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صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
مؤسس الجائزة وراعيها »حفظه اهلل«

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 أَرسى َدعائُمُه 

المغفوُر لَُه بإذِن اهلل، الوالُد الشيُخ زايٌد بن ُسلطان آل نهيان، َرِحَمُه 
اهلل، والذي َعِمَل ُمْنُذ وقٍت ُمَبِكٍر َعلى وضِع ُأسٍس راسخٍة لحمايِة 
ْهِج، ودعِمنا الستكماِل  البيئة. َوُنؤِكُد اليوَم سيَرنا على ذاِت النَّ

، وتعضيِد الجهوِد الرسميِة  الِبناِء الُمؤِسسيِّ والتشريعّيْ
والشعبيِة للمحافظِة على البيئِة والحياِة

الفطريْة.



الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

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.



معالي الشيخ
نهيان مبارك آل نهيان

وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
رئيس مجلس األمناء

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.
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وها نحن اليوم نعيش عرص التمكني والوفاء لنهج املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه( 

تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه الله(. وعداً وعهداً أن 

نهتدي به يف مسريتنا عىل طريق النجاح والتميز.

إن ما قامت األمانة العامة للجائزة بتنفيذه عىل أرض الواقع خالل عام مىض يعترب سجالً حافالً بالعطاء الال محدود 

إذا نظرنا إىل وضوح الرؤية التي متلكها الجائزة واىل  واالنجازات املتواضعة بنظرنا والقيّمة بنظر العامل، خصوصاً 

حجم الطموحات الكبرية واملرشوعة التي تعمل من أجل التميز والتفوق.

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تُْعـترَربرَ خطوة يف االتجاه الصحيح اختطت لنفسها مبادئ وأهداف وقيم نبيلة 

عىل طريق النجاح والتميز. تستمد رؤيتها من القيادة الحكيمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة وعىل رأسها صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة )حفظه الله(، ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، واهتامم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومتابعة معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب 

وتنمية املجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

ـنِّع ومحب لشجرة نخيل  عام مىض من عمر الجائزة وقد شارك يف دورتها السادسة 102 باحث ومزارع ومنتج وُمصرَ

التمر من 22 دولة عربية وأجنبية، كام شكلت املشاركة الوطنية 10 % من عدد املشاركني الكيل. وهذا دليل واضح 

عىل عاملية الجائزة وسعة انتشارها واهتامم املختصني ومحبي الشجرة املباركة عىل املشاركة بفئاتها املختلفة مبا 

يعزز من الدور الريادي لدولة اإلمارات يف دعم وتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور حول العامل.

أ.د. عبد الوهاب زايد

أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

كـلـمتنـــا....
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نهيان مبارك آل نهيان

وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
رئيس مجلس األمناء

ـــــس األمــــــــنــــــــاء مـــــجـــــل
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األستاذ الدكتور

هاريسون هيوز
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ترأس معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 

السابع  الدوري  االجتامع  ابوظبي  بالعاصمة  اإلمارات  مارس 2014 يف قرص  األحد 16  التمر ظهر  لنخيل  الدولية 

ملجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بحضور كامل األعضاء ومقرر مجلس األمناء، اطلع فيه عىل جدول 

األعامل وأثنى عىل جهود األمانة العامة وأعضاء مجلس األمناء يف ما تم تحقيقه من انجازات خالل الدورة السادسة، 

وأشاد معايل الشيخ رئيس مجلس األمناء بالرعاية الكبرية التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة )حفظه الله( لشجرة نخيل التمر، ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ومتابعة سم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

كام أقر مجلس األمناء عىل ادراج تعريف بالشجرة املباركة ضمن املنهاج الدرايس لوزارة الرتبية والتعليم، والطلب 

من ديوان وزارة شؤون تخصيص مقر للجائزة يف العاصمة ابوظبي.

واستعرض معايل رئيس مجلس األمناء التقرير الفني واملايل ألعامل الجائزة يف دورتها السادسة، واثنى عىل ما حققته 

الجائزة من نجاح يف مسابقة النخلة يف عيون العامل وهذا مؤرش إضايف عىل مصداقية الجائزة يف تواصلها مع مختلف 

فئات املجتمع املحيل عرب توظيف فن التصوير الضويئ كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر 

وتكريس ثقافة نخيل التمر. كام اعتمد سموه الخطة اإلدارية واإلعالمية للجائزة يف دورتها السابعة 2015.

نهيان مبارك يترأس االجتماع الدوري السابع ألعضاء
مجلس أمناء الجائزة

نهيان مبارك يؤكد عزم الجائزة على
تعزيز موقع اإلمارات الدولي في خدمة 
النخلة بقيادة خليفة بن زايد آل نهيان
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التقرير الفني ألعمال األمانة العامة
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

الدورة الخامسة من 16 / 3 / 2013 ولغاية 15 / 3 / 2014

من  التمرالكثري  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  حققت 

االنجازات يف عام 2013 عىل مختلف الصعد واملجاالت 

بدورتها  بالجائزة  الفائزين  تكريم  حفل  من  ابتداًء 

الخامسة والذي عقد بتاريخ 3/3/2013م، تحت رعاية 

وزير  نهيان،  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  وبحضور 

مجلس  رئيس   ، املجتمع  وتنمية  والشباب  الثقافة 

التمر، بفندق قرص  لنخيل  الدولية  أمناء جائزة خليفة 

اإلمارات يف العاصمة أبوظبي.

يوم  الجائزة   أمناء  السادس ملجلس  اإلجتامع  تم عقد 

3 مارس 2013 عقب حفل التكريم برئاسة سموالشيخ 

نهيان مبارك آل نهيان ، رئيس مجلس أمناء الجائزة وتم 

مناقشة األمور التالية :   

للجائزة يف دورتها    التقريراملايل والفني  •  اإلطالع عىل 

الخامسة.

توجيه الشكر لجامعة اإلمارات عىل توفريها مكاتب   •

إدارية للجائزة يف املعهداإلسالمي.

الطلب من دي   وان وزارة شؤون الرئاسةاملساعدة   •

خطاب  )بناءعىل  للجائزة  وظيفي  هيكل  وضع  يف 

الرئاسة اعتبار الجائزة تحت مظلتهام اإلدارية(.

اعتامدالخطةاإلداريةواإلعالميةللجائزةبدورتهاالساد  •

سة 2014 م.

شاركت الجائزة يف القوافل الثقافية  والتي عقدت يف   •

مدينة فلج املعال - إمارة أم القوين خالل الفرتة من 

19-18 أبريل 2013 م.

الثقافية  والتي عقدت  القوافل  الجائزة يف  شاركت   •

الفرتة من  الفجرية خالل  إمارة   - الطوين  يف مدينة 

24-23 مايو 2013 م.

إطالق الدورة السادسة من أعامل الجائزة وفتح باب   •

طلبات  واستقبال  الخمسة  الجائزة  لفئات  الرتشيح 

املتقدمني اعتباراً من بتاريخ 1/6/2013م.

الفتوغرايف  التصوير  ملسابقة  الرتشيح  باب  فتح   •

الخامسة  15 يوليو 2013م.

الفتوغرايف  التصوير  ملسابقة  الرتشيح  باب  فتح   •

الخامسة  15 يوليو 2013م.

شاركت الجائزة يف مهرجان ليوا ملزاينة الرطب -18  •

25 يوليو 2013م.

مشاركة فاعلة لجائزة خليفة يف مهرجان ليوا للتمور   •

22 يوليو 2013م.

للجائزة  املرشحة  األعامل  وفرز  الرتشيح  باب  غلق   •

للدورة الخامسة 17 نوفمرب 2013م.

اسامء املشاركني بفئات الجائزة الخمسة.  •

تصنيف  تم  30/11/2013م،   –  1 من  الفرتة  خالل   •

الطلبات املستوفاة للرشوط.

املشاركة يف مهرجان االمارات الدويل للنخيل والتمور   •

خالل الفرتة من 26-21 نوفمرب 2013م. 

شاركت الجائزة يف مهرجان ليوا ملزاينة الرطب 18-25 

يوليو 2013م.

مشاركة فاعلة لجائزة خليفة يف مهرجان ليوا للتمور   •

22 يوليو 2013م.

للجائزة  املرشحة  األعامل  وفرز  الرتشيح  باب  غلق   •

للدورة الخامسة 17 نوفمرب 2013 م.

اسامء املشاركني بفئات الجائزة الخمسة.  •

خالل الفرتة من 1 –  30/11/2013 م، تم تصنيف   •

الطلبات املستوفاة للرشوط.

املشاركة يف مهرجان االمارات الدويل للنخيل والتمور   •

خالل الفرتة من 21 -26 نوفمرب 2013م. 

االعتامدات والرتاخيص ملجموعة إصدارات الجائزة

وقد   2013 السنوي  للكتاب  الدويل  الرتقيم  إعتامد   •

الدويل  التصنيف  رقم  اعتامد  عىل  الكتاب  حصل 

وهو:

الثقافة  وزارة  قبل  من   978-9948-20-686-6ISBN  

والشباب وتنمية املجتمع.

ترخيص مجلة الشجرة املباركة، حصلت الجائزة عىل   •

ترخيص مجلة الشجرة املباركة من املجلس الوطني 

لإلعالم بصفتها مجلة علمية فصلية متخصصة بنخيال 

لغاية  بتاريخ25/12/2012  رقم101  تحت  لتمر 

24/12/2014م.

الحملة اإلعالنية عن الجائزة يف دورتها الخامسة 2013م

اللجنة اإلعالمية بالجائزة بالتعاون مع رشكة  قامت   •

سفنث دامينشن بديب بتصميم حملة إعالنية إلطالق 

التسويق  خالل  من  الخامسة   دورتها  يف  الجائزة 

االلكرتوين لها عرب املنافذ التالية: 

من خالل لوحات بحث إعالنية عىل موقع الجوجل   .1

)Google( عرب دول العامل.

Ya-( ياهو  البحث  محرك  من خالل  دعاية  حملة    .2

hoo( عرب دول العامل.

 . Facebookالدعاية يف موقع التواصل اإلجتامعي  .3

الدعاية عىل االمييل.  .4

الخامسة   دورتها  الجائزةيف  عن  الحملةاإلعالمية 

2013م

الدولية  خليفة  بجائزة  خاص  فاخر  تعريفي  كتيب   .1

لنخيل التمر.

معلومات حول  يحتوي عىل  بالجائزة  برشور خاص   .2

وقيمة  الرتشيح  ورشوط  وفئاتها  الجائزة  تأسيس 

الجوائز وكذلك أسامء أعضاء مجلس األمناء. 

تصميم ونرش اإلعالنات التجارية يف الصحف املحلية   .3

يف  الجائزة  من  الخامسة  الدورة  بإطالق  الخاصة 

دورتها الخامسة2013م ضمن فئاتها الخمس. 

البوست كارد الكبري ملسابقة التصوير الفوتوغرايف.  .4

البوست كارد الصغري ملسابقة التصوير الفوتوغرايف.  .5

إنجازات الجائزة : 

مجلة الشجرة املباركة 

الشجرة  مجلة  من  األول  العدد   - الخامس  املجلد 

املباركة.

الشجرة  مجلة  من  الثاين   العدد   – الخامس   املجلد 

املباركة.

دورتها  يف  الجائزة  إنجازات  توثيق  الكتابالسنوي: 

الخامسة2013م

لنخيل  الدولية  لجائزة خليفة  العامة  األمانة  صدر عن 

كافة  يوثق  الذي  الخامس،  السنوي  الكتاب  التمر 

دورتها  يف  الجائزة  حققتها  التي  والفعاليات  األنشطة 

الخامسة2013  م، عىل مختلف الصعد واملجاالت.

امللفات االعالمية للجائزة لسنة 2013 والتي استكملت 

يف سنة 2014

إعالن أسامء الفائزين مبسابقة التصوير الفوتوغرايف   .1

الدورة الخامسة  2014-2-2م.

إعالن أسامء الفائزين بجائزة خليفة دورتها السادسة   .2

2014-02-16م.
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خليفة الدولية تفتح باب الترشيح 
لدورتها السادسة  2014

نهيان مبارك: رعاية خليفة للجائزة وسام شرف ومسؤولية 
نتحملها لتعزيز انجازات الدولة في خدمة الشجرة المباركة 

والعاملين فيها

نهيان،  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معايل  بتوجيهات 

الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، رئيس مجلس  وزير 

أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، أعلنت األمانة 

الجائزة  لفئات  الرتشيح  باب  فتح  عن  للجائزة  العامة 

يونيو 2013  األول من  من  اعتباراً  الخامسة  يف دورتها 

متيحني   2013 القادم  أكتوبر  شهر  من  الثالثني  ولغاية 

والباحثني  واملنتجني  املزارعني  األخوة  كافة  أمام  املجال 

واألكادمييني واملختصني ومحبي شجرة نخيل التمر حول 

فئات  بإحدى  للتنافسوالفوز  بطلباتهم  التقدم  العامل، 

وفئة  املتميزة  الشخصية  فئة  وهي  الخمس  الجائزة 

تقنية متميزة وفئة  تنموي وفئة أفضل  أفضل مرشوع 

املنتجني املتميزين وفئة البحوث والدراسات املتميزة يف 

مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

جاء ذلك يف مؤمتر صحفي عقده سعادة الدكتور عبد 

لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام  أمني  زايد،  الوهاب 

يف   2013 يونيو  من  األحدالتاسع  أمس  صباح  التمر، 

الدكتور هالل  بحضور سعادة  بأبوظبي  اإلمارات  قرص 

حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس األمناء رئيس اللجنة 

غالب  الدكتور  وسعادة  بالجائزة،  واملالية  اإلدارية 

األغذية  كلية  عميد  األمناء،  مجلس  عضو  الحرضمي، 

مؤمتر صحفي  يف  ذلك  اإلمارات.جاء  بجامعة  والزراعة 

عقده سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد، أمني عام جائزة 

األحدالتاسع  أمس  التمر، صباح  لنخيل  الدولية  خليفة 

بحضور  بأبوظبي  اإلمارات  قرص  يف   2013 يونيو  من 

عضو  الكعبي،  ساعد  حميد  هالل  الدكتور  سعادة 

بالجائزة،  اإلدارية واملالية  اللجنة  األمناء رئيس  مجلس 

وسعادة الدكتور غالب الحرضمي، عضو مجلس األمناء، 

عميد كلية األغذية والزراعة بجامعة اإلمارات.

أشار فيه األمني العام إىل أن املنحنى البياين للجائزة ينمو 

التي حصدتها  الصعد  األمام عىل مختلف  نحو  باطراد 

املجتمع  عىل  الكبري  االنفتاح  شكل  حيث  الجائزة، 

املحيل أفضل النتائج يف زيادة أعداد املرشحني املواطنني 

ملختلف فئات الجائزة حيث وصل العدد إىل 55 مواطن 

خالل السنوات الخمس املاضية، وذلك وفقاً للتوجيهات 

السامية ملعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 

الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، رئيس مجلس أمناء 

الجائزة، وعليه فقد قررت األمانة العامة للجائزة امليض 

قدماً يف حملتها الوطنية واالنفتاح عىل املجتمع املحيل 

لتوسيع نطاق املشاركة ألكرب عدد من األخوة املزارعني 

أو  مزارعني  كانوا  سواء  املستهدفة  الرشائح  كافة  من 

وتشجيعهم  وأكادمييني  باحثني  أو  مصنعني  منتجني 

وتأهيلهم للتنافس عىل مختلف فئات الجائزة.

كام أكد حرص سمو الشيخ نهيان عىل تعزيز الحضور 

التي  النجاحات  عىل  والبناء  للجائزة  والدويل  اإلقليمي 

تحققت خالل السنوات القليلة املاضية ملا فيه من خري 

وتقدير لكافة املزارعني واملنتجني والباحثني عىل مستوى 

السمو  لصاحب  الحكيمة  للتوجيهات  ترجمًة  العامل، 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،رئيس الدولة )حفظه 

الشيخ  سمو  أول  الفريق  ودعم  الجائزة،  راعي  الله(، 

محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد ابوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة، وحرص سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

الرئاسة، عىل تعزيز موقع الجائزة ومكانتها بني الجوائز 

األخرى عىل مستوى العامل.

من جهته فقد أشار الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي، 

املرشحني  مجمألعداد  أن  إىل  األمناء،  مجلس  عضو 

ملختلف فئات الجائزة بلغ عددهم الكيل 573 مشارك 

الدراسات  فئة  ميثلون 38 دولة آليت: 289 مشارك عن 

إنتاج  أفضل  فئة  عن  مشارك   42 املتميزة،  والبحوث 

 92 متميزة،  تقنية  أفضل  فئة  عن  مشارك   75 متميز، 

مشارك عن فئة أفضل مرشوع تنوي متميز، 75 مشارك 

املتنامية  الزيادة  إىل  املؤثرة.مشرياً  الشخصية  فئة  عن 

عىل  يؤكد  الجائزة  فئات  ملختلف  املرشحني  عدد  يف 

فرتة  خالل  الجائزة  حققتها  التي  والثقة  املصداقية 

الشيخ نهيان بن مبارك  قصرية بفضل توجيهات معايل 

آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع رئيس 

االستعدادات  كافة  أن  د.هالل  وأعلن  األمناء.  مجلس 

اإلدارية  اللجنة  كامأن  اكتملت.  قد  واإلدارية  الفنية 

لرشوط  املستوفية  الطلبات  بتصنيف  ستبدأ  للجائزة 

الرتشيح خالل شهر نوفمرب املقبل ومن ثم تبدأ اللجنة 

ديسمرب  شهري  خالل  الرتشيح  طلبات  بتقييم  العلمية 

ويناير املقبلني واإلعالن عن أسامء الفائزين خالل شهر 

 2014 مارس  شهر  التكريم خالل  وحفل  القادم  فرباير 

الدكتور غالب الحرضمي، عضو  الله..كام أشار  إن شاء 

مجلس األمناء، إىل املوقع الريادي الذي تبوأته الجائزة 

عىل املستوى املحيل واإلقليمي والدويل خالل الدورات 

نهيان  الشيخ  سمو  توجيهات  بفضل  املاضية،  الخمس 

مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع 

رئيس مجلس األمناء، مؤكداً بأن الجائزة ستميض قدماً 

التميز  طريق  عىل  الخامس  عامها  يف  تخطو  وهي 

للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ  والنجاح. وفقاً 

الله(  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

الذي تترشف الجائزة بحمل اسمه، ودعم الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

سمو  ومتابعة  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 

رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

الشيخ  معايل  واهتامم  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء 

نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية 

املجتمع رئيس مجلس األمناء.
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برعاية نهيان مبارك آل نهيان

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تفتح 
باب المشاركة في النسخة الخامسة 2014 

من مسابقة التصوير الدولية »النخلة في 
عيون العالم«

المسابقة تساهم في أغناء ذاكرة الوطن وإحياء تراثه البيئي
نهيان وزير  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  رعاية سمو  تحت 

أمناء  مجلس  رئيس  املجتمع  وتنمية  والشباب  الثقافة 

األمانة  أعلنت  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 

املسابقة  يف  املشاركة  باب  فتح  عن  للجائزة  العامة 

لتصوير  العامل  مستوى  عىل  نوعها  من  األوىل  الدولية 

العامل(  عيون  يف  )النخلة  بعنوان  التمر  نخيل  شجرة 

رابطة  مع  بالتعاون  وذلك  الخامسة 2014  نسختها  يف 

دعت  حيث  الفوتوغرايف.  للتصوير  الدولية  أبوظبي 

من  ومحرتفني  هواة  الضويئ  التصوير  محبي  الفنانني 

الدولية  العامل، املساهمة يف هذه املسابقة  أنحاء  كافة 

تقديراً منا للنخلة وتعزيزاً لدور عدسة املصور يف أغناء 

ذاكرة الوطن وإحياء تراثه البيئي.

الدكتور  سعادة  به  أدىل  صحفي  ترصيح  يف  ذلك  جاء 

الدولية  خليفة  جائزة  عام  أمني  زايد  الوهاب  عبد 

 2014 الخامسة  النسخة  إطالق  مبناسبة  التمر  لنخيل 

حققته  الذي  الكبري  النجاح  عىل  مؤكداً  املسابقة  من 

املسابقة يف دورتها املاضية من خالل الزيادة الواضحة 

يف عدد املشاركني من مختلف دول العامل ونوعية الصور 

املشاركة.

توجيهات سمو  تأيت ضمن  املسابقة  بأن هذه  وأضاف 

والشباب  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ 

خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  املجتمع  وتنمية 

بشجرة  اإلنسان  عالقة  تعزيز  يف  التمر  لنخيل  الدولية 

عرب  املباركة  للشجرة  الالمحدود  ودعمه  التمر  نخيل 

وعي  لتنمية  كوسيلة  الضويئ  التصوير  فن  توظيف 

فضاء  وخلق  التمر.  نخيل  شجرة  بأهمية  الجمهور 

من  الضوئيني  املصورين  بني  الخربات  لتبادل  أرحب 

والبيئية  السياحية  املقومات  وإبراز  العامل.  أنحاء  كافة 

والرتاثية لشجرة نخيل التمر من خالل الصورة. وتشجيع 

ارتباط اإلنسان باألرض والزراعة.

وعن جوائز املسابقة فقد أشار أمني عام الجائزة إىل أن 

والفائز  إمارايت  درهم   20000 ينال  األول سوف  املركز 

باملركز  والفائز  إمارايت  درهم   15000 الثاين   باملركز 

شهادات  إىل  باإلضافة  إمارايت،  درهم   10000 الثالث  

تقدير ودرع تذكاري.

األعامل  تحكيم  يف  مختصة  فنية  لجنة  تقوم  وسوف 

خالل  الفائزين  أسامء  وإعالن  النتائج  وفرز  املشاركة 

شهر فرباير 2014 ضمن معرض وحفل خاص لألعامل 

نهيان  الشيخ  برعاية كرمية من سمو  الفائزة واملتميزة 

مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع 

رئيس مجلس األمناء.

الهواة  من  املصورين  لكل  مفتوحة  املسابقة  أن  يذكر 

واملحرتفني حول العامل وأن آخر موعد الستالم املشاركات 

هو 31 ديسمرب.

الفوتوغرايف  التصوير  ومحبي  النخلة  ملحبي  ميكن  كام 

املشاركة  يف  والراغبني  العامل  حول  ومحرتفني  هواة 

االلكرتوين  الربيد  عرب  الفنية  اللجنة  مراجعة  باملسابقة 

 kidpaphoto@gmail.com
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1342 صورة أظهرت حب النخلة في عيون 335 مصور من 27 دولة 
حول العالم

نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية 

للتصوير الفوتوغرافي
لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  أعلنت 

التمر أسامء الفائزين مبسابقة التصوير الدولية )النخلة 

يف عيون العامل( بنسختها الخامسة 2014 والتي تنظمها 

وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معايل  برعاية 

أمناء  مجلس  رئيس  املجتمع  وتنمية  والشباب  الثقافة 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، بالتعاون مع رابطة 

ابوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرايف.

الدكتور  سعادة  به  أدىل  صحفي  ترصيح  يف  ذلك  جاء 

عبد الوهاب زايد أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل 

األول عبد  باملركز  فاز  فقد  النتائج  اعتامد  التمر عقب 

بن  الثاين ماجد  باملركز  وفاز  الرزيقي،  سعيد  بن  الله 

جاديانو.  الثالث بودي  باملركز  وفاز  العامري،  عبيد 

منافسة  الخامسة  نسختها  يف  املسابقة  شهدت  حيث 

حادة شارك فيها حوايل 1342 صورة أخذت بعدسة 335 

مصور ميثلون 27 دولة حول العامل.

نهيان  الشيخ  معايل  بتوجيهات  نعمل  نحن  وأضاف 

وتنمية  والشباب  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك 

الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  املجتمع 

لنخيل التمر يف تأصيل عالقة اإلنسان مبحيطه الحيوي 

وخصوصاً شجرة نخيل التمر، ونقدر دعم معاليه إلبداع 

دول  مختلف  من  املسابقة  يف  املشاركني  املصورين 

العامل. عرب توظيف فن التصوير الضويئ كوسيلة لتنمية 

فضاء  وخلق  النخيل.  شجرة  بأهمية  الجمهور  وعي 

)هواة  الضوئيني  املصورين  بني  الخربات  لتبادل  أرحب 

املقومات  وإبراز  العامل.  أنحاء  كافة  من  ومحرتفني( 

من  التمر  نخيل  لشجرة  والرتاثية  والبيئية  السياحية 

اإلنسان  ارتباط  وتشجيع  الفوتوغرافية  الصورة  خالل 

باألرض والزراعة.

نسختها  يف  املسابقة  أن  يذكر  االحصائية  الناحية  من 

الخامسة حققت زيادة ملحوظة وصلت اىل 45 % عن 

 292 العرب  املشاركني  بلغ عدد  حيث  املاضية  السنة 

مشارك من 17 دولة عربية مقابل 43 مشارك من 10 

دول أجنبية. كام بلغ عدد املشاركني من الشباب 253 

مشارك مقابل 82 مشاركة من اإلناث.

باملسابقة  الفائزين  تكريم  أن  الجائزة  عام  أمني  وأكد 

قرص  يف  يقام  سوف  واملتميزة  الفائزة  الصور  ومعرض 

الدويل  املؤمتر  اعامل  هامش  عىل  بأبوظبي  االمارات 

الخامس لنخيل التمر خالل الفرتة 18-16 مارس 2014 

لنخيل  الدولية  خليفة  بجائزة  الفائزين  تكريم  وحفل 

الذي  الكبري  للحب  سعادته  عن  أعرب  كام  التمر، 

ملسه يف عيون مصوري النخلة من مختلف دول العامل 

املشاركني  من  الكبري  العدد  إىل  إضافة  لها،  وتقديرهم 

الجهود املبذولة من قبل املصورين  يف املسابقة مقدراً 

املشاركني هواة ومحرتفني.

فاز بالمركز األول:شبكة بيئة ابوظبي: 2 فرباير 2014
عبد اهلل بن سعيد الرزيقي



الكتب السنوي  النسخة السادسة 2014  38 - 39

 وفاز بالمر الثاني:
ماجد بن عبيد العامري

 وفاز بالمر الثالث:
بودي جاديانو
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)خليفة الدولية تستقطب محبي الشجرة المباركة(

المشاركين في مهرجان
اإلمارات الدولي 2014

إقبال محبي النخلة ومنتجي التمور 
للمشاركة ضمن فئات الجائزة

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تسجل مشاركة فاعلة في
مهرجان ليوا التاسع 2019 

والتمر  للنخيل  الدويل  اإلمارات  مهرجان  زوار  عرب 

الدولية  خليفة  جائزة  تبذلها  التي  للجهود  تقديرهم 

اإلمارات  لدولة  الريادي  الدور  تعزيز  يف  التمر  لنخيل 

العربية املتحدة يف مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور 

األمانة  جناح  استقطب  حيث  العامل.  مستوى  عىل 

ومنتجي  املباركة  الشجرة  محبي  للجائزة  العامة 

التمور املشاركني يف املهرجان يف نسخته السابعة الذي 

 26  –  21 الفرتة  خالل  أبوظبي  العاصمة  تستضيفه 

نوفمرب 2013 

عام  أمني  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  سعادة  ذلك  أكد 

الجائزة معرباً عن تقديره للتوجيهات السامية لصاحب 

الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

)حفظه الله( ودعم الفريق أول سم الشيخ محمد بن 

األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 

للقوات املسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد 

شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل 

آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معايل  واهتامم   ، الرئاسة 

رئيس  املجتمع  وتنمية  والشباب  الثقافة  وزير  نهيان 

مجلس أمناء الجائزة. مشيداً باملشاركة النوعية للجائزة 

بنسخته  والتمر  للنخيل  الدويل  اإلمارات  مهرجان  يف 

كافة  لتعريف  واعدة  فرصة  يعترب  ذلك  وأن  السابعة، 

الباحثني واملنتجني واألكادمييني املتميزين ومحبي شجرة 

نخيل التمر حول العامل بفئات الجائزة وإتاحة الفرصة 

للفوز بإحدى فئاتها الخمس.

مع  التعاون  اطر  لبناء  فرصة  املهرجان  بأن  مضيفاً 

التمور  وإنتاج  النخيل  بزراعة  العالقة  ذات  املؤسسات 

عىل مستوى العامل حيث يستقطب املهرجان أكرث من 

املكانة  يعكس  مبا  العامل  دول  مختلف  من  200 رشكة 

التي تتحىل بها دولة اإلمارات يف خدمة الشجرة املباركة 

والعاملني فيها.

اهتامم  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  استقطبت 

محبي النخلة ومنتجي التمور املشاركني ضمن مهرجان 

ليوا التاسع للرطب 2013 من خالل اإلقبال الكبري عىل 

الرتشيح  معايري  عن  والسؤال  الرتشيح  استامرة  اقتناء 

وتأيت  الجائزة،  فئات  مختلف  ضمن  املشاركة  ورشوط 

الوعي  نرش  إطار  ضمن  املهرجان  يف  الجائزة  مشاركة 

الثقافة  روح  وخلق  املواطنني  املزارعني  وتشجيع 

التنافسية بني املزارعني واملنتجني حول آلية املشاركة يف 

جميع فئات الجائزة الخمس.

عام  أمني  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  سعادة  وأشار 

التاسع  ليوا  مبهرجان  الجائزة  مشاركة  مبناسبة  الجائزة 

التي  السامية  الرعاية  إىل   2013 يوليو   18-25 للرطب 

تحظى بها الجائزة والشجرة املباركة من صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه 

الله( والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  وسمو 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. 

املهرجان  أن هناك تطور نوعي ضمن فعاليات  مؤكداً 

مبا يخدم تنمية قطاع نخيل التمر عىل مستوى الدولة 

املزارعني  األخوة  مع  التعامل  أدوات  تطوير  من خالل 

واملنتجني وتوسيع إطار املشاركة ضمن فئات املسابقة 

الرسمية للمهرجان.

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  بأن  وأضاف 

وبتوجيهات معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير 

أمناء  مجلس  رئيس  املجتمع  وتنمية  والشباب  الثقافة 

الجائزة تويل أهمية كربى عىل تشجيع األخوة املواطنني 

الفئات  الجائزة مبختلف  أعامل  يف  للمشاركة  املزارعني 

وتقدم لهم كافة التسهيالت واالمكانيات الفنية للتقدم 

للمنافسة يف الجائزة بدورتها السادسة.

لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  بأن  العام  األمني  وأوضح 

التمر تأسست برعاية كرمية من صاحب السمو الشيخ 

الله(  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

مارس   20 بتاريخ   2007  /  15 رقم  االتحادي  باملرسوم 

2007 بغية تعزيز إجراء أبحاث ودراسات حول نخيل 

التمر وانتشارها يف العامل وتقدير من قدموا إسهامات 

وهذه  مؤسسات.  أو  أفراد  من  املجال  هذا  يف  جليلة 

الجائزة مستقلة ومحايدة متنح سنوياً للعلامء واملنتجني 

البارزين والشخصيات املؤثرة واملؤسسات التي أسهمت 

يف مجال األبحاث والتنمية الخاصة بنخيل التمر.
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نهيان مبارك يكرم الفائزين 16 مارس القادم

خليفة الدولية لنخيل التمر تعلن أسماء 
الفائزين بدورتها السادسة 2014

نهيان مبارك: دعم خليفة بن زايد ُيعزز موقع الجائزة إقليميًا ودوليًا

وزير  نهيان،  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معايل  أعرب 

الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، رئيس مجلس أمناء 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، عن تقديره للرعاية 

الحكيمة  القيادة  من  الجائزة  تلقاها  التي  السامية 

لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الشيخ  سمو  أول  الفريق  ودعم  الله(  )حفظه  الدولة 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة، وتقدير سمو الشيخ منصور بن 

زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

الرئاسة. ما دفع الجائزة قدماً يك تتبوأ موقعها الريادي 

والدويل،  العريب  املستويني  عىل  إليه  وصلت  الذي 

الشجرة  خدمة  يف  اإلمارات  دور  تعزيز  يف  وساهم 

املباركة والعاملني فيها حول العامل.

الدكتور  سعادة  عقده  صحفي  مؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

الدولية  خليفة  جائزة  عام  أمني  زايد  الوهاب  عبد 

فرباير  2014، يف    16 األحد  يوم  التمر، صباح  لنخيل 

قرص اإلمارات بأبوظبي، لإلعالن عن أسامء الفائزين يف 

الجائزة بدورتها السادسة بحضور سعادة الدكتور هالل 

حميد الكعبي، رئيس اللجنة اإلدارية واملالية، وسعادة 

الدكتور غالب الحرضمي عضو مجلس األمناء بالجائزة. 

وصلت  الذي  الرفيع  باملستوى  فخورون  بأننا  مؤكداً 

إليه الجائزة خالل دورتها السادسة بفضل الثقة الكبرية 

نهيان، وزير  آل  نهيان مبارك  الشيخ  وتوجيهات معايل 

الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، رئيس مجلس أمناء 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. 

اللجنة  تقرير  عىل  بناء  أنه  الجائزة  عام  أمني  وأضاف 

الجائزة  بفئات  املشاركة  األعامل  وتحكيم  العلمية 

الخمسة  بالدورة السادسة 2014، واعتامد معايل الشيخ 

نهيان مبارك آل نهيان جاءت النتائج عىل النحو التايل:

فئة البحوث والدراسات املتميزة:

باململكة  املشهورة  التمور  أصناف  األول:  الفائز   •

العربية السعودية –  اإلدارة العامة للعالقات العامة 

والتعاون الدويل – وزارة الزراعة / اململكة العربية 

السعودية.

الحمض  عالمات  توفر  الثاين:  الفائز  الثاين:  الفائز   •

النووي الذكري،  محددة األدلة الجينية لـXY النظام 

النسب  لتعقب  والسامح  الرتكيب  وإعادة  الصبغي، 

 / بريتويس  فريدريك  األستاذة   / النخيل  يف  الذكري 

الجمهورية الفرنسية.

فئة املنتجني املتميزين:

مسعود   السيد   / املتميز  اإلنتاج  األول:  الفائز   •

بومعراف / الجمهورية الجزائرية.

الفائز الثاين: تم حجب الجائزة.  •
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فئة أفضل تقنية متميزة:

متر  من  السائل  للسكر  صناعي  إنتاج  األول:  الفائز   •

د.   / بالحامض  الرتويق  تقنية  باستخدام  الزهدى 

مؤيد محمد رشدى الحكيم / الجمهورية العراقية.

النفقي  املجفف  وأداء  تطوير  تقييم  الثاين:  الفائز   •

  / بسيونيا  عيل  محمد   / عامن  يف  للتمور  الشميس 

السلطان  جامعة   - البحرية  والعلوم  الزراعة  كلية 

قابوس / سلطنة عامن.

فئة أفضل مرشوع تنموي: 

تخزين  و  الستالم  املتكامل  النظام  األول:  الفائز   •

التمور برشكة الفوعة / رشكة الفوعة / دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

الفائز الثاين: جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية   •

/ م. عامد إدريس فضل املوىل يوسف / الجمهورية 

السودانية.

فئة الشخصية املتميزة:

الفائز: د. فيليب باري توماليسون/ اململكة املتحدة.

علامً أن الفائز األول يحصل عىل مبلغ مايل قدره 300 

ألف درهم ودرع تذكاري وشهادة تقدير، والفائز الثاين 

يحصل عىل 200 ألف درهم مع درع تذكاري وشهادة 

تقدير تقدم خالل حفل كبري يقام بقرص اإلمارات يوم 

األحد 16 مارس 2014.

  

إحصائيات الجائزة:

الكعبي،  حميد  هالل  الدكتور  أوضح  فقد  جهته  من 

رئيس اللجنة اإلدارية واملالية، بالجائزة بأن هذه الدورة 

عدد  أن  أبرزها  األساسية  النقاط  من  مبجموعة  متيزت 

حول  دولة   22 ميثلون  مرشحاً   102 بلغ  قد  املتقدمني 

عدد  من   %  10 الوطنية  املشاركة  شكلت  كام  العامل 

اإلمارات  أبناء  مشاركة  تركزت  حيث  الكيل،  املشاركني 

افضل  وفئة  املتميزة  والدراسات  البحوث  فئة  ضمن 

انتاج وفئة افضل مرشوع تنموي.

وعىل صعيد الفئات فقد كانت عىل النحو التايل:

املتقدمني  أعداد  يف  النوعية  املشاركة  أن  إىل  منوهاً 

حيث  ايجايب،  مؤرش  لها  الفئات  مختلف  يف  للجائزة 

سجلت فئة البحوث والدراسات املتميزة كعادتها أعىل 

نسبة مشاركة، مشرياً إىل أن مكتب األمانة العامة قد بدأ 

أعامله بفرز وتقييم األعامل املشاركة، بعملية اتسمت 

منذ تأسيس الجائزة بشفافية عالية وحيادية تامة.

ألهم  ملخصاً  كلمته  يف  الكعبي  الدكتور  استعرض  كام 

انجازات االمانة العامة للجائزة خالل الدورة السادسة 

2014 وهي عىل النحو التايل:

الفئات  وتشجيع  نرش  يف  الوطنية  املشاركة  زيادة   -1

املستهدفة من مزارعي النخيل عىل مستوى الدولة 

للمشاركة ضمن فئات الجائزة، مثل القافلة الثقافية 

الدويل   االمارات  ومهرجان  للرطب،  ليوا  ومهرجان 

لنخيل التمر .

تجديد  كتاب  عىل  للجائزة  العامة  األمانة  حصلت   -2

الرخصة االعالمية ملجلة الشجرة املباركة من املجلس 

الوطني لإلعالم، بصفتها مجلة علمية فصلية )تصدر 

كل ثالثة أشهر( متخصصة بنخيل التمر.

رقم  اعتامد  عىل  للجائزة  السنوي  الكتاب  حصل   -3

الثقافة  وزارة  قبل  من   ISBN الدويل  التصنيف 

الدويل  الرتقيم  واعتامد  املجتمع  وتنمية  والشباب 

لكتاب الصور الفائزة واملتميزة 2013.

مجلة  من  عددين  يتضمن  الرابع  املجلد  إصدار   -4

علمية  مجلة  أول  مبثابة  هي  املباركة،  الشجرة 

املنطقة  مستوى  عىل  التمر  بنخيل  متخصصة 

أثبتت نجاحها وساهمت يف تعزيز االعالم  العربية. 

العلمي املتخصص باإلمارات.

قامت األمانة العامة للجائزة بتصميم ونرش اإلعالنات   -5

التجارية يف الصحف املحلية الخاصة بإطالق الدورة 

2013م  الخامسة  دورتها  يف  الجائزة  من  الخامسة 

مختلف  الحملة  غطت  الخمس.  فئاتها  ضمن 

وسائل االعالم واإلعالن واملواقع االلكرتونية املختصة 

باإلضافة اىل وسائل التواصل االجتامعي.

من  مجموعة  للجائزة  العامة  االمانة  نفذت   -6

بالجائزة  للتعريف  الدورية  املطبوعات واإلصدارات 

برشور،  فاخر،  تعريفي  )كتيب  املختلفة  وأنشطتها 

بوسرتات...

لجائزة  العامة  األمانة  عن  صدر  السنوي:  الكتاب   -7

السنوي  الكتاب  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 

والفعاليات  األنشطة  كافة  يوثق  الذي  الخامس، 

التي حققتها الجائزة يف دورتها الخامسة 2013، عىل 

مختلف الصعد واملجاالت.

جائزة  عن  صدر  واملتميزة:  الفائزة  الصور  كتاب   -8

الفائزة  الصور  كتاب  التمر  لنخيل  الدولية  خليقة 

الفوتوغرايف  التصوير  مسابقة  خالل  من  واملتميزة 

)النخلة يف عيون العامل( خالل دورتها الرابعة 2013.

مبسابقة  الفائزين  للجائزة  العامة  االمانة  كرمت   -9

كام   2013 الرابعة  بنسختها  العامل  عيون  يف  النخلة 

لتصوير  الدولية  املسابقة  يف  املشاركة  باب  فتحت 

النخلة يف نسختها الخامسة 

كام أكد سعادة الدكتور غالب الحرضمي، عضو مجلس 

املباركة  شجرتنا  به  تحظى  الذي  الدعم  أن  األمناء، 

شجرة نخيل التمر من كافة قطاعات املجتمع الشعبية 

الشيخ  السمو  صاحب  حرضة  رأسها  وعىل  والرسمية 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه الله( مل 

تلقاه أية شجرة يف أية دولة عىل مستوى العامل، ما يشري 

إىل العالقة العضوية التي تربط أبناء اإلمارات بشجرة 

الوطنية  هويتنا  من  جزءاً  نعتربها  التي  التمر  نخيل 

وثقافتنا االجتامعية باإلمارات. فالنخلة كانت وستبقى 

رمز شموخ أبناء الوطن وقبلة أنظارهم ومحبتهم.

ويف هذا االطار فقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يف ديسمرب 

املايض قراراً رقم 2 لسنة 2013 بإعادة تشكيل مجلس 

امناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

ونص القرار عىل أن يشكل مجلس ألمناء جائزة خليفة 

بن  نهيان  الشيخ  معايل  برئاسة  التمر  لنخيل  الدولية 

مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع.

وأشار الدكتور الحرضمي إىل أن االجتامع السابع ملجلس 

أمناء الجائزة والذي سيعقد يوم 16 مارس القادم سوف 

يناقش مجموعة من االفكار واملقرتحات الجديدة التي 

سوف تضفي قيمة اضافية اىل مسرية عمل الجائزة عىل 

املستوى املحيل والدويل.

الكبري  اعتزازها  عن  للجائزة  العامة  األمانة  تعرب  أخرياً 

بأهمية دعم معايل الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير 

الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، رئيس مجلس أمناء 

تعزيز  أبرزها  للجائزة  االسرتاتيجية  لألهداف  الجائزة، 

عاملياً  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الريادي  الدور 

بالنخيل،  الخاص  العلمي  البحث  وتطوير  تنمية  يف 

من  التمر  نخيل  زراعة  قطاع  يف  العاملني  وتشجيع 

واملؤسسات  واملصدرين  واملنتجني  واملزارعني  الباحثني 

الشخصيات  وتكريم  املختصة.  والهيئات  والجمعيات 

املحيل،  املستوى  عىل  التمر،  نخيل  مجال  يف  العاملة 

واإلقليمي والدويل.

الدكتور  سعادة  شدد  فقد  الصحفي  املؤمتر  ختام  ويف 

عبد الوهاب زايد أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل 

الشيخ  معايل  يبذلها  التي  الجهود  أهمية  عىل  التمر 

الثقافة والشباب وتنمية  نهيان، وزير  نهيان مبارك آل 

عجلة  دفع  يف  الجائزة،  أمناء  مجلس  رئيس  املجتمع، 

الوطني  املستوى  أهدافها عىل  لتحقيق  لألمام  الجائزة 

العلمي  البحث  وتطوير  تنمية  يف  والدويل،  والعريب 

الخاص بالنخيل، وتشجيع العاملني يف قطاع زراعة نخيل 

واملصدرين  واملنتجني  واملزارعني  الباحثني  من  التمر 

وتكريم  املختصة.  والهيئات  والجمعيات  واملؤسسات 

الشخصيات العاملة يف مجال نخيل التمر، عىل املستوى 

املحيل، واإلقليمي والدويل.

بدورتها  الجائزة  يف  الفائزين  تكريم  حفل  بأن  يُْذكرَر 

سوف  للجائزة  العامة  األمانة  تنظمه  والذي  السادسة 

يقام يوم األحد 16 مارس 2014 عىل الساعة )10:00( 

العارشة صباحاً يف قرص اإلمارات بابوظبي.
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تكرم 
اإلعالميين ومؤسساتهم

الثالثاء  يوم  التمر  لنخيل  الدولية  كرمت جائزة خليفة 

18 مارس 2014 الصحافيني واملؤسسات اإلعالمية الذين 

عاماً  استمرت  التي  السادسة  دورتها  فعاليات  غطوا 

كامالً .

للجائزة  العام  األمني  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  وقام 

خالل الحفل الذي أقيم بقرص اإلمارات يف ختام أعامل 

شهادات  بتوزيع  التمر  لنخيل  الخامس  الدويل  املؤمتر 

يف  رشكاء  بأنهم  إياهم  واصفاً  املكرمني  عىل  التقدير 

مسرية التنمية والبناء حيث عملوا عىل إيصال أهداف 

الجائزة والتعريف بها عرب وسائل االتصال.

وأكد أن شجرة نخيل التمر كانت وستظل رمزاً لالعتزاز 

بالوطن وتعبرياً عن شموخ أبناء اإلمارات وتطلعهم نحو 

سامء التميز والنجاح يف مختلف املجاالت.

يوماً  التمر  لنخيل  الدولية  أن جائزة خليفة  اىل  ولفت 

التي  الفائدة  وعمق  جدواها  صدق  تثبت  يوم  بعد 

خدمة  يف  النبيلة  وأهدافها  السامية  رسالتها  حققتها 

مزارعني  من  فيه  والعاملني  التمر  نخيل  قطاع  وتنمية 

ومنتجني وباحثني ومحبني للشجرة املباركة حول العامل، 

بدليل الزيادة املضطردة التي تشهدها الجائزة يف اعداد 

املشاركني بفئاتها الخمس كل عام، وهذا بدوره يعكس 

وحضورها  الجائزة  حققتها  التي  الكبرية  الثقة  ايجابياً 

عىل  واإلنتاجية  العلمية  األوساط  مختلف  يف  املتميز 

املستوى املحيل واإلقليمي والدويل.

وأكد أن األمانة العامة للجائزة ومجلس األمناء وفريق 

املستدامة   التنمية  مسرية  دعم  سيواصلون  العمل 

والحرص عىل توفري كل عنارص النجاح للجائزة كام انهم 

سيظلون أوفياء للشجرة املباركة تحت القيادة الحكيمة 

لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة حفظه الله الذي تترشف الجائزة بحمل اسمه.
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عن  أُعرّبرَ  أْن   ، كثرياً  ويرسُّين   ، بكم  وأرحُب   ، أحييكم 

لنا  بترشيفهم  نعتز   ، الكرام  بضيوِفنا   ، الكبري  احتفائِنا 

، باٌع طويل  ، يف هذا الحفل ، خاصًة وأن لهم جميعاً 

 : إليها  يرَنتمي  التي  تلك   ، الزراعية  التنمية  مجال  ، يف 

إذ  إننا  ـ  التمر  نرَخيل  وهو   ، به  ى  املُحترَفرَ النباُت  هذا 

نزهو ونُقّدر ، وجودرَ هذه الكوكبِة الفريدِة معنا ، فإمنا 

نشكرُهم ، ونُثني عليهم ـ مرحباً بكم ضيوفرَنا األكارم ، 

يف بلدكم الثاين : دولة اإلمارات العربية املتحدة .

لجميع   ، التهنئة  بخالِص  أتقدُم  أن   ، كذلك  يرسين 

يف   ، التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  بجائزة   ، الفائزين 

دورتِها السادسة ـ هذه الجائزة ، التي أصبحت بحمِد 

الله ، رمزاً مرموقاً يف مجال نخيل التمر ، عىل مستوى 

ترَحِمُل  بأنها   ، ترَترشّف  التي   ، الجائزة  إنها  ـ  كلِّه  العامل 

 ، مسريتِها  وراعي   ، اإلمارات  لقائد   ، الكريم  االسمرَ 

صاحِب السمو الوالد ، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

مبوفور  ومتَّعه   ، ورعاه  الله  حفظه  ـ  الدولة  رئيس   ،

اهتاممرَ  ُد  تُجسِّ التي   ، الجائزة  إنها  ـ  والعافية  الصحة 

ه بالنخلة ، وعنايترَه الكربى ، بزيادِة إنتاِجها ، وررَفْعِ  سموِّ

عوائِدهاـ  إنها يف ضوء ذلك ، مجاٌل ررَْحب ، لنرِش األفكاِر 

والخربات ، والتجارِب الناجحة ، كام أنها أداٌة هادفة ، 

تُسهُم   ، ُمثىْلرَ  ووسيلٌة  بل   ، واالمتياز  اإلنجاِز  لتشجيعِ 

العلِم  عىل  يعتمُد  الذي   ، والنامء  التقدِم  تحقيق  يف 

والبحِث والدراسة ، والتي هي أُسس التنميِة املستدامِة 

الناجحة ، يف كافِة املجاالت .

إنه يرُشِّفُني يف هذه املناسبة ، أْن أرَرفعرَ باسمي وباسِمكم 

ظاهِر  ى مرَ جميعاً ، أعظمرَ آياِت الشكِر والتقدير ، وأرَسمرَ

االحرتاِم واالعتزاز ، إىل صاحِب الجائزة ، أرَعزَّه الله ، وأن 

التي يبذلُها   ، الكبرية  ، بجهوِده  الوقِت نفِسه  أُشيدرَ يف 

التطوِر  تحقيق  أجل  من   ، خاء  وسرَ كرَررٍَم  بكلِّ   ، ه  سموُّ

نعتزُّ  إمنا  اليوم،  إننا  ـ  التمر  نخيِل  ، يف مجال  املنشود 

ونفتخر ، مبا ترَشهُده الدولة ، يف ظل القيادة الحكيمة 

نهضٍة  من   ، الدولة  رئيس  الوالد  السمو  لصاحب   ،

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمُد هلل، والصالُة والسالُم على أشرف المرسلين،

صاحب السمو الشيخ حامد بن زايد رئيس ديوان ولي العهد و 
وعضو المجلس التنفيذي.

أصحاَب المعالي والسعادة ، من المملكة العربية السعودية ، 
وسلطنة ُعمان ، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية، والمملكة 

األردنية الهاشمية، ودولة فلسطين،
سعادة الدكتور جوزي جرازيانو دا سيلفا

الضيوُف الكرام،
اإلخوُة الفائزون بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،

أيها الحفُل الكريم :
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،



الكتب السنوي  النسخة السادسة 2014  54 - 55

طرَموحة،  ومبادراٍت  بخطط  تأخذ   ، وُمتطوِّرة  شاملة 

لشجر النخيل ، سواٌء يف ذلك : االهتامُم بطرِق زراعِته  

املنافعِ  تحقيُق  أو   ، منه  جديدٍة  ُسالالٍت  استنباُط  أو 

االقتصاديِة لهـ  وهذا كُلُُّه بحمِد الله ، إمنا يجيُء امتداداً 

أرَها مؤسُس  طبيعياً، للمسريِة الشاملِة واملُباررَكة ، التي برَدرَ

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  الوالد  له  املغفور  الدولة، 

أصبحت  الذي  ـ وهو  ثراه  الله وطيَّب  ـ رحمه  نهيان 

دولُة اإلمارات ، يف عهِده امليمون ، مركزاً عاملياً رائداً ، 

ع ـ إن من  لزراعة النخيل ، وإنتاج التمور ، وبشكٍل ُمورَسَّ

فضِل اللِه علينا يف اإلمارات ، أن صاحب السمو الوالد 

درَ  دَّ وسرَ اللُه  حفظه  ـ  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

ُخطاه ـ يُواِصُل بكفاءٍة وإتقان ، قيادةرَ مسريِة الدولة ، 

دروسٍة وُمتطوِّرة  ودعِم إنجازاِت الوطن ، ِوفقاً لُِخطرٍَط مرَ

يف كافِة املجاالت.

بعظيم  أتقدمرَ  أن   ، كذلك  املناسبة  هذه  يف  يل  يطيُب 

 ، أول  الفريق  إىل   ، واالمتنان  التقدير  وفائِق   ، الشكر 

صاحب السمو ، األخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، 

ويلِّ عهِد أبوظبي، ونائِب القائد األعىل للقوات املسلحة 

نعتزُّ بجهوِده املتواصلِة واملخلصة ، يف سبيِل رِفعِة هذا 

لهذه   ، القوّي  ه  ، دعمرَ ُل لسموِّه  نُسجِّ ـ  العزيز  الوطن 

الجائزِة العاملية ، بل ونفتخُر بقيادتِه الرشيدة ، ورؤيِته 

ْوِقعِ الزراعِة  الحكيمة ، ملستقبِل التنميِة يف الدولة ، ولِمرَ

، من  ، جزءاً رضورياً  باعتبار ذلك   ، التمِر فيها  ونخيِل 

ه ، يف كافِة ربوِع  ُهها سموُّ التنميِة املُستدامة ، التي يُوجِّ

الوطن ـ الشكر لكم يا صاحبرَ السمو ، لحرِصكم عىل 

إثابِة النجاِح واإلنجاز ، وسعِيكم الدؤوب ، إىل أن تكونرَ 

 ، ناجحاً  وذجاً  ، منرَ العربية املتحدة دامئاً  دولُة اإلمارات 

يف العمِل املُثِمر ، واإلنجاِز املتميز ، يف كافة املجاالت .

أتقدُم يف هذه املناسبِة أيضاً، بعظيِم الشكِر والتقدير،  

إىل سمو األخ الفاضل ، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان  

 ، الرئاسة  شؤون  وزير   ، الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 

ه التاّم ، عىل توفري الدعِم الكامل  شاكراً لسموِّه ، حرصرَ

أن  يف   ، الحكيمة  توجيهاتِه  راً  وُمقدِّ  ، الجائزة  لهذه   ،

وأداًة   ، مرموقة  عامليًة  جائزًة   ، بالفعل  الجائزُة  تكونرَ 

ناجحًة وُمؤثِّرة ، لتطويِر زراعِة النخيل ، وإنتاِج التمر ، 

يف الدولة ، واملنطقة ، والعامل .

أيها الحفُل الكريم :

لرَ لكم جميعاً ، أنتم املهتمون  اسمحوا يل اآلن ، أْن أُسجِّ

بنخيِل التمر ، تقديري الكبري ، لكلِّ ما ترَبذلونه ، بحرٍص 

وإخالص ، يف سبيِل تعزيِز هذا القطاِع الواعد ، ودعِمه 

بكافِة املُستِجّدات ، حتى يكونرَ وبالفعل ، مجاالً ُمرْشِقاً 

ِّفاً ، للجهوِد التنمويِة الناجحِة وامللموسة ، يف كل  وُمرشرَ

مكان .

هذا ، ويرَرسُّين كثرياً ، أْن أتقدمرَ بخالِص التحية ، إىل كلِّ 

ن اشرتك يف كافِة ِفئاِت الجائزِة لهذا العام ، كام أرَتوّجُه  مرَ

مُيثِّلُه  ما  راً  دِّ ُمقرَ  ، الفائزين  إىل جميعِ   ، التهنئة  بعظيِم 

 ، واإلنجاز  للنجاِح   ، رفيعة  مستوياٍت  من   ، منهم  كلٌّ 

إليهم  هرَ  أتوجَّ أن  يُسعُدين،  ـ كام  التمر  نخيِل  يف مجاِل 

بالحديث ، فأقوُل لهم : إنني أرجو ، أن تكونوا دامئاً ، 

مناذجرَ طيبًة لزمالئِكم ، وأْن يكونرَ حصولُكم عىل الجائزة 

اللُها ووزْنُها، لعطاٍء أكرب ، وإنجاٍز  ، قوةرَ دفعٍ كبرية ، لها جرَ

اٍء ُمتزايد . إن احتفالرَنا بكم اليوم ، إمنا هو  أوسع ، ومنرَ

يف حقيقِته ، احتفاٌء باإلبداِع واالبتكار ، بل وأرَثرَِر ذلك ، 

يف تحقيق النموِّ االقتصادّي ، ورفعِ اإلنتاجية ، وتعزيِز 

الرخاء ، يف مسريِة املجتمعِ بشكٍل عام . إن احتفالرَنا بكم 

باألرض  احتفاءرَنا  نفِسه،  الوقِت  يف  يرَعِكُس  إمنا   ، أيضاً 

الطيبة ، تلك التي لها الفضل ، يف احتضاِن هذا النخيل 

يُباركرَ  أن   ، القدير  العيلَّ  املوىل  ندعو   . واملبارك  املُثِمِر 

كافة  يتعّهد  وأن  أصحابرَه،  يحفظرَ  وأن  النخيل،  هذا 

، كلَّ  املستثمرين له ، والعاملني يف حقولِه ، بل وأيضاً 

املشاركني من جميع الفئات ، يف جائزته املرموقة .

أشكُر كذلك ، كافةرَ السادة أعضاء مجلس أمناء الجائزة 

الهيئات  كافةرَ  أشكُر  كام   ، وعطائِهم  اهتامِمهم  عىل 

مقّدراً  الجائزة،  إدارة  مع  تتعاوُن  التي   ، واملؤسسات 

يف   ، امللحوظ  هم  وإسهامرَ  ، املهمة  أدواررَهم   ، للجميع 

أن يستمرَّ   ، املوىل سبحانه وتعاىل  داعياً   ، املجال  هذا 

: دراساِت  ، يف دعِم وتطوير  النحو  ، عىل هذا  العمل 

الجائزة  ، يك تظلَّ هذه  التمور  وإنتاِج  النخيِل  وزراعِة 

واإلبداعرَ  العملرَ  ُع  تُشجِّ  ، مهمة  أداًة  الله،  وبإذن  دامئاً 

، بل ويف مسريِة  الدولة واملنطقة  ، يف مسرية  واالبتكار 

العامِل ِبأرَْسِه .

من جانب آخر ، فإنه يرسُّين كثرياً ، أّن أُعلنرَ لكم اليوم 

لنخيل   ، الخامس  الدويلِّ  املؤمتر  أعامل  انطالِق  عن 

التمر ، والذي تنظّمه جامعُة اإلمارات العربية املتحدة 

لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  مع   ، والتعاون  بالتزاُمِن 

تحت   ، العام  هذا  ينعقُد  الذي  املؤمتر،  هذا   ، التمر 

شعار : “ األبعاُد والتحدياُت الجديدة، يف مجال اإلنتاِج 

املُستدام ، لنخيل التمر “ ، وهو موضوٌع مهم ، بعد أن 

 ، له مكانتُه الخاصة  ، أمراً  التنميُة املستدامة  أصبحت 

يف ِفْكِر وجهود ، كافِة الحكوماِت واملؤسساِت واألفراد ، 

يف كلِّ أنحاِء العامل .

أمتنى للمؤمتر ، كلَّ نجاٍح وتوفيق ، يف تأكيِد درَْوِر الباحثني 

والعلامء ، يف تحديِد أساليب الزراعة ، التي تحافُظ عىل 

البيئة ، بل ويف توضيح املبادراِت الرائدة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، يف هذا املجال، وحرِصها ، عىل أْن يتمَّ 

نهٍج  تحقيُق التنميِة املستدامة، يف كافة املجاالت، ِوفْقرَ مرَ

علميٍّ مدروس ، ينفتُح عىل أفضل املامرساِت الجيدة، 

يف  ى  ويرَسعرَ العامل،  مستوى  عىل  الناجحة،  والنامذِج 

والسلوكية،  ِنيَِّة  التَّقرَ التغيرياِت  ، إلحداِث  نفِسه  الوقِت 

الرعايِة  من  ها،  حقَّ وإعطائِها  البيئة،  لحاميِة  املطلوبِة 

والحرِص واالهتامم.

ُ مرًة أخرى ، عن الرتحيب والتبجيل ، لضيوِفنا  أعود فأعربِّ

بجائزة   ، الفائزين  لكافة   ، أيضاً  التهنئةرَ  ، وعن  األكارم 

خليفة الدولية لنخيل التمر ، بدورتِها السادسة ، وعن 

داعياً   ، جميعاً  لكم  البالغِ  وامتناين   ، العميق  شكري 

املوىل سبحانه وتعاىل ، أن يُوفِّقرَ الجميع ، عىل طريق 

العمل الناجح ، والعطاِء النافع .

أشكركم ،،، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته .



المكرمون
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من مواليد الرفاع عام 1935 م   •

نشأ وترعرع يف قرص حاكم البحرين املغفور له بإذن   •

الله تعاىل الشيخ سلامن بن حمد آل خليفة  طيب 

الله ثراه 

خريج املدارس الحكومية آنذاك   •

جهة  أعىل  وكانت  الزراعة  مجلس  ترأس  1958م   •

حكومية تعنى بالزراعة 

إدارة  وكانت  الزراعة  لدائرة   مديراً  عني   1961  •

مستقلة آنذاك 

شارك يف العديد من الجهود واملؤمترات لتقديم طلب   •

)الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  اىل  البحرين  ضم 

ويف 1968 م ترأس وفد البحرين للمشاركة يف مؤمتر 

قبول  نجاح  مبناسبة  البحرين  كلمة  إللقاء  املنظمة 

البحرين عضو مراقب يف املنظمة، واستمر معاليه يف 

متثيل البحرين رئيساً للوفد البحريني لكافة مؤمترات 

املنظمة العربية لألغذية والزراعة )الفاو(

خالد  بن  الله  عبد  الشيخ  سمو  مع  عمل  م   1971  •

آل خليفة وزير البلديات والزراعة آنذاك يف خدمة 

مديراً  معاليه  وكان  واملزارعني  والزراعة  العمران 

وداعامً  للزراعة  وعاشقاً  هاوياً  محبا  الزراعة  إلدارة 

للقطاع الزراعي واملزارعني حيث كانت دائرة الزراعة 

واملساعدات  اإلرشادات  تقدم  ادارته  فرتة  خالل 

الفنية واملالية للمزارعني لتطوير إنتاجهم 

1972 م  ترك العمل الحكومي وتفرغ لألعامل الحرة   •

والتجارة 

معاليه محباً لزراعة النخيل ومهتامً بتطوير إنتاجها   •

من خالل اعتامد التكنولوجيا الحديثة إكثاره بطريقة 

التي  واألمراض  اآلفات  ومكافحة  األنسجة  زراعة 

تصيب النخيل  

سمو الشيخ ابراهيم 
بن حمد بن عبد اهلل 
آل خليفة 
مملكة البحرين
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املدرسة  يف  وتتلمذ  املغربية،  الراشيدية  مبدينة  ولد 

كان  الذي  السادس  محمد  امللك  مع  بالرباط  املولوية 

كلية  ليدخل  الباكلوريا  عىل  حصل  حينها.  للعهد  ولياً 

شهادة  يحمل  بالرباط،  السياسية  والعلوم  الحقوق 

االجازة يف القانون العام، ودبلوم الدراسات املعمقة.

املهام العلمية واإلدارية والسياسية

الخارجية  بوزارة  الدكتور حسن أوريد عمله إطاراً  بدأ 

وزير  بديوان  مكلف مبهمة  و 1992  سنتي 1987  بني 

الخارجية املغريب األسبق عبد اللطيف الفياليل، قبل أن 

بواشنطن حتى  املغرب  بسفارة  سياسياً  يعني مستشاراً 

سنة 1995. عاد بعد ذلك للمغرب ليبدأ عمله التعليمي 

الحقوق  كلية  ويف  لإلدارة  الوطنية  املدرسة  يف  كأستاذ 

بالرباط ما بني سنتي 1995 و1999.

محمد  امللك  وصعود  الثاين  الحسن  امللك  وفاة  بعد 

السادس للعرش يف أواخر يوليو 1999، تم تعيني السيد 

املليك.  القرص  باسم  رسمي  ناطق  كأول  أوريد  حسن 

وهو املنصب الذي ظل يشغله حتى شهر يونيو 2005، 

حيث عني واليا عىل جهة مكناس تافياللت.

للمملكة  مؤرخاً  أوريد  حسن  تعيني  تم  ذلك  بعد 

السابق  للمؤرخ  خلفاً   2009 نونرب   13 يف  املغربية 

الدكتور عبد الوهاب بن منصور الذي تويف يف 13 نونرب 

2008. وقد ظل أوريد يشغل منصبه مدة سنتني قبل أن 

يعني السيد عبد الحق ملريني املؤرخ الجديد للمملكة 

ابتداء من 10 دجنرب 2010.

أسسه  واألبحاث  للدراسات  مركزاً  أوريد  حسن  يرأس 

حاليارَ  يشتغل  زياد”.  بن  طارق  “مركز  اسمه  بنفسه، 

يتوىل  كام  بالرباط،  السياسية  للعلوم  جامعيارَ  أستاذارَ 

املغربية املتخصصة  مهمة مستشار علمي مبجلة زمان 

يف التاريخ، وبها ينرش مقاالت متخصصة وعموداً صحفياً 

شهرياً بالنسختني الفرنسية والعربية.

كتاباته  يف  مميز  بأسلوب  أوريد  حسن  متيز  مؤلفاته: 

الجميع  له  شهد  وقد  والفرنسية.  العربية  باللغتني 

أسلوبه  رقي  وكذلك  اللغة  لقواعد  واحرتامه  بفصاحته 

والتفاصيل الجميلة يف كل مؤلفاته.

معالي الدكتور 
حسن أوريد
المملكة المغربية
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عام  املديرس  حي  القبلة  منطقة  الكويت  مواليد   •

جامعة  من   1969 عام  علوم  بكالوريوس   1945

كولورادو بأمريكا تخصص فيزياء نووية، دبلوم عايل 

يف   1972 عام  ساري  جامعة  املتحدة  اململكة  من 

املتحدة  الواليات  من  دكتوراه  اإلشعاع  من  الوقاية 

الجودة  مراقبة  يف   1982 عام  كاليفورنيا  األمريكية 

والوقاية من االشعاع. 

عمل يف وزارة الصحة 32 عاماً حتى عام 2000.  •

هذه  وصاحب  االشعاع  من  الوقاية  قسم  مؤسس   •

الفكرة يف الكويت ومقرتح املرسوم بالقانون الخاص 

من  عمله  خالل  تدرج  باإلشعاع  العمل  بتنظيم 

أخصايئ طبيعة اشعاعية اىل رئيس قسم الوقاية من 

االشعاع اىل مراقب الوقاية من االشعاع اىل مستشار 

وزارة الصحة للوقاية من اإلشعاع مقرر لجنة الوقاية 

للوقاية من  االستشارية  اللجنة  االشعاع وكذلك  من 

االشعاع منذ 1973 حتى 1982م.

مستشار رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والرثوة   •

السمكية 1993 اىل 1998.

رئيس مجلس إدارة الرشكة األوىل للنخيل للخدمات   •

الزراعية 1995 اىل 2003.

نرش اكرث من 60 بحثاً يف الوقاية من االشعاع ومراقبة   •

الجودة والفيزياء الصحية والطبية وحامية البيئة.

من مؤلفاته االيت:  •

1(     كتاب أطلس نخلتك الجزء األول 1992

كتيب العناية بالنخيل 1993 الطبعة األوىل.  )2

كتيب العمليات الزراعية والطوالع ومواقيت الصالة   )3

طبعة أوىل وثانية 1995.

بالنخيل  العناية  الثاين  الجزء  نخلتك  أطلس  كتاب   )4

.2003

كتاب أطلس أصناف التمور يف الخليج 2009 الطبعة   )5

األوىل ،2010 الطبعة الرابعة.

مزيدة  ثانية  طبعة   2009 بالنخيل  العناية  كتيب   )6

ومضاف اليها صور.

والعناية  الخليج  يف  التمور  أصناف  أطلس  كتاب   )7

 2010 و  ومحدودة،  خاصة  طبعة   2009 بالنخيل 

طبعة ثانية.

الدكتور جاسم 
محمد حمد المديرس 

دولة الكويت
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يف  ذكره  ورد  الذي  املبارك  الشجر  من  هي  النخلة 

التي  الحياة  مصادر  أهم  من  وتعد  الكريم  القرءآن 

، ملا فيها من منافع يف  اعتمد عليها أبناء الدولة قدمياً 

الذي يدخل يف كثري  ( وكذلك سعفها  الرطب   ( مثارها 

من الصناعات الحرفية القدمية . ورث الشيخ أحمد بن 

النخيل  زراعة  عىل  وحرصه  اهتاممه  الظاهري  سور 

النخيل  بزراعة  بدوره  قام  والذي  واألجداد،  اآلباء  من 

بكرثة يف منطقة املعرتض وواحة العني وكذلك االهتامم 

الحرص  ال  املثال  سبيل  عىل  األصناف،  أجود  إنتقاء  يف 

اإلخالص والفرض والربحي وابومعان. وما زال إىل يومنا 

الحارض يهتم مبتابعة ما هو جديد من أصناف التمور 

املتنوعة  يف الدولة ويف الدول الشقيقة املجاورة.  

الشيخ أحمد بن 
سرور الظاهري
اإلمارات العربية المتحدة
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الشيخ  والده  كنف  يف  ترعرع  ديب  مدينة  مواليد  من 

أحمد بن سوقات الذي حرص عىل غرس حب الطبيعة  

الزراعة لديه منذ الصغر.

فقد اهتم بالزراعة من بداية شبابه وكان حريصاً جداً 

البيئة  وتهيئة  وزراعتها  النخيل  أنواع  أندر  اقتناء  عىل 

املناسبة لها سواء يف املناطق الجبلية أو الصحراوية.

وقد رافق حمد بن سوقات سمو الشيخ راشد بن سعيد 

التطور  وعارص  الصغر  من  الله(  )رحمه  مكتوم  آل 

واالزدهار يف دولة االمارات وديب بالتحديد ورافق أيضاً 

الله(  )رحمه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  سمو 

وشاركه حبه يف الزراعة واهتاممه بشجر النخيل.

سعادة حمد أحمد 
بن سوقات الفالسي
اإلمارات العربية المتحدة



الفائزون
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الجنس  ثنائية  بالنباتات  ملعرفتنا  الهامة  املظاهر  من 

مثل متر النخيل هو فيام إذا كان ميكن متييز الصبغيات 

النباتات  تنتج  الحقلية  النباتات  ففي  فيها.  الجنسية 

األنثى التمر وبهذا  تكون الجنس األكرث قيمة. وعىل أية 

حال، ليس هناك أي طريقة لتحديد جنس نباتات نخيل 

التمر قبل سن اإلكثار وما تزال آلية تحديد الجنس غري 

واضحة. ولتحديد مؤرشات أو بادئات السواتل املكروية، 

قمنا بدراسة مجموعة من 52 منط ورايث ذكري و 55 

منط ورايث أنثوي متثل التنوع الجغرايف للنوع. 

ومتباينة  جنيا  يبعضها  مرتبطة  مواضع  ثالثة  وجدنا 

املحددة  األالئل  وقد سمحت هذه  فقط.  الذكور  عند 

بتحديد الجنس يف %100 من األفراد. تؤكد هذه النتائج 

وجود نظام XY  كروسوموين مع منطقة مثل منطقة 

XY  تفقد األجزاء يف جني متر النخيل. إن توزيع  األمناط 

الغربية والرشقية  الفرادنية  الفرادنية   Yيف املجموعة 

 Y سمحت لنا بتتبع ترابطني ذكرين أبوين يفرس  تنوع

املعروف يف متر النخيل.

 Y إن التنوع املتدين جدا املرافق للمجموعات الفرادنية

يتوافق مع االنتقال النسيل األبوي للمنطقة التي تفقد 

النتائج  أرست  وقد  الذكري.  الجنس  ويحددها  األجزاء 

التي توصلنا إليها شجرة متر النخيل كنموذج بيولوجي 

مع الصبغيات الجنسية األكرث قدما يف كاسيات البذور 

أو النباتات املزهرة. 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر  2014 

المركز الثاني عن فئة 
البحوث والدراسات المتميزة

الدكتورة فريدرك برتوسي
الجمهورية الفرنسية

أصناف  وتحديد  توثيق  أهمية  الزراعة  وزارة  أدركت 

العربية  اململكة  من  املختلفة  املناطق  يف  التمور 

السعودية. ومن خالل هذا التوثيق فان الوزارة تطمح 

إىل إبراز صورة التمور السعودية عىل املستوى املحيل 

من  األوىل  الطبعة  صدرت  وقد  والدويل.  واإلقليمي 

الكتاب باللغتني العربية واإلنجليزية عام 2006 بـ 345 

صفحة وتشمل مقدمة عن اململكة وثالثة فصول، وهي: 

اململكة  التمور يف  وإنتاج  النخيل  األول: زراعة  الفصل 

العربية السعودية والفصل الثاين: أصناف التمور األكرث 

وانتشارا يف اململكة العربية السعودية والفصل  شيوعاً 

الثالث: أصناف التمور األقل شهرة وانتشارا يف اململكة 

العربية السعودية

كام تم نرش الكتاب الحايل وهو الطبعة الثانية باللغتني 

العربية واإلنجليزية يف عام 2011 وعدد صفحاته 372 

العربية  اململكة  عن  مقدمة  عىل  ويشتمل  صفحة 

السعودية.

ويعكس الفصل األول ملخصا موجزا عن الجهود التي 

تبذلها اململكة لتطوير قطاع التمور، والتوزيع اإلقليمي 

صنفاً   323 أسامء  وحرص  اململكة،  يف  التمور  ألصناف 

والقيمة  اململكة،  من  املختلفة  املناطق  يف  التمور  من 

بالحياة  التمور وعالقته  للتمور، وتراث نخيل  الغذائية 

اململكة،  يف  التمور  لنخيل  العضوية  والزراعة  العربية، 

والصناعات التحويلية لنخيل التمور. كام يعرض الفصل 

الثاين الوصف واملعلومات والصور لعدد 38 صنفاً من 

الوصف  الثالث  الفصل  ويقدم  شهرة.  األكرث  التمور 

األقل  التمور  من  صنفاً   129 لــ  والصور  واملعلومات 

شهرة يف اململكة. وقد تم إعداد أوصاف التمور ملراحل 

النضج الثالثة، البرس، الرطب والتمر وذلك فيام يخص 

كل صنف عىل حدة. علامً بأن الهدف املعني من النرش 

مفهومة  وتكون  ُمبسط  بشكل  املعلومات  تقديم  هو 

ومفيدة لجميع القطاعات.

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر  2014 

المركز األول عن فئة البحوث 
والدراسات المتميزة
إدارة العالقات العامة والتعاون الدولي
وزارة الزراعة – المملكة العربية السعودية


