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تحت رعاية نهيان مبارك آل نهيان
فتح باب الترشيح للجائزة الدولية بدورتها الثانية عشرة 2020
وفتح باب الترشيح لجائزة المزارع المتميز بدورتها الثالثة 2020
نهيان مبارك :نفخر ونعتز بما حققته الجائزة بفضل دعم القيادة الرشيدة

برعايــة معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان ،وزيــر التســامح ،رئيــس مجلــس
أمنــاء جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي ،أعلنــت األمانــة العامــة
للجائــزة عــن فتــح بــاب الترشــيح لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي
فــي دورتهــا الثانيــة عشــرة  2020وفتــح بــاب الترشــيح لجائــزة المــزارع المتميــز والمــزارع
المبتكــر بدورتهــا الثالثــة  2020اعتبــاراً مــن األول مــن مايــو  2019ولغايــة الثالثــون مــن
ديســمبر  2019بإتاحــة المجــال أمــام كافــة األخــوة المزارعيــن والمنتجيــن والباحثيــن
واألكاديمييــن ومحبــي شــجرة نخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي علــى مســتوى دولــة
اإلمــارات وحــول العالــم ،التقــدم بطلباتهــم للتنافــس والفــوز بإحــدى فئــات الجائــزة
الدوليــة أو الجائــزة المحليــة.
جــاء ذلــك فــي مؤتمــر صحفــي عقدتــه األمانــة العامــة للجائــزة يــوم الخميــس  02مايــو
 2019فــي قصــر اإلمــارات بأبوظبــي بحضــور ســعادة الدكتــور عبــد الوهــاب زايــد ،أميــن
عــام جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي ،وســعادة الدكتــور هــال
حميــد ســاعد الكعبــي عضــو مجلــس أمنــاء الجائــزة وســعادة مســلم عبيــد بالخالــص
العامــري الرئيــس التنفيــذي لشــركة الفوعــة.

28

أشــار فيــه الدكتــور عبــد الوهــاب زايــد إلــى أن المنحنــى البيانــي للجائــزة بعــد أحــد عشــر
عام ـاً ينمــو باطــراد نحــو األمــام علــى مختلــف الصعــد التــي حصدتهــا الجائــزة ،بفضــل
رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اهلل
“راعــي الجائــزة” ودعــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة واهتمــام ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد
آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ومتابعــة معالــي الشــيخ
نهيــان بــن مبــارك آل نهيــان ،وزيــر التســامح ،رئيــس مجلــس أمنــاء الجائــزة ،حيــث شــكل
االنفتــاح الكبيــر علــى المجتمــع المحلــي واإلقليمــي والدولــي أفضــل النتائــج فــي زيــادة
أعــداد المترشــحين بمختلــف فئــات الجائــزة خــال أحــد عشــر عام ـًا مضــت.
كمــا أكــد أميــن عــام الجائــزة إلــى أن مجمــل أعــداد المرشــحين لمختلــف فئــات الجائــزة
بلــغ عددهــم الكلــي  1354مشــاركًا يمثلــون  48دولــة حــول العالــم فــاز منهــم  ،68حيــث
بلــغ عــدد المشــاركين العــرب بالجائــزة  1169يمثلــون  20دولــة عربيــة فــاز منهــم 38
مرشــح ًا ،كمــا بلــغ عــدد المشــاركين مــن دولــة اإلمــارات  102مرشــحًا فــاز منهــم 18
مواطــن إماراتــي ،فــي حيــن وصــل عــدد األجانــب المشــاركين بالجائــزة إلــى  185يمثلــون
 28دولــة حــول العالــم فــاز منهــم  ،12كمــا جــرى تكريــم  48مــن كبــار الشــخصيات
والمنظمــات الوطنيــة والدوليــة منهــم  21شــخصية وجهــة مــن دولــة االمــارات العربيــة
المتحــدة.
ومــن جهــة ثانيــة فقــد أعلــن الدكتــور هــال حميــد ســاعد الكعبــي عضــو مجلــس أمنــاء
الجائــزة ،عــن فتــح بــاب الترشــيح لجائــزة المــزارع المتميــز والمــزارع المبتكــر فــي دورتهــا
الثالثــة وحــث األخــوة مزارعــي نخيــل التمــر المواطنيــن علــى المشــاركة فــي الجائــزة لمــا
لهــا مــن أهميــة فــي تعزيــز تنافســية التمــور اإلماراتيــة علــى المســتوى المحلــي والدولي،
مشــيراً إلــى أن عــدد المشــاركين بجائــزة المــزارع المتميــز والمــزارع المبتكــر فــي دورتهــا
الثانيــة قــد بلــغ  34مزارع ـاً فــاز منهــم عــن جــدارة  8مزارعيــن يمثلــون مختلــف إمــارات
الدولــة ،وفــق معاييــر جــودة التمــور التــي قامــوا بتســويقها إلــى شــركة الفوعــة مــن
الناحيــة الكميــة والنوعيــة ،باإلضافــة إلــى التزامهــم بكافــة متطلبــات األمــن والســامة
والصحــة العامــة المعتمــدة مــن قبــل جهــات االختصــاص اتجــاه العامليــن بالمزرعــة أو
فــي الخدمــات الزراعيــة واإلجــراءات الفنيــة المتبعــة لديهــم .وبهــذه المناســبة نثنــي علــى
الجهــود الكبيــرة التــي بذلــت مــن قبــل الفريــق الفنــي بشــركة الفوعــة إلنجــاح الــدورة
األولــى مــن جائــزة المــزارع المتميــز والمــزارع المبتكــر.
مــن جهــة أخــرى فقــد أثنــى ســعادة مســلم عبيــد بالخالــص العامــري الرئيــس التنفيــذي
لشــركة الفوعــة علــى المشــاركة الطيبــة التــي جــاءت مــن األخــوة المزارعيــن بدولــة
االمــارات فــي جائــزة المــزارع المتميــز والمــزارع المبتكــر بدورتهــا األولــى وعلــى النتائــج
التــي تحققــت ،حيــث اســتحق الفائزيــن بالجائــزة فوزهــم عــن جــدارة وتميــزوا بجــودة
التمــور المنتجــة لديهــم والمســتوى الرفيــع فــي تطبيــق أعلــى معاييــر الســامة والنظافــة
وحمايــة البيئــة وتطبيــق كافــة الشــروط وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة.
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فتح باب المشاركة في
مسابقة “النخلة بألسنة الشعراء” بدورتها الرابعة 2020
أعلنت األمانة العامة لجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي فتح باب
المشاركة في مسابقة
“النخلة بألسنة الشعراء”
بدورتها الرابعة  2020التي
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 2019
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برعاية نهيان مبارك آل نهيان

إطالق الدورة الحادية عشرة من مسابقة التصوير الدولية
“النخلة في عيون العالم” 2020
تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،أعلنت األمانة العامة للجائزة عن فتح باب
المشاركة في الدورة الحادية عشرة  2020من المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي
“النخلة في عيون العالم” بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي.
حيث دعت األمانة العامة
محبي التصوير الضوئي هواة
ومحترفين من كافة أنحاء
العالم ،المساهمة في هذه
المسابقة الدولية تقديراً منها
للنخلة وتعزيزاً لدور عدسة
المصور في إغناء ذاكرة الوطن
وإحياء تراثه البيئي.
جاء ذلك في تصريح صحفي
أدلى به سعادة الدكتور عبد
الوهاب زايد أمين عام جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي يوم  15يوليو
 2019بمناسبة إطالق الدورة
الحادية شعرة  2020مؤكداً
على النجاح الكبير الذي حققته
المسابقة في دورتها الماضية
من خالل الزيادة الواضحة في
عدد المشاركين من مختلف
دول العالم ونوعية الصور
المشاركة.
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اإلمارات والتسامح صِنْوان ال يفترقان

تصريح سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

بمناسبة عام التسامح 2019
أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين
عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي على األهمية االستراتيجية
لشجرة الغاف بصفتها رمزاً لعام التسامح
بدولة اإلمارات  2019لما تمثله هذه الشجرة
من قيمة مضافة على أكثر من صعيد ،فهي
الشجرة الوارفة التي جمعت تحت ظاللها
الناس منذ القدم فكانت مركزاً للتجمع
والتنوع والتواصل والتكافل االجتماعي.
وقد أولى المغفور له ،بإذن اهلل ،الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان “طيب اهلل ثراه” شجرة
الغاف أهمية كبيرة ،وأصدر قوانين وتعليمات
بمنع قطع شجرة الغاف في جميع أنحاء
الدولة .كما أن شجرة الغاف تشبه كثيراً شجرة نخيل التمر فهما بعطائهما الالمحدود
تُعتبران رمزاً للجود واالستدامة ،وهما عنوان االستقرار في وسط الصحراء ،حيث استقر
بجوارهما اإلنسان وكانتا مصدراً لغذاء االنسان والحيوانات األليفة واألحياء البرية.
فشجرة الغاف وشجرة نخيل التمر لهما قدرة كبيرة على التأقلم والتعايش مع البيئة
الصحراوية القاحلة.
وأضاف أمين عام الجائزة من هنا نرى بأن هناك قاسم مشترك كبير بين شجرة الغاف
والتسامح فكالهما جزء أساسي من الموروث الثقافي واالجتماعي بدولة اإلمارات الذي
كرسه فينا الوالد الشيخ زايد بن سلطان طيب اهلل ثراه ،فهو من غرس التسامح والمحبة
في نفوس أبنائه ،وهو أيضًا من غرس أشجار الغاف في أرجاء الوطن .من هنا نرى بأن
دولة اإلمارات والتسامح صنوان ال يفترقان منذ التأسيس وستبقى رمزاً للتنوع والتعايش
واألخوة اإلنسانية جمعاء.
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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،6
مليار 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 ان 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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االبتكار الزراعي ورقة رابحة لتمكين البيئات الهامشية
في مواجهة تحديات األمن الغذائي
في معرض تعليقه على انعقاد المنتدى العالمي لالبتكار
الزراعي في البيئات الهامشية
أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي بأن انعقاد
المنتدى العالمي لالبتكارات في البيئات
الهامشية بدبي خالل الفترة 20-21
ً
محاولة لرسم
نوفمبر  2019يعتبر
خريطة للزراعة في المناطق الهامشية
األكثر تأثراً بالملوحة وندرة المياه
وتغيُّر المناخ ،وعرض الحلول المتاحة.
فالتغير المناخي وندرة المياه والتملح
باتت مشكالت تؤرق حياة الماليين في البيئات الهامشية حول العالم ،وأضاف أمين عام
الجائزة فبينما يحتاج العدد المتزايد من السكان حول العالم إلى كم كبير من األغذية
والمياه ،نجد أن اآلثار المباشرة للتغير المناخي وندرة المياه وتملحها قد وضعت األمن
الغذائي لسكان العالم في دائرة الخطر .وبالتالي يتعين علينا وضع سياسات فعالة قادرة
على ارشادنا نحو المستقبل ،كما نحتاج الى مشاريع زراعية راسخة تتسم بقدرتها على
تقديم نتائج إيجابية تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.
وأشار سعادة الدكتور زايد إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
قد ساهمت إلى حد كبير في تمكين وتقدير شريحة كبيرة من العلماء والباحثين من
التنافس على فئة البحوث والدراسات المتميزة بالجائزة وفق أفضل الممارسات الدولية،
ما كان لها كبير األثر على المستوى الدولي.
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«الجائزة» تشارك في مهرجان ليوا للرطب 2019

شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في الدورة الخامسة عشرة
لمهرجان ليوا للرطب والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج
الثقافية والتراثية في أبوظبي خالل الفترة  27 - 17يوليو  2019واحتضنته مدينة ليوا
بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي .بجناح خاص عرضت فيه لعدد من المطبوعات
الخاصة بالجائزة والتي توثق لمسيرتها الناجحة على مدى اثني عشر سنة جاءت حافلة
باإلنجازات والمكتسبات الكثيرة على المستوى الوطني والعربي والدولي.
وأشار سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام للجائزة إلى أن مشاركة الجائزة سنويًا
في مهرجان ليوا للرطب تأتي ضمن استراتيجية الجائزة في تعزيز حضورها في كافة
المحافل والفعاليات ذات الصلة بشجرة نخيل التمر ،للتعريف بأنشطتها وفئاتها ،وكذلك
إلتاحة الفرصة للمزارعين وتحفيزهم على المشاركة فيها من خالل توزيع استمارات
المشاركة وشرح الشروط واألهداف ،إضافة إلى تقديم العديد من المطبوعات التثقيفية
الخاصة بشجرة نخيل التمر والتي تركز على جودة اإلنتاج وأحدث أساليب الري وطرق
مكافحة الحشرات وتقنية التعليب والتغليف والتصنيع الحديثة ،لتحقيق الفائدة للمزارع
والباحث واألكاديمي ،كأحد أهداف الجائزة ولضمان مستقبل أفضل للتمور باعتبارها
سلعة استراتيجية ذات أهمية اقتصادية كبيرة في معادلة األمن الغذائي لدى العديد من
الشعوب.
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«الجائزة» تشارك في مهرجان ليوا عجمان
للرطب 2019

شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في النسخة السادسة لمهرجان
ليوا عجمان للرطب والذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ،عضو
المجلس األعلى لالتحاد حاكم عجمان ،والذي تنظمه دائرة التنمية السياحية بعجمان
خالل الفترة  31يوليو –  03أغسطس  2019في قاعة االمارات للضيافة .بجناح خاص
عرضت فيه لعدد من المطبوعات الخاصة بالجائزة والتي توثق لمسيرتها الناجحة على
مدى اثني عشر سنة جاءت حافلة باإلنجازات والمكتسبات الكثيرة على المستوى الوطني
والعربي والدولي.
وأشار سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام للجائزة إلى أن مشاركة الجائزة سنويًا
في مهرجان ليوا عجمان للرطب تأتي ضمن استراتيجية الجائزة في تعزيز حضورها في
كافة المحافل والفعاليات ذات الصلة بشجرة نخيل التمر ،للتعريف بأنشطتها وفئاتها،
وكذلك إلتاحة الفرصة للمزارعين وتحفيزهم على المشاركة فيها من خالل توزيع
استمارات المشاركة وشرح الشروط واألهداف ،إضافة إلى تقديم العديد من المطبوعات
التثقيفية الخاصة بشجرة نخيل التمر والتي تركز على جودة اإلنتاج لتحقيق الفائدة
للمزارع والباحث واألكاديمي ،كأحد أهداف الجائزة ولضمان مستقبل أفضل للتمور
باعتبارها سلعة استراتيجية ذات أهمية اقتصادية كبيرة في معادلة األمن الغذائي لدى
العديد من الشعوب.
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لما قام به من جهود وانجازات لتطوير قطاع نخيل التمر بالعالم

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة تقدم الميدالية
الفخرية للدكتور عبد الوهاب زايد
خالل مؤتمر المنظمة في دورتها الحادية واألربعين المنعقد في روما
 29-22يونيو 2019

قدم معالي الدكتور خوسيه غرازيانو دا سيلفا مدير عام منظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة (الفاو) الميدالية الذهبية للمنظمة إلى سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد سفير
النوايا الحسنة للمنظمة ،المستشار الزراعي لوزارة شؤون الرئاسة بدولة االمارات العربية
المتحدة ،وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي لما قام به من
جهود وانجازات لتطوير البنية التحتية وتطوير زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور على
المستوى العربي والدولي .جاء ذلك خالل مؤتمر المنظمة في دورتها الحادية واألربعين
في روما  29-22يونيو  2019بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة-
األمن الغذائي رئيسة وفد االمارات المشارك في المؤتمر .وأصحاب السعادة وزارة الزراعة
ورؤساء الوفود الدولية األعضاء بالمنظمة.
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يوم التوعية بالخدمة المجتمعية في جامعة خليفة

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي باليوم
المفتوح للتوعية المجتمعية الذي نظمته جامعة خليفة بابوظبي وذلك يوم  05نوفمبر
 2019بمشاركة عدد كبير من مؤسسات المجتمع بهدف اتاحة الفرصة لطلبة الجامعة
وتمكينهم من العمل التطوعي من أجل خدمة المجتمع المحلي باإلمارات ،حيث قام
عدد من الطلبة بتسجيل أسمائهم للمشاركة في الحفل السنوي للجائزة مارس .2020
كما حظي جناح الجائزة باهتمام مدير الجامعة والطلبة واثنوا على جهود األمانة العامة
للجائزة ودورها في خدمة المجتمع على المستوى المحلي والدولي.
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الحملة اإلعالنية واإلعالمية للجائزة في دورتها
الثانية عشرة 2020
إطالق حملة تسويق إلكتروني عبر المنافذ التالية:
لوحات بحث إعالنية على محرك البحث ( )Google Searchعبر دول العالم.
اإلعالن في مواقع التواصل االجتماعي Facebook, Twitter, YouTube, Google +
تحديث الموقع االلكتروني للجائزة ،باإلضافة إلى صفحات التواصل االجتماعي.
قامت 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
للتصوير
الدولية،
الفوتوغرافي بدورتها
الحادية عشرة 2020
مسابقة
واستمارة
النخلة بالسنة الشعراء
الرابعة
بدورتها
وتصميم
2020م،
اإلعالنات
ونشر
التجارية في الصحف
الخاصة
المحلية
الدولية
بالجائزة
في دورتها الثانية
عشرة  2020م.
ضمن فئاتها الخمس،
مع طباعة بوست
كارد صغير للصور
الفائزة والمتميزة في
التصوير
مسابقة
الفوتوغرافي ،وإصدار
السنوي
الكتاب
للدورة الحادية عشرة
2019م.
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االعتمادات والتراخيص لمجموعة إصدارات الجائزة من قبل
وزارة الثقافة وتنمية المعرفة

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﺮﻗﻢ

36565910

36730110

اﻟﺮﻗﻢ

36730210

اﻟﺘﺎر�ﺦ 2019-03-03

اﻟﺘﺎر�ﺦ 2019-09-16

اﻟﺘﺎر�ﺦ 2019-09-16

ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ و�ﻌﺪ

ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ و�ﻌﺪ

ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ و�ﻌﺪ

اﻟﺴﺎدةAhed Karkouti/

اﻟﺴﺎدةAhed Karkouti/

ا����ﻣ�ن

ا����ﻣ�ن

اﻟﺴﺎدةAhed Karkouti/

ا����ﻣ�ن

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

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

زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ وﺟﻮدة اﻟﺘﻤﻮر

Arabic

Printed Book

978-9948-37-107-6

1

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﻨﻮي 2019

Arabic + English

Printed Book

978-9948-36-485-6

1

ﻧﺨﻴﻞ اﻟﺘﻤﺮ �� اﻹﻣﺎرات

Arabic

Printed Book

978-9948-36-486-3

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��

إدارة ا��ﺘﻮى اﳌﻌﺮ��

اعتماد رقم التصنيف الدولي لكتاب
“زراعة النخيل وجودة التمور”
(.)ISBN 978-9948-37-107-6

اﻟﺮﻗﻢ

اعتماد رقم التصنيف الدولي لكتاب
“الكتاب السنوي ”2019
(.)ISBN 978-9948-36-485-6

اﻟﺮﻗﻢ

36739910

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

إدارة ا��ﺘﻮى اﳌﻌﺮ��

اعتماد رقم التصنيف الدولي لكتاب
“نخيل التمر في اإلمارات”
(.)ISBN 978-9948-36-486-3

اﻟﺮﻗﻢ

36547110

36788810

اﻟﺘﺎر�ﺦ 2019-09-24

اﻟﺘﺎر�ﺦ 2019-02-13

اﻟﺘﺎر�ﺦ 2019-11-12

ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ و�ﻌﺪ

ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ و�ﻌﺪ

ﺗﺤﻴﺔ ﻃﻴﺒﺔ و�ﻌﺪ

اﻟﺴﺎدةAhed Karkouti/

اﻟﺴﺎدةAhed Karkouti/

ا����ﻣ�ن

اﻟﺴﺎدةAhed Karkouti/

ا����ﻣ�ن

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

ا����ﻣ�ن

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

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

ا���ﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌ�ﺎﻓﺤﺔ ﺳﻮﺳﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ ا��ﻤﺮاء

Arabic

Printed Book

978-9948-36-585-3

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

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

أﺟﻤﻞ  200ﺻﻮرة ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات  -اﻟ��ﺮة اﳌﺒﺎرﻛﺔ -
2019 - 2010

Arabic

Printed Book

978-9948-38-927-9

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

زراﻋﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ وإﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر �� ﺟﻤ�ﻮر�ﺔ اﻟﺴﻮدان

Arabic

Printed Book

978-9948-35-068-2

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.
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
“الجهود الدولية لمكافحة سوسة
النخيل الحمراء”
(.)ISBN 978-9948-36-585-3
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إدارة ا��ﺘﻮى اﳌﻌﺮ��

اعتماد رقم التصنيف الدولي
لكتاب “أجمل  200صورة للشجرة
المباركة”
(.)ISBN 978-9948-38-927-9

إدارة ا��ﺘﻮى اﳌﻌﺮ��

اعتماد رقم التصنيف الدولي
لكتاب “زراعة النخيل وإنتاج التمور
بالسودان”
(.)ISBN 978-9948-35-068-2

بمناسبة احتفاالت الدولة باليوم الوطني الثامن واألربعين وعام
التسامح

نهيان مبارك يطلق كتاب “نخيل التمر باإلمارات”
نهيان مبارك :تعلمنا في مدرسة الشيخ زايد بأن الزراعة هي
منبع القوة وأساس الحضارة
أطلق معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي كتاباً جديداً بعنوان “نخيل التمر
في اإلمارات” يتضمن إنجازات دولة
اإلمارات العربية المتحدة في مجال زراعة
النخيل وإنتاج التمور (من عام االتحاد
 1971الى عام التسامح  ،)2019حيث تعتبر
شجرة النخيل ثروة وطنية وذات تاريخ
عريق في دولة اإلمارات العربية المتحدة
ليس كمصدر للغذاء فقط ولكن الرتباطها
النفسي والثقافي باإلنسان اإلماراتي.
وأضاف معاليه بأن النشاط الزراعي بدولة
اإلمارات وزراعة النخيل وإنتاج التمور
بشكل خاص يعتبر دعامة أساسية وهامة
لتحقيق التنمية المستدامة ،باإلضافة
لكونه مصدر رئيسي لتعزيز األمن الغذائي
ألفراد المجتمع ،وتنويعاً لمصادر الدخل
القومي .من هذا المنطلق كان اهتمام مؤسس النهضة الزراعية المغفور له الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان “طيب اهلل ثراه” ..بقطاع الزراعة ..بصفته دعامة أساسية من دعائم
البناء والتنمية ،حيث قال “إننا نرى فيها أسس وجذور حضارتنا ومنبع القوة التي ساهمت
في المحافظة على العديد من أجيالنا”“ ،كان الخبراء ال يشجعون الزراعة ويقولون إن
نموها في أرضنا ووسط هذا المناخ أمر مستحيل ،وقلنا لهم ،دعونا نجرب ..ووفقنا اهلل،
ونجحنا في تحويل منطقتنا الصحراوية إلى منطقة خضراء ..مما شجعنا على االستمرار”.
يقع الكتاب في  324صفحة من القطع الكبير ،بتضمن سبعة فصول ،موثق بالصور
والمراجع.
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بمناسبة عام التسامح

الجائزة تطلق كتاب «زراعة النخيل وجودة التمور»
أطلقت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كتابًا جديداً
بمناسبة عام التسامح  2019بعنوان
«زراعة النخيل وجودة التمور وبرامج
الخدمة والرعاية» يتضمن ستة فصول
تناولت المحددات الحرارية والبيئية لزراعة
النخيل وإنتاج التمور ،والتربة المناسبة
وعمليات التسميد ومياه الري ،باإلضافة
الى نمو وتطور فسيولوجي الثمار ،وبرامج
الخدمة والرعاية الفنية للشجرة المباركة،
وجودة واستهالك التمور.
أكد ذلك سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
أمين عام الجائزة مضيفًا يأتي ذلك في
إطار اهتمام الجائزة في نشر المعرفة
العلمية المتخصصة وتوفير المصادر
ألصحاب االختصاص على المستوى
الوطني والدولي .وأضاف بأن هذا النجاح
الذي تحقق ،والبصمة المتميزة التي تركتها
الجائزة على مدى االثنتي عشرة سنة
الماضية تجعلنا نشعر بالفخر واالعتزاز ،وذلك بفضل الدعم الكبير والرعاية الكريمة
لصاحب الجائزة وراعيها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة “حفظه اهلل” ،والذي تشرفت الجائزة بأن تحمل اسم سموه وحظيت برعايته فكانت
لها هذه المكانة والريادة حول العالم ،وقد جاءت مكرمة سموه بإنشاء “جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي” لتؤكد على حرص واهتمام سموه بشجرة نخيل
التمر واالبتكار الزراعي لضمان مستقبل أفضل لهذا القطاع الذي يشكل حجر الزاوية في
األمن الغذائي العالمي.
يقع الكتاب الذي قام بإعداده الدكتور عبد الباسط عودة ابراهيم ،بدعم وإشراف األمانة
العامة للجائزة بمناسبة عام التسامح .في  436صفحة من القطع الكبير ،بتضمن ستة
فصول ،موثق بالصور والمراجع.
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بمناسبة عام التسامح

نهيان مبارك يطلق كتاب “الجهود الدولية لمكافحة
سوسة النخيل الحمراء”
نهيان مبارك :دولة اإلمارات تحتضن وتدعم الجهود الدولية
في مكافحة سوسة النخيل الحمراء
أطلق معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي كتاباً جديداً بعنوان “الجهود
الدولية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء”
يعكس جهود الدول المعنية بزراعة النخيل
وإنتاج التمور وما حققته تلك الدول في
مكافحة سوسة النخيل الحمراء ،مشيداً بما
تم إنجازه خالل انعقاد مؤتمر وزراء الزراعة
في الدول المنتجة للتمور الذي نالت شرف
تنظيمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي ،واستضافته العاصمة
أبوظبي بفندق قصر اإلمارات يوم 09
مارس  2019برعاية سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،وبالتعاون
مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
ووزارة التغير المناخي والبيئة ،هو بمثابة عالمة فارقة في دعم الجهود الدولية بهدف
إعداد االستراتيجية اإلطارية ،الستئصال سوسة النخيل الحمراء ،التي تشكل تهديداً على
أمننا الغذائي وقدرتنا على إنتاج التمور ذات الجودة والقيمة الغذائية العالية.
مؤكداً بأن هذه المبادرات هي تجسيد حي ،للتعاون اإلقليمي والدولي الناجح ،في مجاالت
حماية النخلة ،وتأكيد مكانتها المهمة ،في المسيرة االقتصادية والمجتمعية ،في األقطار
المنتجة للتمور في العالم ،وهنا ،كما أعرب معاليه عن تقديره الكبير ،لجهود كافة وزارات
الزراعة ،في الدول الشقيقة والصديقة ،وأحيي كذلك ،جهود المنظمات الدولية المختصة،
إنه لما يبعث على السرور حق ًا ،أن نشهد معاً ،هذا التعاون اإلقليمي والدولي المرموق،
في سبيل استئصال سوسة النخيل الحمراء ،والقضاء على آثارها السيئة ،على كل
المستويات .يقع الكتاب في  218صفحة من القطع الكبير ،باللغتين العربية واالنجليزية
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صدر عن األمانة العامة للجائزة
الكتاب السنوي 2019
صدر عن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي الكتاب
السنوي للجائزة  2019والذي تضمن كافة فعاليات وأنشطة ومشاركات الجائزة في
دورتها الحادية عشرة  ،2019كما تضمن أيضاً الكتاب توثيقاً مصوراً لحفل تكريم
الفائزين بالجائزة الدولية والجائزة المحلية ومسابقة النخلة في عيون العالم ،ومسابقة
النخلة بألسنة الشعراء  ،0192باإلضافة إلى توثيق للمهرجان الدولي الثاني للتمور
األردنية  16-18أكتوبر  2019والمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية  26-30نوفمبر
 ،2019والملتقى الدولي العاشر للتمور بأرفود بالمملكة المغربية  24-27أكتوبر ،2019
ومعرض ابوظبي الدولي للتمور  09-11نوفمبر  ،2019ومهرجان ليوا للرطب 17-27
يوليو  2019ومهرجان ليوا عجمان للرطب  31يوليو –  03أغسطس .2019
كما ضم الكتاب السنوي ملخصًا حول فعاليات المؤتمر الدولي لوزراء الدول المنتجة
والمصنعة للتمور بالعالم الذي استضافته العاصمة ابوظبي  09مارس  2019بهدف
وضع استراتيجية إطارية الستئصال سوسة النخيل الحمراء ودعم إنشاء صندوق ائتمان
لتنفيذ هذه االستراتيجية ،الذي نظمته الجائزة بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة (الفاو).
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الشجرة المباركة ،المجلد الحادي عشر
العدد األول مارس 2019
عدد خاص بعام التسامح ،صدر بالتوازي مع حفل
تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها الحادية عشرة 10
مارس 2019

الشجرة المباركة ،المجلد الحادي عشر
العدد الثاني أغسطس 2019
عدد خاص بالقيمة المضافة لشجرة نخيل التمر
بصفتها رمز ثقافي وقاسم تراثي مشترك بين كافة
الدول المنتجة للتمور

الشجرة المباركة ،المجلد الحادي عشر
العدد الثالث أكتوبر 2019
عدد خاص بمهرجانات التمور العربية في كل من
جمهورية السودان ،والمملكة األردنية الهاشمية،
والمملكة المغربية
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التسامح يتجلى في مهرجانات التمور العربية
“الشجرة المباركة” عدد خاص بالمهرجان الدولي الثاني
للتمور األردنية 2019
صدر عن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عدد خاص من
مجلة الشجرة المباركة بالتوازي مع انطالق
المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية
 2019حيث أشار معالي الشيخ نهيان مبارك
آل نهيان وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي في افتتاحية مجلة الشجرة المباركة
(أكتوبر  )2019بأن مهرجانات التمور العربية
التي تنظمها األمانة العامة للجائزة قد عكست
روح األخوة والتسامح والتعاون بنجاح كبير
بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والدول
العربية الشقيقة ،فقد خصصت دولة االمارات
وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” عام
 2019ليكون عاماً للتسامح بهدف ترسيخ
دولة اإلمارات عاصمة عالمية للتسامح وتأكيد
قيمة التسامح باعتبارها عم ً
ال مؤسسيًا
مستدام ًا من خالل مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق القيم والحوار
وتقبل اآلخر واالنفتاح على الثقافات المختلفة خصوصًا لدى األجيال الجديدة بما تنعكس
آثاره اإليجابية على المجتمع بصورة عامة.
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وتضمن العدد مجموعة من المقاالت العلمية ركزت على االبتكار من أجل مستقبلنا
في مجال األغذية والزراعة ،واألهمية التغذوية والصحية لزيت المستخلص من نوى
التمور العراقية ،والـعــــوامل التي تساعـــد على زيادة كفـــاءة المــــصيدة الفيرمــــونية
التجميعية لسوسة النخيل الحمراء ،والمشاكل التي تواجهه أقلمة نخيل التمر الناتج
عن زراعة األنسجة ،والمعتقدات الشعبية حول شجرة النخيل في السودان ،وإنتاج تمور
عضوية في ادارة اوقاف صالح الراجحي ،وأهمية الكبريت في إدارة مزارع النخيل ،وأهمية
سعف النخيل في حياة نخلة التمر ،وتقييم وتوصيف نخيل التمر بوادي كتم بالسودان،
ودور العمليات والممارسات الزراعية في الحد من انتشار سوسة النخيل الحمراء،
واستخدام أقراص فوسفيد األلومنيوم ،ونظرة عامة على الفاقد في ثمار نخيل البلح،
وهيكل التكاليف اإلنتاجية لتمور السكري في منطقة القصيم ،واآلفات الحيوانية غير
الحشرية التي تصيب النخيل.

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
تفوز بالجائزة العربية للمسؤولية االجتماعية عن فئة
الشراكات والتعاون الدولي

فازت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالجائزة العربية
للمسؤولية االجتماعية في دورتها الثانية عشرة  2019بالمركز األول عن فئة الشركات
والتعاون الدولي ،وتم تكريم الجائزة خالل حفل أقامته الشبكة العربية للمسؤولية
االجتماعية للمؤسسات مساء يوم األربعاء الموافق  02أكتوبر  2019بفندق ريتز كارلتون
بدبي.
وتعليقاً عن الفوز بالجائزة قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي يسعدنا أن نحظى بهذا التكريم الرفيع من الشبكة
العربية للمسؤولية االجتماعية ،والذي يأتي تأكيداً على مكانة الجائزة كمؤسسة وطنية
تعمل على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة ألصحاب السمو الشيوخ “حفظهم اهلل” في دعم
وتطوير البنية لزراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والعربي والدولي .كما
يأتي هذا التكريم إثر الفوز بالجائزة عن فئة الشراكات المجتمعية والتعاون حول مشروع
“المهرجان الدولي للتمور المصرية” الذي تنظمه األمانة العامة للجائزة في جمهورية
مصر العربية منذ خمس سنوات متوالية ( )2015-2019بمكرمة 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 ،وبالتعاون مع شركائنا
في جمهورية مصر العربية كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصالح
األراضي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) وعدد كبير من منظمات
المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص .وأكد بأن هذه الشراكة المجتمعية والتعاون
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تندرج في إطار مشروع الشراكة
والتعاون بين دول الجنوب جنوب
التي أقرتها منظمة األمم
المتحدة لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة  2030وفق أفضل
الممارسات الدولية.
وعن تفاصيل الفوز فقد أشار
سعادة الدكتور هالل حميد
ساعد الكعبي عضو مجلس
أمناء الجائزة ،رئيس اللجنة
المالية واإلدارية بالقول بأن
المشروع هو شراكة استراتيجية
لها رؤية واضحة تهدف إلى دعم
وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وانتاج وتصنيع التمور في جمهورية مصر
العربية تحت مظلة “المهرجان الدولي للتمور المصرية” ويتخلل مشروع الشراكة عدد
من المبادرات التنفيذية منها تأهيل مصنع سيوة الحكومي بمحافظة مطروح للتمور
وتمكين المزارعين من الحصول على شهادات الجودة والزراعة العضوية للتمور معتمدة
من جهات االختصاص األوروبية ،وتأهيل مجمع تمور الوادي الجديد بمحافظة الوادي
الجديد ،وإنشاء مخازن التمور المبردة في محافظة البحيرة .كما تم االنتهاء من إعداد
الخطة االستراتيجية القومية للتمور المصرية وغيرها من البرامج التي تم التوافق عليها
بين أطراف الشراكة لتحقيق الهدف المنشود.
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مشيراً إلى أننا نفخر ونعتز بما حققه
المهرجان الدولي للتمور المصرية بصفته
قصة نجاح تعبر عن شراكة مسؤولة
بين دولة اإلمارات العربية المتحدة
ممثلة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي ،وجمهورية مصر
العربية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة،
وبالتعاون مع الشركات الخاصة والمجتمع
المدني ،لتطوير البنية التحتية لقطاع
النخيل وتصنيع التمور المصرية .كما
حظي المهرجان برعاية فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسي ،وبمكرمة من سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
“حفظه اهلل” واهتمام معالي الشيخ نهيان
مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس
مجلس أمناء الجائزة.

إعالن الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي بدورتها الثانية عشرة

نهيان مبارك :يعتمد أسماء الفائزين بالجائزة

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 قدمًا 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 الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،يوم األربعاء  12فبراير  ،2020في قصر اإلمارات
بالعاصمة أبوظبي ،أعلن فيه أسماء الفائزين في الجائزة بدورتها الثانية عشرة بحضور
الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي ،عضو مجلس األمناء ،أمين عام مجلس أبوظبي
للجودة والمطابقة ،وأعضاء اللجنة العلمية للجائزة وحضور األستاذ مسلم عبيد الخالص
العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة .مؤكداً بأننا فخورون بالمستوى الرفيع الذي
وصلت إليه الجائزة خالل دورتها الثانية عشرة بفضل الثقة الكبيرة وتوجيهات معالي
الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء الجائزة.
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الفائزون بالجائزة
وأضاف أمين عام الجائزة لقد تم تحديد الفائزين في الدورة الثانية عشرة للجائزة وفقًا
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

الدكتورة إكرام بليلو ،جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية  /المملكة العربية السعودية

فئة المشاريع التنموية واالنتاجية الرائدة

الجامعة األمريكية في بيروت  /الجمهورية اللبنانية

فئة االبتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي

مؤسسة النخلي /دولة اإلمارات العربية المتحدة

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

األستاذ الدكتور :كازو شينوزاكي  /اليابان
والدكتورة :حسناء الحراق  /المملكة المغربية

احصائيات الجائزة
من جهته فقد أكد الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة على أن
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي قد تميزت في دورتها الثانية عشرة
بمجموعة من النقاط أَبْرَزُهَا وصل عدد المتقدمين إلى  141مرشح يمثلون  28دولة
حول العالم ،حيث سجلت فئة البحوث والدراسات المتميزة كعادتها أعلى نسبة مشاركة
بلغت  59مشارك،
فئة
تلتها
االبتكارات الرائدة
بـ  39مشارك ،وفئة
الشخصية المتميزة
 22مشارك ،وفئة
المشاريع التنموية
 16مشارك ،علماً
بأن منهجية العمل
في األمانة العامة
تتسم
للجائزة
بالشفافية العالية
والحيادية التامة.
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إعالن أسماء الفائزين بجائزة المزارع المتميز والمزارع
المبتكر باإلمارات بدورتها الثالثة 2020
من جانبه ،فقد أشار األستاذ مسلم عبيد
بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة
الفوعة بأن جائزة المزارع المتميز والمزارع
المبتكر التي تنظمها شركة الفوعة بالتعاون مع
األمانة العامة للجائزة بالتعاون ،قد استقطبت
خالل دورتها الثالثة نخبة من أصحاب المزارع
المتميزين على مستوى الدولة بلغ عددهم
 135مزارعاً ممن لديهم أفضل وأجود مزارع
النخيل بدولة االمارات تركزت منافساتهم
ضمن أربع فئات هي فئة المزارع الصغيرة
والمتوسطة والفوق متوسطة والكبيرة ،حيث
تم استبعاد فئة االبتكار الزراعي لهذا العام
وذلك لعدم وجود منافسين عليها .كما تم تحديد الفائزين بالجائزة وفقًا للمعايير واآلليات
المتبعة في منح الجائزة،
كما أكد مسلم عبيد على 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 .وأضاف أنه بناء على تقرير اللجنة العلمية وتحكيم
المزارع من قبل خبراء في شركة الفوعة .فقد جاءت النتائج على النحو التالي:

فئة المزرعة الصغيرة

الفائز بالمركز الثاني :حمامة حسين خليفة قريوش القبيسي

فئة المزرعة المتوسطة

الفائز بالمركز األول :الشيخة عهود فيصل عبد اهلل احمد المعال
الفائز بالمركز الثاني :أحمد خليفة سيف محمد المزروعي وشركائه

فئة المزرعة فوق المتوسطة

الفائز بالمركز األول :سلطان أحمد غانم السويدي
الفائز بالمركز الثاني :سعيد خليفة سيف محمد المزروعي وشركائه

فئة المزرعة الكبيرة

الفائز بالمركز األول :عبد اهلل علي راشد عبد اهلل الحمودي
الفائز بالمركز الثاني :محمد أحمد سيف المزروعي
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برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك تنظمها األمانة العامة للجائزة

إعالن أسماء الفائزين بمسابقة “النخلة بألسنة الشعراء”
بدورتها الرابعة 2020

أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عن أسماء
الفائزين بمسابقة “النخلة بألسنة الشعراء” بدورتها الرابعة  2020التي تنظمها الجائزة
برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،رئيس مجلس
أمناء الجائزة ،وجاءت النتائج على
النحو التالي:
1.1فاز بالمركز األول الشاعر حسن علي داهم األحبابي عن قصيدة بعنوان “شعار
أهل شبه الجزيرة”
2.2فاز بالمركز الثاني الشاعر ظاهر هندي الغزال عن قصيدة بعنوان “بلقيس
البوادي”
3.3فاز بالمركز الثالث الشاعر محمد خليف صلبي العنزي عن قصيدة بعنوان “صاحبة
مريم”
حيث بلغ عدد المشاركين اإلجمالي في المسابقة بدورتها الرابعة  54شاعراً وشاعرة
يمثلون  14دولة عربية َ
نَظمُوا قصائدهم باللهجة النبطية في حب النخلة وفضلها
وأثرها .جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،عقب استالم نتائج تقييم األعمال الشعرية
المشاركة من قبل لجنة تحكيم متخصصة بالشعر النبطي والنقد األدبي.
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وأضاف أمين عام الجائزة أن مسابقة “النخلة بألسنة الشعراء” تهدف الى توظيف الشعر
النبطي كوسيلة مهمة في تنمية وعي الجمهور ألهمية شجرة نخيل التمر من الناحية
التراثية والزراعية والغذائية واالقتصادية .وتعزيز ثقافة نخيل التمر إلحياء أحد أغراض
الشعر (وصف شجرة النخيل) ورفد المكتبة العربية والساحة الشعرية بنوعية مميزة
من القصائد في حب النخلة ،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.

إعالن أسماء الفائزين في مسابقة “النخلة في عيون العالم”
بدورتها الحادية عشرة 2020
بمشاركة  301صور من  91مصور يمثلون  13دولة حول العالم

أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أسماء الفائزين
بمسابقة التصوير الدولية “النخلة في عيون العالم” بدورتها الحادية عشرة  2020التي
تنظمها الجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس
أمناء الجائزة ،حيث جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز األول فازت به المصورة نمارق اللمكي
المركز الثاني فاز به المصور عبد الرحمن البريح
المركز الثالث فاز به المصور يوسف أحمد البادي
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،معرباً عن سعادته عما حققته المسابقة
خالل إحدى عشر سنة بما يعزز من عالقة اإلنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن
التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر .وخلق
فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين من كافة أنحاء العالم .وإبراز
المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر من خالل الصورة الفوتوغرافية
وتشجيع ارتباط اإلنسان باألرض والبيئة.
وأضاف أمين عام الجائزة بأن الدورة الحادية عشرة من المسابقة تميزت بمشاركة 91
مصور يمثلون  13دولة حول العالم ،وبلغ عدد الصور المشاركة  301من أجمل الصور
التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر وعالقتهم الحميمة بالشجرة المباركة.
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54عدسة المصور عمار السيد أحمد

الفصل الثالث

حصـــاد إقليــمي

المملكة األردنية الهاشمية

الجائزة تبحث تحضيرات المهرجان الدولي الثاني
للتمور األردنية 2019

التقى سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة االمارات العربية المتحدة في المملكة
األردنية الهاشمية صباح  18سبتمبر  2019في مكتبه في العاصمة األردنية عمّان بوفد
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي برئاسة سعادة أ.د عبد الوهاب أمين
عام الجائزة ،الذي قام بزيارة المملكة األردنية الهاشمية خالل الفترة  14-19سبتمبر
 ،2019وتم خالل اللقاء مناقشة التحضير لتنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور
األردنية بعمّان 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 إبراهيم
الشحاحدة وزير الزراعة األردني بحضور المهندس حازم سليم الصمادي مدير مديرية
التعاون الدولي واالتفاقيات التجارية بوزارة الزراعة األردنية والمهندس أنور الحداد
رئيس مجلس إدارة جمعية التمور األردنية ،استعرضوا فيه تحضيرات اللجنة المنظمة
لعقد المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية في أكتوبر القادم بما يساهم في دعم
وتطوير قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية.
وفي إطار التحضير للمهرجان التقى أمين عام الجائزة بسعادة األستاذ الكسيس بونتي
ممثل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) لدى المملكة األردنية الهاشمية،
بحث معه آليات التعاون النجاح الدورة الثانية من المهرجان الدولي للتمور األردنية .2019
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المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ينطلق
 16أكتوبر 2019

بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردنية
إبراهيم الشحاحدة :المهرجان حقق قفزة نوعية في دعم وتطوير
التمور األردنية
عبد الوهاب زايد 65 :مزارع وشركة منتجة من  4دول عربية
و  17باحث مشارك في الندوة العلمية

أعلنت وزارة الزراعة في المملكة األردنية الهاشمية عن فعاليات المهرجان الدولي
الثاني للتمور األردنية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
وجمعية التمور األردنية في العاصمة األردنية عمان خالل الفترة  16-18تشرين األول/
أكتوبر  .2019بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،جاء ذلك في كلمة معالي
المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة األردني خالل مؤتمر صحفي عقد بفندق
انتركونتيننتال عمّان يوم  14سبتمبر  2019بحضور سعادة أحمد علي محمد البلوشي
سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بالمملكة األردنية الهاشمية ،وسعادة الدكتور عبد
الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،والمهندس أنور حداد مدير جمعية التمور األردنية ،وعدد من ممثلي
المنظمات الدولية المقيمين باألردن.
وأضاف معالي الوزير بأن هذا المهرجان جاء تأكيداً على عمق العالقات األخوية والتاريخية
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بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية في إطار مذكرة التفاهم
الموقعة بأبوظبي بتاريخ  10/3/2019بين 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 ملموسًا ،إذ يقدر إنتاج المملكة
من تمور المجهول حوالي  14%من اإلنتاج العالمي.
من جهته قال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة 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 ،يأتي
تنظيم المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بهذا المستوى أسوة بالنجاح الذي حققته
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي خالل السنوات الماضية في عدد من
الدول العربية ،بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة االمارات العربية المتحدة «حفظه اهلل» وتوجيهات صاحب السمو 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،
ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.
وفي نفس اإلطار فإن سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في عمّان لم تألوا جهداً في
تقديم كافة التسهيالت والدعم لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق تلك األهداف السامية.
والعمل يداً واحدة من أجل االرتقاء بقطاع النخيل والتمور األردنية ودعم وتنشيط تمور
المجهول على وجه الخصوص .مضيفًا بأن عدد المشاركين بالمهرجان بدورته الثانية
بلغ  65مزارع ًا وشركة متخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور يمثلون أربع دول عربية
هي المملكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان واالمارات
العربية المتحدة .كما يتضمن المهرجان عقد ندوة علمية يشارك فيها أكثر من  17باحثًا
وأكاديميًا من  7دول عربية.
وأكد المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور األردنية أن هذه الجائزة تشكل قيمة
مضافه لمنتجات التمور األردنية وهذا سيشكل أثر إيجابي للحالة االقتصادية للقطاع
الزراعي ،وثمّن دور وزارة الزراعة في دفع عجلة التسويق لهذا المحصول الريادي
والمهم .وأضاف حداد أن دور اإلمارات يشكل رافعة في دعم هذا المحصول من خالل
هذه الجائزة.
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برعاية جاللة الملك عبد اهلل الثاني وبدعم منصور بن زايد آل نهيان

افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية
بعمّان 2019

بإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية التمور األردنية
إبراهيم الشحاحدة :مهرجان التمور األردنية يؤسس لمستقبل
واعد لالقتصاد الزراعي
أحمد البلوشي :المهرجان يعزز العالقة األخوية بين اإلمارات
واألردن احتفاء بعام التسامح
عبد الوهاب زايد :نخيل التمر يعزز األمن الغذائي ويدعم التنمية
المستدامة
أنور الحداد :المهرجان ثمرة مباركة للجهود الرسمية والرواد
األوائل الذين استثمروا في زراعة النخيل
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برعاية جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين “حفظه اهلل” ملك المملكة األردنية
الهاشمية شهد معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة مندوب راعي المهرجان،
وبحضور سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بعمان،
وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي ،تم افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية صباح يوم  16أكتوبر 2019
الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ووزارة الزراعة األردنية
وجمعية التمور األردنية ،كما شهد حفل االفتتاح تسعة عشر سفير دولة من أعضاء
السلك الدبلوماسي المقيم في األردن وحشد كبير من الباحثين وأصحاب المزارع ومنتجي
التمور والشركات في المملكة األردنية الهاشمية.
حيث أكد معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة في كلمته خالل حفل االفتتاح
على األهمية االستراتيجية لهذا المهرجان بصفته عالمة فارقة في زراعة النخيل وإنتاج
وصناعة وتسويق التمور األردنية خصوصًا تمور المجهول لما تمثله من أهمية تنافسية
داعمة لالقتصاد األردني ،حيث بلغت أعداد نخيل التمر في المملكة األردنية الهاشمية ما
يقارب نصف مليون شجرة نخيل ،ويعتبر صنف المجهول أحد أهم األصناف التي يتميز
بها األردن ويُشكل إنتاجه ما يقارب  14%من اإلنتاج العالمي من هذا الصنف المميز،
فقد سعت وزارة الزراعة للتعاون مع كافة الشركاء إلقامة المهرجان الدولي الثاني للتمور
األردنية بهدف عرض أجود أصناف التمور كالمجهول وتوثيق الروابط بين المزارعين
ومنتجي ومصنعي التمور والمشترين الدوليين لضمان توقيع عقود شراء دولية .وخلق
روح التنافس اإليجابي بين مزارعي النخيل وتطوير األنشطة اإلبداعية في اإلدارة
واإلنتاج للوصول الى مستويات عالية من اإلنتاجية والجودة.
من جهته فقد أشار سعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة
بعمان بأن تنمية نخيل التمر في بلدينا ،يحتل أولوية خاصة على خارطة التنمية الزراعية
واالقتصادية ،لما يمثله نخيل التمر في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية
الهاشمية ،من أهمية اقتصادية متزايدة لتعزيز األمن الغذائي من خالل تنمية واستغالل
قِصَص
مواردنا الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة .وأن هذا المهرجان يُعْتَبَرْ أحد
ِ
النجاح والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين التي تسعى بها القيادة الرشيدة لتوثيق
أواصر التالحم وذلك لتعزيز األمن الغذائي من خالل تنمية واستغالل مواردنا الطبيعية،
وأن المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية جاء ليؤكد على عمق العالقات الثنائية
التاريخية بين البلدين ،والتعاون الوثيق الذي يربط بين الشعبين والدولتين بقيادة
رشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وشقيقه جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحسين ،عاهل المملكة األردنية
الهاشمية ،حفظهما اهلل.
من ناحية أخرى ،فقد أشار سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في تصريح صحفي إلى أن هذا المهرجان يأتي
في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ،وبالتزامن مع احتفاالت دولة اإلمارات
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العربية المتحدة بعام التسامح  ،2019وتأكيداً على عمل العالقات األخوية والتاريخية بين
الشعبين والبلدين الشقيقين ،حيث يحظى المهرجان وللعام الثاني على التوالي برعاية
سامية من جاللة الملك عبد اهلل الثاني ،ملك المملكة األردنية الهاشمية .ودعم سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،مثمنًا
دور كافة الشركاء في إنجاح المهرجان وعلى رأسهم وزارة الزراعة األردنية وجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وجمعية التمور األردنية ،إلبراز الوجه المشرق
لألردن والدور الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومساهمتها الفاعلة في صنع
الحضارة اإلنسانية ومكانتها المرموقة على الصعيدين العربي والعالمي.
من جهته فقد أشار سعادة المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور األردنية في كلمته
خالل حفل االفتتاح إلى ان انضمام األردن ضمن قائمة الدول المنتجة للتمور في عام
 2017يأتي ثمرة مباركة للجهود الرسمية ولجهود المزارعين والرواد األوائل الذين
تحملوا مخاطر الريادة واستثمروا في هذا المجال أموا ً
ال تجاوزت نصف المليار دوالر بحيث
بلغ عدد النخيل المثمر في االردن ما يتجاوز النصف مليون شجرة بمعدل نمو سنوي
تجاوز  8%تنتج حتى االن حوالي  25ألف طن ما شكل  14%من انتاج تمور المجهول في
العالم واصبحت تمور المجهول االردنية عالمة فارقة مطلوبة في السوق العالمي حيث
يصدر االردن حوالي  % 50من انتاجه من هذا الصنف.

62

 17باحثاً وخبيراً دولياً في زراعة النخيل من  7دول
يشاركون بأعمال الندوة العلمية للمهرجان الدولي
الثاني للتمور األردنية 2019

ناقش  17باحثًا وخبيراً دولي ًا في زراعة النخيل وإنتاج التمور في اليوم الثاني للمهرجان
عدداً من األوراق العلمية ضمن أربع جلسات رئيسية ففي الجلسة العلمية األولى بعنوان
“جودة التمور وتطويرها” ترأسه الدكتور سمير الشاكر من العراق ،فقد استعرض
الدكتور عماد سعد من اإلمارات في الورقة العلمية األولى استراتيجية األمانة العامة
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في دعم وتطوير زراعة النخيل
وإنتاج التمور في المنطقة العربية ،ثم قدم الدكتور عامر الجبارين من األردن ورقته
العلمية بعنوان سلسلة القيمة المضافة في التمور وتسويقها ،عقب ذلك قدم الدكتور
عبد اهلل بن عبد اهلل من تونس ورقة علمية بعنوان العوامل المحددة للحصول على جودة
التمور ،واختتمت الجلسة العلمية األولى بورقة علمية بعنوان “تجفيف التمور باستخدام
التقنيات الحديثة” قدمها المهندس طارق بن بشير من الجزائر.
وفي الجلسة العلمية الثانية التي تراسها الدكتور محمد العالوي من األردن فكانت بعنوان
“سوسة النخيل الحمرا” قدم الدكتور ميشيل فرري ورقة علمية بعنوان “خطة العمل
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حضور تجاري دولي رفيع المستوى 13 :ملحق تجاري
و  14مستثمر أجنبي يعقدون

 72لقاء ثنائي مع منتجي التمور األردنية
خالل أيام من مهرجان 2019

سجل المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية الذي يعقد بفندق انتركونتيننتال عمان
خالل الفترة  16-18أكتوبر  2019في يومه األول والثاني حضور مميزاً لرجال األعمال
والمستثمرين والحقين التجاريين ،حيث وصل عددهم في اليوم األول  13ملحق تجاري
( 4عرب و 9أجانب) ،وفي اليوم الثاني للمهرجان حضر  10ملحقين تجاريين ( 3عرب و
 7أجانب) ،باإلضافة إلى حضور  14رجل أعمال ومستثمر أجنبي من  9الدول هي (كندا،
وبريطاني ،وايرالندا ،والمغرب ،والهند وموريتانيا ،وتونس ،والسعودية ،وفلسطين)
حيث كان المهرجان حاف ً
ال عقد خالل يومين أكثر من  72اجتماع عمل لقاء عمل ثنائي
( )B2Bبين  26شركة منتجة للتمور األردنية المشاركة بالمهرجان وبين نظرائهم 13
ملحق تجاري و  14مستثمر أجنبي .حيث تمخضت تلك االجتماعات عن توقيع عدد من
عقود التصدير للتمور األردنية.
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تكريم  8فائزين بمسابقة التمور األردنية 2019

بمشاركة  59مزارع ومنتج للتمور األردنية
ضمن ثمان فئات

شهد معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة ممثل راعي المهرجان جاللة
الملك عبد اهلل الثاني حفظه اهلل ،وسعادة أحمد علي محمد البلوشي سفير دولة اإلمارات
العربية المتحدة بعمّان وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية
لنخيال لتمر واالبتكار الزراعي ،خالل حفل افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية
 16أكتوبر  2019بفندق انتركونتيننتال عمان ،تكريم الفائزين بمسابقة التمور األردنية
في دورتها الثانية  2019وكانت النتائج على النحو التالي:
 - 1فئة أفضل بحث علمي تطبيقي لصنفي المجهول والبرحي باألردن
فاز بها الدكتور نعيم ذياب مزاهرة
- 2فئة أفضل إنتاج لتمور المجهول في األردن
فاز بها مزارع وردة الرمل وندعو المهندس طارق محمد حسن الجنيدي لتسلم الجائزة
- 3فئة أفضل إنتاج لصنف البرحي (البلح) األردني
فاز بها مزارع لينة للتمور وندعو السيد قصي غوانمة لتسلم الجائزة
- 4فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور األردنية
فاز بها شركة مزاج الغذاء الجيد وندعو السيد اياد أبو عوض لتسلم الجائزة
 - 5فئة أفضل منتج غذائي من التمور األردنية
فاز بها السيد سالم ايليا نينو
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 - 6فئة أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر باألردن
فازت بها مزارع جنات عدن وندعو السيد ثائر فيصل العدوان لتسلم الجائزة
 - 7فئة أفضل ابتكار في مجال النخيل والتمور باألردن
فازت بها مزارع تالل النور للتمور وندعو السيد محمد إبراهيم حسين لتسلم الجائزة
 - 8فئة أفضل مشغل (بيت تعبئة أو مصنع) للتمور باألردن
فاز بها مزارع تمارا وندعو السيد إبراهيم عيد الناعوري لتسلم الجائزة

تكريم الشخصيات المؤثرة
كما قام معالي الوزير ممثل راعي المهرجان بتكريم الشخصيات المؤثرة في قطاع نخيل
التمر بالمملكة األردنية الهاشمية ،حيث تم تكريم كل من األسماء التالية:
1.1معالي الدكتور محمود الدويري – وزير زراعة سابق ونائب مدير عام منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) سابقاً
2.2السيد صالح عبد القادر الغول ،مالك مزارع الغول
3.3الدكتورة منى مشعل باحثة في مجال النخيل ،المركز الوطني للبحوث الزراعية
4.4المرحوم إبراهيم حمدان ،يستلمها ابنه احمد إبراهيم حمدان
يذكر بأن عدد المشاركين في مسابقة التمور األردنية في دورتها الثانية  2019بلغ 59
مشارك من مختلف مزارع نخيل التمر باألردن ،كما اتسمت المسابقة بمشاركة أصناف
التمور األردنية الفاخرة مع التركيز على المجهول وأفضل منتج غذائي باإلضافة على
التركيز في البحوث المقدمة اصبحت أكثر اختصاص بالمجهول ،المسابقة بشكل عام
مهمة وخلقت سمعة طيبة للمهرجان
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فر حة عارمة وسط المشاركين والزوار في ختام المهرجان
الدولي الثاني للتمور األردنية 2019
د .عبد الوهاب زايد :نخيل التمر يعزز األمن الغذائي ويدعم
التنمية المستدامة
م .أنور حداد :زيادة في عدد ونوعية المشاركين والمشترين وفي
صادرات التمور األردنية
اختتم المهرجان الدولي الثاني للتمور
األردنية  2019أعماله في العاصمة
األردنية عمان ،وسط فرحة عارمة من
المشاركة وزوار المهرجان لما حققه من
نتائج تفوق المتوقع على مختلف الصعد
والمستويات ،والذي نظمته جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
بالتعاون مع وزارة الزراعة األردنية
وجمعية التمور األردنية خالل الفترة 16
  18تشرين األول /أكتوبر  2019بفندقانتركونتيننتال عمان.
ويقول سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي ،لقد شكل المهرجان الدولي للتمور األردنية خالل عامين فقط عالمة
فارقة ودفعة قوية للتمور األردنية وخصوص ًا تمر المجهول ،حيث أسس المهرجان لبنية
تحتية طويلة المدى لتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة األردنية
الهاشمية ،فقد حظي المهرجان برعاية سامية من جاللة الملك عبد اهلل الثاني بن الحسين
ملك المملكة األردنية الهاشمية ،ودعم 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 األمناء ،كما يأتي المهرجان
في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ،وبالتزامن مع احتفاالت دولة اإلمارات
العربية المتحدة بعام التسامح  ،2019مثمن ًا دور كافة الشركاء في إنجاح المهرجان وعلى
رأسهم وزارة الزراعة األردنية وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
وجمعية التمور األردنية ،إلبراز الوجه المشرق لألردن والدور الريادي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ومساهمتها الفاعلة في صنع الحضارة اإلنسانية ومكانتها المرموقة
على الصعيدين العربي والعالمي.

71

وأضاف أمين عام الجائزة لقد ساهمت الجائزة خالل خمس سنوات ماضية في إعطاء
دفعة قوية للتمور العربية بد ًء من تنظيم مهرجان التمور المصرية ألربع سنوات متتالية
( ،)2015-2018الى تنظيم مهرجان التمور السودانية لثالث سنوات متوالية (2017-
 ،)2019وأخيراً مهرجان التمور االردنية لعامين على التوالي (.)2018-2019
كما أكد سعادة المهندس أنور الحداد رئيس جمعية التمور األردنية على األهمية الخاصة
التي يمثلها هذا المهرجان لصالح التمور األردنية سواء بارتفاع مستوى التنظيم اإلداري
والفني للمهرجان ،وزيادة في عدد األجنحة المشاركة في المهرجان من  50جناح إلى 68
جناحاً وتنوع المشاركين من مزارعين الى شركات تعنى بالتعبئة والتغليف ،باإلضافة
الى مضاعفة القيمة التشجيعية للفائزين بجوائز مسابقة التمور األردنية من  1000الى
 2000دينار أردني .وزيادة في عدد التجار والمشترين اللذين استجابوا للدعوة من 14 – 7
تاجر دولي .وزيادة في صادرات التمور األردنية حوالي  2000طن ،عن العام الماضي،
وانخفاض التمور المستوردة من الخارج حوالي  1000طن .مع زيادة طلب المستهلك على
التمور األردنية.
وأضاف رئيس جمعية التمور األردنية بأن انضمام األردن ضمن قائمة الدول المنتجة
للتمور في عام  2017يأتي ثمرة مباركة للجهود الرسمية ولجهود المزارعين والرواد
االوائل الذين تحملوا مخاطر الريادة واستثمروا في هذا المجال أموا ً
ال تجاوزت النصف
مليار دوالر بحيث بلغ عدد النخيل المثمر في االردن ما يتجاوز النصف مليون شجرة
بمعدل نمو سنوي تجاوز  8%تنتج حتى االن حوالي  25ألف طن ما شكل  14%من انتاج
تمور المجهول في العالم واصبحت تمور المجهول االردنية بفضل المهرجان عالمة فارقة
مطلوبة في السوق العالمي حيث يصدر االردن حوالي  % 50من انتاجه من هذا الصنف.
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جمهـوريـة السودان
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تحضيرات المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية
على قدم وساق
وزير الزراعة السوداني يستقبل وفد األمانة العامة
للجائزة ويثمن جهود اللجنة المنظمة

استقبل معالي المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات والموارد الطبيعية
في جمهورية السودان في مكتبه صباح يوم  05نوفمبر  ،2019وفد األمانة العامة لجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي برئاسة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد
أمين عام الجائزة ،استعرض مع سعادته تحضيرات المهرجان الدولي الثالث للتمور
السودانية الذي سيقام في قاعة الصداقة بالخرطوم خالل الفترة  30 – 26نوفمبر .2019
ووجه معاليه الشكر والتقدير الى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على دعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى
العربي ،كما ثمن جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الذي تنظمه للعام الثالث على
التوالي الجائزة بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات والموارد الطبيعية وجمعية فالحة
ورعاية النخيل السودانية .مؤكداً على عمق العالقات الثنائية التاريخية بين البلدين
والشعبين الشقيقين.
كما قام سعادة أمين عام الجائزة بزيارة خاصة يوم  05نوفمبر  2019إلى سعادة حمد
محمد حميد الجنيبي سفير دولة االمارات العربية المتحدة بالخرطوم ،استعرض خاللها
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تحضيرات المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية وأثنى على دور سفارة دولة اإلمارات
بالخرطوم وأنها لم تألوا جهداً في تعاونها ودعمها للمهرجان خالل السنوات الثالث
الماضية.
من جهة ثانية قام سعادة أمين عام الجائزة بزيارة يوم  06نوفمبر  2019إلى سعادة
الدكتور باباغانا أحمدو ،الممثل المقيم لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
بجمهورية السوان ،ناقش معه سبل التعاون إلنجاح فعاليات المهرجان الدولي الثالث
للتمور السودانية .2019
كما أكد سعادة أمين عام الجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد حرصه على النجاح الذي حققه
المهرجان في دورته األولى  2017والثانية  2018من إنجازات بفضل توجيهات ودعم
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 األمناء.
من جهته فقد عبر سعادة البروف أحمد علي قنيف رئيس مجلس أمناء جمعية فالحة
ورعاية النخيل السودانية عن تقديره لدور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر بالسودان والعالم العربي عمومًا بعد أن
حققت نجاحاً ملموساً في تنظيم مهرجان التمور السودانية ومهرجان التمور المصرية
ومهرجان التمور األردنية.
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تحت رعاية معالي الدكتور عبد اهلل حمدوك ومشاركة عربية واسعة

الخرطوم تستضيف المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية

عقدت اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية مؤتمراً صحفياً في منبر
“سونا” بوكالة األنباء السودانية صباح يوم  25نوفمبر  2019بحضور سعادة المهندس
عبد القادر تركاوي وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية وسعادة األستاذ حمد حميد
الجنيبي سفير دولة االمارات العربية المتحدة في الخرطوم ،وسعادة الدكتور عبد الوهاب
زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وسعادة الدكتور نصر
الدين شلقامي رئيس مجلس أمناء جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية باإلنابة.
وأعرب التركاوي عن سعادته للمشاركة العربية الواسعة في المهرجان بدورته الثالثة
بعد أن حققت الجائزة نجاحًا ملموسًا في تنظيم مهرجان التمور السودانية بدورته األولى
والثانية على التوالي .كما أشاد بالرعاية الكريمة للمهرجان الذي يشكل عالمة فارقة في
تطوير قطاع نخيل التمر بالسودان ونقطة فاصلة في دعم المزارعين وإتاحة الفرصة
لهم لالطالع على أفضل الممارسات الزراعية بنخيل التمر عبر المشاركة العربية النوعية
حيث سوف تشارك أكثر من  15جهة من المؤسسات والمنظمات والشركات يمثلون دولة
االمارات ومصر واألردن والمملكة المغربية والسعودية باإلضافة الى أكثر من  150مزارع
نخيل من جمهورية السودان.
من جهته أكد سعادة االستاذ حمد حميد الجنيبي سفير دولة االمارات العربية المتحدة في
الخرطوم ،بأن المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية جاء ليؤكد على عمق العالقات
الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين ،وعلى الثقة الكبيرة لصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة حفظه اهلل،
وفخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهاني رئيس المجلس العسكري بالسودان ،من
أجل العمل سوياً لتطوير وتنمية قطاع التمور السودانية.
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كما أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي بأن المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية يأتي للتأكيد على
المكانة الدولية للجائزة ودورها البناء في تطوير قطاع نخيل التمر واالرتقاء به على
المستوى العربي والدولي.

برعاية معالي الدكتور عبد اهلل حمدوك رئيس مجلس الوزراء بالسودان
ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة باإلمارات

افتتاح المهرجان الدولي الثالث للتمور
السودانية بالخرطوم 2019
بإشراف األمانة العامة للجائزة بالتعاون مع وزارة الزراعة
وجمعية النخيل السودانية

راعي المهرجان :شكراً دولة االمارات العربية المتحدة
على دعم قطاع نخيل التمر بالسودان

تحت رعاية معالي الدكتور عبد اهلل حمدوك رئيس مجلس الوزراء االنتقالي شهدت
العاصمة السودانية افتتاح المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية يوم الثالثاء 26
نوفمبر  2019بقاعة الصداقة بحضور معالي الدكتور عمر بشير مانيس وزير شؤون
مجلس الوزراء ممثل راعي المهرجان ،ومعالي المهندس عيسى عثمان الشريف وزير
الزراعة والموارد الطبيعية وسعادة األستاذ حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة االمارات
العربية المتحدة بالخرطوم ،وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وسعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو
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مجلس أمناء الجائزة وسعادة الدكتور أحمد علي قنيف رئيس مجلس أمناء جمعية فالحة
ورعاية النخيل السودانية.
حيث أكد راعي الحفل في كلمته خالل حفل االفتتاح على أهمية العالقة التاريخية المتميزة
التي تربط جمهورية السودان ودولة االمارات العربية المتحدة على مختلف األصعدة 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 الثالث على التوالي.
كما أكد سعادة األستاذ حمد محمد حميد الجنيبي سفير دولة االمارات العربية المتحدة
في الخرطوم في كلمة
االفتتاح على أهمية
دعم
في
المهرجان
العالقات المتينة بين دولة
اإلمارات العربية المتحدة
وجمهورية السودان ،حيث
يُعْتَبَر المهرجان الدولي
للتمور السودانية على
مدى ثالث سنوات متتالية،
والمسابقات
واألنشطة
المرافقة له ،بمثابة حدث
وطني ،وأعرب الجنيبي عن
تقديره للتعاون الكبير من
كافة جهات االختصاص
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في السودان التي أبدت استعدادها للتعاون وتوفير الدعم الالزم إلنجاح هذا المهرجان،
إلى جانب جهود األمانة العامة للجائزة ،وسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة بالخرطوم.
كما أشار معالي المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والموارد الطبيعية إلى أننا
نشهد اليوم انطالق العرس الوطني للتمور السودانية بدورته الثالثة ،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 التسامح ،فنقول شكراً دولة اإلمارات العربية المتحدة .كما نفخر ونعتز
برعاية معالي الدكتور عبد اهلل حمدوك رئيس مجلس الوزراء على رعايته الكريمة
ودعمه للقطاع الزراعي وزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل خاص .ودعم وتوجيهات
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة،
بدولة االمارات العربية المتحدة.
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وقد أشار سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي أن تنظيم هذا المهرجان يأتي بمبادرة كريمة من سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،ومتابعة واهتمام معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح،
رئيس مجلس أمناء الجائزة ،وبإشراف األمانة العامة للجائزة وبالتعاون مع الشركاء
االستراتيجيين بهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور بالسودان.
وأشار سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي ،عضو مجلس أمناء الجائزة ،إلى أن
إقامة المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية بالخرطوم يهدف إلى االرتقاء بقطاع
النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور السودانية ،وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها
المزارع السوداني.
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خالل المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية 2019

 150عارض يمثلون  6دول ،و  6تجار تمور من لبنان
والمغرب والهند
تحــت رعايــة معالــي الدكتــور عبــد اهلل حمــدوك رئيــس مجلــس الــوزراء ،شــهدت
العاصمــة الســودانية افتتــاح المهرجــان الدولــي الثالــث للتمــور الســودانية صبــاح يــوم 26
نوفمبــر  2019بقاعــة الصداقــة بالخرطــوم ،بمشــاركة ســودانية وعربيــة واســعة وصلــت
الــى  150عــارض
يمثلــون ســتة دول
هــي دولــة االمــارات
العربيــة المتحــدة،
وجمهوريــة مصــر
العربيــة ،والمملكــة
العربيــة الســعودية،
والمملكــة األردنيــة
الهاشــمية وماليزيــا،
وجمهوريــة الســودان،
باإلضافــة إلــى خمــس
مســتثمرين اثنــان
مــن الهنــد واثنــان
مــن لبنــان واثنــان مــن
المملكــة المغربيــة ،وســط حضــور شــعبي كبيــر مــن مختلــف فئــات المجتمــع باإلضافــة
الــى رجــال األعمــال والشــركات التــي أتــت خصيصــاً لالطــاع علــى أفضــل التمــور
الســودانية وإتاحــة الفرصــة للمزارعيــن والمنتجيــن لعقــد صفقــات تجاريــة مع الشــركات،
حيــث شــكل المهرجــان فــي دورتــه الثالثــة منعطفـاً رئيســياً فــي زراعــة النخيــل وصناعــة
وإنتــاج وتصديــر التمــور الســودانية.
حيث بلغ عدد األجنحة المخصصة لمزارعي نخيل التمر حوالي  100جناح ،باإلضافة إلى
 30جناح للحرف والصناعات التراثية التي يعتمد إنتاجها على مخلفات شجرة نخيل التمر،
هذا المهرجان الذي نظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون
مع وزارة الزراعة والموارد الطبيعية وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية ،يُعْتَبَر
واحداً من بين سلسلة مهرجانات التمور العربية التي تنظمها األمانة العامة للجائزة
في كل من جمهورية مصر العربية ألربع سنوات متتالية ،والمملكة األردنية الهاشمية
لسنتين متتاليتين ،وجمهورية السودان لثالث سنوات متتالية ،والجمهورية اإلسالمية
الموريتانية  2020وتحظى بدعم وتوجيهات 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.
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خالل حفل افتتاح المهرجان الدولي الثالث للتمور
السودانية بدورته الثالثة

“الجائزة” مع وزير الزراعة يكرمان الفائزين بمسابقة
التمور السودانية 2019

احتفل الوسط الزراعي في العاصمة السودانية الخرطوم بتكريم الفائزين بالمسابقات
المرافقة للمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية  2019خالل حفل االفتتاح بقاعة
الصداقة  26نوفمبر  ،2019وهي مسابقة التمور السودانية ومسابقة النخلة بلسان
الشعر العامي بالسودان ،حيث كانت النتائج على النحو التالي:

الفائزون بمسابقة التمور السودانية بدورتها الثالثة 2019
فئة أفضل شخصية أو جهة خدمت قطاع التمور بالسودان فاز بها كل من:
األستاذ الدكتور تاج السر إبراهيم محمد ادريس ،واألستاذة الدكتورة مريم بنعوف الحسن
فئة أفضل مزارع منتج لصنف البركاوي فاز بها السيد  /محمد صالح إبراهيم
فئة أفضل مزارع منتج لصنف القنديال فاز بها السيد  /الزبير خليل أحمد
فئة أفضل مزارع منتج لصنف ود خطيب ،ود لقاي فاز بها السيد  /محمود عرديب الحاج
فئة أفضل مزارع منتج لصنف المجهول فاز بها السيد  /مبارك عباس علي
فئة أفضل صناعة تراثية من مخلفات النخلة فاز بها السيد  /محمد الريح محمد خلف اهلل
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فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور السودانية فاز بها السيد /عمر أزهري أحمد
فئة أفضل منتج غذائي من التمور السودانية فازت بها السيدة  /فاطمة عثمان علي
فئة أفضل مزرعة نموذجية للتمور السودانية فاز بها السيد  /حافظ عباس علي مصطفى
علمًا بأن القيمة المالية للفائزين بكل فئة من فئات مسابقة التمور السودانية تبلغ
 60.000جنيه سوداني مع شهادة تقدير ودرع تذكاري ،ويبلغ إجمالي القيمة المالية
للفائزين بالمسابقة  600.000جنيه سوداني.

الفائزون بمسابقة النخلة بلسان الشعر العامي بالسودان
بدورتها الثالثة 2019
المركز األول فاز به الشاعر معتصم محمد
صالح الحسن داسوقي بجائزة قدرها
 30.000جنيه سوداني
والمركز الثاني فاز به الشاعر محمد احمد
نقد اهلل العمر بجائزة قدرها  20.000جنيه
سوداني
والمركز الثالث فاز به الشاعر خالد هاشم
علي عمر بجائزة قدرها  15.000جنيه
سوداني
ويبلغ إجمالي القيمة المالية للفائزين
بمسابقة النخلة بلسان الشعر العامي
بالسودان  65.000جنيه سوداني .باإلضافة
الى مع شهادة تقدير ودرع تذكاري لكل فائز.
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بدعوة من سعادة حمد محمد الجنيبي سفير دولة اإلمارات
بالخرطوم

«الجائزة» تشارك في اللقاء اإلعالمي السنوي لسفارة
اإلمارات بالخرطوم

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في اللقاء
اإلعالمي السنوي الذي أقامته سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة مساء يوم  25نوفمبر
 2019في منزل سعادة السفير بالخرطوم ،بحضور معالي الدكتور عمر مانيس وزير
شؤون مجلس الوزراء في جمهورية السودان وسعدة حمد محمد الجنيبي سفير دولة
اإلمارات العربية المتحدة بالسودان ،وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وعدد من أصحاب السعادة ممثلي السلك
الدبلوماسي في الخرطوم ولفيف من ممثلي وسائل االعالم بالسودان .حيث تناول
المنتدى التعريف بأهمية معرض أكسبو دبي  2020وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور
واالبتكار الزراعي.
وأكد وزير رئاسة مجلس الوزراء د .عمر مانيس أن مشاركة السودان في اكسبو اإلمارات
 2020دليل على تنوع مواعين تقوية العالقات الثنائية بين السودان واإلمارات ،مشيراً
إلى أن العالقات تشهد يوماً بعد يوم توسعًا وامتداداً في مساحات جديدة وحيوية.
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كما أوضح سعادة سفير اإلمارات لدى الخرطوم حمد محمد الجنيبي أن القيادة اإلماراتية
رسمت طريق النجاح والتفوق العالمي اإلنساني في مختلف المجاالت ضمن مساعي
اإلمارات للريادة الدولية ،مستعرضًا استعداد دولة اإلمارات الستقبال اكسبو 2020
كأول دولة في المحيط العربي تستضيف هذا المشروع الذي تستمر فعالياته لستة
أشهر وتشارك فيه  190دولة ويتضمن قمة على المستوى الرئاسي .وشدد الجنيبي
على العالقات األصيلة التي تربط بين بالده والسودان في المجاالت اإلنسانية والثقافية
والدبلوماسية الثابتة واألصيلة.

بدوره ،أوضح سعادة أمين عام جائزة
خليفة الدولية للتمور واالبتكار الزراعي
د .عبد الوهاب زايد ،أن تأسيس
الجائزة يأتي في إطار االهتمام الذي
توليه اإلمارات العربية المتحدة لتعزيز
وتطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور
بالدول العربية الشقيقة وعلى رأسها
السودان الشقيق .كما أن تنظيم
المهرجان المهرجان الدولي الثالث
للتمور السودانية يأتي بمبادرة كريمة
من سمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء،
وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،ومتابعة واهتمام معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح،
رئيس مجلس أمناء الجائزة ،وبإشراف األمانة العامة للجائزة وبالتعاون مع الشركاء
االستراتيجيين بهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور بالسودان.
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على هامش فعاليات المهرجان الدولي الثالث للتمور
السودانية 2019

ندوة علمية لبحث واقع إنتاج وتصنيع التمور

انطلقت أعمال الندوة العلمية المصاحبة للمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية الذي
تنظمه األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون
مع وزارة الزراعة والموارد الطبيعية وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية برعاية
الدكتور عبد اهلل حمدوك رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت الندوة على مدى يومي  27و  28نوفمبر  2019أهم البحوث والدراسات
المتعلقة بتحديات زراعة النخيل وإنتاج التمور 17 ،ورقة علمية بمشاركة نخبة من
الخبراء والباحثين األكاديميين السودانيين والدوليين والعرب المختصين وذلك ضمن
جلستين علميتين.
خاطب الندوة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة ،مؤكداً على
أهمية البحث العلمي في تطوير قطاع النخيل وإنتاج التمور مشيداً بالجهود العلمية التي
بذلت من كافة جهات االختصاص لتطوير قطاع التمور على مستوى السودان بالتعاون
مع األمانة العامة للجائزة والمنظمات الدولية ذات الصلة ،مستعرضًا جهود األمانة العامة
للجائزة على مدى  12سنة مضت في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى
الوطني والدولي.
وتناولت األوراق العلمية التي قدمت بالندوة العلمية المرافقة للمهرجان عدداً من
الموضوعات شملت آفات وأمراض النخيل والممارسات الزراعية وجودة التمور وتعظيم
القيمة المضافة للتمور ،باإلضافة الى الرؤية المستقبلية لزراعة النخيل وإنتاج التمور
بالسودان ،وأدوات االبتكار الزراعي.
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صدر عن األمانة العامة للجائزة بمناسبة المهرجان الدولي
الثالث للتمور السودانية 2019

كتاب «زراعة النخيل وإنتاج التمور بجمهورية
السودان»

صدر عن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كتاباً جديداً
بعنوان «زراعة النخيل وإنتاج التمور في جمهورية السودان» قدم له معالي المهندس
عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والموارد الطبيعية في جمهورية السودان بقوله
إن جمهورية السودان قد حصلت على الترتيب الثامن عالمياً في زراعة وإنتاج محصول
التمور ،وتتركز زراعة نخيل التمر بالسودان في ثالث واليات رئيسة هي :الوالية الشمالية،
نهر النيل ووالية الخرطوم ،حيث يوجد حوالي أكثر من  % 80من إجمالي النخيل في
السودان ،والباقي يوجد في واليات شمال دارفور والجزيرة وكسال والبحر األحمر .ويقدر
عدد أشجار النخيل في الوالية الشمالية بحوالي نصف عدد أشجار النخيل بالسودان ،تنتج
 63%من اإلنتاج الكلي للتمور السودانية ،بواقع  60كيلو غرام للشجرة الواحدة.
من جهته فقد أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن األمانة العامة
للجائزة تهدف في رسالتها على االحتفاء بالجهود المتميزة التي تبذل لتطوير القطاع
الزراعي من أجل تنمية مستدامة ،وإقامة تعاون وطني وإقليمي ودولي بين الجهات ذات
الصلة ،ونشر ثقافة نخيل التمر واالبتكار الزراعي بين مختلف الفئات المستهدفة وفق
منهج عمل على أعلى المعايير المهنية ،وخلق بيئة إيجابية محفزة على اإلبداع واالبتكار
في القطاع الزراعي.
يقع الكتاب في  344صفحة من القطع الكبير ،باللغة العربية .ضمن ثالثة عشر فص ً
ال،
صدر عن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي برقم تصنيف دولي معتمد.
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المملكة المغربية

بحضور الوزير المفوض سعيد مهير بخيت الكتبي بسفارة دولة
اإلمارات بالرباط

مشاركة إماراتية واسعة في الملتقى الدولي للتمور
بأرفود المغرب 2019
ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
2020 - 2019 - 2018

جناح اإلمارات يضم  10جهات يمثلون كبرى المؤسسات المعنية
بنخيل التمر باإلمارات

م

نهيان م

رئيس مجلس

لنخيل ال

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس ،افتتح معالي عزيز أخنوش
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،الدورة العاشرة للملتقى
الدولي للتمور ،والذي تحتضنه مدينة أرفود جنوب المملكة المغربية ،في الفترة الممتدة
بين  24و 27أكتوبر الجاري ،وتنظيم جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب ،تحت شعار
“نخيل التمر رافعة للتشغيل ودعامة القتصاد الواحات” بحضور معالي سعيد مهير بخيت
محمد الكتبي وزير مفوض بسفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة بالرباط – المملكة
المغربية ،وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي ،رئيس وفد اإلمارات بتكليف من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة ،ومشاركة  220عارض من  15بلد مختلف،
من بينها تونس ،ليبيا ،مصر ،اإلمارات ،السعودية ،السودان ،األردن ،وغيرها من الدول
العربية التي َقدِمَتْ ألرفود من أجل عرض منتوجاتها ،والمساهمة في كيفية تحسين
إنتاج التمور من خالل تجاربها.

2018

91

حيث شكلت المشاركة اإلماراتية في الملتقى بإشراف األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عالمة فارقة كمًا ونوعاً بأكبر عدد بين الوفود الدولية
المشاركة بالملتقى بلغ  10جهات تمثل القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني
العاملين في زراعة النخيل وإنتاج التمور بدولة االمارات العربية المتحدة ،ويتألف وفد
اإلمارات المشارك من عشرة جهات هي شركة الفوعة للتمور وشركة الظاهرة الزراعية
والمركز الدولي للزراعة الملحية ومصنع ليوا للتمور وشركة زاد للصناعات الغذائية
وجمعية أصدقاء النخلة باإلمارات والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية ،والمهرجان
الدولي الثالث للتمور السودانية ،والمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية ،باإلضافة
الى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
وأكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة ورئيس الوفد بأن دولة االمارات
العربية المتحدة تولي اهمامًا كبيراً بتنمية
وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى
العربي وتحرص على نقل المعرفة والخبرة
اإلماراتية في زراعة النخيل وإنتاج التمور
تلبية لرؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
“حفظه اهلل” وتوجيهات صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،ودعم
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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.
من جهتهم فقد أشارت الوفود
المشاركة من دولة االمارات على
األهمية االقتصادية التي يمثلها
الملتقى الدولي للتمور بأرفود،
بصفته موعداً سنوي ًا لتثمين
أشجار النخيل وتسويق منتوجه
وطنياً ودولياً .وهو مناسبة طيبة
وفضاء مفتوح يتيح الفرصة
لتبادل الخبرات والصفقات
التجارية بين الجهات المشاركة
من مختلف دول العالم.
وتوقف معالي عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه
والغابات بالمملكة المغربية عقب الزيارة الميدانية للمعرض عند جناح االمارات العربية
المتحدة مثنياً على مجهودات الجائزة وذلك خالل زيارته ألروقة المعرض .حيث قدم
األمين العام للجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد شرحاً مفص ً
ال للوزير والوفد المرافق له
متحدث ًا عن آفاق الجائزة وامتداد أنشطتها بالوطن العربي.
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اإلمارات تفوز بجائزة أفضل جناح دولي بالملتقى الدولي
للتمور بالمغرب 2019
نهيان مبارك :نهدي هذا الفوز إلى الشيخ منصور بن زايد
الداعم األول لزراعة النخيل

أهدى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح ورئيس مجلس أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي فوز جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة
بالمركز األول بالملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملكة المغربية  2019إلى سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تقديراً لدعم
سموه زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والدولي.
أكد ذلك سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي ،حيث حققت دولة اإلمارات فوزاً جديداً يضاف إلى سجلها الذهبي في
مجال دعم ورعاية النخيل وإنتاج التمور على المستوى الدولي ،وذلك إثر فوزها بالمركز
األول كأفضل جناح بين خمسة عشرة دولة مشاركة بالملتقى الذي نظمته جمعية
الملتقى الدولي للتمر بالمغرب تحت مظلة الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة
األركان خالل الفترة  24-27أكتوبر  2019وحظي برعاية سامية من جاللة الملك محمد
السادس ملك المملكة المغربية.
وأضاف أمين عام الجائزة إن هذا الفوز لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة طبيعية للجهود
الكبيرة الذي تبذلها دولة االمارات بفضل قيادتها الرشيدة في تنمية وتطوير قطاع نخيل
التمر على المستوى الوطني والدولي ،بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة الداعم األول لزراعة النخيل ،ومتابعة
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.
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اإلمارات العربية المتحدة

برعاية منصور بن زايد آل نهيان ،الداعم األول لزراعة النخيل وإنتاج التمور بالعالم

انطالق معرض أبوظبي الدولي للتمور 2019
بمشاركة  87عارض من  12دولة
تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك” بإشراف جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

انطلقت يوم االثنين الموافق  09ديسمبر  2019في العاصمة ابوظبي فعاليات معرض
ابوظبي الدولي للتمور بنسخته الخامسة برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،والذي تنظمه شركة
أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك” بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي ،بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري وزير دولة مسؤولة ملف
األمن الغذائي ،ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي وزير
التنمية الريفية في الجمهورية اإلسالمية الموريتانية ،ومعالي إبراهيم بن أحمد آدم
الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية،
وسط حضور رسمي وعربي كبير بالتزامن مع الدورة العاشرة من معرض سيال الشرق
األوسط  ،2019وذلك في الفترة الممتدة من  09ولغاية  11ديسمبر  2019في مركز
أبوظبي الوطني للمعارض.
حيث تفقد سموه أجنحة المعرض برفقة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة،
معرب ًا عن تقديره للمستوى الرفيع الذي حققته التمور اإلماراتية والعربية من جودة
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في المنتجات ورفعة في
السمعة على المستوى
العربي والدولي بفضل
الجهود التي تقوم بها جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي بتوجيهات
ودعم من قبل سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء،
وزير شؤون الرئاسة ،الداعم
األول لزراعة النخيل وإنتاج
التمور بالعالم ،ومتابعة
معالي الشيخ نهيان مبارك
آل نهيان ،وزير التسامح
رئيس مجلس أمناء الجائزة،
في تنظيم مهرجانات
التمور العربية في كل من
جمهورية مصر العربية
ألربع سنوات متتالية،
المملكة األردنية الهاشمية
متتاليتين،
لسنتين
جمهورية السودان لثالث
سنوات متتالية ،وجمهورية موريتانيا مستقب ً
ال.
كما قدم أمين عام الجائزة لسموه شرحاً مفص ً
ال عما حققته الجائزة من نجاح في تنمية
وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور خالل ثالثة عشر سنة على
المستوى الوطني والعربي والدولي .وأضاف بأن معرض أبوظبي الدولي للتمور يعتبر
المعرض األبرز من نوعه على مستوى العالم والمعني بتعاون الشركات في مجال ثمار
نخيل التمر ،ويمثل أكبر منصة دولية متميّزة تُتيح للجهات العارضة فرصة استعراض
منتجاتها وتعزيز حضورها في السوق العالمي .حيث استقطب المعرض أكثر من  87جهة
عارضة مختصة في زراعة النخيل وإنتاج التمور يمثلون  12دولة (دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،المملكة العربية السعودية ،المملكة األردنية الهاشمية ،جمهورية السودان،
جمهورية مصر العربية ،المملكة المغربية ،جمهورية تونس ،سلطنة عمان ،جمهورية
الهند ،الجمهورية الموريتانية ،دولة فلسطين ،ودولة ليبيا) ما ّ
يؤكد نجاح هذه المنصة
التجارية المهمة في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كالعب أساسي في قطاع التمور
على مستوى الشرق األوسط والعالم.
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نهيان مبارك يزور معرض أبوظبي الدولي للتمور 2019
«الجائزة» تعزز مكانة اإلمارات في خمس عواصم عربية

نهيان مبارك :ما حققته الجائزة في تنمية قطاع نخيل
التمر على المستوى العربي مفخرة نعتز بها ونفتخر

زار معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،معرض ابوظبي الدولي للتمور بنسخته الخامسة
بأرض المعارض بابوظبي ،وتفقد أجنحة الدول المشاركة وأثنى على جهود الجائزة في
احتضان واستقطاب  78عارض يمثلون  12دولة حول العالم ،وأكد بأن ما حققته الجائزة
خالل ثالثة عشر سنة في تنمية وتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج
التمور على المستوى العربي كان مفخرة كبيرة لدولة اإلمارات العربية المتحدة نعتز بها،
وأضاف بأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تأسست بهدف النهوض
بهذا القطاع على المستوى الوطني والعربي والدولي ،تلبية لرؤية صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهلل» وتوجيهات صاحب السمو 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.
وأضاف في تصريح صحفي ،على هامش زيارته لمعرض ابوظبي الدولي للتمور الذي
افتتحه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون
الرئاسة يوم االثنين  09ديسمبر  2019بالتزامن مع افتتاحه معرض سيال الشرق
األوسط ،أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي في تنظيم عدد من مهرجانات التمور في عدد من الدول العربية (جمهورية مصر
العربية ،وجمهورية السودان ،والمملكة األردنية الهاشمية والمملكة المغربية) واالشراف
على تنظيم معرض ابوظبي الدولي للتمور في العاصمة ابوظبي ،تختتم أعمالها لهذا
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العام  2019بالشراكة االستراتيجية في تنظيم أكبر تجمع عربي للتمور بمعرض «فوود
افريكا» بالعاصمة المصرية القاهرة من  11 – 09ديسمبر .2019
مؤكداً بأن الجائزة ساهمت في تعزيز الموقع الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
ومكانتها الدولية عبر دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور ضمن خمس
عواصم عربية .وأن معرض أبوظبي الدولي للتمور يعتبر المعرض األبرز من نوعه على
مستوى العالم والمعني بتعاون الشركات في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور ،كما يمثل
أكبر منصة دولية متميّزة تُتيح للجهات العارضة فرصة استعراض منتجاتها وتعزيز
حضورها في السوق العالمي .من خالل توفير الدعم والتسهيالت لكبار مزارعي ومنتجي
ّ
ً
ً
مثالية للتواصل واللقاء بين الموردين
فرصة
يشكل المعرض
ومستوردي التمور .كما
ومزوّدي التمور من جميع أنحاء العالم ،على أرض دولة اإلمارات العربية المتحدة».
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بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

“الجائزة” توقع مذكر ة تفاهم لتطوير قطاع النخيل باألردن
دراسة جدوى استراتيجية وطنية لتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمملكة
األردنية الهاشمية
وقعت األمانة العامة
لجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي مذكرة تفاهم
مع شركة هيل الزراعية
في اإلمارات ،لتنفيذ
أول دراسة من نوعها
حول وضع االستراتيجية
الوطنية لتطوير زراعة
النخيل وإنتاج التمور
في المملكة األردنية
الهاشمية ،جاء ذلك في
اليوم الثاني من معرض
ابوظبي الدولي للتمور
 ،2019حيث جرت مراسم
التوقيع ضمن جناح
الجائزة في المعرض بحضور سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،وسعادة الدكتور عبد الكريم محمد العامري
الرئيس التنفيذي لشركة هيل الزراعية باإلمارات .جاء توقيع المذكرة على هامش
مشاركة الجائزة بمعرض ابوظبي الدولي للتمور الذي افتتحه سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة يوم االثنين  09ديسمبر
 2019بالتزامن مع افتتاحه لمعرض سيال الشرق األوسط.
وأكد سعادة أمين عام الجائزة بأن هذه الدراسة االستراتيجية هي األولى من نوعها على
مستوى المملكة األردنية الهاشمية ،وتعتبر بمثابة خارطة طريق لتطوير قطاع زراعة
النخيل وإنتاج التمور ،تهدف إلى تعزيز مكانة التمور األردنية خصوص ًا تمر المجهول
على المستوى الدولي .وأضاف بأن وضع استراتيجية وطنية لتطوير قطاع زراعة النخيل
وإنتاج التمور في المملكة األردنية الهاشمية يأتي بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك
آل نهيان ،وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة ،بناء على توصية رفعتها اللجنة
العلمية في ختام أعمال المهرجان الدولي األول للتمور األردنية إلى األمانة العامة لجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
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على هامش معرض أبوظبي الدولي للتمور 2019

قرية التمور ومزاد ليوا للتمور الفاخرة،
ولقاءات ثنائية B2B

قرية التمور ،ومزارد التمور

كما تضمن معرض ابوظبي الدولي للتمور  2019عدداً من الفعاليات منها (مزاد التمور،
وقرية التمور) الذي ّ
تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون
مع مصنع تمور ليوا للمرة الثانية خالل المعرض ،وهي فرصة لمزارعي ومنتجي التمور
من دولة اإلمارات العربية المتحدة للتنافس بعرض أفخر التمور اإلماراتية ضمن قرية
التمور ،وفرصة أيضاً لجمهور وزوار المعرض لشراء أفخر التمور اإلماراتية عبر «مزاد
التمور» بإدارة «مصنع تمور ليوا» بخبرته الواسعة في تنظيم مزادات التمور ،بإشراف
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.

اللقاءات التجارية ()B2B
كما أتاح برنامج استضافة كبار المشترين حيّزاً مخصصاً لعقد اللقاءات التجارية ()B2B
بين كبار مشتري التمور بالعالم ونخبة من العارضين ،ما يعزز مستوى شروط التعاقد
الخارجي من خالل جلسات عمل سريعة ،كما سيوفر للعارضين مساحة لالجتماع ومناقشة
احتياجاتهم.
ومن جهة أخرى ،يس ّلط معرض ابوظبي الدولي للتمور الضوء على أهمية التمور من
الناحية االقتصادية ،ويعكس مكانتها المرموقة كجزء أساسي من ثقافة دولة اإلمارات
وتراثها العريق .وستستعرض الفعالية مصانع التمور واآلالت والتجهيزات وخيارات
التعبئة والتغليف ،إضافة إلى تسليط الضوء على المصنّعين والمصدّرين ،كما ستوفر
فرصة للزوار لتذوّق النكهة الفريدة لشتى أنواع التمور ومشاهدة مئات األنواع منها تحت
سقف واحد.
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جمهورية مصر العربية

بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة
وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

محافظ الوادي الجديد يشهد تسليم وبدء التشغيل
التجريبي لمجمع تمور الوادي الجديد

بتاريخ  8سبتمبر  2019سلمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي بشكل رسمي مجمع تمور الوادي الجديد الذي قامت بتأهيله وتشغيله من جديد
باستخدام أحدث المعدات وخطوط اإلنتاج والتقنيات الصناعية وفق أفضل المواصفات
الدولية .إلى محافظة الوادي الجديد بجمهورية مصر العربية لبدء التشغيل التجريبي
للمجمع حيث يأتي المشروع كنتيجة للتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة وجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي .وقد حضر فعاليات التسليم اللواء محمد
الزملوط ،محافظ الوادي الجديد والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي والمهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة
للتكنولوجيا واالبتكار والدكتور أمجد القاضي المدير التنفيذي لمركز الصناعات الغذائية
ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية.
وأكد اللواء محمد الزملوط ،محافظ الوادي الجديد أن مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي
التابع للمحافظة يعتبر من أقدم مصانع التمور بمصر حيث أنشئ عام  1990بهدف
تعظيم القيمة المضافة لتمور المحافظة وتوفير فرص العمل ألبناء المحافظة وتحسين
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المزارعين
دخل
وحمايتهم من تقلبات
أسعار التمور بالسوق،
مشيراً إلى أن عملية
إعادة تأهيل وتطوير
المصنع والتي تتم تحت
إشراف األمانة العامة
لجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي تستهدف دعم
البنية التحتية ومواكبة
النهضة الشاملة في
زراعة النخيل وإنتاج
وصناعة التمور وزيادة
صادراتها.
وأوضح الزملوط أن تطوير مجمع الوادي الجديد بطاقته اإلنتاجية ( 5000طب بالسنة)
سيسهم أيضًا في زيادة القدرة التصنيعية للمجمع الستيعاب فائض إنتاج المحافظة من
التمور والعمل على تعظيم القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتحسين الدخل.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي أن افتتاح هذا الصرح الصناعي الكبير يأتي في إطار العالقات والروابط
األخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين اإلماراتي والمصري،
واستكما ً
ال للدعم اإلماراتي المستمر لقطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور بجمهورية
مصر العربية .وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار عدد من المبادرات الكريمة لسمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،سواء
بتنظيم المهرجان السنوي للتمور المصرية منذ عام  ،2015والذي عقدت دوراته األربع
األخيرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية األمر الذي تكلل
بالنجاح وانعكس على تحقيق زيادة في صادرات التمور المصرية وتأهيل وتطوير مصنع
التمور الحكومي في سيوة التابع لمحافظة مطروح الذي تم تدشينه عام  2017وتأهيل
وتطوير مجمع تمور الوادي الجديد  2019وهو ما يعكس قوة العالقات بين البلدين ويعزز
أواصر التعاون المثمر والبناء بين مصر واإلمارات العربية المتحدة.
جديرٌ بالذكر أنه عقب إجراءات تسليم المجمع بين األمانة العامة للجائزة ومحافظة
الوادي الجديد تم التعاقد بين المحافظة وشركة الفوعة باإلمارات العربية المتحدة إلدارة
وتسيير أعمال المصنع.
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نفذتها «الجائزة» بتوجيه ودعم سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان

تسليم مخازن التمور المبردة بالواحات البحرية
بسعة اجمالية  4000طن تمر منها  500طن مخازن مجمدة
بتكلفة  16مليون جنيه مصري

سلمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مخازن التمور
المبردة بالواحات البحرية بمحافظة الجيزة ،بموجب محضر استالم رسمي جرى التوقيع
عليه بتاريخ  12سبتمبر  2019بحضور معالي اللواء أحمد راشد مصطفى عطيفي
محافظ الجيزة ،وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي ،وسعادة الدكتور أمجد القاضي ممثل وزارة التجارة والصناعة،
وتعتبر مخازن التمور المبردة ( 1-4درجة مئوية) األولى من نوعها على مستوى جمهورية
مصر العربية بسعة اجمالية تبلغ  4000طن من التمور ،منها  500طن مخازن مجمدة
( 18 -درجة مئوية) ،بتكلفة اجمالية حوالي  16مليون جنيه مصري.
حيث أكد معالي اللواء محافظ الجيزة على أهمية إنشاء مخازن التمور المبردة ،ألن الواحات
البحرية في محافظة الجيزة تعاني من نقص المخازن المبردة لتخزين فائض إنتاج
المحافظة من التمور بعد الحصاد ،رغم كونها من أكثر المناطق إنتاجاً للصنف السيوي/
الصعيدي ،الذي يصل تعداد أشجاره إلى  1.7مليون نخلة تنتج ما يصل إلى  60ألف طن
سنويًا .مشيداً بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،لتطوير البنية التحتية لقطاع زراعة
النخيل وإنتاج وتصنيع التمور في جمهورية مصر العربية.
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كما أشار سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة الى أن تسليم هذا الصرح
الصناعي الكبير يأتي في إطار العالقات والروابط األخوية والتاريخية التي تربط بين
البلدين والشعبين الشقيقين اإلماراتي والمصري ،واستكما ً
ال للدعم اإلماراتي المستمر
لقطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور بجمهورية مصر العربية ،والذي تمثل في
عدد من المبادرات الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،سواء بتنظيم المهرجان السنوي للتمور المصرية منذ عام
 ،2015أو في تأهيل وتطوير مصنع التمور الحكومي في سيوة التابع لمحافظة مطروح
الذي تم تدشينه عام  2017ودراسات الجدوى لتعظيم القيمة المضافة للتمور المصرية،
باإلضافة إلى تأهيل وتطوير مجمع تمور الوادي الجديد .2019
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«الجائزة» شريك استراتيجي في تنظيم معرض «تمور
افريقيا» المصاحب لمعرض «فوود افريكا» 2019

«معرض التمور العربية» أكبر منصة لتبادل الخبرات
المتعلقة بنخيل التمر
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
تحتضن أكبر جناح للتمور من  6دول عربية
تعمل جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي وضمن أهدافها
االستراتيجية على تطوير
قطاع زراعة النخيل وإنتاج
التمور على المستوى
الوطني والدولي عبر
إطالق وتبني عدد من
البرامج والمشاريع التي من
شأنها تنمية البنية التحتية
للقطاع وتشجيع المزارعين
والمهتمين
والباحثين
بالقطاع الزراعي ونخيل
التمر وتحفيزهم على
اإلبداع واالبتكار والتميز
وبث روح المنافسة الشريفة لالرتقاء بهذا القطاع.
أكد ذلك سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل الترم
واالبتكار الزراعي في تصريح صحفي إثر مشاركة األمانة العامة للجائزة للمرة الثالثة
في معرض «فوود افريكا»  2019بصفتها شريك استراتيجي في تنظيم معرض «تمور
افريقيا» المرافق لمعرض «فوود افريكا» حيث قامت برعاية أكبر جناح «»pavilion
مخصص للتمور في المعرض يضم  8مشاركين من كبار مزارعي ومنتجي التمور
يمثلون  6دول عربية هي (المملكة األردنية الهاشمية ،جمهورية السودان ،جمهورية
الجزائر ،الجمهورية التونسية ،جمهورية مصر العربية ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة)،
وهذا ما دأبت عليه الجائزة منذ تأسيسها بأن تقوم بدعم وتطوير وخلق البيئة الحاضنة
لتنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور .حتى أصبحت أكبر منصة دولية لتبادل
الخبرات ونقل المعرفة بين جهات االختصاص العاملة في زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع
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التمور في القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات
المجتمع المدني.
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وأضاف أمين عام الجائزة بأن صناعة التمور على المستوى العربي أخذت بالنهوض خالل
السنوات الخمس األخيرة على وجه الخصوص بعدما انطلقت قافلة مهرجانات التمور
العربية في كل من المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان،
والمملكة األردنية الهاشمية .بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،فقد ساهمت
تلك المهرجانات بارتفاع سمعة التمور العربية في أسواق التمور العالمية وزادت نسبة
تصدير التمور العربية لألسواق العالمية ،ما دفع عديد من رجال األعمال والمستثمرين
إلى إنشاء مصانع جديدة لتلبية نمو الطلب المتزايد على التمور العربية .وهذا بدوره
ساهم في تعزيز االقتصاد الوطني للدول المنتجة والمصنعة للتمور ،وقد ظهر ذلك جليًا
في ارتفاع صادرات تلك الدول من التمور وانخفاض كمية التمور المستوردة قياسًا مع
السنوات السابقة.

أمين عام الجائزة في حوار مع جريدة «العالم اليوم» المصرية

«الجائزة» شريك استراتيجي لمعرض «فوود افريكا» 2019
صفحة اسبوعية متخصصة
MONDAY 9/ 12 / 2019
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الغذاء

الدكتور عبد الوهاب زايد أمني عام جاءزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى :

اجلودة وقلة عدد األصناف االقتصادية وغياب
املمارسات اجليدة  ..اهم حتديات صناعة التمور العربية
السوق االفريقي واعد جداً وميكن أن يحقق قفزة نوعية ملنتجي ومصدري التمور حال دراسة احتياجاته
كتبت  :منى البديوى
استطاعت خــال السنوات االخــيــرة الماضية
ان تتصدر المشهد ويــدرك الكثيرين أهميتها
االقتصادية وثقلها حتى ان البعض ذهب لوصفها
بانها بــتــرول الــدول العربية الــقــادم اذا مــا تم
االهتمام بإنتاجها وصادراتها ومواجهة التحديات
الــتــى تجابها  ،ولــعــل جـــاءزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعى كانت احد اهم
الموءسسات التى حملت على عاتقها الدفع بدفة
تلك الصناعة الهامة وهى التمور بتنظيمها للعديد
من المهرجانات والتى بدأتها بمهرجان التمور
المصرى فى مدينة سيوة منذ أربعة أعــوام ثم
تبعها مهرجانات مثيلة فى االْردن والسودان ..ولهذا
حرصنا على الــتــحــاور مع
أمين عام الجاءزة الدكتور
عبد الوهاب زايد لنقف على
روءيته فى اهم التحديات
التى تواجه تلك الصناعة
المهمة والمطلوب للنهوض
بها وخــاصــة مــع مشاركة
الجاءزة برعاية اكبر جناح
«
تــم تخصيصه بــمــعــرض
6
فـــوود افــريــكــا « بــدورتــه
الــســادســة للتمور تشارك
بــه  6دول عربية بجانب
اهم المحافظات المنتجة للنخيل والتمر فى مصر
الوادي الجديد ومطروح وأسوان وشرق العوينات
والجيزة .
من وجهة نظرك ما هى أهم التحديات التي
تواجه صناعة وتصدير التمور عربياً بوجه عام وفي
مصر تحديداً؟
تعد جودة المنتج أحد أهم العوامل المؤثرة على
التسويق بشكل عام والتصدير بشكل خاص ،فالجودة
في أبسط معانيها هي تلبية متطلبات العماء،
والتسويق هو الشق الذي يعمل على تلبية احتياجات
السوق المُستهدف ،ويعد تطوير جودة التمور العربية

التي تبدأ من المزرعة هو األساس للتسويق الفعال
وهي من أهم معوقات صناعة وتصدير التمور العربية،
إلى جانب عدد آخر من المعوقات الفنية التى تتمثل
فى اوال  :قلة عدد األصناف االقتصادية ذات القيمة
التصديرية المرتفعة ،وقلة أعداد النخيل لهذه األصناف
 ،و انخفاض جودة الثمار الناتجة نتيجة عدم إلمام
المزارعين والمنتجين بالقطاع الزراعي بالعمليات
الفنية والمعامات الزراعية المناسبة (الري ،التسميد،
التلقيح ،التقليم ،التقويس ،الخف ،التكييس ،الحصاد،
الفرز ،التخزين) التي من شأنها تعظيم جودة التمور
وبالتالي تحقيق مردود اقتصادي مرتفع ،أو نتيجة عدم
االلتزام بتطبيق تلك الممارسات.
وتتضمن المعوقات أيضا انخفاض عدد مزارع
النخيل الحاصلة على شهادة الممارسات الزراعية
الجيدة (جلوبال جاب) وتتبع المنتج من المزرعة
إلى المستهلك ،والتحقق من
االستخدام اآلمــن للمبيدات
واألســمــدة ،والتي من شأنها
الحد من المخاطر المتعلقة
بسامة الغذاء والتحقق من
إنتاج محصول آمن وصحي،
وهــذا النظام مطلوب من
قبل كبار مستوردي التمور
بالعالم و نقص االهتمام
بمعامات ما بعد الحصاد من
أعمال فرز وتدريج وتجفيف
وتخزين والتخلص من اإلصابات الحشرية وتنظيف
وتعبئة وتغليف وتعظيم القيمة المضافة ،وعدم
كفاية المخازن المبردة والمجمدة ،ونقص الوعي
باألسلوب السليم لتخزين التمور وحمايتها من
اإلصابات الحشرية و عدم تنظيم حلقة الربط بين
المزارعين والمصنعين و ارتفاع الفاقد في بعض
أصناف التمور خاص ًة التمور الرطبة و اقتصار
عدد كبير من المصانع على تعبئة التمور دون
العمل على تطوير المنتجات وتصنيع منتجات
أخــرى من التمور وافتقار عــدد من المصانع
وبيوت التعبئة إلــى البنية التحتية المناسبة

نشارك مبعرض «
فوود افريكا» برعاية
اكبر جناح يضم
مزارعني ومصنعني
من دول عربية

ومتطلبات تحقيق اشتراطات سامة الغذاء و عدم
حصول عــدد من المصانع وبيوت التعبئة على
شهادات الجودة العالمية كأحد متطلبات التصدير.
ما هو المطلوب لالرتقاء بإسهاماتها في الدفع
باالقتصاد العربي؟
صناعة التمور على المستوى العربي أخذت
بالنهوض خال السنوات الخمس األخيرة على وجه
الخصوص بعدما انطلقت قافلة مهرجانات التمور
العربية في كل من المملكة المغربية وجمهورية
مصر العربية وجمهورية الــســودان ،والمملكة
األردنية الهاشمية  ،فقد ساهمت المهرجانات
بارتفاع سمعة التمور العربية في أسواق التمور
العالمية وزادت نسبة التمور العربية المصدرة
لألسواق العالمية ،ما دفع عديد من رجال االعمال
والمستثمرين الى بناء مصانع جديدة لتلبية نمو
الطلب المتزايد على التمور العربية .وهذا بدوره
ساهم في تعزيز االقتصاد الوطني للدول المنتجة
والمصنعة للتمور ،وقد ظهر ذلك جلياً في ارتفاع
صــادرات تلك الــدول من التمور وانخفاض كمية
التمور المستوردة قياساً مع السنوات السابقة.
طالما تحدثت عن المهرجانات التى تنظمها
الــجــاءزة  ..فكيف تــرى مهرجان التمور المصري
الذي نظمته جائزة خليفة في مدينة سيوة خالل
أربع سنوات ماضية في النهوض بالتمور ،وماذا عن
المهرجانات المثيلة التي نجحت الجائزة في تنظيمها
بالمملكة األردنية الهاشمية وجمهورية السودان؟
تــأتــي مــبــادرة الــجــائــزة فــي تنظيم مهرجان
التمور المصرية بسيوة  2015و  2016و 2017
و  2018بتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان نائب رئيس مجلس الــوزراء وزيــر شؤون
الرئاسة بدولة االمارات العربية المتحدة ،ومتابعة
الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس
مجلس أمناء الجائزة وبالتعاون مع وزارة التجارة
والصناعة المصرية ووزارة الــزراعــة واستصاح
األراضيالمصرية ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية (  )UNIDOومنظمة األغذية والزراعية
لألمم المتحدة (  )FAOوالشبكة الدولية لنخيل

التمر (  )DPGNوالمنظمة العربية للتنمية الزراعية
(  )AOADوالمركز الــدولــي للزراعة الملحية
(  )ICBAومحافظة مطروح وجمعية تمور مصر
(  )EDAوجمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية
البيئة (  )SCDEPAوجمعية أبناء سيوة أبناء سيوة
للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة ،وجمعية
أصدقاء النخلة باإلمارات.
وبناء عليه فقد ارتفعت قيمة التمور المصرية،
في حين زادت صــادرات التمور المصرية الى
مختلف دول العالم بحسب بيانات وزارة التجارة
والصناعة المصرية ،حيث بلغت الكمية التي تم
تصديرها بالربع األول من عام  2017إلى 17. 3
ألف طن ،مقارنة بالربع األول من عام  2016كانت
 13.1ألف طن بزيادة  ،% 32وهي أعلى كمية تم
تصديرها من مصر خال نفس الفترة من السنوات
السابقة .وهذا مؤشر حقيقي لقياس نمو الصادرات
للتمور المصرية التي أضحت ذات قيمة تنافسية
على المستوى الدولي ،كما نجد إجمالي قيمة
صــادرات التمور المصرية للفترة من يناير إلى
مارس  2017بلغ  14.2مليون دوالر بنسبة زيادة
في القيمة قدرها  10%عن نفس الفترة من عام
 2016حيث وصلت التمور المصرية إلى كل من
أسواق اندونيسيا وماليزيا والمغرب وتاياند.
والجائزة قد نظمت المهرجان األول للتمور
المصرية خال الفترة من  10 – 8أكتوبر 2015
شارك فيه أكثر من  120عارض يمثلون 4دول ،
وخال المهرجان الثاني الذى تم تنظيمه من 27
الى  29اكتوبر  2016شــارك فيه أكثر من 150
عارض يمثلون  ، 5وفى المهرجان الثالث 2017
شارك أكثر من  170عارض يمثلون  6دول ،مشيرا
الى ان الجائزة عندما أطلقت مسابقة التمور
المصرية فى سيوة شــارك فيها أكثر من 2000
مزارع نخيل على مستوى الجمهورية.
وقد قامت الجائزة بتأهيل وتطوير مصنع
تمور سيوة الحكومي وجرى تسليمه رسميا ً في
شهر مارس  2017حيث يعمل المصنع وفق خطة
إنتاجية طموحة تصل إلى  10000طن سنوياً من

التمور صنف السيوى  ،و تأهيل وتحديث مجمع
تمور الــوادي الجديد الحكومي بمحافظة الوادي
الجديد  ،وإنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات
البحرية بمحافظة الجيزة  ،ووظفت األمانة العامة
للجائزة عاقاتها الدولية في استقدام خبراء دوليين
لتقديم الدعم الفني ونقل التكنولوجيا على مدار
سلسلة القيمة المضافة لقطاع التمور بمصر.
وعملت على إعــداد ودعم االستراتيجية القومية
لزراعة النخيل وإنتاج التمور المصرية بالتعاون
مع منظمة األغذية والزراعة (الفاو) والمؤسسات
الوطنية األخرى.
هل هناك مهرجانات جديدة او مبادرات سيتم
اعالنها ألول مرة قريباً؟
نعم سوف يكون لدينا في العام القادم 2020
مهرجان دولي جديد للتمور الموريتانية ،يضاف
الـــى سلسلة مــهــرجــانــات
التمور العربية التي تنظمها
جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر واالبتكار الزراعي كما
سوف يكون لدينا مشاريع
ومــبــادرات جــديــدة سوف
نعلن عنها في أقــرب وقت
فــي مطلع الــعــام ، 2020
ستساهم في دعم وتطوير
قطاع زراعة النخيل وإنتاج
التمور في منطقة الشرق األوســط ودول شمال
افريقيا.
وماذا عن مشاركة الجائزة بالمعرض التجاري
المصري « فوود افريكا « وهل سيتم تقديم أي
جديد خالل المعرض؟
تعمل جــائــزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي وضمن أهدافها االستراتيجية
لتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي على
المستوى المحلي والعربي والعالمي عبر إطاق
وتبني عدد من البرامج والمشاريع والمسابقات
لتشجيع المزارعين والباحثين والمهتمين بالقطاع
الــزراعــي ونخيل التمر وتحفيزهم على اإلبــداع

واالبتكار والتميز وبث روح المنافسة الشريفة
لارتقاء بهذا القطاع.
تشارك األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في معرض «فوود
افريكا» هذا العام من خال رعايتها ألكبر جناح
مخصص للتمور في المعرض يضم  8مشاركين من
مزارعي ومنتجي التمور يمثلون  6دول عربية هي
(المملكة األردنية الهاشمية ،جمهورية السودان،
جمهورية الجزائر ،الجمهورية التونسية ،جمهورية
مصر العربية ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة)،
وهــذا ما دأبــت عليه الجائزة منذ تأسيسها بأن
تقوم بدعم وتطوير وخلق البيئة الحاضنة لتنمية
قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور ،حتى
أصبحت أكبر منصة دولية لتبادل الخبرات ونقل
المعرفة بين جهات االختصاص العاملة في زراعة
النخيل وإنتاج وتصنيع التمور
في القطاع الحكومي وشركات
القطاع الــخــاص ومنظمات
المجتمع المدني.
والجديد مشاركة الجائزة
بالمعرض لــهــذا الــعــام هو
تــعــريــف جــمــهــور المعرض
وفئاته المستهدفة برؤية
الــجــائــزة ومـــا حققته من
إنــجــازات في تطوير البنية
التحتية لقطاع زراعــة النخيل وإنــتــاج التمور،
فالجائزة أضحت منصة دولية لتبادل الخبرات
وبناء الشراكات بين المنظمات الدولية والجهات
الحكومية والشركات الخاصة.
اخيرا  :كيف ترون السوق األفريقي والمطلوب
لتنشيط التواجد العربي به؟
بشكل عام السوق االفريقي واعد جدا ً ويمكن
أن يحقق قفزة نوعية لمنتجي ومصدري التمور
العربية في حــال تم دراســة احتياجات السوق
المحلية ومعرفة ذوق المستهلك االفريقي في
كل دولة ،وذلك نظرا ً الختاف الثقافات والعادات
الغذائية بين دولة وأخرى.

ننظم ألول مرة
مهرجان للتمور
املوريتانية العام
املقبل

عبد احلميد الدمرداش رئيس املجلس التصديرى للحاصالت الزراعية:

ترجمة واعداد -ناصر حسني
اخبار عاملية
اليوم» المصرية حواراً مطو ً
ال مع سعادة الدكتور عبد الوهاب
صحيفة «العالم
أجرت
أهميةألول مرة
حول دخولها
ملجلس فى
واالبتكارالتى جنح ا
جتارية للدول
بعثات
خليفةالغذاءالدوليةتنظيم
مؤشر الفاو ألسعار
عاماالرتفاع في
النباتية تقود
اللحوم والزيوت
مشاركة
الزراعي
التمر
لنخيل
جائزة
أمين
زايد
عدم وجود أسطول شحن مبرد وأنظمة مصرفية قوية ..أهم حتديات السوق االفريقى
بصفتها شريك
الجائزة في معرض «فوود افريكا» خالل الفترة  11 – 09نوفمبر 2019
لقاءات ثناءية لشركات ترغب باستيراد الثوم من مصر
استراتيجي لمعرض «تمور افريقيا» المرافق لمعرض «فوود افريكا» ،حيث شكلت
فارقة في دعم التمور العربية من خالل رعايتها ألكبر جناح
عالمة
باحلشرات
الجائزةطعام مغطى
مشاركةضد ديزى بسبب
قضية
مخصص للتمور في المعرض يضم  8مشاركين من مزارعي ومنتجي التمور يمثلون
 6دول عربية هي (المملكة األردنية الهاشمية ،جمهورية السودان ،جمهورية الجزائر،
الجمهورية التونسية ،جمهورية مصر العربية ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة) ،وهذا ما
دأبت عليه الجائزة منذ تأسيسها بأن تقوم بدعم وتطوير وخلق البيئة الحاضنة لتنمية
قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور .حتى أصبحت أكبر منصة دولية لتبادل الخبرات
ونقل المعرفة بين جهات االختصاص العاملة في زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور في
الملون القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وشركات
القطاع
الحكومي في صنع الخبز
امرأة صينية تعرض مهارتها
ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بشكل ملحوظ
في شهر نوفمبر المنصرم لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكثر من
عامين ،مدفوعة بارتفاع األسعار العالميةلمنتجات اللحوم
والزيوت النباتية .وبلغ متوسط مؤشر الفاو ألسعار الغذاء،
الذي يشير إلى نسبة التغيرالشهري في أسعار سلة من السلع
الغذائية 177.2 ،نقطة في نوفمبر  ،أيأعلى بنسبة  2.7تقريباً
مقارنة مع الشهر السابق وبنسبة  9.5%مقارنة معنفس الشهر
في عام .2018
وارتفع مؤشر الفاو ألسعار الزيوت النباتية بنسبة 10.4

تتطلع ادارة ماهى عالم ديزنى
« ديزني وورلــد» االمريكيىة إلى
تسويةدعوى قضائية رفعتها عائلة
ضدها بعد أن زعمت أنها قد اشترت
وتناولتطعامًا مغطى بالبق أثناء بقائها
فــي ديــزنــي وورلـــد ,وســوف يصدر
الحكم فىهذه قريبًا في هذه القضية
التى اسمتها الصحافة االمريكية
«حالة الطعامالمغطى باألخطاء» .
وفي وقت سابق من هذا األسبوع
 ،وافـــق أحــد القضاة على طلب
ديزني بإلغاءالدعوى  ،وفق ما أفاد
به اتحاد  .WLLAوبينما تضمنت
الدعوى صورًامتعددة للمواد الغذائية
المغطاة في حشرات صغيرة  ،قال
الفريق القانونيللشركة أنه ال يوجد
دليل واضح على أن األسرة قد أكلت
الطعام بالفعل.
وأفاد منفذ البيع أن األسرة لديها
 20يومًا لتعديل شكواهم.
واآلن  ،قـــدم مــحــامــو ديــزنــي

 %في نوفمبر  ،معارتفاع أسعار زيت النخيل وسط الطلب
العالمي القوي على الواردات ،وزيادةاالستخدام إلنتاج الديزل
الحيوي والتوقعات بنقص محتمل في اإلمداداتفي العام
المقبل .كما ارتفع أيضاً سعر بذور اللفت وزيت فول الصويا.
وارتفع أيضاً مؤشر أسعار الفاو للحوم بنسبة  ،% 4.6وهي
أكبر زيادةشهرية منذ أكثر من عقد .وارتفعت أسعار لحوم
األبقار واألغنام بشكل كبير،مدعومة بارتفاع الطلب على
الــواردات ،وال سيما من الصين قبل احتفاالتنهاية العام .كما
ارتفعت أسعار الدواجن.

مقترحات لتسوية مــع العائلة ،
حسبما ذكرتصحيفة نيويورك بوست
مع شروط للصفقة  ،ومع ذلك  ،لم
يتم الكشف عنها.
وتزعم العائلة «ضيوف ديزنى»
أنهم اصبحوا مرضى بعد تناول
الطعامالمغلّف
وذكــرت صحيفة نيويورك بوست
في السابق أن سينثيا ووكر  ،وجيفري
ووكر ،وبريتاني ووكر فيجيروا وابنتها
بيا  ،كانوا يـــزورون عالم ديزني
في فلوريدافي ديسمبر الماضي
عندما وقــع الــحــادث .حيث كانت
األســـرة تــأكــل فــي بوفيهCLUB
 LEVEL LOUNGEفي منتجع
POLYNESIAN VILLAGE
 RESORTمــن ديــزنــي ،ووجــدت

أن الحشرات قد لفّت الخس  ,و
قالوا إنهم أصبحوا مرضى بعدتناول
الطعام واضطروا إلى دخول غرفة
الطوارئ عدة مرات .

اشتهرت امرأة صينية مؤخرا تدعى لي جين شيان
بتلوين الخبز الذى تصنعه وتحوله لعمل فنى يعجب
السياحة .
وتعيش لي البالغة من العمر  58عاما في قرية
بمحافظة خهيانغ في مقاطعةشنشي بشمال غربي
الصين ،وتعرف بمهارتها العالية في صنع الخبز

وشملت الدعوى صــورًا للطعام ،
والتي يبدو أنها تظهر قطعًا مختلفة
منالخس مع عدد كبير من الحشرات
الصغيرة عليها.
وفقًا للدعوى القضائية ،فانه:
«بعد تناول لفائف الخس المتعددة
 ،شعرت[بريتاني ووكر فيجيروا بشيء
يزحف داخل فمهما وشعرا بما بدا
أنه كائنأخضر صغير به أرجل وكان
يتحرك».
ووصلت قناة فوكس نيوز إلى
ادارة عالم ديزني للتعليق  ،لكنها لم
ترد علىالفور.
ويــرى محامو ديزنى أن األسرة
قالت إنهم أكلوه  ،لكن الصور لم
تظهر دلياًعلى ذلــك ,ولــم يكونوا
يقولون إن الطعام يجب أن يؤكل
لتقديم مطالبة  ،فقط أنــاالدعــاء -
كما تم تقديمه  -يمكن اعتباره غير
صحيح بسبب عدم وجود دليلعلى
أنهم أكلوا الطعام .

الملونبأشكال متنوعة ،ما يجعله عما فنيا شعبيا
محليا مشهورا وهــديــة تقليديةمحلية عند زيــارة
األقــارب واألصــدقــاء .وصنعت لي عشرات اآلالف من
هذا النوعمن الخبز الذي تتراوح أسعاره بين بضعة
يوانات وألف يوان (الدوالراألمريكي يساوي حوالي
 7.05يوان).

أكد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس
التصديرى للحاصات الزراعية أن أفريقيا تعد
من أهم األسواق المستهدفة لقطاع الحاصات
الزراعية إال أن قطاع اإلنتاج والتصدير الزراعي
له بُعد مختلف يجب أخذه في اإلعتبار عند
وضــع السياسات الخاصة بتعميق العاقات
التجارية مع الدول اإلفريقية كون معظم دول
القارة اإلفريقية بصفة عامة منتجة للعديد من
المحاصيل الزراعية  ،مشيرا إلى أن المجلس
يتبعإستراتيجية خــاصــة للنفاذ بمنتجاته
الزراعية إلــى األســـواق اإلفريقية وذلــك من
خال دراســة التركيب المحصولي في الدول
اإلفريقية ومواسم اإلنتاج والحصاد للتعرف
على اإلحتياجات الفعلية المختلفة لكل دولة
من تلك الــدول من المحاصيل الزراعية التى
تتميز مصر بإنتاجها وتصديرها وتتحمل فترات
شحن طويلة والـــدول التي يمكن أن تكون
نقاط إرتكاز يمكن من خالها توزيع المحاصيل
المصرية للدول المجاورة لها.
وأشار إلى التحديات التى تواجه الصادرات
الزراعية في السوق اإلفريقي  ,موضحا أن أهم
هذه التحديات تتمثل في عدم وجود أسطول
شحن مبرد مباشر إلى الدول اإلفريقية وكذلك
عــدم وجــود أنظمة مصرفية قوية في بعض
هذه الدول وآليات ضمان الحصيلة التصديرية
للشحنات المصدرة وحقوق المصدرين  ،بجانب
ضــرورة وجــود مستوردين أفارقه متخصصين
في إستيراد الخضر والفاكهة الطازجة ويتوافر
لديهم اإلمكانيات اللوجستية والتخزينة
المبردة.
وأضاف أن المجلس بجانب إهتمامه بالسوق
اإلفريقي فإنه يهتم أيضا بشكل كبير بالسوق
اآلسيوي بصفة عامة ودول اآلسيان بصفة خاصة
 ،الفتا إلى نجاحهم بالتعاون مع الحجر الزراعي
المصري في فتح العديد من األسواق اآلسيوية
أمــام بعض منتجاتنا الزراعية المصرية مثل

الصين والفلبين والهند وبنجاديش وأندونيسيا
وغيرها من الدول اآلسيوية التى تتمتع بكبر
وتنوع أسواقها باإلضافة إلى تعدادها السكاني
الضخم.
وشدد على أن المجلس يدعم أي فاعليات
أو أنشطة من شانها تعميق وتعزيز العاقات
التجارية مع القارة اإلفريقية  ,مؤكدا أن معرض
« فــوود إفريكا» يمثل فرصة جيدة لإللتقاء
ببعض مسئولي القارة اإلفريقية وكذلك بعض
الشركات المستوردة للمحاصيل الزراعية
الطازجة للخضر والفاكهة لبحث سبل التعاون
وتبادل الخبرات والمعلومات وهو ما يسهم في
توضيح الصورة بشكل أكبر عن الفرص المتاحة
لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى األسواق
اإلفريقية .
وفيما يتعلق بتنظيم معرض « باك بروسيس
« ألول مرة فى مصر ومنطقة الشرق األوسط ,
أكد الدمرداش أن نشاط التعبئة والتغليف يعد
أحد العناصر الرئيسية في عمليات التصدير
الــزراعــيــة فالتعبئة أحــد مكونات العملية
التصديرية للنشاط الزراعي وكلما تطور هذا
القطاع كلما عزز ذلــك فرص نمو الصادرات
الزراعية ووصولها ألســواق جديدة لم تكن
تستطيع الوصول إليها بحالة جيدة  ،كما أن
نشاط التعبئة والتغليف كلما إستطاع أن يلبي
إحتياجات قطاع التصدير الزراعي من مواد
التعبئة وفق اإلشتراطات التي يطلبها المستورد
كلما ساعد ذلك علي التوسع وزيادة الصادرات.
وقــال أن المجلس التصديري للحاصات
الزراعية هو الجهة اإلستشارية لوزير التجارة
والصناعة والممثل الرسمي لمجتمع مصدري
الحاصات الزراعية وأنــه يقوم بالعديد من
األدوار اإلســتــشــاريــة والتنفيذية لمعاونة
المصدرين وتذليل أي عقبات أمامهم وتنمية
وتطوير الــصــادرات الزراعية المصرية بصفة
عامة ,وأنه يقوم في إطار هذا الهدف بالتعاون

مــع كــافــة الجهات المعنية بالرقابة على
الصادرات الزراعية المصرية من أجل توحيد
اإلجــراءات الرقابية وتسهيلها لضمان سهولة
وإنسيابية حركة الصادرات الزراعية المصرية
لمختلف األســـواق العالمية  ،ويشمل هذا
التعاون بصفة أساسية كاً من اإلدارة المركزية
للحجر الزراعي والهيئة القومية لسامة الغذاء
خاصة بعد ما إنتقل إليها صاحيات الهيئة
العامة للرقابة على الــصــادرات والـــواردات
فيما يتعلق بالرقابة علي المحاصيل الزراعية
المصدرة.
وأضاف أن المجلس قام بتنظيم زيارة بعثة
مشترين من الصين خال شهر يونيو الماضي
ضمتعدد  10شركات صينية مستوردة للخضر
والفاكهة المصرية تم خالها الزيارة تفقد عدد
من مزارع ومحطات تعبئة العنب وكذا التمور
وعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية
المصدرة للمحاصيل الزراعية تضمنت حوالي
 60لقاء ,كاشفا عن أن المجلس حاليا بصدد
تنظيم عدد من البعثات التجارية للدول التي

نجح المجلس في فتحها خال الفترة
الماضية تضم عدد من الشركات المصدرة
للمحاصيل الزراعية المصرية لإللتقاء بالشركات
المستوردة في هـذه الدول والبدء في تنفيذ
صفقات تجارية معهم.
وتابع  :أن المجلس قام أيضا بإستقبال وفد
إتحاد الجمعيات التعاونية اإلستهاكية وهو
إتحاد يضم أكبر مستوردي الحاصات الزراعية
بالكويت حيث تم تنظيم عدد من الزيارات
ألعضاء الوفد لتفقد بعض مــزارع ومحطات
التعبئة لمحاصيل الخضر والفاكهة وذلــك
لإلطاع على عمليات إنتاج وتعبئة وتصدير
الحاصات الزراعية والنظم الحديثة المستخدمة
للوصول بالمنتج ألعلي درجات الجودة واألمان،
مشيرا إلى أن أهمية هذا الحدث ترجع إلى
حرص الوفد على تصوير المزارع المصرية التى
قاموا بزيارتها ومصادر ريها بغرض إرسالها إلى
بعض الجهات المعنية بدولة الكويت لمواجهة
اإلشاعات المتداولة بالكويت بشأن إستخدام
مصر لمياه الصرف الصحي في الزراعة وأنه
من المتوقع زيارة الكويت خال الفترة القادمة
لإللتقاء بالجهات الرسمية والظهور اإلعامي في
القنوات الرسمية للتليفزيون الكويتي.
وقال أن المجلس قام خال الفترة الماضية
بإستقبال شركات أجنبية مستوردة للمحاصيل
الزراعية خال زيارتهم لمصر وتنظيم لقاءات
ثنائية لهذه الشركات مــع بعض الشركات
المصرية المصدرة للمحاصيل التي ترغب
الشركة األجنبية في بدء إستيرادها من مصر،
وأنه تم تنظيم لقاءات ثنائية لشركة هندية
ترغب في إستيراد الخضر والفاكهة من مصر
وتنظيم لقاءات ثانية لشركة سويسرية ترغب
في الدخول في إستثمارات زراعية مع شركات
مصرية و جاري تنظيم لقاءات ثنائية لشركة
برازيلية ترغب في إستيراد الثوم من مصر.
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احصائيات الجائزة (.)2020 – 2009

إجمالي عدد المشاركين بحسب فئات الجائزة

دورة

39
67
131
194

142

102
134
809

إجمالي
عدد المشاركين

201
169
175
141

1495

2009
2010
2011
2012

2013

2014
2015
المجموع
2016

دورة

2017
2018
2019
2020

المجموع

إجمالي
عدد المشاركين

52

إجمالي
عدد الدول

18
25
24
25

24

22
23

إجمالي
عدد الدول

37
25
29
28

عدد فئات
الجائزة

فئــة
البحوث والدراسات

فئــة
أفضل مشروع

3
5
5
5
5

5

فئــة
أفضل إنتاج

26
40
68
93
62

5
5
5

عدد فئات

5
5
5
5

فئــة
أفضل تقنية

12
22
37
21

14
58
21
66
127
413
حفل االشهار الثاني
فئــة
البحوث والدراسات

94
79
81
59
726

فئــة
أفضل شخصية

5
1
10
12
14
8
8
58

33
23
25
16
224

2008

7
17
27
24
8
17
100

فئــة
المنتجون
المتميزون
6
4
6
5

79

حفل االشهار األول
8
7
14
25
21
14
22
111

فئــة
االبتكارات الرائدة

45
37
35
39
256

فئــة
المشاريع التنموية

فئــة
الشخصية المتميزة

23
26
28
22
210
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احصائيات الجائزة (.)2020 – 2009
مواطنين
4
2
2
2
1
2
1

عرب
1
2
2
3
3
1
4
2
3
2
23

عدد المكرمين
4
3
3
4
3
5
4
7
6
5
4
3
51

أجانب
1
2
1
2

2
4
1
13

مواطنين
2
2
2
4
1
1
3

1
2
1
19

عرب

1

4

6

4

7

6

2

4

1

3

3

41

عدد الفائزين

4

8

8

8

8

8

7

5

5

7

5

73

الدورة

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019

2020

المجموع

عدد الفائزين وعدد المكرمين بالجائزة  -موزعين بحسب (عرب ،مواطنين ،أجانب)
أجانب
1
2
2
2
1
1
22

2016

4
1
6

113

141

5

% 48.56

28

1495

59

5

اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة )(2020 - 2009

% 5.28

% 17.12

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ )(2020 - 2009

39

% 14.98

16

% 14.04

22

13

6

51

22

1495

41

1183

73

23

109

41

19

203

19

73

13

114

الكويت

-

-

3

4

4

1

-

2

1

3

1

19

عُمان

-

1

5

4

6

-

10

9

7

4

7

53

قطر

1

1

-

1

1

1

-

3

-

-

-

8

تونس

1

1

7

7

6

4

4

3

4

5

2

44

فلسطين

1

1

3

-

2

1

5

5

7

6

6

37

السودان

2

1

3

11

5

3

2

12

1

3

2

45

الجزائر

1

3

11 13 22 21 12

12 15 12

7

129

ليبيا

-

1

-

-

-

-

1

3

1

1

-

7

الصومال

-

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

3

األردن

2

1

7

4

7

8

8

8

4

7

8

64

العراق

6

17 15 14 19 15 12

10 14 14 16

152

لبنان

-

1

1

-

-

1

1

-

-

3

8

المغرب

2

14

9

5

4

6

4

7

12

4

67

سورية

3

4

5

4

4

2

2

7

1

2

3

37

مصـر

4

9

25 14 25 36 25

44 38 41 51

312

السعودية

2

7

9

19 12 16 25

15 23 24 17

169

اإلمارات

6

7

7

10 12 22

7

12

9

10

7
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الدورة

2009

2010

2011

2014

2015

2017

2018

2019

2020

1

2012

البحرين

-

-

1

1

1

1

1

2

3

2

1

13

2013

اليمن

-

-

-

-

2

2

1

2

3

2

3

15

2016

موريتانيا

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

المجموع

المشاركين من الـدول العربية (.)2020 - 2009

115

المشاركين من الـدول األجنـبيـة (.)2020 - 2009
جورجيا
بالروسيا
تشيلي
ناميبيا
مكسيك

2

2

1

1

2

2
1

1

دانمارك

2

2

المانيا

1

1

هولندا

1

1

صربيا

1

اسبانيا

1

1

3
1

3
1

2

1

1

5

بنين

1

1

نيجيريا

1

1

1

1

اثيوبيا
نيوزيالند

1

1

1

فلبين

1

1

الصين

1

1

البوسنة

1

2

بنجالديش

1

3

باكستان

2

2

كندا

3

1

سريالنكا

1

2

اريتريا

1

4

1

7

3
5

1
3

4

2

2

3

2

15

2

20
1

1

اليابان

1

استراليا

1

إيران

1

1
5

1

2

بولندا

1

ايطاليا

1

1

2

3

2

الهند

2

4

4

4

1

1

1

1

1

1

3
1

3

1

3

1
1

16

1

1

1

1

3

8

9

9

14
3

47

2009

2010

2011

2012

2013

2017

2018

2019

2

1

2

3

2014

أمريكا

3

2

3

4

1

21

2015

بريطانيا

1

1

1

2

3

2

10

2016

فرنسا

1

1

2

2

2

2

10

2020

1

المجموع

السويد

1

الدورة

116

1

1
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عدسة المصور عبد اهلل الشيخ

الفصل الخامس

حصــــاد دولـــي

المكـــــرمــــون
الـدورة الثـــانيـة عشرة
2020

معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري
وزيرة دولة لألمن الغذائي  /اإلمارات العربية المتحدة
•انضمت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري إلى الحكومة االتحادية في
دولة اإلمارات العربية المتحدة كوزيرة دولة مسؤولة عن ملف األمن الغذائي في
أعقاب التشكيل الوزاري في أكتوبر  2017وتشمل مسؤولياتها اإلشراف على تطوير
بنية تحتية ولوجستية ذات جودة عالية لتحقيق األمن الغذائي ،وبما يدعم أولويات
ومستهدفات «مئوية اإلمارات .» 2071
•تم تعيين معالي مريم المهيري لتمثيل دولة اإلمارات العربية المتحدة لدى منظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) باإلضافة إلى المركز الدولي للزراعة
الملحية.
•وهي أيضاً عضو في مجلس اإلدارة في كل من هيئة أبو ظبي للزراعة والسالمة
الغذائية ،ومجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل ،ومجلس مستقبل االبتكار في
النظم الغذائية التابع لمجالس المستقبل العالمية للمنتدى االقتصادي العالمي.
•كما تم ترشيح معاليها لقيادة بعض المشاريع الرائدة في مجال االستزراع السمكي
في إطار مباد ا رت صاحب السمو الشيخ خليفة بن ا زيد آل نهيان رئيس دولة
اإلمارات العربية المتحدة( ،حفظه اهلل) من خالل وزارة شؤون الرئاسة ،من أجل
تأسيس وتطوير هذا القطاع االقتصادي الجديد في البالد .باإلضافة إلى ذلك،
تشغل معالي مريم المهيري عضوية مجلس اإلشراف على وزارة الال مستحيل التي
تم إطالقها مؤخراً.
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•شغلت معالي مريم المهيري وظيفة وكيل الوزارة المساعد للموارد
المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة التغير المناخي والبيئة،
لتشرف على وضع مؤشرات األداء للتنوع البيولوجي ،ومصائد األسماك،
واستدامة البيئة البحرية والساحلية ،وأقسام األبحاث البحرية.
حصلت معالي مريم المهيري على درجة البكالوريوس والماجستير في الهندسة
الميكانيكية من جامعة ( )RWTH Aachen Universityفي مدينة آخن بألمانيا
االتحادية.

سعادة الدكتور مصطفى األصرم
مدير عام سابق المعهد الوطني للبحث الزراعي  /الجمهورية التونسية
•مهندس زراعي ،ولد عام ( ،)1941متخرّج من المدرسة الوطنيّة العليا للزراعة
بتولوز ،فرنسا ،عام ( ،)1967حاصل على ديبلوم الدراسات المعمقة في بيولوجيا
النباتات من كلية العلوم أورساي – باريس  VIIعام  ، 1969وشهادة تخصص في
مجال تحسين وتربية النباتات من معهد البحوث العلميّة والتقنيّة لبلدان ما وراء
البحار ،باريس ،فرنسا ،عام ( )1969أصبح اسم هذه المؤسسة عام ( )1998معهد
البحوث للتنمية (.)IRD
•من  1978إلى  : 1991مدير عام المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس.
•من  1991إلى  : 1997أمين عام المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية المتوسطيّة
بباريس (.)CIHEAM
•تجارب في مجال تلقيح النخيل لتفادي وتجنب أضرار األمطار الخريفيّة التي ّ
تُعفن
التّمر في صنف دقلة النور وتضر بمدخول المزارع وذلك باستيراد واستخدام حبوب
لقاح «الفارد » 4من الواليات المتحدة األمريكية والحصول على فحول هجينة من
دقلة نور والحالوي قصد دراسة خاصّياتها.
َ
أحْدَث مخبر تحليل التربة والمياه والنباتات بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية
•
بتمويل الواليات المتحدة األمريكية في اقتناء األجهزة المختبرية ،وهذا المختبر
موجّه لخدمة الفالحين وتحليل عينات مزارعهم (.)1985
• عضو في مجلس إدارة المركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة إيكاردا1986( ،
–  )1980ونائب رئيس هذا المجلس ( ،)1986 – 1985عضو مشارك باألكاديمية
الزراعية الفرنسية منذ ()1990
• خبير لدى المفوضية األوربية لتقييم مشاريع البحث الزراعية الممولة من قبل هذه
المنظمة منذ ()1982
• األوسمة :وسام الجمهورية التونسية ،وسام االستحقاق للفالحة في تونس ،وسام
االستحقاق للتربية والعلوم في تونس
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سعادة الدكتور سمير الشاكر

خبير دولي في زراعة النخيل وإنتاج التمور  /جمهورية العراق
التحصيل األكاديمي:

• بكالوريوس زراعي :جامعة القاهرة ،الجيزة ،جمهورية مصر العربية
•ماجستير صناعات غذائية :جامعة جورجيا ،الواليات المتحدة االمريكية
•دكتوراه :علوم أغذية :جامعة جورجيا ،الواليات المتحدة االمريكية
الخبرات التعليمية:
•تدريس طلبة البكالوريوس والماجستير ،صناعات غذائية ،أستاذ مساعد.
•رئيس قسم الصناعات الغذائية.
•عميد كلية الزراعة ،جامعة بغداد.
الخبرات البحثية:
• مدير عام البحوث الزراعية والموارد المائية ،مجلس البحث العلمي بالعراق.
•باحث علمي قدم ونشر  42بحث ًا ودراسة في مجال البستنة وتقنية التمور.
الخبرات الدولية:
•ممثل العراق الدائم لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ()FAO
•عضو المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية ()IFAD
•رئيس اللجنة الدائمة لدستور األغذية  codexللفواكه والخضر الجافة
•خبير في االتحاد العربي للصناعات الغذائية ،الجامعة العربية
•منسق الشبكة الدولية للنخيل والتمور ()DPGN
•عضو اللجنة العلمية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
الخبرات التنموية:
•مهندس زراعي في محطات البستنة ،وزارة الزراعة العراقية.
•المدير الفني لمصنع اإلمارات للتمور ،الساد اإلمارات العربية المتحدة.
•استشارات ودراسات جدوى اقتصادية وفنية ،إشراف وتنفيذ عدد من المشاريع
والمصانع وبيوت تعبئة التمور في كل من العراق ،الكويت ،باكستان ،السعودية،
االمارات العربية المتحدة ،سلطنة عمان ،وجمهورية مصر العربية.
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الفـــــائــــزون
الـدورة الثـــانيـة عشرة
2020

جامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية  /المملكة العربية السعودية
فئة الدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة
تطور النباتات استراتيجيات معقدة للتكيف والبقاء في بيئتها المتغيرة باستمرار والتي ال
يمكن أن تتركها نظراً لعدم قدرتها على التنقل .وعلى عكس الحيوانات التي يحدث فيها
تكوين (تخ ّلق) األعضاء أثناء مرحلة التطور الجنيني ،تستمر النباتات بتكوين األعضا ًء
حتى بعد مرحلة التطور الجنيني وخالل دورة حياتها .كما تمتلك النبتات القدرة على
تجديد أنسجتها وأعضائها في حال تعرضها ألي تلف جسدي من خالل إعادة توجيه وضبط
برنامج النمو لديها ،وتستطيع أيضًا أن تنمو حتى في البيئات القاسية كالصحاري التي
تعد بيئتها الشحيحة بالموارد والمياه مثا ً
ال ممتازاً لتوضيح المرونة التنموية في النبات،
حيث تتخذ النباتات استراتيجيات مختلفة للبقاء في مثل هذه الظروف الشديدة ،وتعتمد
أغلب هذه االستراتيجيات على نظم جذورها ،إذ أن الجذر هو العضو الوحيد في النبات
الذي يكون على اتصال مباشر بالتربة وبالتالي يستشعر كل التغييرات في محيطها.
كشفت دراستنا بصورة شاملة عن استراتيجيات تكيّفية تستخدمها أشجار نخيل التمر
للنمو في البيئة الصحراوية ذات الظروف الشديدة تبدأ بمرحلة سكون البذرة ،تليها عملية
تكوين األعضاء الوقائية ونظام جذري معقد لزيادة امتصاص المياه إلى الحد األقصى
ومنع فقدانها .يقدم عملنا البحثي رؤية جديدة وفهم أفضل آلليات تحمل وصمود أشجار
نخيل التمر في البيئة الصحراوية .وال شك أن تفصيل اآللية الجزيئية التي تتحكم في
عوامل التكيّف التنموية في النخيل سيقدم فهمًا أساسيًا وواضح ًا لهذه االنظمة الفريدة
من نوعها وسيمهد الطريق نحو تصميم نباتات ذات أنظمة جذرية مماثلة لزيادة أداء
المحاصيل في ظل ظروف اإلجهاد ،خصوص ًا في هذا الوقت الذي نواجه فيه ظاهرة تغيّر
المناخ العالمي ،واتساع الطلب على تطوير وتشجيع إنتاج الزراعة الصحراوية.
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الجامعة األمريكية في بيروت  /الجمهورية اللبنانية
فئة المشاريع التنموية واإلنتاجية الرائدة
مبادرات سُبل العيش الذكية مناخيًا وتخطيط الوصول إلى األسواق الجامعة
تستضيف كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة األميركية في بيروت وحد َة البيئة
والتنمية المستدامة ( )ESDUوهي مركز للتنمية واألبحاث المتعددة االختصاصات ال
سيما في مجال التنمية الريفية المجتمعية والحفاظ على أنظمة الغذاء المحلية والزراعة
المستدامة .لم تتوقف هذه الوحدة ( )ESDUفي السنوات العشرين األخيرة عن بذل
الجهود على امتداد المناطق اللبنانية ومنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا (المينا)
لتعزيز فرص كسب العيش المستدامة في األرياف مع التركيز على التنمية التشاركية
وبناء القدرات ال سيما لصغار المزارعين والنساء والشباب في المناطق الريفية.
انبثق مشروع “مبادرات سُبل العيش الذكية مناخيًا وتخطيط الوصول إلى األسوقاق�CLI
 ”MATتماشيا مع رسالة وحدة البيئة والتنمية المستدامة في العمل على تعزيز كسب
العيش واألمن الغذائي في المناطق الريفية في ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية
القاسية التي تسود المجتمعات الريفية اللبنانية .يمتد المشروع التدريبي على فترة
سنة واحدة (تشرين األول  2018-تشرين األول  )2019وينفذ في منطقة البقاع الغربي
وشمال شرق بعلبك بالشراكة مع منظمة تعاون بال حدود ،وهي منظمة غير حكومية
محلية مركزها شمال شرق بعلبك .حظي المشروع بتمويل من الوزارة االتحادية للتعاون
االقتصادي والتنمية في ألمانيا عبر برنامج األغذية العالمي” تعزيز سبل معيشة الالجئين
السوريين والمجتمعات المضيفة اللبنانية الضعيفة من خالل الغذاء مقابل التدريب”.
ويهدف إلى تحسين مستدام لمهارات وقدرات وفرص كسب عيش اللبنانيين الضعفاء
والالجئين السوريين عبر تعزيز فرص كسب العيش الذكية المناخية في منطقة تواجه
عدم استقرار سياسي واقتصادي ومعدالت مرتفعة من الفقر وانعدام األمن الغذائي.
ويستهدف المشروع قرى في منطقة البقاع تعتبر من األكثر ضعفا على نطاق لبنان،
تحديدا في شمال شرق بعلبك والبقاع الغربي .وتشير الدراسات إلى أن  80%من األسر
المعيشية في هذه المناطق تعيش تحت الحد األدنى من نفقات السلة المعيشية.
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مؤسسة النخلي  /اإلمارات العربية المتحدة
فئة االبتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي
تأثير استخدام نظام الري المسامي تحت السطح ألرض على زراعة النخيل في دبي
أوضحت العديد من الدراسات أن الري المباشر تحت سطح األرض من أكثر التقنيات
فعالة لتحسين كفاءة استخدام المياه لزيادة اإلنتاج ،تم استخدام منطقة زراعية إلختبار
نظام الري المسامي ،والذي يتكون من أنبوب مكون من نسيج تقني من خالله يمنح
التحكم في التدفق المستمر للمياه في كل مكان ،يعد هذا النظام ً
مثال واضحًا على
االبتكار ،وذلك بفضل الهيكل المسامي المرن.
لقد تم اختبار نظام أنبوب مسامي للري تحت سطح األرض لخفض استهالك موارد
المياه ،وأيضا لتوفير كمية المياه المناسبة لري أشجار النخيل .وكان الهدف الرئيسي من
التجربة هو تقييم تأثير الري تحت سطح األرض مع كميات مياه الري سواء اقتصاديًا
وفنيًا .أثناء التجربة ،تم مقارنة نظام الري في حوضي الفقاعي الذي كان موجودًا
بالفعل في المنطقة ،بنظام الري تحت األرض المعتمد حدي ًثا.
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نظام أنبوب مسامي للري تحت السطح األرض ،من الناحية الفنية هو عباره عن خرطوم
من نوع البوليستر المنسوج وبواسطة بتقنية النانو ،ومع الري المباشر لجذور أشجار
النخيل ساعد على نموها في عمق غير محدود داخل التربة ،وأيضا تطورها وزيادة حجم
الجذور.
لقد أدت االختبارات التي أجريت على أشجار النخيل إلى تقليل نسبة مياه الري بنسبة 45-
 50%وتم تحقيق عائد أعلى  5-7%تقريب ًا من إجمالي اإلنتاج ،وعليه فإن هذا النظام يوفر
المتطلبات األساسية لنمو أشجار النخيل ،والجذور لتصبح أكثر كثافة وكفاءة ،وأيضاً سوف
يؤدي إلى انخفاض نسبة تبخر المياه .وفقًا للتجارب والنتائج التي تم الحصول عليها،
حققنا توفير المياه من  45-50متر مربع لكل نخلة بالسنة ،ألن استخدام التكنولوجيا
المبتكرة يزيد الربح بإنتاج التمور ،وتوفير موارد المياه ،ويعتبر أمر مصيري بالنسبة
للحكومة لتحقيق أهدا فها االستراتيجية للحفاظ على موارد المياه الى عام .2036

الدكتورة حسناء الحراق  /المملكة المغربية
فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر واالبتكار الزراعي

(مناصفة مع د .كازو شينوزاكي)

من مواليد مدينة العرائش بالمملكة المغربية حيث تلقت تعليمها االبتدائي والثانوي.
حاصلة على ديبلوم مهندسة دولة في الصناعات الزراعية والغذائية من معهد الحسن
الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط سنة  ،1992ثم على ديبلوم دكتوراه الدولة في العلوم
الزراعية ،تخصص تكنولوجيات الصناعات الغذائية ،من نفس المعهد بشراكة مع مركز
البحوث الزراعية للتنمية الدولية ( )CIRADبمون بلييه بفرنسا سنة .2007
بدأت الدكتورة حسناء الحراق مشوار عملها كباحثة في ميدان جودة التمور وتثمينها منذ
سنة  1995بالمعهد الوطني للبحث الزراعي ( ،)INRAالمركز الجهوي للبحث الزراعي
بمراكش ،وتشغل حالياً بنفس المعهد درجة مديرة البحوث.
خالل خمس وعشرين سنة من مسيرتها المهنية التي قادتها بكل جدية والتزام ونكران
للذات ،راكمت الدكتورة حسناء الحراق تجارب متعددة ودراية غنية في مجالي البحث
والتنمية حول تثمين التمور ما بعد الجني .وتتميز أنشطة البحث والتنمية المتنوعة التي
قامت بها:
•باالهتمام بقطاع حيوي بالنسبة للواحات المغربية التي يزيد تعداد سكانها على
مليوني نسمة ويساهم بنسبة  60٪ - 40من دخل المزارعين بإنتاج تجاوز 000
 140طن في سنة 2019
•بطابع علمي وتكنولوجي وتسويقي يساعد على تثمين التمور مع انعكاسات
إيجابية على التنمية المستدامة في المناطق المنتجة للتمور من خالل توفير حلول
ملموسة وحديثة ،قادرة على المساهمة في تطوير تكنولوجي للتمر المغربي مع
أخذ خصائصه بعين االعتبار
•بمنهج مبتكر يساهم في تثمين منتجات التمر التقليدية من أجل الولوج بها إلى
األسواق الوطنية والدولية ،مع الحفاظ على الخبرة المحلية لنساء الواحات المتعلقة
بتحويل التمور؛
•بالمساهمة بشكل كبير في تحديث قطاع التمور والرفع من قدرتها التنافسية عن
طريق تحسين جودتها وترميزها وذلك باألخذ بعين االعتبار القوانين والمعايير
المعمول بها فيما يتعلق بالممارسات الجيدة للتصنيع والممارسات الجيدة للنظافة
والجودة التجارية وكذلك الجودة المرتبطة باألصل عن طريق وضع العالمات المميزة
للمنشأ والجودة.
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األستاذ الدكتور كازو شينوزاكي  /إمبراطورية اليابان
فئة الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر واالبتكار الزراعي
(مناصفة مع د .حسناءالحراق)

هو أشهر عالم فيزيائي للنباتات الجزيئية على مستوى العالم ،أوضح استجابة
النباتات للضغوط البيئية ،وخاصة الحرارة والملح والجفاف ،واكتشف آليات المقاومة
على المستوى الجزيئي .حدد العناصر الرئيسية مثل عوامل النسخ ومسارات اإلشارات
وآليات التحكم في الهرمونات ،باستخدام األساليب األلمانية .وقد أظهر وجود األنظمة
التنظيمية المستقلة التي تعتمد على ( )ABAوالتي تحكم التعبير الجيني الناجم عن
الجفاف ،وفتح الطريق لتطبيق المعرفة المستمدة من البحوث األساسية لتربية النباتات
التي تتحمل الجفاف ،بما في ذلك تنميط المحاصيل عالية اإلنتاجية .نظام( (�Pheno
 )typingالمتكامل للنباتات المطور الذي طوره ( )Shinozaki et alيسمح بالمراقبة على
مدار الساعة ،لـ  120نباتًا تحت التحكم الدقيق في حالة مياه التربة من خالل نظام
يتخيل التحليل بالكومبيوتر ،والوزن التلقائي والري .نشر البروفيسور شينوزاكي ما
يقرب من  600ورقة علمية تمت مراجعتها من قبل األقران ( 613وثيقة في سكوبس(
معظمها في المجالت ذات التصنيف األعلى.
يُدرس البروفيسور شينوزاكي علم األحياء في جامعة أوساكا ( ،)BSC1972وتخرج في
عام  1974من جامعة ناغويا وحصل على دكتوراه في العلوم ( )DSCفي عام 1977
من كلية الدراسات العليا للعلوم  ،حيث بدأ أيضًا حياته المهنية .ومن  1987إلى 1989
درس النبات  Transgenicالتكنولوجيا في جامعة روكفلر ،نيويورك :في عام  1989تولى
منصب كبير العلماء في مختبر البيولوجيا الجزيئية لنبات ريكن في تسوكوبا ،وأصبح
مديرًا في مركز ريكن لعلوم النبات في يوكوهاما عام . 2005
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تلقى البروفيسور شينوزاكي العديد من الجوائز واألوسمة ،وتم تسمية كعضو مراسل
في الجمعية األمريكية لعلماء األحياء النباتية  .2015كما فاز بجائزة الجمعية اليابانية
 .2009وحصل على جائزة االمتياز الثقافي  2016في اليابان .الجائزة هي ثاني أعلى
تكريم في البالد ،تُمنح ألولئك الذين ساهموا مساهمة كبيرة في تطوير وإثراء الثقافة
ونادرا ما تُنح للعلوم الطبيعية.

الفــــائـــرون
الـدورة الثــــالثـة
2020
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