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منصور بن زايد في دعم  وزير الزراعة السوداني يشيد بجهود

 الشجرة المباركة

 
 أبوظبي )االتحاد(

أشاد معالي المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات والموارد الطبيعية في جمهورية السودان، بجهود سمو الشيخ منصور بن 
يل التمر على المستوى العربي، مشيرا إلى الدور زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في دعم وتطوير قطاع نخ

 .الرائد الذي تنهض به دولة اإلمارات العربية المتحدة في دعم مسيرة النهوض بالشجرة المباركة محليا وعربيا ودوليا

اعي برئاسة التمر واالبتكار الزر جاء ذلك خالل استقبال الوزير السوداني في مكتبه أمس األول، وفد األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل 
داقة صالدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، وتناول اللقاء تحضيرات المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية الذي سيقام في قاعة ال

  .نوفمبر الجاري  30 – 26بالخرطوم خالل الفترة 
ن الذي تنظمه للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات والموارد كما ثمن معاليه جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجا

  .الطبيعية وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية، مؤكدًا عمق العالقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين

ة ورعاية النخيل السودانية عن تقديره لدور جائزة خليفة الدولية لنخيل من جهته أعرب د. أحمد علي قنيف رئيس مجلس أمناء جمعية فالح
جان ر التمر واالبتكار الزراعي في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر بالسودان والعالم العربي عمومًا بعد أن حققت نجاحًا ملموسًا في تنظيم مه

 .دنيةالتمور السودانية ومهرجان التمور المصرية ومهرجان التمور األر 

https://www.alittihad.ae/article/65641/2019-وزير-الزراعة-السوداني-يشيد-بجهود-منصور-بن-زايد-في-دعم-الشجرة-المباركة/  

https://www.alittihad.ae/article/65641/2019/وزير-الزراعة-السوداني-يشيد-بجهود-منصور-بن-زايد-في-دعم-الشجرة-المباركة-
https://www.alittihad.ae/article/65641/2019/وزير-الزراعة-السوداني-يشيد-بجهود-منصور-بن-زايد-في-دعم-الشجرة-المباركة-


 
 

 

 ير الزراعة السوداني يشيد بدعم اإلمارات لقطاع نخيل التمروز

 

ة ماستقبل معالي المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات والموارد الطبيعية في جمهورية السودان بمكتبه أمس وفد األمانة العا 
 .ر عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزةلجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي برئاسة سعادة الدكتو 

 ةواستعرض الجانبان خالل اللقاء االستعدادات والتحضيرات النطالق المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية الذي سيقام في قاعة الصداق
 . نوفمبر الجاري  30إلى  26بالخرطوم خالل الفترة من 

قدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ووجه معالي وزير الزراعة السوداني الشكر والت
 . على دعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى العربي

لزراعة والغابات اوثمن جهود جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في تنظيم المهرجان للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة 
 .والموارد الطبيعية وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية، مؤكدا عمق العالقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين

بفضل  2018والثانية  2017من جتانبه أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد الحرص على النجاح الذي حققه المهرجان في دورته األولى 
 .توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس األمناء

 من جهته عبر سعادة البروف أحمد علي قنيف رئيس مجلس أمناء جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية عن تقديره لدور جائزة خليفة الدولية
خيل التمر واالبتكار الزراعي في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر بالسودان والعالم العربي عموما بعد أن حققت نجاحا ملموسا في تنظيم لن

 .مهرجان التمور السودانية ومهرجان التمور المصرية ومهرجان التمور األردنية
 -هدى-

 وام/هدى رجب/أحمد البوتلي
 

 
 

http://www.wam.ae/ar/details/1395302800702 
 
 

 
  

  
 

 
 
 
 

 

http://www.wam.ae/ar/details/1395302800702


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDlt7z0PngAhVCXBoKHcAgAaoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.alfajr-news.net/&psig=AOvVaw3oHBqgDbiOwkKFzR5ICpEs&ust=1552377995209731


 
 

 

 وزير الزراعة السوداني يستقبل وفد األمانة العامة للجائزة 

 تحضيرات متواصلة لتنظيم المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية

 

نوفمبر  05وم يستقبل معالي المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات والموارد الطبيعية في جمهورية السودان في مكتبه صباح 

 ،، وفد األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي برئاسة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة2019
 30 – 26 ةاستعرض مع سعادته تحضيرات المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية الذي سيقام في قاعة الصداقة بالخرطوم خالل الفتر 

. ووجه معاليه الشكر والتقدير الى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على 2019نوفمبر 
ي لدعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى العربي، كما ثمن جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الذي تنظمه للعام الثالث على التوا

مؤكدًا على عمق العالقات الثنائية  .الجائزة بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات والموارد الطبيعية وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية

 .التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين
 2018والثانية  2017المهرجان في دورته األولى  كما أكد سعادة أمين عام الجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد حرصه على النجاح الذي حققه

من 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 

 في اً الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر بالسودان والعالم العربي عمومًا بعد أن حققت نجاحًا ملموس
  .يم مهرجان التمور السودانية ومهرجان التمور المصرية ومهرجان التمور األردنيةتنظ

http://alwatannewspaper.ae/?p=541213  

http://alwatannewspaper.ae/?p=541213
http://alwatannewspaper.ae/


 
 

 

  الزراعة السوداني يستقبل وفد األمانة العامة للجائزة ويثمن جهود اللجنة المنظمة وزير

 نية على قدم وساقتحضيرات المهرجان الدولي الثالث للتمور السودا

 

 استقبل معالي المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات والموارد الطبيعية في جمهورية السودان في مكتبه صباح يوم أمس األول

زايد  ور عبد الوهاب، وفد األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي برئاسة سعادة الدكت2019نوفمبر  05الثالثاء 
أمين عام الجائزة، استعرض مع سعادته تحضيرات المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية الذي سيقام في قاعة الصداقة بالخرطوم خالل 

زير ء و . ووجه معاليه الشكر والتقدير الى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزرا2019نوفمبر  30 – 26الفترة 
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. 

 على عمق العالقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.  مؤكداً 

 2018والثانية  2017كما أكد سعادة أمين عام الجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد حرصه على النجاح الذي حققه المهرجان في دورته األولى 
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومتابعة معالي  من إنجازات بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

 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 
مر واالبتكار الزراعي في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر بالسودان والعالم العربي عمومًا بعد أن حققت نجاحًا ملموسًا في الدولية لنخيل الت

 تنظيم مهرجان التمور السودانية ومهرجان التمور المصرية ومهرجان التمور األردنية.

https://www.alfajr-news.net/details/تحضيرات-المهرجان-الدولي-الثالث-للتمور-السودانية-على-قدم-وساق 

https://www.alfajr-news.net/details/تحضيرات-المهرجان-الدولي-الثالث-للتمور-السودانية-على-قدم-وساق
https://www.alfajr-news.net/details/تحضيرات-المهرجان-الدولي-الثالث-للتمور-السودانية-على-قدم-وساق
https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDlt7z0PngAhVCXBoKHcAgAaoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.alfajr-news.net/&psig=AOvVaw3oHBqgDbiOwkKFzR5ICpEs&ust=1552377995209731


 
 

 

  قتحضيرات المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية على قدم وسا

 

 وزير الزراعة السوداني يستقبل وفد األمانة العامة للجائزة ويثمن جهود اللجنة المنظمة

نوفمبر  05استقبل معالي المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات والموارد الطبيعية في جمهورية السودان في مكتبه صباح يوم 

األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي برئاسة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة،  ، وفد2019
 30 – 26استعرض مع سعادته تحضيرات المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية الذي سيقام في قاعة الصداقة بالخرطوم خالل الفترة 

ووجه معاليه الشكر والتقدير الى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على . 2019نوفمبر 
 يدعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى العربي، كما ثمن جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الذي تنظمه للعام الثالث على التوال

 .وزارة الزراعة والغابات والموارد الطبيعية وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانيةالجائزة بالتعاون مع 

 .مؤكدًا على عمق العالقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين
 2018والثانية  2017لى كما أكد سعادة أمين عام الجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد حرصه على النجاح الذي حققه المهرجان في دورته األو 

من 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

اء جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية عن تقديره لدور جائزة خليفة من جهته فقد عبر سعادة البروف أحمد علي قنيف رئيس مجلس أمن
 في اً الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر بالسودان والعالم العربي عمومًا بعد أن حققت نجاحًا ملموس

 2019.ن التمور األردنيةتنظيم مهرجان التمور السودانية ومهرجان التمور المصرية ومهرجا

http://www.abudhabienv.ae/news-52798.html  

http://www.abudhabienv.ae/news-52798.html


 

 

 

 

 

 وزير الزراعة يستقبل وفد جائزة خليفةلنخيل التمر

 

خليفة  ةاستقبل المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات والموارد الطبيعية في جمهورية السودان في مكتبه وفد األمانة العامة لجائز 
 عبد الوهاب زايد األمين العام للجائزة. الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي برئاسة الدكتور

نوفمبر  30 – 26وبحث اللقاء تحضيرات المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية الذي سيقام في قاعة الصداقة بالخرطوم خالل الفترة 
 م.2019

التمر  رئاسة على دعم وتطوير قطاع نخيلسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون ال  وشكر وزير الزراعة
لتمر ا على المستوى العربي، كما ثمن جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الذي تنظمه للعام الثالث على التوالي جائزة خليفة الدولية لنخيل

نائية اية النخيل السودانية، مؤكدًا عمق العالقات الثواالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات والموارد الطبيعية وجمعية فالحة ورع
 التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

م من 2018م والثانية 2017كما أكد األمين العام للجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد حرصه على النجاح الذي حققه المهرجان في دورته األولى 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ إنجازات بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ 

ة دنهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس األمناء، فقد أسهم المهرجان في تطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر بالسودان وزيا
مزارعي نخيل التمر في الدول العربية وبناء عالقات وفتح آفاق جديدة لتسويق التمور السودانية السمعة للتمور السودانية وتبادل الخبرات مع 

ة لعلى المستوى الدولي، واضعًا كافة اإلمكانيات إلنجاح المهرجان بالتعاون مع الشركاء في الوزارة والجمعية باإلضافة إلى جهود سفارة دو 
 تقديم الدعم والمساندة، وأثنى على دور الوزارة والجمعية في تعاونهم المثمر في تحقيق أهداف المهرجان. اإلمارات بالخرطوم التي لم تألوا جهداً في



 
 

 

 

 

عبر بروفيسور أحمد علي قنيف رئيس مجلس أمناء جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية عن تقديره لدور جائزة خليفة الدولية لنخيل  من جهته

ية وتطوير قطاع نخيل التمر بالسودان والعالم العربي عمومًا بعد أن حققت نجاحًا ملموسًا في تنظيم مهرجان التمر واالبتكار الزراعي في تنم
م، وأضاف أن المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية أسهم في تحفيز مزارعي 2018م ونسخته الثانية 2017التمور السودانية بنسخته األولى 
ر والمستثمرين على العناية بالتمور السودانية، وفتح الباب على مصراعيه بأن التمور السودانية ثروة اقتصادية ومنتجي ومصنعي التمور والتجا

 لم تستغل بالشكل الذي يليق بها، فالتمور السودانية أصبحت عالمة فارقة في سوق التمور العالمي.

رة الزراعة والغابات والموارد الطبيعية، والسيد محمد أحمد البشير مدير حضر االجتماع كل من األستاذ عبد القادر محمد أحمد تركاوي وكيل وزا
عية، و مإدارة القطاع البستاني بالوزارة واألستاذة عبلة مديرة التعاون الدولي بالوزارة والدكتور نصر الدين شلقمي نائب رئيس مجلس أمناء الج

 اد إدريس المدير التنفيذي للجمعية.الدكتور بدر الدين الشيخ األمين العام للجمعية، والسيد عم

 .كما حضر من طرف الجائزة كل من األستاذ تاج السر موسى المسئول اإلداري والمالي واألستاذ عهد كركوتي مسؤول العالقات العامة بالجائزة

 
3sd.net/ar/single?id=46802-http://suna 
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 وزير الزراعة السوداني يشيد بدعم اإلمارات لقطاع نخيل التمر

ة ماستقبل معالي المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات والموارد الطبيعية في جمهورية السودان بمكتبه أمس وفد األمانة العا
 لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي برئاسة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة.

اللقاء االستعدادات والتحضيرات النطالق المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية الذي سيقام في قاعة الصداقة واستعرض الجانبان خالل 
 نوفمبر الجاري . 30إلى  26بالخرطوم خالل الفترة من 

ؤون الرئاسة لوزراء وزير شووجه معالي وزير الزراعة السوداني الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس ا
 على دعم وتطوير قطاع نخيل التمر على المستوى العربي .

عة والغابات ا وثمن جهود جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في تنظيم المهرجان للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة الزر 
 خيل السودانية، مؤكدا عمق العالقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.والموارد الطبيعية وجمعية فالحة ورعاية الن

بفضل  2018والثانية  2017من جتانبه أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد الحرص على النجاح الذي حققه المهرجان في دورته األولى 
 ة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس األمناء.توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومتابع

 من جهته عبر سعادة البروف أحمد علي قنيف رئيس مجلس أمناء جمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية عن تقديره لدور جائزة خليفة الدولية

ر بالسودان والعالم العربي عموما بعد أن حققت نجاحا ملموسا في تنظيم لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في تنمية وتطوير قطاع نخيل التم
 مهرجان التمور السودانية ومهرجان التمور المصرية ومهرجان التمور األردنية.

https://www.urdupoint.com/arabic/story/755531.html 
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منصور بن زايد في دعم  وزير الزراعة السوداني يشيد بجهود

 الشجرة المباركة

 
 أبوظبي )االتحاد(

أشاد معالي المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات والموارد الطبيعية في جمهورية السودان، بجهود سمو الشيخ منصور بن 
يل التمر على المستوى العربي، مشيرا إلى الدور زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في دعم وتطوير قطاع نخ

 .الرائد الذي تنهض به دولة اإلمارات العربية المتحدة في دعم مسيرة النهوض بالشجرة المباركة محليا وعربيا ودوليا
اعي برئاسة التمر واالبتكار الزر جاء ذلك خالل استقبال الوزير السوداني في مكتبه أمس األول، وفد األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل 

داقة صالدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، وتناول اللقاء تحضيرات المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية الذي سيقام في قاعة ال
  .نوفمبر الجاري  30 – 26بالخرطوم خالل الفترة 

ن الذي تنظمه للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات والموارد كما ثمن معاليه جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجا
  .الطبيعية وجمعية فالحة ورعاية النخيل السودانية، مؤكدًا عمق العالقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين

ة ورعاية النخيل السودانية عن تقديره لدور جائزة خليفة الدولية لنخيل من جهته أعرب د. أحمد علي قنيف رئيس مجلس أمناء جمعية فالح
جان ر التمر واالبتكار الزراعي في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر بالسودان والعالم العربي عمومًا بعد أن حققت نجاحًا ملموسًا في تنظيم مه

 .دنيةالتمور السودانية ومهرجان التمور المصرية ومهرجان التمور األر 

https://etleboro.org/g/4fef3805703466b441f2cfa3a297af8ear-وزير-الزراعة-السوداني-يشيد-بدعم-اإلمارات-لقطاع/
 نخيل-التمر 

https://etleboro.org/g/4fef3805703466b441f2cfa3a297af8ear/وزير-الزراعة-السوداني-يشيد-بدعم-الإمارات-لقطاع-نخيل-التمر
https://etleboro.org/g/4fef3805703466b441f2cfa3a297af8ear/وزير-الزراعة-السوداني-يشيد-بدعم-الإمارات-لقطاع-نخيل-التمر
https://etleboro.org/

