضع  إلى  اإلنتاج 
إلى أن وصل في هذا العام حوالي 40 طنًا من المدجول والبرحي 
أول وأكبر مزرعة نخيل نسيجي في  األصناف. صاحب  وغيرها من 
دولة الكويت، حائز على درجة البكالوريوس في العلوم الهندسة 
األمريكية، تقلد عدة مناصب حكومية في  المتحدة  الواليات  من 
دولة الكويت خالل أكثر من عقدين، عضو جمعية النخيل الدولية، 
1997، من قبل   - 1996 الزارعة لعام  بالمركز األول في جائزة  فاز 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في مجال استخدام األساليب 

العلمية والتكنولوجية في إنتاج المحاصيل الزراعية.

فئة المنتجين المتميزين في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفائز الثاني : المهندس عبد الوهاب علي نقي النقي
دولة الكويت
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جهاز الكشف عن سوسة النخيل الحمراء
في  مادة  أي  من  جزيء  كل  أن  على  الجهاز  عمل  نظرية  تعتمد 
األخرى   المواد  جزيئات  باقي  عن  تميزه  وراثية  بصمة  له  الطبيعة 
حيث أمكن تسجيل هذه البصمة وبرمجة شريحة إلكترونية بهذه 
البصمة وبرمجة الجهاز بها وفي حالة وجود نفس المادة بالقرب 

من الجهاز يقوم الجهاز بالتأشير على اتجاه تواجدها. 

طريقة االستخدام:  
فتح  • ويتم  األرض  على  عمودي  رأسي  وضع  في  الجهاز  يحمل 

الهوائي على كامل استقامته بحيث يكون موازيًا لسطح األرض 
وتكون الزاوية بين الهوائي وجسم الجهاز قائمة.

الجهاز  • يقوم  الجهاز  من  بالقرب  المصابة  النخلة  وجــود  عند 
الهوائي مشيرًا  البصمة وتتبع مصدرها حيث يدور  بالتقاط تردد 

إلى اتجاها.  

اتجاه  • وتغير  المصابة  النخلة  حول  المستخدم  العامل  يتحرك 
النخلة  ناحية  متجه  المؤشر  يظل  حيث  المستخدم  العامل 

المصابة بصرف النظر عن اتجاه العامل المستخدم.
عدم تأشير الجهاز على النخلة يعني هذه النخلة غير مصابة. •

مميزات الجهاز:
ال  • أنه  كما  اإلنسان  بجسم  ضارة  إشعاعات  أي  الجهاز  يصدر  ال 

الصادرة  أو ردات فعل عند استقباله لإلشارة  اهتزازات  أي  يحدث 
اتجاه  في  الهوائي  تحرك  سوى  عنها  البحث  المراد  المادة  من 

المادة. وذلك في إطار الحفاظ على البيئة. 
سهولة االستخدام، مصنع محليًا مع سرعة في النتائج. •
انخفاض التكلفة االقتصادية لعمليات المكافحة والوقاية. •
آمن بالنسبة للمستخدم والنخلة. •

فئة أفضل تقنية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفائز الثاني : الهيئة الهندسية بوزارة الدفاع المصرية 
جمهورية مصر العربية
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مشروع ناميبيا:
 2009 عام  فبراير  في  ناميبيا   - الزراعية  الظاهرة  شركة  تأسست 
رئيسية  بصورة  الشركة  تعمل  ناميبيا.  جمهورية  قوانين  بموجب 
في  التجاري  التوزيع  بهدف  والعنب  التمر  محصولي  إنتاج  على 
شركة  قدمت  وقــد  هكتار.   200 عن  مساحتها  تزيد  منطقة 
التمر  أصناف  مختلف  الدولية  لألسواق  الزراعية-ناميبيا  الظاهرة 
المعروفة مثل المجدول، والبرحي، والخالص، والخنيزي، والهاللي، 
المستمر  العرض  على  الحفاظ  المشروع  ويستهدف  وأبوفقوس. 
من التمر في المواسم التي ال يتوفر فيها التمر في دولة اإلمارات. 
بالظروف  مقترنًا  الجنوبي،  الكرة  نصف  في  ناميبيا  موقع  أن  وبما 
بإنتاج تمور طازجة خالل  الخصبة، يسمح  والتربة  المواتية  المناخية 
أنواعه  بكافة  الرطب  توفر  وعدم  أبريل،  لغاية  فبراير  من  الفترة 
باألسواق الخليجية والعالمية في الوقت الذي يكون فيه موسم 

التمور قد انتهى عند كبار المنتجين في نصف الكرة الشمالي.

المشروع الجديد:
200 هكتار، مستأجرة لمدة  تم استصالح وزراعة مساحة وقدرها 
99 عاًما. عدد أشجار النخيل فيها 24400 وذلك حسب اآلتي: زراعة 
180 هكتار باألصناف اآلتية: مجدول 4000 نخلة، برحي 7000 نخلة، 
خالص 3000 نخلة، خنيزي 2000 نخلة. وأخرى متنوعة مثل بومعان، 
سكري، مكتومي، فرض ابيض، خضراوي، نبتة سيف، سلطانة، نغال 

وفحول. بعدد 700 نخلة لكل صنف بإجمالي 7,000 نخلة. 

فبراير  في  للمشروع  التحتية  والبنية  االستصالح  بأعمال  البدء  تم 
2010 ومتوقع البدء بزراعة النخيل في مارس 2011، علمًا بأنه تم 
استالم الدفعة األولى من أشجار النخيل من مختبر زراعة األنسجة 
وسوف  شتلة   9850 بعدد  المتحدة  العربية  اإلمارات  جامعة  في 

يتم استالم الكميات المتبقية في ديسمبر 2011.

فئة أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفائز األول : شركة الظاهرة الزراعية / مشروع ناميبيا 
االمارات العربية المتحدة
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مع  والسمكية  الزراعية  التنمية  صندوق  يساهم  إنشاءه  منذ 
العديد من المؤسسات الوطنية العمانية العامة والخاصة وبعض 
عدة  تمويل  في  المتخصصة،  والدولية  واإلقليمية  العربية  المراكز 
مشاريع وأنشطة تساهم في إكرام الشجرة المباركة، حيث مول 
مليون   3,553 نحو  تكلفتها  إجمالي  بلغت  مشروعًا   17 الصندوق 
ريااًل عمانيًا. لقد ساهمت نتائج المشاريع في معالجة العديد من 
تساهم  كبيرة  انجازات  من  لجزء  اإلنتاجية  والصعوبات  المشاكل 
في التنمية المستدامة للشجرة المباركة وذلك وفق 7 محاور هي:

مكافحة  • أبرزها  ومن  النخيل:  وأمراض  آفات  مكافحة  مشاريع 
حشرة دوباس النخيل وسوسة النخيل الحمراء )4 مراحل( وفق 
لآلفات  المتكاملة  اإلدارة  طــرق  تعتمد  حديثة  علمية  أســس 

والمكافحة الحيوية.
أفضل  • من  كبيرة  أعداد  إنتاج  تستهدف  النخيل:  إكثار  مشاريع 

أصناف نخيل التمر بطريقة زراعة األنسجة.

الجودة:  • عالية  خاصة  المحلية  األصناف  على  الحفاظ  مشاريع 
الوراثية  البصمة  ومشروع  للنخيل  وراثية  بنوك  إنشاء  كمشروع 
والخريطة الجينية لنخيل التمر العماني والذي ساهم في دعم 

نشاط البنك الوراثي للنخيل، المنشأ عام 1988.
تقنيات  • تطبيق  تستهدف  والنوعية:  اإلنتاجية  تطوير  مشاريع 

حديثة لتطوير اإلنتاجية كمًا ونوعًا.
يمولها  • التي  المشاريع  بعض  ساهمت  الوطنية:  القدرات  بناء 

أو  الفنيين  البشرية سواء من  الصندوق في رفع كفاءة العناصر 
المزارعين والمنتجين لنخيل التمر وفي شتى المناطق.

إثراء القاعدة اإلحصائية: ساهمت بعض المشاريع في بناء قاعدة  •
التمر، كتعداد  معلومات محدثة شملت عدة جوانب من نخيل 
اإلنتاج  تكلفة  لحساب  وأخرى  وانتشارها  النخيل  أصناف  وحصر 

وبعض المعايير االقتصادية وغيرها من البرامج.

فئة أفضل مشروع تنموي في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفائز الثاني : صندوف التنمية الزراعية والسمكية 
سلطنة عـُــمان
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ونائب  التمور  لمنتجي  الوطنية  الفدرالية  رئيس  محمد  بلحسان 
ورئيس  المغربية  بالمملكة  للتمور  مهنية  البين  الفدرالية  رئيس 
المجلس اإلقليمي لتافياللت ومستشار بمجلس البرلمان المغربي 
ومقاول وفالح، شخصية اكتسبت حنكتها السياسية والتنظيمية 
والتدبيرية بالواحات المغربية وتحت ظالل نخيلها. واعترافًا لها بما 
أسدت إليه من خيرات، فقد تجند السيد بلحسان ليكون خادمها 
واقعي  تشخيص  من  وانطالقًا  وهكذا  وقدراته.  مؤهالته  بكل 
المعنية  الجهات  كل  مع  وبالتعاون  بالمملكة  النخيل  لقطاع 
ومتميزة  جبارة  جهودًا  بذل  فقد  الحكومية،  والغير  الحكومية 
إنتاج  سلسلة  في  الفاعلين  لكل  منظمة  مهنية  هياكل  إلحداث 
لمنتجي  الوطنية  الفدرالية  في  متجسدة  النخيل  وقطاع  التمور 
انجاز  الهياكل  هذه  وتعتبر  للتمور.  مهنية  البين  والفدرالية  التمور 

رائد ونموذج فعال لتجميع كل قوى اإلنتاج للنهوض بقطاع النخيل 
أن  استطاع  فقد  وجيز  وقت  وفي  المغربية.  بالمملكة  وتحديثه 
يخلق من شبه العدم تنظيمات مهنية قادرة على رفع التحديات 
وترسيخ  والتآزر  والتفاهم  التكامل  يطبعها  أجــواء  في  وفاعلة 
مفهوم التشارك والتجميع وفق منهجية استشارية تهم مختلف 
فئات السلسلة اإلنتاجية. وقد بدأت هذه الفدراليات المحدثة عملها 
بين  تعاقدية  عالقة  بإبرام  خاصة  التمور  منتجي  لفائدة  الميداني 
هي  تلك  هادفة.  ميدانية  عمل  برامج  النجاز  والمنتجين  الحكومة 
الجهود التي ميزت جهود السيد محمد بلحسان للنهوض بقطاع 
 6000 من  أكثر  بلحسان  محمد  يملك  المغربية.  بالمملكة  النخيل 

شجرة نخيل التمر.

فئة الشخصية المؤثرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

الفائز األستاذ بلحسان محمد 
المملكة المغربية
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