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 الكتاب السنوي
الدورة الرابعة 2012



النهضة الزراعية... 
دعامة من دعامات االتحاد



املغفور له بإذن الله

الشيـخ زايــد بـن سـلطان آل نهيــان
)طيب الله ثراه(



لقد َعِمَلْت دولُة اإلماراِت العربيِة املتحدِة ُمْنُذ 

إنشائها، عىل تحقيِق التوازِن بني ما تنُشُدُه ِمن نهضٍة 

اقتصاديٍة واجتامعيٍة، وبني الحفاِظ عىل موروثاِتها 

الثقافيِة واالجتامعيِة والبيئية، يف تجربٍة فريدٍة ُتؤِكُد 

نجاَح منوذِج التنميِة املستدامْة، الذي أَرىس َدعائُمُه 

املغفوُر َلُه بإذِن الله، الوالُد الشيُخ زايٌد بن ُسلطان آل 

نهيان، َرِحَمُه الله، والذي َعِمَل ُمْنُذ وقٍت ُمَبِكٍر َعىل 

وضِع أُسٍس راسخٍة لحاميِة البيئة. َوُنؤِكُد اليوَم سريَنا 

ْهِج، ودعِمنا الستكامِل الِبناِء امُلؤِسيسِّ  عىل ذاِت النَّ

، وتعضيِد الجهوِد الرسميِة والشعبيِة  والترشيعّيْ

للمحافظِة عىل البيئِة والحياِة الفطريْة.



صاحب السمو الشيخ 

خـلـيفــة بــن زايـــــد آل نهيـــان 
 رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة
مؤسس الجائزة وراعيها »حفظه الله«



.                                     .           
ً
                    



الفريق أول سمو الشيخ 

محمـد بـــن زايــــد آل نهيـــان
 ويل عهد أبوظبي

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة



إننا نعرب اليوم، لصاحب السمو الوالد الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه 

الله(، عن شكرنا العميق، لقراره الحكيم، 

بإنشاء هذه الجائزة، ولدعمه القوي لها، بل 

ولحرصه الكبري، عىل تشجيع كافة الجهود 

الرامية، إىل التحسني املتواصل، يف زراعة النخيل 

وتصنيعه، بل وجعل دولة اإلمارات دامئًا، مركزًا 

مهاًم ورائدًا، للبحوث والتطوير واإلنتاج، يف كل 

ما يتعلق بهذه الشجرة املثمرة واملباركة.



سمو الشيخ

نهيــــان مبـــــارك آل نهيـــــان
 وزير التعليم العايل والبحث العلمي

رئيس مجلس األمناء



بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  لنهج  والوفاء  التمكني  نعيش عرص  اليوم  وها نحن 
سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه( تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 
نهتدي  أن  وعهداً  الله(. وعداً  الدولة )حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
العامة للجائزة  النجاح والتميز. إن ما قامت األمانة  به يف مسريتنا عىل طريق 
بتنفيذه عىل أرض الواقع خالل عام مىض يعترب سجاًل حافاًل بالعطاء الال محدود 
واالنجازات، خصوصاً إذا نظرنا إىل وضوح الرؤية التي متلكها الجائزة واىل حجم 

الطموحات الكبرية واملرشوعة التي تعمل من أجل التميز والتفوق.

اختطت  الصحيح  االتجاه  يف  ُتْعـَترَب خطوة  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 
لنفسها مبادئ وأهداف وقيم نبيلة عىل طريق النجاح والتميز. تستمد رؤيتها 
من القيادة الحكيمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة وعىل رأسها صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة )حفظه الله(، ودعم الفريق أول 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد  نهيان، ويل  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  سمو 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس  للقوات املسلحة، واهتامم سمو 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومتابعة سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية 

لنخيل التمر.

عام مىض من عمر الجائزة وقد شارك يف دورتها الرابعة 194 باحث ومزارع 
ومنتج وُمَصـنِّع ومحب لشجرة نخيل التمر من 25 دولة عربية وأجنبية، كام 
%68، يف  الزيادة يف أعداد املرتشحني من مواطني دولة االمارات  بلغت نسبة 
 32% العامل  دول  مختلف  من  املرتشحني  أعداد  يف  الزيادة  نسبة  بلغت  حني 
)قياساً بالدورة املاضية(. وهذا دليل واضح عىل عاملية الجائزة وسعة انتشارها 
مبا  املختلفة  بفئاتها  املشاركة  عىل  املباركة  الشجرة  ومحبي  املختصني  واهتامم 
النخيل  زراعة  قطاع  وتنمية  دعم  يف  اإلمارات  لدولة  الريادي  الدور  من  يعزز 

وإنتاج التمور حول العامل.

 الدكتور عبد الوهاب زايد
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

كلمـة الجــائـزة
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الهيكل التنظيمي



 مجلس
األمنـــاء

 مجلس
األمنـــاء



 مجلس
سمو الشيخاألمنـــاء

نهيــــان مبـــــارك آل نهيـــــان
 وزير التعليم العايل والبحث العلمي

رئيس مجلس األمناء
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معايل الدكتور جاك ضيوف

 مدير عام سابق منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة )الفاو((

معايل الدكتور هادف جوعان الظاهري

 وزير العدل 
 دولة اإلمارات العربية املتحدة

سعادة زهري أبو األديب

 املستشار الزراعي لصاحب السمو
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

معايل الدكتور سامل اللوزي

 مدير عام سابق 
املنظمة العربية للتنمية الزراعية



سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي

 مدير إدارة الحدائق واملتنزهات الرتفيهية
بلدية مدينة العني - اإلمارات العربية املتحدة

سعادة االستاذ الدكتور عبد الوهاب زايد

 كبري خرباء فنيني
جامعة اإلمارات العربية املتحدة

سعادة الدكتور غالب عيل الحرضمي

 عميد كلية االغذية والزراعة
جامعة االمارات العربية املتحدة

سعادة املهندس راشد محمد خلفان الرشيقي

 مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
دولة اإلمارات العربية املتحدة
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 اللجنـة
العلمي

 اللجنـة
العـلمـيـة



األستاذ الدكتور فرانز هوفامن
 رئيس اللجنة العلمية 

 الواليات املتحدة األمريكية

األستاذ الدكتور فرانسيس ماريت

 عضو اللجنة العلمية
الجمهورية الفرنسية

األستاذ الدكتور حسن شبانة

    عضو اللجنة العلمية
 خبري زراعة وإنتاج نخيل التمر

األستاذ الدكتور عبد الله وهايب

 عضو اللجنة العلمية  
منظمة األغذية والزراعة )الفـاو(

األستاذ الدكتور هاريسون هيوز

 عضو اللجنة العلمية 
 الواليات املتحدة االمريكية
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الفصل الثـاين



الفصل الثـاين
الفصل الثـاين





تـقــاريــر 



ترأس االجتامع الدوري الخامس ألعضاء مجلس أمناء الجائزة

 نهيان مبارك يؤكد عزم الجائزة عىل تعزيز موقع اإلمارات
الدويل يف خدمة النخلة بقيادة خليفة بن زايد آل نهيان

وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  ترأس 

مجلس  رئيس  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 

أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ظهر أول 

أمس يف قرص اإلمارات االجتامع الدوري الخامس 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  ملجلس 

بحضور كامل األعضاء ومقرر مجلس األمناء، اطلع 

فيه عىل جدول األعامل وأثنى عىل جهود األمانة 

العامة وأعضاء مجلس األمناء يف ما تم تحقيقه من 

الزيادة  خصوصاً  الرابعة،  الدورة  خالل  انجازات 

النوعية يف عدد املشاركني يف مختلف فئات الجائزة 

املرتشحني  أعداد  يف  الزيادة  نسبة  بلغت  حيث 

الزيادة  املواطنني نحو 68 % يف حني بلغت نسبة 

يف أعداد املرتشحني من مختلف دول العامل 32 % 

الطيب  والتفاعل  االنتشار  سعة  مؤرش عىل  وهذا 

للرشائح املستهدفة مع مضمون الجائزة وأهدافها 

األمانة  نفذتها  التي  الوطنية  الحملة  إثر  النبيلة، 

العامة بتوجيهات سمو رئيس مجلس األمناء داخل 

املنطقة  مستوى  عىل  التعريفية  والجولة  الدولة 

العربية. 

واملايل ألعامل  الفني  التقرير  استعرض سموه  كام 

امللف  إىل  إضافة  الرابعة،  دورتها  يف  الجائزة 

اإلعالمي وما حققته الجائزة من نجاح يف مسابقة 

عىل  إضايف  مؤرش  وهذا  العامل  عيون  يف  النخلة 

فئات  مختلف  مع  تواصلها  يف  الجائزة  مصداقية 

الضويئ  التصوير  فن  توظيف  عرب  املحيل  املجتمع 

كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل 

التمر وتكريس ثقافة نخيل التمر. واختتم االجتامع 

نهيان وزير  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  لسمو  بكلمة 

التعليم العايل والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء 

التمر، أكد فيها عزم  الدولية لنخيل  جائزة خليفة 



اإلمارات  موقع  تعزيز  عىل  قدماً  امليض  الجائزة 

فيها  والعاملني  املباركة  الشجرة  خدمة  يف  الدويل 

الحكيمة  القيادة  مظلة  تحت  العامل  مستوى  عىل 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب 

رئيس الدولة حفظه الله ودعم الفريق أول سمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ومتابعة سم 

رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
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 التقرير الفني ألعامل األمانة العامة
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

الدورة الرابعة من 2011/3/16 ولغاية 2012/3/12

للجائزة حفل  العامة  أقامت األمانة   :2011/4/12
ووكاالت  اإلعالم  وسائل  ممثيل  رشف  عىل  تكريم 
األنباء املعتمدة، يف جامعة زايد للبنات بأبوظبي. 
القوافل  حملة  يف  الجائزة  شاركت   :2011/4/14
إمارة  يف  عقدت  والتي  أمانة(  )مجتمعنا  الثقافية 
العامة  األمانة  حصلت   :2011/5/15 الفجرية.  
 للجائزة عىل كتاب اعتامد رقم التصنيف الدويل هو
الفائزين  لكتاب   ISBN  978-9948-15-987-2
 –  2010  –  2009( الثالث  دوراتها  يف  بالجائزة 

2011( من قبل وزارة الثقافة والشباب. 

2011/5/20: صدر عن األمانة العامة لجائزة خليقة 
الدولية لنخيل التمر كتاب الفائزين بالجائزة ضمن 
 ،)2011 -  2010 –  2009( املاضية  الثالث  دوراتها 
مضمون  عىل  اإلطالع  واملختصني  للباحثني  يتيح 
الفائدة  تعميم  بهدف  واملتميزة  الفائزة  البحوث 

وتوطني املعرفة العلمية يف مجال نخيل التمر. 

للجائزة عىل  العامة  األمانة  2011/5/25: حصلت 
الدويل وهو 079-3- التصنيف  اعتامد رقم  كتاب 

للجائزة  السنوي  للكتاب   ISBN  978-9948-16
الثقافة  وزارة  قبل  من   2011 الثالثة  دورتها  يف 

والشباب وتنمية املجتمع.

باب  وفتح  الرابعة  الدورة  إطالق   :2011/6/1
الرتشيح لفئات الجائزة اعتباراً من 1 يونيو ولغاية 

31 أكتوبر 2011.

2011/6/1: قامت األمانة العامة للجائزة بالتعاون 
حملة  بتصميم  بديب  دامينشن  سفنث  رشكة  مع 
إعالنية إلطالق الجائزة يف دورتها الرابعة من خالل 

التسويق االلكرتوين عىل شبكة االنرتنت

2011/6/1: إصدار العدد الثاين من املجلد الثالث 
من مجلة الشجرة املباركة.

يوثق  الثالث  السنوي  الكتاب  إصدار   :2011/6/1
األمانة  حققتها  التي  والفعاليات  األنشطة  كافة 

العامة للجائزة يف دورتها الثالثة 2011. 

اإلعالنات  من  عدد  ونرش  تصميم   :2012/6/1
الخاصة  باإلمارات  املحلية  الصحف  يف  التجارية 



عىل  الجائزة  أعامل  من  الرابعة  الدورة  بإطالق 
واملهتمني  والباحثني  املزارعني  ودعوة  مراحل، 
فئات  ضمن  للمشاركة  النخلة  ومحبي  واملنتجني 

الجائزة.

املواد  من  مجموعة  وطباعة  تصميم   :2012/6/1
إطار  والهدايا يف  التعريفية  واملطبوعات  اإلعالمية 

إطالق الدورة الرابعة 2012 .

ضمن  للجائزة  تعريفي  عرض  تم   :2011/6/26
العلميني  لإلعالميني  السابع  الدويل  املؤمتر  برنامج 
 30-26 الفرتة  خالل  الدوحة  القطرية  بالعاصمة 

يونيو 2011. 

باب  وفتح  الثالثة  النسخة  إطالق  تم   :2011/7/7
يف  )النخلة  الدولية  التصوير  مسابقة  يف  املشاركة 

عيون العامل(.

ليوا  مهرجان  يف  الجائزة  شاركت   :2011/7/12
السابع للرطب خالل الفرتة 2011/7/21-12.

ليوا– مهرجان  يف  الجائزة  شاركت   :2011/7/27
عجامن للرطب خالل الفرتة 27-29 يوليو 2011.

2011/8/15: حصلت الجائزة من املجلس الوطني 
الشجرة  ملجلة  جديد  ترخيص  كتاب  عىل  لإلعالم 
كل  )تصدر  فصلية  علمية  مجلة  بصفتها  املباركة 
رقم  تحت  التمر  بنخيل  متخصصة  أشهر(  ثالثة 

1245 بتاريخ 2011/8/15 لغاية 2012/8/14.

2011/9/1: إصدار العدد الثالث من املجلد الثالث 
من مجلة الشجرة املباركة.

يوم  )معرض  يف  الجائزة  شاركت   :2011/9/15
النخلة( يف منطقة الهري بالعني.

الربنامج  يف  الجائزة  شاركت   :2011/10/10
التوعوي للنخيل والتمور الذي اقيم مبركز الشيخة 

آمنة الديني الرتايث للسيدات مبدينة العني.

للتعريف  الوطنية  الحملة  إطالق   :2011/10/18
مركز  مع  بالتعاون  الدولة  مستوى  عىل  بالجائزة 
ابوظبي لخدمات املزارعني، حيث عقد اللقاء األول 
أكتوبر   18 بتاريخ  بابوظبي  النخيل  مزارعي  مع 
النخيل  مزارعي  مع  الثاين  اللقاء  وعقد   2011
 2011 أكتوبر   20 بتاريخ  )ليوا(  الغربية  باملنطقة 
بليوا، وأمثرت الحملة عن زيادة وقدرها 68 % يف 

نسبة عدد املرشحني من أبناء دولة اإلمارات.

الرتشيح  باب  إغالق  عن  اإلعالن   :2011/10/31
املتقدمني  بلغ عدد  وقد  الرابعة،  بدورتها  للجائزة 
دول  مختلف  من  دولة   25 ميثلون  مشاركاً   194

العامل.

بصحيفة  تجاري  إعالن  نرش  تم   :2011/11/1
االتحاد عن مواصلة مسابقة النخلة يف عيون العامل 

بنسختها الثالثة تلقي املشاركات.

املستوفية  الطلبات  2011/11/1: تصنيف وتقييم 
الحصيلة  عن  لإلعالن  متهيداً  املشاركة.  لرشوط 
بدورتها  الجائزة  بفئات  املشاركني  لعدد  الكلية 

الرابعة.

الدويل  امللتقى  أعامل  املشاركة يف   :2011/11/10
الثاين للتمر يف اململكة املغربية خالل الفرتة 13-10 
نوفمرب 2011 ، حيث ترشفت الجائزة بزيارة جاللة 
أثنى  كام  اإلمارات  لجناح  السادس  محمد  امللك 
مجال  البلدين يف  بني  التعاون  عىل عمق عالقات 

زراعة النخيل وإنتاج التمور.

يف  علمية  عمل  بورقة  املشاركة   :2011/11/13
الجزائر  العاصمة  النخيل يف  الدويل بحوث  املؤمتر 
13-14 نوفمرب 2011 ضمن إطار حملة التعريف 

بالجائزة عىل املستوى العريب. 

الرتشيح  باب  إغالق  عن  اإلعالن   :2011/11/16
لعدد  الكلية  والحصيلة  الرابعة  بدورتها  للجائزة 

املشاركني بفئات الجائزة.

مهرجان  يف  الجائزة  شاركت   :2011/11/21
خالل  أبوظبي  والتمور  للنخيل  الدويل  اإلمارات 

الفرتة من 21-26 نوفمرب 2011. 

2011/11/25: تلقت األمانة العامة للجائزة رسالة 
محمد  امللك  الجاللة  صاحب  من  وتقدير  شكر 
السادس ملك اململكة املغربية لسمو الشيخ نهيان 
مبارك آل نهيان عىل إهداء مجموعة مجلة الشجرة 

املباركة الصادرة عن األمانة العامة للجائزة. 

املجلد  من  الرابع  العدد  إصدار   :2011/12/1
الثالث من مجلة الشجرة املباركة.

للجائزة  العامة  األمانة  عن  صدر   :2011/12/11
كتاب عامرة سعف النخيل باللغة االنكليزية، هو 
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عامرة  أعامق  يف  يغوص  علمي  كتاب  أول  مبثابة 
النخلة،  مفردات  أحد  باعتباره  النخيل  سعف 
بناء  النخيل يف  لعريش  االنسان  ويوثق الستخدام 
املسكن الرتايث يف مرحلة ما قبل النفط، الكتاب من 

إعداد الباحثة ساندرا بييسيك. 

جاك  الدكتور  معايل  تكريم  تم   :2011/12/15
الدولية  أمناء جائزة خليفة  ضيوف، عضو مجلس 

لنخيل التمر. 

للجائزة  العامة  األمانة  أصدرت   :2011/12/20
شعار  تحمل  درهم(   50( رسمية  فضية  مسكوكة 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  وصورة صاحب  الجائزة 
الجائزة، وذلك  الدولة راعي  نهيان رئيس  زايد آل 
تم  الجائزة،  تأسيس  مبناسبة مرور 5 سنوات عىل 
املركزي  املرصف  مع  بالتعاون  املسكوكة  إنتاج 

باإلمارات. 

مجلة  من  الثالث  املجلد  إصدار   :2012/1/15
الشجرة املباركة يتضمن أربعة أعداد متتالية، هي 
مبثابة أول مجلة علمية متخصصة بنخيل التمر عىل 
مستوى املنطقة العربية. أثبتت نجاحها وساهمت 

يف تعزيز اإلعالم العلمي املتخصص باإلمارات.

2012/2/6: افتتاح معرض الصور الفائزة واملتميزة 
يف مسابقة النخلة يف عيون العامل بنسختها الثالثة، 
تكريم  مع  بابوظبي،  الوطني  املرسح  قاعة  يف 

الفائزين الثالثة األوائل يف املسابقة.

2012/3/1: إصدار العدد األول من املجلد الرابع 
للشجرة املباركة.

يف  للجائزة  العامة  األمانة  شاكت   :2012/3/4
والثالثني  الثاين  التشجري  بأسبوع  الدولة  احتفاالت 
تحت شعار )معاً فلنزرع اإلمارات( خالل الفرتة من 
4-8 مارس 2012 يف متنزه الشيخ خليفة بابوظبي. 

2012/3/10: أصدرت األمانة العامة للجائزة كتاباً 
يف  واملتميزة  الفائزة  الصور  لكافة  يوثق  فاخراً 
العامل  عيون  يف  النخلة  الدولية  التصوير  مسابقة 
الثالث املاضية )2010 – 2011 –  الدورات  خالل 

.)2012

للجائزة  العامة  األمانة  استضافت   :2012/3/11
أربعة إعالميني عرب لتغطية حفل تكريم الفائزين 

الصحفي  التغطية  تعزيز  بهدف  الرابعة،  بالدورة 
عىل  اإلعالم  وسائل  مختلف  يف  الجائزة  ألخبار 

املستوى العريب.

2012/3/11: حفل تكريم الفائزين بفئات الجائزة 
زراعة  مجال  يف  املؤثرة  الشخصيات  كبار  وتكريم 

النخيل وإنتاج التمور.

ألعضاء  الخامس  الدوري  االجتامع   :2012/3/11
نهيان  الشيخ  سمو  برئاسة  الجائزة  أمناء  مجلس 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك 

العلمي رئيس مجلس أمناء الجائزة.

اإلعالمي  الوفد  ألعضاء  فنية  جولة   :2012/3/12
زراعة  مخترب  عىل  خاللها  تعرفوا  واملحيل  العريب 
التمر  نخيل  وتنمية  دراسات  وحدة  يف  األنسجة 
إىل  إضافة  املتحدة،  العربية  اإلمارات  بجامعة 
التعرف عىل مجموعة من الخدمات التي تقدمها 
األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
كام  املباركة،  الشجرة  ومحبي  واملنتجني  للباحثني 
تعرفوا  النخلة  أصدقاء  جمعية  عىل  الوفد  جال 
التمور  ومنتجي  ملزارعي  الجمعية  خدمات  عىل 
باإلمارات وانجازات الجمعية عىل املستوى املحيل. 
اإلمارات  متور  مصنع  إىل  بزيارة  الوفد  قام  ثم 
مبنطقة الساد )التابع لرشكة الفوعة( تعرفوا خاللها 
التمور  إنتاج  سري  وخط  املصنع  عمل  آلية  عىل 
الريادي  واملوقع  املنتجة  التمور  وأصناف  الفاخرة 

الذي حققه املصنع عىل املستوى املحيل والدويل.

قامت  للجائزة  الرابعة  الدورة  أعامل  نهاية  مع 
العامة  األمانة  بإرشاف  بالجائزة  اإلعالمية  اللجنة 
الصحفية  األخبار  من  كبري  عدد  ونرش  بإعداد 
)باللغتني العربية واالنكليزية( التي رافقت أنشطة 
الرابعة2012،  الدورة  خالل  الجائزة  وفعاليات 
ومواقع  والدولية  املحلية  الصحف  مختلف  يف 
الجيد  األثر  كبري  له  كان  ما  املتخصصة،  االنرتنت 
يف التعريف بأنشطة الجائزة وتشجيع الناس عىل 
املشاركة ضمن فئات الجائزة، مام ساهم يف ارتفاع 
دولة  أبناء  من  املرشحني  بأعداد  املشاركة  نسبة 
اإلمارات إىل 68 % يف حني بلغت نسبة الزيادة 32 
% يف أعداد املرشحني من مختلف دول العامل، كام 
ميثلون 25  الكيل 194 مرشحاً  املرشحني  بلغ عدد 

دولة حول العامل.
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 اطالق الدورة الرابعة
وحملة التعريف بالجائزة



 جـائـزة خـليفـة الدولية لنخيل التمر
تفتـح بـاب الرتشـيـح لدورتها الرابعة 2012

بتوجيهات سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير 
التعليم العايل والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء 
األمانة  أعلنت  التمر  لنخيل  الدولية  جائزة خليفة 
العامة للجائزة عن فتح باب الرتشيح لفئات الجائزة 
من  األول  من  اعتباراً  الرابعة  دورتها  يف  الخمس 
يونيو 2011 ولغاية الثالثني من شهر أكتوبر القادم 
2011 متيحة املجال أمام كافة املزارعني واملنتجني 
شجرة  ومحبي  واملختصني  واألكادمييني  والباحثني 
لنيل  بطلباتهم  التقدم  العامل،  حول  التمر  نخيل 
وهي  الخمس  الجائزة  فئات  بإحدى  الفوز  فرصة 
زراعة  مجال  املتميزة يف  والدراسات  البحوث  فئة 
النخيل وإنتاج التمور، وفئة املنتجني املتميزين يف 
أفضل  وفئة  التمور،  وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال 
وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال  يف  متميز  مرشوع 
التمور وفئة أفضل مرشوع تنموي يف مجال زراعة 
التمور وفئة الشخصية املتميزة يف  النخيل وإنتاج 

مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.

جاء ذلك يف مؤمتر صحفي عقده سعادة الدكتور 

عبد الوهاب زايد أمني عام جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر صباح األربعاء األول من يونيو 2011 
يف قرص اإلمارات بأبوظبي بحضور كل من الدكتور 
أمناء  مجلس  عضو  الكعبي  ساعد  حميد  هالل 
للجائزة،  واملالية  اإلدارية  اللجنة  رئيس  الجائزة 

واملهندس عامد سعد رئيس اللجنة اإلعالمية.

الرغم  وعىل  أنه  العام  األمني  سعادة  أشار  حيث 
من قرص عمر الجائزة إال أنها قد حظيت بتفاعل 
التمر  بنخيل  املختصة  الزراعية  األوساط  يف  كبري 
فالجائزة  والدويل.  واالقليمي  املحيل  الصعيد  عىل 
هي األوىل واألشمل واألكرب من نوعها عىل مستوى 
العامل، ألنها مل تأت من فراغ بل هي وليدة اهتامم 
املباركة  الشجرة  بهام  تحظى  كبريين  وتقدير 
والعاملني يف قطاع نخيل التمر بفضل التوجيهات 
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
الفريق  ودعم  الله(.  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 



نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  واهتامم 
الرئاسة.  وزير شؤون  الوزراء  رئيس مجلس  نائب 
مجال  يف  اإلمارات  دور  تعزيز  يف  ساهمت  التي 
التنمية املستدامة لقطاع نخيل التمر عىل املستوى 
نظرنا  إذا  أنه  سعادته  وأضاف  والدويل.  اإلقليمي 
الجائزة نرى  املشاركني يف مختلف فئات  إىل عدد 
 %  84 بـ  تقدر  باملتوسط  نوعية  زيادة  هناك  بأن 
سابقة  دورات  ثالث  خالل  الفئات  مختلف  عىل 
فئة  استأثرت  العامل، حيث  دولة حول   23 ميثلون 
أكرب حصة من هذه  املتميزة  البحوث والدراسات 
األكادميية  والدراسات  البحوث  متثله  ملا  الزيادة. 
يف  تنموي  عمل  أي  وتطوير  تنمية  يف  أهمية  من 
الجائزة  باتت  واليوم  الحياة.  قطاعات  مختلف 
تخطوة بكل ثقة واقتدار خطواتها نحو املزيد من 
التمر  نخيل  شجرة  اتجاه  بالتزاماتها  للوفاء  النمو 
أشار  فقد  جهته  من  القطاع.  هذا  يف  والعاملني 
الكعبي عضو مجلس  الدكتور هالل حميد ساعد 
أمناء الجائزة،رئيس اللجنة اإلدارية واملالية إىل أنه 
يف ضوء النجاح الذي حققته جائزة خليفة الدولية 
فمن  سابقة،  دورات  ثالث  خالل  التمر  لنخيل 
الواجب علينا أن نحافظ ونعزز هذا النجاح ملا فيه 
مصلحة الشجرة املباركة والعاملني يف قطاع نخيل 

التمر عىل املستوى الوطني والدويل.

االستعدادات  كافة  أن  د.هالل   أعلن  كام 
الستقبال  األصعدة  جميع  وعىل  اكتملت  قد 
اللجنة اإلدارية للجائزة ستبدأ  املشاركات. كام أن 
بتصنيف الطلبات املستوفية لرشوط الرتشيح خالل 
العلمية  اللجنة  تبدأ  ثم  ومن  املقبل  نوفمرب  شهر 
بتقييم طلبات الرتشيح خالل شهري ديسمرب ويناير 
شهر  خالل  الفائزين  أسامء  عن  واإلعالن  املقبلني 
مارس  شهر  خالل  التكريم  وحفل  القادم  فرباير 

2012 إن شاء الله.. 

للجائزة ومجلس  العامة  األمانة  أولت  وعليه فقد 
هذا  مسرية  بتعزيز  كبرياً  اهتامماً  الجائزة  أمناء 
الحكيمة  القيادة  تحت  وعهداً  وعداً  النجاح 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب 
الجائزة  تترشف  الذي  الله(  )حفظه  الدولة  رئيس 
الشيخ  سمو  أول  الفريق  ودعم  اسمه،  بحمل 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة ومتابعة سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 
الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واهتامم سمو السمو 
الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العايل 

والبحث العلمي رئيس مجلس األمناء.

عبد الوهاب زايد: الزيادة النوعية يف عدد املشاركني عززت دور الجائزة بني الفئات املستهدفة
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مشاركة فاعلة للجائزة يف مهرجان ليوا للرطب يف دورته السابعة 2011

 نهيــان مبـارك يهدي الفائزيـن واملشاركيـن
عرشة آالف فسيلة نخيل

وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  أهدى 
التعليم العايل والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء 
نخيل  فسيلة  آالف  عرشة  الدولية  خليفة  جائزة 
مهرجان  يف  واملشاركني  الفائزين  لصالح  نسيجي 
ليوا للرطب يف دورته السابعة 2011 الذي تنظمه 
من  تقديراً  وذلك  والرتاث،  للثقافة  أبوظبي  هيئة 
سموه ملحبي النخلة والفائزين فيها، ممن اجهتدوا 
وحققوا أفضل النتائج عىل مستوى فئات املسابقة 
من  الشتول  هذه  تعترب  حيث  املختلفة.  الرسمية 
وحدة  مختربات  أنتجتها  التي  األصناف  أجود 
جامعة  يف  التمر  نخيل  تنمية  وبحوث  دراسات 

اإلمارات العربية املتحدة.

شجرة  زراعة  »إن  املناسبة  هذه  يف  سموه  وقال 
نخيل التمر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تعترب 
املستدامة  التنمية  عملية  أركان  من  أساسياً  ركناً 

التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
يف  لدورها  الله(  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
سموه  أدرك  حيث  للوطن،  الغذايئ  األمن  معادلة 
حقيقي  مال  رأس  من  الزراعية  التنمية  متثله  ما 



للنهوض  الدعم  يتواَن عن تقديم كافة أوجه  فلم 
بها وتطويرها وزيادة املساحات املزروعة وتحقيق 

االكتفاء الذايت وتنويع مصادر الدخل. 

كام أثنى عىل عناية الفريق أول سمو الشيخ محمد 
القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن 
التنفيذي  املجلس  رئيس  املسلحة  للقوات  األعىل 
إلمارة أبوظبي بالقطاع الزراعي بشكل عام وزراعة 
الزراعية  السياسة  أن  حيث  خاص  بشكل  النخيل 
وعكست  سموه  وجدان  يف  هاماً  حيزاً  شغلت 
املباركة  للشجرة  متنحها  التي  الخاصة  العناية 

زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  املغفور  ملنهج  استمراراً 

بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه( يف االهتامم 

أرض  عىل  الفريدة  الزراعية  التجربة  مبتطلبات 

الوطن.

زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  دعم  إىل  باإلضافة 

آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 

الشجرة  ومستقبل  واقع  عىل  وحرصه  الرئاسة 

خصوصاً  واملناسبات  الصعد  كافة  عىل  املباركة 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.
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إقبال محبي النخلة عىل املشاركة ضمن فئات الجائزة

 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تسجل

مشاركة فاعلة يف مهرجان ليوا السابع 2011

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  استقطبت 
املشاركني  التمور  ومنتجي  النخلة  محبي  اهتامم 
من   2011 للرطب  السابع  ليوا  مهرجان  ضمن 
الرتشيح  استامرة  اقتناء  عىل  الكبري  اإلقبال  خالل 
املشاركة  ورشوط  الرتشيح  معايري  عن  والسؤال 
ضمن مختلف فئات الجائزة، وتأيت مشاركة الجائزة 
وتشجيع  الوعي  نرش  إطار  ضمن  املهرجان  يف 
التنافسية  الثقافة  روح  وخلق  املواطنني  املزارعني 
بني املزارعني واملنتجني حول آلية املشاركة يف جميع 

فئات الجائزة الخمس.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمني عام الجائزة 
السابع  ليوا  مبهرجان  الجائزة  مشاركة  مبناسبة 
السامية  الرعاية  إىل   2011 يوليو   25-12 للرطب 
من  املباركة  والشجرة  الجائزة  بها  تحظى  التي 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
سمو  أول  والفريق  الله(  )حفظه  الدولة  رئيس 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وسمو الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور 

الوزراء وزير شؤون الرئاسة. 

فعاليات  ضمن  نوعياً  تطوراً  هناك  أن  مؤكداً 
عىل  التمر  نخيل  قطاع  تنمية  يخدم  مبا  املهرجان 
التعامل  أدوات  تطوير  خالل  من  الدولة  مستوى 
إطار  وتوسيع  واملنتجني  املزارعني  األخوة  مع 
املشاركة ضمن فئات املسابقة الرسمية للمهرجان.

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  بأن  وأضاف 
نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  وبتوجيهات 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئيس مجلس 
أمناء الجائزة تويل أهمية كربى عىل تشجيع األخوة 
الجائزة  أعامل  يف  للمشاركة  املزارعني  املواطنني 
التسهيالت  كافة  لهم  وتقدم  الفئات  مبختلف 
الجائزة  يف  للمنافسة  للتقدم  الفنية  واالمكانيات 

بدورتها الرابعة.



جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تشارك يف مهرجان ليوا عجامن للرطب 2011

نهيان مبارك: نسعى لتوسيع نطاق الجائزة بأرجاء الوطن

بتوجيهات سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير 
التعليم العايل والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر شاركت األمانة 
يف  للرطب  عجامن  ليوا  مبهرجان  للجائزة  العامة 
نسخته األوىل 2011 الذي افتتحه سمو الشيخ عامر 
بن حميد النعيمي ويل عهد عجامن رئيس املجلس 
التنفيذي وسط حشد كبري من املشاركني واملزارعني 
الشاملية  املناطق  أرجاء  مختلف  من  واملهتمني 
باإلمارات، وبرعاية خاصة من قبل صاحب السمو 
املجلس  عضو  النعيمي  راشد  بن  حميد  الشيخ 
األعىل حاكم عجامن. وتهدف مشاركة الجائزة إىل 
بني  من  الوطنية  املشاركة  بأهمية  الوعي  تعزيز 
مزارعي ومنتجي التمور والرطب يف دولة اإلمارات، 
الجائزة  فئات  املشاركة ضمن  استامرة  توزيع  عرب 
املواطنني  األخوة  عىل  الرابعة  دورتها  يف  الخمس 
والتعريف  الشاملية،  اإلمارات  يف  املزارع  أصحاب 

بأنشطة الجائزة وفعالياتها املختلفة.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمني عام الجائزة 
تأيت هذه املشاركة تلبية للدعوة التي تلقتها األمانة 

نسخته  يف  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  من  العامة 
الثقافة  دائرة  تنظمه  والذي  بإمارة عجامن  األوىل 
أبوظبي  هيئة  مع  بالتعاون  بعجامن  واإلعالم 
الفرتة  خالل  املهرجان  أرض  يف  والرتاث  للثقافة 
هذه  أهمية  عىل  مؤكداً   2011 يوليو   27-29 من 
نهيان  الشيخ  سمو  لتوجيهات  استجابة  املشاركة 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك 
تعزيز  يف  الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس  العلمي 
املشاركة الوطنية وتوسيع نطاق انتشار الجائزة يف 

مختلف أرجاء الوطن. 

الجائزة  إدارة  بها  تتواصل  التي  األوىل  املرة  كونها 
اإلمارات  يف  التمور  ومنتجي  النخيل  مزارعي  مع 
الجائزة  القامئون عىل جناح  الشاملية، فقد حرص 
كل  عىل  واإلجابة  املزارعني  طلبات  تلبية  عىل 
قبل  من  بالجائزة  املتعلقة  واالستفسارات  األسئلة 
إىل أن الهدف من املشاركة  زوار املهرجان. مشرياً 
املزارعني  وتشجيع  الوعي  نرش  هو  املهرجان  يف 
حول  الجميع  بني  التنافس  روح  وخلق  املواطنني 

آلية املشاركة بالجائزة.

20
12

ة 
بع

لرا
ة ا

ور
لد

ي ا
نو

س
 ال

ب
كتا

ال
41

-
40



افتتح مهرجان اإلمارات الدويل للنخيل والتمر ومعرض »سيال«

نهيان مبارك: اإلمارات سباقة يف رعاية الشجرة املباركة

وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  أشاد 
صاحب  برعاية  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه  الله،  حفظه  الدولة 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
وإخوانهام  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب 
التي  املسرية  بهذه  اإلمارات،  حكام  لالتحاد 

تستهدف االرتقاء مبكانة الشجرة املباركة.

وقال سموه يف كلمته خالل افتتاح معرض )سيال( 
الرشق األوسط، ومهرجان اإلمارات الدويل الخامس 
للنخيل والتمر مبركز أبوظبي للمعارض 21 نوفمرب 
يف  كبرية  برعاية  تحظى  النخيل  شجرة  إن   2011

تعاىل  الله  بإذن  له  املغفور  علمنا  حيث  الدولة، 
الله  طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
منذ  املباركة  الشجرة  بهذه  االهتامم  كيفية  ثراه، 
دورها  الشجرة  لهذه  أعاد  ما  وهو  طويلة،  عقود 
االسرتاتيجي كرفيقة للدرب ومحور أصيل يف تراثنا 
إسرتاتيجية  يف  أسايس  كعنرص  وأيضاً  الوطني، 
الذي  محدود  الال  بالدعم  سموه  وأشاد  الغذاء. 
يوليه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة لهذه الشجرة املباركة، وحرص سموه عىل 
أدائها  لتطوير  والخاصة  الحكومية  الجهات  دعم 
املحفزة  البيئة  وتوفري  النخلة  برعاية  يتعلق  فيام 
جهود  سموه  مثن  كام  زراعتها،  عىل  للمواطنني 



سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ورعاية سموه 
التي  الرعاية  وهي  الدوليني،  واملهرجان  للمعرض 
مكنتهام من أن يكونا حدثني عامليني بكل ما تحمله 

الكلمة من دالالت.

جانب  من  الكبرية  املشاركة  أن  سموه  وأوضح 
الدولة  داخل  من  والخاصة  الحكومية  الجهات 
وتقديره  الدويل،  املجتمع  ثقة  ترتجم  وخارجها 
يتعلق  فيام  اإلمارات  أنجزته  الذي  الرائد  لإلسهام 

برعاية الشجرة املباركة. 

العمل،  وزير  غباش  صقر  معايل  االفتتاح  حرض 
واملياه،  البيئة  وزير  فهد  بن  أحمد  بن  وراشد 

ملؤسسة  األعىل  الرئيس  نائب  الكعبي  سامل  وعيل 
التنمية األرسية، واللواء عبيد الحريي الكتبي نائب 
الرشيقي  وراشد  أبوظبي،  لرشطة  العام  القائد 
وعيل  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز  عام  مدير 
املنتدب برشكة  العضو  الظاهري  سعيد بن حرمل 
املاجد، والشيخ  أبوظبي للمعارض، ومعايل جمعة 
البحرين  مملكة  آل خليفة من  بن خالد  عبدالله 
الشقيقة، والدكتور عبد الوهاب زايد األمني العام 
كبري  وعدد  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة 
من املسؤولني من داخل الدولة وخارجها. كام قام 
املهرجان،  أرجاء  يف  بجولة  املرافق  والوفد  سموه 
وإيران  وتركيا  بريطانيا  سفراء  من  كل  برفقة 

واألرجنتني وباكستان وإيطاليا.
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ضمن إطار توسيع قاعدة التفاعل مع املجتمع املحيل

جائزة خليفة تشـارك يف القافلة الثقافية بالفجرية

بدعوة من وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع 
شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل 
الثقافية( تحت  التمر يف الحملة الوطنية )القافلة 
شعار )مجتمعنا أمانة( يف منطقة الخليبية التابعة 
ومتيز   2011 إبريل   15  -14 يومي  الفجرية  ألمارة 
الجائزة  مطبوعات  وتوزيع  بعرض  الجائزة  جناح 
للتعريف  وملصقات  وكتيبات  مطويات  من 
املشاركة  عىل  املزارعني  األخوة  وتشجيع  بالجائزة 
ضمن فئاتها املختلفة، باإلضافة إىل مجلة الشجرة 

املباركة، وبعض الهدايا الرمزية.

بفئات  التعريف  يف  بارز  دور  للجناح  كان  كام 
الخاصة  امللفات  وإعداد  التقدم  وكيفية  الجائزة 

والتعريف  وفئاتها  الجائزة  رشوط  ورشح  بذلك، 
بقيمة الجائزة للفائز األول والفائز الثاين وتشجيع 
املعرض  زوار  تعرف  فيها، كام  للمشاركة  املزارعني 
عىل فرتة تقديم طلبات الرتشيح، وتصنيف الطلبات 
املستوفية لالشرتاطات، وتقييم طلبات الرتشيح من 
قبل اللجنة العلمية للجائزة، ومن ثم إعالن أسامء 
فرباير 2012  األول من شهر  األسبوع  الفائزين يف 
شهر  خالل  عادة  يكون  التكريم  حفل  بأن  علاًم 
مارس من كل عام. من جهة أخرى فقد القى جناح 
واسعاً  إقباالً  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 
واستحساناً من األخوة الحارضين مام شكل تعريفاً 

جيداً بالجائزة وأنشطتها املختلفة.



 ضمن حملة أطلقتها االمانة العامة للجائزة عىل املستوى الوطني

 التعريف بالجائزة يف ابوظبي واملنطقة الغربية
بالتعاون مع مركز خدمات املزارعني

تعريف وتأهيل مزارعي النخيل باإلمارات للمشاركة بفئات الجائزة

بتوجيهات سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير 
التعليم العايل والبحث العلمي، رئيس مجلس أمناء 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر أطلقت األمانة 
العامة حملتها الوطنية للتعريف بأهداف الجائزة 
وتشجيع اإلخوة املواطنني مزارعي النخيل يف إمارة 
بدورتها  الجائزة  فئات  ضمن  للمشاركة  ابوظبي 
خدمات  مركز  مع  بالتعاون  وذلك   2012 الرابعة 
األول  اللقاء  أبوظبي. فقد عقد  إمارة  املزارعني يف 
ابوظبي،  شنغريال  بفندق   2011 أكتوبر   18 يوم 
كام عقد اللقاء الثاين يوم 20 أكتوبر 2011 بفندق 
تالل ليوا باملنطقة الغربية من إمارة أبوظبي. شارك 
إمارة  التمر يف  نخيل  مزارعي  من  كبرياً  فيه عدداً 
وفئاتها  الجائزة  ألهداف  عرض  فيه  تم  أبوظبي، 
امللفات  إعداد  وتقنيات  الرتشح  وآليات  الخمس 

الخاصة بفئات الجائزة.

حيث أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمني 
عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر عىل أهمية 

تفعيل التعاون مع جهات االختصاص عىل مستوى 
املواطنني  األخوة  وتأهيل  تشجيع  فيه  ملا  الدولة 
الشجرة  ومحبي  واملهتمني  التمر  نخيل  مزارعي 
املباركة، مشيداً بالدور الريادي الذي يقوم به مركز 

خدمات املزارعني عىل مستوى إمارة أبو ظبي.

جائزة  بأن  الجائزة  عام  أمني  زايد  الدكتور  أكد 
مضطرداً  منواً  تشهد  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
يف عدد املشاركني كاًم ونوعاً خالل دوراتها األربع، 
نهيان  الشيخ  ودعم سمو  توجيهات  بفضل  وذلك 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك 

العلمي رئيس مجلس أمناء الجائزة. 

عىل  الجائزة  عمل  فريق  حرص  فقد  جهته  من 
واإلجابة  الالزم  واللوجستي  الفني  الدعم  تقديم 
عىل استفسارات األخوة املزارعني يف كيفية التقدم 
وآليات إعداد امللف وتقنيات املنافسة بني مختلف 

املرتشحني لفئات الجائزة عىل مستوى العامل.

20
12

ة 
بع

لرا
ة ا

ور
لد

ي ا
نو

س
 ال

ب
كتا

ال
45

-
44



اإلمارات تؤكد متيزها للعام الثاين عىل التوايل

ملك املغرب يزور جناح اإلمارات يف امللتقى الدويل للتمر 2011

اململكة  ملك  السادس  محمد  امللك  جاللة  زار 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  جناح  املغربية 
خالل افتتاحه امللتقى الدويل الثاين للتمر يف املغرب 
الواحات  لتنمية  الوطنية  الوكالة  نظمته  الذي 
وشجر االركان بالتعاون مع وزارة الفالحة والصيد 
خالل  الرشيدية  مبنطقة  ارفود  مدينة  يف  البحري 
الفرتة 10 - 13 نوفمرب 2011 تحت شعار “الواحة، 
منبع التنمية التضامنية”. وضم جناح اإلمارات ركناً 
وركناً  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  بجائزة  خاصاً 
التمر  نخيل  بحوث  وتنمية  دراسات  لوحدة  آخر 

اإلمارات  لجامعة  التابع  األنسجة”  زراعة  “مخترب 
زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  وقام  املتحدة.  العربية 
فكرة  بتقديم  الوحدة   ومدير  الجائزة  عام  أمني 
مشاركة  أهمية  عن  املغريب  امللك  لجاللة  شاملة 
التوايل وعن  الثاين عىل  للعام  امللتقى  اإلمارات يف 
أعامل  وعن  ونتائجها  وأهدافها  الجائزة  أنشطة 

وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور.

جامعة  بني  القائم  التعاون  أهمية  عىل  أكد  كام 
املغربية  اململكة  يف  املختصة  والجهات  اإلمارات 
وأن هذه املشاركة جاءت يك تعزز دور اإلمارات يف 



دعم وتنمية قطاع نخيل التمر عىل املستوى الدويل 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  بقيادة صاحب 
الفريق  ودعم  الله(  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

نهيان مبارك آل  الشيخ  وأشار إىل توجيهات سمو 
نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي الرئيس 
األعىل لجامعة اإلمارات رئيس مجلس أمناء جائزة 
عمل  نطاق  بتوسيع  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
الدول  خصوصاً  العامل  أرجاء  مختلف  يف  الجائزة 

العربية لتعريف أكرب رشيحة ممكنة من الباحثني 
التمر  نخيل  شجرة  ومحبي  واملزارعني  واملختصني 
وتشجيعهم للرتشح لجوائز الفئات الخمس للجائزة.

وكان جاللة ملك املغرب قد افتتح امللتقى بحضور 
وزير  أخنوش  عزيز  ومعايل  رشيد  موالي  األمري 
هويدن  نارص  وسعادة  البحري  والصيد  الفالحة 
اإلمارات  دولة  سفارة  بأعامل  القائم  الكتبي 
العربية املتحدة يف اململكة املغربية وعدد من كبار 
زراعة  مجال  يف  واملختصة  األكادميية  الشخصيات 
النخيل وإنتاج التمور عىل املستوى العريب والدويل.
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ضمن إطار توسيع قاعدة التفاعل مع املجتمع املحيل

جائزة خليفة تشـارك يف القافلة الثقافية بالفجرية

باملركز  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  فازت 
األول بجائزة االستحقاق التقديرية للملتقى الدويل 
استضافته  الذي  املغربية  اململكة  يف  للتمر  الثاين 
 10 الفرتة  خالل  الرشيدية  مبنطقة  أرفود  مدينة 
سعادة  الجائزة  تسلم  2011، حيث  نوفمرب   13  –
من  الجائزة  عام  أمني  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور 
السيد محمد أمغوز عامل صاحب الجاللة محمد 
ختام  حفل  خالل  الرشيدية  منطقة  يف  السادس 

أعامل امللتقى.

وأعرب سعادة األمني العام عن تقديره لهذا الفوز 
نهيان  الشيخ  سمو  لتوجيهات  نتيجة  يأيت  الذي 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك 
والجهود  الجائزة،  أمناء  مجس  رئيس  العلمي 
للجائزة،  العامة  األمانة  يف  العمل  لفريق  املخلصة 
الوطنية  للوكالة  وتقديره  شكره  عن  أعرب  كام 
لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان التي أرشفت 
الوطني  املعهد  مع  بالتعاون  امللتقى  تنظيم  عىل 

البحري  والصيد  الفالحة  ووزارة  الزراعي  للبحث 
فعاليات  إنجاح  عىل  العمل  يف  جهودهم  عىل 

امللتقى يف نسخته الثانية.



ضمن حملة التعريف بالجائزة عىل املستوى العريب

 الجـائـزة تشـارك فـي املؤمتر الدويل األول
لنخيل التمر بالجزائر

الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة   شاركت 
الدويل  املؤمتر  خالل  عمل  بورقة  التمر  لنخيل 
نوفمرب   14  -  13 الفرتة  خالل  النخيل  لبحوث 
2011، والذي نظمته جامعة العلوم والتكنولوجيا 
يف  العريد  مبنطقة  بوميدين  الهواري  جامعة  يف 

جمهورية الجزائر الدميقراطية الشعبية. 

عضو  اللوزي  سامل  الدكتور  سعادة  قدم  حيث 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس 
وفئاتها  ورسالتها  الجائزة  بأهداف  تعريفياً  عرضاً 
املختلفة مبا يتيح املشاركة ألكرب عدد من املختصني 

ومحبي الشجرة املباركة حول العامل.

أمني  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  سعادة  وأشار 
الخطة  بأن هذه املشاركة تأيت ضمن  الجائزة  عام 
الجائزة  أمناء  مجلس  أقرها  التي  اإلسرتاتيجية 
نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  بتوجيهات 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئيس مجلس 
العامل  مستوى  عىل  بالجائزة  للتعريف  األمناء، 

واملنتجني  واملزارعني  االختصاص  أهل  وتشجيع 
الجائزة  فئات  ضمن  للمشاركة  النخلة  ومحبي 

املختلفة.

بني  متناسقة  توليفة  تحقيق  إىل  املؤمتر  ويهدف 
األعامل املختلفة التي تم إنجازها يف مجال نخيل 
التمر. وتنظيم مناقشات وعرض آراء خاصة بتطور 
العامة لربنامج  العلمية. ورسم الخطوط  األساليب 
األبحاث للمساعدة يف املحافظة عىل نخيل التمر. 
كام تم خالل املؤمتر استعراض النظريات املتطورة 
العامل  يف  التمر  نخيل  حالة  مثل  املجال  هذا  يف 
الثقافة  هذه  وتأثري  وتطورها  التمر  نخيل  وثقافة 
الخاصة  األبحاث  وأوضاع  التصحر  مقاومة  عىل 

بأشجار نخيل التمر. 

كام قام الفريق الفني بالجائزة بتوزيع مطبوعات 
عىل  املباركة  الشجرة  ومجلة  املختلفة  الجائزة 
املرافق  املعرض  وزوار  باملؤمتر  املشاركني  األخوة 

ألعامل املؤمتر.
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وسط حضور 600 إعالمي علمي عىل مستوى العامل

جائزة خليفة تستعرض جهودها باملؤمتر الدويل لإلعالميني

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل 
الدويل  املؤمتر  فعاليات  ضمن  عمل  بورقة  التمر 
العاصمة  استضافته  الذي  العلمي  لإلعالم  السابع 
القطرية الدوحة خالل الفرتة 27 – 29 يونيو 2011 
تأسيسها  منذ  الجائزة  تاريخ  استعراض  تم  حيث 
باملرسوم الرئايس رقم 15 لعام 2007 من صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الدولة )حفظه الله( مروراً بدوراتها األربع والنتائج 
عىل  للجائزة  العامة  األمانة  حققتها  التي  الرائعة 
بفضل  والدولية  واإلقليمية  املحلية  املستويات 
توجيهات ودعم سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئيس مجلس 

األمناء.

به  يقوم  الذي  الكبري  الدور  الورقة  تناولت  كام 
الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان  املسلحة، وسمو 
الرئاسة  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
نخيل  شجرة  زراعة  ومستقبل  الجائزة  دعم  يف 
عبد  الدكتور  وأوضح  الدولة.  مستوى  عىل  التمر 
املشاركة  أن هذه  الجائزة  عام  أمني  زايد  الوهاب 
اعتمدتها  التي  االسرتاتيجية  الخطة  إطار  يف  تأيت 

األمانة العامة للتعريف بالجائزة وتشجيع الفئات 
املختصة عىل املشاركة ضمن فئاتها املختلفة. حيث 
كاًل  العام  لهذا  العريب  إطارها  يف  الحملة  ستشمل 

من قطر وتونس والجزائر ومرص والسودان. 

وأشار املهندس عامد سعد رئيس اللجنة اإلعالمية 
بالجائزة، عضو الرابطة العربية لإلعالميني العلميني، 
ورشوط  معايري  إىل  العمل  ورقة  تقدميه  خالل 
والخدمات  التقدم  وآلية  الخمس  الجائزة  فئات 
مشاركة  لتسهيل  العامة  األمانة  تقدمها  التي 
مختلف  من  واملنتجني  والباحثني  النخلة  محبي 
ضمن  الفائزين  أسامء  استعراض  كام  العامل.  دول 
فئات الجائزة يف دوراتها الثالث املاضية. كام جرى 
توزيع مطبوعات الجائزة واستامرات التسجيل عىل 

الشخصيات العلمية املشاركة بأعامل املؤمتر.

السابع  الدويل  بأن عدد املشاركني يف أعامل  يذكر 
لإلعالميني العلميني قد بلغ نحو 600 إعالمي علمي 
ميثلون 90 دولة عىل مستوى العامل منهم 60 إعالمياً 
عربياً والباقي من مختلف دول العامل. باإلضافة إىل 
عدد من الشخصيات العلمية البارزة عىل رأسها د. 
عىل  والحاصل  الشهري  املرصي  العامل  زويل  أحمد 

جائزة نوبل يف الكيمياء والذي افتتح املؤمتر.



صدر عن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

الكتاب السنوي توثيق إلنجازات الجائزة يف دورتها الثالثة 2011

وها نحن اليوم نعيش عرص التمكني والوفاء لنهج 
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )رحمه 
السمو  لصاحب  الحكيمة  القيادة  تحت  الله( 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
)حفظه الله(. وعداً وعهداً أن نهتدي به يف مسريتنا 

عىل طريق النجاح والتميز.

بتنفيذه عىل  للجائزة  العامة  األمانة  قامت  ما  إن 
أرض الواقع خالل عام مىض سجل حافل بالعطاء 
الال محدود واالنجازات املتواضعة بنظرنا والقّيمة 
الرؤية  إىل وضوح  نظرنا  إذا  العامل، خصوصاً  بنظر 
التي متلكها الجائزة واىل حجم الطموحات الكبرية 

واملرشوعة التي تعمل من أجل التميز والتفوق.

هكذا قدم سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمني 
الكتاب  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام 
الكتاب   2011 الثالثة  دورتها  يف  للجائزة  السنوي 
يوثق كافة األنشطة والفعاليات التي حققتها عىل 
جائزة  بأن  وأضاف  واملجاالت.   الصعد  مختلف 
يف  خطوة  ُتْعـَترَب  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
وأهدافاً  مبادئ  لنفسها  اختطت  الصحيح  االتجاه 
تستمد  والتميز.  النجاح  طريق  عىل  نبيلة  وقياًم 
رؤيتها من القيادة الحكيمة لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة 

الله(،  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن 
زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول  الفريق  ودعم 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  آل 
للقوات املسلحة، واهتامم سمو الشيخ منصور بن 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد 
مبارك  نهيان  الشيخ  الرئاسة ومتابعة سمو  شؤون 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان،  آل 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس 

التمر.

دورتها  يف  شارك  وقد  الجائزة  عمر  من  عام مىض 
الثالثة 131 باحثاً ومزارعاً ومنتجاً وُمَصـنِّعاً ومحباً 
التمر من 24 دولة عربية وأجنبية،  لشجرة نخيل 
وسعة  الجائزة  عاملية  عىل  واضح  دليل  وهذا 
الشجرة  ومحبي  املختصني  واهتامم  انتشارها 
يعزز  مبا  املختلفة  بفئاتها  املشاركة  عىل  املباركة 
من الدور الريادي لدولة اإلمارات يف دعم وتنمية 

قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور حول العامل.

الكتاب مثرة جهود اللجنة اإلعالمية للجائزة، صدر 
بطبعة فاخرة مبوافقة املجلس الوطني لإلعالم رقم 
يف  رقاًم  الكتاب  أخذ  كام   1 /  100122 /  28283

 ISBN 3-079-16-9948-978 التصنيف الدويل هو
من قبل املجلس الوطني لإلعالم.
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األمانة  حققتها  التي  النجاحات  سلسلة  ضمن 
العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف عامها 
أو  املحيل  الصعيد  عىل  سواء  التوايل،  عىل  الرابع 
أحد  النخلة  ملحبي  وفرت  فقد  والدويل،  اإلقليمي 
املتخصصة يف مجال  العلمية  املعرفة  أهم مصادر 
زراعة النخيل وإنتاج التمور يف املنطقة العربية من 
متخصصة  فصلية  علمية  مجلة  أول  إصدار  خالل 
ومحبي  واملزارعني  واألكادمييني  للباحثني  موجهة 

الشجرة املباركة عرب العامل.

وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  بارك 
مجلس  رئيس  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
الجهود  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء 
خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  قبل  من  املبذولة 
املباركة«  »الشجرة  لتكون  التمر  لنخيل  الدولية 
يف  نوعها  من  األوىل  املتخصصة  العلمية  املجلة 
العامل العريب، حيث أن كافة مواضيعها عىل درجة 
علمية عالية ذات صلة بشجرة نخيل التمر باللغتني 
وفنياً  علمياً  مرجعاً  لتكون  واالنكليزية،  العربية 

لذوي االختصاص محلياً وعاملياً.  

للمجلة  الفخري  الرئيس  بصفته  عرب سموه  حيث 
اإلمارات  أبناء  بني  تربط  التي  العالقة  عمق  عن 
والشجرة املباركة عرب التاريخ، فكانت النخلة منذ 
فخر  وشموخها  بارتفاعها  متثل  تزال  وال  القدم 
واعتزاز شعب اإلمارات، كام كانت متثل رمز الحياة 

والعطاء الوفري املتجدد.

إن مجلة الشجرة املباركة تأيت وسط اهتامم حكومي 
واضح بشجرة نخيل التمر زراعة وصناعة وتسويقاً 
بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه الله( 
ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  ومتابعة  املسلحة، 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاسة واهتامم سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئيس مجلس 
جاءت  التمر.  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء 
لتلبي حاجة السوق املحلية من مزارعني ومنتجني 
»الشجرة  سواء.    حد  عىل  وباحثني  ومسوقني 
املباركة« وهي تخطو بنجاح يف نهاية عامها الرابع 
أمام  والفنية  العلمية  املسؤولية  من  بكثري  تشعر 
الفئات املستهدفة ألكرث من سبب أولها ألنها تصدر 
ومتثل مؤسسة )جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر( 
تحمل اساًم عزيزاً وغالياً عىل قلوبنا. فذلك رشف 
العيل  الله  نسأل  علينا  ملقاة  ومسؤولية  لنا  كبري 
بالعلم  لنصل  تلك  مهمتنا  بأداء  يوفقنا  أو  القدير 
كل  إىل  التمر  نخيل  بشجرة  الصلة  ذات  واملعرفة 

من هو بحاجة إليها.

عززت الدور الريادي لإلمارات ودخلت عامها الثالث مبسؤولية أكرب

 “الشجرة املباركة” 3 تؤسس لإلعالم العلمي
يف مجال نخيل التمر



بتوجيهات سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير 
مجلس  رئيس  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، واستجابة 
نخيل  بقطاع  واملهتمني  النخلة  محبي  القرتاحات 
العامة  األمانة  أجرته  رأي  استطالع  جراء  التمر، 
الجولة  التمر خالل  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة 
التعريفية التي قام بها أعضاء مجلس أمناء الجائزة 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  إىل 
عن  أسفرت  املغربية،  واململكة  وسورية  واألردن 
الطيبة جاري العمل بها  مجموعة من االقرتاحات 
بشكل دوري. وبناء عىل ذلك تترشف األمانة العامة 
واألكادمييني  الباحثني  يدي  بني  تضع  أن  للجائزة 
واملزارعني ومنتجي التمور ومحبي الشجرة املباركة 
خالصة جهد الفائزين مبختلف فئات الجائزة خالل 

دوراتها الثالث 2009 – 2010 – 2011 . للتعريف 
واألعامل  املتميز  واإلنتاج  الفائزة  بالبحوث 
التقنيات  وأفضل  الرائدة  التنموية  واملشاريع 
والشخصيات املؤثرة يف مجال زراعة النخيل وإنتاج 

التمور.

نرش  يف  الجائزة  ألهداف  ترجمة  ذلك  يأيت  كام 
املحيل  املستوى  التمر عىل  بنخيل  االهتامم  ثقافة 
العلمي  البحث  واإلقليمي والدويل ودعم وتطوير 
العمل  هذا  يتكلل  أن  راجني  بالنخيل.  الخاص 
العلمية  املعرفة  لتوطني  الفائدة  من  باملزيد 
الريادي  الدور  وتعزيز  التمر  بنخيل  املتخصصة 
الصعيد  عىل  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 

اإلقليمي والدويل.

 صدر عن االمانة العامة لجائزة خليفة الدولية

لنخيل التمر الدورات 2009 - 2010 - 2011

مثـار املعـرفـة
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وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  برعاية 
مجلس  رئيس  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
التمر، أصدرت  الدولية لنخيل  أمناء جائزة خليفة 
األمانة العامة للجائزة أول كتاب باللغة االنكليزية 
للباحثة  النخيل(  سعف  عامرة  )العريش-  بعنوان 
نرش  دار  وعن  بييسك  ساندرة  السيدة  الربيطانية 
دور  عن  يتحدث  الربيطانية،  هديسون  توماس 
وتراث  واملنطقة  اإلمارات  دولة  تاريخ  يف  النخلة 
هو  الكتاب  الحياة.  مجاالت  مختلف  يف  أبنائها 
عامرة  أعامق  يف  يغوص  الذي  نوعه  من  األول 
سعف النخيل التي تعد من األجزاء الرئيسية ولكن 
اإلمارات  دولة  وتراث  تاريخ  من  برسعة  املتالشية 

العربية املتحدة.

حيث أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمني 
عام الجائزة بأن هذا الكتاب يأيت ترجمة لتوجيهات 
التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو 
العايل والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء جائزة 
ألهداف  وتلبية  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة 
املعرفة  ونقل  النخلة  حب  ثقافة  نرش  يف  الجائزة 
كافة  إىل  املباركة  بالشجرة  املتخصصة  العلمية 

املختصني واملهتمني يف مختلف أنحاء العامل. 

ركز الكتاب عىل دور سعف النخيل يف إنشاء املباين 
يف  القايس  املناخ  من  املأوى  وفرت  التي  البسيطة 
اإلمارات وشبه الجزيرة العربية لعقود كثرية حيث 
وفرت املباين املصنوعة من سعف النخيل مأوى من 
املناخ القايس لشبه الجزيرة العربية لعقود كثرية. 

للحياة  القليلة  األشكال  أحد  تعد  املباين  هذه 

والرملية  الحارة  الظروف  هذه  يف  النباتية 
وخالقة  مبدعة  بطرق  النخيل  سعف  استخدمت 
وبقيت  قاومت  للسكن  صالحة  هياكل  إليجاد 
العامرة  استخدام  ومع  األجيال،  من  العديد  مع 
الغربية املعارصة الراهنة والتشجيع عىل استخدام 
القامات الشاهقة للمباين يف منطقة الخليج العريب 
املحلية  التقليدية  األساليب  العديد من هذه  فإن 
كام  متاماً  املدين.   العمران  انتشار  مقابل  ضاعت 
املباين  بناء  يف  يدخل  رئيساً  شيئاً  الخيزران   يعترب 
األسيوية كذلك هو الحال بالنسبة لسعف  النخيل 
الذي يسكن قلب الرتاث يف دولة اإلمارات العربية 
هذا  يقدم  املنطقة.  يف  املحيطة  والبلدان  املتحدة 
ثالث  عمره  بحثي  برنامج  نتاج  هو  الذي  الكتاب 
سنوات نظرة عامة شاملة عن عامرة سعف النخيل 

وتاريخها وتقاليدها. 

صدر عن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

عامرة سعف النخيل )العريش(

أول كتاب يوثق الستخدام سعف النخيل يف بناء البيوت يف صحراء اإلمارات



خليفة  بجائزة  الفائزين  تكريم  حفل  مبناسبة 
 ،2012 الرابعة  دورتها  يف  التمر  لنخيل  الدولية 
أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون 
مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر فيلاًم وثائقياً 
وأربعون  خمس  مدته  التمر  نخيل  آفات  حول 
دقيقة تم إهداء نسخة منه لكافة ضيوف الحفل.

ويقول سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمني عام 
الجائزة أن هذا الفيلم يأيت يف إطار تعزيز التعاون 
املثمر بني األمانة العامة للجائزة ومؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ نهيان 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك 
العلمي رئيس مجلس األمناء، وحرصه عىل تطوير 
العالقة  األطراف ذات  كافة  التعاون مع  أفق هذا 
اإلسرتاتيجية  لألهداف  تحقيقاً  العامل  مستوى  عىل 
للجائزة يف خدمة الشجرة املباركة والعاملني فيها، 
واألول  بامتياز  وثائقي  النخيل  آفات  فيلم  ويعترب 
والتصوير  العلمية  املعالجة  حيث  من  نوعه  من 
تم تصويره يف كل من  الجودة، فقد  العايل  الفني 
العربية  واإلمارات  الكويت  دولة  نخيل  مزارع 
العامة  األمانة  قبل  من  علمي  بإرشاف   ، املتحدة 

لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

وأضاف األمني العام أن الفيلم يتناول أهم اآلفات 
الحرشية واألمراض التي تصيب شجرة نخيل التمر 
يف منطقة الخليج العريب عىل وجه الخصوص، مثل 
دوباس  وحرشة  الحمراء،  النخيل  سوسة  حرشة 

إنتاج مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

 آفات النخيل فيلم وثائقي
عن اآلفات الحرشية وأمراض نخيل التمر

النخيل، والنمل األبيض... باإلضافة إىل طرق الوقاية 
آفات  فيلم  أن  يذكر  املتكاملة.   املكافحة  وطرق 
أحالم  الدكتورة  إعداد  من  العلمية  املادة  النخيل 
20الرشيدة، وسيناريو وإخراج جعفر عبد الله دشتي.  
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وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  رحب 
مجلس  رئيس  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
بالوفود  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء 
العربية  اإلعالم  وسائل  ملختلف  املمثلة  اإلعالمية 
الفائزين  تكريم  حفل  حرضت  التي  والدولية، 
بالجائزة يف دورتها الرابعة 2012. مؤكداً عىل الدور 
الحضارية  الصورة  إيصال  يف  اإلعالم  لوسائل  الهام 
النخلة  اإلمارات يف خدمة  دولة  عليها  ترتبع  التي 
القيادة  العامل، بفضل  والعاملني فيها عىل مستوى 
الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
الفريق  ودعم  الله(  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
ويل  نهيان  آل  زيد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 
نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  واهتامم 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

أمني  زايد  الوهاب  الدكتور عبد  أشار سعادة  وقد 
بتوجيهات  تأيت  الدعوة  هذه  أن  إىل  الجائزة  عام 
التعليم  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو 
يف  األمناء  مجلس  رئيس  العلمي  والبحث  العايل 

مع  العالقة  لتعزيز  العامة  األمانة  برنامج  إطار 
والدولية  والعربية  املحلية  اإلعالم  وسائل  مختلف 

لتغطية أحداث وأنشطة الجائزة عىل مدار العام.

بتنظيم  بالجائزة  اإلعالمية  اللجنة  قامت  حيث 
ممثيل  من  املؤلف  اإلعالمي  الوفد  ألعضاء  جولة 
وسائل اإلعالم العربية والدولية يف كل من )الزميلة 
املرصية،  األهرام  جريدة  من  السالم  عبد  داليا 
والزميل عامد إدريس من مجلة نخيل السودانية، 
سلطنة  أنباء  وكالة  من  يوسف  يعقوب  والزميل 
الوطن  جريدة  من  لقامن  أماين  والزميلة  عامن، 
الهيئة  من  الرشيدة  أحالم  والدكتورة  بابوظبي 
دولة  من  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة 
الكويت، واألستاذ عادل حسن الدشتي مدير حملة 
زراعة املليون نخلة يف دولة الكويت( بدأت يف مقر 
األمانة العامة للجائزة يف مدينة العني حيث التقى 
زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  الصحفيون مع سعادة 
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الذي 
قدم لهم رشحاً موجزاً عن الجائزة وأهم االنجازات 
املاضية عىل  الخمس سنوات  تحققت خالل  التي 

بدعوة من األمانة العامة للجائزة يف إطار برنامج الصحفيني الزائرين

نهيان مبارك يرحب بالوفود اإلعالمية العربية والدولية



املستوى املحيل واإلقليمي والدويل.

دراسات  لوحدة  زيارة  أيضاً  الجولة  شملت  كام 
زراعة  )مخترب  والتمور  النخيل  تنمية  وبحوث 
التابع  النسيجية(  النخيل  فسائل  إلكثار  األنسجة 
عىل  أطلعوا  املتحدة  العربية  اإلمارات  لجامعة 
املخترب  يوفرها  التي  واملنتجات  الخدمات  أهم 
اآللية  اطلعوا عىل  املواطنني كام  املزارعني  لألخوة 
باستخدام  النسيجية  النخيل  فسائل  إلنتاج  الفنية 
تلبي  لكونها  الخصوص  بهذا  تكنولوجيا  أحدث 
أشجار  من  كبرية  أعداد  زراعة  يف  املضطرد  النمو 
باإلمارات حيث  األصناف  أجود  ومن  التمر  نخيل 
شتلة  ألف   150 للمخترب  اإلنتاجية  الطاقة  تبلغ 
اإلعالمي  الوفد  قام  كام  بالعام.  نسيجي  نخيل 
عىل  للوقوف  النخلة  أصدقاء  جمعية  ملقر  بزيارة 

يف  واملزارعني  املدين  املجتمع  مؤسسات  جهود 
اإلعالمي  للوفد  وكان  املباركة.  الشجرة  خدمة 
زيارة خاصة ملصنع اإلمارات للتمور بالساد، التقوا 
خاللها سعادة مسلم عبيد بالخالص العامري مدير 
التمور  استالم  آلية  اطلعوا عىل  الفوعة  عام رشكة 
الفاخرة  اإلماراتية  التمور  إلنتاج  الفني  واملستوى 
توفري  ألهمية  الحكيمة  القيادة  رؤية  يعكس  مبا 
التمور وتسويقها عىل  إلنتاج وتصنيع  تحتية  بنية 
الصحفيني  برنامج  ويأيت  والدويل،  املحيل  املستوى 
العامة  األمانة  حرص  إطار  يف  الزائرين  الدوليني 
التواصل  التمر عىل  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة 
املستمر مع الصحافة يف مختلف دول العامل لرتسيخ 
العام  مدار  عىل  تنظمها  التي  األحداث  مكانة 

والرتويج للجائزة بفئاتها املختلفة.
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أعلن مرصف اإلمارات املركزي عن إصدار مسكوكة 
الخامسة  الذكرى  مبناسبة  الفضة  من  تذكارية 
التمر.  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  لتأسيس 
غداً  إصدارها  يبدأ  التي  املسكوكة  وجه  يتضمن 
األحد 11 مارس 2012 بعدد 2000 مسكوكة صورة 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة حفظه الله إىل جانب الفئة يف حني 

يف  املرصف  وذكر  املناسبة.  شعار  الخلف  يتضمن 
بيان صحفي أن املسكوكة تتكون من خليط معدين 
ويبلغ  نحاس  باملائة  ر7   5 و  فضة  باملائة  ر92   5
وزنها 40 جراماً وقطرها 40 ملم.. مشرياً إىل أنه تم 
مؤسسة  إىل  بالكامل  املصدرة  املسكوكات  تسليم 
جائزة خليفة لنخيل التمر وبالتايل فإنها لن تعرض 

للبيع عىل عامة الناس عن طريق البنوك.

مبناسبة ذكرى تأسيس جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

املرصف املركزي يصدر مسكوكة تذكارية



أشاد جاللة محمد السادس ملك اململكة املغربية 
اإلمارات  دولة  به  تقوم  الذي  الريادي  بالدور 
الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  املتحدة  العربية 
حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
التمور  وإنتاج  النخيل  زراعة  مجال  يف  الله، 
وتشجيع كافة العاملني بهذا القطاع عىل املستوين 
املحيل والدويل، وال سيام من خالل جائزة خليفة 
الشجرة  هذه  عىل  للحفاظ  التمر  لنخيل  الدولية 
املباركة التي ترمز يف أعرافنا وتقاليدنا العربية إىل 

الرتحيب والكرم.

لجائزة  العامة  األمانة  تلقتها  رسالة  يف  ذلك  جاء 
خليفة الدولية لنخيل التمر من جاللته بعد الزيارة 
التي قام بها جاللته لجناح دولة اإلمارات املشارك 
بأرفود  التمر  للنخيل  الثاين  الدويل  امللتقى  يف 
باململكة املغربية يف شهر نوفمرب املايض، مثنياً عىل 
جهود الجائزة يف تعزيز أوارص التعاون بني الدولتني 

الشقيقتني يف مجال نخيل التمر.

لسمو  واالمتنان  الشكر  عن  جاللته  أعرب  كام 
الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التعليم العايل 
والبحث العلمي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، عىل 
مبادرته الكرمية بإهداء جاللته املجموعة الكاملة 
من مجلة الشجرة املباركة التي حازت عىل إعجابه 

وتقديره .

جاء ذلك يف ترصيح خاص أدىل به سعادة الدكتور 
عبد الوهاب زايد، أمني عام جائزة خليفة الدولية 
بأن هذا النجاح الذي حققته  لنخل التمر، مؤكداً 
اإلمارات  بجامعة  ممثلة  اإلمارات  دولة  مشاركة 
لنخيل  الدولية  خليفة  وجائزة  املتحدة  العربية 

نهيان  الشيخ  سمو  توجيهات  بفضل  يأيت  التمر، 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان،  آل  مبارك 
رئيس  اإلمارات،  لجامعة  األعىل  الرئيس  العلمي، 

مجلس أمناء الجائزة.

امللتقى  بأن دولة اإلمارات تشارك سنوياً يف  يذكر 
عىل  وحصلت  املغربية  اململكة  يف  للتمر  الدويل 
للعام  جناح  ألفضل  التقديرية  االستحقاق  جائزة 

الثاين عىل التوايل.

 مؤكداً عىل دور اإلمارات بزراعة النخيل من خالل

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

ملك املغرب يثني عىل جهود اإلمارات بقيادة خليفة بن زايد

20
12

ة 
بع

لرا
ة ا

ور
لد

ي ا
نو

س
 ال

ب
كتا

ال
59

-
58



وزير  نهيان،  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  أعرب 
التعليم العايل والبحث العلمي، رئيس مجلس أمناء 
تقديره  عن  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 
القيادة  من  الجائزة  تلقاها  التي  السامية  للرعاية 
الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
الفريق  ودعم  الله(  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان، 
ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 
نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  وتقدير 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ما 
الذي  الريادي  تتبوأ موقعها  الجائزة قدماً يك  دفع 
وصلت إليه عىل املستويني العريب والدويل، وساهم 

يف تعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات يف خدمة 
الشجرة املباركة والعاملني فيها حول العامل.

سعادة  عقده  صحفي  مؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
الدكتور عبد الوهاب زايد أمني عام جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر، صباح يوم األربعاء 15  فرباير 
عن  لإلعالن  بأبوظبي،  اإلمارات  قرص  يف   2012
أسامء الفائزين يف الجائزة بدورتها الرابعة بحضور 
الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس 
بالجائزة.  واملالية  اإلدارية  اللجنة  ورئيس  األمناء 
وأكد بأننا فخورون باملستوى الرفيع الذي وصلت 
الثقة  بفضل  الرابعة  دورتها  خالل  الجائزة  إليه 
آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  وتوجيهات  الكبرية 

نهيان مبارك يكرم الفائزين 11 مارس 2012

 خليفة الدولية لنخيل التمر
تعلن أسامء الفائزين بدورتها الرابعة 2012

نهيان مبارك : دعم خليفة بن زايد ُيعزز موقع الجائزة إقليمياً ودولياً



نهيان، وزير التعليم العايل والبحث العلمي، رئيس 
مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر. 

وأضاف أمني عام الجائزة أنه بناء عىل تقرير اللجنة 
الجائزة  بفئات  املشاركة  العلمية وتحكيم األعامل 
سمو  واعتامد   ،2012 الرابعة  بدورتها  الخمس 
النتائج عىل  نهيان جاءت  آل  مبارك  نهيان  الشيخ 

النحو التايل:

فئة الشخصية املتميزة:
من  الفاليس   محمد  سيف  أحمد  الدكتور  الفائز: 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

فئة أفضل مرشوع تنموي: 
نخيل  أشجار  تغذية  تحسني  برنامج  األول:  الفائز 
أبوظبي  جهاز   / املزارعني  خدمات  مركز   / التمر 
العربية  اإلمارات  دولة  من  الغذائية  للرقابة 

املتحدة.

واحات  واستدامة  تنمية  مرشوع  الثاين:  الفائز 
دائرة   – أبوظبي  إمارة   / وأفالجها  العني  مدينة 
الشؤون البلدية – بلدية العني من  دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

فئة أفضل تقنية متميزة:
أوتوماتيكية  فرز  آلة  تقنية  تطوير  األول:  الفائز 
من  دجفيل  الحميد  عبد   . أ  النخيل  لثامر 

الجمهورية الجزائرية.

الفائز الثاين: زيادة إنتاج التمور من خالل تحسني 
الرتبة باستعامل مادة الزيوليت القابضة ملياه الري 

/ د. نذير حسني / وزارة البيئة من دولة قطر.

فئة املنتجني املتميزين:
الفائز األول: تم حجب الجائزة.

التمر   لنخيل  النموذجية  املزرعة  الثاين:  الفائز 
و  املزروعي  سلامن  عيل  حمد  أ.   بني  بالتساوي 
أ.  منصور عيل سلامن محمد املزروعي من دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

فئة البحوث والدراسات املتميزة:
املركب  من   عالمة   1000 دراسة  األول:  الفائز 
 / التمر  نخيل  ألشجار  )امليكروساتاليت(  الجيني 
الزراعية يف املناطق الجافة  املركز الدويل للبحوث 
الجمهورية   من   ) ايكاردا   ( القاحلة  واألرايض 

العربية السورية.

وهرمون  األكسدة  مضادات  أهمية  الثاين:  الفائز 
الواحات  يف  التمر  نخيل  بذور  لنمو  األسرتوجني 
من  العقبي  محمد  يوسف  سحر  د.   / املرصية 

جمهورية مرص العربية.

الفائز األول يحصل عىل مبلغ مايل قدره  علاًم أن 
تقدير،  وشهادة  تذكاري  ودرع  درهم  ألف   300
والفائز الثاين يحصل عىل 200 ألف درهم مع درع 
تذكاري وشهادة تقدير تقدم خالل حفل كبري يقام 

بقرص اإلمارات يوم األحد 11 مارس 2012.

إحصائيات الجائزة:
الدكتور هالل حميد ساعد  من جهته فقد أوضح 
الكعبي، عضو مجلس األمناء رئيس اللجنة اإلدارية 
واملالية بالجائزة بأن هذه الدورة متيزت مبجموعة 
يف  ملحوظة  زيادة  أبرزها  األساسية  النقاط  من 
أعداد املرتشحني املواطنني وصلت إىل 68 % و  32 
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بالدورة  قياساً  %  زيادة يف أعداد املرتشحني دولياً 
املاضية. 

زيادة  جميعها  سجلت  فقد  الفئات  صعيد  وعىل 
ملحوظة كانت عىل النحو التايل:

فئة أفضل شخصية متميزة سجلت زيادة وقدرها 
44 % . يف حني سجلت فئة أفضل مرشوع تنموي 
زيادة وقدرها 40 % ، وعن فئة أفضل تقنية متميزة 
فقد سجلت زيادة وقدرها 37 % ، وعن فئة البحوث 
والدراسات املتميزة فقد سجلت ارتفاعاً وقدره 27 
% ، أما فئة أفضل إنتاج متميز فقد سجلت زيادة 
وقدرها 17 % .من جهة أخرى نرى بأن حصة الدول 
قد  الجائزة  بفئات  املشاركات  العربية من مجمل 
نسبة  كانت  زيادة وقدرها 30 % يف حني  سجلت 

الزيادة من بقية دول العامل وقدرها 46 % . 

ملخصاً  كلمته  يف  الكعبي  الدكتور  استعرض  كام 
ألهم انجازات االمانة العامة للجائزة خالل الدورة 

الرابعة 2012 وهي عىل النحو التايل:

إصدار مسكوكة فضية رسمية )50 درهاًم( تحمل 
شعار الجائزة وصورة صاحب السمو الشيخ خليفة 
الجائزة،  راعي  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
وذلك مبناسبة مرور 5 سنوات عىل تأسيس الجائزة، 
املركزي  املرصف  مع  بالتعاون  املسكوكة  صدرت 

باإلمارات. 

الثالثة  دورتها  يف  للجائزة  السنوي  الكتاب  إصدار 
جرى  التي  والفعاليات  األنشطة  كافة  يتضمن 

تنفيذها وفقاً للخطة االسرتاتيجية للجائزة.

الدورات  خالل  بالجائزة  الفائزين  كتاب  إصدار 
يتيح   ،)2011  ،2010  ،2009( املاضية  الثالث 
للباحثني واملختصني االطالع عىل مضمون البحوث 
وتوطني  الفائدة  تعميم  بهدف  واملتميزة  الفائزة 

املعرفة العلمية يف مجال نخيل التمر.

إصدار كتاب عامرة سعف النخيل باللغة االنكليزية، 
هو مبثابة أول كتاب علمي يغوص يف أعامق عامرة 
النخلة،  مفردات  أحد  باعتباره  النخيل  سعف 

بناء  يف  النخيل  لعريش  االنسان  ويوثق الستخدام 
املسكن الرتايث يف مرحلة ما قبل النفط، الكتاب من 
إعداد الباحثة الربيطانية ساندرا بييسيك.  املشاركة 
اململكة  يف  للتمر  الثاين  الدويل  امللتقى  أعامل  يف 
الجائزة  ترشفت  حيث   ،  2011 نوفمرب  املغربية 
بزيارة جاللة امللك محمد السادس لجناح االمارات 
حيث أثنى عىل عمق عالقات التعاون بني البلدين 

يف مجال زراعة النخيل وانتاج التمور. 

بحوث  الدويل  املؤمتر  يف  عمل  بورقة  املشاركة 
النخيل يف العاصمة الجزائر نوفمرب 2011 ، ضمن 
اطار حملة التعريف بالجائزة عىل املستوى العريب. 

عىل  بالجائزة  للتعريف  الوطنية  الحملة  اطالق 
ابوظبي  مركز  مع  بالتعاون  الدولة  مستوى 
مع  األول  اللقاء  عقد  حيث  املزارعني،  لخدمات 
مزارعي النخيل بابوظبي والثاين مع مزارعي النخيل 
باملنطقة الغربية )ليوا(، وأمثرت الحملة عن زيادة 

وقدرها 68 % يف نسبة عدد املرتشحني املواطنني.

من  أعداد  أربعة  يتضمن  الثالث  املجلد  إصدار 
مجلة الشجرة املباركة، هي مبثابة أول مجلة علمية 
املنطقة  مستوى  عىل  التمر  بنخيل  متخصصة 
العربية. أثبتت نجاحها وساهمت يف تعزيز االعالم 

العلمي املتخصص باالمارات.

ويف ختام املؤمتر الصحفي فقد شدد سعادة الدكتور 
الدولية  الوهاب زايد أمني عام جائزة خليفة  عبد 
نهيان  الشيخ  أهمية دعم سمو  التمر عىل  لنخيل 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان،  آل  مبارك 
ألهداف  الجائزة،  أمناء  مجلس  رئيس  العلمي، 
تعزيز  وأبرزها  تحقيقها  إىل  تطمح  التي  الجائزة 
املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الريادي  الدور 
الخاص  العلمي  البحث  وتطوير  تنمية  يف  عاملياً 
نخيل  زراعة  قطاع  العاملني يف  وتشجيع  بالنخيل، 
التمر من الباحثني واملزارعني واملنتجني واملصدرين 
املختصة.  والهيئات  والجمعيات  واملؤسسات 
وتكريم الشخصيات العاملة يف مجال نخيل التمر، 

عىل املستوى املحيل، واإلقليمي والدويل.
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انجازات



نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  رعاية  تحت 
وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئيس مجلس 
افتتحت  التمر  لنخيل  الدولية  أمناء جائزة خليفة 
الفائزة  األعامل  معرض  للجائزة  العامة  األمانة 
النخلة  لتصوير  الدولية  املسابقة  يف  واملتميزة 
الثالثة 2012  العامل( يف نسختها  )النخلة يف عيون 
املركز  االحد 5 فرباير 2012 يف صالة  وذلك مساء 

عبد  الدكتور  سعادة  بحضور  بابوظبي،  الثقايف 
الله سعد الخنبيش مدير جامعة اإلمارات العربية 
أمني  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  وسعادة  املتحدة 
الكعبي  ساعد  والدكتور هالل حميد  الجائزة  عام 
عضو مجلس األمناء ورئيس اللجنة اإلدارية واملالية 
مدير  العامري  سامل  الله  عبد  وسعادة  بالجائزة، 
للثقافة  أبوظبي  هيئة  يف  والفنون  الثقافة  إدارة 

 نهيان مبارك يرعى افتتاح معرض ا لصـور الفائـزة واملتميزة

يف مسابقة النخلة يف عيون العامل 

العـدســة تـوثــق ذاكرة اإلنسان مع الشجرة املباركة

 نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرايف



الرتاث  إدارة  مدير  الزعايب  وليد  وسعادة  والرتاث 
والفنون يف وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، 
والفائزين باملسابقة وحشد كبري من محبي النخلة 

وهواة التصوير الفوتوغرايف باإلمارات واملنطقة.
وقام سعادة أمني عام الجائزة والحضور بالتجوال يف 
أروقة املعرض استعرضوا األعامل الفائزة واملتميزة 
بني  العالقة  توثيق  يف  املتبعة  الفنية  والجوانب 
اإلنسان والشجرة املباركة من خالل عيون وعدسة 
العامة  األمانة  العامل، وعقب ذلك كرمت  مصوري 
األوىل  الثالثة  باملراكز  الفائزين  األخوة  للجائزة 

حيث فاز باملركز األول أحمد سامل سلامن الكندي، 
الخميس،  أحمد حسني  الثاين يوسف  باملركز  وفاز 
وفازت باملركز الثالث موزة الفاليس. حيث شهدت 
شارك  حادة  منافسة  الثالثة  نسختها  يف  املسابقة 
فيها حوايل 789 صورة أخذت بعدسة 166 مصوراً 

محرتفاً وهاوياً ميثلون 20 دولة حول العامل. 
زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  سعادة  أكد  جهته  من 
أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر عقب 
افتتاح املعرض، أن هذه املسابقة تحظى باهتامم 
مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  وتقدير  ورعاية  خاص 

20
12

ة 
بع

لرا
ة ا

ور
لد

ي ا
نو

س
 ال

ب
كتا

ال
71

-
70



العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نهيان  آل 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس 
مع  اإلنسان  ذاكرة  توثيق  يف  العدسة  لدور  التمر 
الشجرة املباركة يف مختلف دول العامل، كام تعمل 
املسابقة عىل تأصيل العالقة بني اإلنسان ومفردات 
بدعم  وأشاد  التمر،  نخيل  شجرة  وخصوصاً  بيئته 
توظيف  عرب  املباركة  للشجرة  محدود  الال  سموه 
فن التصوير الضويئ كوسيلة لتنمية وعي الجمهور 
بأهمية شجرة النخيل. وخلق فضاء أرحب لتبادل 
الخربات بني املصورين الضوئيني )هواة ومحرتفني( 
السياحية  املقومات  وإبراز  العامل.  أنحاء  كافة  من 
خالل  من  التمر  نخيل  لشجرة  والرتاثية  والبيئية 
اإلنسان  ارتباط  وتشجيع  الفوتوغرافية  الصورة 

باألرض والزراعة.
سعادته  عن  الجائزة  عام  أمني  سعادة  أعرب  كام 
للحب الكبري الذي ملسه يف عيون مصوري النخلة 
من مختلف دول العامل وتقديرهم لها، إضافة إىل 
املسابقة يف دورتها  الكبري من املشاركني يف  العدد 
املصورين  قبل  املبذولة من  الجهود  مقدراً  الثانية 

املشاركني هواة ومحرتفني. 
من جانبه فقد أعرب سعادة عبد الله سامل العامري 
أبوظبي  هيئة  يف  والفنون  الثقافة  إدارة  مدير 
الذي  الكبري  للنجاح  تقديره  عن  والرتاث  للثقافة 
وقال   2012 الثالثة  نسختها  يف  املسابقة  حققته 
وأنضج  نجاحاً  أكرث  تعترب  الشك  الدورة  هذه  بأن 
التي  املتوالية  النجاحات  إىل  بالنظر  خاصة  خربة، 
املحيل  للمجتمع  العامة  الحياة  النخلة يف  تحرزها 
باإلمارات عىل كافة الصعد واملستويات. كام أعرب 
خليفة  لجائزة  العامة  لألمانة  وشكره  تقديره  عن 
الدولية لنخيل التمر عىل هذه املبادرة التي تعكس 
يف  املصور  عدسة  لدور  وتعزيزاً  للنخلة  تقديرهم 
ودعم  الوطني  تراثه  وإحياء  الوطن  ذاكرة  إغناء 

برامج التنمية املستدامة بكل أبعادها. 
كام وجه سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمني عام 
الجائزة الشكر والتقدير إىل وزارة الثقافة والشباب 
ورعايتهم  الطيب  دعمهم  عىل  املجتمع  وتنمية 
الوطني لعرض  تقديم صالة املرسح  للمعرض عرب 
والشكر  املسابقة،  يف  واملتميزة  الفائزة  األعامل 

موصول إىل هيئة أبوظبي للثقافة والرتاث ورابطة 
لجنة  وإىل  الفوتوغرايف  للتصوير  الدولية  أبوظبي 
بدقة  وتعاملت  كبرياً  جهداً  بذلت  التي  التحكيم 
مهنئاً  املشاركة،  الصور  كافة  مع  عالية  وشفافية 

الفائزين.
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حصاد



وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  سمو  عرب 
مجلس  رئيس  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
عن  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء 
راعي  إىل  وامتنانه،  تقديره  وبالغ  شكره  عميق 
بن  خليفة  الشيخ  الوالد  السمو  صاحب  الجائزة، 
الله( وأشاد  الدولة )حفظه  زايد آل نهيان، رئيس 
وسخاء،  بكرٍم  سموه  بذلها  التي  الكبرية،  بجهوده 
من أجل تحقيق التنمية الشاملة ملجتمع اإلمارات، 
التمر هي أحد ركائز  اعتبار أن شجرة نخيل  عىل 
عىل  الغذايئ  األمن  وتحقيق  املستدامة  التنمية 

مستوى العامل.
لها،  القوي  ودعمه  للجائزة  برعايته  أشاد  كام 
بالنخلة،  سموه  الهتامم  طبيعياً،  امتداداً  يأيت  إمنا 
ومنتجني  وباحثني  أكادمييني  من  فيها  والعاملني 
الغذايئ  األمن  ركائز  أحد  باعتبارها  ومزارعني، 

واالقتصاد الوطني لكثري من دول العامل.
خالل  ألقاها  التي  سموه  كلمة  خالل  ذلك  جاء 
الدولية  خليفة  بجائزة  الفائزين  تكريم  حفل 
األحد  يوم  صباح  الرابعة  دورتها  يف  التمر  لنخيل 
بقرص    2012 مارس  شهر  من  عرش  الحادي  يف 
من  عدد  بحضور  أبوظبي.  العاصمة  يف  اإلمارات 
وأصحاب  العرب  الزراعة  وزراء  املعايل  أصحاب 
إضافة  الدولة،  لدى  املعتمدين  السفراء  السعادة 
إىل رؤساء املنظامت اإلقليمية والدولية وعدد كبري 
من الباحثني واملهتمني بشجرة نخيل التمر وأعضاء 
بالجائزة  واملكرمني  والفائزين  العلمية  اللجنة 

بدورتها الرابعة 2012.
التقدير،  كام تقدم سموه بعظيم الشكر، وصادق 

آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  سمو  أول  الفريق  إىل 
األعىل  القائد  ونائب  أبوظبي،  عهد  ويل  نهيان، 
العاملية،  للجائزة  القوي  لدعمه  املسلحة،  للقوات 
التي تؤكد رؤية سموه، يف تحقيق التنمية الشاملة 
املعطاء،  الوطن  هذا  أرض  عىل  واملستدامة، 
واعتزازه الكبري، برؤيته الحكيمة، ملستقبل التنمية 

رعاية خليفة بن زايد رفع من مكانة الجائزة محلياً ودولياً

العـدســة تـوثــق ذاكرة اإلنسان مع الشجرة املباركة
 الجائزة خطوة باالتجاه الصحيح لتكريم املنتجني واملزارعني

ومحبي الشجرة املباركة عىل مستوى العامل



الزراعية بالدولة وزراعة نخيل التمر بصفٍة خاصة، 
دولة  تكون  أن  عىل  سموه  بحرص  أيضاً،  ونعتز 
الناجح،  العمل  يف  رائداً،  منوذجاً  دامئاً،  اإلمارات 

واإلنجاز املتميز، يف كافة املجاالت.
الشيخ  األخ  لسمو  موصول  والتقدير  والشكر 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور 
الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لحرصه الكريم، عىل 
أيضاً  الوزارة  ودعم  بل  والقوي  الشخيص  دعمه 
لهذه الجائزة، يك تحقق بإذن الله، كافة األهداف 

املوضوعة لها، واآلمال املرجّوة منها.
يف  بالجائزة  املكرمة  الشخصيات  سموه  هنأ  كام 
الشيخ  معايل  رأسها  وعىل   2012 الرابعة  دورتها 
يف  )السابق(  الزراعة  وزير  الخلييل  سامل  هالل 
سلطنة عامن، ومعايل الدكتور فهد بن عبد الرحمن 
بالغنيم وزير الزراعة يف اململكة العربية السعودية، 
عبد  وسعادة  الله  عبيد  إبراهيم  محمد  وسعادة 
الله الشاميس من دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

خدمة  يف  املؤثر  ودورهم  املتميزة  جهودهم  عىل 
شجرة نخيل التمر والعاملني يف قطاع زراعة النخيل 

وإنتاج التمور عىل مستوى املنطقة والعامل.
كام هنأ سموه جميع الفائزين عىل فوزهم بفئات 
الجائزة يف دورتها الرابعة وهم عىل التوايل: الدكتور 
اإلمارات  دولة  من  الفاليس  محمد  سيف  أحمد 
أفضل  فئة  وعن  متميزة،  أفضل شخصية  فئة  عن 
مرشوع تنموي تم تكريم الفائز باملركز األول مركز 
الغذائية  للرقابة  ابوظبي  املزارعني بجهاز  خدمات 
بلدية  الثاين  باملركز  والفائز  اإلمارات،  دولة  من 

مدينة العني. 
وعن فئة أفضل تقنية تم تكريم الفائز باملركز األول 
والفائز  الجزائر،  من  دجفيل  الحميد  عبد  األستاذ 
نذير حسني من دولة قطر،  الدكتور  الثاين  باملركز 
وعن فئة املنتجني املتميزين تم حجب الجائزة عن 
املركز األول يف حني فاز باملركز الثاين بالتساوي بني 
السيد أحمد عيل سلامن املزروعي والسيد منصور 
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عيل سلامن محمد املزروعي من دولة اإلمارات. 
وعن فئة البحوث املتميزة تم تكريم الفائز باملركز 
املناطق  يف  الزراعية  للبحوث  الدويل  املركز  االول 
الجافة واألرايض القاحلة )ايكاردا( من سورية وفاز 
باملركز الثاين الدكتورة سحر يوسف محمد العقبي 

من مرص.
تاريخها  من  الرغم  عىل  الجائزة  أن  سموه  وأكد 
يف  مضيئة  وعالمة  عاملياً  رائدة  أصبحت  القصري 
مجال نخيل التمر، وموضع تقدير كبري واحرتام أكرب 
يف كافة الدوائر املهتمة بالنخلة عىل مستوى العامل، 
وتقدير،  بإعجاب  بها  الفائزين  مسرية  يتابعون 
املتميزة،  وإسهاماتهم  العلمي،  بإنتاجهم  يهتمون 
الحيوية  بّث  يف  الجائزة،  هذه  دور  ويدركون 
والنشاط، يف جهود البحث والتطوير، بني الباحثني 
نتائج  ونرش  املعارف  تنمية  يف  وتسهم  واملزارعني، 
والعامل.  واملنطقة  الدولة  يف  والتجارب  الدراسات 
نأمل  مناسبة  كذلك،  هو  إمنا  اليوم،  احتفالنا  وأن 
السمو  توقعات صاحب  قدر  نكون عىل  أن  فيها، 
االستجابة  يف  الله(،  )حفظه  الدولة  رئيس  الوالد 
يف  والتميز،  الجودة  نحو  الدامئة،  توجيهاته  إىل 
النخيل  قطاع  فقط يف  ليس  العمل،  كافة جوانب 
وحده، ولكن أيضاً، يف جميع املجاالت، وعىل كافة 

املستويات.
ورفع سموه عميق الشكر وبالغ التقدير واالمتنان 
إىل قائد املسرية، صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة 
الذي  الله ورعاه، وهو  نهيان، حفظه  بن زايد آل 
خّصص هذه الجائزة املرموقة، التي تحظى برشف 
حمل اسمه الكريم: تأكيداً عىل أهمية الزراعة يف 
مسرية الدولة، وحرصاً من سموه، عىل مكانة نخيل 
واملستدامة،  املتوازنة  النهضة  تحقيق  يف  التمر، 
ورغبًة أكيدة، يف إرساء دعائم نهضة اإلمارات، عىل 
أساس متني من العلم والبحث والدراسة. مؤكدين 
عىل  الله،  وبعون  دامئاً  نكون  سوف  أننا  لسموه، 
املثمر،  والسعي  الجاد،  العمل  يف  توقعاته،  قدر 
الجائزة،  هذه  إن  وأروع.  أفضل  هو  ما  كل  نحو 
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سوف تظل دامئاً وبإذن الله، مثاالً للتجويد والتميز 
وااللتزام، بل وأداًة ملتابعة كل جديد، ومنوذجاً يف 

االحتفاء بالعمل الناجح، واإلنجاز املفيد.
خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  سمو  وأضاف 
اإلخوة  أيها  جميعاً،  إننا  التمر  لنخيل  الدولية 
تطوير  بإحداث  الكبري،  باهتاممنا  واألخوات، 
مستمر، يف مجال زراعة وإنتاج نخيل التمر، فإننا 
يف واقع األمر، نجني بعض ما غرسه مؤسس الدولة 
املغفور له الوالد، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
رحمه الله وأجزل ثوابه، وهو الذي أرىس يف ربوع 
الظالل،  وارفة  زراعية  نهضة  دعائم  اإلمارات، 
اهتّم فيها بالنخلة عىل وجه الخصوص، وأصبحت 
لزراعة  رائداً،  عاملياً  قيادته، مركزاً  اإلمارات بفضل 
الشاملة  وللدراسة  بل  التمور،  وإنتاج  النخيل، 

واملتكاملة، لهذه الشجرة املثمرة واملباركة.
إىل كل من اشرتك  بتحية خاصة  تقدم سموه  كام 
كل  ميثله  ما  مقدراً  العام،  لهذا  الجائزة  فئات  يف 
يف  واإلنجاز،  للنجاح  رفيعة  مستويات  من  منهم، 
أن يكونوا دامئاً، مناذج  التمر، وراجياً  مجال نخيل 
طيبة لزمالئهم، بل وأيضاً، أن يكون حصولهم عىل 

الجائزة، قوة دفٍع لعطاٍء أكرب، وإنجاٍز أوسع. 
أيها  املتميزة،  بإنجازاتكم  اليوم  نحتفي  إذ  إننا 
عن  األمر،  واقع  يف  نعرب  فإمنا  بالجائزة،  الفائزون 
ثقتنا الكبرية، يف مكانة العلم والعلامء، يف تشكيل 
العامل، بل وعن قناعتنا األكيدة، أنكم  مسرية هذا 
بعملكم، وجهودكم، وحرصكم الدائم عىل التجويد 
ليس  ملهمة،  مناذج  دامئاً،  ستكونون  ـ  والتطوير 

فقط لزمالئكم، بل ولألجيال الصاعدة كذلك.
الجائزة،  أمناء  مجلس  أعضاء  كافة  سموه  وشكر 
الهيئات  عىل اهتاممهم وعطائهم، كام شكر كافة 
واملؤسسات، التي تتعاون مع إدارة الجائزة، مقّدراً 
امللحوظ،  وإسهامهم  املهمة،  أدوارهم  للجميع، 
أن  وتعاىل،  سبحانه  املوىل  وداعياً  املجال،  هذا  يف 
وتطوير  دعم  يف  النحو،  هذا  عىل  العمل  يستمر 
زراعة النخيل وإنتاج التمور، ولتكون هذه الجائزة 
دامئاً وبإذن الله، أداًة مهمة، تشجع العمل واإلبداع 

20واالبتكار، يف مسرية الدولة، بل يف العامل بأرسه.
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املكرمون



 معايل الدكتور
فهد بن عبد الرحمن بالغنيم

وزير الزراعة - اململكة العربية السعودية

املؤهالت العلمية:
امللك فهد  بكالوريوس هندسة مدنية، جامعة   -1
السعودية–  العربية  اململكة  واملعادن،  للبرتول 

1975

جامعة  التشييد،  وإدارة  هندسة  يف  ماجستري   -2
ستانفورد، الواليات املتحدة األمريكية – 1978م

3- دكتوراه يف هندسة النقل، جامعة ميتشيقن، آن 
اربر، الواليات املتحدة األمريكية، 1984م

الخربات العملية:
معيد يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن: مايو 

1975 م

معيد يف جامعة امللك سعود: سبتمرب 1975 م

امللك  بجامعة  الهندسة  كلية  يف  مساعد  أستاذ 
سعود: فرباير 1984 م 

وكيل وزارة الزراعة واملياه لشؤون الرثوة السمكية: 
يناير 1990 م 

لتحلية  العامة  املؤسسة  محافظ 
م    1991 يونيو  املالحة:   املياه 
عضو مجلس الشورى: مايو 2001 م. وزير الزراعة: 

2003 م

الجهود املبذولة لتطوير قطاع النخيل:
1- إنشاء مركز متخصص للنخيل والتمور بالتعاون 
باململكة  والصناعية  التجارية  الغرف  مجلس  مع 
التمور  تصدير  مجال  يف  املزارعني  دعم  بهدف 

وتطوير الصناعات الغذائية املرتكزة عىل التمور. 

النخيل  زراعة  يف  الجيدة  املامرسات  دعم   -2
املتكاملة  املكافحة  خاصة  اآلفات  من  ووقايتها 

لسوسة النخيل الحمراء. 

3- دعم أساليب الري الحديثة يف زراعة التمور من 
املزارعني  من  تفضيلية  بأسعار  املنتج  رشاء  خالل 

الذين يستخدمون هذه النظم. 

4- إصدار كتاب عن أشهر أصناف التمور باململكة 
العربية السعودية )الطبعة األوىل والثانية(. 

للتمور  الدويل  املجلس  إنشاء  ودعم  تبنى   -5
بني  التعاون  تنمية  بهدف  باململكة  واستضافته 
والتصنيع  الفنية  املجاالت  يف  املنتجة  األقطار 

والتسويق. 

لتطوير  الدولية  املنظامت  مع  التعاون   -6
إنتاج وتصنيع  القدرات يف مجال  تكنولوجيا وبناء 

وتسويق التمور. 



 معايل الشيخ
سامل بن هالل بن عيل الخلييل

 سلطنة ُعـامن

عشق الزراعة وأخلص للشجرة املباركة

ولد يف عام 1948م، ينتمي إىل أرسة عريقة عرف 
واألدب  الفقهية  وبالعلوم  بالقيم  متسكها  عنها 
أيدي  عىل  عمره  بداية  يف  العلم  تلقى  والشعر، 
القرآن  ختم  حتى  اإلسالمية  والرتبية  اللغة  علامء 
الكريم ودخل يف علوم النحو، وبعدها بدأ دراسته 
باملدرسة السعيدية وتخرج منها عام 1960، وكان 
دراسته  إلكامل  سافر  ثم  مجموعته.  عىل  األول 
بالكويت بعد إنهاء دراسته الثانوية، التحق بكلية 

العلوم السياسية واإلقتصاد بجامعة بغداد.

ويأيت  بالزراعة  تعلقه  الشيخ سامل  اهتاممات  أهم 
عام  يف  السمكية  والرثوة  للزراعة  وزيراً  تعيينه 
بينه  التكامل  عىل  وعمل  لذلك،  تأكيداً  2001م 
ووزارء الزراعة العرب كمبدأ ال يحيد عنه وكانت 
الرقباين  محمد  بن  سعيد  معايل  مع  جهده  بداية 
بالتكامل  انطلق  ثم  اإلمارات  بدولة  الزراعة  وزير 

مع األشقاء وزراء الزراعة العرب.

الزراعة  خدمة  يف  الجهد  سامل  الشيخ  طور  لقد 
النخيل  استنساخ  خالل  من  النخيل  بإكثار  فنهض 
خاصة األنواع التي يهددها اإلنقراض فأعاد توازنها، 
الفاكهة  أشجار  من  أنواع  إدخال  عىل  عمل  كام 

نجاحها  وثبت  األخرض  الجبل  مبنطقة  وغرسها 
السبعينيات  مطلع  يف  العملية  حياته  بدأ  كلها. 
فأنشأ أعامالً خاصة وخالل سنوات قليلة أصبحت 
من األعامل التي يعتد بها محلياً واقليمياً، أعقبها 
تجارة وصناعة سلطنة ُعامن  إىل غرفة  باالنتساب 
القطاع  دور  تقوية  مجال  يف  مقدراً  جهده  وكان 

الخاص.

تم تعيينه عضواً يف املجلس االستشاري للدولة، ثم 
سامئل،  لوالية  ممثاًل  الشورى  مجلس  يف  انتخب 
نهاية  حتى  املجلس  رئيس  نائب  منصب  وشغل 
تجارة  لغرفة  رئيساً  عني  وبعدها  األوىل  دورته 
وصناعة عامن حتى عام 2001، عندها عني وزيراً 

للزراعة والرثوة السمكية.

والثالثة،  الثانية  الدرجة  من  عامن  أوسمة  نال 
كام حظي بوسام امللك عبد العزيز آل سعود من 
الدرجة األوىل. كلفه صاحب الجاللة مبهمة تسليم 
األمر  والة  من  عدد  إىل  الخطابات  من  مجموعة 
بدول مجلس التعاون  وغريها من البالد العربية، 
الشيخ زايد بن سلطان آل  بلقيا سمو  كام ترشف 
نهيان رضوان الله عليه أكرث من مرة وقد رأى فيه 

الوفاء والحكمة والرب...
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 سعادة
محمد إبراهيم عبيد الله

اإلمارات العربية املتحدة

رجل الخري من أبناء الرعيل األول

الغالية دولة  الرعيل األول يف دولتنا  أبناء  هو من 
اإلمارات العربية املتحدة، وهو ممن دفعهم الجلد 
الشخصيات  أبرز  من  يكون  أن  إىل  الزمن  وقسوة 
العصامية يف البلد وها هو اليوم يقدم لها جزءاً مام 
منحته إياه هذه األرض الطيبة، هو محمد إبراهيم 

حمد عبيد الله رجل األعامل اإلمارايت.

عاش  الخيمة،  رأس  مبدينة  1940م  العام  يف  ولد 
سنوات عمره األوىل يف ضواحي مدينة ديب حيث 
بداية  بدأ عمله يف  ثم  تعليمه يف مدارسها،  تلقى 

شبابه كتاجر.

مع  الخري  عمل  الرجل  هذا  تبادل  األخرى  باليد 
فقد  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  الخري  بلد 
من  العديد  يف  الخري  أعامل  يقدم  زال  وما  قدم 
بإنشاء عدد من  أعامله  أول  بدأ  الهامة،  املجاالت 
إىل  املختلفة،  الدولة  إمارات  يف  موزعة  املساجد 
جانب أنه أحد مؤسيس جمعية بيت الخري والتي 
تكرس أعاملها لتقديم العون واملساعدة للمقيمني 
أعامله  تتوقف  مل  الدولة.  داخل حدود  املحتاجني 
الخريية إىل هذا الحد، بل امتدت إىل أهم املجاالت 
أضاف  فقد  الصحي،  الجانب  وهو  حاجة  وأكرثها 
إيجابية  إضافة  تعترب  نوعية  مشاريع  عبيدالله 
للمسرية الصحية يف الدولة، وقد تبلورت جهوده يف 

ثالث مشاريع يف مدينة رأس الخيمة وهي: 

1- مركز النخيل الطبي: أنشأ هذا املرشوع يف عام 
1996م.

2- مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله: أنشأ هذا 
املرشوع عام 1997.

وأمراض  السن  لكبار  عبيدالله  مستشفى   -3
الشيخوخة: أنشأ هذا املرشوع عام 2009.

الجوائز التي حصل عليها: 

تسلمها   2012 التقديرية  الدولة  رئيس  جائزة   -1
من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة حفظه الله.

2- جائزة الشارقة للعمل التطوعي، الدورة األوىل 
الدكتور  الشيخ  السمو  2003 تسلمها من صاحب 
األعىل  املجلس  القاسمي عضو  بن محمد  سلطان 

حاكم الشارقة.

الطبية 2007  للعلوم  راشد  بن  جائزة حمدان   -3
– 2008 تسلمها من سمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم.

4- تم تكرميه من قبل صاحب السمو الشيخ حميد 
حاكم  األعىل  املجلس  عضو  النعيمي  راشد  بن 

عجامن عام 2009 يف يوم العلم.

 سعادة
محمد إبراهيم عبيد الله

اإلمارات العربية املتحدة



 سعادة
عبد الله راشد الشـاميس

اإلمارات العربية املتحدة

رجل مخرضم يف زراعة وتعليب متور اإلمارات

العمل  بدأ   1933 عام  الخيمة  رأس  مواليد  من 
الزراعي يف العام 1950 وحقق نجاحاً طيباً أعطاه 
حافزاً أكرب للمزيد من العطاء واإلخالص لألرض. يف 
العام 1969 تم اختياره عضواً يف املجلس الزراعي 
بدائرة زراعة العني، كام أرشف عىل مزارع النخيل 

يف مدينة العني. 

السبعينات  يف  الفحلني  مبنطقة  مزرعة  أول  أنشأ 
 450 حوايل  ضمت  قدم،   700×700 مساحتها 
لبيعها  مثاره  يجني  كان  األصناف،  أجود  نخلة من 
يف السوق املحيل. يف العام 1988 أنشأ أول مصنع 
عن  الفائضة  والتمور  الرطب  وتغليف  لتعليب 
حاجة الناس يف السوق املحلية، القت حينها رواجاً 
فاق كل التوقعات. وقام برتخيصه يف العام 1992 
 470 وقدرها  إنتاجية  بطاقة  اإلمارات،  متور  باسم 
له  باملغفور  التقى   1994 العام  يف  بالسنة.   طن 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه( 
املعرض  يف  مشاركاً  بصفته  املغربية  اململكة  يف 
حيث  باملغرب،  زايد  الشيخ  أقامه  الذي  الزراعي 
أبدى الشيخ زايد إعجابه بتمور اإلمارات وشد أرزه 

اإلمارات  اسم  إعالء  يف  قدماً  امليض  عىل  وشجعه 
عالياً يف مختلف املحافل العربية والدولية.

يف العام 2002 أقام أول مزرعة حديثة يف منطقة 
خت برأس الخيمة مساحتها 2 × 2 كلم تتسع إىل 
50 ألف نخلة، زرع فيها لحد اآلن حوايل 11000 
نخلة 80 % منتج والباقي يف طور اإلنتاج من أجود 
األصناف مثل )خالص، برحي، شييش، نوادر، لولو، 
نظم  فيها  طبق  عنربة...(  مجدول،  خنيزي،  فرض، 
بعيداً  العضوية  األسمدة  واستخدام  الحديثة  الري 

عن أي مواد كياموية.

قام  اإلمارات  متور  عىل  املتنامي  للطلب  وتلبية 
التمور  وتغليف  لتعليب  جديد  مصنع  بإنشاء 
 1500 إنتاجية  بطاقة  الدولية  املواصفات  بأحدث 

- 2000 طن بالسنة.

عبد الله الشاميس لديه حلم حضاري كبري يتمنى 
ما، وهو عبارة عن إنشاء أكرب  النور يوماً  أن يرى 
مزرعة لنخيل التمر بالعامل تضم يف جنباتها مليون 
اسم  رفع  يف  تساهم  األصناف،  أجود  من  نخلة 
اإلمارات عالياً يف سامء زراعة النخيل وإنتاج التمور 

عىل مستوى العامل.

20
12

ة 
بع

لرا
ة ا

ور
لد

ي ا
نو

س
 ال

ب
كتا

ال
89

-
88





الفائزون



الفائز عن فئة الشخصية املتميزة

د. احمد سيف محمد الفاليس
اإلمارات العربية املتحدة

نجاح  يف  األسايس  الركن  هو  املميز  الصنف  إن 
املزرعة وتسويق إنتاجها بشكل مجدي، هذه امليزة 
دفعت الدكتور الفاليس بشكل أسايس إلنشاء عدد 
اإلمارات  املزارع يف مناطق مختلفة من دولة  من 
واململكة  عامن  سلطنة  ويف  املتحدة  العربية 
يف  األصناف  مبسح  والقيام  السعودية،  العربية 
هذه الدول. حيث قام بجلب الفسائل من أمهاتها 
الصنف من املصدر.  من اسم  التأكد شخصياً  بعد 
املضني وخالل فرتة 47 عاماً،  الجهد  لهذا  ونتيجة 
قام بدراسة إنتاج هذه األصناف وما تتسم به من 
مثارها  جودة  مدى  دراسة  وكذلك  مرضية  ظواهر 
وكذلك  اإلمارات،  دولة  ظروف  تحت  وصالحيتها 
تحديد املوعد املناسب لجنيها والتعامل مع مثارها 

بعد الجني، ودراسة مدى صالحية كل صنف ملوعد 
يف  لالستهالك  الصنف  وصالحية  املناسب  الجني 

مرحلة الرطب أو التمر.

زراعة  يف  والفنية  العملية  الجهود  لهذه  ونتيجة 
لدولة  البيئية  الظروف  تحت  النخيل  أصناف 
مجموعة  الفاليس  الدكتور  لدى  برزت  اإلمارات. 
وكيامئية  فيزيائية  مبواصفات  متيزت  األصناف  من 
جيدة )يف الحجم والوزن واللون والنكهة واملذاق، 
أصبح  والتسويق...(  الخزن  لظروف  وتحملها 
زراعة  مختربات  لبعض  الفسائل  إلكثار  مصدراً 
األنسجة املحلية والدولية والراغبني يف زراعة هذه 
جدوى  ولها  وإنتاجاً  زراعًة  تجود  التي  األصناف 

اقتصادية كبرية.



الفائز باملركز األول عن فئة أفضل مرشوع تنموي

مركز خدمات املزارعني
جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية - اإلمارات العربية املتحدة

أهمية  النخيل  أشجار  أبوظبي  بإمارة  املزارعني 
خاصة ويكثف من أنشطته الداعمة لهذه الشجرة 
زراعة  بجدوى  املركز  إميان  من  وانطالقاً  املباركة. 
متنامياً  دخاًل  يدر  اقتصادي  كمرشوع  النخيل 
للمزارعني ويسهم يف تنويع مصادر الدخل الوطني، 
تسميد  طرق  )تحسني  برنامج  تطبيق  تم  فقد 
وتغذية أشجار النخيل( عىل حوايل 20,000 نخلة 
ضمن 50 مزرعة يف املوسم الزراعي 2011 بأربعة 

مناطق يف املنطقة الغربية.

الربنامج عبارة عن عمليات متكاملة لخدمة أشجار 
الري  يف  الحديثة  التكنولوجيا  باستخدام  النخيل 
والتسميد بأنواع أسمدة أكرث فعالية بهدف تطوير 
إدارة النخيل وتحسني نوعية وكمية اإلنتاج، فضاًل 
عن تأهيل املزارعني لتبني تقنيات اإلنتاج الحديثة 
وزيادة  كبرية  اقتصادية  فوائد  عليه  يرتتب  مام 

دخلهم.

يف البداية لوحظ تفاوت كبري جداً يف شكل وحالة 
بدت  إذ  الربنامج،  طبقت  التي  النخيل  أشجار 

وباتت تنمو بشكل  األوراق أكرث حيوية واخرضاراً 
أرسع عن ذي قبل، ثم جاء موسم الحصاد ليوضح 
زاد  فقد  الربنامج،  نجاح  مدى  العميل  بالدليل 
حجم ووزن الثامر بصورة ملحوظة، حيث أظهرت 
الربنامج ومثيالتها  التي طبقت  الثامر  بني  املقارنة 
أي  عليه  يطرأ  مل  األخرية  وزن  أن  تطبقه  مل  التي 
تغيري ليبقي عند مستوى 120 إىل 150 حبة للكيلو 
جرام، يف حني بلغ وزن  50 إىل 70 حبة كيلو جرام 
تغذية  برنامج  طبقت  التي  األصناف  جميع  يف 

النخيل.

الذين  وقد تكلل هذا الجهد بفوز 12 مزارعاً من 
مسابقة  يف  جائزة  من  بأكرث  الربنامج  يف  شاركوا 
تحكيم  لجنة  وسجلت  للرطب2011  ليوا  مزاينة 
املزاينة زيادة ملحوظة يف وزن الرطب املشارك يف 
تصل  بنسبة  الدباس  رطب  وزن  زاد  إذ  املنافسة، 
إىل 15% هذا العام، لريتفع وزن 50 حبة رطب من 
740 جرام يف العام 2010 إىل 850 جرام هذا العام 

.2011
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الفائز باملركز الثاين عن فئة أفضل مرشوع تنموي

بلدية مدينة العني
 دائرة الشؤون البلدية بابوظبي

اإلمارات العربية املتحدة

دائرة  مؤسسات  إحدى  هي  العني  مدينة  بلدية 
تتكون من  والتي  أبوظبي  بإمارة  البلدية  الشؤون 
وبلدية  أبوظبي  مدينة  بلدية  هي  بلديات  ثالثة 
العني.  مدينة  بلدية  إىل  باإلضافة  الغربية  املنطقة 
الرشقي  اإلقليم  تخدم  حكومية  مؤسسة  وهي 
لإلمارة الذي يشمل مدينة العني واملناطق املجاورة 
1967م  عام  يف  العني  مدينة  بلدية  إنشاء  تم  لها. 
عام  بتنظيمها  الخاص  األمريي  املرسوم  وصدر 
1974م، ومنذ ذلك الحني تعترب بلدية مدينة العني 
من املؤسسات التنموية الرائدة يف إمارة أبوظبي ملا 
تقدمه من خدمات هامة ملدينة العني ومجتمعها. 

لها  إسرتاتيجية  العني  مدينة  بلدية  رسمت  وقد 
وتنمية  متميزة  )بلدية  عنوانها  رؤية  عىل  قامئة 
مستدامة ملدينة الواحات( من خالل تطبيق رسالة 
البلدية القامئة عىل )تقديم خدمات بلدية متميزة 
بكوادر  وإقليمها  العني  ملدينة  متقدمة  وبنية 
مؤهلة ونظم متطورة مع الحفاظ عىل خصوصيتها 
وأصالتها(، مراعية قيم: الرتاث والقيادة واملصداقية 

يف  املجتمع  وخدمة  واملشاركة  واإلبداع  والجودة 
هذه اإلسرتاتيجية.

العني  نخيل  واحات  يف  العني  مدينة  بلدية  تعمل 
من  قطاعات  خمسة  خالل  من  السبعة  وأفالجها 
أصل عرشة يتضمنها الهيكل التنظيمي للبلدية. وأن 
كافة املشاريع والربامج التي اعتمدتها بلدية مدينة 
املحافظة  يف  ساهمت  السابقة  الفرتة  العني خالل 
االستدامة  مفهوم  وحققت  الواحات  هذه  عىل 
لهذه األصول التاريخية والتي تعد تراث وموروث 
زراعي هام ليس فقط ملدينة العني ومجتمعها بل 
أجمع،  وشعبها  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 

وللرتاث العاملي اإلنساين.

بلدية  قبل  من  املعتمدة  والربامج  املشاريع  إن 
مدينة العني بهدف املحافظة عىل واحات النخيل 
أو مناظري هي  تندرج تحت ستة محاور  واألفالج 
واملنظور  الترشيعي  املنظور  التايل:  النحو  عىل 
البيئي واملنظور الرتايث واملنظور  الزراعي واملنظور 

السياحي واملنظور التوثيقي.



الفائز باملركز األول عن فئة أفضل تقنية متميزة

د. عبد الحميد دجفيل
جمهورية الجزائر الدميقراطية

تهدف آلة فرز التمور بواسطة الكامريا والحاسوب 
إىل ترسيع وتحسني كفاءة عمليات فرز مثار التمر 
بسكرة  والية  يف  والتعليب  التكييف  مصانع  يف 
جنوب رشق الجزائر، حيث تعرف املنطقة بجودة 
نور(  )دقلة  نوعية  للتمور وخاصة  إنتاجها  وكثافة 

ذات السمعة العاملية.

برغم السمعة الجيدة عىل املستوى األوريب، إال أن 
عمليات الفرز اليدوي للتمر طويلة من جهة مدة 
تحضريه مام يعرضه للتلف ومن جهة أخرى يقدم 

منتج ذو جودة متوسطة للمستهلك.

تقنية العمل املنجز هي آلة فرز لثامر التمر تعتمد 
عىل كامريا وجهاز حاسوب، حيث يقوم هذا األخري 
التمر  أصناف  ملختلف  املرئية  الخصائص  بتمييز 
لفرز  استخدامها  ثم  والبثور  والحجم  اللون  مثل 

كميات كبرية من التمر برسعة فائقة.

مصانع  أحد  يف  التقنية  هذه  وتطبيق  برمجة  تم 
املنطقة وقد أعطت نتائج جيدة وصلت يف أغلب 
عىل  التعرف  يف   %  100 نسبته  ما  إىل  الحاالت 
أن  التمور. كام تجدر اإلشارة إىل  مختلف أصناف 
مرة  تلقينه  يتم  أنه  يف  تكمن  املقرتح  النظام  قوة 
يستخدم  ثم  ومن  املصنع  أو  املخرب  يف  واحدة 

لسنوات عديدة.

يف  دولية  ملتقيات  عدة  يف  العمل  تثمني  تم  لقد 
بجامعة  الصناعي  اآللية  ملتقى  مثل  الجزائر 
املعلومات  تكنولوجيا  وملتقى   ،  )ICIEM(باتنة
اإلفريقية  الندوة  وكذا   ،)COSI( ورقلة  بجامعة 
لتكنولوجيا املعلومات )CARI( املدعومة من طرف 
والتنمية  للبحث  الفرنيس  واملعهد  املتحدة  األمم 
)IRD(، كام تم نرش هذا العمل يف املجلة العاملية 

للكمبيوتر والربامج )IRECOS(  يف ايطاليا.
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الفائز باملركز الثاين عن فئة أفضل تقنية متميزة

وزارة البيئة
دولـة قطـر

يعترب  التمر  لنخيل  الثابت  املحصول  انخفاض  إن 
مشكلة عاملية. وقد وجد أن سنوات القرن الحادي 
والعرشين هي األكرث إحباطاً فيام يتعلق بالزيادة 
التالية: تدين األصناف  التمر. لألسباب  يف محصول 
العالية،  الجودة  ذات  الري  مياه  نقص  املزروعة، 
األمراض،  وانتشار  الحرشات  واملاء،  الرتبة  ملوحة 
لدى  الوعي  انعدام  الضعيفة،  الزراعية  األساليب 
الناتجة.  الضعيفة  التمر والعائدات  مزارعي نخيل 
السنوات  يف  تتفاقم  أن  املشكالت  لهذه  ويتوقع 

القادمة بسبب تغريات املناخ املتوقعة خاصة.  

فعالية  وزيادة  املياه  ندرة  مشكلة  من  وللتقليل 
الرتبة  خواص  االعتبار  بعني  األخذ  مع  استخدامها 
الرملية يف منطقة الجزيرة العربية ميكن حل هذه 
مصادر  توفري  هي  مراحل  ثالث  بإتباع  املشكلة 
بديلة للمياه، وإصالح نظام الري. واالحتفاظ باملاء 
يف الرتبة بالحد األقىص. فالزيوليت، كامدة مكيفة 
للرتبة، أثبت بأنه ذو عون كبري للمحافظة عىل مياه 
الري املستخدمة. فهو مادة اصطناعية مركبة غري 
عضوية تنتج من رماد الفحم من خالل تكنولوجيا 

 112 بـ  االحتفاظ  تستطيع  املادة  هذه  جديدة. 
كروماتوغرايف  بفصل  وتتمتع  لوحدها  املاء  من   %
تتيح  واسعة  سطح  ومنطقة  شعري  كهربايئ 
للزيوليت القدرة عىل االحتفاظ باملاء لفرتات أطول 
املناسبة  األوقات  يف  باحتياجاتها  النباتات  لتزويد 
الرتب  يف  املغذيات  فقدان  مينع  أن  له  ميكن  كام 

الرملية يف حني يقل فقدان التبخر والرشح. 

مفيد  بأنه  الزيوليت  استخدام  أسلوب  أثبت  وقد 
جدا عندما تم اختباره يف مزرعة األبحاث العائدة 
يف  البيئة  لوزارة  التابع  الزراعية  الشؤون  لقسم 
مبياه  االحتفاظ  عملية  وكانت  قطر.   ، الدوحة 
الري لفرتة أطول ناجحة من خالل تخفيف نسبة 
كام  النامية.  للنباتات  املاء  وتوفري  والتبخر  الرشح 
تم االحتفاظ مبزيد من مكونات الرطوبة يف الرتبة 
وبالتايل كان هناك امتصاص أكرث للامء واملغذيات 
منتج  يف  زيادة  تسجيل  تم  وبالتايل  النباتات  من 
مفيداً  األسلوب  اعتبار  ميكن  وهكذا  التمر.  نخيل 
يف  األهداف  لتحقيق  الرملية  الرتب  يف  للغاية 

الحصول عىل  محاصيل أعىل من نخيل التمر.



الفائز باملركز الثاين بالتساوي عن فئة أفضل إنتاج

حمد عيل سليامن املزروعي
اإلمارات العربية املتحدة

منصور عيل سليامن املزروعي
اإلمارات العربية املتحدة

إمارة  الغربية من  باملنطقة  ليوا   ميتلك مزرعة يف 
أبوظبي، قام بزراعة أجود أصناف نخيل التمر مثل 
لولو،  العني،  فرض  نوادر،  شييش،  دباس،  )خالص، 
برحي، سكري، خنيزي، سلطانة، أبو معان...(. اتبع 
أفضل الوسائل لرعاية النخلة والحفاظ عىل التمور 
بالتنقيط،  الري  يف  الحديثة  التقنيات  مستخدماً 
مجرياً  العضوية  باملواد  التسميد  عىل  واعتمد 
إنتاج  أفضل  عىل  للحصول  التجارب  من  العديد 
النخيل  لحامية  والفنية  الزراعية  اإلرشادات  متبعاً 
بالتنسيق مع  املصاب  النخيل  األمراض وعالج  من 
مركز خدمات املزارعني بابوظبي. شجعه عىل ذلك 
اهتامم الحكومة الرشيدة يف دولة اإلمارات برعاية 
النخلة والعاملني فيها. فاز بالعديد من الجوائز يف 

مهرجان ليوا للرطب بدوراته املختلفة.

ميلك مزرعة يف محرض لطري باملنطقة الغربية من 
إنتاجها السنوي عرشة أطنان. لديه  ابوظبي  امارة 
حوايل 49 صنفاً من نخيل التمر املشهورة بجودتها 
لؤلؤ،  شهل،  نوادر،  شييش،  دباس،  )خالص،  مثل 

برحي...(. 

فاز بالعديد من الجوائز التقديرية يف مهرجان ليوا 
للرطب خالل االعوام  )2008، 2009، 2010، 2011 
النخبة،  وفئة  أبومعان،  الخالص،  فئة  عن   )  .  .  .
النموذجية  املزرعة  بلقب  والفوز  عذج  أكرب  وفئة 
من قناة الواحة.  وهذه الجوائز التي إن دلت عىل 
صحيح  علمي  منهج  إتباعه  عىل  تدل  فهي  يشء 
التمر.  نخيل  بشجرة  والعناية  والوقاية  الزراعة  يف 
شجعه عىل ذلك اهتامم الحكومة الرشيدة يف دولة 

اإلمارات برعاية النخلة والعاملني فيها.
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الفائز باملركز األول عن فئة البحوث والدراسات املتميزة

 املركز الدويل للبحوث الزراعية يف
املناطق الجافة واألرايض القاحلة

)ايكاردا( - الجمهورية العربية السورية

SSR تحليل التسلسل النيكليوتيدي لجينوم نخيل التمر بهدف تطوير 1000 مؤرش جزيئي من النوع الـ

ـّل نخيل التمر عاماًل رئيساً يف املجالني االقتصادي  مُيث
بلدان  من  العديد  يف  الجافة  املناطق  يف  والبيئي 
وتدعى  املايكروساتياليت  مؤرشات  تعترب  العامل. 
مشرتكة  سيادة  كشف  عىل  قدرة  ذات   SSR بـ 
التغريات  طول  عىل  اعتامداً  تختلف  ما  وغالباً 
مل  اآلن  حتى  الرتادفّية.  التكرارّية  النيكليوتيدّية 
 SSR الـ  مؤرشات  من  القليل  سوى  اكتشاف  يتم 
يف نخيل التمر. ولقد قدمت مؤخراً كلّية الكورنيل 
الطبّية يف قطر نسخة عن التسلسل النيكليوتيدي 
وذلك  خالص(  نوع  )من  التمر  نخيل  لجينوم 
 Shotgun Next Generationتقانة باستخدام 
العمل قمنا بتحليل  DNA Sequencing. يف هذه 

مناطق شيفرات الـ SSR لجينوم نخيل التمر، وقد 
يف  املتوفرة    SSRالـ تكرارات  بأن  النتائج  أشارت 
ترددا  األكرث  بلغت 105183 شيفرة،  الجينوم  هذا 
كانت من النوع ثنايئ النيكليوتيد )52442( ويأيت 
بعدها الـSSR من النوع ثاليث النكليوتيد )28503(  
يتلوها   )12873( النيكليوتيد  خاميس  النوع  ثم 

النيكليوتيد )5810( ويأيت آخراً من  النوع سدايس 
النوع رباعي النيكليوتيد )5555(. إّن النمط األكرث 
AG\ كان  النكليوتيد  ثنائّية  التكرارات  من  شيوعاً 

بينام   .)%37(  AT\TA التكرار  يليها   )%48.7(  TC

)GAA(n 28.1% و  )TAA(n و  التكرارات   شّكـلت 
27.1% عىل التوايل من مجموع التكرارات الرتادفّية 
من النوع ثاليث النيكليوتيد يف جينوم نخيل التمر 
)خالص(. لقد تم تصميم ما يزيد عن 1000 بادئ 
املخربّية  التحاليل  أظهرت   .SSRالـ نوع  من  با 
 PCR أّن 56% منها أعطت نواتج  لخمسون بادئ  
)حزم تضخيم واضحة( وأّن 36% منها أعطى أليالت 
نأمل   .)polymorphic alleles( تباين شكيل  ذات 
للباحثني يف  بداية  نقطة  دراستنا  نتائج  تكون  بأن 
مجال التقانات الحيوّية والرتبّية الجزيئّية املتقدمة 
للبساتني وخاصة نخيل التمر وذلك من أجل رسم 
ومعرفة  الورايث  التنّوع  وتحاليل  الوراثّية  الخرائط 

األصول الوراثّية لهذه الشجرة املباركة.



أهمية مضادات األكسدة وهرمون األسرتوجني لنمو بذور نخيل التمر يف الواحات املرصية

الفائزة باملركز الثاين عن فئة البحوث والدراسات املتميزة

د. سحر يوسف محمد العقبي
قسم علوم األطعمة والتغذية- املركز القومى للبحوث 

جمهورية مرص العربية

البيولوجية لألجزاء  الفاعلية  البحث دراسة  يتناول 
املختلفة من مثرة التمر والبذرة مثل النشاط املضاد 
يف  الستخدامها  وذلك  لاللتهاب  واملضاد  لألكسدة 
غذائية  صيدلية  ومنتجات  وظيفية  أغذية  إنتاج 
أحد  ألن  املزمنة.  باألمراض  اإلصابة  من  للحامية 
يكن  مل  إن  املزمنة  األمراض  من  العديد  أسباب 
الجسم  يف  األكسدة  ضغوط  ارتفاع  هو  جميعها 
وهو ما يتسبب فيه ارتفاع الشوارد الحرة بالجسم. 
الجسم وتدمرها مام يعرض  أنسجة  تهاجم  كونها 
أمراض  مثل  املزمنة  باألمراض  لإلصابة  الجسم 

االلتهابات املزمنة وأمراض القلب والرشايني. 

عىل  املطبقة  البيولوجية  التجربة  نتائج  وأظهرت 
أدى  قد  التمر  مثرة  تناول  أن  التجارب  حيوانات 
إىل خفض حجم االلتهاب املفصيل بداللة إحصائية 
إعطاء  عند  حدثت  التي  تلك  من  أكرب  وبنسبة 
من  أي  إعطاء  وعند  للبذرة.  الكحويل  املحلول 
حدث  البذرة  أو  املأكول  للجزء  املختلفة  املحاليل 

الحيوية  الدالالت  يف  إحصائية  داللة  ذو  انخفاض 
الدالة عىل ضغوط األكسدة. 

لقد تم دراسة النشاط املشابه لإلسرتوجني واملضاد 
لألكسدة للمجزءات القطبية مجتمعة وكذلك الغري 
التي  التمر  مثار  من  أخرى  نوعية  لبذور  قطبية 
تنترش زراعتها يف الواحات الداخلة مبرص. وأظهرت 
بيولوجية  فاعلية  لها  املختربة  املحاليل  أن  النتائج 
ولكن  لألكسدة  ومضادة  لإلسرتوجني  كمشابهات 
عند  تام  أمان  أظهرت  كام  مختلفة  مبستويات 
القيام باختبار السمية الحادة. ولوحظ من الدراسة 
إىل  ترجع  قد  املجزءات  فاعلية  أن  الفيتوكيميائية 
احتواء البذور عىل ىستريوالت وتانني وفالفونيدات. 
وتجدر اإلشارة إىل أن املركبات ذات النشاط املشابه 
العظام  هشاشة  حاالت  يف  مفيدة  لإلسرتوجني 
والحامية من اإلصابة بأمراض القلب والرشايني عند 

املرأة بعد انقطاع الطمث.  
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