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الممارسات الزراعية في «خليفة للنخيل»

نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي محاضرة علمية افتراضية حول «املمارسات الزراعية الجيدة وآلية
الحصول على شهادة (غلوبال غاب)» ،قدمها الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة مدير الشؤون الفنية والدراسات في اإلدارة الزراعية بإدارة
ً
أوقاف صالح الراجحي من اململكة العربية السعودية ،بمشاركة  75شخصا هم نخبة من املزارعين واملنتجين واألكاديميين واملختصين بزراعة
النخيل وإنتاج وتصنيع التمور ،يمثلون  12دولة .
وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام الجائزة ،بأن هذه املحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير
التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة ،في إطار التزام الجائزة بنشر املعرفة العلمية والتوعية باملمارسات الزراعية الجيدة للنخيل
ً
لتمكين املزارعين وتحسين جودة التمور .معربا عن تقديره للجهود العلمية واملهنية التي يقدمها الدكتور رمزي أبوعيانة في تطوير اإلدارة
الزراعية بإدارة أوقاف صالح الراجحي في اململكة العربية السعودية.
وأشاد املحاضر بالدور الكبير الذي قامت به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج
التمور على مستوى العالم.
https://www.alittihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4159640/19
74-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A

"خليفة لنخيل التمر" تستأنف المحاضرات االفتراضية للموسم
2021

نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مساء أمس محاضرة علمية افتراضية حول "املمارسات الزراعية
الجيدة وآلية الحصول على شهادة "غلوبال غاب".
ً
شارك في املحاضرة  75شخصا يمثلون نخبة املزارعين واملنتجين واألكاديميين واملختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور من  12دولة.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد  ،أمين عام الجائزة إن املحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح
والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة وفي إطار التزام الجائزة بنشر املعرفة العلمية والتوعية باملمارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين
املزارعين وتحسين جودة التمور.
https://www.wam.ae/ar/details/1395302904078

“خليفة لنخيل التمر” تستأنف المحاضرات االفتراضية للموسم 2021

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة ،استأنفت األمانة العامة للجائزة سلسلة
املحاضرات العلمية االفتراضية في موسمها الثقافي الثاني  2021بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه املحاضرات في املوسم السابق 2020
ً
ُ
حيث قدمت  15محاضرة خالل  5أشهر استضافت بها  15خبيرا يمثلون  9دول ،كما بلغ متوسط عدد الحضور في كل محاضرة ما يناهز 90
شخص يمثلون  23دولة حول العالم.
حيث نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مساء األحد  24يناير  2021محاضرة علمية افتراضية حول
“املمارسات الزراعية الجيدة وآلية الحصول على شهادة “غلوبال غاب”” ،قدمها الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة مدير الشؤون الفنية
ً
والدراسات في اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صالح الراجحي من اململكة العربية السعودية ،بمشاركة  75شخصا هم نخبة من املزارعين
واملنتجين واألكاديميين واملختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور يمثلون  12دولة.
وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن هذه املحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح
والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة ،في إطار التزام الجائزة بنشر املعرفة العلمية والتوعية باملمارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين

ً
املزارعين وتحسين جودة التمور .معربا عن تقديره للجهود العلمية واملهنية التي يقدمها الدكتور رمزي أبوعيانة في تطوير اإلدارة الزراعية بإدارة
أوقاف صالح الراجحي في اململكة العربية السعودية.
من جهته فقد أشار املحاضر الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة إلى األهمية الزراعية واالقتصادية جراء حصول مزارعي نخيل التمر على
ً
شهادة املمارسات الزراعية الجيدة “غلوبال غاب” ،مركزا على أربع محاور أساسية هي التعريف بالشهادة والهدف من الحصول عليها والجهات
ً
املؤهلة واملانحة لها وكلفتها املالية .وما هي معايير الحصول على الشهادة  ”″15معيارا واشتراطات كل معيار .وما هي مستويات التقييم “”3
مستويات “الزامي ،أساس ي ،توصيات” .هل املزرعة مؤهلة للحصول على الشهادة أم ال؟
كما لفت املحاضر عناية األخوة مزارعي نخيل التمر إلى أهم العناصر األساسية التي يجب أن يأخذها بعين االعتبار من خالل اإلجابة على
السؤال :كيف تحكم على أن مزرعتك مؤهلة للحصول على الشهادة؟ وذلك من خالل ثمان نقاط أساسية هي:
ً
أوال :منشآت املزرعة ومدى جاهزيتها للتأهيل.
ً
ثانيا :العاملين باملزرعة ومدى توفر وسائل الصحة والسالمة لهم.
ً
ثالثا :الوثائق والسجالت باملزرعة ومدى االهتمام بها والتي تشمل اآلتي.
ً
رابعا :املعدات واآلالت الزراعية الخاصة باملزرعة ومدى كفاءتها.
ً
ُ
خامسا :تتبع املنتج ومدى ُخ ّلوه من امللوثات (يقصد بالتتبع :هو التعرف على منشأ أي ُم َنتج غذائي طازج أو ُم َّ
صنع عن طريق البيانات املسجلة).
ً
سادسا :االلتزام بالقضايا البيئية.
ً
سابعا :رصد وتحديد املخاطر املحتملة باملزرعة ،ووضع الضوابط واإلجراءات الوقائية.
ً
ثامنا :أنواع اللوحات االرشادية املطلوبة كأحد متطلبات الحصول على الشهادة.

وأشاد املحاضر في ختام املحاضرة بالدور الكبير الذي قامت به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع
زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم ،من خالل تنظيم املهرجان الدولي للتمور األردنية واملهرجان الدولي للتمور السودانية
واملهرجان الدولي للتمور املصرية وما رافقها من أنشطة وفعاليات ،التي ساهمت بشكل فاعل في زيادة السمعة للتمور العربية وارتفاع في حجم
ً
الصادرات ،باإلضافة الى سلسلة املؤتمرات الدولية التي نظمتها األمانة العامة للجائزة على مدى عشرين عاما.

https://alwatan.ae/?p=734376

.

بتوجيهات نهيان مبارك وبحضور  75مزارعا ً وخبيرا ً يمثلون  12دولة
جائزة خليفة تستأنف سلسلة المحاضرات العلمية االفتراضية للموسم الثقافي 2021

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة ،استأنفت األمانة العامة للجائزة سلسلة املحاضرات العلمية
ُ
االفتراضية في موسمها الثقافي الثاني  2021بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه املحاضرات في املوسم السابق  2020حيث قدمت  15محاضرة خالل  5أشهر
ً
استضافت بها  15خبيرا يمثلون  9دول ،كما بلغ متوسط عدد الحضور في كل محاضرة ما يناهز  90شخص يمثلون  23دولة حول العالم.
حيث نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مساء األحد  24يناير  2021محاضرة علمية افتراضية حول “املمارسات الزراعية
الجيدة وآلية الحصول على شهادة "غلوبال غاب" ،قدمها الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة مدير الشؤون الفنية والدراسات في اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صالح
ً
الراجحي من اململكة العربية السعودية ،بمشاركة  75شخصا هم نخبة من املزارعين واملنتجين واألكاديميين واملختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور يمثلون
 12دولة.
وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن هذه املحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس
ً
أمناء الجائزة ،في إطار التزام الجائزة بنشر املعرفة العلمية والتوعية باملمارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين املزارعين وتحسين جودة التمور .معربا عن تقديره
للجهود العلمية واملهنية التي يقدمها الدكتور رمزي أبوعيانة في تطوير اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صالح الراجحي في اململكة العربية السعودية.

من جهته فقد أشار املحاضر الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة إلى األهمية الزراعية واالقتصادية جراء حصول مزارعي نخيل التمر على شهادة املمارسات الزراعية
ً
الجيدة (غلوبال غاب) ،مركزا على أربع محاور أساسية هي التعريف بالشهادة والهدف من الحصول عليها والجهات املؤهلة واملانحة لها وكلفتها املالية .وما هي معايير
الحصول على الشهادة ( )15معيار واشتراطات كل معيار .وما هي مستويات التقييم ( )3مستويات (الزامي ،أساس ي ،توصيات) .هل املزرعة مؤهلة للحصول على
الشهادة أم ال؟
كما لفت املحاضر عناية مزارعي نخيل التمر إلى أهم العناصر األساسية التي يجب أن يأخذها بعين االعتبار من خالل اإلجابة على السؤال :كيف تحكم على أن
ً
ً
مزرعتك مؤهلة للحصول على الشهادة؟ وذلك من خالل ثمان نقاط أساسية هي:أوال :منشآت املزرعة ومدى جاهزيتها للتأهيل.ثانيا :العاملين باملزرعة ومدى توفر
ً
ً
وسائل الصحة والسالمة لهم.ثالثا :الوثائق والسجالت باملزرعة ومدى االهتمام بها والتي تشمل اآلتي .رابعا :املعدات واآلالت الزراعية الخاصة باملزرعة ومدى
ً
ً
ُ
كفاءتها.خامسا :تتبع املنتج ومدى ُخ ّلوه من امللوثات (يقصد بالتتبع :هو التعرف على منشأ أي ُم َنتج غذائي طازج أو ُم َّ
صنع عن طريق البيانات املسجلة).سادسا:
ً
ً
االلتزام بالقضايا البيئية.سابعا :رصد وتحديد املخاطر املحتملة باملزرعة ،ووضع الضوابط واإلجراءات الوقائية.ثامنا :أنواع اللوحات االرشادية املطلوبة كأحد

متطلبات الحصول على الشهادة.
وأشاد املحاضر في ختام املحاضرة بالدور الكبير الذي قامت به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور
على مستوى العالم ،من خالل تنظيم املهرجان الدولي للتمور األردنية واملهرجان الدولي للتمور السودانية واملهرجان الدولي للتمور املصرية وما رافقها من أنشطة
وفعاليات ،التي ساهمت بشكل فاعل في زيادة السمعة للتمور العربية وارتفاع في حجم الصادرات ،باإلضافة الى سلسلة املؤتمرات الدولية التي نظمتها األمانة العامة
ً
للجائزة على مدى عشرين عاما.

https://alfajr-news.net/details/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A-2021

الممارسات الزراعية الجيدة وآلية الحصول على شهادة (غلوبال غاب)

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة ،استأنفت األمانة العامة للجائزة سلسلة املحاضرات العلمية
ُ
االفتراضية في موسمها الثقافي الثاني  2021بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه املحاضرات في املوسم السابق  2020حيث قدمت  15محاضرة خالل  5أشهر
ً
استضافت بها  15خبيرا يمثلون  9دول ،كما بلغ متوسط عدد الحضور في كل محاضرة ما يناهز  90شخص يمثلون  23دولة حول العالم.
حيث نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مساء األحد  24يناير  2021محاضرة علمية افتراضية حول “املمارسات الزراعية
الجيدة وآلية الحصول على شهادة (غلوبال غاب)” ،قدمها الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة مدير الشؤون الفنية والدراسات في اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف
ً
صالح الراجحي من اململكة العربية السعودية ،بمشاركة  75شخصا هم نخبة من املزارعين واملنتجين واألكاديميين واملختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور
يمثلون  13دولة.
وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن هذه املحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس
ً
أمناء الجائزة ،في إطار التزام الجائزة بنشر املعرفة العلمية والتوعية باملمارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين املزارعين وتحسين جودة التمور .معربا عن تقديره
للجهود العلمية واملهنية التي يقدمها الدكتور رمزي أبوعيانة في تطوير اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صالح الراجحي في اململكة العربية السعودية\.
من جهته فقد أشار املحاضر الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة إلى األهمية الزراعية واالقتصادية جراء حصول مزارعي نخيل التمر على شهادة املمارسات الزراعية
ً
الجيدة (غلوبال غاب) ،مركزا على أربع محاور أساسية هي التعريف بالشهادة والهدف من الحصول عليها والجهات املؤهلة واملانحة لها وكلفتها املالية .وما هي معايير
الحصول على الشهادة ( )15معيار واشتراطات كل معيار .وما هي مستويات التقييم ( )3مستويات (الزامي ،أساس ي ،توصيات) .هل املزرعة مؤهلة للحصول على
الشهادة أم ال؟

كما لفت املحاضر عناية األخوة مزارعي نخيل التمر إلى أهم العناصر األساسية التي يجب أن يأخذها بعين االعتبار من خالل اإلجابة على السؤال :كيف تحكم على
أن مزرعتك مؤهلة للحصول على الشهادة؟ وذلك من خالل ثمان نقاط أساسية هي:
ً
أوال :منشآت املزرعة ومدى جاهزيتها للتأهيل.
ً
ثانيا :العاملين باملزرعة ومدى توفر وسائل الصحة والسالمة لهم.
ً
ثالثا :الوثائق والسجالت باملزرعة ومدى االهتمام بها والتي تشمل اآلتي.
ً
رابعا :املعدات واآلالت الزراعية الخاصة باملزرعة ومدى كفاءتها.
ً
ُ
خامسا :تتبع املنتج ومدى ُخ ّلوه من امللوثات (يقصد بالتتبع :هو التعرف على منشأ أي ُم َنتج غذائي طازج أو ُم َّ
صنع عن طريق البيانات املسجلة).
ً
سادسا :االلتزام بالقضايا البيئية.
ً
سابعا :رصد وتحديد املخاطر املحتملة باملزرعة ،ووضع الضوابط واإلجراءات الوقائية.
ً
ثامنا :أنواع اللوحات االرشادية املطلوبة كأحد متطلبات الحصول على الشهادة.
وأشاد املحاضر في ختام املحاضرة بالدور الكبير الذي قامت به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور
على مستوى العالم ،من خالل تنظيم املهرجان الدولي للتمور األردنية واملهرجان الدولي للتمور السودانية واملهرجان الدولي للتمور املصرية وما رافقها من أنشطة
وفعاليات ،التي ساهمت بشكل فاعل في زيادة السمعة للتمور العربية وارتفاع في حجم الصادرات ،باإلضافة الى سلسلة املؤتمرات الدولية التي نظمتها األمانة العامة
ً
للجائزة على مدى عشرين عاما.

https://www.abudhabienv.ae/news-64777.html

Good Agricultural Practices and mechanism of achieving
the “Global Gap” certification

Under the directives of His Excellency Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Minister of Tolerance and Coexistence, Chairman of the Award’s
Board of Trustees, the Award’s General Secretariat resumed the virtual scientific lectures series, for the cultural season, 2021, after the great
success achieved in the previous season, 2020. During the 2020 season, 15 lectures were presented within 5 months, hosting 15 experts,
representing 9 countries, where the average number of attendees in each lecture was about 90 participants, representing 23 countries from
around the world.

The General Secretariat of Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation organized a virtual lecture, presenting “Good
Agricultural Practices and mechanism of achieving the “Global Gap” certification”, by Dr. Ramzi Abdul Raheem Abu Ayana, Technical Affairs and
Studies Director, The Agricultural Department, at the Saleh Al-Rajhi Endowments, Kingdom of Saudi Arabia, on Sunday the 24th of January,
2021. The lecture was attended by 75 participants, representing 13 countries, among which are members of the Date Palm Friends Society in the
UAE, date palm farmers, and Agricultural experts.

This virtual lecture held via Zoom, comes under the directives of His Excellency Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Minister of Tolerance
and Coexistence, President of the Award’s Board of Trustees, and within the Award’s framework and commitment to spread the scientific
knowledge and awareness on the Date Palm Best Practices, and providing technical and scientific advice and support to farmers to help them
improve the Dates quality. Dr. Abdelouahhab Zaid, the Award’s Secretary General, expressed his appreciation to the extended scientific and
professional efforts made by Dr. Ramzi Abu Ayana in developing the agricultural department at Saleh Al-Rajhi Endowments.

From his side, Dr. Ramzi Abu Ayana, presented the agricultural and economic importance of the date palm farmers obtaining the good agricultural
practices certificate (Global Gap), while focusing on four main factors: detailed information about the certificate, the purpose of obtaining it, the
certified agencies and its financial cost. “What are the criteria for obtaining the certificate” “(15) criteria and requirements”, “What are the levels
of evaluation?” “(3) Levels (mandatory, basic, and recommendations)”. “Is the farm eligible for certification or not?”

Dr. Ramzi, also highlighted the most basic elements that the date palm farmers must take into consideration by answering the below question:
How do you evaluate the eligibility of your farm in receiving the certification? This is done through eight basic steps:
1. Farm facilities and its readiness for renovation.
2. Farmers and the availability of health and safety means.
3. The farm’s documents and records, and how it is taken care of.
4. Efficiency of the farm’s equipment and agricultural machinery.
5. Tracking the product and making sure it’s free of contaminants
6. Commitment to the environmental matters.
7. Monitoring and identifying potential risks on the farm, and establishing control and prevention measures.
8. Type of guiding boards used, is one of the requirements to get the certificate.

Dr. Ramzi Abu Ayana then concluded the lecture by highlighting the great role played by the Khalifa International Award for Date Palm and
Agricultural Innovation in supporting and developing the date palm cultivation sector and the date production worldwide, through the organizing
of Jordan International Date Palm Festival, Sudan International Date Palm Festival, and Egypt International Date Palm Festival and the
accompanying activities and events. Which actively contributed to the increase of the reputation of the Arab dates and the volume of exports, in
addition to the series of international conferences organized by the Award’s General Secretariat for over Twenty years.

https://www.abudhabienv.ae/news-64781.html

بتوجيهات نهيان مبارك "جائزة خليفة" تستأنف سلسلة المحاضرات العلمية االفتراضية للموسم الثقافي
2021
الممارسات الزراعية الجيدة وآلية الحصول على شهادة (غلوبال غاب) بحضور  75مزارع وخبير من
محبي زراعة النخيل يمثلون  12دولة

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة ،استأنفت األمانة العامة للجائزة سلسلة املحاضرات العلمية
ُ
االفتراضية في موسمها الثقافي الثاني  2021بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه املحاضرات في املوسم السابق  2020حيث قدمت  15محاضرة خالل  5أشهر
ً
استضافت بها  15خبيرا يمثلون  9دول ،كما بلغ متوسط عدد الحضور في كل محاضرة ما يناهز  90شخص يمثلون  23دولة حول العالم.
حيث نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مساء األحد  24يناير  2021محاضرة علمية افتراضية حول “املمارسات الزراعية
الجيدة وآلية الحصول على شهادة (غلوبال غاب)” ،قدمها الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة مدير الشؤون الفنية والدراسات في اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف
ً
صالح الراجحي من اململكة العربية السعودية ،بمشاركة  75شخصا هم نخبة من املزارعين واملنتجين واألكاديميين واملختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور
يمثلون  12دولة.
وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن هذه املحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس
ً
أمناء الجائزة ،في إطار التزام الجائزة بنشر املعرفة العلمية والتوعية باملمارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين املزارعين وتحسين جودة التمور .معربا عن تقديره
للجهود العلمية واملهنية التي يقدمها الدكتور رمزي أبوعيانة في تطوير اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صالح الراجحي في اململكة العربية السعودية.
من جهته فقد أشار املحاضر الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة إلى األهمية الزراعية واالقتصادية جراء حصول مزارعي نخيل التمر على شهادة املمارسات
ً
الزراعية الجيدة (غلوبال غاب) ،مركزا على أربع محاور أساسية هي التعريف بالشهادة والهدف من الحصول عليها والجهات املؤهلة واملانحة لها وكلفتها املالية .وما
هي معايير الحصول على الشهادة ( )15معيار واشتراطات كل معيار .وما هي مستويات التقييم ( )3مستويات (الزامي ،أساس ي ،توصيات) .هل املزرعة مؤهلة
للحصول على الشهادة أم ال؟

كما لفت املحاضر عناية األخوة مزارعي نخيل التمر إلى أهم العناصر األساسية التي يجب أن يأخذها بعين االعتبار من خالل اإلجابة على السؤال :كيف تحكم على
أن مزرعتك مؤهلة للحصول على الشهادة؟ وذلك من خالل ثمان نقاط أساسية هي:
ً
أوال :منشآت املزرعة ومدى جاهزيتها للتأهيل.
ً
ثانيا :العاملين باملزرعة ومدى توفر وسائل الصحة والسالمة لهم.
ً
ثالثا :الوثائق والسجالت باملزرعة ومدى االهتمام بها والتي تشمل اآلتي.
ً
رابعا :املعدات واآلالت الزراعية الخاصة باملزرعة ومدى كفاءتها.
ً
ُ
خامسا :تتبع املنتج ومدى ُخ ّلوه من امللوثات (يقصد بالتتبع :هو التعرف على منشأ أي ُم َنتج غذائي طازج أو ُم َّ
صنع عن طريق البيانات املسجلة).
ً
سادسا :االلتزام بالقضايا البيئية.
ً
سابعا :رصد وتحديد املخاطر املحتملة باملزرعة ،ووضع الضوابط واإلجراءات الوقائية.
ً
ثامنا :أنواع اللوحات االرشادية املطلوبة كأحد متطلبات الحصول على الشهادة.
وأشاد املحاضر في ختام املحاضرة بالدور الكبير الذي قامت به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج
التمور على مستوى العالم ،من خالل تنظيم املهرجان الدولي للتمور األردنية واملهرجان الدولي للتمور السودانية واملهرجان الدولي للتمور املصرية وما رافقها من
أنشطة وفعاليات ،التي ساهمت بشكل فاعل في زيادة السمعة للتمور العربية وارتفاع في حجم الصادرات ،باإلضافة الى سلسلة املؤتمرات الدولية التي نظمتها األمانة
ً
العامة للجائزة على مدى عشرين عاما.

https://www.kiaai.ae/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%A8

Under the directives of H.E. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, the "Khalifa Award" resumes its
virtual scientific lectures series, for the cultural season, 2021
Good Agricultural Practices and mechanism of achieving the “Global Gap” certification

Under the directives of His Excellency Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Minister of Tolerance
and Coexistence, Chairman of the Award’s Board of Trustees, the Award’s General Secretariat resumed
the virtual scientific lectures series, for the cultural season, 2021, after the great success achieved in the
previous season, 2020. During the 2020 season, 15 lectures were presented within 5 months, hosting 15
experts, representing 9 countries, where the average number of attendees in each lecture was about 90
participants, representing 23 countries from around the world.

The General Secretariat of Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation
organized a virtual lecture, presenting “Good Agricultural Practices and mechanism of achieving the
“Global Gap” certification”, by Dr. Ramzi Abdul Raheem Abu Ayana, Technical Affairs and Studies
Director, The Agricultural Department, at the Saleh Al-Rajhi Endowments, Kingdom of Saudi Arabia, on
Sunday the 24th of January, 2021. The lecture was attended by 75 participants, representing 12 countries,
among which are members of the Date Palm Friends Society in the UAE, date palm farmers, and
Agricultural experts.

This virtual lecture held via Zoom, comes under the directives of His Excellency Sheikh Nahayan
Mabarak Al Nahayan, Minister of Tolerance and Coexistence, President of the Award’s Board of
Trustees, and within the Award’s framework and commitment to spread the scientific knowledge and
awareness on the Date Palm Best Practices, and providing technical and scientific advice and support to
farmers to help them improve the Dates quality. Dr. Abdelouahhab Zaid, the Award’s Secretary General,
expressed his appreciation to the extended scientific and professional efforts made by Dr. Ramzi Abu
Ayana in developing the agricultural department at Saleh Al-Rajhi Endowments.

From his side, Dr. Ramzi Abu Ayana, presented the agricultural and economic importance of the date
palm farmers obtaining the good agricultural practices certificate (Global Gap), while focusing on four
main factors: detailed information about the certificate, the purpose of obtaining it, the certified agencies
and its financial cost. “What are the criteria for obtaining the certificate” “(15) criteria and requirements”,
“What are the levels of evaluation?” “(3) Levels (mandatory, basic, and recommendations)”. “Is the farm
eligible for certification or not?”
Dr. Ramzi, also highlighted the most basic elements that the date palm farmers must take into
consideration by answering the below question: How do you evaluate the eligibility of your farm in
receiving the certification? This is done through eight basic steps:

Farm facilities and its readiness for renovation.
Farmers and the availability of health and safety means.
The farm’s documents and records, and how it is taken care of.
Efficiency of the farm’s equipment and agricultural machinery.
Tracking the product and making sure it’s free of contaminants
Commitment to the environmental matters.
Monitoring and identifying potential risks on the farm, and establishing control and prevention
measures.
Type of guiding boards used, is one of the requirements to get the certificate.

Dr. Ramzi Abu Ayana then concluded the lecture by highlighting the great role played by the Khalifa
International Award for Date Palm and Agricultural Innovation in supporting and developing the date
palm cultivation sector and the date production worldwide, through the organizing of Jordan International
Date Palm Festival, Sudan International Date Palm Festival, and Egypt International Date Palm Festival
and the accompanying activities and events. Which actively contributed to the increase of the reputation
of the Arab dates and the volume of exports, in addition to the series of international conferences
organized by the Award’s General Secretariat for over Twenty years.

https://www.kiaai.ae/en/good-agricultural-practices-and-mechanism-achieving-%E2%80%9Cglobalgap%E2%80%9D-certification

جائزة خليفة تنظم محاضرة الممارسات الزراعية الجيدة وآلية
الحصول على شهادة (غلوبال غاب)

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة ،استأنفت األمانة العامة للجائزة سلسلة املحاضرات العلمية
ُ
االفتراضية في موسمها الثقافي الثاني  2021بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه املحاضرات في املوسم السابق  2020حيث قدمت  15محاضرة خالل  5أشهر
ً
استضافت بها  15خبيرا يمثلون  9دول ،كما بلغ متوسط عدد الحضور في كل محاضرة ما يناهز  90شخص يمثلون  23دولة حول العالم.
حيث نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مساء األحد  24يناير  2021محاضرة علمية افتراضية حول “املمارسات الزراعية
الجيدة وآلية الحصول على شهادة (غلوبال غاب)” ،قدمها الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة مدير الشؤون الفنية والدراسات في اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف
ً
صالح الراجحي من اململكة العربية السعودية ،بمشاركة  75شخصا هم نخبة من املزارعين واملنتجين واألكاديميين واملختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور
يمثلون  12دولة.
وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن هذه املحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس
ً
أمناء الجائزة ،في إطار التزام الجائزة بنشر املعرفة العلمية والتوعية باملمارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين املزارعين وتحسين جودة التمور .معربا عن تقديره
للجهود العلمية واملهنية التي يقدمها الدكتور رمزي أبوعيانة في تطوير اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صالح الراجحي في اململكة العربية السعودية.

من جهته فقد أشار املحاضر الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة إلى األهمية الزراعية واالقتصادية جراء حصول مزارعي نخيل التمر على شهادة املمارسات الزراعية
ً
الجيدة (غلوبال غاب) ،مركزا على أربع محاور أساسية هي التعريف بالشهادة والهدف من الحصول عليها والجهات املؤهلة واملانحة لها وكلفتها املالية .وما هي معايير

الحصول على الشهادة ( )15معيار واشتراطات كل معيار .وما هي مستويات التقييم ( )3مستويات (الزامي ،أساس ي ،توصيات) .هل املزرعة مؤهلة للحصول على
الشهادة أم ال؟
كما لفت املحاضر عناية األخوة مزارعي نخيل التمر إلى أهم العناصر األساسية التي يجب أن يأخذها بعين االعتبار من خالل اإلجابة على السؤال :كيف تحكم على
أن مزرعتك مؤهلة للحصول على الشهادة؟ وذلك من خالل ثمان نقاط أساسية هي:
ً
أوال :منشآت املزرعة ومدى جاهزيتها للتأهيل.
ً
ثانيا :العاملين باملزرعة ومدى توفر وسائل الصحة والسالمة لهم.
ً
ثالثا :الوثائق والسجالت باملزرعة ومدى االهتمام بها والتي تشمل اآلتي.
ً
رابعا :املعدات واآلالت الزراعية الخاصة باملزرعة ومدى كفاءتها.
ً
ُ
خامسا :تتبع املنتج ومدى ُخ ّلوه من امللوثات (يقصد بالتتبع :هو التعرف على منشأ أي ُم َنتج غذائي طازج أو ُم َّ
صنع عن طريق البيانات املسجلة).
ً
سادسا :االلتزام بالقضايا البيئية.
ً
سابعا :رصد وتحديد املخاطر املحتملة باملزرعة ،ووضع الضوابط واإلجراءات الوقائية.
ً
ثامنا :أنواع اللوحات االرشادية املطلوبة كأحد متطلبات الحصول على الشهادة.
وأشاد املحاضر في ختام املحاضرة بالدور الكبير الذي قامت به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور
على مستوى العالم ،من خالل تنظيم املهرجان الدولي للتمور األردنية واملهرجان الدولي للتمور السودانية واملهرجان الدولي للتمور املصرية وما رافقها من أنشطة
وفعاليات ،التي ساهمت بشكل فاعل في زيادة السمعة للتمور العربية وارتفاع في حجم الصادرات ،باإلضافة الى سلسلة املؤتمرات الدولية التي نظمتها األمانة العامة
ً
للجائزة على مدى عشرين عاما.
http://al3loom.com/?p=27461

جائزة خليفة" :الممارسات الزراعية الجيدة وآلية الحصول على
شهادة "غلوبال غاب"

بتوجيهات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة (اإلمارات العربية) ،استأنفت األمانة العامة للجائزة سلسلة املحاضرات
ُ
العلمية االفتراضية ،في موسمها الثقافي الثاني  ،2021بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه املحاضرات في املوسم السابق  ،2020حيث قدمت  15محاضرة خالل 5
ً
أشهر ،استضافت بها  15خبيرا يمثلون  9دول ،كما بلغ متوسط عدد الحضور في كل محاضرة ما يناهز  90شخص يمثلون  23دولة حول العالم.
هذا ونظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،مساء يوم األحد  24يناير  ،2021محاضرة علمية افتراضية حول “املمارسات الزراعية
الجيدة وآلية الحصول على شهادة (غلوبال غاب)” ،قدمها الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة مدير الشؤون الفنية والدراسات في اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف
ً
صالح الراجحي من اململكة العربية السعودية ،بمشاركة  75شخصا هم نخبة من املزارعين واملنتجين واألكاديميين واملختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور
يمثلون  12دولة.
وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن هذه املحاضرة تأتي ضمن توجيهات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء
ً
الجائزة ،في إطار التزام الجائزة بنشر املعرفة العلمية والتوعية باملمارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين املزارعين وتحسين جودة التمور .معربا عن تقديره للجهود
العلمية واملهنية التي يقدمها الدكتور رمزي أبوعيانة في تطوير اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صالح الراجحي في اململكة العربية السعودية.
من جهته أشار املحاضر الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة إلى األهمية الزراعية واالقتصادية جراء حصول مزارعي نخيل التمر على شهادة املمارسات الزراعية
ً
الجيدة (غلوبال غاب) ،مركزا على أربعة محاور أساسية هي التعريف بالشهادة والهدف من الحصول عليها والجهات املؤهلة واملانحة لها وكلفتها املالية .وما هي معايير
الحصول على الشهادة ( )15معيار واشتراطات كل معيار .وما هي مستويات التقييم ( )3مستويات (الزامي ،أساس ي ،توصيات) .هل املزرعة مؤهلة للحصول على
الشهادة أم ال؟

كما لفت املحاضر عناية مزارعي نخيل التمر إلى أهم العناصر األساسية التي يجب أن يأخذها بعين االعتبار من خالل اإلجابة على السؤال :كيف تحكم على أن
مزرعتك مؤهلة للحصول على الشهادة؟ وذلك من خالل ثمان نقاط أساسية هي:
ً
أوال :منشآت املزرعة ومدى جاهزيتها للتأهيل.
ً
ثانيا :العاملين باملزرعة ومدى توفر وسائل الصحة والسالمة لهم.
ً
ثالثا :الوثائق والسجالت باملزرعة ومدى االهتمام بها والتي تشمل اآلتي.
ً
رابعا :املعدات واآلالت الزراعية الخاصة باملزرعة ومدى كفاءتها.
ً
ُ
خامسا :تتبع املنتج ومدى ُخ ّلوه من امللوثات (يقصد بالتتبع :هو التعرف على منشأ أي ُم َنتج غذائي طازج أو ُم َّ
صنع عن طريق البيانات املسجلة).
ً
سادسا :االلتزام بالقضايا البيئية.
ً
سابعا :رصد وتحديد املخاطر املحتملة باملزرعة ،ووضع الضوابط واإلجراءات الوقائية.
ً
ثامنا :أنواع اللوحات االرشادية املطلوبة كأحد متطلبات الحصول على الشهادة.
وأشاد املحاضر في ختام املحاضرة بالدور الكبير الذي قامت به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور
على مستوى العالم ،من خالل تنظيم املهرجان الدولي للتمور األردنية واملهرجان الدولي للتمور السودانية واملهرجان الدولي للتمور املصرية وما رافقها من أنشطة
وفعاليات ،التي ساهمت بشكل فاعل في زيادة السمعة للتمور العربية وارتفاع في حجم الصادرات ،باإلضافة الى سلسلة املؤتمرات الدولية التي نظمتها األمانة العامة
ً
للجائزة على مدى عشرين عاما.

https://anfaspress.com/news/voir/75724-2021-01-25-11-28-56

بتوجيهات نهيان مبارك “جائزة خليفة” تستأنف سلسلة المحاضرات
العلمية اإلفتراضية للموسم الثقافي 2021

استأنفت األمانة العامة لجائزة خليفة الدوليه لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى سلسلة املحاضرات العلمية اإلفتراضية في موسمها الثقافي الثاني  2021بعد النجاح
الكبير الذي حققته هذه املحاضرات في املوسم السابق  2020بتوجيهات من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة،
ً
ُ
وقدمت الجائزة  15محاضرة خالل  5أشهر استضافت بها  15خبيرا يمثلون  9دول ،كما بلغ متوسط عدد الحضور في كل محاضرة ما يناهز  90شخص يمثلون 23
دولة حول العالم.
حيث نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي مساء األحد  24يناير  2021محاضرة علمية افتراضية حول “املمارسات الزراعية
الجيدة وآلية الحصول على شهادة (غلوبال غاب)” ،قدمها الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة مدير الشؤون الفنية والدراسات في اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف
ً
صالح الراجحي من اململكة العربية السعودية ،بمشاركة  75شخصا هم نخبة من املزارعين واملنتجين واألكاديميين واملختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور
يمثلون  12دولة.
وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن هذه املحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس
ً
أمناء الجائزة ،في إطار التزام الجائزة بنشر املعرفة والتوعية باملمارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين املزارعين وتحسين جودة التمور.معربا عن تقديره للجهود
العلمية واملهنية التي يقدمها الدكتور رمزي أبوعيانة في تطوير اإلدارة الزراعية بإدارة أوقاف صالح الراجحي في اململكة العربية السعودية.
من جهته فقد أشار املحاضر الدكتور رمزي عبد الرحيم أبوعيانة إلى األهمية الزراعية واالقتصادية جراء حصول مزارعي نخيل التمر على شهادة املمارسات الزراعية
ً
الجيدة (غلوبال غاب) ،مركزا على أربع محاور أساسية هي التعريف بالشهادة والهدف من الحصول عليها والجهات املؤهلة واملانحة لها وكلفتها املالية.وما هي معايير

الحصول على الشهادة ( )15معيار واشتراطات كل معيار .وما هي مستويات التقييم ( )3مستويات (الزامي ،أساس ي ،توصيات) .هل املزرعة مؤهلة للحصول على
الشهادة أم ال؟
كما لفت املحاضر عناية األخوة مزارعي نخيل التمر إلى أهم العناصر األساسية التي يجب أن يأخذها بعين االعتبار من خالل اإلجابة على السؤال :كيف تحكم على
أن مزرعتك مؤهلة للحصول على الشهادة؟ وذلك من خالل ثمان نقاط أساسية هي:
ً
أوال :منشآت املزرعة ومدى جاهزيتها للتأهيل.
ً
ثانيا :العاملين باملزرعة ومدى توفر وسائل الصحة والسالمة لهم.
ً
ثالثا :الوثائق والسجالت باملزرعة ومدى االهتمام بها والتي تشمل اآلتي.
ً
رابعا :املعدات واآلالت الزراعية الخاصة باملزرعة ومدى كفاءتها.
ً
ُ
خامسا :تتبع املنتج ومدى ُخ ّلوه من امللوثات (يقصد بالتتبع :هو التعرف على منشأ أي ُم َنتج غذائي طازج أو ُم َّ
صنع عن طريق البيانات املسجلة).
ً
سادسا :االلتزام بالقضايا البيئية.
ً
سابعا :رصد وتحديد املخاطر املحتملة باملزرعة ،ووضع الضوابط واإلجراءات الوقائية.
ً
ثامنا :أنواع اللوحات االرشادية املطلوبة كأحد متطلبات الحصول على الشهادة.
وأشاد املحاضر في ختام املحاضرة بالدور الكبير الذي قامت به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور
على مستوى العالم ،من خالل تنظيم املهرجان الدولي للتمور األردنية واملهرجان الدولي للتمور السودانية واملهرجان الدولي للتمور املصرية وما رافقها من أنشطة
وفعاليات ،التي ساهمت بشكل فاعل في زيادة السمعة للتمور العربية وارتفاع في حجم الصادرات ،باإلضافة الى سلسلة املؤتمرات الدولية التي نظمتها األمانة العامة
ً
للجائزة على مدى عشرين عاما.
https://www.elmasryeldemokraty.com/%d8%a8%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%8a%d9%87%d8%a7%d8%a a%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9/%d8%ae%d9%84%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa

خليفة لنخيل التمر’ تستأنف المحاضرات االفتراضية للموسم ‘2021
نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مساء أمس محاضرة علمية افتراضية حول "املمارسات الزراعية
الجيدة وآلية الحصول على شهادة "غلوبال غاب".
ً
شارك في املحاضرة  75شخصا يمثلون نخبة املزارعين واملنتجين واألكاديميين واملختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور من  12دولة.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد  ،أمين عام الجائزة إن املحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح
والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة وفي إطار التزام الجائزة بنشر املعرفة العلمية والتوعية باملمارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين
املزارعين وتحسين جودة التمور.
https://www.lastdubai.com/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9 -%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84.html

خليفة لنخيل التمر” تستأنف المحاضرات االفتراضية
للموسم 2021
نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مساء أمس محاضرة علمية افتراضية حول "املمارسات الزراعية
الجيدة وآلية الحصول على شهادة "غلوبال غاب".
ً
شارك في املحاضرة  75شخصا يمثلون نخبة املزارعين واملنتجين واألكاديميين واملختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور من  12دولة.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد  ،أمين عام الجائزة إن املحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح
والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة وفي إطار التزام الجائزة بنشر املعرفة العلمية والتوعية باملمارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين
املزارعين وتحسين جودة التمور.

https://www.urdupoint.com/arabic/story/1150691.html

خليفة لنخيل التمر” تستأنف المحاضرات االفتراضية
للموسم 2021
نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مساء أمس محاضرة علمية افتراضية حول "املمارسات الزراعية
الجيدة وآلية الحصول على شهادة "غلوبال غاب".
ً
شارك في املحاضرة  75شخصا يمثلون نخبة املزارعين واملنتجين واألكاديميين واملختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور من  12دولة.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد  ،أمين عام الجائزة إن املحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح
والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة وفي إطار التزام الجائزة بنشر املعرفة العلمية والتوعية باملمارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين
املزارعين وتحسين جودة التمور.

https://sawahpress.com/latest/uae/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84

خليفة لنخيل التمر” تستأنف المحاضرات االفتراضية
للموسم 2021
نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي مساء أمس محاضرة علمية افتراضية حول "املمارسات الزراعية
الجيدة وآلية الحصول على شهادة "غلوبال غاب".
ً
شارك في املحاضرة  75شخصا يمثلون نخبة املزارعين واملنتجين واألكاديميين واملختصين بزراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور من  12دولة.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد  ،أمين عام الجائزة إن املحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح
والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة وفي إطار التزام الجائزة بنشر املعرفة العلمية والتوعية باملمارسات الزراعية الجيدة للنخيل لتمكين
املزارعين وتحسين جودة التمور.
https://www.gulf-one.com/Emirates-News/138117/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-2021.html
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