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صاحب السمو الشيخ

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

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

صاحب السمو الشيخ

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

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

سمو الشيخ

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

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

معالي الشيخ

نهيان مبارك آل نهــيان
وزير التسامح
رئيس مجلس األمناء

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

سنة حافلة برعاية كريمة ومستقبل مشرق

مع دخول جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في عامها الثاني عشر تفتخر
األمانة العامة للجائزة وتتشرف أن تضع بين يديكم كل ما تم إنجازه خالل العام الماضي على
وجه التحديد ضمن الكتاب السنوي ألعمال الجائزة في دورتها الحادية عشرة  2019من أجل أن
نستكمل خاللها مسيرة النجاح والريادة التي تبوأتها الجائزة على مدى عقد مضى حققت خالله
العديد من اإلنجازات والمكتسبات وأَثْرَت فيها بشكل فاعل وكبير قطاع نخيل التمر والقطاع
الزراعي بشكل عام على المستويين العربي والدولي ،حيث تمكنت الجائزة برؤيتها االستشرافية
أن تسلط الضوء بشكل مميز على هذا القطاع الهام وترسم للعاملين في خدمة الشجرة
المباركة والقطاع الزراعي بشكل عام مستقبل أكثر إشراق ًا عبر الدعم والتكريم الذي يحظى
به هذا القطاع بما يتناسب مع األهمية التي يشغلها في توفير الطعام والغذاء عبر تقديم حلول
إبداعية وابتكارية وفق أفضل الممارسات تفضي إلى تعزيز األمن الغذائي للشعوب والمجتمعات
حول العالم.
هذا النجاح الذي تحقق ،والبصمة المتميزة التي تركتها الجائزة على مدى العقد الماضي تجعلنا
نشعر بالفخر واالعتزاز ،جاء بفضل الدعم الكبير والرعاية الكريمة لصاحب الجائزة وراعيها
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” ،والذي تشرفت
الجائزة بحمل اسم سموه وحظيت برعايته فكانت لها هذه المكانة والريادة حول العالم ،وقد
جاءت مكرمة سموه بإنشاء “جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي” لتؤكد على
حرص واهتمام سموه بشجرة نخيل التمر واالبتكار الزراعي لضمان مستقبل أفضل لهذا القطاع
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الذي يشكل حجر الزاوية في األمن الغذائي العالمي.
وكذلك اهتمام ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة له كبير األثر في تحقيق الجائزة لمنجزات فريدة ونوعية ،إضافة
إلى دعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زيد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون
الرئاسة ،والذي حظيت الجائزة باهتمام خاص من سموه ومتابعة دائمة ودؤوبة حيث حرصت
الجائزة على ترجمة رؤى وأفكار سموه البناءة ،فحققت انتشاراً واسع ًا ونالت االهتمام في أهم
المنابر العربية والعالمية ،كما كان الهتمام ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير
التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة تأثيراً كبيراً فيما حققته الجائزة من مكتسبات ونجاحات
على كافة األصعدة.
ونحن في األمانة العامة للجائزة على ثقة بأن القادم أجمل وعطاؤنا أكبر و الجائزة لن تألوا جهداً
في أن تلعب دوراً أكبر وتأثيراً أعمق في المشهد الزراعي بشموليتها ودعمها ورعايتها المميزة
لكافة األنشطة والفعاليات ذات الصلة بقطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي على المستوى العربي
والدولي ،ونحن على ثقة ويحدونا األمل بأن الجائزة ستحافظ على ريادتها وتألقها وسوف تحظى
باهتمام ومشاركة أهم المؤسسات والمنظمات العالمية والشخصيات المؤثرة من خبراء وعلماء
ومزارعين وأكاديميين ،ضمن منهجية ثابتة تهدف إلى أن تترجم وبصدق رؤى واهتمام صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل ورعاه” ،لتضيف المزيد من
اإلنجازات لسجل اإلمارات الذهبي في أهم المنابر والمحافل الدولية ،وتسلط الضوء على اهتمام
سموه “حفظه اهلل” وحرصه على تنمية قطاع النخيل واالبتكار الزراعي.
وهذا الكتاب السنوي الذي بين أيديكم إذ يرصد ويوثق لألنشطة والفعاليات والبرامج التي نفذتها
األمانة العامة للجائزة وقدمت بها الرعاية والدعم على المستويات المحلية والعربية والعالمية
خالل السنة الماضية ،إنما يشكل الحصاد المثمر لتكاتف الجهود واستثمار األفكار والعلم والتقنية
لخدمة شجرة نخيل التمر واالبتكار الزراعي بشكل عام ،ويؤكد على أن جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ستمضي قدم ًا وبخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الريادة والتميز
ورسم مالمح مستقبل أكثر إشراق ًا لقطاع النخيل واالبتكار الزراعي ،ضمن منهجية تكافؤ
الفرص ومبدأ الشفافية والوضوح وتبني األفكار والمشاريع الهادفة إلى تحقيق بصمة متميزة
ونقلة نوعية في القطاع الزراعي يتناسب مع رؤية القيادة الحكيمة والموقع الريادي الذي تشغله
دولة اإلمارات العربية المتحدة على مستوى العالم.

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

مجلس أمناء الجائزة يعقد اجتماعه السنوي
الثاني عشر 2019

ترأس سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي يوم األحد  10مارس  2019في قصر اإلمارات االجتماع
الدوري الثاني عشر لمجلس أمناء الجائزة بحضور كامل األعضاء ومقرر مجلس األمناء ،اطلع
فيه على جدول األعمال وأثنى على جهود األمانة العامة وأعضاء مجلس األمناء فيما تم تحقيقه
من انجازات خالل الدورة الحادية عشرة بمناسبة عام زايد ،خصوص ًا الزيادة النوعية في عدد
المشاركين في مختلف فئات الجائزة.
كما استعرض سموه التقرير الفني والمالي واإلعالمي ألعمال الجائزة ،وما حققته من نجاح على
المستوى العربي والدولي تمثل في تنظيم مهرجان التمور المصرية ومهرجان التمور السودانية
ومهرجان التمور األردنية بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،وتنظيم المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر برعاية كريمة من
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل ورعاه.
واختتم االجتماع بكلمة لسمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء
الجائزة ،أكد فيها عزم الجائزة المضي قدم ًا على تعزيز موقع اإلمارات الدولي في خدمة الشجرة
المباركة والعاملين فيها على مستوى العالم تحت مظلة القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ودعم سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
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تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي بدورتها الحادية عشرة 2019
وفتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز والمزارع
المبتكر بدورتها الثانية 2019

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،أعلنت األمانة العامة للجائزة عن فتح باب الترشيح لجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في دورتها الحادية عشرة  2019وفتح باب الترشيح
لجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر في بدورتها الثانية  2019اعتباراً من األول من يونيو
 2018ولغاية الثالثون من اكتوبر  2018بإتاحة المجال أمام كافة األخوة المزارعين والمنتجين
والباحثين واألكاديميين ومحبي شجرة نخيل التمر واالبتكار الزراعي على مستوى دولة االمارات
وحول العالم ،التقدم بطلباتهم للتنافس والفوز بإحدى فئات الجائزة الدولية أو الجائزة المحلية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته األمانة العامة للجائزة يوم  14مايو  2018في قصر اإلمارات
بأبوظبي بحضور سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي ،وسعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة وسعادة
مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة وسعادة سيف الشرع وكيل
وزارة التغير المناخي والبيئة وسعادة غازي الجابري من المركز الدولي للزراعة الملحية.
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أشار فيه الدكتور عبد الوهاب زايد إلى أن المنحنى البياني للجائزة بعد عشر سنوات ينمو باطراد
نحو األمام على مختلف الصعد التي حصدتها الجائزة ،بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل “راعي الجائزة” ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة واهتمام سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومتابعة معالي الشيخ نهيان
بن مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء الجائزة ،حيث شكل االنفتاح الكبير على
المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي أفضل النتائج في زيادة أعداد المترشحين بمختلف فئات
الجائزة خالل السنوات العشر الماضية.
من جهته فقد أشار الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي
عضو مجلس أمناء الجائزة ،إلى أن مجمل أعداد المرشحين
لمختلف فئات الجائزة بلغ عددهم الكلي  1179مشارك ًا
يمثلون  48دولة حول العالم فاز منهم  ،61حيث بلغ عدد
المشاركين العرب بالجائزة  1026يمثلون  20دولة عربية
فاز منهم  35مرشحاً ،كما بلغ عدد المشاركين من دولة
اإلمارات  93مرشح ًا فاز منهم  18موطن إماراتي ،في حين
وصل عدد األجانب المشاركين بالجائزة إلى  153يمثلون
 28دولة حول العالم فاز منهم  ، 8كما جرى تكريم  44من كبار الشخصيات والمنظمات الوطنية
والدولية منهم  19شخصية من دولة االمارات العربية المتحدة.
من جهة ثانية فقد أثنى سعادة مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة
على المشاركة الطيبة التي جاءت من األخوة المزارعين بدولة االمارات في جائزة المزارع المتميز
والمزارع المبتكر بدورتها األولى وعلى النتائج التي تحققت ،حيث استحق الفائزين بالجائزة
فوزهم عن جدارة وتميزوا بجودة التمور المنتجة لديهم والمستوى الرفيع في تطبيق أعلى
معايير السالمة والنظافة وحماية البيئة وتطبيق كافة الشروط وفق أفضل الممارسات الدولية.

28

فتح باب المشاركة في

مسابقة “النخلة بألسنة الشعراء” بدورتها الثالثة 2019
أعلنت األمانة العامة لـجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي فتح باب
المشاركة في مسابقة “النخلة
بألسنة الشعراء” بدورتها الثالثة
 2019التي تنظمها األمانة
العامة ضمن أنشطتها الثقافية
وذلك تحت رعاية معالي الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير
التسامح رئيس مجلس أمناء
جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي .وتهدف
المسابقة إلى توظيف الشعر
النبطي كوسيلة مهمة في
تنمية وعي الجمهور ألهمية
شجرة نخيل التمر من الناحية
التراثية والزراعية والغذائية
واالقتصادية.
وقال سعادة الدكتور عبد
الوهاب زايد األمين العام لجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي إن الهدف
من المسابقة هو تعزيز ثقافة نخيل التمر وإحياء غرض مهم من أغراض الشعر بوصف شجرة
النخيل ورفد المكتبة العربية والساحة الشعرية بنوعية مميزة من القصائد الخاصة بهذا الغرض
وتشجيع الشعراء على إبداع وكتابة قصائد نوعية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس بطريقة
شفافة وتحقيق الشهرة من خالل تسليط األضواء على تجارب الشعراء الفائزين بالمسابقة.
ووجه الدعوة إلى جميع الشعراء من مختلف الدول العربية للمشاركة في المسابقة لتعزيز ثقافة
الشجرة المباركة كجزء هام من الموروث العريق لدى العديد من الشعوب العربية والعالمية.
يذكر أن باب المشاركة مفتوح لجميع الشعراء والشاعرات المهتمين بالشعر النبطي من دولة
اإلمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية كافة وذلك حتى  31ديسمبر
2018
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي:

“شكرا محمد بن زايد” تعبير صادق عن عالقة متينة
بين القيادة والشعب
ثمن سعادة الدكتور عبد الوهاب
زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي حملة “شكراً محمد
بن زايد” التي أطلقها صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي “رعاه اهلل” ..واصف ًا مبادرة
#شكراً_محمد_بن_زايد أنها
جاءت تتويجا للعالقة الفريدة
التي تجمع القيادة والشعب على
قلب واحد ينبض بحب الوطن
والعرفان لكل ما يصونه ويحقق له المراتب المتقدمة.
وأكد سعادته أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة قائد ملهم ورجل المرحلة وحامي الوطن ،ورمز اإلنسانية والتواضع،
ومدرسة العز والكرامة وصاحب الرؤية الثاقبة والملهمة وصاحب التوجيهات الحكيمة ،وصانع
المجد ،وصاحب القلب الكبير ،وأسد العرب ،ومهندس إنجازات اإلمارات ،ونحن نرى في سموّه،
سمات المغفور له ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،في حكمته وقيادته وأفعاله.
وأضاف نحن من موقعنا في األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
نضم صوتنا لصوت الشعب والقيادة ونتعهد بشكر جهودهم عبر اإلخالص في مهامنا الوطنية
لنرد جميلهم ،هذه العالقة األخوية تجسدت في أخالق عيال زايد في كل بقعة من أرض اإلمارات
وجعلت من المواطنين والمقيمين سفراء أخالق عالية نباهي بها العالم.
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ولي عهد أبوظبي يعتمد  5.6مليار درهم لدعم البحث والتطوير

البحث العلمي أساس نهضة األمم

أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي على أهمية تضافر جهود المؤسسات والشركات على المستوى الوطني والدولي إليجاد
حلول مبتكرة تستند الى البحث العلمي كي تساهم في رفع معدالت األمن الغذائي ضمن مؤشر
التنافسية العالمي وتعزيز جودة الحياة بمجتمع اإلمارات ،جاء ذلك في معرض تعليقه على اعتماد
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد االعلى للقوات المسلحة
 5،6مليار درهم لدعم البحث والتطوير في المجاالت الحيوية للسنوات الخمس المقبلة ...حيث
وجه سموه إلقامه شراكات عالمية تعزز مكانة ابوظبي في سعيها إليجاد حلول مبتكرة للتحديات
التي يواجهها العالم خاصة فيما يتعلق بندرة المياه واألمن الغذائي وكفاءة الطاقة وغيرها.
وثمن أمين عام الجائزة أهمية هذه المبادرة في بعدها الدولي التي أتت في الوقت الذي شهد فيه
العالم في اآلونة األخيرة تدهوراً في األمن الغذائي إذ يعاني ما يفوق  950مليون فرد من الجوع
حول العالم ،وما زاد األمر صعوبة هو عدم القدرة على رفع مستوى االستغالل لألراضي وتحديات
التغير المناخي باإلضافة الى ندرة المياه.
وأضاف أن هذه المبادرة سوف تساهم في بعدها الوطني على جذب واحتضان أفضل الممارسات
واالبتكارات العلمية حول العالم كي تصبح أبوظبي عالمة فارقة تسعى إليجاد حلول مبتكرة
للتحديات التي يواجهها العالم ،مما يساعد في تعزيز القوة الناعمة للمكانة التي باتت تشغلها
إمارة أبوظبي على مختلف الصعد التنموية بالعالم.
وهذه المبادرة سوف تلقي بظاللها اإليجابية كثيراً على دولة االمارات العربية المتحدة والمنطقة
العربية بشكل عام والعالم أجمع ،ألنها تالمس التحديات األساسية لإلنسانية جمعاء فيما يتعلق
بندرة المياه واألمن الغذائي وكفاءة الطاقة.
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي:

محمد بن راشد عودنا أن يسابق الزمن
في كل خطوة من خطاه

أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب
زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي ،بأن صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،
قد عودنا أن يسابق الزمن في
كل خطوة من خطاه ،معبراً عن
القيادة التي تحتذى في الريادة
واالبتكار وترسيخ مفاهيم
الخير التي تأسس عليها منذ
خمسة عقود خلت وذلك بفضل
حكمة نهجه القيادي الذي شكل
مبدأ رفع من سقف الطموحات
في إدارة شؤون دولة أضحت
تتبوأ المراكز األولى في عديد
المؤشرات التنموية االقتصادية
واالجتماعية والسياسية عالمياً.
وأضاف إن وثيقة مبادئ الحُكم الثمانية لدبي
التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” بعد مضي  50عام ًا
على تولي سموه أول منصب في الخدمة العامة،
أضاءت على جانب مهم من سيرة القادة العظام،
أولي العزم والهمة العالية الذين يسعون دوم ًا
إلعالء شأن دولهم ورفاه وتفوق شعوبهم في
الحاضر والمستقبل مهما تبدلت األحول والظروف
عليهم أو تغيرت الوجوه التي تسند لها مهمة
مواصلة المسيرة.
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ُ
وثيقة مبادئ الحكم الثمانية
خارطة طريق نحو مستقبل مشرق
أكد سعادة الدكتور هالل
حميد ساعد الكعبي
عضو مجلس أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي،
أن وثيقة المبادئ الثمانية
التي أعلنها صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي “رعاه
اهلل” بعد مضي 50
عام ًا على تولي سموه
أول منصب في الخدمة
العامة ،تعتبر خارطة
طريق نحو مستقبل
مشرق مبني على
مبادئ سامية في الحكم
الرشيد ،وأن هذه المبادئ
جعلت من دبي نموذج ًا
رائداً ومتميزاً على
المستوى اإلقليمي و الدولي ،كونها نابعة من فكر رجل حكيم هو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم.
وأضاف أن المبادئ الثمانية جمعت كل األسس التي قامت عليها دولة االمارات منذ قيام االتحاد
باعتباره سر القوة ،إلى تحقيق العدالة بين الناس بأن ال أحد فوق القانون إلى دعم االقتصاد
وتشجيع المواطنين على التعليم.
المبادئ الثمانية تأتي من رجل حكيم حرص على أن تكون دبي في المراكز األولى عالمي ًا وجعل
من اإلمارة مصدر فخر ومحط أنظار كل العالم من مشرقه لمغربه” ،مشيراً إلى أن “كل مبدأ من
المبادئ يحتوي على حكمة وخبرة لقائد صاحب عطاء وبصمة محلية وعالمية.
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الجائزة تحتفل باليوم الوطني الــ 47
لدولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة االتحاد حققت الخير الدائم للوطن والمواطن

أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي ان ذكرى اليوم الوطني السابع
واألربعين لدولة اإلمارات مناسبة غالية على
قلوبنا جميع ًا وفرصة للتعبير عن فرحتنا
والتأكيد على التالحم واإلخاء بين أبناء اإلمارات
والتفافهم حول قيادتهم الرشيدة وتجديد عهد
الوالء والوفاء للوطن والقائد صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
“حفظه اهلل”.
وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد الى ان مبدأ الشراكة والتعاون والعمل الوطني المشترك بين
الجائزة ومختلف جهات االختصاص على المستوى الوطني والدولي إلبراز ما حققته دولة اإلمارات
من منجزات ومكتسبات ونهضة حضارية يعد من ثمار ومكاسب االتحاد الذي أرسى دعائمه
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -طيب اهلل ثراه  -وإخوانه المؤسسون رحمهم اهلل.
وقال أمين عام الجائزة “ يأتي احتفالنا بمناسبة اليوم الوطني السابع واألربعين في إطار تأكيدنا
على االلتزام بدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة اإلمارات تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” وصاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة.
وتوجه موظفو األمانة العامة للجائزة بهذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة
الرشيدة وأكدوا أن هذه الذكرى الغالية على قلوب شعب اإلمارات هي مناسبة للتأكيد على العمل
بإخالص وجد للحفاظ على مكتسبات دولة االتحاد ،والتي حققت الخير الدائم للوطن والمواطن،
وبذل كل الجهد لمواصلة مسيرة التميز والريادة وتعزيز مكانة دولة اإلمارات في جميع المجاالت.
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي:

سيبقى “زايد” نخلة باسقة ومصدر للعطاء االنساني

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

الجائزة تشارك في ورشة عمل حول (“ )GIAHSربط
الممارسات بين إدارة التراث الطبيعي والتراث الثقافي”

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بورشة عمل بعنوان
“ربط الممارسات بين إدارة التراث الطبيعي والتراث الثقافي المدرجة في قائمة التراث العالمي
لليونسكو” عقدت بالتعاون بين دائرة الثقافة والسياحة والمجلس الدولي للمواقع والمعالم
( )ICOMOSواالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ( )IUCNخالل الفترة  22 - 18نوفمبر 2018م،
بمدينة العين .وتهدف الورشة إلى دراسة واحات العين كونها جز ًء من مواقع العين المدرج بقائمة
التراث العالمي.
حيث قدمت الجائزة عرض ًا موجزاً الختيار واحات العين وليوا بدولة اإلمارات من قبل نظم التراث
العالمي ذات األهمية الزراعية ( .)GIAHSكما عقدت الجائزة لقا ًء مع د .باتريسيا مجياس ،من
(الفاو) ،وتم التأكيد على أن األمانة العامة للجائزة هي المسؤولة عن التواصل بخصوص بيانات
( )GIAHSالعين وليوا.
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مشاركة فاعلة للجائزة في مهرجان ليوا للرطب 2018

شجعت المزارعين على المشاركة بجائزة المزارع
المتميز والمزارع المبتكر باإلمارات

شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في مهرجان ليوا للرطب 2018
بجناح يضم كافة الوسائل والمطبوعات التي ساهمت في تعريف المهتمين ومزارعي نخيل التمر
بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر في
اإلمارات.
وأكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة أهمية مهرجان ليوا للرطب باعتباره
نافذة هامة وملتقى سنوي للمزارعين والباحثين والمهتمين بشجرة نخيل التمر وصناعاتها على
المستوى االقليمي .وأشاد بالمستوى الكبير الذي وصل إليه المهرجان في دورته الرابعة عشرة
بفضل الرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة حيث منح سموه شجرة نخيل التمر اهتماما خاصا ومنح القائمين والعاملين
في قطاع نخيل التمر حافزا كبيرا للعمل بإخالص لالرتقاء بهذا القطاع محليا وعربيا وعالميا
زراعة وتسويقا وتصنيعا .وحظي جناح الجائزة باهتمام واسع من قبل الزوار والمهتمين بشجرة
نخيل التمر من المزارعين والباحثين واألكاديميين الذين حرصوا على زيارة الجناح واالطالع على
أنشطة الجائزة ومطبوعاتها وشروط المشاركة.
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االمارات تبحث تعزيز األمن الغذائي
مع المنظمات الدولية المختصة 10 ،مايو ٢٠١٨

عقدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة لألمن الغذائي المستقبلي ثالث اجتماعات
رفيعة المستوى يوم  10مايو  2018في مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في العاصمة
اإليطالية روما بحضور سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة
باإلمارات ،أمين عام الجائزة ،تناولت فيها سبل تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين دولة االمارات
العربية المتحدة والمنظمات والجهات ذات العالقة باألمن الغذائي على مستوى العالم.
االجتماع األول مع معالي الدكتور خوسية غرازيانو دا سيلفا ،مدير عام منظمة األغذية والزراعة
“الفاو” ،واالجتماع الثاني مع سعادة السفير أرفيلو ،رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي ،واالجتماع
الثالث مع السيدة سارة كاهيل ،مسؤولة المعايير الغذائية في لجنة ( ،)CODEXبحثت معاليها
أهمية إنشاء تحالفات لألمن الغذائي بين دولة اإلمارات ودول العالم .وألجل ذلك ،علينا موائمة
االستراتيجيات المستقبلية مع البحث والتطوير ،لكي تتسم هذه االستراتيجيات بالفعالية
واالستدامة ،من خالل تعزيز الشراكات الدولية مع المنظمات ذات العالقة .هذه الشراكات الشاملة
تُبنى على قواعد ورؤية وأهداف وقيم مشتركة تضع الناس والكوكب في القلب من هذه الجهود.
كما دعت معالي مريم المهيري خالل االجتماع مع مدير عام منظمة األغذية والزراعة “الفاو”،
إلى شراكة فاعلة بين منظمة “الفاو” ودولة اإلمارات العربية المتحدة لتعزيز ملف األمن الغذائي
المستقبلي إقليمي ًا ودولي ًا لما لنا من دور في تواصل العقول والقيم إضافة الى بنية تحتية مميزة
وبيئة حاضنة لمحور علوم البيو تكنولوجيا الحديثة ،كمنصة داعمة لإلبداع واالبتكار في مجال
إنتاج الغذاء.
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الجائزة تشارك في مؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي
للشرق األدنى بروما

الدورة  34روما  11 - 7مايو 2018

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي شاركت األمانة العامة للجائزة في مؤتمر منظمة األغذية
والزراعة اإلقليمي للشرق األوسط وشمال افريقيا بدورته الرابعة والثالثون في روما  11 – 7مايو
 2018بمشاركة وزراء الزراعة وكبار المسؤولين بالدول األعضاء والشركاء والمنظمات اإلقليمية.
ويهدف المؤتمر في كل إقليم إلى تعزيز الترابط اإلقليمي حول السياسات العالمية والقضايا
السياسية.
حضر المؤتمر سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمن عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
ال للجائزة في أعمال المؤتمر ،إذ يأتي هذا المؤتمر لضمان فعالية عمل
واالبتكار الزراعي ممث ً
“الفاو” اإلقليمي ،وتحديد أولويات عملها لعامين قادمين .حيث تعكس هذه األولويات اإلقليمية
أولويات جميع الدول األعضاء ،وهي تطوير الزراعة المستدامة وتعزيز األمن الغذائي .وتشكل
جميع اإلجراءات المحددة ضمن هذه األهداف خارطة طريق عمل المنظمة في المنطقة.
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تدشين الموقع اإللكتروني الخاص
بالمهرجان الدولي الثاني للتمور السودانية 2018

دشنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي الموقع اإللكتروني الخاص بفعاليات
المهرجان الدولي الثاني للتمور السودانية ( )http://sudanfestival.comوذلك في إطار يترجم
حرص الجائزة المستمر على تعزيز جهودها لتطوير إنتاج التمور بالسودان ولتعزيز مستوى
التواصل مع رواد المهرجان من المهتمين بقطاع التمور إقليميا وعالميا ،وليكون نافذة تعريفية
وترويجية ألنشطة وفعاليات المهرجان خالل انعقاده المقرر له  6 - 2أكتوبر  2018بقاعة الصداقة
بالخرطوم.
ويستعرض الموقع اإللكتروني كل ما يتعلق بالمهرجان من فعاليات والمنظمات الدولية المشاركة
وقائمة العارضين للعام وأنشطة المهرجان التي تشمل معرض ًا للتمور يضم حوالي  115جناحا
لعرض التمور السودانية .واألنشطة الندوة العلمية .وإطالق مسابقة للتمور السودانية لتحفيز
وتكريم المزارعين من أصحاب أجود أنواع التمور السودانية المنتجة في مناطق السودان المختلفة.
ويوفر الموقع معلومات مهمة لوسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة والمرئية تحتوي على أخبار
وصور وفيديو للمهرجان والتعريف بمجلة الشجرة المباركة وإصدار عدد خاص بالمهرجان يوزع
على جميع المشاركين ضمن فعاليات المهرجان.
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تدشين الموقع اإللكتروني الخاص
بالمهرجان الدولي األول للتمور األردنية 2018

دشنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي الموقع اإللكتروني الخاص بفعاليات
المهرجان الدولي األول للتمور األردنية  http://jordanfestivals.comوذلك في إطار حرص
الجائزة المستمر على تعزيز جهودها لتطوير إنتاج التمور األردنية ولتعزيز مستوى التواصل مع
رواد المهرجان من المهتمين بقطاع التمور إقليمي ًا وعالمياً ،وليكون نافذة تعريفية وترويجية
ألنشطة وفعاليات المهرجان خالل انعقاده المقرر له  23 – 21أكتوبر  2018بفندق انتركونتيننتال
عمان ،برعاية جاللة الملك عبد اهلل الثاني ملك المملكة األردنية الهاشمية.
ويستعرض الموقع اإللكتروني كل ما يتعلق بالمهرجان عن المنظمات الدولية المشاركة وقائمة
العارضين للعام  2018وأنشطة وفعاليات المهرجان التي تشمل معرض ًا للتمور يضم حوالي 50
جناح ًا من أربع دول عربية وعرض أجود أنواع التمور والشتول والفسائل والتقنيات الصناعية
ومعدات اإلنتاج والمصنوعات التراثية من سعف النخيل باإلضافة الى عروض األفالم والكتب
واإلصدارات والبوسترات الخاصة بنخيل التمر .باإلضافة الى الندوة العلمية المرافقة للمهرجان
التي يشارك فيها  20باحث ًا متخصص ًا بالتمور من حول العالم.
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إعالن الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي بدورتها الحادية عشرة 2019

نهيان مبارك :نفخر أن تحمل الجائزة اسم صاحب
السمو الشيخ خليفة

أعرب معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،عن تقديره للرعاية السامية التي تلقاها الجائزة من القيادة
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة (حفظه اهلل) ودعم صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
وتقدير سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة.
ما دفع الجائزة قدم ًا كي تتبوأ موقعها الريادي الذي وصلت إليه على المستويين العربي والدولي،
وساهم في تعزيز دور اإلمارات في خدمة الشجرة المباركة واالبتكار الزراعي حول العالم.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقده سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،صباح يوم األحد  10فبراير  ،2019في قصر اإلمارات بالعاصمة
أبوظبي ،أعلن فيه أسماء الفائزين في الجائزة بدورتها الحادية عشرة بحضور سعادة الدكتور
هالل حميد ساعد الكعبي ،عضو مجلس األمناء ،أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة،
وأعضاء اللجنة العلمية للجائزة وحضور سعادة مسلم عبيد الخالص العامري الرئيس التنفيذي
لشركة الفوعة .مؤكداً بأننا فخورون بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجائزة خالل دورتها
العاشرة بفضل الثقة الكبيرة وتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح،
رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
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الفائزون

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

فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة (الفوز مناصفة بين):

الدكتور مارك ألفريد تستر :جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية  /المملكة العربية السعودية.
والدكتورة هدي بدري محمد علي  /جمهورية ألمانيا االتحادية.

فئة المشاريع التنموية واالنتاجية الرائدة (الفوز مناصفة بين):
شركة  / DESERT FRUITجمهورية ناميبيا
وشركة  /SAHAM AGRIالمملكة المغربية

فئة االبتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي (مناصفة)
شركة  / GROASISهولندا

فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر واالبتكار الزراعي (الفوز مناصفة بين):

األستاذ الدكتور :جوليان شرودر  /الواليات المتحدة األمريكية
واألستاذ الدكتور :عبد الباسط عودة ابراهيم  /جمهورية العراق
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إعالن أسماء الفائزين بجائزة المزارع المتميز باإلمارات

بدوتها الثالثة 2019

أعلن سعادة الدكتور حميد ساعد الكعبي عضو مجلس
أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي أسماء الفائزين بجائزة المزارع المتميز
والمزارع المبتكر في دورتها الثانية  2019التي تنظمها
األمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة ،حيث
استقطبت الجائزة خالل دورتها الثانية نخبة من أصحاب
المزارع المتميزين على مستوى الدولة بلغ عددهم 34
مزارع ًا ممن لديهم أفضل وأجود مزارع النخيل بدولة
االمارات تركزت منافساتهم ضمن أربع فئات هي فئة
المزارع الصغيرة والمتوسطة والفوق متوسطة والكبيرة ،باإلضافة الى فئة االبتكار الزراعي.
حيث تم تحديد الفائزين بالجائزة وفق ًا للمعايير واآلليات المتبعة في منح الجائزة ،وبناء على
تقرير اللجنة العلمية وتحكيم المزارع من قبل خبراء في شركة الفوعة ،واعتماد معالي الشيخ
نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح رئيس مجلس األمناء ،للفائزين فقد جاءت النتائج على
النحو التالي:

فئة المزارع الصغيرة

الفائز بالمركز األول :الشيخة عنود بنت راشد بن أحمد المعال
الفائز بالمركز الثاني :سعيد عبد اهلل جمعة بهارون آل علي

فئة المزارع المتوسطة

الفائز بالمركز األول :سعيد عبد اهلل حسن بن القديم الحبسي
الفائز بالمركز الثاني :حمد الحر راشد الحر السويدي

فئة المزارع فوق المتوسطة

الفائز بالمركز األول :خليفة عبد اهلل خميس محمد المزروعي
الفائز بالمركز الثاني :محمد سعيد سالم جاعد القبيسي

فئة المزارع الكبيرة

الفائز بالمركز األول :سلطان سعيد محد سلطان العرياني
الفائز بالمركز الثاني :محمد علي مرشد المرر

كما أشار سعادة مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة الى أهمية
جائزة المزارع المتميز في دعم وتحفيز المزارع االماراتي من أجل تطوير الخدمات الزراعية
وتحسين التمور اإلماراتية وتعزيز التنافسية على المستوى المحلي والدولي .وأثنى على االخوة
الفائزين المتميزين في زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى اإلمارات.
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إعالن أسماء الفائزين في مسابقة
“النخلة في عيون العالم” بدورتها العاشرة 2019

 862صور في عيون  258مصور يمثلون  22دولة حول
العالم

أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أسماء الفائزين
بمسابقة التصوير الدولية “النخلة في عيون العالم” بدورتها العاشرة  2019التي تنظمها الجائزة
بالتعاون مع رابطة ابوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي ،برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل
نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة ،حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز األول فاز به المصور موسى الحجري

المركز الثاني فاز به المصور زياد العيد

المركز الثالث فاز به المصور سالم سرحان الصوافي
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إعالن أسماء الفائزين بمسابقة
“النخلة بألسنة بالشعراء” بدورتها الثالثة 2019

بمشاركة  107شعراء يمثلون  14دولة عربية
أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عن أسماء الفائزين
بمسابقة “النخلة بألسنة الشعراء” بدورتها الثالثة  2019التي نظمتها األمانة العامة للجائزة
برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء الجائزة ،تهدف
مسابقة “النخلة بألسنة الشعراء” الى توظيف الشعر النبطي كوسيلة مهمة في تنمية وعي
الجمهور ألهمية شجرة نخيل التمر من الناحية التراثية والزراعية والغذائية واالقتصادية.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
 -1فاز بالمركز األول الشاعر محمد حمدان الفي العنزة عن قصيدة بعنوان “شيخة السلة”
 -2فاز بالمركز الثاني الشاعر علي علوان مساعد بن شبثان عن قصيدة بعنوان “شيخة البستان”
 -3فاز بالمركز الثالث الشاعر أحمد محمد حسن عبد الفضيل عن قصيدة بعنوان “عروس البوادي”
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بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

محافظة الجيزة توقع عقد إنشاء مخازن للتمور
المبردة بالواحات البحرية بجمهورية مصر العربية

شهد معالي اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة بجمهورية مصر العربية ،يوم  23مايو
 2018توقيع عقد تنفيذ مشروع إلنشاء مخازن للتمور المبردة بالواحات البحرية ،بين جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار ويمثلها سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة
ال لوزارة التجارة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،والدكتور أمجد أحمد القاضي ،ممث ً
ال عن محافظة الجيزة
والصناعة وتيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية ممث ً
والمهندس عالء عبد الباري إبراهيم عن الشركة المنفذة.
وقال محافظ الجيزة إن المحافظة خصصت  10أفدنة بالواحات البحرية لتنفيذ المشروع وتوسعاته
المستقبلية إلنشاء مخازن تمور مبردة سعة  3900طن تمر نصف جاف بمدينة الباويطي
بالواحات البحرية وفق ًا لالشتراطات الصناعية والصحية والبيئية واعتبارات األمن والسالمة.
ولفت أن إجمالي إنتاج الواحات البحرية من التمر يصل إلى  30ألف طن سنوي ًا بإجمالي 1.5
مليون نخلة ويمثل المشروع أحد أوجه التعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة وجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر.
وأشار أمين عام الجائزة إلى أن كافة مشاريع البنية التحتية التي تشرف عليها الجائزة لتنمية
قطاع نخيل التمر في جمهورية مصر العربية تأتي بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك
آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة ضمن استراتيجية تطوير سلسلة القيمة
المضافة لقطاع نخيل التمر بجمهورية مصر العربية.
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محافظ مطروح يستقبل
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

ً
استعدادا لمهرجان سيوة الرابع 2018

استقبل معالي اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح ،بمكتبه في ديوان عام المحافظة يوم 22
سبتمبر  ،2018سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور
واالبتكار الزراعي ،والدكتور أمجد القاضي ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،لبحث
استعدادات واحة سيوة ،الستقبال المهرجان الرابع للتمور المصرية المقرر تنظيمه فيى الفترة
من  7إلى  9نوفمبر  .2018ووجه المحافظ بتضافر الجهود لكافة األجهزة التنفيذية والشعبية
واالستعداد المبكر لضمان نجاح المهرجان الرابع للتمور ،وأن تكون واحة سيوة في أبهي صورها
خالل المهرجان .حضر اللقاء المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة ومحمد السيد مدير
عام التخطيط والمتابعة وعدد من مدير االدارة المعنية بالمهرجان بالمحافظة ،يذكر أن المهرجان
الرابع للتمور بسيوة يشارك فيه مصنعوا ومصدروا التمور من مختلف أنحاءمحافظات مصر
وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع
التمور وممثلى عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعني.
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االستعداد إلقامة المهرجان الرابع للتمور المصرية

بسيوة نوفمبر 2018

أعلن معالي المهندس عمرو نصار ،وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ،أن واحة
سيوة ستسضيف فعاليات المهرجان الرابع للتمور خالل الفترة من  7-9نوفمبر  2018وذلك تحت
رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .وأشار الوزير ،إلى أن المهرجان سيتضمن معرض ًا وورش
عمل ومسابقات ولقاءات للمشتريين والمستوردين من مختلف دول العالم.
وقال الوزير إن النجاح الكبير الذي شهده المهرجان في دورته الثالث الماضية يعد ركيزة أساسية
لتنمية وتطوير صناعة التمور المصرية خاصة وأن مصر تحتل المرتية األولى عالمي ًا في إنتاج
التمور ،مشيداً في هذا اإلطار بالدور البارز الذي لعبته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار
الزراعى للمساهمة في تنظيم هذا المهرجان والنهوض بصناعة وزراعة التمور في مصر.
جاء ذلك خالل لقاء الوزير بسعادة الدكتور عبدالوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي يوم  21سبتمبر  ،2018الذي تناول بحث آخر الترتيبات الخاصة بالمهرجان
الرابع للتمور المصرية والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”
ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة “الفاو” ومحافظة مطروح بمشاركة مصنعي ومصدري
التمور من كافة أنحاء الجمهورية ،وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل ،وعدد من المزارعين
المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور ،وكذا ممثلى عدد من المؤسسات العلمية والبحثية
والمنظمات والهيئات الدولية المعنية ،حضر اللقاء المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة
للتكنولوجيا واالبتكار والدكتور أمجد القاضي رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.
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تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

االفتتاح الرسمي لمهرجان التمور المصرية الرابع
بسيوة 2018
بمشاركة  146مزارع وعارض يمثلون  6دول عربية

تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبتوجيهات
ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
بدولة االمارات العربية المتحدة ،شهدت مدينة سيوة ظهر يوم الجمعة  09نوفمبر 2018
االفتتاح الرسمي لمهرجان التمور المصرية بدورته الرابعة الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة مطروح،
بحضور سعادة المهندس أحمد طه ممثل معالي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
ومعالي الدكتور عز الدين عمر أبو ستيت وزير الزراعة واستصالح األراضي ،ومعالي اللواء مجدي
الغرابلي محافظ مطروح ،ومعالي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،وسعادة سامي
النقبي ممثل سفير دولة االمارات العربية المتحدة بالقاهرة ،وسعادة األستاذ الدكتور عبد الوهاب
زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
حيث أكد ممثل معالي وزير التجارة والصناعة المصري في كلمة االفتتاح الرسمي للمهرجان على
أهمية العالقة التاريخية المتميزة التي تربط جمهورية مصر العربية ودولة االمارات العربية
المتحدة على مختلف الصعد وفي مختلف المجاالت خصوص ًا في مجال االستثمار الزراعي ،مشيداً
بالمواقف النبيلة لدولة اإلمارات العربية المتحدة الداعة لألخوة واألشقاء العرب في كل مكان،
وبجهود األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي على نجاحها في
تنظيم هذا المهرجان للعام الرابع على التوالي.
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كما أشار ممثل معالي الوزير الى الجهود
التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة
للنهوض بقطاع التمور المصرية
طبق ًا لالستراتيجية القومية لتطوير
قطاع التمور ،وتتلخص في زيادة عدد
مصانع التمور القائمة والجاري تأهيلها
 160مصنع ،وارتفاع صادرات التمور
المصرية خالل األشهر التسعة األولى
من  2018مقارنة بنفس الترة من
 2017حيث بلغت الصادرات  35.3مليون
دوالر بنسبة زيادة في القمة % 73
وكمية بلغت  37.4ألف طن بنسبة زيادة
في الكمية قدرها  % 61وبلغ عدد الدول
التي تم التصدير اليها  60دولة خالل
نفس الفترة .باإلضافة الى ابتكار منتجات جديدة من التمور ،ونقل تكنولوجيا تصنيع عجينة
التمر الذي أسفر عن خفض واردات مصر من مصنعات التمور بنسبة  % 60وتقديم الدعم الفني
الالزم لمضاعفة القدرات التخزينية للتمور بمناطق انتاجها .وقامت الوزارة بتأهيل  5مصانع
للحصول على شهادة الجودة العالمية (ايزو  )22000وجاري تأهيل عدد  5مصانع أخرى .كما
جاري تسجيل مصانع التمور التي تم حصولها على شهادات الجودة لالنضمام لعضوية المجلس
التصديري للصناعات الغذائية ،وجاري أيضا تقديم الدعم الفني الالزم ونثل التكنولوجيا
إلنشاء عدد  10مصانع بمناطق متعددة .وتأهيل عدد  8من مصنعي وموردي العجوة ،المفرومة
بالبدرشين والمرازيق بمشروع التغذية المدرسية.
من جهته أكد سعادة الدكتور عبد
الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،
في كلمة االفتتاح على أهمية العالقات
المتينة بين دولة اإلمارات العربية
المتحدة وجمهورية مصر العربية،
ويأتي هذا المهرجان بتوجيهات ودعم
سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة ،ومتابعة معالي الشيخ
نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح
رئيس مجلس أمناء الجائزة ،تتويج ًا
لهذه العالقة الوطيدة بين البلدين
والشعبين الشقيقين.
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وعبر معالي اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح في كلمته عن اعتزازه بالشراكة مع الجائزة
التي أثمرت خالل أربع سنوات عن عدد كبير من المشاريع التنموية في دعم وتطوير قطاع نخيل
التمر بواحات سيوة بل على مستوى جمهورية مصر العربية ،بفضل مكرمة ودعم سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة باإلمارات .وأضاف
معالي اللواء أن مصانع التمور بسيوة قد زاد عددها من  9مصانع الى  13مصنع خالل أربع سنوات
بإجمالي استثمارات مالية تقدر بحوالي  20مليون جنيه مصري ،كما تضاعف عدد ثالجات حفظ
التمور بسيوة من  15ثالجة الى  25ثالجة خالل أربع سنوات.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد افتتحت أعمال المهرجان يوم األربعاء  07نوفمبر 2018
بمشاركة  146عارض ًا يمثلون ست دول عربية هي (جمهورية السودان ،دولة االمارات العربية
المتحدة ،المملكة العربية السعودية ،المملكة األردنية الهاشمية ،جمهورية ليبيا ،وجمهورية
مصر العربية) .ضمن اجنحة خاصة في القرية األولمبية بمدينة سيوة وسط حضور شعبي كبير
من مختلف فئات المجتمع باإلضافة الى رجال األعمال والشركات أتت خصيص ًا لالطالع على
أفضل التمور المصرية وإتاحة الفرصة للمزارعين والمنتجين لعقد صفقات تجارية مع الشركات.
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مزارعو سيوة يتنافسون
بعرض أفخر التمور في المهرجان الرابع للتمور المصرية

 146عارض من  6دول يشاركون في معرض التمور
المصرية الرابع  2018بالقرية األولمبية بسيوة

تحت رعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتح معرض التمور المصرية ضمن
فعاليات المهرجان الرابع للتمور المصرية بسيوة بحضور بحضور سعادة المهندس أحمد طه ممثل
معالي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ومعالي الدكتور عز الدين عمر أبو ستيت
وزير الزراعة واستصالح األراضي ،ومعالي اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح ،ومعالي اللواء
محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،وسعادة سامي النقبي ممثل سفير دولة االمارات العربية
المتحدة بالقاهرة ،وسعادة األستاذ الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي ،وحشد كبير من المزارعين وأهالي سيوة الكرام .والذي استمر ثالثة أيام
بمشاركة دولية واسعة وصلت الى  146عارض ًا يمثلون  6دول عربية و 71مستورداً باإلضافة
الى وفود خمس دول عربية تشمل المملكة العربية السعودية واالمارات العربية المتحدة وليبيا
واألردن والسودان.
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بمشاركة  92مزارع مصري تنافسوا ضمن عشر فئات
قيمة الجوائز  300.000جنيه مصري بمعدل  30.000جنيه
لكل فائز

تكريم الفائزين بمسابقة التمور المصرية 2018

جاءت نتائج المسابقة على النحو التالي:
 -1فئة أفضل شخصية أو جهة خدمت قطاع التمور بمصر
فاز بها  /أحمد سعيد خليل عبد الرحمن من سيوة
 -2فئة أفضل بحث تطبيقي بزراعة النخيل وانتاج التمور وتقنيات تصنيع وتعبئة التمور المصرية
فاز بها  /د .تامر إبراهيم محمد رجب من القاهرة
 -3فئة أفضل مزارع منتج لتمور الصنف السيوي “صعيدى” فاز بها  /يوسف أحمد سالمة من سيوة
 -4فئة أفضل منتج صناعة يدوية من مخلفات نخيل التمر ( 3فائزين)
المركز األول فاز به  /محمد علي عمر سعود من سيوة
المركز الثاني فازت به  /نعمة عوض حسن من سيوة
المركز الثالث فازت به  /رقية عثمان محمد مسلم من يسوة
 -5فئة أفضل مزارع نخيل يقتني أصنافا متعددة من نخيل التمور المصرية
فاز بها  /حيدرة محمد عبد السالم من سيوة

54

 -6فئة أفضل منتج جديد من التمور ومشتقاتها ( 3فائزين)
المركز األول فازت به  /د .مروة عبد الكريم إبراهيم من القاهرة
المركز الثاني فاز به  /محمد خالد أبو بكر خالد من سيوة
المركز الثالث فاز به  /خالد سعيد أحمد ناجي من القاهرة
 -7فئة أفضل تقنيات مستخدمة بزراعة النخيل وانتاج التمور المصرية
فاز بها  /شركة جي كي لالستثمار الزراعي من الواحات البحرية
 -8فئة أفضل تصمم عبوة لتعبئة وتغليف التمور المصرية ( 3فائزين)
المركز األول فازت به  /جيهان عبد الرحمن علي من سيوة
المركز الثاني فاز به  /حسين محمد حسين علي من سيوة
المركز الثالث فاز به  /قسم بحوث هندسة تصنيع وتعبئة األغذية (معهد بحوث تكنولوجيا األغذية)
معهد البحوث الزراعية بالقاهرة
 -9فئة أفضل بيت أو مصنع لتعبئة التمور المصرية
فازت بها  /شركة الطحان جولدن دانس من الوادي الجديد
 -10فئة أفضل مزرعة إلنتاج التمور العضوية ( 3فائزين)
المركز األول فاز به  /بالل أحمد بالل من سيوة
المركز الثاني فاز به  /بالل محمد بالل من سيوة
المركز الثالث فاز به  /سليمان عمر حسنين من سيوة
كما جرى مراسم تكريم سعادة المهندس شعبان معراف ،رئيس مجلس مدينة سيوة بصفته من
كبار الشخصيات المؤثرة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور بجمهورية مصر العربية
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الدكتور عبد الوهاب زايد يفتتح الندوة العلمية بمشاركة
نخبة من خبراء النخيل

ً
 18بحثا في الندوة العلمية الرابعة بمهرجان التمور
المصرية بسيوة 2018

كعادتها شكلت ورش العمل العلمية التي أقيمت ضمن أنشطة وفعاليات المهرجان الرابع للتمور
المصرية بسيوة  2018نقطة ارتكاز لمناقشة تحديات زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق
التمور المصرية ،حيث قدم  18باحث وأكاديمي متخصص بنخيل التمر من مختلف المؤسسات
الحكومية والمراكز البحثية في جمهورية مصر العربية والدول العربية ،ضمن خمس جلسات
علمية ،افتتح الندوة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي أكد فيها على أهمية البحث العلمية في تطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور
مشيداً بالجهود العلمية التي بذلت من كافة جهات االختصاص لتطوير هذا القطاع على مستوى
جمهورية مصر العربية بالتعاون مع األمانة العامة للجائزة والمنظمات الدولية ذات العالقة.
من جهتها أكدت سعادة المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار
في وزارة التجارة والصناعة على أهمية الجهود العلمية المقدمة في الندوة كونها تعكس ما
وصلت إليه نتائج البحوث في مختلف الهيئات ومراكز البحث العلمي بمصر في مواجهة تحديات
صناعة وتسويق التمور المصرية.
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أبرز توصيات اللجنة العلمية
لمهرجان التمور المصرية الرابع 2018

إكثار األصناف الواعدة من التمور المصرية وإعادة
إقامة المهرجان في أماكن إنتاج التمور األخرى بمصر

أوصت اللجنة العلمية للمهرجان الرابع للتمور المصرية المنعقد في مدينة سيوة خالل الفترة
 09 – 07نوفمبر  2018تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعم
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة بدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،ومشاركة  146عارض يمثلون  6دول عربية ،أقرت عدد من التوصيات
فيما يلي ملخص ًا إلجراءات ونتائج أعمال وتوصيات اللجنة:
 . 1إعادة إقامة المهرجان في العام القادم مع النظر في إمكانية إقامته في أماكن إنتاج التمور األخرى.
 . 2تحديد موضوع متخصص ذو أهمية اقتصاديه لتطوير قطاع التمور لكي يكون هو موضوع
الندوة العلمية لكل مهرجان.
 . 3التوصية بإكثار بعض األصناف الواعدة بواحة سيوه عن طريق زراعة األنسجة مثل:
أ -أشون جبيل .ب -طق طقت .ت -غزال.
 . 4توفير المعدات والتقنيات المطلوبة لتشغيل مصنع التمور الذي سيتم إنشاءه بمحافظة أسوان.
جاء ذلك في إطار أعمال لجنة ورشة عمل مهرجان التمور المصرية الرابع سيوة  2018المشكلة
من قبل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي والمكونة من الدكتور  /محمد
األنصاري رئيساً ،وعضوية كل من الدكتور  /أمجد أحمد القاضي ،والدكتور /شريف فتحي
الشرباصي ،والدكتور  /عادل صبري ،والدكتور  /عبد اهلل بن عبد اهلل ،والمهندس  /محمد رفعت
عرفه مقرر أعمال (أمين سر) اللجنة.
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في حديثه للصحافة المصرية
عبد الوهاب زايد :مهرجان سيوة وضع التمور المصرية
على خارطة التصدير العالمية

اضحى مهرجان التمور المصرية الذي تستضيف مدينة “ سيوة “ نسخته الرابعة االربعاء القادم
قصة نجاح وعالمة فارقة للتمور المصرية ومقصد المستثمرين وتجار التمور من مختلف أنحاء
العالم.
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اكد ذلك سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي مضيفا أن مهرجان التمور المصرية بعد عامه الرابع على التوالي اشتد عوده وأخذ موقعه
الذي يستحق بين المعارض والمهرجانات المتخصصة بزراعة النخيل وإنتاج وصناعة وتسويق
التمور على خارطة التجارة العالمية وقال في تصريح صحفي ان مهرجان التمور المصرية جاء
ليؤكد على عمق العالقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الثقة
الكبيرة التي أوالها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل”
وكذلك ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المصرية من أجل العمل سوي ًا
لتطوير وتنمية قطاع التمور في جمهورية مصر العربية.
وأشار أمين عام الجائزة إلى دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك
آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
وأثنى سعادته على التعاون المتين والمثمر بين األمانة العامة للجائزة مع كل من وزارة التجارة
والصناعة ومحافظة مطروح وبقية جهات االختصاص على مستوى جمهورية مصر العربية وعدد
من المنظمات الدولية من أجل العمل سوي ًا لتطوير وتنمية قطاع نخيل التمر بجمهورية مصر
العربية مشيدا بدعم سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في القاهرة التي لم تالو جهداً في
تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح كافة برامج التنمية وتحقيق أهدافها السامية.
وأعرب عن تقديره لدور كافة الشركاء في إنجاح هذا المهرجان إلبراز الوجه الحضاري المشرق
لجمهورية مصر العربية والدور الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومساهمتها الفاعلة في
صنع الحضارة اإلنسانية ومكانتها المرموقة على الصعيدين العربي والدولي.
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الجائزة تبحث تحضيرات المهرجان الدولي الثاني للتمور
السودانية 2018

النائب األول لرئيس جمهورية السودان يستقبل وفد
األمانة العامة للجائزة

استقبل فخامة الفريق أول بكري حسن صالح النائب األول لرئيس جمهورية السودان ورئيس
مجلس الوزراء في مكتبه  1يونيو  2018وفد األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي برئاسة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة وحضور الدكتور
أحمد علي قنيف رئيس مجلس إدارة جمعية فالحة ورعاية التمور السودانية ،استعرضوا فيه
جهود دولة االمارات العربية المتحدة لتنظيم مهرجان التمور السودانية بدورته الثانية أكتوبر
 2018مشيداً بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة في تنظيم المهرجان والنجاح الذي حققه المهرجان بدورته األولى في دعم
وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في السودان.
من جهة أخرى استقبل سعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة االمارات العربية المتحدة في
الخرطوم ،في مكتبه في العاصمة السودانية وفد األمانة العامة للجائزة لبحث تحضيرات تنظيم
المهرجان الدولي الثاني للتمور السودانية بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات بالسودان وجمعية
فالحة ورعاية التمور السودانية ،وأبدى استعداده لتقديم كافة اإلمكانات والتسهيالت إلنجاح
المهرجان بما يساهم في تعزيز وتطوير العالقات الثنائية بين البلدين.
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كما عقد وفد األمانة العامة للجائزة اجتماع ًا خاص ًا مع معالي الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية ،وآخر مع سعادة
باباغانا أحمدو مدير مكتب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في السودان ،تم فيه التوافق
أن تتولى كل من المنظمة العربية ومنظمة “الفاو” باإلشراف على اختيار األوراق العلمية التي
سوف تقدم خالل الندوة العلمية المرافقة للمهرجان بدورته الثانية.
واختتم وفد األمانة العامة للجائزة جولته الفنية في الجمهورية السودانية باالجتماع مع كامل
أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان في مقر وزارة الزراعة والغابات بحضور سعادة الدكتور بدر
الدين الشيخ وكيل الوزارة ،والدكتور أحمد علي قنيف رئيس مجلس إدارة جمعية فالحة ورعاية
التمور السودانية وأعضاء اللجنة المنظمة ،اعتمدوا فيه جدول أعمال المهرجان ومهام فريق
العمل وكافة اإلجراءات اإلدارية والفنية إلنجاح المهرجان الدولي الثاني للتمور السوداني الذي
سيقام في قاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم ما بين  02-06أكتوبر 2018
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سفير اإلمارات بالخرطوم :دعم التمور السودانية
سيستمر ،والمهرجان أسهم في إشهار التمور السودانية

أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عن فعاليات المهرجان
الدولي الثاني للتمور السودانية الذي تنظمه الجائزة بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات وجمعية
فالحة النخيل السودانية خالل الفترة  6 – 2اكتوبر  2018برعاية النائب االول لرئيس الجمهورية
الفريق اول ركن بكري حسن صالح في الفترة من  5_3اكتوبر  2018بقاعة الصداقة في
العاصمة الخرطوم .جاء ذلك خالل متمر صحفي عقد في منبر سونا الصحفي بوكالة االنباء
السودانية يوم  1اكتوبر  2019بحضور سعادة حمد محمد الجنيبي سفير دولة االمارات العربية
المتحدة في الخرطوم ،وسعادة الدكتور بدر الدين الشيخ وكيل وزارة الزراعة والغابات وسعادة
الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وسعادة
الدكتور نصرالدين شلقامي نائب رئيس جمعية فالحة البساتين السودانية.
حيث جدد سفير دولة االمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي أن المهرجان يوكد على عمق
ال عن تعزيز الثقة بين القيادتين
العالقة بين الشعبين الشقيقين السوداني واالماراتي فض ً
بهدف تطوير قطاع التمور في السودان جازما بأننا لن نالو جهداً في للسفارة من أجل التعاون
إلنجاح المهرجان والجائزة.
كما أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي أن المهرجان الدولي الثاني للتمور السودانية والذي تنطلق فعالياته غدا يهدف لتطوير
وتنمية قطاع نخيل التمر بالسودان ،وللتأكيد على جودة التمور السودانية.
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افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور السودانية 2018

نائب الرئيس السوداني يشيد بمواقف اإلمارات
النبيلة ودعمها األشقاء

المهرجان يعزز العالقة األخوية بين اإلمارات والسودان
لتطوير قطاع نخيل التمر

تحت رعاية وحضور الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب األول لرئيس الجمهورية ،شهدت
العاصمة السودانية افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور السودانية يوم  02أكتوبر  2018بقاعة
الصداقة بالعاصمة الخرطوم بحضور معالي المهندس حسب النبي موسى وزير الزراعة والغابات
االتحادي وسعادة حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة االمارات العربية المتحدة بالخرطوم،
وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
والدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة والدكتور أحمد علي قنيف رئيس
مجلس أمناء جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية.
وأكد النائب األول لرئيس الجمهورية خالل حفل االفتتاح على أهمية العالقة التاريخية المتميزة
التي تربط جمهورية السودان ودولة االمارات العربية المتحدة على مختلف الصعد وفي مختلف
المجاالت خصوص ًا في مجال االستثمار الزراعي ،مشيداً بالمواقف النبيلة لدولة اإلمارات العربية
المتحدة الداعة لألخوة واألشقاء العرب في كل مكان ،وبجهود األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي على نجاحها في تنظيم هذا المهرجان للعام الثاني على التوالي.
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كما أكد حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة االمارات العربية المتحدة في الخرطوم في كلمة
االفتتاح على أهمية المهرجان في دعم العالقات المتينة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة
وجمهورية السودان ،معرب ًا عن تقديره للتعاون الكبير بين كافة جهات االختصاص في السودان
مع األمانة العامة للجائزة ،وسفارة اإلمارات بالخرطوم بتقديم كافة التسهيالت لضمان نجاح
المهرجان وتحقيق أهدافه.

كما أشار المهندس حسب النبي موسى وزير الزراعة والغابات االتحادي إلى أننا نشهد اليوم
انطالق العرس الوطني للتمور السودانية بدورته الثانية ،وصدورنا مليئة بالمحبة والتقدير
ألخوتنا في االمارات العربية المتحدة الذين وقفوا الى جانب الشجرة المباركة والعاملين في
قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في السودان ،ونحن نحتفي معهم في عام زايد “رحمه اهلل”
بصفته رجل البيئة والزراعة األول ،فنقول شكراً دولة اإلمارات العربية المتحدة .كما نفخر ونعتز
برعاية وحضور فخامة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب األول لرئيس الجمهورية.
ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة،
بدولة االمارات العربية المتحدة.
وأشار الدكتور عبدالوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
إلى أن تنظيم هذا المهرجان يأتي بمبادرة كريمة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،بإشراف األمانة
العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وبالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات
وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية ،ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والمركز
الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والشبكة الدولية
لنخيل التمر وجمعية أصدقاء النخلة اإلماراتية ،بهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط
زراعة التمور بالسودان.
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النائب األول يفتتح معرض التمور السودانية 2018

بمشاركة أربع دول عربية وحضور دبلوماسي عربي
ودولي

افتتح الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب األول لرئيس جمهورية السودان المعرض
المصاحب لفعاليات المهرجان الدولي الثاني للتمور السودانية يوم  02اكتوبر  2018بحضور
دبلوماسي عربي ودولي ،حيث ضم المعرض حوالي  140عارض ًا يمثلون أربعة دول (االمارات،
مصر ،السعودية ،السودان) ومزارعين وشركات من مختلف واليات جمهورية السودان غطت
مختلف جوانب قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور من أجود أنواع التمور السودانية واألعمال
التراثية والفنية من النخيل ،والشتول النسيجية ،والصناعات الغذائية المتعلقة بالتمور .كما
شاركت بعض من الواليات بمنتجاتها من شجرة النخيل ،ولفت جناح والية البحر األحمر انتباه
عدد من الزوار وتفاجئوا أن الوالية لها من األصناف المحلية والعالمية مثل صنف السكري.
ال اقتصادي ًا وأمن ًا غذائياً ،ويقدر اإلنتاج السنوي له بحوالي
ويعتبر النخيل في السودان محصو ً
 431000طن ًا متري ًا في العام وهو ضئيل مقارنة بإمكانات القطر الهائلة .ويشتهر السودان في
العالم بإنتاج التمور الجافة .توجد ستة أصناف تجارية جيدة في السودان هي البركاوي وقنديلة
وابتمودا الجافة ومشرق ود خطيب وودلقاي شبه الجافة والصنف الرطب مدينة.
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وشهد المعرض خالل
حضوراً
خمسة أيام
ال
جماهيري ًا كبيراً واقبا ً
واسع ًا من المهتمين
ومزارعي
والمختصين
ومنتجي التمور والجمعيات
االهلية المتخصصة ،حيث
استقطب شريحة واسعة
من عموم الناس لكونه
يقع في قاعة الصداقة
بوسط العاصمة الخرطوم.

كما رافق المعرض عدد من األنشطة والفعاليات وهي التنسيق لحضور طلبة المدارس ضمن
رحالت مدرسية لمعرض التمور .ومنطقة األشغال اليدوية والتراثية :تضم المنتجات الحرفية
والتراثية شارك فيها الجمعيات االهلية ،ومعروضات تراثية :جرى عرض عدد كبير من األعمال
الفنية المشغولة بسعف النخيل.
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منح وسام الجدارة لمنتجي التمور السودانية

منح فخامة عمر حسن البشير رئيس الجمهورية السودانية وسام الجدارة ألفضل منتجي التمور
في السودان وذلك لجهودهم وإسهامهم في تطوير قطاع التمور مما ساعد على زيادة اإلنتاجية،
حيث قام الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب األول لرئيس الجمهورية بتقليد المكرمين
األوسمة خالل حفل افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور السودانية  02أكتوبر  2018وشمل
ذلك سعادة السيد صالح بشير النفيدي ،والسيد محمد أحمد محمد أحمد أبو حوتة ،والدكتور
عوض محمد أحمد عثمان ،حيث تم تكريمهم من قبل النائب األول لرئيس الجمهورية الفريق
أول ركن بكري حسن صالح خالل الجلسة االفتتاحية للمهرجان الدولي الثاني للتمور السودانية
2018م بقاعة الصداقة بالخرطوم.

الفائزين في مسابقة التمور السودانية  2018بحسب الفئات

فئة أفضل مزارع منتج لصنف البركاوي :الفائز  /أحمد محمد أحمد علي
فئة أفضل مزارع منتج لصنف القنديال :الفائز  /عوض عبد اللطيف سابل عبد اهلل
فئة أفضل مزارع منتج لصنف الصقعي :الفائز  /الدكتور صالح درويش
فئة أفضل مزارع منتج لصنف المجهول :الفائز  /مزرعة مريم العذراء
فئة أفضل منتج صناعة تراثية من مخلفات النخلة :الفائز  /محمد حسن صالح عبد الكريم
فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور السودانية :الفائز  /أمير علي الحسن علي
فئة أفضل منتج غذائي من التمور السودانية :الفائزة  /كوثر أحمد محمد حمد
فئة أفضل مزرعة نموذجية للتمور السودانية :الفائز  /سيف الدين محمد عثمان خليفة
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الفائزين في مسابقة النخلة في عيون المصور السوداني/الدورة الثانية 2018

الفائز بالمركز األول :المصور  /حيدر حسن فؤاد
الفائز بالمركز الثاني :المصور  /كمال محمد أحمد الضو
الفائز بالمركز الثالث :المصور  /فالح بالل مضوي

الفائزين بمسابقة النخلة بلسان الشعر العامي بالسودان/الدورة الثانية 2018

الفائز بالمركز األول :الشاعر  /محمد أحمد نقد اهلل العمر
الفائز بالمركز الثاني :الشاعر /أحمد سراج الدين أحمد سيراب
الفائز بالمركز الثالث :الشاعر /أحمد علي الشريف طيفور.
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بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

الجائزة تبحث تحضيرات المهرجان الدولي األول للتمور
األردنية 2018

التقى سعادة مطر سيف الشامسي سفير دولة االمارات العربية المتحدة في المملكة األردنية
الهاشمية صباح  24يونيو  2018في مكتبه في العاصمة األردنية عمان بوفد جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي برئاسة سعادة أ.د عبد الوهاب أمين عام الجائزة ،الذي
يزور المملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة  23-27يونيو  ،2018وتم خالل اللقاء مناقشة
التحضير لتنظيم المهرجان الدولي األول للتمور األردنية بعمان الذي تنظمه األمانة العامة
للجائزة بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة ،بالتعاون مع وزارة الزراعة األردنية وجمعية التمور األردنية.
ورحب سفير الدولة بالوفد الضيف ،وأبدى استعداده لتقديم كافة اإلمكانات والتسهيالت إلنجاح
مهمة الوفد وتنظيم مهرجان التمور بما يعود بالمنفعة على البلدين ويساهم في تعزيز وتطوير
العالقات الثنائية.
كما اجتمع سعادة الدكتور عبد الوهاب ازيد أمين عام الجائزة مع معالي المهندس خالد الحنيفات
وزير الزراعة األردني بحضور سعادة سفير الدولة بالمملكة األردنية الهاشمية والمهندس حازم
سليم الصمادي مدير مديرية التعاون الدولي واالتفاقيات التجارية بوزارة الزراعة األردنية
وجمعية التمور األردنية ،استعرضوا فيه تحضيرات اللجنة المنظمة لعقد المهرجان الدولي األول
للتمور األردنية في أكتوبر القادم بما يساهم في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة
األردنية الهاشمية.
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برعاية جاللة الملك عبد اهلل الثاني
وبدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

المهرجان الدولي األول للتمور األردنية ينطلق 21
أكتوبر 2018

عقدت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مؤتمراً صحفي ًا في
العاصمة األردنية عمان يوم  10سبتمبر  2018لإلعالن عن تنظيم المهرجان الدولي األول للتمور
األردنية في عمان خالل الفترة  21-23أكتوبر  2018برعاية جاللة الملك عبد اهلل الثاني ملك
المملكة األردنية الهاشمية وبمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة .وذلك بحضور معالي المهندس خالد
حنيفات وزير الزراعة األردني سعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير دولة االمارات العربية
المتحدة بعمّان ،وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة والدكتور نصر الديم الحاج
ال
أمين ممثل منظمة األغذية والزراعة باألردن ،والدكتور محمد بن صالح المنسق اإلقليمي ،ممث ً
المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ،والمهندسة فداء الروابدة رئيس المكتب
اإلقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في المشرق العربي ،والمهندس أنور حداد مدير
جمعية التمور األردنية.
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حيث أكد معالي وزير الزراعة األردني بأن هذا المهرجان جاء تأكيداً على عمق العالقات األخوية
والتاريخية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية في إطار مذكرة
التفاهم الموقعة بأبوظبي بتاريخ  2018 / 3 / 19بين البلدين الشقيقين لهذه الغاية .كما يأتي
تنظيم هذا المهرجان في الوقت الذي يشهد فيه قطاع زراعة وإنتاج التمور األردنية وخصوص ًا
تمور المجهول في مناطق وادي األردن تطوراً ملموساً ،إذ يقدر إنتاج المملكة من تمور المجهول
حوالي  % 14من اإلنتاج العالمي.
من جهته قال سعادة مطر
سيف سليمان الشامسي
سفير االمارات بعمان
أنه انطالق ًا من الموقع
الريادي الذي حققته دولة
اإلمارات العربية المتحدة
خالل العقود الماضية في
دعم وتطوير وتنمية قطاع
النخيل وإنتاج التمور على
المستوى اإلقليمي والدولي.

كما أشاد سعادة الدكتور عبد
الوهاب زايد أمين عام جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي بالرعاية
السامية لجاللة الملك عبد اهلل
الثاني ملك المملكة األردنية
الهاشمية حفظه اهلل للمهرجان
الدولي األول للتمور األردنية،
وبمكرمة سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون
الرئاسة بدولة اإلمارات العربية
المتحدة.
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افتتاح المهرجان الدولي األول للتمور األردنية 2018

ً
مندوبا عن جاللة الملك وزير الزراعة يفتتح المهرجان
الدولي للتمور بحضور وزيرة الدولة لملف األمن
الغذائي باإلمارات

مندوب ًا عن جاللة الملك عبد اهلل الثاني ،افتتح وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم
الشحاحدة فعاليات المهرجان الدولي األول للتمور األردنية الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ووزارة الزراعة وجمعية التمور األردنية بالتعاون مع عدد من
المنظمات الدولية المعنية.
وقال الشحاحدة أن وزارة الزراعة
سعت للتعاون مع كافة الشركاء إلقامة
المهرجان بهدف عرض أجود أصناف
التمور كالمجهول وتوثيق الروابط بين
المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور
والمشترين الدوليين لضمان توقيع عقود
شراء دولية ،إضافة الى تشجيع قطاع إنتاج
وتصنيع التمور من خالل تحديد األولويات
والمحاور الرئيسة للجوائز التي ستقدمها
األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية ضمن
عشرة محاور تم اختيارها بعناية.
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ويتيح المهرجان المجال للوقوف على التحديات التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور وتبادل المعرفة
في الطرق التكنولوجية الحديثة لتمكين مزارعي النخيل ومصنعي التمور األردنية من خالل
الندوات العلمية المتخصصة التي ستقام في المهرجان بمشاركة الخبراء الدوليين المتخصصين
في مجاالت البحث العلمي المختلفة في التمور .واشاد الشحاحدة بالتنسيق وتفعيل التعاون
المشترك بين البلدين ،مشيراً الى ان االردن يدرك تمام ًا أهمية زراعة اصناف النخيل ذات العائد
االقتصادي المرتفع ،ويسعى لتشجيع الزراعات غير التقليدية التي تلبي احتياجات األسواق
المحلية والدولية.
وأشارت معالي مريم المهيري
وزير الدولة لألمن الغذائي
المستقبلي رئيسة وفد اإلمارات
المشارك في المهرجان إن هذا
المهرجان يعتبر أحد قصص
نجاح التعاون القائم بين البلدين
الشقيقين التي تسعى بها
القيادة لتوثيق أواصر التالحم
لتعزيز األمن الغذائي من
خالل تنمية واستغالل مواردنا
الطبيعية .وقالت :نستذكر في
مئوية زايد الرؤية التي رسمها
والدنا الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،عندما أشار إلى أن
الحضارة مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا
بالزراعة ،فال يمكن أن تبنى
الحضارات دون ازدهار الزراعة.
من جهته أشار سفير دولة االمارات العربية المتحدة في عمان مطر سيف الشامسي إلى أن
المهرجان يأتي بالتزامن مع احتفاالت دولة االمارات بعام زايد “رحمه اهلل” مؤسس دولة االمارات
وباني نهضتها الزراعية ،مشيدا بدور كافة الشركاء في إنجاح المهرجان ،إلبراز الوجه المشرق
لألردن والدور الريادي لدولة اإلمارات ومساهمتها الفاعلة في صنع الحضارة اإلنسانية ومكانتها
المرموقة على الصعيدين العربي والعالمي.
وأكد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي سعادة الدكتور عبد الوهاب
زايد أهمية الشراكة بين الجائزة وجهات االختصاص باألردن في نجاح هذا المهرجان بهدف
االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور باألردن.
وقال رئيس جمعية التمور االردنية المهندس انور حداد ان انضمام االردن ضمن قائمة الدول
المنتجة للتمور عام  2017يأتي ثمرة مباركة للجهود الرسمية ولجهود المزارعين والرواد االوائل
الذين تحملوا مخاطر الريادة واستثمروا في هذا المجال.
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وعقب حفل االفتتاح ،افتتح وزير الزراعة والضيوف المعرض المصاحب للمهرجان الذي يضم
حوالي  50جناح ًا تمثل دول االمارات ،مصر ،األردن ،السودان ،ايطاليا .ويشارك في المعرض عدد
من مزارعي النخيل المثمرة والشركات المنتجة والوكالء المحليين لمدخالت اإلنتاج الخاصة بإنتاج
وصناعة التمور وشركات التعبئة والتغليف ومنتجي األشتال وفسائل النسيج النخيلية.

تكريم الفائزين بمسابقة التمور األردنية 2018

شهد معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة ومعالي مريم بنت محمد المهيري خالل حفل االفتتاح
تكريم الفائزين بمسابقة التمور األردنية في دورتها األولى وكانت النتائج على النحو التالي:
 -1فئة أفضل شخصية خدمت قطاع النخيل والتمور باألردن:
فاز بها كل من المهندس محمد سليمان عبد السالم السالمات والمهندس فخري حمد إبراهيم المشاهرة
 -2فئة أفضل بحث علمي تطبيقي لصنفي المجهول والبرحي:
 الفائز األول  /الدكتور علي يوسف ساعد. الفائز الثاني  /المهندس هاني داود غنيم -3فئة أفضل إنتاج لتمور المجهول في األردن:
 الفائز األول  /مزارع تالل النور الفائز الثاني  /السيد غالب محمد كساب الدعجة -4فئة أفضل إنتاج لصنف البرحي (البلح) األردني:
 الفائز األول  /مؤسسة سعيد الصغير -الفائز الثاني  /مزارع البركة
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 -5فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور األردنية:
 الفائز األول  /المهندس طارق محمد الجنيدي الفائز الثاني  /السيد حليم فؤاد حليم أبو رحمة -6فئة أفضل منتج غذائي من التمور األردنية:
 الفائز األول  /السيدة سناء اسحق المدانات الفائز الثاني  /السيدة سارة كمال علي الحارس -7فئة أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر باألردن:
 الفائز األول  /مزرعة عرعر الفائز الثاني  /مزارع تمارا -8فئة أفضل ابتكار في مجال النخيل والتمور باألردن:
 الفائز األول  /تم حجب المركز االول الفائز الثاني  /السيدة اولغا سهير الياس عزوني -9فئة أفضل مشغل (بيت تعبئة أو مصنع) للتمور باألردن:
الفائز األول /شركة قرية المجهول للتعبئة والتغليف والتخزين -الفائز الثاني  /مؤسسة عوض العلوي للتمور

تكريم الشخصيات المؤثرة

تم تكريم الشخصيات المؤثرة في قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية:
 -1المرحوم الدكتور عبد اهلل عرعر وتتسلمها زوجته السيدة بلقيس الروسان
 -2معالي المهندس سمير قعوار ويستلمها نيابة عنه المهندس هشام دانات
 -3سعادة محمود أبو عياش
 -4سعادة سليم عودة النبر
 -5سعادة الدكتور حسن خالد العكيدي
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مذكرة التفاهم باألردن

الندوة العلمية باألردن
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تبادل الهدايا

أهدت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي درع الجائزة الذهبي
الى راعي المهرجان جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين “حفظه اهلل” وتسلمه مندوب
جاللته معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة ،كما قدم الديوان الملكي العامر هدية الى سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة بدولة االمارات
العربية المتحدة الشقيقة تسلمتها معالي مريم بنت محمد المهيري ،وقدم أيض ًا الديوان الملكي
العامر هدية الى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
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افتتاح المعرض المصاحب للمهرجان

عقب حفل االفتتاح الرسمي
للمهرجان الدولي األول للتمور
األردنية تم افتتاح المعرض
المصاحب للمهرجان والذي
يستمر ثالثة أيام متوالية
من  23 – 21تشرين األول /
أكتوبر  2018وطافوا برفقة
أصحاب المعالي والسعادة
ضيوف المهرجان الكرام
والمنظمات الدولية والمحلية
والشركاء االستراتيجيون على
المعرض ووقفوا على األصناف
المعروضة من التمور العربية.
ويضم المعرض حوالي  50جناح ًا يمثلون (االمارات ،مصر ،األردن ،السودان ،ايطاليا) يشارك فيه
عدد من مزارعي النخيل المثمرة والشركات المنتجة والوكالء المحليين لمدخالت اإلنتاج الخاصة
بإنتاج وصناعة التمور وشركات التعبئة والتغليف ومنتجي األشتال وفسائل النسيج النخيلية.
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توقيع كتاب زراعة النخيل وإنتاج التمور باألردن

كما جرت مراسم التوقيع على كتاب “زراعة النخيل وإنتاج التمور في األردن” الواقع والتحديات
واآلفاق ،وإهداء النسخة األولى من الكتاب الى معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة
مندوب راعي المهرجان بحضور مؤلف الكتاب األستاذ الدكتور عبد الباسط عودة إبراهيم
وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،
والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور األردنية .كما جرى توزيع نسخة من الكتاب الى كافة
ضيوف وحضور حفل افتتاح المهرجان الدولي األول للتمور األردنية.
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الرزاز ،رئيس الوزراء األردني يلتقي وزيرة الدولة
اإلماراتية لملف األمن الغذائي ويثني على جهود
الجائزة في تنظيم مهرجان التمور األردنية

استقبل معالي الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء األردني في مكتبه بعمان  21أكتوبر 2018
معالي وزيرة الدولة اإلماراتية لشؤون األمن الغذائي المستقبلي مريم بنت محمد المهيري التي
تزور األردن للمشاركة في فعاليات المهرجان الدولي األول للتمور األردنية الذي تنظمه جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ووزارة الزراعة وجمعية التمور األردنية بالتعاون مع
عدد من المنظمات الدولية المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خالل اللقاء الذي حضره وزير الزراعة والبيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة ،أن
دولة االمارات العربية المتحدة تعتبر دائم ًا سبّاقة وريادية وبشهادة الجميع في تقديم األفكار التي
من شأنها تعزيز فرص العمل واالنتاج ولمختلف القطاعات ومنها تنمية قطاع النخيل وإنتاج التمور
على المستويين اإلقليمي والدولي .مشيداً بجهود الجائزة في تنظيم مهرجان التمور األردنية.
معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة لشؤون األمن الغذائي في االمارات أشارت إلى أن
دولة اإلمارات تسعى دائم ًا إلى تطوير منظومة األمن الغذائي وتوجهات التكنولوجيا الزراعية
الحديثة وسبل تجاوز العوائق المرتبطة بالمتغيرات العالمية ،مشيد ًة في الوقت نفسه ،بالمنتجات
الزراعية األردنية في مجال إنتاج التمور.
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بدوره أشاد وزير الزراعة والبيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة ،بالدعم االماراتي من خالل جائزة
الشيخ خليفة للمهرجان ،الفت ًا إلى أن دعم الزراعة يبدأ بالتسويق لمنتجاتها .جدير بالذكر أن
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبداع واالبتكار الزراعي قد حققت نجاحاتها في تنظيم عدد
من مهرجانات التمور في عدد من الدول العربية ،ويأتي تنظيم المهرجان في دورته الرابعة في
األردن لنسخة عام .2018
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اإلمارات تفوز بأفضل جناح في الملتقى الدولي
التاسع للتمور بالمغرب 2018

حققت دولة االمارات العربية المتحدة المركز األول كأفضل جناح دولي من بين  15دولة مشاركة
في الملتقى الدولي التاسع للتمور بأرفود بالمملكة المغربية ،حيث قام معالي محمد بن رباك،
ال على إقليم الرشيدية ،بتسليم درع المركز األول إلى رئيس وفد
والي جهة درعة تافيالت وعام ً
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،المشارك بالملتقى وسط ترحيب وتقدير دولي بالجهود التي تبذلها
دولة االمارات في دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر على المستوى العربي والدولي.
وكان معالي عزيز أخنوش ،وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد
افتتح الملتقى الدولي للتمور بأرفود في دورته التاسعة ،تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة
الملك محمد السادس حفظه اهلل ،الذي انعقد خالل الفترة  28 – 25أكتوبر  2018بمشاركة 15
دولة حول العالم.
وحظي جناح االمارات باهتمام كبار الضيوف وسط حضور رسمي وشعبي كبير ،حيث شكل
أكبر جناح مشارك في الملتقى يمثلون جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،
وجامعة اإلمارات العربية المتحدة ممثلة بمختبر زراعة األنسجة النباتية ،وجمعية أصدقاء
النخلة باإلمارات ،والمركز الدولي للزراعة الملحية ،وشركة الفوعة للتمور ،ومصنع ليوا للتمور،
باإلضافة الى ممثلين عن المهرجان الدولي للتمور األردنية والمهرجان الدولي للتمور السودانية
والمهرجان الدولي للتمور المصرية.
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ويعتبر المعرض الدولي للتمور بأرفود موعداً سنوي ًا لتثمين وتسويق التمور وطني ًا ودولياً .واختير
لهذه الدورة عنوان “النخيل :دعامة الواحات ،للتأقلم مع التغيرات المناخية” .وتأتي هذه المشاركة
تجسيداً للعالقات األخوية المميزة التي تجمع دولة االمارات العربية المتحدة بالمملكة المغربية،
وبناء على توجيهات ودعم سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة
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الجائزة تشارك بفاعلية في معرضFood Africa
بالقاهرة 2018

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في معرضFood
 Africaوالذي عقد في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية خالل الفترة  10 – 08ديسمبر
 .2018وسط مشاركة عربي ودولية واسعة ما يزيد عن  300عارض ًا من مصر و  29دولة مختلفة
وما يقرب من  500مستورد دولي من  89دولة مختلفة من أفريقيا والخليج العربي والشرق
األقصى وشرف أوروبا .حيث استعرضت األمانة العامة للجائزة اإلنجازات على مدى اثني عشر
ال حول آلية المشاركة ضمن
عام ًا على المستوى المحلي والعربي والدولي ،وقدمت شرح ًا مفص ً
فئات الجائزة
باإلضافة إلى التعريف بمساقة النخلة في عيون العالم والنخلة بألسنة الشعراء .وما تقوم به
الجائزة في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى العربي في كل من جمهورية السودان
ال واسع ًا
وجمهورية مصر العربية والمملكة األردنية الهاشمية .حيث القى جناح الجائزة اقبا ً
واستحسان ًا من الحاضرين مما شكل تعريف ًا جيداً بالجائزة وأنشطتها المختلفة.
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الجائزة تشارك في معرض أبوظبي الدولي للتمور
بدورته التاسعة 2018

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في معرض ابوظبي
الدولي للتمور  2018الذي استضافته العاصمة ابوظبي خالل  12 – 10ديسمبر  2018بالتزامن
مع معرض سيال الشرق األوسط في مركز ابوظبي للمعارض .حيث تم عرض بوسترات خاصة
بالجائزة واالعالن عنها ،وكذلك تم توزيع كتيب عن الجائزة لكبار الزوار ،واستمارة المشاركة
ضمن فئات الجائزة ،باإلضافة إلى مجلة الشجرة المباركة ،وبعض الهدايا الرمزية.
حيث تشرفت األمانة العامة للجائزة بتقديم نسخة من كتاب “عبقرية زايد في الزراعة والبيئة”
الى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة.
وتعريف سموه بأهم إنجازات الجائزة على مدى عشر سنوات مضت .كما قام عدد من كبار زوار
وضيوف المعرض بزيارة الى جناح الجائزة.
ال عن فئات الجائزة والتعريف بإجراءات المشاركة وتم
حيث قدم جناح الجائزة شرح ًا مفص ً
توضيح البرنامج الزمني للجائزة مثل فترة تقديم طلبات الترشيح ،تصنيف الطلبات المستوفية
لالشتراطات ،تقديم طلبات الترشيح من قبل اللجنة العلمية للجائزة ،تقييم نتائج االختيار ،إعالن
الفائزين خالل شهر فبراير 2019م وحفل التكريم خالل شهر مارس .2019
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بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)

الجائزة تعلن عن استضافة اإلمارات لمؤتمر وزراء
الزراعة في الدول المنتجة للتمور مارس ٢٠١٩

نظمت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي
والبيئة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ،مؤتمراً صحفي ًا يوم  26فبراير 2019
بديوان وزارة التغير المناخي والبيئة في أبوظبي ،بحضور سعادة سيف الشرع وكيل وزارة التغير
المناخي والبيئة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة ،وسعادة الدكتور عبدالوهاب زايد أمين
عام الجائزة ،وسعادة الدكتور عبدالسالم ولد أحمد الممثل اإلقليمي لمنظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة “الفاو” .لإلعالن عن استضافة دولة اإلمارات لمؤتمر وزراء الزراعة في الدول
المنتجة للتمور بالعالم “االجتماع الوزاري الخاص بوضع استراتيجية إطارية الستئصال سوسة
النخيل الحمراء ،ودعم إنشاء صندوق ائتمان لتنفيذ االستراتيجية” ،تحت رعاية سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،في العاصمة
أبوظبي على مدار يومي  -10 9مارس المقبل.
ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الجائزة تعزيز وتكثيف الجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة
آفات النخيل ،وباألخص آفة سوسة النخيل الحمراء عبر وضع واعتماد استراتيجية إطارية دولية،
وإنشاء صندوق تمويلي متخصص لضمان تنفيذ هذه االستراتيجية ،بما يحقق استدامة زراعة
نخيل التمر وكفاءة وجودة إنتاجه .ويشارك في المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة اإلماراتية
أبوظبي وزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور بالعالم ،إضافة إلى نخبة من مدراء ورؤساء
المنظمات الدولية المتخصصة بالزراعة ،وممثلين عن عدد من أهم مؤسسات القطاع الخاص
العاملة بهذا المجال عالمياً.
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بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

احتفاء بعام زايد 2018
ً
 12مبادرة نفذتها الجائزة

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس األمناء ،نفذت األمانة
العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي  12مبادرة تتعلق بنخيل التمر واالبتكار
الزراعي على المستوى المحلي والعربي والدولي وذلك إحياء للذكرى المئوية لميالد الوالد المؤسس
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه .وأكدت الجائزة من خالل تلك المبادرات
على عظمة اإلنجازات واإلرث الزراعي الكبير الذي تركه لنا الشيخ زايد طيب اهلل ثراه ،ونفخر به
ونعتز بقيمته الخالدة التي شكلت أساسًا للنهضة الزراعية في دولة االمارات العربية المتحدة بل
أصبحت تجربة زايد في مواجهة التحديات الزراعية نموذجا يحتذى به على المستوى العربي والدولي.
وقال معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان أن الزراعة من وجهة نظر الشيخ زايد كانت تعبر عن
نظرة عميقة وأمل كبير وعن فهم أصيل لجذور االستقرار في المجتمع اإلماراتي فالزراعة ليست
مجرد لون أخضر يهزم لون الرمال األصفر كما ردد البعض وهم يتحدثون أو يكتبون عن حياة زايد
ولكن الزراعة قبل ذلك في اعتقاده ويقينه هي أهم عنصر من عناصر االستقرار فال حضارة وال
تقدم بغير استقرار والحياة والحضارة بدون الزراعة ثم أن الزراعة هي المدرسة األولى التي تعلم
فيها اإلنسان كيف يتعايش مع الطبيعة وكيف ينتج احتياجاته من الطعام ومواد البناء وغيرها ومن
أشهر مقوالت سموه في هذا المجال “أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة” وال عطاء بغير جهد وهذه
الدروس قد تعجز عنها المدارس ولكن األرض تعلمها ألبنائها َفيروُونَها بالعرق وتغرقهم بالخيرات.
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الحملة اإلعالنية واإلعالمية للجائزة في دورتها العاشرة
إطالق حملة تسويق إلكتروني عبر المنافذ التالية:
 -1لوحات بحث إعالنية على موقع الجوجل ( ) Google Searchعبر دول العالم.
 -2اإلعالن في مواقع التواصل االجتماعي Facebook, Twitter, YouTube, Google+
 -3تحديث الموقع االلكتروني للجائزة ،باإلضافة إلى صفحات التواصل االجتماعي.
 -4قامت األمانة العامة للجائزة بإنتاج سلسلة من
المطبوعات مثل كتيب تعريفي عن الجائزة،
واستمارة الشروط الخاصة بالجائزة يحتوي
على معلومات حول تأسيس الجائزة وفئاتها
وشروط الترشح وقيمة الجوائز ،باللغتين
العربية واالنجليزية ،واستمارة المسابقة
الدولية ،للتصوير الفوتوغرافي بدورتها
العاشرة  2019واستمارة مسابقة النخلة بالسنة
الشعراء بدورتها الثالثة 2019م ،وتصميم ونشر
اإلعالنات التجارية في الصحف المحلية الخاصة
بالجائزة في دورتها الحادية عشرة 2019م.
ضمن فئاتها الخمس ،مع طباعة بوست كارد
صغير للصور الفائزة والمتميزة في مسابقة
التصوير الفوتوغرافي ،وإصدار الكتاب السنوي
للدورة العاشرة  2018م.
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االعتمادات والتراخيص لمجموعة إصدارات الجائزة
من قبل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة
اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﺮﻗﻢ

33479610

اﻟﺮﻗﻢ

33479610

33479610

اﻟﺘﺎر�ﺦ 2018-02-15

اﻟﺘﺎر�ﺦ 2018-02-15

اﻟﺘﺎر�ﺦ 2018-02-15

ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ و�ﻌﺪ

ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ و�ﻌﺪ

ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ و�ﻌﺪ

اﻟﺴﺎدةAhed Karkouti/

اﻟﺴﺎدةAhed Karkouti/

ا����ﻣ�ن

ا����ﻣ�ن

اﳌﻮﺿﻮع  :اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب ) ( ISBN

اﻟﺴﺎدةAhed Karkouti/

ا����ﻣ�ن

اﳌﻮﺿﻮع  :اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب ) ( ISBN

ﻳﺮ�� أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ,ﺑﻮﺻﻔ�ﺎ اﻟﻮ�ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا��ﻮﻟﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻷرﻗﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ �� دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة  ,ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ إﺻﺪاراﺗﻜﻢ اﻷرﻗﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮ��ﺔ أدﻧﺎﻩ
م

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻠﻐﺔ

ﻃﺮ�ﻘﺔ اﻟ�ﺸﺮ

اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو��

1

ﻋﺒﻘﺮ�ﺔ زاﻳﺪ �� اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺒ�ﺌﺔ

Arabic

Printed Book

978-9948-39-452-5

اﳌﻮﺿﻮع  :اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب ) ( ISBN

ﻳﺮ�� أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ,ﺑﻮﺻﻔ�ﺎ اﻟﻮ�ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا��ﻮﻟﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻷرﻗﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ �� دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة  ,ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ إﺻﺪاراﺗﻜﻢ اﻷرﻗﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮ��ﺔ أدﻧﺎﻩ
م

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻠﻐﺔ

ﻃﺮ�ﻘﺔ اﻟ�ﺸﺮ

اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو��

1

ﻋﺒﻘﺮ�ﺔ زاﻳﺪ �� اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺒ�ﺌﺔ

Arabic

Printed Book

978-9948-39-452-5

ﻳﺮ�� أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ,ﺑﻮﺻﻔ�ﺎ اﻟﻮ�ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا��ﻮﻟﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻷرﻗﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ �� دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة  ,ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ إﺻﺪاراﺗﻜﻢ اﻷرﻗﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮ��ﺔ أدﻧﺎﻩ
م

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻠﻐﺔ

ﻃﺮ�ﻘﺔ اﻟ�ﺸﺮ

اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو��

1

ﻋﺒﻘﺮ�ﺔ زاﻳﺪ �� اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺒ�ﺌﺔ

Arabic

Printed Book

978-9948-39-452-5

و ﺑﻤﺠﺮد ا��ﺼﻮل ﻋ�� اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻳﺮ�� ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� .

و ﺑﻤﺠﺮد ا��ﺼﻮل ﻋ�� اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻳﺮ�� ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� .

و ﺑﻤﺠﺮد ا��ﺼﻮل ﻋ�� اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻳﺮ�� ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� .

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻻ �ﻌﺪ اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪاً �� ﺗﺼ�ﻴﻒ ﻧﻈﺎم اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب إﻻ �ﻌﺪ ﻇ�ﻮر اﻟﺮﻗﻢ ﻋ�� اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻔﺴﮫ و اﺳﺘﻼم اﳌﻜﺘﺐ ��ﻤﺲ ���
ﻣﻨﮫ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻻ �ﻌﺪ اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪاً �� ﺗﺼ�ﻴﻒ ﻧﻈﺎم اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب إﻻ �ﻌﺪ ﻇ�ﻮر اﻟﺮﻗﻢ ﻋ�� اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻔﺴﮫ و اﺳﺘﻼم اﳌﻜﺘﺐ ��ﻤﺲ ���
ﻣﻨﮫ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻻ �ﻌﺪ اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪاً �� ﺗﺼ�ﻴﻒ ﻧﻈﺎم اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب إﻻ �ﻌﺪ ﻇ�ﻮر اﻟﺮﻗﻢ ﻋ�� اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻔﺴﮫ و اﺳﺘﻼم اﳌﻜﺘﺐ ��ﻤﺲ ���
ﻣﻨﮫ.

و ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣ��ام و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ,,,

و ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣ��ام و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ,,,

إدارة ا��ﺘﻮى اﳌﻌﺮ��

اعتماد رقم التصنيف الدولي لكتاب
“عبقرية زايد في الزراعة والبيئة”
()ISBN 978-9948-39-452-5

اﻟﺮﻗﻢ

إدارة ا��ﺘﻮى اﳌﻌﺮ��

اعتماد رقم التصنيف الدولي لكتاب
“الفائزين ”2017 - 2016 - 2015
()ISBN 978-9948-39-451-8

اﻟﺮﻗﻢ

33479610

و ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣ��ام و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ,,,

إدارة ا��ﺘﻮى اﳌﻌﺮ��

اعتماد رقم التصنيف الدولي لكتاب
“مسابقة التصوير الفوتوغرافي
”2016-2017-2018
()ISBN 978-9948-39-483-9

اﻟﺮﻗﻢ

33479610

33479610

اﻟﺘﺎر�ﺦ 2018-02-15

اﻟﺘﺎر�ﺦ 2018-02-15

اﻟﺘﺎر�ﺦ 2018-02-15

ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ و�ﻌﺪ

ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ و�ﻌﺪ

ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ و�ﻌﺪ

اﻟﺴﺎدةAhed Karkouti/

اﻟﺴﺎدةAhed Karkouti/

ا����ﻣ�ن

ا����ﻣ�ن

اﳌﻮﺿﻮع  :اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب ) ( ISBN

اﻟﺴﺎدةAhed Karkouti/

ا����ﻣ�ن

اﳌﻮﺿﻮع  :اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب ) ( ISBN

ﻳﺮ�� أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ,ﺑﻮﺻﻔ�ﺎ اﻟﻮ�ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا��ﻮﻟﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻷرﻗﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ �� دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة  ,ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ إﺻﺪاراﺗﻜﻢ اﻷرﻗﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮ��ﺔ أدﻧﺎﻩ

اﳌﻮﺿﻮع  :اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب ) ( ISBN

ﻳﺮ�� أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ,ﺑﻮﺻﻔ�ﺎ اﻟﻮ�ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا��ﻮﻟﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻷرﻗﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ �� دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة  ,ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ إﺻﺪاراﺗﻜﻢ اﻷرﻗﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮ��ﺔ أدﻧﺎﻩ

ﻳﺮ�� أﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ,ﺑﻮﺻﻔ�ﺎ اﻟﻮ�ﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ا��ﻮﻟﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻷرﻗﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ �� دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة  ,ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ إﺻﺪاراﺗﻜﻢ اﻷرﻗﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮ��ﺔ أدﻧﺎﻩ

م

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻠﻐﺔ

ﻃﺮ�ﻘﺔ اﻟ�ﺸﺮ

اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو��

م

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻠﻐﺔ

ﻃﺮ�ﻘﺔ اﻟ�ﺸﺮ

اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو��

م

اﻟﻌﻨﻮان

اﻟﻠﻐﺔ

ﻃﺮ�ﻘﺔ اﻟ�ﺸﺮ

اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو��

1

ﻋﺒﻘﺮ�ﺔ زاﻳﺪ �� اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺒ�ﺌﺔ

Arabic

Printed Book

978-9948-39-452-5

1

ﻋﺒﻘﺮ�ﺔ زاﻳﺪ �� اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺒ�ﺌﺔ

Arabic

Printed Book

978-9948-39-452-5

1

ﻋﺒﻘﺮ�ﺔ زاﻳﺪ �� اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺒ�ﺌﺔ

Arabic

Printed Book

978-9948-39-452-5

و ﺑﻤﺠﺮد ا��ﺼﻮل ﻋ�� اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻳﺮ�� ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� .

و ﺑﻤﺠﺮد ا��ﺼﻮل ﻋ�� اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻳﺮ�� ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� .

و ﺑﻤﺠﺮد ا��ﺼﻮل ﻋ�� اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻳﺮ�� ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� .

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻻ �ﻌﺪ اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪاً �� ﺗﺼ�ﻴﻒ ﻧﻈﺎم اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب إﻻ �ﻌﺪ ﻇ�ﻮر اﻟﺮﻗﻢ ﻋ�� اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻔﺴﮫ و اﺳﺘﻼم اﳌﻜﺘﺐ ��ﻤﺲ ���
ﻣﻨﮫ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻻ �ﻌﺪ اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪاً �� ﺗﺼ�ﻴﻒ ﻧﻈﺎم اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب إﻻ �ﻌﺪ ﻇ�ﻮر اﻟﺮﻗﻢ ﻋ�� اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻔﺴﮫ و اﺳﺘﻼم اﳌﻜﺘﺐ ��ﻤﺲ ���
ﻣﻨﮫ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ  :ﻻ �ﻌﺪ اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪاً �� ﺗﺼ�ﻴﻒ ﻧﻈﺎم اﻟ��ﻗﻴﻢ اﻟﺪو�� ﻟﻠﻜﺘﺎب إﻻ �ﻌﺪ ﻇ�ﻮر اﻟﺮﻗﻢ ﻋ�� اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻔﺴﮫ و اﺳﺘﻼم اﳌﻜﺘﺐ ��ﻤﺲ ���
ﻣﻨﮫ.

و ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣ��ام و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ,,,

و ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣ��ام و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ,,,

إدارة ا��ﺘﻮى اﳌﻌﺮ��

اعتماد رقم التصنيف الدولي لكتاب
“الكتاب السنوي ”2018
()ISBN 978-9948-39-075-6

و ﺗﻔﻀﻠﻮا ﺑﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣ��ام و اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ,,,

إدارة ا��ﺘﻮى اﳌﻌﺮ��

اعتماد رقم التصنيف الدولي لكتاب
“المؤتمر الدولي السادس لنخيل
التمر ”2018
()ISBN 978-9948-39-513-3

إدارة ا��ﺘﻮى اﳌﻌﺮ��

اعتماد رقم التصنيف الدولي لكتاب
“زراعة النخيل وإنتاج التمور باألردن”
()ISBN 978-9948-39-870-7
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صدر عن األمانة العامة للجائزة

كتاب “زراعة النخيل وإنتاج التمور في األردن”

صدر عن األمانة العامة لجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي كتاب بعنوان
“زراعة النخيل وإنتاج التمور
في األردن” بمناسبة انطالق
المهرجان الدولي األول للتمور
األردنية  23 – 21أكتوبر ،2018
وجاء في الكتاب الذي قدمه
سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
أمين عام الجائزة:
لطالما شكلت شجرة نخيل التمر
قاسم ًا مشترك ًا بين شعوب األرض
أينما وجدت عبر التاريخ ،فمنها
الطعام والمأوى وأدوات العيش
في الزمن الماضي ،استلهم
منها اإلنسان الصبر والعطاء،
جذرها ثابت في األرض وسعفها
يعانق عنان السماء ،معبراً عن
سمو وشموخ أبناء األرض ،من
وادي األردن بدأت القصة عبر التاريخ حينما اهتز جذع النخلة في هذه األصقاع ،قصة حب جمعت
شعبين في بلدين شقيقين حول الشجرة المباركة فكان المهرجان الدولي األول للتمور األردنية
بعمان.
وأشار أمين عام الجائزة ونحن في عام زايد إذ نؤكد على أن نشر العلم والمعرفة المتخصصة
بنخيل التمر واالبتكار الزراعي هي من األهداف االستراتيجية التي قامت عليها الجائزة وسعت
إلى تحقيقها بالتعاون مع شركاء النجاح ،وتتشرف األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي أن تتولى إصدار أول كتاب متخصص عن “زراعة النخيل وإنتاج التمور
في األردن” (الواقع ،التحديات ،اآلفاق) الذي قام بإعداده أستاذ وخبير بستنة نخيل التمر الدكتور
عبد الباسط عودة إبراهيم ،وبإشراف األمانة العامة للجائزة.

90

صدر عن األمانة العامة للجائزة

محاضرات الندوة العلمية المرافقة
للمهرجان الدولي األول للتمور األردنية 2018

صدر عن األمانة العامة
لجائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي كتاب
العلمية
الندوة
محاضرات
المرافقة للمهرجان الدولي األول
للتمور األردنية الذي نظمته
الجائزة بالتعاون مع وزارة
الزراعة في المملكة األردنية
الهاشمية وجمعية التمور األردنية
خالل الفترة  23 – 21أكتوبر/
تشرين األول  2018وتضمن
الكتاب ستة عشر ورقة علمية
قدمها نخبة من خبراء النخيل
على المستوى العربي والدولي،
ضمن ثالث جلسات علمية ركزت
على الخدمات المرافقة لزراعة
النخيل خصوص ًا صنف المجهول
واالمراض المرافقة لمراحل
النمو والنضج وخدمات التسويق
وتحديات التنافس في السوق
الدولي.
وقال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة في مقدمة الكتاب “احتفاء بالعالقة
المميزة التي تجمع دولة االمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية ،وبناء على
توجيهات ودعم سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة بدولة االمارات العربية المتحدة ،ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،تعمل
األمانة العامة للجائزة وضمن أهدافها االستراتيجية على تطوير قطاع نخيل التمر في المملكة
األردنية الهاشمية عبر إطالق عدد من البرامج والمشاريع لتنمية وتطوير هذا القطاع ،فكان
المهرجان الدولي األول للتمور األردنية بعمان  23 – 21تشرين األول  /أكتوبر  2018أول قصة
نجاح للجائزة على أرض المملكة األردنية الهاشمية”.
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صدر عن األمانة العامة للجائزة بمناسبة عام التسامح

كتاب “أجمل  200صورة للشجرة المباركة
خالل عشر سنوات” بعدسة  171مصور يمثلون  21دولة

في إطار احتفاالت دولة
اإلمارات العربية المتحدة
بعام التسامح  ،2019صدر
عن األمانة العامة لجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي كتاب
“أجمل  200صورة للشجرة
المباركة خالل عشر سنوات”،
يتضمن الصور الفائزة
والمتميزة التي شاركت في
مسابقة “النخلة في عيون
العالم” خالل عشر سنوات
(.)2019 – 2010
ويقول سعادة الدكتور
عبد الوهاب زايد أمين عام
الجائزة بأن األمانة العامة
للجائزة تتشرف أن تهدي
نسخة من هذا الكتاب إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه
اهلل .وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة .وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة ،وإلى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح رئيس مجلس أمناء
الجائزة بمناسبة عام التسامح.
جاء ذلك خالل حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في
دورتها الحادية عشرة الذي أقيم يوم االحد  10مارس  2019في قصر االمارات بالعاصمة ابوظبي
برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وبحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة وعدد
كبير من وزراء الزراعة بالدول العربية ورؤساء المنظمات الدولية.
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صدر عن األمانة العامة للجائزة

الكتاب السنوي 2018

صدر عن األمانة العامة لجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي الكتاب السنوي
للجائزة  2018والذي تضمن كافة
فعاليات وأنشطة ومشاركات
الجائزة في دورتها العاشرة،
وتضمن الكتاب توثيق ًا مصوراً
لحفل تكريم الفائزين بالجائزة
بدورتها العاشرة ،كما اشتمل
الكتاب على توثيق مهرجان
التمور المصرية الثالث بسيوة
 2017وافتتاح مصنع التمور
الحكومي بسيوة واطالق مسابقة
التمور المصرية والندوة العلمية
الثانية للتمور المصرية المرافقة
للمهرجان ،واطالق ورش عمل
خاص بتطوير سلسلة القيمة
المضافة للتمور المصرية،
باإلضافة الى مشاركات الجائزة في معرض سيال الشرق األوسط بابوظبي  12 - 10ديسمبر
 2017وملتقى التمور الدولي ارفود بالمملكة المغربية  30 - 27أكتوبر  ،2017ومهرجان ليوا
للرطب  2017ومهرجان ليوا عجمان للرطب 2017
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نهيان مبارك يطلق كتاب “زايد الزراعة والنخيل”
بمناسبة عام زايد 2018

أطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كتاب “زايد الزراعة والنخيل”بمناسبة عام زايد .وأكد معاليه
خالل إطالق الكتاب الصادر عن األمانة العامة للجائزة بمناسبة عام زايد  2018أن الشيخ زايد
اهتم بالزراعة ألنها أهم عنصر الستقرار المجتمع فال حضارة وال تقدم بغير استقرار..و”الزراعة
هي المدرسة األولى التي تعلم فيها اإلنسان كيف يتعايش مع الطبيعة”.وأوضح أن الصحراء
مثلت التحدي األكبر في حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب اهلل ثراه” حيث
ال للحاكم في المنطقة الشرقية من
أدرك زايد منذ اللحظات األولى من عام  1946يوم كان ممث ً
إمارة أبوظبي أهمية توفير المياه للناس لتكون األساس في عملية زراعة وتخضير الصحراء
وإعادة الحياة إلى سكان البادية في مختلف المناطق والمحاضر والواحات.
وأكد أن الشيخ زايد “رحمه اهلل” اهتم بأبناء اإلمارات سكان البادية وكان السؤال حينئذ كيف
يمكن تحويل إنسان البادية من إنسان قهرته الصحراء إلى إنسان يقهر الصحراء فكان القرار
عبر تمكين االنسان من االرتباط باألرض عبر الزراعة ”.الزراعة من وجهة نظر الشيخ زايد كانت
تعبر عن نظرة عميقة وأمل كبير وعن فهم أصيل لجذور االستقرار في أي مجتمع فالزراعة
ليست مجرد لون أخضر يهزم لون الرمال األصفر كما ردد البعض وهم يتحدثون أو يكتبون عن
حياة زايد ولكن الزراعة قبل ذلك في اعتقاده ويقينه هي أهم عنصر من عناصر االستقرار فال
حضارة وال تقدم بغير استقرار”.

94

مجلة الشجرة المباركة

المجلد العاشر ،العدد األول مارس 2018
عدد خاص بعام زايد ،صدر بالتوازي مع حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها العاشرة  21مارس 2018

المجلد العاشر ،العدد الثاني أكتوبر 2018
عدد خاص بجمهورية مصر العربية ،ركز على التحديات التي تواجه زراعة وإنتاج وتصنيع وتصدير التمور
المصرية ،صدر بالتوازي مع انطالق المهرجان الرابع للتمور المصرية بسيوة  09 – 07نوفمبر2018
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احصائيات الجائزة 2019 - 2009

إجمالي عدد المشاركين بحسب فئات الجائزة

اﻟـــﺪورة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ

39

67

131

194

142

102

134

إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺪد اﻟﺪول

18

25

24

25

24

22

23

ﻋﺪد
اﻟﻔﺌــﺎت

ﻓﺌﺔ اﻟﺒﺤﻮث
واﻟﺪراﺳـﺎت

ﻓﺌﺔ أﻓﻀﻞ
إﻧـﺘــﺎج

3
5
5
5
5
5
5

ﻓﺌﺔ أﻓﻀﻞ
ﺗﻘﻨﻴــﺔ

26
40
68
93
62
58
66

ﻓﺌﺔ أﻓﻀﻞ
ﻣــﺸــﺮوع

5
1
10
12
14
8
8

ﻓﺌﺔ أﻓﻀﻞ
ﺷـﺨﺼﻴــﺔ

7
17
27
24
8
17

2008

12
22
37
21
14
21

ﺣﻔﻞ اﻹﺷﻬﺎر اﻷول

8
7
14
25
21
14
22

94
79
81
667

5
5
5
5

37

25

29

49

201

169

175

1354

2017

2018

2019

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2016

6
4
6
74

ﺣﻔﻞ اﻹﺷﻬﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ

45
37
35
217

اﻟـــﺪورة
33
23
25
208

ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﻋﺪد ﻓﺌﺔ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن ﻓﺌﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرات
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﻟﺮاﺋﺪة
اﻟﻤﺘﻤﻴﺰون
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﺪد اﻟﺪول اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ
23
26
28
188
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احصائيات الجائزة 2019 - 2009

ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
4
2
2
2
1
2
1

ﻋﺮب
1
2
2
3
3
1
4
2
3
21

ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ
4
3
3
4
3
5
4
7
6
5
4
48

أﺟﺎﻧﺐ
1
2
1
2

2
4
12

ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ
2
2
2
4
1
1
3

1
2
18

ﻋﺮب
1
4
6
4
7
6
2

4
1
3
38

ﻋﺪد اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ

4

8

8

8

8

8

7

5

5

7

68

اﻟـــﺪورة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019

اﻟﻤﺠﻤﻮع

إجمالي عدد الفائزين والمكرمين بالجائزة
أﺟﺎﻧﺐ
1
2
2
2
1
21

2016

4
1
6

98
ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺨﻴﻞ
واﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

28

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة

25

ﻓﺌﺔ
اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﻤﺘﻄﻮرة
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ

35

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن اﻟﻤﺘﻤﻴﺰون
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﺮ

6

ﻓﺌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

81

ﻋﺪد اﻟﻔﺌﺎت

5

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﺪول

29

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ

175

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة

% 15.36

ﻓﺌﺔ
اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺮاﺋﺪة واﻟﻤﺘﻄﻮرة
ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ

% 16.02

ﻓﺌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﻮن اﻟﻤﺘﻤﻴﺰون
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﺮ

% 5.46

ﻓﺌﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ

% 49.26

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ

1354

اﻟﺪورة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ) ( 2019

ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺨﻴﻞ
واﻟﺘﻤﺮ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺰراﻋﻲ

% 13.88

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ) ( 2019 - 2009
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21

6

اﻷﺟﺎﻧﺐ

ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺮﻣﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ

48

اﻟﻌﺮب

اﻷﺟﺎﻧﺐ

12
ﻋﺪد اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ

68

اﻟﻌﺮب

38

ﻣﺸﺎرك

1354

ﻋﺪد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة

68

ﻓﺎﺋﺰ

اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

ﻣﺸﺎرك

1169
ﻋﺪد اﻟﻌﺮب
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

38
ﻓﺎﺋﺰ

21

18

ﻣﺸﺎرك

102
ﻋﺪد اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

18
ﻓﺎﺋﺰ

اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

ﻣﺸﺎرك

185
ﻋﺪد اﻷﺟﺎﻧﺐ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

12
ﻓﺎﺋﺰ

عدد المشاركين من
الدول العربيـــــــــــة
ﻣﻮرﻳﺘـﺎﻧـﻴــﺎ

1

اﻟــﻴــﻤـــــــﻦ

1

2

2

1

2

3

2

12

اﻟـﺒــﺤــﺮﻳــﻦ

1

1

1

1

1

2

3

2

12

اﻟﻜــﻮﻳـــــﺖ

3

4

4

1

2

1

3

18

5

4

6

9

7

4

46

1

1

1

3

-

-

8

7

6

4

4

3

4

5

42

2

1

5

5

7

6

31

5

3

2

12

1

3

43

22

13

11

12

15

12

122

1

3

1

1

7

ﻋــــﻤــــــــﺎن

1

ﻗـــﻄـــــــــــﺮ

1

1

ﺗـــﻮﻧــــــﺲ

1

1

7

ﻓﻠـﺴـﻄﻴﻦ

1

1

3

اﻟـﺴــﻮدان

2

1

3

11

اﻟـﺠــــﺰاﺋـــــﺮ

1

3

12

21

ﻟـــﻴـــﺒـــﻴــــــﺎ

1

اﻟﺼﻮﻣــﺎل
اﻟــﻌــــــــﺮاق

6

15 12

19

14

15

17

16

14

14

142

1

1

1

1

-

-

5

14

9

5

4

6

4

7

12

63

5

4

4

2

2

7

1

2

34

36

25

14

25

51

41

38

268

16

12

19

17

24

23

154

10

7

12

9

10

102

2014

2015

2017

2018

ﻟـــﺒــﻨــــــــﺎن

ﻣــــﺼـــــــــﺮ

4

9

25

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

2

7

9

25

اﻻﻣــــﺎرات

6

7

7

22

12

2010

2011

2012

اﻟـﺪوﻟـﺔ
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اﻟــﺪورة

ﺳـــــــﻮرﻳـــﺎ

3

4

2009

اﻟـﻤــﻐـــﺮب

2

2013

1

2016

اﻷردن

2

1

7

4

7

8

8

8

4

7

56

2019

3

اﻟﻤﺠﻤﻮع

1

1

1

10

عدد المشاركين من
الدول األجنبيـــــــــة
ﺗــــﺸـــــﻴـــﻠـــﻲ

-

-

1

1

ﻧـــﺎﻣــﻴــﺒــﻴـــــــــﺎ

-

-

2

2

اﻟـﻤـﻜــﺴــﻴــﻚ

1

-

-

1

ﻫـــﻮﻟــــﻨـــــــــﺪا

1

-

1

2

ﺻــــــﺮﺑـــــﻴــــــــﺎ

1

-

-

1

إﺳــــــــﺒــﺎﻧــﻴــــﺎ

1

2

1

4

ﺑــــــﻨــــــﻴــــــــــﻦ

1

-

-

1

ﻧـــﻴــﺠـــﻴـــﺮﻳــــــﺎ

1

-

-

1

أﺛــﻴـــــﻮﺑـــﻴــــــــﺎ

1

-

-

1

1

-

-

3

1

-

-

1

1

-

1

3

اﻟـﻔــﻠــﺒــﻴــــــــﻦ
أﻟــﻤــــﺎﻧــــﻴــــــــﺎ

1

ﺳـــــــﺮﻳﻼﻧـﻜـــﺎ

1

اﻟـــﺼــــﻴــــــــــﻦ

1

1

اﻟــﺪﻧـــﻤــــــﺎرك

2

2

اﻟـﺒـﻮﺳــــــــﻨـــﺔ

1

2

ﺑـــﻨــــﺠـــﻼدش

1

3

2

2

ﺑــﺎﻛــــﺴــــﺘـــﺎن
اﻟـــــﻴـــــﺎﺑــــــــﺎن

1
3

1

اﺳـــــــــﺘــﺮاﻟـﻴــﺎ

1

3

5

-

2

1

2

1

1

1

3

1

1

1

1

13

3

8

9

9

35

1

2

2

2

6

1

1

2

3

8

2

3

4

2017

1

1

1

-

-

3

2018

5

ﺑـــﻮﻟــــــﻨــــــــــﺪا

1

اﻳــﻄــــﺎﻟـــﻴــــــــﺎ

1

1

2

3

اﻟـــــﻬـــــﻨـــــــــــﺪ

2

4

4

4

1

ﻓــﺮﻧـــــــﺴـــــــــﺎ

-

1

ﺑــﺮﻳــﻄـــﺎﻧــﻴـــــﺎ

-

1

1

4

3

2

3

1
1

3

1

أرﺗــــﻴــــــﺮﻳـــــــــﺎ

1

1

2009

2010

2012

2013

2014

2011

2

1

2

3
2015

3

1

2016

أﻣـــــﺮﻳـــﻜـــــــــــﺎ

18

15

2

2

اﻟـــــﺴـــــﻮﻳــــﺪ

13
1

1

إﻳـــــــــــــــــــــﺮان

اﻟــــﺪورة

7

1

1

اﻟــﺪوﻟـــﺔ

4

2019

ﻛـــــــﻨـــــــــــــــــﺪا

1

20
اﻟﻤﺠﻤﻮع

ﻧـﻴـﻮزﻳــﻼﻧـــــﺪا

1

1
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الصورة الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة النخلة في عيون العالم  -الدورة العاشرة  - 2019سالم الصوافي

الفصل الثالث

حـصـــــاد

برعاية منصور بن زايد آل نهيان

نهيان مبارك يكرم الفائزين بجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 2019

ويهدي منصور بن زايد درع ذهبي “الداعم األول لزراعة النخيل”

ويطلق أعمال المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر
الشجرة المباركة رمز للتسامح والتعايش بين الشعوب
والحضارات
 -غرازيانو :اإلمارات تملك إرادة قوية ساهمت في تطوير قطاع نخيل التمر بالعالم

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون
الرئاسة ،كرم معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي صباح أمس األحد  10مارس  2019في قصر
اإلمارات بالعاصمة ابوظبي ،األفراد والمؤسسات الفائزة في الدورة الحادية عشرة لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
بدأ الحفل بالسالم الوطني ثم شاهد سموه والحضور فيلم ًا عن الجائزة سلط فيه الضوء على
جهود الجائزة في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر واالنجازات التي تحققت خالل أحد عشر عام ًا
على المستوى المحلي والعربي والدولي.
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كما شهد معالي الشيخ نهيان والحضور من أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي
المقيم في دولة االمارات ،عرض أوبريت “حلم تمرة” تم التركيز فيه على مسيرة النمو والتطور
التي شهدتها دولة االمارات في المجال الزراعي على يد المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان “طيب اهلل ثراه” باني النهضة الزراعية ،وتركيزه على شجرة نخيل التمر بصفتها ركيزة
أساسية في التنمية المستدامة واألمن الغذائي وجزءاً من الهوية الوطنية لدولة االمارات ،مشيداً
بالموقع الريادي الذي تشغله دولة االمارات في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالعالم ،كما
أشاد األوبريت الى أهمية التسامح وما تمثله شجرة نخيل التمر من أهمية رمزية في التعايش
والتواصل بين الشعوب والحضارات.

نفخر ونعتز بإنجازات الجائزة

بعد ذلك ألقى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء الجائزة
كلمة أشار فيها الى أن ما حققته الجائزة خالل عقد من الزمن فاق كل التوقعات وساهم في
تعزيز الموقع الريادي لدولة اإلمارات في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي
بالعالم ،ففي عام زايد  2018على وجه الخصوص نفذت الجائزة اثنتا عشرة مبادرة متميزة على
المستوى المحلي والعربي والدولي ،ومهرجانات التمور العربية أكبر شاهد وعالمة فارقة نفخر بها
ونعتز إحياء لذكرى المؤسس ورد الجميل لباني النهضة الزراعية باإلمارات .كما ستحتفل الجائزة
بهذا العام  2019عام التسامح ،ألن التسامح يقود األمم إلى السالم والتقدم والنمو والثقة في
المستقبل.

إشادة دولية بجهود اإلمارات

من جهته أشاد معالي الدكتور خوسية غرازيانو داسيلقا مدير عام منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة (الفاو) بجهود دولة االمارات العربية المتحدة في دعم وتطوير القطاع الزراعي على
المستوى الدولي خصوصاً زراعة النخيل وإنتاج التمور .لما تملكه دولة االمارات من بنية تحتية
ومؤسسات متطورة وخبرة دولية وإرادة قوية ساهمت في النهوض بقطاع نخيل التمر من خالل
مهرجانات التمور على المستوى العربي.

كما أشاد بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الوزاري للدول المنتجة والمصنعة للتمور بالعالم
بهدف إنشاء صندوق ائتمان دولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ضمن خطة استراتيجية تشارك
فيها الدول األعضاء.

تكريم الفائزين بالجائزة الدولية

وكرم الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة ،يرافقه خوسية
غرازيانو داسيلفا مدير عام منظمة (الفاو) الفائزين بفئات الجائزة المختلفة ،حيث فاز عن فئة
الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة مناصفة بين كل من الدكتور مارك ألفريد تستر من
جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية ،والدكتورة هدي بدري محمد
علي من جمهورية ألمانيا االتحادية.
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كما فازت شركة ( )Desert Fruitمن جمهورية ناميبيا .بالمناصفة مع شركة ()SAHAM AGRI
من المملكة المغربية .وفازت شركة ( )Groasisغروازيس من هولندا عن فئة االبتكارات الرائدة
والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي ،في حين فاز عن فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل
والتمر واالبتكار الزراعي مناصفة بين األستاذ الدكتور جوليان شرودر من الواليات المتحدة
األمريكية واألستاذ الدكتور عبد الباسط عودة ابراهيم من جمهورية العراق.

تكريم الفائزين بالجائزة المحلية

بعد ذلك كرم معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح الفائزين بجائزة المزارع المتميز
والمزارع المبتكر التي تنظمها األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
بالتعاون مع شركة الفوعة حيث
فاز عن فئة المزارع الصغيرة كل من
الفائز بالمركز األول :الشيخة عنود بنت راشد بن أحمد المعال
الفائز بالمركز الثاني :سعيد عبد اهلل جمعة بهارون آل علي
وعن فئة المزارع المتوسطة فاز كل من
الفائز بالمركز األول :سعيد عبد اهلل حسن بن القديم الحبسي
الفائز بالمركز الثاني :حمد الحر راشد الحر السويدي
وعن فئة المزارع فوق المتوسطة فاز كل من
الفائز بالمركز األول :خليفة عبد اهلل خميس محمد المزروعي
الفائز بالمركز الثاني :محمد سعيد سالم جاعد القبيسي
وعن فئة المزارع الكبيرة فاز كل من
الفائز بالمركز األول :سلطان سعيد محد سلطان العرياني
الفائز بالمركز الثاني :محمد علي مرشد المرر
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مكرمي وداعمي الشجرة المباركة

بعد ذلك كرم معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان عدد من الشخصيات الوطنية والدولية التي
ساهمت في خدمة وتطوير القطاع الزراعي وزراعة النخيل وإنتاج التمور بالعالم ،وهم:
 - 1معالي اللواء الركن طيار  /فارس خلف خلفان المزروعي
رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
 - 2معالي المهندس  /إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة والبيئة ،المملكة األردنية الهاشمية
 - 3سعادة األستاذ  /صالح بشير النفيدي ،النائب األول لرئيس مجموعة النفيدي ،الجمهورية السودانية
 - 4سعادة األستاذ الدكتور  /محمد الجربي ،كبير الخبراء الفنيين (سابقاً) منظمة األغذية والزراعة
( ،)FAOالجمهورية التونسية
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هدية الداعم األول لزراعة النخيل
قام معالي الشيخ نهيان مبارك وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة بتقديم هدية تذكارية
لراعي الحفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون
الرئاسة ،عبارة عن درع تذكاري يمثل شعار الجائزة مطلي بالذهب ويحمل رمزية خاصة
بسمو الشيخ منصور بن زايد بصفته “الداعم األول لزراعة النخيل” .بفضل دعمه وتوجيهاته
التي ساهمت في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى العربي ،من خالل مهرجانات
التمور الدولية التي نظمتها الجائزة في كل من جمهورية مصر العربية (خمس دورات متتالية)
وجمهورية السودان (ثالث دورات متتالية) والمملكة األردية الهاشمية (دورتان متتاليتان) وغيرها
من المشاريع والمبادرات التي ساهمت في تطوير البنية التحتية لصناعة التمور على المستوى
العربي.
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الميدالية الذهبية لمنظمة الفاو
قدم معالي الدكتور خوسيه غرازيانو دا سيلفا مدير عام منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
(الفاو) الميدالية الذهبية للمنظمة إلى األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي لما قامت به من جهود وانجازات باسم دولة االمارات العربية المتحدة على المستوى
العربي والدولي .تسلم الميدالية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس
مجلس أمناء الجائزة .جاء ذلك خالل حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الحادية عشرة يوم
 10مارس  2019بقصر اإلمارات بالعاصمة أبوظبي.
يذكر أن الميدالية الذهبية تعتبر أعلى إهداء تقدمة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة على
مستوى الملوك والرؤساء والمنظمات والمؤسسات الدولية .وأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي حققت عدد كبير من اإلنجازات خالل أحد عشر عام ًا  2019 – 2008كان لها أثر
عميق من التأثير اإليجابي على الفئات المستهدفة في خدمة الشجرة المباركة ،عبر دعم وتطوير
قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي.
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نهيان مبارك يشهد توقيع ست مذكرات تفاهم

بتوجيهات وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء جائزة
خليفة لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،ومعالي الدكتور جوزيه غرازيانو دا سيلفا مدير عام منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،جرى التوقيع على ست مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون
اإلقليمي والدولي بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية بما يساهم في دعم وتطوير قطاع
زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى العربي والدولي ،وذلك خالل حفل تكريم الفائزين
بالجائزة بدورتها الحادية عشرة يوم  10مارس  2019في قصر اإلمارات بالعاصمة أبوظبي.

مذكرة تفاهم مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج
الثقافية والتراثية بإمارة أبوظبي.

مذكرة تفاهم مع مصنع تمور ليوا بدولة اإلمارات
العربية المتحدة.

مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الريفية في الجمهورية
الموريتانية اإلسالمية.

مذكرة تفاهم مع
وزارة الزراعة والغابات بجمهورية السودان

مذكرة تفاهم مع
وزارة الزراعة بالمملكة األردنية الهاشمية

مذكرة تفاهم بين منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للزراعة الملحية
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نظمتها الجائزة عقب حفل التكريم 2019

ندوة علمية تستعرض أفضل الممارسات واالبتكارات
الزراعية بالعالم

نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ندوة علمية للفائزين
بالجائزة بدورتها الحادية عشرة عقب حفل التكريم  10مارس  2019بمشاركة أربع فائزين من
عام  2019وفائزين من عام  2018لعرض أفضل الممارسات والنتائج التي حققها الفائزين ضمن
فئات الجائزة بحضور أكثر من  200شخص من عموم المختصين والباحثين والمهتمين بزراعة
وإنتاج النخيل واالبتكار الزراعي ،أكد ذلك سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة
ال عند رغبة المهتمين
مضيف ًا أن هذه الندوة هي األولى من نوعها وتنظمها الجائزة ألول مرة نزو ً
والمختصين بنخيل التمر لالطالع على القيمة المضافة للبحوث والمشاريع واالبتكارات الفائزة
ضمن فئات الجائزة.
حيث قام األستاذ الدكتور فرانس هوفمان رئيس اللجنة العلمية بالجائزة بإدارة الندوة ،وشارك
فيها كل من الدكتورة مريل غروس من الجمهورية الفرنسية الفائزة عن فئة الدراسات والبحوث
المتميز  ،2018والدكتور مارك الفريد تستر من أمريكا الفائز (مناصفة) عن فئة الدراسات
والبحوث المتميزة  ،2019والدكتورة هدى بدري محمد علي الفائزة (مناصفة) عن نفس الفئة
مع الدكتور الفريد ضمن فئة البحوث والدراسات المتميزة  ،2019والسيد محمد سهيل المزروعي
مدير مصنع تمور ليوا الفائز عن فئة المشاريع التنموية  ،2018والسيد مصطفى جاتي مدير
شركة سهام من المملكة المغربية الفائز (مناسفة) عن فئة المشاريع التنموية  ،2019والسيد
شارل ادمون مدير شركة ديزرت فروت م /ناميبيا الفائزين (مناسفة) عن فئة المشاريع التنموية
 ،2019والسيد بيتر هوف مدير شركة غرواسيس  /هولندا ،الفائز عن فئة االبتكار الرائدة
والمتميزة .2019
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نظمه مجلس محمد خلف المزروعي

لقاء مفتوح مع الفائزين بجائزة المزارع المتميز
والمزارع المبتكر 2018

نظم مجلس محمد خلف في منطقة الكرامة بأبوظبي ،يوم  09ابريل  ،2018لقاء مفتوح مع
“الفائزين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر  ،“2018بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وشركة الفوعة ،وشهد اللقاء عدد من كبار المسؤولين ،إلى جانب
عدد من ورواد المجلس من المثقفين والكتاب والشعراء واإلعالميين.
وفي بداية اللقاء ،قال الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي ،إن القطاع الزراعي ونخيل التمر على وجه الخصوص لطالما كان يمثل جزءاً
مهم ًا بفكر وحياة المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب اهلل ثراه”.
أكد الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي ،عضو مجلس أمناء الجائزة ،أنه بعد عشر سنوات من النجاح
والريادة ،تم إطالق جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالتعاون مع شركة الفوعة ،والتي
تستهدف المزارعين المنتجين للتمور على مستوى دولة االمارات العربية المتحدة والمسجلين
لدى شركة الفوعة.
من جهته أكد سعادة مسلم عبيد بلخالص العامري ،الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة ،أن إطالق
جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر على مستوى الدولة ،جاءت تعزيزاً لتشجيع المزارعين
على زراعة أفضل األصناف التجارية ،وخلق بيئة إيجابية محفزة على االبداع واالبتكار في مجال
نخيل التمر.
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واشار المزارع راشد محمد سعيد سلطان العرياني ،بكلمة ألقاها باإلنابة عن الفائزين ،أن
ال
الفائزون بالجائزة حرصوا على تطبيق أفضل المعايير الفنية المعتمدة في المزرعة ،وصو ً
ألفضل النتائج التي نفخر ونعتز بها ،مؤكداً سعيه والفائزين بالجائزة على مواصلة العمل
الدؤوب للمنافسة وتحقيق المركز األول على مستوى العالم ،حيث أن هذا ليس بغريب على
شعب اإلمارات وقيادته الرشيدة التي لم تتأخر عن دعم المواطنين.
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الـــمــــكـــــــــــــــرمــــــــــــــون
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معالي اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي
رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي
دولة اإلمارات العربية المتحدة
تم تكليف معالي اللواء الركن طيار  /فارس خلف خلفان المزروعي برئاسة لجنة إدارة المهرجانات
والبرامج الثقافية والتراثية بقرار صادر من المجلس التنفيذي بتاريخ  16إبريل  .2015ويشغل
معاليه أيض ًا المناصب والعضويات التالية:

المناصب

• رئيس الهيئة العامة ألمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة
• رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الدفاع الدولي آيدكس
• قائد عام شرطة أبوظبي

العضوية
•
•
•
•
•
•
•

عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي
رئيس مجلس إدارة شركة نمر للسيارات
نائب رئيس مجلس اإلمارات للصناعات العسكرية
عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ
عضو مجلس إدارة هيئة البيئة  -أبوظبي
عضو مجلس إدارة الهيئة اإلتحادية للمواصالت البرية والبحرية
عضو مجلس إدارة الهيئة اإلتحادية للهوية والجنسية

115

معالي المهندس  /إبراهيم صبحي الشحاحدة
وزير الزراعة والبيئة  /المملكة األردنية الهاشمية
المؤهالت العلمية

• بكالوريس هندسة زراعية تخصص تربة وري/الجامعة االردنية 1998-1999م
• دبلوم إدارة الموارد الوطنية  /كلية الدفاع الملكية الوطنية 2010-2011م
• ماجستير اإلدارة والتخطيط االستراتيجي  /جامعة مؤته 2011-2012م

الخبرات العملية
• مدير عام الشركة العربية لصناعة االسمنت االبيض
• عضو مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة األسمنت االبيض.
• عضو مجلس النواب السابع عشر
• رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب
• عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب
• مدير مركز الطفيلة للبحث واإلرشاد الزراعي
• مدير مركز الشوبك للبحث واإلرشاد الزراعي
• باحث زراعي في المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي.
• عضو نقابة المهندسين الزراعيين
• محاضر استراتيجي في كلية الدفاع الوطني
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سعادة  /صالح بشير النفيدي

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة النفيدي القابضة المحدودة  /الجمهورية السودانية

•

•

•
•
•
•

بدأت رحلة مؤسس المجموعة بشير النفيدي عام  1934من تجارة الصابون في الخرطوم.
ثم توسعت ،وحققت النجاح المحلي والدولي في الخدمات اللوجستية ،والتجارة ،والعقارات،
والتنمية الصناعية ،والخدمات المصرفية وغيرها من الصناعات .واليوم ،وبعد مرور خمس
وثمانين عاماً ،تتولى مجموعة شركات النفيدي عملياتها وشركائها في أفريقيا وأوروبا والشرق
األوسط وأمريكا الشمالية .ولديهم كل الحرص في المحافظة على إرث المؤسس “األصالة
الموروثة” ومبدأ “العائلة” في فلسفة الشركة التشغيلية .التي تشكل أساس “العائلة” .التي
تجعلنا مميزين.
يركز استثمار المجموعة في المهارات والموارد على أربع مجاالت رئيسية :المجتمع والبنية
التحتية والسوق والناس .وهذا يمكننا من دمج برامجنا في كل ما نقوم به في مجموعة
النفيدي .بعض المناطق التي نعتقد أن لها تأثيرًا كبيرًا هي في الخدمات اللوجستية
والعقارات والسيارات ومؤخراً الزراعة.
واليوم ،يقود نجاح أعمال الجيل الثاني من أبناء النفيدي ،ولكن مع زيادة مشاركة الجيل الثالث
بالعائلة أصبح تخطيط التعاقب ذو منهج مستدام له أهمية بالغة في مواجهة التحديات ألننا
نعيش في عالم متغير.
أول من أدخل أصناف النخيل النسيجي بكميات تجارية إلى السودان في العام .1998
منح وسام الجدارة من رئاسة الجمهورية السودانية خالل المهرجان الثاني للتمور السودانية
.2018
داعم لجهود جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية وذلك منذ إنشائها.
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سعادة الدكتور  /محمد الجربي
كبير الخبراء الفنيين (سابقاً) منظمة األغذية والزراعة  /الجمهورية التونسية
•
•

•

•

•

الدكتور محمد الجربي من مواليد عام  1941مهندس زراعي مختص من المعهد الوطني
للعلوم الفالحية بتونس ودكتوراه الدولة في العلوم الزراعية في اختصاص وقاية النبات من
فرنسا.
بدأ الدكتور محمد الجربي مشوار عمله كأستاذ تعليم عالي في وقاية النبات بالمعهد الوطني
للعلوم الزراعية بتونس ،أنجز الكثير من األبحاث وساهم في تأطير الطلبة والباحثين وألتحق
بمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة سنة  1978ولمدة  26سنة كرسها في خدمة النخيل
ووقاية واحات النخيل ببلدان المغرب العربي وكرس جهوده كلها وجانب كبير من حياته
المهنية بكاملها في خدمة النخيل والتمور في العديد من دول العالم.
بدأ د .محمد الجربي مشواره المهني مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( ككبير
خبراء لمشروع مكافحة آفة البيوض في المغرب ( )1978-1988ومن خالل هذا المشروع
وأطر جل المختصين الحاليين في النخيل في منطقة المغرب العربي (تونس ،الجزائر
أهل ّ
والمغرب).
ثم اشتغل كرئيس فريق خبراء وكبير خبراء في مشروع لمكافحة البيوض بالجزائر (1988-
 )1992وبعدها ككبير خبراء بتونس في إطار مشروع األمم المتحدة للتنمية ومنظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة لتطهير األشجار المثمرة بما فيها النخيل من الفيروسات وتأهيل
أصحاب المشاتل إلنتاج شتالت خالية من الفيروسات في الفترة التالية1992-1997 :
وفي الفترة من  1997الى  2004اشتغل كرئيس فريق خبراء ومنسق برامج منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة بالرياض في المملكة العربية السعودية.
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الدكتور مارك ألفريد تستر
جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية ،المملكة العربية السعودية
•

•

يقدر استهالك المياه للزراعة في الشرق األوسط بما يفوق  ،80%ويتضح أن كثيراً من استخدامات
هذه المياه غير مستدام ،حيث إن المخزون الجوفي من المياه يتعرض لالستنزاف السريع .ومن
الواضح أن استهالك المياه هو أكبر خطر يهدد استدامة الزراعة على المدى البعيد في المنطقة،
بما فيها زراعة نخيل التمور .ومن بين اإلسهامات المطروحة لخفض الطلب على المياه الجوفية،
ومن ثمَّ اإلبطاء أو حتى إيقاف استنزاف هذا المخزون ،هو استخدام المياه المالحة في الزراعة
بدل المياه العذبة قدر اإلمكان .ومع ذلك ،يجب استخدام الماء المالح بعناية للحد من آثاره السلبية
على بنية التربة والطبقات الصخرية المائية السطحية .وبالرغم من ذلك ،توجد الكثير من البيئات
التي يمكن إدارة الري بالماء المالح فيها بشكل جيد؛ فيمكن تطوير األنظمة الزراعية المعتمدة
على الماء المالح في البيئات الخاضعة للسيطرة ،كالبيوت الزجاجية .أسس البروفيسور تستر
مؤخراً شركة اسمها رد سي فارمز ( )Red Sea Farmsإلمداد البيوت الزجاجية بالماء المالح ،حيث
يجري استبدال ما بين  80-90%من الماء العذب ليحل محله الماء المالح بطريقة مستدامة بيئيًا
وصالحة للتطبيق اقتصاديًا (.)http://redseafarms.com
المحاصيل المتحملة لألمالح مطلوبة من أجل األنظمة الزراعية المعتمدة على الماء المالح،
وتوجد فرص جديدة سانحة لتطوير هذه المحاصيل من خالل دمج علم الجينيات والسمات عالية
اإلنتاجية ،وهو ما يفتح الباب أمام الدراسات الجينية المعجلة وتحسين المحاصيل .وفي برنامج
البروفيسور “تستر” البحثي ،تُطبق هذه التقنيات لزيادة تحمل المحاصيل الحالية للملوحة (كاألرز
والشعير والطماطم) ،وتسريع عملية استزراع النباتات التي تتمتع بمستويات كبيرة بالفعل من
وتحقيقا لذلك ،استهدف تستر وزمالؤه نبات الكينوا بوصفه
ً
تحمل الملوحة مثل (كنبات الكينوا).
نباتا يتحمل الملوحة وله إمكانية كبيرة للنجاح في الشرق األوسط ،حيث سيوفر الماء اآلسن غير
المستخدم حاليا الفرصة لنمو النبات بشكل مستقل وبجودة عالية.
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الدكتورة هدى بدري محمد علي
جمهورية ألمانيا االتحادية
•

خالل العقد الماضي ،كانت هناك العديد من المحاوالت لتحديد الواسمة الجينية الجزيئية
المرتبطة بالجنس والمستخدمة للتمييز بين أشجار نخيل التمر ( ).Phoenix dactylifera Lالذكور
واإلناث .وفي دأبنا لتناول هذه المشكلة األحيائية ،فلقد طبقنا نهجًا جينيًا نسبيًا واستخدمنا جين
( )TOZ19الذي اكتُشف أنه يخص نباتات الذكور في الحور الرجراج .وباستخدام أداة تقصي
التسلسل الموضعي األساسي ( )BLASTمع التسلسل الجيني لنخل التمر ،اكتشفنا جين TBL3
ال بشكل كبير مع جين  ،TOZ19وتسلسل في ثالث
المعروف في نخيل التمر ،والذي كان متماث ً
نخالت من الذكور وأربع من اإلناث من أربع مزارع مهمة اقتصاديًا لزراعة نخيل التمر في مصر.
وبنا ًء على التراصف التسلسلي للنوكليوتيد ،فقد حُدد النمط الفرداني من خالل مسح التغيرات
الفردية متعددة األشكال للنيوكليوتيد .ومن ثمَّ تم استنساخ جزء جيني من عينات إضافية من
نخيل التمور والمكونة من ثالث شجرات من اإلناث واثنتان من الذكور ،وتمت سلسلته والتأكيد
على التغيرات الفردية متعددة األشكال للنيوكليوتيد المرتبطة بالجنس المعروفة لكل على حدة.
يمكن استخدام التغيرات الفردية متعددة األشكال للنيوكليوتيد الثالثة المرتبطة بالجنس اآلن
في التمييز بين ذكور نخيل التمور وإناثها في مرحلة زرع البذور ،ومن شأن هذا زيادة التحسين
وتمهيد الطريق لزراعة نخيل التمر ألغراض تجارية من خالل البذور .والواسمة الجينية الجزيئية
سهلة نسبيًا ورخيصة وسريعة كما إنها من أدوات تحديد جنس القابلة للزيادة .وإناث نخيل التمر
تكون إما متماثلة الزيجوت أو متغايرة الزيجوت ،في حين أن الذكور منها تكون فردية الزيجوت
في المكان المرتبط بالجنس.
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مزرعة ديزرت فروت (ناميبيا)
جمهورية ناميبيا
•

•

•

ديزرت فروت هي واحدة من كبرى مزارع التمور في ناميبيا ،وقد بدأ غرس نخيل التمر فيها
عام  ،2005أما اليوم ،فتغطي مزارعها مساحة  166,51هكتاراً تضم  4أنواع مختلفة رئيسة
من التمور .يُتوقع أن يبلغ حصاد عام  2019حوالي  1000طن ،وأن يزداد هذا الحصاد إلى
 2500طن عند اإلنتاج الكامل .ولقد اتبعت إدارة المزرعة نهجًا شموليًا للغاية تجاه اإلنتاج في
سبيل إنتاج تمور ذات جودة مرتفعة ،وذلك من خالل محاولة تحسين حالة التربة؛ ما يؤدي إلى
نمو أشجار نخيل بطريقة عضوية تعزز بدورها صحة اإلنسان والتربة ،لذا فنحن نتبنى نظامًا
ال وصارمًا لمكافحة اآلفات ،وال نستخدم المواد الكيماوية إال في حال تفشي اآلفة أو المرض
متكام ً
لمستويات الضرر االقتصادي المحددة .وإننا دائمو البحث والتنقيب عن أساليب ابتكارية لتحسين
جميع جوانب إنتاج التمور ،كما نجري العديد من التجارب ونخطط للمزيد منها.
تجري معالجة جميع التمور وتعبئتها في المزرعة في مبنى التعبئة التابع لنا ،وهو أكبر منشأة لتعبئة
التمور وأحدثها في النصف الجنوبي من الكرة األرضية ،والذي لديه القدرة على تعبئة  2500طن من
التمور وتسليمها .مزرعة ديزرت فروت حاصلة على اعتماد جلوبال جاب لإلنتاج والتعبئة ،وسيتم الحصول
على اعتماد اتحاد التجزئة البريطاني في شهر مارس من عام  .2019ومن بين اإلضافات المستقبلية
لهذه المنشأة هي عمليات إضافة القيمة لتحسين الدخل الوارد من التمور ذات الجودة المنخفضة.
أحد األهداف الرئيسة لمزرعة ديزرت فروت هي إنشاء بيئة عادلة من الجانب اإليكولوجي ،والثقافي
االجتماعي ،واالقتصادي في المنطقة والدولة التي نعيش ونعمل فيها .إن لدينا  241موظف دائم،
وخالل موسم الحصاد والتعبئة ،فإننا نستعين بخدمات  350عامل مؤقت من المناطق المحيطة .وعند
اإلنتاج الكامل البالغ  2500طن ،فإننا نستعين بين  750-800شخص .والحد األدنى لألجور في ديزرت
فروت أكبر من الحد األدنى الحكومي للعاملين في المزارع بنسبة  .% 70ولقد بدأت أعمال تشييد
منازل جديدة للموظفين لدينا ،وتبلغ تكلفة المرحلة األولى من المشروع  4.2مليون دوالر أمريكي.
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شركة سهام آجيري
المملكة المغربية
•
•
•

•

•

أُسست شركة سهام أغري ،وهي تابعة لمجموعة  ،Saham Groupفي عام  ،2014وهي أكبر مزرعة
لتمور المجهول في العالم ،حيث تضم ما يفوق  52,000نخلة من تمور المجهول في مزرعة واحدة
على نطاق  500هكتار بالقرب من مدينة بوذنيب في منطقة تافياللت جنوب شرق المملكة المغربية.
مجموعة سهام هي مجموعة عالمية تزاول أعمالها في الكثير من الدول األفريقية والشرق
أوسطية واألوروبية واألمريكية واآلسيوية ،ونشاطاتها الجوهرية هي خدمات التعهيد الخارجي
والعقارات والتعليم والرعاية الصحية والزراعة.
انطالقًا من رغبتها بوضع الناس في مركز أولوياتها ،فإن شركة سهام أغري ،من خالل مجموعة
سهام ،تلتزم بتعزيز المساواة بين العاملين ،باإلضافة إلى تعزيز إتاحة الرعاية الصحية والتعليم
والوظائف للفئات المهمشة من المجتمع؛ ومن ُثمَّ يكمن الهدف في تحقيق التكامل األشمل مع
المجتمع ككل.
سيهام أغري في سعيها لمكافحة أكبر أوجه عدم المساواة في المملكة المغربية ،فقد حددت
شركتنا منطقة تافياللت ،وهي موطن نخيل تمور المجهول ،باعتبارها واحدة من أفقر المناطق
في المغرب .لقد عانت منطقة تافياللت أيما معاناة بسبب مرض الفطر المغزلي حاد األبواغ
(مرض البيوض) الذي قضى على ما يفوق عن  10ماليين نخلة في خالل األعوام الخمسين
الماضية (وهو  2/3من إجمالي بساتين النخيل في المغرب) ولذا ،فقد تدهور الوضع االجتماعي
واالقتصادي للمقيمين في مناطق بساتين النخيل بشكل كبير خالل األعوام الخمسين المنصرمة،
بالتحديد في منطقة تافياللت.
ولهذا ،قررت شركة سهام أغري تغيير الوضع االجتماعي واالقتصادي في هذه المنطقة من خالل
إطالق أكبر عملية زراعة نخيل تمر المجهول في منطقة تافياللت ،بالتحديد بالقرب من مدينة
بوذنيب .ألن تمر المجهول يعد من أجود أنواع التمور بالعالم.
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شركة غروازيس
هولندا
• شركة جرويسيس أسسها السيد بيتر هوف ،هي المطور للتقنية البيئية الموفرة للمياه؛ وهي
تقنية للزراعة ثالثية التوفير بنسبة % 90
 -1أرخص من الري بالتنقيط بنسبة % 90
 -2تستهلك مياه أقل من الري بالتنقيط بنسبة % 90
 -3تضمن معدل بقاء يفوق نسبة % 90
• تستخدم التقنية البيئية الموفرة للمياه من جرويسيس في  42دولة حول العالم ،منها اإلمارات العربية
المتحدة ،وقد حققت نجاحًا كبيراً فيها .وتتكون التقنية من  5خطوات يمكن اتخاذها معًا أو كل على حدة:
 -1زيادة تغلغل المياه في التربة باستخدام تيريسيدكس من جرويسيس.
 -2عمل الحفر للنباتات مع الحفاظ على سالمة النظام الشعري – ويمكن إتمام هذا األمر يدويًا أو
باستخدام المثقاب الشعري من جرويسيس.
 -3استخدام الفطور الجذرية (فطريات) لدعم النظام الجذري واالستعاضة بها عن األسمدة.
 -4استخدام وعاء النباتات جروبوكس (الوعاء الذكي) لتوفير مناخ دقيق صحي وتوفير المياه لزراعة
األشجار والخضراوات دون الري.
 -5استخدام بايو جرو سيف لحماية النباتات من الحيوانات آكلة العشب.
• حصلت جرويسيس على العديد من الجوائز نظير تقنياتها الرائدة ،من بينها ما يلي:
• في عام  ،2016منحت الحكومة الهولندية جرويسيس جائزة الرمز الوطني الهولندي لكونها
من بين أكثر  3شركات ابتكاراً ذات األثر االجتماعي والمستدام الكبير.
• في عام  ،2017اختار برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة جرويسيس بوصفها واحدة
من داعمي االبتكار الثالثة لهدفها المتمثل في “القضاء على الجوع بحلول .”2030
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الدكتور عبد الباسط عودة ابراهيم
جمهورية العراق
• بروفيسور حاصل على درجة الدكتوراه ،خبير واستشاري في بستنة نخيل التمور.
• األبحاث العلمية المنشورة ( 49بحث ًا =  33بالعربية  16 +باإلنجليزية)
• اإلشراف على طالب الدراسات العليا ( 10رساالت لدرجة الماجستير ،و 5رساالت لدرجة الدكتوراه)
• المقاالت المنشورة في مجلة الشجرة المباركة (اإلمارات العربية المتحدة) ( 10 = 13بالعربية
 3 +باإلنجليزية)
• المقاالت المنشورة في مجلة التمور (المملكة العربية السعودية) ()6
• خبرة فنية وعلمية في زراعة النخيل وإنتاج التمور.
• خبرة عملية في زراعة نخيل التمر في الدول العربية (المملكة األردنية ،الجمهورية العربية
السورية ،جمهورية اليمن ،جمهورية العراق ،جمهورية مصر ،سلطنة عمان ،المملكة العربية
السعودية ،مملكة البحرين ،جمهورية الجزائر ،جمهورية إندونيسيا).
• التعاون مع المنظمات الدولية (مصرف التنمية للبلدان األمريكية ،منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة ،الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي ،المركز الدولي للبحوث الزراعية
في المناطق الجافة ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية).
• براءات االختراع المسجلة :ثالث براءات اختراع األولى في تصميم إزميل لفصل أفرع نخيل
التمر عام ( )2001والثانية في تطوير ماكينة لتسلق شجرة نخيل التمر عام ( )2002والثالثة
ماكينة كهربائية لتنظيف نخيل التمر من األتربة وتلقيحها عام ()2002
• الكتب المنشورة ( 14 = 25كتاب ًا  11 +كتيباً)
• التجارب الميدانية التطبيقية
 -1خفض نسبة الخسارة في زراعة الفروع النباتية.
 -2زراعة نخيل التمر في المناطق الصخرية وذات الحصب.
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الدكتور جوليان شرودر
رئيس معهد أبحاث نوفارتس ()GNF
وأستاذ علوم النبات  /جامعة كاليفورنيا ،سان دييغو (أمريكا)
•

•
•
•

أعدّ جوليان شرودر رسالة الدكتوراه في جمعية ماكس بالنك في تخصص الكيمياء الحيوية
ال
في غوتينغن (ألمانيا) تحت إشراف الدكتور إرفين نيهر الحائز على جائزة نوبل وكان زمي ً
أللكسندر فون هومبولت في بحوث ما بعد الدكتوراه في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا،
الواليات المتحدة .حصل على العديد من الجوائز مثل جائزة الباحث الصغير الرئاسية (مؤسسة
العلوم الوطنية في الواليات المتحدة األمريكية) وجائزة تشارلز ألبرت شول من الجمعية
األمريكية لعلماء علم النبات ( ،)1997وجائزة هاينز ماير ليبنتز من مؤسسة البحوث األلمانية
(ألمانيا) ،وجائزة بالسكر في علوم البيئة (الواليات المتحدة األمريكية) ،ومنحة زمالة تشرشل
في جامعة كامبريدج (المملكة المتحدة) وكان من بين الذين شاركوا في جائزة  Cozzarelliمن
األكاديمية الوطنية للعلوم ( )2010وجائزة اختراق العام من مجلة الجمعية األمريكية لتقدم
العلوم ( .)2009وقد شغل العديد من المناصب االستشارية ،بما في ذلك المدير المشارك
ال لفون هومبولت في شركة MPI
لشركة فود آند فيول في القرن الحادي والعشرين .كان زمي ً
في الكيمياء الحيوية ،وأستاذ زائر في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ
وعضو في األكاديمية الوطنية األمريكية للعلوم وزميل في الجمعية األمريكية لتقدم العلوم
واألكاديمية األلمانية للعلوم ليوبولدينا ورئيس الجمعية األمريكية لعلماء علم النبات ()1994
واألكاديمية الصينية ألستاذة العلوم الدوليين.
 269منشور  15 +منها في تخصص الطبيعة  11 +في العلوم  25 +في اسبقيات األكاديمية
الوطنية للعلوم في الواليات المتحدة +
 10في الخاليا  30 +في خاليا النباتات  10 +في الخاليا  30 +في خاليا النباتات
https://labs.biology.ucsd.edu/schroeder/publications.html
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الفائزون
بجائزة المزارع المتميز
والمزارع المبتكر باإلمارات
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فئة المزرعة الصغيرة
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فئة المزرعة المتوسطة
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فئة المزرعة فوق المتوسطة
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فئة المزرعة الكبيرة
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الصورة المميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم  -الدورة العاشرة  - 2019حسن أبو طاكي

الفصل الرابع

مؤتمر سوسة
النخيل الحمراء

 9ﻣــﺎرس  ، 2019ﻓﻨﺪق ﻗﺼﺮ اﻣﺎرات  ،أﺑﻮﻇﺒﻲ  ،اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

برعاية منصور بن زايد آل نهيان

اإلمارات تساهم بـ  2مليون دوالر لدعم استراتيجية
مكافحة سوسة النخيل الحمراء

مدير عام (الفاو) د .غرازيانو :خطواتنا تتسارع نحو تنفيذ
استراتيجية المكافحة

ميزانية البرنامج  20مليون دوالر أمريكي ،يشارك
فيه أكثر من  15دولة ،خالل  5سنوات

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون
الرئاسة ،افتتحت معالي مريم محمد المهيري وزيرة الدولة لملف األمن الغذائي باإلنابة عن
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي يوم السبت  09مارس  2019في قصر اإلمارات بالعاصمة
ابوظبي ،مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور بالعالم الذي نظمته األمانة
العامة للجائزة بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) ووزارة التغير المناخي
والبيئة باإلمارات بهدف وضع استراتيجية إطارية الستئصال سوسة النخيل الحمراء بإنشاء
صندوق ائتمان لتنفيذ االستراتيجية بمساهمة من الدول المتضررة من حشرة السوسة الحمراء.
وأكد معالي الشيخ نهيان خالل افتتاح المؤتمر أن دولة اإلمارات سوف تساهم بمبلغ وقدره مليوني
دوالر أمريكي لصالح دعم الصندوق االئتماني الستئصال سوسة النخيل الحمراء ،ويأتي هذا الدعم
تلبية لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن ز ايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل ،وتوجيهات
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
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كما أعرب عن شكره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
شؤون الرئاسة لدعمه السخي لقطاع نخيل التمر على المستوى الوطني والعربي والدولي.

جهود دولية لمكافحة السوسة

من جهته أشاد معالي الدكتور خوسية غرازيانو داسيلفا مدير عام منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة (الفاو) بجود الدول األعضاء والمنظمات المشاركة في المؤتمر واالجتماعات التي
ال لها ،مشيراً إلى موافقة الدول األعضاء
عقدت في مقر المنظمة بروما .ما يعد هذا االجتماع مكم ً
بالمنظمة على وضع استراتيجية إطارية للقضاء على سوسة النخيل الحمراء ،وأن المنظمة
أطلقت مبادرة إقليمية لتنفيذها في الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأنشأت صندوق ًا ائتماني ًا لهذا
الغرض ساهمت فيه أو تعهدت بذلك عدد من الدول.

الدول المشاركة

شارك في المؤتمر وزراء ووكالء وممثلين لوزارات الزراعة في كل من المملكة العربية السعودية،
والمملكة األردنية الهاشمية ،والجمهورية التونسية ،والجمهورية العربية السورية ،ودولة
فلسطين ،وجمهورية السودان ،وجمهورية مصر العربية ،جمهورية اإلسالمية الموريتانية،
وجمهورية العراق ،ودولة ليبيا ،والجمهورية اليمنية ،وجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية،
ودولة اإلمارات العربية المتحدة الدول المستضيفة .بالمشاركة مع منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة ،باإلضافة الى عدد من المنظمات الدولية من بينها الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،والمركز الدولي للزراعة الملحية ،والمركز الدولي للبحوث
الزراعية في المناطق الجافة ،والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة في البحر المتوسط
(إيطاليا) ،والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،والهيئة العربية لالستثمار واالنماء الزراعي،
وصندوق ابوظبي للتنمية ،وجهاز ابوظبي للرقابة الغذائية ،وبلدية دبي.
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صدر عن وزراء الزراعة ورؤساء وفود الدول المنتجة للتمور
المشاركين في مؤتمر منظمة (الفاو)

إعالن أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء

نهيان مبارك :إعالن أبوظبي عالمة فارقة للتعاون الدولي
لمكافحة اآلفة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أن إعالن أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء يعتبر عالمة
فارقة ودليل على التعاون الدولي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء .جاء ذلك عقب النجاح الكبير
الذي حققه مؤتمر وزراء الزراعة للدول المنتجة للتمور الذي نظمته الجائزة بالتعاون مع منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ووزارة التغير المناخي والبيئة ،برعاية كريمة من سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،والذي استضافته
العاصمة أبوظبي يوم السبت الموافق  9مارس /آذار  ،2019فقد صدر عن وزراء الزراعة ورؤساء
وفود الدول المنتجة للتمور المشاركين في االجتماع الوزاري للمانحين من أجل دعم الصندوق
االئتماني والبرنامج اإلقليمي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء ما يسمى “إعالن أبوظبي بشأن
سوسة النخيل الحمراء” .هذا اإلعالن سوف يشكل عالمة فارقة في مكافحة سوسة النخيل
الحمراء على المستوى اإلقليمي ونقطة انطالق لمرحلة جديدة من التعاون اإلقليمي والدولي
لمكافحة هذه اآلفة الخطيرة عابرة الحدود .وجاء في اإلعالن ما يلي:
•إقراراً باألبعاد الثقافية والدينية واالجتماعية واالقتصادية لشجرة النخيل المباركة ،والتي
كانت ثمارها الغذاء األساسي للعديد من الدول في المناطق القاحلة بالشرق األوسط وشمال
أفريقيا على مدى قرون؛
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•وتثمين ًا للجهود العظيمة التي بذلتها بلدان المنطقة لدعم وتطوير قطاع تمر النخيل في
المنطقة؛
•وإدراك ًا للتهديد الذي تشكله آفة سوسة النخيل الحمراء الرهيبة لشجرة نخيل التمر وآثارها
السلبية على االقتصاد الوطني واألمن الغذائي وسبل العيش للمجتمعات الريفية والبيئة؛
•نؤكد مجدداً دعمنا لالستراتيجية اإلطارية والبرنامج اإلقليمي للقضاء على سوسة النخيل
الحمراء تحت رعاية منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)؛
•نثني على الدول والمنظمات المانحة ،مثل اإلمارات العربية لمتحدة ،المملكة العربية
السعودية وسلطنة عُمان لدعمها المالي للصندوق االئتماني الذي يهدف إلى دعم البرنامج
اإلقليمي؛
•ونعبر عن أسمى آيات التقدير والعرفان لقيادات اإلمارات العربية المتحدة وجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي الستضافة هذا االجتماع ولكرم الضيافة؛
•ونعرب عن االمتنان الحار للفاو والمدير العام للمنظمة السيد /جوسيه غراتسيانو دا سيلفا
للدور القيادي من أجل وضع استدامة نخيل التمر على رأس أولويات التنمية المستدامة.

137

