


1



الكتاب السنوي
الدورة الثامنة  2016 م

قياس : 21x14.8  سم

موافقة المجلس الوطنى لألعالم
رقم :  129840

رقم التصنيف الدولى
ISBN 978-9948-02-516-0

إعداد اللجنة اإلعالمية 
بإشراف األمانة العامة للجائزة

تصميم و إخراج
شركـــــــة ترويـــــــــــج إنتــــــرناشــونـال لوسائــــــل االعــــالم 

حقوق الطبع محفوظة
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

صندوق بريد  3614  أبوظبي, اإلمـــــارات العربيــــة المتحــــدة
هـاتــــف : 99 99 304 2 971+
فاكس  : 90 99 304 2 971+

www.kiaai.ae                                          info@ kiaai.ae



3



كانوا يقولون إن الزراعة ال مستقبل لها، 
في  نجحنا  وبعزيمتنا  هلل  والحمد  ولكن 

تحويل الصحراء إلى أرض خضراء.



المغفور له بإذن اهلل
الشيخ زايد بن سلطان آل نهــيان 

)طيب اهلل ثراه(



العربيِة  اإلماراِت  دولُة  َعِمَلْت  لقد 
تحقيِق  على  إنشائها،  ُمْنُذ  المتحدِة 
نهضٍة  ِمن  تنُشُدُه  ما  بين  التوازِن 
الحفاِظ  وبين  واجتماعيٍة،  اقتصاديٍة 
واالجتماعيِة  الثقافيِة  موروثاتِها  على 
نجاَح  تُؤِكُد  فريدٍة  تجربٍة  في  والبيئية، 
التنميِة المستدامْة، الذي أَرسى  نموذِج 
الوالُد  اهلل،  بإذِن  لَُه  المغفورُ  َدعائُمُه 
رَِحَمُه  نهيان،  آل  ُسلطان  بن  زايٌد  الشيُخ 
َعلى  ُمَبِكرٍ  وقٍت  ُمْنُذ  َعِمَل  والذي  اهلل، 
البيئة.  لحمايِة  راسخٍة  أُسٍس  وضِع 
النَّْهِج،  ذاِت  على  سيرَنا  اليوَم  َونُؤِكُد 
الُمؤِسسيِّ  البِناِء  الستكماِل  ودعِمنا 
، وتعضيِد الجهوِد الرسميِة  والتشريعّيْ
البيئِة  على  للمحافظِة  والشعبيِة 

والحياِة الفطريْة.



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



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

وأجزل له المثوبة.



صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايـــد آل نهــيان 

ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة



خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  إن 
الدولة »حفظه  رئيس  آل نهيان،  زايد  بن 
لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  اهلل«، 
التمّيز  منحها  قد  الزراعي،  واالبتكار  التمر 
عالمية  مكانة  تحتل  وأصبحت  والرّيادة، 
متخّصصة  علمية  جائزة  كأول  مرموقة، 
الزراعي   واالبتكار  التمر  نخيل  بقطاع 

على مستوى العالم.

التي  الجائزة  بهذه  فخورون  وإننا 
ساهمت بشكٍل بّناء وفاعل في تطوير 
قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي على 
صفحة  وأصبحت  العالمي،  المستوى 
الحافل  اإلمارات  سجل  في  مشرقة 
الدولية.  المحافل  كافة  في  باإلنجازات 
اإلمارات،  لدولة  الحضاري  الوجه  وأبرزت 
واالهتمام  االرتقاء  في  البناء  ودورها 
من  كجزء  الزراعي  والقطاع  بالنخلة 

مكونات تراثنا العريق وحاضرنا المشرق



سمو الشيخ
منصــــــور بن زايـــد آل نهــيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شؤون الرئاسة 



السـمو  لصاحـب  اليـوم،  نعبـر  إننـا 
الوالـد الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان 
رئيـس الدولـة )حفظه اهلل(، عن شـكرنا 
العميـق، لقـراره الحكيـم، بإنشـاء هـذه 
الجائـزة، ولدعمـه القـوي لهـا، ولحرصـه 
الجهـود  كافـة  تشـجيع  علـى  الكبيـر، 
الراميـة، إلـى التحسـين المتواصل، في 
زراعـة النخيـل واالبتـكار الزراعـي، وجعـل 
دولـة اإلمـارات دائمًا، مركزاً مهمـًا ورائداً، 

واإلنتـاج. والتطويـر  للبحـوث 



معالي الشيخ
نهيان مبارك آل نهــيان 

وزير الثقافة وتنمية المعرفة
رئيس مجلس األمناء
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»جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي..«
... 

ً
رعاية كريمة ومستقبل أكثر إشراقا

يسعدنا أن يصدر هذا الكتاب مع انطالقة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، لنستكمل 
خاللها مسيرة النجاح والريادة التي حققتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على مدى سبع سنوات حققت 
خاللها العديد من اإلنجازات والمكتسبات، وأّثرت بشكل فاعل وكبير في قطاع نخيل التمر خاصة والقطاع 
أن  االستشرافية  برؤيتها  الجائزة  تمكنت  حيث  والعالمي..  العربي  المستويين  وعلى  عام  بشكل  الزراعي 
المباركة وبما  أكثر إشراقا للشجرة  الهام وترسم لمستقبل  القطاع  الضوء بشكل مميز على هذا  تسلط 

يتناسب مع أهميتها الغذائية واالقتصادية والتراثية. 

النجاحات العديدة والبصمة المميزة التي تركتها الجائزة على مدى تلك السنوات والتي تجعلنا نشعر بالفخر 
الشيخ  السمو  وراعيها,صاحب  الجائزة  لصاحب  الكريمة  والرعاية  الكبير  الدعم  بفضل  جاءت  واالعتزاز، 
وحظيت  سموه  اسم  بحمل  الجائزة  تشرفت  والذي  اهلل،  حفظه  الدولة«  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
لنخيل  الدولية  بإنشاء »جائزة خليفة  وقد جاءت مكرمة سموه  والريادة..  المكانة  لها هذه  فكانت  برعاية 
التمر واالبتكار الزراعي« لتؤكد على حرص واهتمام سموه بشجرة نخيل التمر واالبتكار الزراعي لضمان 

الزاوية في األمن الغذائي العالمي. مستقبل أفضل لهذا القطاع الذي يشكل حجر 

القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  ودعم صاحب  اهتمام  فإن  وكذلك 
األعلى للقوات المسلحة له كبير األثر في تحقيق الجائزة لمنجزات فريدة ونوعية، إضافة إلى دعم ومتابعة 
حظيت  والذي  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 
وأفكار  رؤى  ترجمة  على  الجائزة  ودؤوبة حيث حرصت  دائمة  ومتابعة  باهتمام خاص من سموه  الجائزة 
سموه البناءة، فحققت انتشارا واسعا ونالت االهتمام في أهم المنابر العربية والعالمية، كما كان الهتمام 
الجائزة  أمناء  المعرفة رئيس مجلس  الثقافة وتنمية  آل نهيان وزير  الشيخ نهيان مبارك  ومتابعة معالي 

الجائزة من مكتسبات ونجاحات على كافة األصعدة. تأثيرا كبيرا فيما حققته 
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التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  الجديدة  اإلنطالقة  ومع  السنوات  تلك  مدى   على  الجائزة  حققته  ما 
واالبتكار الزراعي، فإننا على ثقة بأن القادم أجمل وأن الجائزة ستؤثر بشكل كبير في المشهد الزراعي، 
التمر واالبتكار  الصلة بقطاع نخيل  المميزة لكافة األنشطة والفعاليات ذات  بشموليتها ودعمها ورعايتها 
تحظى  وسوف  وتألقها  ريادتها  على  ستحافظ  الجائزة  بأن  األمل  ويحدونا  ثقة  على  ونحن  الزراعي، 
باهتمام ومشاركة أهم المؤسسات والمنظمات العالمية والشخصيات المؤثرة من خبراء وعلماء ومزارعين 
وأكاديميين، وضمن منهجيتها الثابتة والهادفة، والتي تترجم بصدق لرؤى واهتمام صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، لتضيف المزيد من اإلنجازات لسجل اإلمارات الذهبي 
تنمية  اهتمام سموه حفظه اهلل وحرصه على  الضوء على  العالمية، وتسلط  والمحافل  المنابر  أهم  في 

الزراعي. واالبتكار  النخيل  قطاع 

وهذا الكتاب الذي يرصد ويوثق لألنشطة والفعاليات والبرامج التي شاركت فيها الجائزة وقدمت لها الرعاية 
والدعم على المستويات المحلية والعربية والعالمية خالل الموسم الماضي، يشكل الحصاد المثمر لتكاتف 
الجهود واستثمار األفكار والعلم والتقنية لخدمة القطاع الزراعي بشكل عام، ويؤكد على أن جائزة خليفة 
والتميز  الريادة  ثاتبة وواثقة نحو تحقيق  الزراعي ستمضي قدما وبخطى  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
ورسم مالمح مستقبل أكثر إشراقا لقطاع النخيل واالبتكار الزراعي، ضمن منهجية تكافؤ الفرص ومبدأ 
الشفافية والوضوح وتبني األفكار والمشاريع الهادفة إلى تحقيق بصمة مميزة ونقلة نوعية في القطاع 

الزراعي العالمي.

أ.د عبدالوهاب زايد
األمين العام

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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الفصل األول

19 الهيكل التنظيمي   

الفصل الثاني

27 تقــــاريـــــــر     

الفصل الثالث

91 حـــصـــــــــاد     



18

الصورة الفائزة بالمركز األول في مسابقة النخلة في عيون العالم - الدورة السابعة
فيصل الزدجالي
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الفصل األول
الهيكل التنظيمي
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معالي الشيخ
نهيان مبارك آل نهــيان 

وزير الثقافة وتنمية المعرفة
رئيس مجلس األمناء



معالي
جوزية جرازيانو دا سيلفا

المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
التابعة لألمم المتحدة

معالي
الدكتور / محمد محمود الصلح

مدير عام المركزالدولي للبحوث الزراعية 
في المناطق الجافة واألراضي القاحلة 

)ايكاردا(

معالي الدكتور
طارق بن موسى الزدجالي

مدير عام المنظمة العربية للتنمية
الزراعية

معالي الدكتور
ثاني بن أحمد الزيودي 

وزير التغيير المناخي والبيئة  



سعادة المهندس
راشد محمد خلفان الشريقي

مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

سعادة الدكتور
هالل حميد ساعد الكعبي

المدير التنفيذي لمعهد اإلمارات للمترولوجيا
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

سعادة االستاذ الدكتور
عبد الوهاب زايد

مستشار وزارة شؤون الرئاسة
أمين عام الجائزة
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األستاذ الدكتور 
فرانز هوفمان

رئيس اللجنة العلمية
الواليات المتحدة األمريكية

الدكتورة
فاطمة األنصاري

عضو اللجنة العلمية
اإلمارات العربية المتحدة

األستاذ الدكتور 
سمير الشاكر

عضو اللجنة العلمية
خبير دولي

األستاذ الدكتور 
جوزيف كوبيرو

عضو اللجنة العلمية
اسبانيا

األستاذ الدكتور 
يوفون مارتل

عضو اللجنة العلمية
كندا

األستاذ الدكتور 
هاريسون هيوز

عضو اللجنة العلمية
الواليات المتحدة المريكية

األستاذ الدكتور   
إبراهيم صقر المسّلم

عضو اللجنة العلمية
المملكة العربية السعودية
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الصورة الفائزة بالمركز الثاني في مسابقة النخلة في عيون العالم - الدورة السابعة
هيثم الفارسي
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الفصل الثاني
تقـاريــــــــر



28

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
 بشــأن “جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل 

ً
يصــدر مرســوما

التمــر واالبتــكار الزراعــي”

الدولة، حفظه اهلل، المرسوم االتحادي رقم  أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
97 لسنة 2015 بشأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي. ونص المرسوم على أن تِنشأ 
جائزة سنوية تسمى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، تهدف إلى تعريف العالم باهتمام 
الدولة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، بزراعة النخيل واالبتكار 
بنخيل  الخاصة  والدراسات  البحوث  بدعم  المتعلقة  والمجاالت  األنشطة  في  الكريمة  وبمبادراته  الزراعي 

التمر واالبتكار الزراعي.

كما تهدف الجائزة إلى إبراز الدور الرائد لدولة اإلمارات في دفع مسيرة اإلبداع والتقدم واالبتكار في مجال 
نخيل التمر واالبتكار الزراعي، فضاًل عن دعم البحث العلمي الخاص بتطوير القطاع الزراعي ونخيل التمر 

واالستفادة من الخبرات العالمية إليجاد أفضل السبل لالرتقاء بالقطاع الزراعي ونخيل التمر. 

ونص المرسوم أنه ضمن أهداف الجائزة تكريم الشخصيات المؤثرة في القطاع الزراعي وفي مجال نخيل 
التمر مع تحفيز المبتكرين حول العالم إلظهار الحلول االبداعية التي تعود بالنفع على المستوى المحلي 
واإلقليمي والدولي، وتنمية التعاون بين الجهات المختلفة في مجاالت األبحاث واإلكثار والزراعة والصناعة 
المعتمدة على القطاع الزراعي ونخيل التمر كمادة أساسية في المنتجات النهائية. كما تهدف الجائزة إلى 
الوطني واإلقليمي  المستوى  التمر على  الزراعي واالهتمام بنخيل  القطاع  التوعية بضرورة تطوير  نشر 
والدولي، تعزيز الدور الكبير لدولة اإلمارات في احتضان الجوائز واألحداث العالمية واالهتمام بقضايا حماية 
البيئة ومحاربة الفقر وزيادة الرقعة الخضراء بما يخدم قضايا التنمية الزراعية المستدامة. ونصت المادة 
الثالثة من المرسوم على أن تمنح الجائزة إلى من يستوفي المعايير ويتوافر فيه شروط المنح من األفراد 
والجهات العاملة في مجال نخيل التمر واالبتكار الزراعي وهي المؤسسات والمعاهد والكليات العاملة في 
القطاع الزراعي ومجال نخيل التمر، المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة التي 
لها مشاريع متميزة في هذا المجال، الباحثون والعلماء المتميزون، وأفضل الطلبة، والمهندسون والفنيون 

والمزارعون المتميزون في هذا المجال.

الالزمة لها في  اثني عشر مليون درهم، وتخصص االعتمادات  ويخصص للجائزة ميزانية سنوية بمبلغ 
صورة مكافآت مالية تحدد فئاتها وفقا ألحكام المادة 6 من الرسوم التي تنص على أن تشكل لجنة علمية 
لمنح الجائزة بقرار من رئيس مجلس األمناء وتختص بتنفيذ السياسة العامة للجائزة والمعتمد من مجلس 
األمناء، وتحديد فئات الجائزة ووضع النظام األساسي وشروط الترشيح لكل مجاالت الجائزة، ووضع معايير 

تقييم األعمال والترشيحات المقدمة وأية اختصاصات أخرى تسند إليها من مجلس األمناء.
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وتشكل كل سنتين لجان تحكيم بقرار من مجلس األمناء بناء على اقتراح اللجنة المنظمة وتختص اللجان 
بعملية التقييم وإعطاء الرأي االستشاري حول المرشحين ورفع التقارير لرئيس اللجنة المنظمة. ويشكل 
للجائزة مجلس أمناء بقرار صادر عن صاحب السمو رئيس الدولة، يختص برسم السياسة العامة للجائزة 
ووضع معايير منحها والنظام المالي واإلداري، وتحديد أعداد وأشخاص كل مستحق للجائزة، وتشكيل اللجان 
الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعا الحتياجات أعمال الجائزة واعتماد الحساب الختامي ومتابعة 
أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد تقاريرها وأي اختصاصات أخرى ذات صلة مباشرة باالختصاصات 
السابقة. ونصت المادة التاسعة من المرسوم على أن يلغى المرسوم االتحادي رقم 15 لسنة 2007 بشأن 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم. 

مجلس أمناء الجائزة برئاسة نهيان مبارك آل نهيان
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه اهلل، قرار رئيس الدولة رقم 
5 لسنة 2015 في شأن تشكيل مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي. يشكل 
مجلس األمناء برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وعضوية كل من 
مدير عام منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
مدير عام المركز الدولي للزراعة بالمناطق الجافة، وزير البيئة والمياه، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة 
الغذائية، المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة، المدير التنفيذي لمعهد اإلمارات للمترولوجيا. ونص 
رئيس  ويسمي  غيابه،  عند  محله  يحل  للرئيس  نائبًا  أعضائه  بين  من  المجلس  يسمي  أن  على  القرار 
المجلس أمينًا عامًا للجائزة ومقررًا لها، وألمين عام الجائزة أن يستعين بمن يرى االستعانة بهم سواء من 

داخل الدولة أو من خارجها.
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وجه الشكر والتقدير إلى صاحب السمو رئيس الدولة...
التمــر  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  جائــزة  أمنــاء  مجلــس 

الســنوي... اجتماعــه  يعقــد  الزراعــي  واالبتــكار 

برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، عقد مجلس أمناء الجائزة اجتماعه السنوي، بحضور جميع أعضاء 
المجلس، وذلك على هامش احتفال الجائزة الخاص بإشهارها في قصر اإلمارات بأبوظبي يوم الثالثاء 15 

مارس 2016، حيث ناقش المجلس جدول األعمال واتخذ عددا من القرارات والتوصيات.

وتوجه أعضاء مجلس األمناء في بداية اإلجتماع بالشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، على مكرمة سموه بإنشاء ورعاية جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر واالبتكار الزراعي، وأشادوا بهذه المكرمة السامية وحرص سموه على تطوير االبتكار الزراعي وقطاع 
القطاع  لهما، إليمان سموه بأهمية هذا  الدعم  العالمي وتقديم كافة أساليب  المستوى  التمر على  نخيل 
على  تؤكد  النبيلة  ومكارمه  البيضاء  سموه  أيادي  أن  المجتمعون  أكد  كما  واجتماعيا،  وغذائيا  اقتصاديا 
استشراف سموه لمسقبل هذا القطاع وضرورة تقديم الدعم الالزم له لتحقيق التطور والنمو المطلوب 

وبما يساهم في خدمة اإلنسانية والتخفيف من معاناة الشعوب.

كما توجه المجتمعون بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
النخيل  الزراعي وقطاع  لالبتكار  الكبير  ودعمه  اهتمام سموه  المسلحة، على  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
وتوجيهات سموه الهادفة إلى االرتقاء بهذا القطاع وجهوده المباركة ورؤاه التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة 
على صعيد القطاع الزراعي بدولة اإلمارات وحققت مكاسب اقتصادية وغذائية كبيرة، كما توجه رئيس 
وأعضاء مجلس أمناء الجائزة بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
والرعاية  الدعم  تقدم  على  وحرصه  الدؤوبة  ومتابعته  سموه  دعم  على  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء، 
للقطاع الزراعي وتوجيه سموه بتذليل كافة العقبات لتطوير هذ القطاع ونموه على كافة األصعدة. كما 
أشاد المجتمعون بمبادرات سموه الهادفة إلى دعم االبتكار الزراعي محليا وعربيا وعالميا، وأهمها مكرمة 

سموه بتنظيم مهرجان التمور المصرية السنوي في واحة سيوه.

وتم خالل اإلجتماع اتخاذ القرارات والتوصيات التالية:

اإلطالع على التقرير المالي والفني  لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واعتماد الحاسب الختامي في 	 
السابعة.  دورتها 

مناقشة السياسة العامة للجائزة، واعتماد معايير وآليات وشروط منح الجائزة في كافة فئاتها.	 
اعتماد الهيكل التنظيمي والمهام الوظيفية والرواتب والمكافآت الخاصة بالعاملين في كافة أقسام وإدارات 	 

الغذائية، عضو مجلس  للرقابة  أبوظبي  الشريقي، مدير عام جهاز  أن سعادة/ راشد محمد  الجائزة، علمًا 
األمناء، قد طلب إيضاحا حول آلية تعيين األمين العام للجائزة واالطالع على قرار التعيين.



31

 	

الخليج والشرق األوسط، لتحقيق 	  أبناء منطقة  العلماء من  الباحثين  إثنين من  اقتراح أن يتم إضافة 
على  المصادقة  ثم  ومن  بالجائزة،  الخاصة  العلمية  اللجنة  أعضاء  جنسيات  في  الجيوغرافي  التوازن 

بالجائزة. الخاصة  العلمية  اللجنة  تشكيل 
انتشار 	  وأوسع  أفضل  لتحقيق  الدولي  اإلعالم  مستوى  على  للجائزة  للترويج  هادفة  خطة  مناقشة 

العالمي. المستوى  على  الزراعية  االبتكارات  واستقطاب  بها،  والتعريف  للجائزة 
العمل على إدماج فئة الشباب في الجائزة كعنصر هام لتحقيق أكبر معدل من التفاعل بين كافة فئات 	 

المجتمع.
إقرار تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها تبعا الحتياجات أعمال الجائزة.	 
التأكيد على ضرورة متابعة أعمال وتقارير اللجان الفرعية وتقديم كافة التسهيالت إلنجاز أعمالها في 	 

الوقت المطلوب، وبما يتناسب مع استراتيجية وأهداف الجائزة.
اإلطالع على المشاركات التي تلقتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في دروتها األخيرة 2016، وذلك 	 

في الفترة السابقة لمشروع التوسع بالجائزة، وإعتماد كافة المشاركات المطابقة لشروط وآلية الجائزة 
وحسب  الزارعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  الجديدة  الدورة  إلى  وترحيلها  الجديدة 

الفئة لكل مشارك.
لتقديم 	  أمامهم  المجال  وإفساح  األمناء  مجلس  بقرار  وإبالغهم  المشاركين  مخاطبة  على  التأكيد 

فيها. بالمشاركة  يرغبون  التي  الفئة  وتحديد  جديدة  وإبتكارات  دراسات 
المصادقة على استمرار مسابقة التصوير الضوئي )النخلة في عيون العالم(، ضمن الشروط واآلليات 	 

المعتمدة بحيث تكون مسابقة حصرية بنخيل التمر.
إعتماد الخطة اإلدارية واإلعالمية المقترحة للجائزة في دورتها الجديدة 2017.	 
إعتماد خطة مشتريات الجائزة للعام 2016م.	 
 	.)soft copy( إعتماد أن يتم تقديم كافة التقارير والمراسالت بنظام
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التقرير الفني السنوي ألعمال األمانة العامة 
لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعي 

...2016 – 2015

حققت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر العديد من اإلنجازات والمكتسبات في العام 2015  وعلى المستويات 
المحلية والعربية والعالمية؛ بدءا من حفل تكريم الفائزين بالجائزة بدورتها السابعة، والذي عقد بتاريخ 
15/3/2015م، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، 
وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس مجلس 
أبوظبي،  العاصمة  اإلمارات في  بفندق قصر  الزراعي،  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء 
وصوال إلى حفل إشهار الجائزة الجديدة وتكريم عدد من المؤسسات الدولية والشخصيات العالمية، تحت 
رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، بتاريخ 03/15 

/2016 في فندق قصر اإلمارات.

وعقد مجلس أمناء الجائزة إجتماعه التاسع يوم 15 مارس 2016 عقب حفل إشهار الجائزة، وتوجه أعضاء 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إلى  والعرفان  والتقدير  بالشكر  اإلجتماع  بداية  في  األمناء  مجلس 
آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، على مكرمة سموه بإنشاء ورعاية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي، كما توجه المجتمعون بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، على اهتمام سموه ودعمه الكبير لالبتكار الزراعي 
وقطاع النخيل، كما توجه رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجائزة بالشكر الجزيل إلى سمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على دعم سموه ومتابعته الدؤوبة وحرصه 
على تقديم الدعم والرعاية للقطاع الزراعي وتوجيه سموه بتذليل كافة العقبات لتطوير هذ القطاع ونموه 

على كافة األصعدة. 

أنشطة وفعاليات ومشاركات الجائزة لعام 2015م:

اإلعالن عن إصدار الكتاب السنوي للجائزة بدورتها السابعة 11 مايو 2015م.	 
إطالق الدورة الثامنة من أعمال الجائزة وفتح باب الترشح لفئات الجائزة واستقبال الطلبات اعتبارًا من 	 

بتاريخ 1/6/2015 م.
اإلعالن عن تنظيم المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة  – جمهورية مصر العربية 05 يوليو 2015.	 
 	 07  –  05 2015م،  يوليو   30-22 للرطب  عجمان  ليوا  ومهرجان  ليوا  مهرجان  في  الجائزة  مشاركة 

2015م. أغسطس
مشاركة الجائزة في معرض اكسبو ميالنو إيطاليا 13 - 21 سبتمبر 2015.	 
مشاركة الجائزة في فعاليات يوم النخلة – دبا الحصن خالل الفترة من 10-07 أكتوبر 2015.	 
اإلعالن عن فعاليات المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة خالل الفترة من 08 - 10 أكتوبر 2015م.	 
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التقرير الفني السنوي ألعمال األمانة العامة 
لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعي 

...2016 – 2015
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 	 07  –  05 2015م،  يوليو   30-22 للرطب  عجمان  ليوا  ومهرجان  ليوا  مهرجان  في  الجائزة  مشاركة 

2015م. أغسطس
مشاركة الجائزة في معرض اكسبو ميالنو إيطاليا 13 - 21 سبتمبر 2015.	 
مشاركة الجائزة في فعاليات يوم النخلة – دبا الحصن خالل الفترة من 10-07 أكتوبر 2015.	 
اإلعالن عن فعاليات المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة خالل الفترة من 08 - 10 أكتوبر 2015م.	 

تنظيم الجائزة للمهرجان األول للتمور المصرية بسيوة خالل الفترة من 08 - 10 أكتوبر 2015م.	 
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كتاب مسابقة التصوير الفتوغرافي لـ 3 دورات 2013 - 2014 - 2015. 	 
المجلد السابع – العدد الثاني  من مجلة الشجرة المباركة.	 
المجلد الثامن – العدد األول  من مجلة الشجرة المباركة.	 
كتيب تعريفي فاخر خاص بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 2017.	 
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ــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر  ــة العامــة لجائ األمان
تصــدر الكتــاب الســنوي 2015.

 

أصدرت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الكتاب السنوي للجائزة 2015، والذي وثق لكافة 
فعاليات وأنشطة الجائزة في دورتها السابعة.

وتضمن الكتاب توثيقا مصورا لحفل تكريم الفائزين بالدورة السابعة والذي حظي برعاية وحضور سمو 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، كما اشتمل الكتاب على 
توثيق السيرة الذاتية للشخصيات المؤثرة في قطاع نخل التمر، والتي تم تكريمها خالل الحفل السنوي 

للجائزة.

عن  وملخصا  السابعة  بدورتها  للجائزة  الخمس  الفئات  في  للفائزين  الذاتية  السيرة  كذلك  الكتاب  وضم 
عدد  حيث  من  السابعة  الدورة  ولغاية  األولى  الدورة  منذ  الجائزة  إحصائيات  إلى  إضافة  الفائزة،  األبحاث 
المشاركين في فئات الجائزة من الدول العربية واألجنبية وعدد األعمال المشاركة في كل فئة، والتي بلغت 
)16( منها عربية و)7(  الفئات، لمشاركين من )23( دولة؛  الدورة األخيرة 134 دراسة وبحثا في كافة  في 

أجنبية. دول 
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“إن  التمر:  لنخيل  الدولية  لجائزة خليفة  العام  األمين  زايد  الوهاب  الدكتور عبد  قال  للكتاب  تقديمه  وفي 
احتفال جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالفائزين بدورتها السابعة، ومع ما حققته الجائزة من مكتسبات 
ومنجزات على مدى سبعة أعوام، تنطلق اليوم نحو آفاق أوسع وأرحب لمواصلة مسيرتها وتحقيق أهدافها 
ورسالتها في تطوير قطاع نخيل التمر إنتاجا وتصنيعا وتسويقا، ونقتدي في كل ما نعمل بالنهج الخالد 
للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه، ونترجم لرؤى وأفكار مؤسس الجائزة وراعيها 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، لنساهم في عملية التنمية والبناء 

وتحقيق المزيد من اإلنجازات لدولة اإلمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية.”

وأكد سعادة األمين العام أن الدعم الكبير الذي تحظى به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر من قبل صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، والرعاية 
الدائمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يمنحنا 
أن  كما  والتميز.  الريادة  تحقيق  والعمل على  الجائزة  لتطوير  الجهود  المزيد من  بذل  والحافز على  الثقة 
المتابعة الدائمة والتوجيهات السديدة لمعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية 

المجتمع، رئيس مجلس األمناء، كان له كبير األثر فيما وصلت إليه الجائزة من نجاح وريادة.

واألبحاث  المشاركات  مستوى  على  األخيرة  دورتها  في  الجائزة  شهدته  الذي  الكبير  التطور  أن  وأضاف 
والدراسات ومستوى الفائزين بفئات الجائزة الخمس، إضافة إلى السمعة العالمية التي حظيت بها جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر، يؤكد على أن الجائزة ما زالت تتربع على قمة الهرم لناحية االهتمام بقطاع 
المسؤولية  من  المزيد  يحملنا  ما  وهذا  وعالميا،  عربيا  به  واالرتقاء  تطويره  على  والعمل  التمر  نخيل 

الطيبة. السمعة  وهذه  المكانة  هذه  على  للمحافظة 

كما أكد أن الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للحفل السنوي للجائزة وتتويج سموه 
للفائزين شكل مسك ختام الدورة السابعة، وأن رعاية سموه واهتمامه بالجائزة منذ تأسيسها يعتبر فخرا 
لجميع العاملين والمساهمين في تطوير قطاع نخيل التمر، ويبقى سموه المثل األعلى والقدوة لنا جميعا 

في هذا المجال، وندعو اهلل أن نكون دائما على قدر المسؤولية وعند حسن ظن سموه وعلى قدر ثقته.

وأعرب سعادة األمين العام عن أمله بأن تحقق الجائزة مع انطالق دورتها الثامنة انتشارا أوسع، كما أعرب 
الباحثين  اإلقبال من طرف  من  بالمزيد  تحظى  الخمس سوف  الجائزة  فئات  في  المشاركة  بأن  ثقته  عن 
البناءة  األبحاث  بالمزيد من  النخيل  قطاع  لرفد  العالم،  دول  كافة  والمزارعين من  واألكاديميين  والخبراء 

إلى مستويات أفضل. التي ستعمل على تطويره واالرتقاء به  والمفيدة 

وقال: “إننا لن ندخر جهدا في سبيل تسهيل عملية المشاركة وتقديم كافة أساليب الدعم والمساندة لكافة 
الباحثين من مختلف الدول، والذين يعتبرون شركاء حقيقيون في التميز والنجاح واالرتقاء بالجائزة.”
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جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر تفتــح بــاب الترشــيح 
2016 الثامنــة  لدورتهــا 

عبدالوهــاب زايــد: ماحققتــه الجائــزة علــى مــدى ســبع 
دورات كان علــى مســتوى الطمــوح واألمــال..

2016 في  أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر عن فتح باب الترشيح لدورتها الثامنة 
.2015 2015 ولغاية الثالثين من أكتوبر  فئاتها الخمس، إعتبارا من األول من يونيو 

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته األمانة العامة للجائزة بتاريخ 2 يونيو 2015 في فندق قصر اإلمارات 
بأبوظبي بحضور سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام للجائزة، وسعادة الدكتور هالل حميد الكعبي 
رئيس اللجنة اإلدارية والمالية بالجائزة، وحشد من ممثلي وسائل اإلعالم المحلية والدولية، وعدد كبير من 

المهتمين والباحثين في قطاع نخيل التمر.

الشباب  وزير  نهيان،  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  تحيات  العام  األمين  نقل سعادة  المؤتمر  بداية  وفي 
والثقافة وتنمية المجتمع، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر إلى ممثلي وسائل اإلعالم 
االرتقاء  في  الطيبة  ومساهتمهم  المباركة  لجهودهم  معاليه  وتقدير  التمر،  نخيل  بقطاع  والمهتمين 
بالجائزة ونشر ثقافتها على المستويين العربي والدولي، كما أكد على الدور البناء لوسائل اإلعالم المختلفة 
ومواكبتها للجائزة وكافة فعالياتها إلظهار الوجه المشرق لها وإبراز مكانتها الرائدة على المستوى العالمي.

وقال سعادته: “إن المتابع لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر منذ انطالقتها يلحظ وبوضوح النقلة النوعية 
والنمو الكبير الذي حققته الجائزة على مدى سبع دورات كانت على مستوى الطموح واألمال بفضل الرعاية 
الكريمة لصاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، 
وكذلك الدعم الكبير الذي تحظى به الجائزة من طرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ومتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
التمر بشكل عام وجائزة  الرئاسة حيث منح سموه قطاع نخيل  الوزراء وزير شؤون  نائب رئيس مجلس 

خليفة الدولية لنخيل التمر بشكل خاص اهتماما كبيرا ورعاية خاصة”.

للفائزين  سموه  وتكريم  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  تشريف  أن  العام  األمين  سعادة  وأكد 
والمكرمين في الدورة السابعة قد شّكل انطالقة جديدة ومشرقة للجائزة ومنحها المزيد من التألق والتميز، 
جديدة  وانجازات  نجاحات  تحقيق  على  والعمل  والتميز  الريادة  على  للحفاظ  والطموح  الحافز  منحنا  كما 

بحمله. الذي تشرفت  واإلسم  الجائزة  مكانة  مع  تتناسب 

والتحضيرات  االستعدادات  كافة  استكلمت  قد  العلمية  واللجنة  للجائزة  العامة  األمانة  أن  سعادته  وأوضح 
الثقافة  والبرامج الخاصة ببدء تلقي الطلبات ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير 
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الثقافة  والبرامج الخاصة ببدء تلقي الطلبات ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير 

والشباب وتنمية المجتمع، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وضمن الشروط والمعايير 
المعتمدة في كل فئة.. وأكد على حرص معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وتوجيهاته السديدة بفتح 
الباب أمام الجميع للمشاركة والتنافس ومنح الفرصة لكافة الجنسيات ومن كافة دول العالم لتكون جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر صرحا وملتقى للتنافس الشريف وجسرا للتواصل وتبادل المعلومات والخبرات 
لتحقيق  دورة  آفاق جديدة في كل  نحو  التمر  نخيل  بقطاع  باالرتقاء  للجائزة  األسمى  الهدف  يحقق  وبما 
الفائدة المرجوة للمزارعين وجميع العاملين في هذا القطاع مع الحفاظ على المكانة التاريخية واالقتصادية 

والتراثية الخاصة للشجرة المباركة.

الثامنة اعتبارًا من األول من يونيو2015  الترشيح لفئات الجائزة في دورتها  وأعلن سعادته عن فتح باب 
والباحثين  والمنتجين  المزارعين  إلى جميع  الدعوة  2015، ووجه  القادم  أكتوبر  الثالثين من شهر  ولغاية 
العالم،  مستوى  على  التمر  نخيل  شجرة  محبي  وكافة  والدارسين،  والمختصين  واألكاديميين  والخبراء 
للمشاركة وتقديم طلباتهم للتنافس الشفاف وتحقيق المراكز األولى في كافة فئات الجائزة ؛ وهي: فئة 
الشخصية المتميزة، فئة أفضل مشروع تنموي، فئة أفضل تقنية، فئة المنتجين المتميزين، وفئة البحوث 

التمور. النخيل وإنتاج  المتميزة في مجال زراعة  والدراسات 

وأعرب سعادة األمين العام عن ثقته بأن المشاركة والمنافسة ستكون أوسع وأكبر في الدورة الثامنة لجائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر وفي كافة فئاتها قياسا على ما حققته الجائزة من استقطاب ألهم الباحثين 
األولى  الجائزة  باعتبارها  الماضية  دوراتها  والعالمي خالل  العربي  المستويين  على  والمزارعين  والخبراء 
المتخصصة على مستوى العالم.. وتمنى لجميع المرشحين تحقيق الفائدة والفوز وإضافة لبنة جديدة لهذا 

الصرح الشامخ وتحقيق نقلة نوعية ومميزة في قطاع نخيل التمر.
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وفي ختام كلمته توجه سعادة األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالشكر والتقدير للحضور 
من اإلعالميين والمهتمين بقطاع نخيل التمر، وأكد على دور وسائل اإلعالم كشركاء حقيقين في النجاح 
الذي حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر من خالل تسليط األضواء ومنح الجائزة المساحة اإلعالمية 
التي تستحقها  وإبراز االنجازات الكبيرة لدولة اإلمارات ودورها المميز في صنع الحضارة، وبما يتناسب مع 

مكانتها المرموقة على الصعيد العالمي.

من جانبه أشاد سعادة الدكتور هالل حميد الكعبي رئيس اللجنة اإلدارية والمالية بالجائزة، في كلمة له 
المحلي والعربي والعالمي  الصعيد  الجائزة وإبراز مكاسبها على  المميز لوسائل اإلعالم في نجاح  بالدور 

المتحدة. العربية  اإلمارات  لدولة  المتميزة  اإلنجازات  ضمن 

وقال سعادته: “لقد استطاعت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر منذ انطالقتها في العام 2007 وعلى مدى 
سبع دورات من استقطاب أهم الباحثين والخبراء واألكاديميين والمزارعين على مستوى العالم وأصبحت 
مميزة  علمية  وتجارب  وأبحاث  دراسات  خالل  من  التمر  نخيل  بشجرة  المهتمين  جميع  يؤمه  الذي  الصرح 
حققت نقلة نوعية ورائدة لقطاع نخيل التمر على مستوى اإلنتاج وجودته، والتصنيع والتسويق وأساليب 
الري ومعالجة اآلفات، وكل ذلك بأساليب جديدة ومبتكرة كان لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الفضل في 
تحقيقها بعد أن أتاحت الفرصة أمام الجميع للمشاركة وتقديم خالصة أبحاثهم ورصدت للمتميزين منهم 

جوائز ضخمة ومنبرا حرا للتنافس وتحقيق الفائدة”.

وأكد أن كل ذلك قد تحقق بفضل الرعاية الكريمة والدعم الالمحدود من صاحب الجائزة وراعيها صاحب 
يقدمه  الذي  الكبير  الدعم  إلى  إضافة  اهلل،  الدولة حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
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الوزراء وزير شؤون  نائب رئيس مجلس  نهيان  آل  زايد  الشيخ منصور بن  واهتمام سمو  متابعة  وكذلك 
الرئاسة، وتوجيهات ودعم سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس 
مجلس أمناء الجائزة. إضافة إلى مبدأ الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص الذي انتهجته الجائزة في تقييمها  

والجوائز. للمراكز  ومنحها  للمشاركات 

وبين سعادة الدكتور هالل الكعبي، أن ما يؤكد على ريادة الجائزة ومصداقيتها هو عدد المشاركات على 
مدى 7 دورات، حيث بلغ المجموع الكلي لعدد المشاركات مع انتهاء الدورة السابعة في مختلف فئات الجائزة 
فئة  احتلت  أجنبية( وقد  دولة عربية و19   20( العالم  دولة حول   )39( يمثلون  لمرشحين  )809(  مشاركة 
 )412( المشاركات  إجمالي  بلغ  حيث  دورة،  كل  في  المشاركات  عدد  في  األول  المركز  والبحوث  الدراسات 
إنتاج متميز، )123( مشاركة عن فئة أفضل تقنية متميزة،  )58( مشاركة عن فئة أفضل  دراسة وبحثا، 
)109( مشاركات لفئة أفضل مشروع تنموي، )111( مرشح عن فئة أفضل شخصية مؤثرة في قطاع نخيل 
التمر. .وهذه األرقام التي تأتي بتزايد مستمر في كل دورة يؤكد على النمو الكبير الذي حققته الجائزة 

لها..  الواسع  واالنتشار 

كما أعرب عن ثقته بأن الجائزة ستحظى في دورتها الثامنة بعدد مشاركات أكبر في كل فئة، وبما يحقق 
ألهداف الجائزة في تنمية وتطوير البحث العلمي الخاص بالنخيل، وتشجيع العاملين في قطاع زراعة نخيل 
والغذائية  االستراتيجية  وأهميتها  مكانتها  المباركة على  الشجرة  تحافظ  القطاع كي  بهذا  لالرتقاء  التمر 

والثقافية لدى كافة الشعوب.

وفي ختام تصرحيه قال رئيس اللجنة اإلدارية والمالية: “إن األمانة العامة واللجنة العلمية لن تدخرا جهدا 
على  الملقاة  واألمانة  المسؤولية  قدر  على  نكون  أن  وأتمنى  للجائزة،  جديدة  إنجازات  تحقيق  سبيل  في 
عاتقنا.. وإن ما تقومون به من دور هام على صعيد اإلعالم سيشكل ركنا هاما في نجاحنا وأدائنا لهذه 
المهمة وهذه األمانة لنكون جميعا عند حسن ظن وثقة صاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل.”
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بتوجيهــات منصــور بــن زايــد ... ورعايــة جائــزة خليفــة الدولية 
لنخيــل التمر...

اإلعــان عــن إطــاق المهرجــان األول للتمــور المصريــة 
فــي واحــة ســيوة...

شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  من  ومكرمة  بتوجيهات 
واحة  المصرية في  للتمور  التمر عن إطالق مهرجان سنوي  لنخيل  الدولية  أعلنت جائزة خليفة  الرئاسة، 

الشقيقة. العربية  مصر  بجمهورية  سيوة 

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته األمانة العامة للجائزة بتاريخ 5 يوليو 2015 في فندق قصر اإلمارات 
بأبوظبي بحضور سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام للجائزة، وسعادة الدكتور هالل حميد الكعبي 
من  وعدد  والدولية،  المحلية  اإلعالم  وسائل  ممثلي  من  وحشد  بالجائزة،  والمالية  اإلدارية  اللجنة  رئيس 

المهتمين بقطاع نخيل التمر.

أن  سرورنا  دواعي  لمن  إنه  وقال:”  بالحضور،  زايد  عبدالوهاب  الدكتور  سعادة  رحب  المؤتمر  بداية  وفي 
نعلن اليوم عن فعالية جديدة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، والتي تأتي بتوجيهات ومكرمة من سمو 
رعاية  والمتمثلة في  الرئاسة  وزير شؤون  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ منصور 
ودعم وتنظيم الجائزة للمهرجان األول للتمور المصرية في واحة سيوة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، 

والمقرر إقامته في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2015، إن شاء اهلل.
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وأضاف سعادته، أن هذه المكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد تأتي للتأكيد على العالقات المتينة بين 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتعزيز أواصر التعاون المشترك في القطاع الزراعي 
وأيضا  التمر،  نخيل  مجال  وخاصة في  الزراعي  القطاع  دعم  في  اإلمارات  لدولة  الرائد  الدور  إلبراز  وكذلك 
للتأكيد على مكانة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ودورها البناء في تطوير قطاع نخيل التمر واالرتقاء 
به على مستوى الوطن العربي والعالم زراعة وإنتاجا وتسويقا، حيث احتلت مكانة عالمية مرموقة بفضل 
الرعاية الكبيرة التي تلقاها من قبل صاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة حفظه اهلل، وكذلك الدعم الالمحدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة حفظه اهلل، واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان.. ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس 

أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

وبين سعادة األمين العام أن هذه المبادرة تهدف إلى االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور 
جودة  ذات  أصناف  توفر  عدم  من  المصري؛  المزارع  منها  يعاني  التي  للمشاكل  الحلول  وإيجاد  المصرية، 
عالية، والمساهمة في مكافحة آفات النخيل، باإلضافة إلى تحسين جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب، وإيجاد 
أن هناك فكرة  إلى  المصرية. وأشار  للتمور  االقتصادية  القيمة  إلى رفع  ناجعة ما يؤدي  حلول تسويقية 
مشروع وطني لتطوير زراعة النخيل بجمهورية مصر العربية لما لدولة اإلمارات من خبرة كبيرة في هذا 

المجال.

والتجارة  الصناعة  وزير  معالي  رعاية  تحت  سنويًا  حدثًا  المهرجان  يكون  أن  تقرر  أنه  سعادته  وأوضح 
بمركز  يقام  التمر،  نخيل  لقطاع  وطنية  جوائز  كمهرجان  مصر،  في  والمتوسطة  الصغيرة  والمشروعات 

عام. كل  من  أكتوبر  شهر  في  سيوة  بواحات  الحرفية  الصناعات 
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أبدت  قد  العربية  والخاصة في جمهورية مصر  الحكومية  والمؤسسات  الوزارات  الكثير من  أن  إلى  وأشار 
الكبيرة لسفارة دولة  الجهود  إلى  المهرجان، إضافة  الالزم إلنجاح هذا  الدعم  للتعاون وتوفير  استعدادها 
أهدافه.  وتحقيق  المهرجان  نجاح  لضمان  التسهيالت  لكافة  وتقديمها  العربية  مصر  بجمهورية  اإلمارات 
ومن أهم المشاركين والداعمين لهذ المهرجان منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة األغذية 
التمر، حيث سيقوم  لنخيل  الدولية  لجائزة خليفة  االستراتيجي  الشريك  المتحدة،  التابعة لألمم  والزراعة 
جمهورية مصر  في  التمور  وإنتاج  نخيل  زراعة  واقع  لدراسة  خبيرين  بتعيين  للمنظمة  اإلقليمي  المكتب 
العربية، وطباعة كتاب علمي عن المهرجان، كما أشار إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تعكف حاليا 
التمر في مصر للوقوف على واقع هذا  المتعلقة بقطاع نخيل  الجوانب  على إعداد كتاب خاص عن كافة 
القطاع وايجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي يعاني منها وبما يعود بالفائدة والنفع على المزارع 

النخيل بشكل عام.  المصري وقطاع 

المهرجان  في  والمشاركة  الراعية  الجهات  مع  بالتنسيق  المسؤوليات  توزيع  تم  قد  أنه  سعادته  وأوضح 
التعريفي،  البروشور  الموعد المحدد، حيث تم وضع برنامج زمني، ويتم العمل على تجهيز  إلطالقه في 
وإنشاء موقع اإللكتروني خاص بالمهرجان، كما سيتم على هامش المهرجان تنظيم عدد من المحاضرات 
الحيوية والتركيز على أهمية واحات سيوة  المزيد من  المهرجان  إلى منح  المصاحبة والهادفة  والفعاليات 

والتاريخية. التراثية  المزايا  بالعديد من  تتمتع  التمر ووجهة سياحية  كمنطقة غنية بنخيل 

وفي ختام كلمته توجه سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد بالشكر الخاص إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان على توجيهات سموه بإقامة هذا المهرجان الهام ورعاية سموه الخاصة لقطاع نخيل التمر وحرص 
سموه الدائم على رعاية كافة الفعاليات الخاصة بهذا القطاع، وقال سعادته “ندعو اهلل أن نكون على قدر 
المسؤولية الملقاة على عاتقنا إلنجاح هذه الفعالية وإبراز الدور الريادي لدولة اإلمارات في القطاع الزراعي 

ودعمها الكبير لتنمية وتطوير قطاع النخيل.

كما توجه بالشكر إلى وسائل اإلعالم مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به في مواكبة أنشطة وفعاليات 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمير، مؤكدا على ثقته الكبيرة بأن يحظى المهرجان األول للتمور المصرية 
باهتمام خاص من وسائل اإلعالم، إلبراز الوجه المشرق لدولة لدولة اإلمارات ومساهمتها الفاعلة في صنع 

الحضارة اإلنسانية ومكانتها المرموقة على الصعيدين العربي والعالمي.

وأكد سعادة الدكتور هالل حميد الكعبي رئيس اللجنة اإلدارية والمالية أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
وضمن استراتيجتها وأهدافها السامية التي انطلقت لتحقيقها، لم تقتصر على كونها جائزة للتنافس أو 
حدث سنوي للتكريم، وإنما تحولت إلى محفل دولي وانطلقت نحو آفاق جديدة أوسع وأرحب، وتقوم بدور 

هام في تعزيز أواصر العالقات والتعاون البناء بين دولة اإلمارات ومختلف دول العالم.

وقال: “إن توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نحو رعاية الجائزة لمهرجان التمور المصرية في 
المتحدة وجمهورية مصر  العربية  المثمر بين دولة اإلمارات  المميزة والتعاون  سيوة، هو تعزيز للعالقات 
المستوى  التمر على  الجائزة نحو تطوير قطاع نخيل  الذي تضطلع به  الهام  الدور  العربية، وتأكيدا على 
العربي والعالمي، وتعزيزا لدورها الرائد في النهوض بهذا القطاع خاصة والقطاع الزراعي عامة، إضافة 
والباحثين  والمزارعين  الخبراء  بين  المعرفي  للتواصل  وجسرا  علمي  كملتقى  دورها  على  التأكيد  إلى 

التمر”. والمهتمين بقطاع  نخيل 
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التمر ال تقتصر على تنظيم  الدولية لنخيل  الكعبي أن رعاية جائزة خليفة  الدكتور هالل  وأوضح سعادة 
المهرجان األول للتمور المصرية فحسب؛ بل تساهم أيضا في إطالق جائزة خاصة بالمهرجان تتكون من 
ألف جنيه مصري،   20 مالية قدرها  فئة جائزة  األول من كل  بالمركز  الفائزين  فئات؛ حيث ستمنح  عشر 
إضافة إلى شهادة تقدير ودرع تذكاري.. وسوف يتم تحديد فئات الجائزة والمعايير والشروط الخاصة بها 

المهرجان. ضمن مطبوعة سيتم إصدارها قبل بداية 

كما بيّن أنه قد تم اختيار واحات سيوة بمحافظة مرسى مطروح بجمهورية مصر العربية لشهرة المنطقة 
بزراعة وإنتاج التمور، وكذلك إلبراز المكانة التاريخية والتراثية لواحات سيوة الغنية.. وهنا يتحقق هدف 
تراثها  وإبراز  واالقتصادية،  والسياحية  الزراعية  وأهميتها  بالمنطقة  التعريف  خالل  من  للمهرجان  آخر 
لتعريف  السياحين  المرشدين  من  عدد  الغرض  لهذا  توفر  سوف  المهرجان  إدارة  أن  إلى  وأشار  األصيل.. 
للتعريف  المطبوعات  الحيوية فيها. وكذلك توفير عدد من  المنطقة واألماكن  بتاريخ  المشاركين والزوار 

الواحة وعراقة عاداتها وتقاليدها. الشعبي في  باألدب 

الرسمية  والدوائر  والمؤسسات  الوزارات  لكافة  والتقدير  بالشكر  الكعبي  هالل  الدكتور  سعادة  وتقدم 
في  مؤثرة  سنوية  محطة  ليكون  إنجاحه  على  والعمل  المهرجان  لدعم  استعدادها  أبدت  التي  والخاصة 
المشهد الزراعي بجمهورية مصر العربية، ويعمل على تثقيف المزارع المصري إلى جانب اإلرتقاء بقطاع 

وتسويقا. وتصنيعا  وانتاجا  زراعة  مصر،  في  التمر  نخيل 
المبادرة  هذه  على  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  إلى  بالشكر  سعادته  توجه  كلمته  ختام  وفي 
لممثلي وسائل  بالشكر  تقدم  العالم، كما  التمر على مستوى  نخيل  لقطاع  الكبير  الكريمة، وعلى دعمه 
اإلعالم المحلية والعالمية على تواصلهم الدائم والداعم لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وأكد مجددا 
على دور وسائل اإلعالم كشريك استراتيجي للجائزة، ومساهمين فاعلين في نجاح فعاليات الجائزة من 

ثقافتها. ونشر  أنشطتها  متابعة  خالل 
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حظيت باهتمام الزوار والمهتمين بشجرة نخيل التمر...
جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي
تشــارك بفاعليــة فــي مهرجانــي ليــوا للرطــب وعجمــان 

للرطب...

حققت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار نجاحا كبيرا خالل مشاركتها في فعاليات الدورة الحادية 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  رعاية  تحت  أقيم  الذي  للرطب  ليوا  لمهرجان  عشرة 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في 

أبوظبي، ومهرجان عجمان ليوا للرطب في دورته األخيرة.

وحظي جناح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في المهرجانين باهتمام واسع من قبل 
زيارة  على  حرصوا  الذين  واألكاديميين  والباحثين  المزارعين  من  التمر  نخيل  بشجرة  والمهتمين  الزوار 

الخمس. فئاتها  المشاركة في  ومطبوعاتها وشروط  الجائزة  أنشطة  على  واإلطالع  الجناح 

كما حرص عدد كبير من أصحاب مزارع نخيل التمر بدولة اإلمارات على استالم استمارة التسجيل للمشاركة 
في الجائزة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن المعايير والشروط المطلوبة للتنافس وتحقيق الفوز.

والقت المطبوعات التثقيفية التي تصدرها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، وعرضت 
من  احتوته  لما  نظرا  واألكاديميين  والدارسين  الباحثين  قبل  من  كبيرا  اهتماما  المهرجانين،  خالل  لها 
دراسات ومشاريع وبحوث علمية خاصة بنخيل التمر، ومن أهم اإلصدارات التي وفرتها الجائزة: أعداد من 
مجلة الشجرة المباركة والكتاب السنوي للجائزة وكتاب الفائزين وألبوم الصور الخاص بمسابقة التصوير 
)النخلة في عيون العالم(، إضافة إلى الكتيبات التعريفية والمنشورات التثقيفية واألقراص المدمجة التي 

حرص المهتمون على اقتناء نسخا منها.

وعبر سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عن 
ارتياحه للنتائج التي تحققت من المشاركة، وأكد على أهمية مهرجان ليوا للرطب كمهرجان يعتبر نافذة 

هامة وملتقى سنويا للمزارعين والباحثين والمهتمين بشجرة نخيل التمر وصناعاتها.

الرعاية  بفضل  عشرة  الحادية  دورته  في  المهرجان  إليه  وصل  الذي  الكبير  بالمستوى  سعادته  وأشاد 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  من  الكبير  واالهتمام  الكريمة 
شؤون الرئاسة، حيث منح سموه شجرة نخيل التمر اهتماما خاصا ومنح القائمين والعاملين في قطاع نخيل 
التمر حافزا كبيرا للعمل بإخالص لالرتقاء بهذا القطاع محليا وعربيا وعالميا، زراعة وتسويقا وتصنيعا.
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حظيت باهتمام الزوار والمهتمين بشجرة نخيل التمر...
جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي
تشــارك بفاعليــة فــي مهرجانــي ليــوا للرطــب وعجمــان 

للرطب...

حققت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار نجاحا كبيرا خالل مشاركتها في فعاليات الدورة الحادية 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  رعاية  تحت  أقيم  الذي  للرطب  ليوا  لمهرجان  عشرة 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في 

أبوظبي، ومهرجان عجمان ليوا للرطب في دورته األخيرة.

وحظي جناح جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في المهرجانين باهتمام واسع من قبل 
زيارة  على  حرصوا  الذين  واألكاديميين  والباحثين  المزارعين  من  التمر  نخيل  بشجرة  والمهتمين  الزوار 

الخمس. فئاتها  المشاركة في  ومطبوعاتها وشروط  الجائزة  أنشطة  على  واإلطالع  الجناح 

كما حرص عدد كبير من أصحاب مزارع نخيل التمر بدولة اإلمارات على استالم استمارة التسجيل للمشاركة 
في الجائزة، واستمعوا إلى شرح مفصل عن المعايير والشروط المطلوبة للتنافس وتحقيق الفوز.

والقت المطبوعات التثقيفية التي تصدرها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، وعرضت 
من  احتوته  لما  نظرا  واألكاديميين  والدارسين  الباحثين  قبل  من  كبيرا  اهتماما  المهرجانين،  خالل  لها 
دراسات ومشاريع وبحوث علمية خاصة بنخيل التمر، ومن أهم اإلصدارات التي وفرتها الجائزة: أعداد من 
مجلة الشجرة المباركة والكتاب السنوي للجائزة وكتاب الفائزين وألبوم الصور الخاص بمسابقة التصوير 
)النخلة في عيون العالم(، إضافة إلى الكتيبات التعريفية والمنشورات التثقيفية واألقراص المدمجة التي 

حرص المهتمون على اقتناء نسخا منها.

وعبر سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عن 
ارتياحه للنتائج التي تحققت من المشاركة، وأكد على أهمية مهرجان ليوا للرطب كمهرجان يعتبر نافذة 

هامة وملتقى سنويا للمزارعين والباحثين والمهتمين بشجرة نخيل التمر وصناعاتها.

الرعاية  بفضل  عشرة  الحادية  دورته  في  المهرجان  إليه  وصل  الذي  الكبير  بالمستوى  سعادته  وأشاد 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  من  الكبير  واالهتمام  الكريمة 
شؤون الرئاسة، حيث منح سموه شجرة نخيل التمر اهتماما خاصا ومنح القائمين والعاملين في قطاع نخيل 
التمر حافزا كبيرا للعمل بإخالص لالرتقاء بهذا القطاع محليا وعربيا وعالميا، زراعة وتسويقا وتصنيعا.

كما أكد مهرجان ليوا عجمان للرطب يعدّ منصة هامة للتواصل مع المزارعين والباحثين للترويج للجائزة ونشر 
ثقافتها واستقطاب أكبر عدد من المشاركات، ومن هذا المنطلق جاءت مشاركة الجائزة في هذا الملتقى منذ 
دورته األولى في العام 2011. وأن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الجائزة الهادفة إلى تعزيز وجودها في كافة 

األنشطة والفعاليات الخاصة بنخيل التمر والقطاع الزراعي عامة.

وقال األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي: “إن األهداف المرجوة من المشاركة 
في مهرجاني ليوا للرطب وليوا عجمان للرطب قد تحققت، حيث استطاعت الجائزة من استقطاب عدد كبير 
من المزارعين والباحثين للمشاركة في فئاتها والتنافس على جوائزها القيّمة، كما نجحت بالترويج لثقافة 
نخيل التمر وأهمية الشجرة المباركة من الناحية الغذائية واالقتصادية والتراثية، وهو أحد األهداف الهامة 

للجائزة.
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لتعزيــز مكانتهــا العالميــة وإبــراز الــدور الرائــد لدولــة اإلمــارات 
فــي قطــاع نخيــل التمــر..

فــي  تشــارك  التمــر  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  جائــزة 
بإيطاليــا...  )  2015 ميانــو  اكســبو   ( مهرجــان 

تعزيزا لمكانتها العالمية الرائدة، وتأكيدا على دورها الفاعل في قطاع نخيل التمر على الصعيد الدولي، 
شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في فعاليات مهرجان اكسبو ميالنو في إيطاليا من خالل جناح 

خاص تم تصميمه خصيصا لهذه المناسبة، وذلك في الفترة من 13 ولغاية 21 سبتمبر 2015 .

باعتبارها  العالمي  الصعيد  على  الجائزة  حققته  الذي  الكبير  والتطور  النجاح  بعد  المشاركة  هذه  وتأتي 
الجائزة األولى المتخصصة بنخيل التمر على مستوى العالم، وبعد أن تبوأت مكانة رائدة في هذا القطاع 
في  للمشاركة  واألجانب  العرب  والخبراء  واألكاديميين  والمزارعين  الباحثين  أهم  استقطاب  على  وعملت 

السبع. فئاتها وعلى مدى دوراتها  كافة 

لنخيل  الدولية  العام لجائزة خليفة  األمين  زايد  الدكتور عبدالوهاب  أكد  المشاركة  الهدف من هذه  وحول 
التمر، أن مشاركة الجائز في فعاليات اكسبو ميالنو، تأتي لترجمة رؤية القيادة الحكيمة في دولة اإلمارات 
بتعزيز مكانتها العالمية ودورها الريادي في كافة الميادين وترجمة ألفكار صاحب الجائزة وراعيها صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، في إبراز جهود الدولة الهادفة إلى االرتقاء 
بقطاع نخيل التمر، وضمن الدعم الكبير الذي تحظى به الجائزة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن 
التي  الكريمة  والرعاية  والمتابعة  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  ولي عهد  نهيان  آل  زايد 
شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  من  الجائزة  بها  تحظى 
ضمن  الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  توجيهات  على  وبناء  الرئاسة، 
استراتيجة الجائزة الهادفة إلى نشر ثقافتها على المستوى العالمي، وتطوير البحث العلمي الخاص بقطاع 

التمر انتاجا وتسويقا وتصنيعا. نخيل 
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لتعزيــز مكانتهــا العالميــة وإبــراز الــدور الرائــد لدولــة اإلمــارات 
فــي قطــاع نخيــل التمــر..

فــي  تشــارك  التمــر  لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  جائــزة 
بإيطاليــا...  )  2015 ميانــو  اكســبو   ( مهرجــان 

تعزيزا لمكانتها العالمية الرائدة، وتأكيدا على دورها الفاعل في قطاع نخيل التمر على الصعيد الدولي، 
شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في فعاليات مهرجان اكسبو ميالنو في إيطاليا من خالل جناح 

خاص تم تصميمه خصيصا لهذه المناسبة، وذلك في الفترة من 13 ولغاية 21 سبتمبر 2015 .

باعتبارها  العالمي  الصعيد  على  الجائزة  حققته  الذي  الكبير  والتطور  النجاح  بعد  المشاركة  هذه  وتأتي 
الجائزة األولى المتخصصة بنخيل التمر على مستوى العالم، وبعد أن تبوأت مكانة رائدة في هذا القطاع 
في  للمشاركة  واألجانب  العرب  والخبراء  واألكاديميين  والمزارعين  الباحثين  أهم  استقطاب  على  وعملت 

السبع. فئاتها وعلى مدى دوراتها  كافة 

لنخيل  الدولية  العام لجائزة خليفة  األمين  زايد  الدكتور عبدالوهاب  أكد  المشاركة  الهدف من هذه  وحول 
التمر، أن مشاركة الجائز في فعاليات اكسبو ميالنو، تأتي لترجمة رؤية القيادة الحكيمة في دولة اإلمارات 
بتعزيز مكانتها العالمية ودورها الريادي في كافة الميادين وترجمة ألفكار صاحب الجائزة وراعيها صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، في إبراز جهود الدولة الهادفة إلى االرتقاء 
بقطاع نخيل التمر، وضمن الدعم الكبير الذي تحظى به الجائزة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن 
التي  الكريمة  والرعاية  والمتابعة  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  ولي عهد  نهيان  آل  زايد 
شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  من  الجائزة  بها  تحظى 
ضمن  الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  توجيهات  على  وبناء  الرئاسة، 
استراتيجة الجائزة الهادفة إلى نشر ثقافتها على المستوى العالمي، وتطوير البحث العلمي الخاص بقطاع 

التمر انتاجا وتسويقا وتصنيعا. نخيل 

وأهداف  لثقافة  للترويج  مناسبة  وبيئة  يعتبر فرصة هامة  اكسبو ميالنو  أن مهرجان  إلى  وأشار سعادته 
الجائزة، واستقطاب الخبراء والباحثين والمزارعين من مختلف دول العالم للمشاركة في فعاليات الجائزة 
واثرائها باألبحاث والدراسات، ما يسهم في النهوض بقطاع نخيل التمر وتطوير شجرة النخيل في جميع 

الجائزة لتحقيقها. التي تأسست  النتائج  إلى  المرجوة والوصول  جوانبها، لتحقيق األهداف 

وَحِفَل برنامج الجائزة خالل مشاركتها في اكسبو ميالنو بالعديد من األنشطة الهادفة، حيث تضمن محاضرة 
التي حققتها ومساهمتها  الجائزة وفئاتها وأهدافها والنجاحات  العام عن  للدكتور عبدالوهاب زايد األمين 
والمالية  اإلدارية  اللجنة  رئيس  الكعبي  هالل  للدكتور  ومحاضرة  التمر،  نخيل  بقطاع  لإلرتقاء  البناءة 
السياسات  بفضل  وتقدم  تطور  من  القطاع  هذا  حققه  وما  اإلمارات  في  التمر  نخيل  واقع  عن  بالجائزة، 
الحكيمة للدولة حرضها على نشر المساحات الخضراء وحماية البيئة، ومحاضرة للدكتورة ساندارا بييزك 
العلم الحديث  إليها  التي توصل  النخيل بين الحاضر والمستقبل وأحدث األساليب  حول استخدام مخلفات 
العالم خالل  النخلة في عيون  إلى إطالق نسخة خاصة من مسابقة  الصدد، باإلضافة  واألبحاث في هذا 
اكسبو ميالنو 2015، حيث تم تخصيص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثالثة األولى، كما قامت الجائزة 
أجنحة  ومدراء  الزوار  على  المعرض  خالل  توزيعه  تم  اإليطالية  باللغة  بالجائزة  خاص  بروشور  بطباعة 

العالم. 148 دولة حول  المشاركة وعددها  الدول 

وفي مسابقة التصوير الفوتوغرافي الخاصة باكسبو ميالنو، فاز بالمركز األول سيول بيرينغوال كرير، وحصل 
على مبلغ 5000 يورو، وجاء في المركز جيري فير دومين وحصل على مبلغ 3000 يورو، فيما حل في المركز 

الثالث يوسف الزعابي وحصل على مبلغ 2000 يورو، كما حصل كاًل من الفائزين الثالثة على درع الجائزة.

وإضافة إلى مسابقة التصوير نظمت الجائزة خالل مشاركتها معرضا للتصوير الفوتوغرافي تضمن الصور الفائزة 
بالمراكز الثالث األولى في مسابقة التصوير الفوتوغرافي )النخلة في عيون العالم( خالل دوراتها الست السابقة.
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بمكرمــة مــن منصــور بــن زايــد .. وتنظيــم جائــزة خليفــة 
التمــر... لنخيــل  الدوليــة 

للتمــور  األول  المهرجــان  لفعاليــات  وتميــز  نجــاح 
ســيوة واحــة  فــي  المصريــة 

حضــور جماهيــرى كبيــر وتغطيــة إعالميــة عربيــة ودوليــة 
واســعة...

الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  من  بمكرمة 
وتنظيم جائزة خليفة الدولية للنخيل واالبتكار الزراعي، حقق المهرجان األول للتمور المصرية في واحة 

واسعة. ودولية  إعالمية عربية  وتغطية  ومميزا وحظي بحضور جماهيري ضخم  كبيرة  نجاحا  سيوة، 

وفي ختام المهرجان الذي انعقد في الفترة من 8 - 10 أكتوبر 2015 كرمت جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر واالبتكار الزراعي، الفائزين في كافة فئات مسابقة زراعة وإنتاج نخيل التمر التي أطلقتها الجائزة 
دائما  المتحدة ستظل  العربية  اإلمارات  دولة  أن  المصرية على  قبائل سيوة  وأكد شيوخ  المهرجان.  خالل 
عنوانَا للبهجة فى نفوس المصريين من خالل ما تدشنه من مشروعات تنموية وما تطرحه من مبادرات 
تستهدف النهوض بالمواطن المصرى فى ربوع أرض الكنانة. وأشاد شيوخ القبائل بموقف دولة اإلمارات 
ودعمها لتحقيق اإلستقرار فى مصر مؤكدين على أن “روح زايد الخير” ستظل حاضرة دائما فى الذاكرة 
الجمعية المصرية بما تحمله من خير و نماء تعوّد عليه المصريون وحفظوه فى قلوبهم ودَا وحبَا وعرفانَا.
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وحضر المهرجان معالي عالء أبو زيد محافظ مرسى مطروح، والدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام لجائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر،وممثلون عن مختلف الوزارات المصرية وكذلك عن منظمة األغذية و الزراعة 

“الفاو” ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” وشيوخ وأبناء قبائل سيوة ومرسى مطروح.

وأكد معالي عالء ابو زيد على أن المواقف التاريخية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ستظل محفورة فى 
 42 بالذكرى  يحتفلون  وهم  والعرب  للمصريين  يمكن  وال  والعزة،  الفخر  من  بمداد  المصريين  نفوس 
إلنتصارات أكتوبر المجيدة اال أن يقفوا إجالال وترحمَا على روح المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد”طيب 

اهلل ثراه” مستذكرين بعز وشموخ قولته المأثورة “النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي”.

وأشار معاليه إلى أن هذه الروح تتدفق عطاَء من القيادة الرشيدة فى دولة اإلمارات ممثلة بصاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  واخوانهم  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبى  عهد 
األعلى لإلتحاد حكام اإلمارات، قائال “إن مستثمرين من دولة اإلمارات بصدد تدشين مشروعات عمالقة في 
محافظة مرسى مطروح تبلغ قيمتها عشرة مليارات جنيه مصري فى قطاعات تنموية مختلفة فى مقدمتها 

القطاع السياحى”.

يمثل نقطة  الذى  المهرجان  برعاية هذا  نهيان  آل  زايد  الشيخ منصور بن  كما ثمن معاليه مكرمة سمو 
إنطالق لمسيرة الشجرة المباركة فى واحة سيوة، بل وعلى مستوى جمهورية مصر العربية، معربَا عن 

التمور. أمله فى أن يكون هذا المهرجان حدثَا سنويَا بارزا ينهض بزراعة وإنتاج و تصنيع 
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من جانبها أكدت المهندسة حنان الحضرى والتي ألقت كلمتها نيابة عن وزير التجارة والصناعة المصري، 
عمق العالقات التاريخية والتعاون بين البلدين الشقيقين، وإمتنانها لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

على هذه المكرمة، وفخرها بنجاح المهرجان وسط مشاركة جماهيرية عريضة من أهالي سيوة.

وبدوره أكد الدكتور عبد الوهاب زايد حرص جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر برئاسة معالي الشيخ نهيان 
مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على ترجمة توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان فى دعم مزارعي النخيل فى واحة سيوة، وهذا ما تحقق من خالل المحاضرات وورش العمل التى 
قدمها عدد من خبراء الجائزة على مدى يومين للمزارعين باإلضافة الى الزيارات الميدانية واإلرشادية التى 
العلمية والتطبيقية في رعاية الشجرة  المزارع وتناولت أحدث الطرق واألساليب  الخبراء لعدد من  قام بها 

المباركة ورفع إنتاجيتها سنويَا، وكذلك تطوير الصناعات الحرفية القائمة على منتجات شجرة النخيل.

زراعة  فائزين فى مجاالت مختلفة حول  المهرجان تضمن تكريما لعشرة  إن  للجائزة:  العام  األمين  وقال 
النخيل والتميز فى إنتاج التمور والحرف اليدوية والمشغوالت التراثية المرتبطة بالشجرة المباركة، وحصل 
كل منهم على عشرين ألف جنيه مصري، وأوضح أن قائمة الفائزين شملت كال من: مصطفى اسماعيل 
زراعات  لتطوير  مقدم  بحث  أفضل  جائزة  أما  “سيوي”،  صنف  للتمور  منتج  مزارع  أفضل  فئة  فى  عثمان 
النخيل وتقنيات التمور فكانت من نصيب الدكتور سعد عبد الوهاب يونس رزقه، وفاز محمد حميدة بيبى 
بجائزة أفضل نموذج لمنتج فلكلوري من المواد السليولوزية للنخيل، كما فاز عمر عبد اهلل أبو بكر راجح 
والشهير بالشيخ عمر راجح، ممثل مشايخ أهالي سيوة بجائزة أفضل مزارع نخيل يقتنى أصنافا متعددة 
بينما  الرحمن،  عبد  بها مرسي محمد  ففاز  تقنيات مستخدمة  الرابعة ألفضل  الفئة  أما  التمر،  نخيل  من 
من  واإلستفادة  مطبقة  عضوية  زراعة  أفضل  حول  كانت  والتى  المسابقة  من  السادسة  الفئة  حجب  تم 
المخلفات، والفئة السابعة ألفضل منتج من التمور فاز بها عبد الغنى كمال أبو كرم، بينما فاز فى الفئة 
الثامنة ألفضل مصنع وبيت تعبئة تمور بالل محمد بالل، بينما فازت فاطمة هالل محمد بجائزة أفضل 
األول  المهرجان  واألخيرة في مسابقة  العاشرة  والجائزة  الواحة،  نساء  وتعبئة من تصميم  تغلفة  عبوات 

للتمور المصرية فكانت من نصيب  محمد بن عمر إدريس عثمان حبون، والشهير بشاكر حبون.
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كما أكد الفائزون أن لجنة تحكيم المهرجان التى إختارتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، ومعايير تقييم 
جاءت  النتائج  وأن  المشاركين،  قبل  من  ورضا  كبير  وتقدير  ثقة  محل  كانت  أداءها  وطريقة  اللجنة  تلك 
لتعكس واقع الحال فى مجال زراعات التمور فى الواحة مما زاد من مصداقية المهرجان والقائمين عليه.

وقد تم تنظيم معرض شامل للتمور والمنتجات الزراعية في سيوة إفتتحه معالي محافظ مرسى مطروح، 
بمشاركة 110 عارضين قدموا صورة شاملة حول تطور الزراعة فى واحة سيوة والتى إحتفلت من خالل 

هذا المهرجان بما يطلق عليه “يوم الحصاد” الذي يتم خالله االحتفاء بالشجرة المباركة.

وكانت اللجنة العلمية للمهرجان قد عقدت إجتماعاتها وعلى مدار األيام التي سبقت المهرجان، بعد اإلنتهاء 
من إستالم العينات وإغالق باب التقدم للمشاركة في مسابقة المهرجان، حيث قامت بتقييم المشاركات في 

كافة الفئات والتي تجاوزت 70 مشاركة، في إقبال مشهود على المهرجان  في عامه األول. 

كما امتدت فعاليات المهرجان لتشمل إقامة معرض بمركز الصناعات الحرفية بسيوة بحضور عدة وزارات 
وهيئات حكومية ومشاركة 110 عارضا من مختلف القطاعات، كما شاركت وزارة التعاون الدولي في مصر 
بعدة أنشطة خالل المهرجان، من ضمنها مشروع منتج ريف مصر والذي يعد مدخال تنمويا لدعم الحرف 

اليديوية وصناعة التمور بمصر.

الندوات العلمية..
أقيم على هامش المهرجان األول للتمور 
تناول  المصرية في سيوة، مؤتمرا علميا 
مجال  في  هامة  رئيسية  محاور  عدة 
التمور،  وتسويق  وزراعة  وإنتاج  صناعة 
وشمل  للمهرجان.  الرئيس  الهدف  وهي 
جلسات  وأدار  جلسات.   4 العلمي  المؤتمر 
سمير  الدكتور  من  كال  العلمية  المؤتمر 
الدولية للنخيل،  شاكر ممثال عن الشبكة 
والدكتور موالي سدرة الخبير الدولي في 
قطاع التمور، األستاذ تميم الضوي مدير 
التسويق بالمجلس التصديري للصناعات 
نظام  المحسن  عبد  والدكتور  الغذائية، 
األغذية.  تكنولوجيا  معهد  مستشار 
من  نخبة  العلمية  الجلسات  في  وشارك 
العلماء والخبراء الدوليين في مجال نخيل 

التمر وصناعاته،
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وتناولت الدراسات عدة محاورة أهمها: إنتاج التمور عالية الجودة ، ودراسة لمتطلبات السوق، معامالت ما 
بعد الحصاد والقيمة المضافة، وأخيرا الرؤى المستقبلية لتطوير التمور والنخيل.

وتضمنت  الجودة(  عالية  تمور  )إنتاج  عنوان  تحت  الشاكر،  سمير  الدكتور  برئاسة  األولى  الجلسة  وجاءت 
لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العام  األمين  زايد  عبدالوهاب  الدكتور  قدم  حيث  العمل،  أوراق  من  العديد 
التمر نبذة عن الجائزة، وأهم ما حققته من انجازات، كما قدم الدكتور محمد اوحسين ورقة عمل بعنوان 
اليونيدو في تنمية  )دور  الدكتور عادل صبري بورقة عمل عن  )التغذية والوقاية من األمراض(، وشارك 
قطاع النخيل – التحديات والمقترحات(، ورقة عمل للدكتور محمد فرج بعنوان )زراعة النخيل وانتاج التمور 
عماد  التمر  )نخيل  بعنوان  الشرباصي  شريف  للدكتور  عمل  أوراق  إلى  إضافة  والمأمول(،  الواقع  بمصر- 
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نوبار. للدكتور جورج 
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توصيات المهرجان األول للتمور المصرية في سيوة
تقدم المشاركون والعارضون ووزارة الصناعة والتجارة ومنظمة اليونيدو لألمم المتحدة والمجتمع المدني 
نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  إلى  والثناء  بالشكر  مطروح،  مرسى  ومحافظة  المنطقة  وشيوخ 
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على مبادرته الكريمة بتنظيم المهرجان األول للتمور 
بين  الطيبة  والعالقات  التنموية  المشاريع  إطار  في  الكريمة  المبادرة  هذه  تأتي  حيث  بسيوة،  المصرية 

المتحدة. العربية  اإلمارات  ودولة  العربية  جمهورية مصر 

يقام . 1 أن  التمر على  لنخيل  الدولية  بتنظيم من جائزة خليفة  المهرجان حفال سنويا  أن يكون  يقترح 
مطروح. بمحافظة  سيوة  واحة  في  القادمة  السنة 

نظرا لريادة دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال زراعة النخيل وانتاج التمور عامة وجودة منتجها . 2
في مجال التصنيع والتعليب والتصدير، فإنه يقترح أن تتكلف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بحل 

مشاكل وتشغيل مصنع التمور الوحيد في سيوة.
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برعاية نهيان مبارك آل نهيان...
الدوليــة  خليفــة  لجائــزة  الثامنــة  الــدورة  فعاليــات  وضمــن 

التمــر... لنخيــل 
التصوير  مسابقة  من  السابعة  النسخة  إطاق 

الضوئي ) النخلة في عيون العالم (

                

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس أمناء 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، أعلنت األمانة العامة للجائزة عن فتح باب المشاركة في النسخة السابعة 
لمسابقة التصوير الضوئي )النخلة في عيون العالم( 2016. بدءا من األول من أكتوبر ولغاية 31 ديسمبر 

.2015

وتهدف المسابقة التي يتم تنظميها بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي إلى تعزيز 
عالقة اإلنسان بشجرة نخيل التمر وتنمية وعي الجمهور بأهمية هذه الشجرة، إضافة إلى تبادل الخبرات 
بين المصورين من هواة ومحترفين في العالم، وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لنخيل التمر.

لنخيل  الدولية  لجائزة خليفة  العام  األمين  زايد  الدكتور عبدالوهاب  قال  المناسبة،  بهذه  له  وفي تصريح 
التمر: إن باب االشتراك في  المسابقة مفتوح لكافة المصورين من هواة ومحترفين من كافة دول العالم، 
وضمن اآللية المحددة التي وضعتها لجنة تحكيم المسابقة، والتي تضم  معايير وشروطا محددة للمشاركة، 
ولم  بالمسابقة  المشاركة خاصة  الصور  تكون  أن  أهمها  ومن  المسابقة،  الهدف من  معها  يتحقق  بحيث 
يسبق نشرها أو المشاركة بها في مسابقات أخرى، وأن تكون الصور ملتقطة بكاميرا احترافية، حيث لن 
تقبل الصور الملتقطة بأجهزة الهاتف واألجهزة األخرى، ويجب أن تكون الصور من تصوير المشارك نفسه.
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تقبل الصور الملتقطة بأجهزة الهاتف واألجهزة األخرى، ويجب أن تكون الصور من تصوير المشارك نفسه.

وأكد د.عبدالوهاب زايد، أن النجاح الكبير واالنتشار الواسع لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والريادة التي 
ايجابا على  التمر، قد انعكس  المتخصصة بنخيل  الجائزة األولى  العالم، باعتبارها  حققتها على مستوى 
مسابقة التصوير الضوئي التي تشهد في كل دورة تطورا كبيرا وآفاقا جديدة، بعد أن  أسست لفكر جديد 
تبرز  لتقديم صورة فنية  والمحترفين  الهواة  التصوير، وعملت على تحفيز واستقطاب  ومبتكر في عالم 
ارتباط  على  والتشجيع  الشجرة،  بأهمية هذه  الوعي  وتنمية  بها،  اإلنسان  وعالقة  وجمالها  النخلة  أهمية 

والزراعة. باألرض  اإلنسان 

إقباال واسعا، قياسا على ما حققته  المسابقة  السابعة من  الدورة  أمله في أن تشهد  وأعرب سعادته عن 
المسابقة وعلى مدى ست  المشاركة في  الصور  إجمالي عدد  بلغ   السابقة، حيث  الدورات  المسابقة في 
دورات )5765( صورة لمصورين محترفين وهواة من 44 دولة حول العالم، ما يؤكد على االهتمام الكبير 

والمساهمة في تفوقها. فيها  المشاركة  المصورين على  العديد من  بالمسابقة وحرص 

وأوضح سعادة األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، أن مسابقة )النخلة في عيون العالم( قد 
المتنوعة  الفنية  الصور  من  ضخم  أرشيف  تأسيس  في  فساهمت  ألجلها؛  تأسست  التي  أهدافها  حققت 
والغذائية،  والتراثية  االقتصادية  وأهميتها  مكانتها  من  عزز  ما  وصناعاتها،  التمر  نخيل  بشجرة  الخاصة 
ودراساتهم. أبحاثهم  داللة الستخدامها في  وذات  نوعية  واألكاديميين بصور  الباحثين  تزويد  إلى  إضافة 

وقد رصدت األمانة العامة للجائزة مبلغ 45 ألف درهم للفائزين بالمراكز الثالثة األولى، حيث يحصل الفائز 
بالمركز األول على مبلغ 20 ألف درهم، الثاني 15 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 10 آالف 
درهم، إضافة إلى شهادة تقدير ودرع تذكاري لكل منهم. كما تقوم إدارة الجائزة بإصدار خاص يضم أجمل 

50 صورة من إجمالي المشاركات في ألبوم فخم احتفاء بالنخلة والمشاركين في المسابقة.

وتقوم لجنة فنية متخصصة بإشراف رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي بفرز وتحكيم الصور 
المشاركة، ويتم اإلعالن عن الصور الفائزة خالل شهر فبراير 2016 ، كما سيقام معرضا للصور الفائزة 
والمميزة على هامش الحفل السنوي للجائزة، كما سيتم تكريم الفائزين في حفل خاص برعاية كريمة 
من معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس أمناء جائزة 

خليفة الدولية لنخيل التمر.
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صدر عن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر..
عدد جديد ومميز من مجلة الشجرة المباركة...

أصدرت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في سبتمبر 2015 عددا جديدا ومميزا من مجلة 
والدارسين  للباحثين  العلمية  الروافد  أهم  أحد  وتشكل  التمر،  نخيل  بقطاع  تعنى  التي  المباركة  الشجرة 

والمزارعين.

واحتوى العدد الجديد الذي صدر باللغة العربية واالنجليزية على العديد من األخبار والدراسات والتقارير ذات 
الصلة بنخيل التمر والقطاع الزراعي.

والذي تشرف  السابعة،  التمر بدورتها  لنخيل  الدولية  الختامي لجائزة خليفة  الحفل  لفعاليات  العدد  ووثق 
بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حيث قام 
سموه بتكريم الفائزين بالمراكز األولى بفئات الجائزة الخمس، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات التي 

ساهمت في تطوير قطاع النخيل على المستويين العربي والعالمي.

األغذية  )باعتراف منظمة  تفيد  بمنحها شهادة  اإلمارات  دولة  الذي حققته  الجديد  لإلنجاز  العدد  وثق  كما 
المتحدة  العربية  التمر بالعين وليوا باإلمارات  )الفاو( بنظام واحات نخيل  المتحدة  التابعة لألمم  والزراعة 
نظاما زراعيا ذا أهمية عالمية ويعد تراثا إنسانيا للجيل الحاضر وأجيال المستقبل(، حيث تسلم سمو الشيخ 

منصور بن زايد خالل الحفل السنوي الشهادة من معالي جوزيه غرازيانو المدير العام لمنظمة الفاو.

وفي تقديمه للعدد أكد معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس 
مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، الرئيس الفخري لمجلة الشجرة المباركة، أكد أن المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه، منح شجرة النخيل اهتماما خاصا، وكان حريصا على توسيع 
الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن البيئي، وكانت شجرة نخيل التمر من أهم العناصر النباتية التي غطت 

مساحات واسعة من األرض التي تحولت بفضل تلك الجهود من أرض جرداء إلى جنة خضراء.
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مساحات واسعة من األرض التي تحولت بفضل تلك الجهود من أرض جرداء إلى جنة خضراء.

وأضاف معاليه: )على نهج زايد رحمه اهلل، سار خليفته صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
عهده  في  التمر  نخيل  شجرة  وحظيت  المجاالت،  كافة  في  والبناء،  التنمية  مسيرة  فواصل  اهلل،  حفظه  الدولة 
باهتمام كبير ورعاية خاصة، وكانت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واحدة من مكارم سموه في هذا المجال.(

وساهمت  كبيرين  ونجاحا  تطورا  إنشائها  ومنذ  حققت  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أن  إلى  وأشار 
على  مرموقة  مكانة  واحتلت  والعالمي  العربي  المستويين  على  التمر  نخيل  قطاع  تطوير  في  بفاعلية 
الصعيد العالمي، وذلك بفضل الرعاية الكريمة لصاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان حفظه اهلل، وكذلك بفضل االهتمام الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، حيث منح سموه اهتماما خاصا للجائزة ووجه دائما 

النخيل. لالرتقاء بقطاع  بضرورة تطويرها وممارسة دورها 

وأكد معالي رئيس مجلس أمناء الجائزة أن مكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وتشريفه لحفل تكريم الفائزين بالدورة السابعة، هو تأكيد على اهتمام 
سموه الكبير بقطاع نخيل التمر ومتابعة سموه للجائزة وحرصه على تقديم كافة أساليب الدعم للبحث 
العلمي الخاص بالشجرة المباركة واختتم معاليه بالقول: )ونحن وبعد أن عقدنا العزم على المحافظة على 
المباركة  الشجرة  مجلة  تطوير  على  أيضا  حريصون  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  والتميز  الريادة 
أبحاث  من  صفحاتها  على  ينشر  ما  خالل  من  والدارسين  والمزارعين  للباحثين  الموثوق  المرجع  لتبقى 

ودراسات بأسلوب علمي ومهني يواكب أدوات العصر ويلبي الطموحات.

من جانبه وفي تقديمه للعدد أكد سعادة األستاذ الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية 
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لنخيل التمر، المشرف العام على المجلة، أكد أن المرحلة الجديدة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والتي 
تتمثل في تحقيق انتشار أوسع للجائزة، واطالق ورعاية العديد من الفعاليات، إضافة إلى مشاركاتها في 
األنشطة المحلية والعالمية، تأتي للتأكيد على اهتمام القيادة الرشيدة في دولة اإلمارات بالقطاع الزراعي 
عموما وشجرة نخيل التمر على وجه الخصوص، وريادتها في هذا الجانب، وتترجم لتوجيهات وأفكار صاحب 
الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، وكذلك لالهتمام 
الخاص لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث منح سموه قطاع نخيل التمر اهتماما خاصا، 
الدولية  النخيل وجائزة خليفة  آل نهيان بقطاع  الشيخ منصور بن زايد  إلى متابعة واهتمام سمو  إضافة 

لنخيل التمر، والذي يعد من أهم الحوافز التي أدت لهذا النجاح والتميز.

وأشار سعادته على أن توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، للمشاركة في مهرجان اكسبو ميالنو 
2015 بإيطاليا، تأتي ضمن اهتمامات القيادة الرشيدة بالجائزة لتعزيز مكانتها على الصعيد الدولي، ونشر 
ثقافتها بشكل أوسع.. تلك المشاركة التي حققت كافة األهداف المرجوة منها من خالل مشاركة الجائزة 

الناجحة في فعاليات المعرض. 

الباحثين  لكافة  الجزيل  بالشكر  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العام  األمين  تقدم  كلمته  ختام  وفي 
وتميزها.  نجاحها  أسباب  وأحد  أركانها  أهم  يعتبرون  والذين  المجلة  في  والمساهمين 

وقد اشتمل العدد الجديد، على تغطية واسعة ألنشطة ومشاركات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في 
األول  المصرية  التمور  لمهرجان  الجائزة  تنظيم  ومنها  والدولية،  والعربية  المحلية  الفعاليات  من  العديد 
بسيوة، بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد، ومشاركة الجائزة في اكسبو ميالنو 2015، ومشاركتها 

في مهرجان ليوا للرطب وليوا عجمان للرطب.

كما ضم العدد بين دفتيه العديد من الدراسات واألبحاث العلمية المتخصصة، ذات الصلة بقطاع نخيل التمر 
باللغتين العربية واإلنجليزية، حيث نشرت المجلة بحثا بعنوان )أهمية الحوافز المادية في برامج مكافحة 
للدكتور رضا  للتمر(  االلكتروني  )التسويق  وتقريرا حول  السعود،  أحمد  للدكتور  الحمراء(  النخيل  سوسة 
عبدالحكيم، إلى جانب العديد من الدراسات واألبحاث باللغة واإلنجليزية التي تعتبر إضافة نوعية إلى قطاع 

نخيل التمر، كما احتوى العدد على مجموعة مميزة من الصور ذات الصلة بنخيل التمر.

حضــور فاعــل لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر فــي 
معــرض النخلــة الرابــع..

ضمن استراتيجتها الهادفة، وحرصها على التواجد الفاعل في كافة األنشطة والفعاليات ذات الصلة بشجرة 
مدينة  في  أقيم  الذي  الرابع،  النخلة  في معرض  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  التمر، شاركت  نخيل 
الجائزة بجناح خاص عرضت من  2015. وتمثلت مشاركة  أكتوبر   10 إلى   7 الفترة من  دبا الحصن خالل 
خالله لعدد من المطبوعات التي تضمنت توثيقا ألنشطة الجائزة وانجازاتها على مدى سبع سنوات هو عمر 
الجائزة. وحظي جناح الجائزة بزيارة عدد كبير من الزائرين والمهتمين بشجرة نخيل التمر، حيث تم تقديم 
فيها.  الترشح  ومعايير  وشروط  فئاتها  في  للمشاركة  الترشح  وكيفية  وأهدافها  الجائزة  عن  وافيا  شرحا 
المزارعين  إلى تزويد  التمر، إضافة  الخاصة بشجرة نخيل  الكتيبات والبروشورات  كما تم توزيع عدد من 

الجديدة. للدورة  الترشح  والباحثين باستمارات 

وحول هذه المشاركة أوضح سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر إلى 
أن هذه المشاركة تأتي ضمن اهتمامات وأنشطة الجائزة وحرصها على التواجد والمشاركة بكافة الفعاليات 
الخاصة بالشجرة المباركة، تعزيزا لدورها على األصعدة المحلية والعربية والدولية، وتأكيدا على أهدافها 

الرامية إلى اإلرتقاء بقطاع نخيل التمر، وتقديم كل ما يساهم في تطوير هذا القطاع.

وأكد األمين العام، أن الجائزة ومن خالل هذه المشاركات تعمل على نشر ثقافة نخيل التمر بشكل أوسع، 
إضافة إلى مبادراتها في دعم ورعاية كافة المشاريع الهادفة التي تؤدي إلى إضافة كل ما هو مفيد ومثمر 

وبما يعود بالنفع على قطاع نخيل التمر وكافة العاملين فيه.

وأشار إلى أن مشاركة الجائزة في معرض اكسبو ميالنو 2015 في إيطاليا مؤخرا، إضافة إلى رعاية الجائزة 
لمهرجان التمور المصرية األول في سيوة، تأتي ضمن اهتمام الجائزة وحرصها على دعم قطاع نخيل التمر 
على المستوى العالمي وتعريف كافة الشعوب بأهمية هذه الشجرة اقتصاديا وزراعيا وغذائيا وتراثيا، وإبراز 
الدور الرائد لدولة اإلمارات العربية المتحدة في هذا الجانب باعتبارها الدولة األولى على مستوى العالم بزراعة 
نخيل التمر، كما تصنف األولى عالميا من حيث الفعاليات والمشاريع الخاصة بتطوير هذا القطاع واالرتقاء به.
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حضــور فاعــل لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر فــي 
معــرض النخلــة الرابــع..

ضمن استراتيجتها الهادفة، وحرصها على التواجد الفاعل في كافة األنشطة والفعاليات ذات الصلة بشجرة 
مدينة  في  أقيم  الذي  الرابع،  النخلة  في معرض  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  التمر، شاركت  نخيل 
الجائزة بجناح خاص عرضت من  2015. وتمثلت مشاركة  أكتوبر   10 إلى   7 الفترة من  دبا الحصن خالل 
خالله لعدد من المطبوعات التي تضمنت توثيقا ألنشطة الجائزة وانجازاتها على مدى سبع سنوات هو عمر 
الجائزة. وحظي جناح الجائزة بزيارة عدد كبير من الزائرين والمهتمين بشجرة نخيل التمر، حيث تم تقديم 
فيها.  الترشح  ومعايير  وشروط  فئاتها  في  للمشاركة  الترشح  وكيفية  وأهدافها  الجائزة  عن  وافيا  شرحا 
المزارعين  إلى تزويد  التمر، إضافة  الخاصة بشجرة نخيل  الكتيبات والبروشورات  كما تم توزيع عدد من 

الجديدة. للدورة  الترشح  والباحثين باستمارات 

وحول هذه المشاركة أوضح سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر إلى 
أن هذه المشاركة تأتي ضمن اهتمامات وأنشطة الجائزة وحرصها على التواجد والمشاركة بكافة الفعاليات 
الخاصة بالشجرة المباركة، تعزيزا لدورها على األصعدة المحلية والعربية والدولية، وتأكيدا على أهدافها 

الرامية إلى اإلرتقاء بقطاع نخيل التمر، وتقديم كل ما يساهم في تطوير هذا القطاع.

وأكد األمين العام، أن الجائزة ومن خالل هذه المشاركات تعمل على نشر ثقافة نخيل التمر بشكل أوسع، 
إضافة إلى مبادراتها في دعم ورعاية كافة المشاريع الهادفة التي تؤدي إلى إضافة كل ما هو مفيد ومثمر 

وبما يعود بالنفع على قطاع نخيل التمر وكافة العاملين فيه.

وأشار إلى أن مشاركة الجائزة في معرض اكسبو ميالنو 2015 في إيطاليا مؤخرا، إضافة إلى رعاية الجائزة 
لمهرجان التمور المصرية األول في سيوة، تأتي ضمن اهتمام الجائزة وحرصها على دعم قطاع نخيل التمر 
على المستوى العالمي وتعريف كافة الشعوب بأهمية هذه الشجرة اقتصاديا وزراعيا وغذائيا وتراثيا، وإبراز 
الدور الرائد لدولة اإلمارات العربية المتحدة في هذا الجانب باعتبارها الدولة األولى على مستوى العالم بزراعة 
نخيل التمر، كما تصنف األولى عالميا من حيث الفعاليات والمشاريع الخاصة بتطوير هذا القطاع واالرتقاء به.



60

تعزيزا لمكانتها ودورها الرائد...
مشاركة فاعلة لجائزة خليفة الدولي لنخيل التمر في 
المعرض الدولي للتمور  بآرفود بالمملكة المغربية.

بناء على توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان زير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس مجلس 
أمناء جائزة خليفة الدولة لنخيل التمر، وضمن استراتيجية الجائزة الهادفة إلى دعم قطاع النخيل واالرتقاء 
به محليا وعربيا وعالميا، وتأكيدا على مكانتها الرائدة في هذه القطاع، وحرصها على المشاركة في كافة 
المهرجانات والفعاليات الخاصة بالشجرة المباركة، شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بفاعلية في 
فعاليات النسخة السادسة للمعرض الدولي للتمور  بمدينة أرفود بالمملكة المغربية الشقيقة، في الفترة 
من 29 أكتوبر ولغاية األول من نوفمبر 2015، وذلك من خالل جناح خاص عرضت فيه عددًا من المطبوعات 
والوثائق التعريفية بالجائزة التي ترصد لمسيرتها المتألقة على مدى ثماني سنوات على مستوى اإلنجازات 
المباركة، حيث أضحت قبلة  النخلة  العلمي وتعزيز عطاءات  البحث  الرائدة في مجال تشجيع  والمكتسبات 
ومحرابا علميا لجميع الباحثين والعاملين والمهتمين بقطاع نخيل التمر على المستويين العربي والعالمي.

وقدم سعادة األستاذ الدكتور عبد الوهاب زايد، األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، شرحا وافيا 
حول الجائزة ومستجداتها، لمعالي عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري في المملكة المغربية، وذلك 
إنجازات  الجائزة وما حققته من  العام ألهمية  األمين  بيّن سعادة  الجائزة، كما  لجناح  زيارة معاليه  خالل 
ومكاسب أّثرت بشكل إيجابي في قطاع نخيل التمر على مستوى الوطن العربي والعالم، باعتبارها الجائزة 

العليمة األولى المتخصصة في هذ المجال.

وأكد األمين العام أن الجائزة حققت هذه اإلنجازات ووصلت إلى هذه المكانة الرائدة، بفضل الدعم الكبير 
والرعاية الكريمة لصاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ودعم واهتمام 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وكذلك 
المتابعة الدؤوبة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
حيث يولي سموه هذه القطاع اهتماما كبيرا ويوجه سموه دائما بضرورة اإلرتقاء بهذا القطاع وتسخير كافة 

اإلمكانيات والتقنية الحديثة والعلوم لتطويره والوصول به إلى آفاق أرحب وأوسع.

كما أشار سعادته إلى اهتمام وتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان رئيس مجلس أمناء الجائزة، 
بضروة تعزيز وجودها ومكانتها في كافة المحافل والفعاليات، وتقديم كافة أساليب الدعم لقطاع نخيل 

التمر محليا وعربيا وعالميا.

وذكر الدكتور عبد الوهاب زايد، أن مشاركة الجائزة في معرض أرفود تأتي في سياق استراتيجية الجائزة 
المشاركة  وفئاتها وشروط  بأنشطتها  التعريف  بهدف  والمحافل،  الملتقيات  مختلف  في  لتعزيز حضورها 

فيها، إضافة إلى تحفيز المنتجين والباحثين والخبراء والمهتمين للمشاركة في الجائزة.
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تعزيزا لمكانتها ودورها الرائد...
مشاركة فاعلة لجائزة خليفة الدولي لنخيل التمر في 
المعرض الدولي للتمور  بآرفود بالمملكة المغربية.

بناء على توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان زير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، رئيس مجلس 
أمناء جائزة خليفة الدولة لنخيل التمر، وضمن استراتيجية الجائزة الهادفة إلى دعم قطاع النخيل واالرتقاء 
به محليا وعربيا وعالميا، وتأكيدا على مكانتها الرائدة في هذه القطاع، وحرصها على المشاركة في كافة 
المهرجانات والفعاليات الخاصة بالشجرة المباركة، شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بفاعلية في 
فعاليات النسخة السادسة للمعرض الدولي للتمور  بمدينة أرفود بالمملكة المغربية الشقيقة، في الفترة 
من 29 أكتوبر ولغاية األول من نوفمبر 2015، وذلك من خالل جناح خاص عرضت فيه عددًا من المطبوعات 
والوثائق التعريفية بالجائزة التي ترصد لمسيرتها المتألقة على مدى ثماني سنوات على مستوى اإلنجازات 
المباركة، حيث أضحت قبلة  النخلة  العلمي وتعزيز عطاءات  البحث  الرائدة في مجال تشجيع  والمكتسبات 
ومحرابا علميا لجميع الباحثين والعاملين والمهتمين بقطاع نخيل التمر على المستويين العربي والعالمي.

وقدم سعادة األستاذ الدكتور عبد الوهاب زايد، األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، شرحا وافيا 
حول الجائزة ومستجداتها، لمعالي عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري في المملكة المغربية، وذلك 
إنجازات  الجائزة وما حققته من  العام ألهمية  األمين  بيّن سعادة  الجائزة، كما  لجناح  زيارة معاليه  خالل 
ومكاسب أّثرت بشكل إيجابي في قطاع نخيل التمر على مستوى الوطن العربي والعالم، باعتبارها الجائزة 

العليمة األولى المتخصصة في هذ المجال.

وأكد األمين العام أن الجائزة حققت هذه اإلنجازات ووصلت إلى هذه المكانة الرائدة، بفضل الدعم الكبير 
والرعاية الكريمة لصاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ودعم واهتمام 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وكذلك 
المتابعة الدؤوبة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
حيث يولي سموه هذه القطاع اهتماما كبيرا ويوجه سموه دائما بضرورة اإلرتقاء بهذا القطاع وتسخير كافة 

اإلمكانيات والتقنية الحديثة والعلوم لتطويره والوصول به إلى آفاق أرحب وأوسع.

كما أشار سعادته إلى اهتمام وتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان رئيس مجلس أمناء الجائزة، 
بضروة تعزيز وجودها ومكانتها في كافة المحافل والفعاليات، وتقديم كافة أساليب الدعم لقطاع نخيل 

التمر محليا وعربيا وعالميا.

وذكر الدكتور عبد الوهاب زايد، أن مشاركة الجائزة في معرض أرفود تأتي في سياق استراتيجية الجائزة 
المشاركة  وفئاتها وشروط  بأنشطتها  التعريف  بهدف  والمحافل،  الملتقيات  مختلف  في  لتعزيز حضورها 

فيها، إضافة إلى تحفيز المنتجين والباحثين والخبراء والمهتمين للمشاركة في الجائزة.

ولقي رواق الجائزة إقباال كثيفا من قبل الباحثين والطلبة والمزارعين والمهتمين، حيث وُزعت استمارات 
المشاركة في الجائزة بمختلف فئاتها، وقدمت شروحات حول شروط المشاركة وأهدافها، إضافة إلى العديد 
الجائزة  وضع  الجائزة  عام  أمين  وأبرز  التمر.  نخيل  بشجرة  الخاصة  والوثائق  والمطبوعات  المجالت  من 
االعتباري المميز الذي باتت تقدمه للمشهد العلمي األكاديمي، مستعرضا المكتسبات التي حققتها جائزة 
خليفة الدولية لنخيل التمر من حيث الدراسات واألبحاث ومختلف المشروعات التي عملت على تنمية قطاع 
نخيل التمر على المستوى الدولي والعربي، وكذلك الدور الهام والرائد الذي تلعبه دولة اإلمارات العربية 

المتحدة في هذا المجال.

في  وذلك  مستمر”  تثمين  في  غدائية  ثروة  “التمور  شعار  تحت  السادسة  دورته  في  أرفود  مؤتمر  وعقد 
أفق خلق دينامية تهدف إلى تنمية وإنعاش الفالحة التضامنية، ومن أجل دعم تنمية المناطق الهشة ذات 
األهمية االيكولوجية وخاصة مناطق الواحات. وترنو جمعية معرض التمور المشرفة على المعرض تحت 

إشراف وزارة الفالحة والصيد البحري إلى تطوير قطاع التمور وتحسين مستوى عيش السكان. 

يذكر أن المعرض امتد على مساحة 40 ألف متر مربع منها 10 آالف مخصصة لألروقة. وشارك فيه ما يزيد 
على  250 عارضا  من 15 دولة. ويشار إلى أن المغرب شهد هذه السنة زيادة 30 في المئة على مستوى 
إنتاج التمور مقارنة بالسنة الماضية، بمجموع إنتاج بلغ 117 ألف طن، وذلك في سياق  الدور اإليجابي الذي 

يلعبه المخطط األخضر. 
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جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر تشــارك بفاعليــة 
فــي مهرجــان اإلمــارات الدولــي للنخيــل والتمــر..

شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بمهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمر، الذي استضافه مهرجان 
الشيخ زايد التراثي لعام 2015 ألول مرة هذا العام، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه اهلل” ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشارك في المهرجان أكثر من 200 عارضا يمثلون 15 دولة من أكبر المصدرين والمنتجين والعاملين في 
صناعة التمر. واشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات التراثية والثقافية ويحظى باهتمام كبير من 

قبل الزوار ووسائل اإلعالم.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة قد شهدا حفل افتتاح مهرجان 

الشيخ زايد التراثي 2015  في منطقة الوثبة وسط حضور رسمي وشعبي الفت.

إلى  الهادفة  المعرض في سياق استراتيجتها  التمر في هذا  لنخيل  الدولية  وجاءت مشاركة جائزة خليفة 
تعزيز مشاركتها وممارسة دورها الفاعل في قطاع نخيل التمر في كافة المؤتمرات والمهرجانات والفعاليات 
الخاصة بالنخيل والتمر، حيث تحرص وضمن أهدافها السامية إلى نشر ثقافة نخيل التمر على المستويات 
المحلية واإلقليمية والدولية، وإبراز الدور الرائد لدولة اإلمارات في مجال تطوير قطاع نخيل التمر وجهودها 

الدائمة لالرتقاء بهذا القطاع من أجل تحسين االنتاجية واتباع أفضل السبل والممارسات لتحقيق ذلك.

من  لعدد  خالله  عرضت  خاص  جناح  خالل  من  الحدث  هذا  في  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  وشاركت 
المطبوعات الخاصة بالجائزة من مجالت وكتيبات ونشرات، إضافة إلى استمارات المشاركة في فئات الجائزة، 
كما قدمت للزوار شرحا عن آلية المشاركة في الجائزة ومحاورها وأهدافها ومعايير تحكيمها، وتعمل على إبراز 
آخرها  وكان  لها،  الدعم  وتقديم  تنظيمها  على  الجائزة  تعمل  التي  والخارجية  الداخلية  والمعارض  الفعاليات 
تنظيم ورعاية الجائزة للمهرجان األول للتمور المصرية بسيوة والذي القى نجاحا كبيرا على مستوى المشاركات 
والزوار والتغطية اإلعالمية، إلى جانب مشاركة الجائزة الفاعلة في مهرجان اكسبو ميالنو 2015 في ايطاليا.
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جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر تشــارك بفاعليــة 
فــي مهرجــان اإلمــارات الدولــي للنخيــل والتمــر..

شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بمهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمر، الذي استضافه مهرجان 
الشيخ زايد التراثي لعام 2015 ألول مرة هذا العام، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة “ حفظه اهلل” ودعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 

أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ومتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشارك في المهرجان أكثر من 200 عارضا يمثلون 15 دولة من أكبر المصدرين والمنتجين والعاملين في 
صناعة التمر. واشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات التراثية والثقافية ويحظى باهتمام كبير من 

قبل الزوار ووسائل اإلعالم.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة قد شهدا حفل افتتاح مهرجان 

الشيخ زايد التراثي 2015  في منطقة الوثبة وسط حضور رسمي وشعبي الفت.

إلى  الهادفة  المعرض في سياق استراتيجتها  التمر في هذا  لنخيل  الدولية  وجاءت مشاركة جائزة خليفة 
تعزيز مشاركتها وممارسة دورها الفاعل في قطاع نخيل التمر في كافة المؤتمرات والمهرجانات والفعاليات 
الخاصة بالنخيل والتمر، حيث تحرص وضمن أهدافها السامية إلى نشر ثقافة نخيل التمر على المستويات 
المحلية واإلقليمية والدولية، وإبراز الدور الرائد لدولة اإلمارات في مجال تطوير قطاع نخيل التمر وجهودها 

الدائمة لالرتقاء بهذا القطاع من أجل تحسين االنتاجية واتباع أفضل السبل والممارسات لتحقيق ذلك.

من  لعدد  خالله  عرضت  خاص  جناح  خالل  من  الحدث  هذا  في  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  وشاركت 
المطبوعات الخاصة بالجائزة من مجالت وكتيبات ونشرات، إضافة إلى استمارات المشاركة في فئات الجائزة، 
كما قدمت للزوار شرحا عن آلية المشاركة في الجائزة ومحاورها وأهدافها ومعايير تحكيمها، وتعمل على إبراز 
آخرها  وكان  لها،  الدعم  وتقديم  تنظيمها  على  الجائزة  تعمل  التي  والخارجية  الداخلية  والمعارض  الفعاليات 
تنظيم ورعاية الجائزة للمهرجان األول للتمور المصرية بسيوة والذي القى نجاحا كبيرا على مستوى المشاركات 
والزوار والتغطية اإلعالمية، إلى جانب مشاركة الجائزة الفاعلة في مهرجان اكسبو ميالنو 2015 في ايطاليا.

وقال سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر: إن مشاركة الجائزة 
المباركة محليا وعربيا ودوليا، تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ  المتعلقة بالشجرة  الفعاليات  في كافة 
الدولية  أمناء جائزة خليفة  المجتمع رئيس مجلس  وتنمية  والشباب  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان 
لنخيل التمر، إلبراز المكتسبات والمنجزات التي حققتها الجائزة والتأكيد على دور صاحب الجائزة وراعيها 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، وجهوده المباركة ورعايته لقطاع 

نخيل التمر وتقديم الدعم الالمحدود له، وبما يؤدي إلى االرتقاء به إلى أفضل المستويات.

وأضاف األمين العام للجائزة أن شجرة النخيل تمثل ثروة وطنية ورمزا حضاريا ألبناء اإلمارات وتحتل مكانة 
خاصة في نفوسهم، ولها أهمية غذائية وتراثية واقتصادية، وتعد دولة اإلمارات األولى على مستوى العالم 

بزراعة النخيل إضافة إلى دورها الرائد في هذا القطاع على الصعيد العالمي. 

فرصة  تشكل   القطاع  بهذا  الخاصة  والفعاليات  عامة  التمور  معارض  أن  زايد  عبدالوهاب  الدكتور  وأكد 
القطاع  تطوير هذا  في  يساهم  وبما  والمتخصصين  والخبراء  المزارعين  بين  والدراسات  الخبرات  لتبادل 
االنتاج  لناحية تطوير  المباركة  بالشجرة  الخاصة  والبحوث  الدراسات  إليه  أحدث ما توصلت  واإلطالع على 

والتسويق. والتصينع 

االنطالقة  مع  بالتزامن  تأتي  المشاركة  هذه  أن  التمر،  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العام  األمين  وأشار 
الجديدة للجائزة إلى آفاق عالمية أوسع، بعد أن حققت العديد من المكتسبات من خالل مشاركتها ورعايتها 
وريادتها  التمر  نخيل  قطاع  في  الفاعل  دورها  على  يؤكد  ما  والعالمية  العربية  المهرجانات  من  للعديد 

المجال. في هذا  العالمية 
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معرض أبوظبي الدولي للتمور..
يحقق نجاحا كبيرا وحضورا جماهيريا ضخما في دورته األولى..

 2015 نوفمبر  نهاية  أبوظبي  في  اختتمت  واسعة وحضور جماهيري ضخم،  ومشاركة  كبير  نجاح  وسط 
فعاليات الدورة األولى لمعرض أبوظبي الدولي للتمور، والذي استمر لثالثة أيام في مركز أبوظبي الدولي 
للمعارض وأقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة.

وشارك في المعرض الذي حظي بدعم ورعاية وزارة شؤون الرئاسة ممثلة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي، وأقيم بالتزامن مع معرض سيال الشرق األوسط، عدد كبير من المؤسسات والشركات 

العربية والعالمية ذات الصلة بنخيل التمر وصناعاته إلى جانب عدد كبير من الشركات المستوردة والتجار.

ويعد معرض أبوظبي الدولي للتمور الحدث األول من نوعه في العالم والمخصص حصريًا لتجارة التمور، 
ويهدف إلى تسليط الضوء على أصناف التمور المختلفة التي تعد من أكثر المحاصيل الزراعية إنتاجا في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة التي تتصدر دول العالم في زراعة وإنتاج التمور. كما يسلط الضوء على األهمية 

االقتصادية للتمور التي تشكل جزءًا هاما في حياة سكان دولة اإلمارات وموروثها الثقافي والتراثي الغني.

افتتح  قد  الرئاسة  وزير شؤون  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ منصور  وكان سمو 
المعرض في يومه األول، وقام سموه بجولة في المعرض وزيارة عدد من األجنحة المشاركة، حيث أشاد 
سموه بحجم وتنوع المشاركة وأشار إلى أهمية معرض أبوظبي الدولي للتمور، وأكد سموه أن المعرض 
يشكل محطة هامة في عالم إنتاج وصناعة التمور على مستوى العالم ويساهم بشكل فاعل في تطوير 
القادمة ملتقى سنويا لجميع  المعرض في دوراته  أن يشكل  أمله  الهام، وأعرب عن  الحيوي  القطاع  هذا 

العاملين في قطاع نخيل التمر على مستوى العالم من مزارعين ومصنيعن وباحثين ومهتمين.

وشارك في الدورة األولى من المعرض 200 عارضا من 15 دولة، من منتجين ومصنعين ومستوردين، إلى 
جانب عدد من األجنحة الوطنية، وحظي المعرض بزيارة 15 ألف زائر في أيامه الثالث كما حظي باهتمام 

إعالمي محلي وعربي وعالمي واسع.
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معرض أبوظبي الدولي للتمور..
يحقق نجاحا كبيرا وحضورا جماهيريا ضخما في دورته األولى..

 2015 نوفمبر  نهاية  أبوظبي  في  اختتمت  واسعة وحضور جماهيري ضخم،  ومشاركة  كبير  نجاح  وسط 
فعاليات الدورة األولى لمعرض أبوظبي الدولي للتمور، والذي استمر لثالثة أيام في مركز أبوظبي الدولي 
للمعارض وأقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة.

وشارك في المعرض الذي حظي بدعم ورعاية وزارة شؤون الرئاسة ممثلة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي، وأقيم بالتزامن مع معرض سيال الشرق األوسط، عدد كبير من المؤسسات والشركات 

العربية والعالمية ذات الصلة بنخيل التمر وصناعاته إلى جانب عدد كبير من الشركات المستوردة والتجار.

ويعد معرض أبوظبي الدولي للتمور الحدث األول من نوعه في العالم والمخصص حصريًا لتجارة التمور، 
ويهدف إلى تسليط الضوء على أصناف التمور المختلفة التي تعد من أكثر المحاصيل الزراعية إنتاجا في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة التي تتصدر دول العالم في زراعة وإنتاج التمور. كما يسلط الضوء على األهمية 

االقتصادية للتمور التي تشكل جزءًا هاما في حياة سكان دولة اإلمارات وموروثها الثقافي والتراثي الغني.

افتتح  قد  الرئاسة  وزير شؤون  الوزراء  رئيس مجلس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ منصور  وكان سمو 
المعرض في يومه األول، وقام سموه بجولة في المعرض وزيارة عدد من األجنحة المشاركة، حيث أشاد 
سموه بحجم وتنوع المشاركة وأشار إلى أهمية معرض أبوظبي الدولي للتمور، وأكد سموه أن المعرض 
يشكل محطة هامة في عالم إنتاج وصناعة التمور على مستوى العالم ويساهم بشكل فاعل في تطوير 
القادمة ملتقى سنويا لجميع  المعرض في دوراته  أن يشكل  أمله  الهام، وأعرب عن  الحيوي  القطاع  هذا 

العاملين في قطاع نخيل التمر على مستوى العالم من مزارعين ومصنيعن وباحثين ومهتمين.

وشارك في الدورة األولى من المعرض 200 عارضا من 15 دولة، من منتجين ومصنعين ومستوردين، إلى 
جانب عدد من األجنحة الوطنية، وحظي المعرض بزيارة 15 ألف زائر في أيامه الثالث كما حظي باهتمام 

إعالمي محلي وعربي وعالمي واسع.

وعرضت المؤسسات المشاركة لعدة أصناف من التمور ذات الجودة العالية والمردود االقتصادي والغذائي الكبير، 
كما عرض المشاركون من خالل المنشورات واألفالم الوثائقية لألساليب المتبعة في انتاج وتصنيع وتسويق 
التمور، ومن أهم تلك الشركات شركة الفوعة للتمور المؤسسة الرائدة في هذا المجال، إلى جانب األجنحة 
العربية  لكل من المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، والمملكة األردنية الهاشمية، وسلطنة عمان، 

وفلسطين، ومصر. وعدد من األجنحة العالمية، من ماليزيا، الهند، باكستان، إيطاليا والمملكة المتحدة.

والجدير بالذكر أن جائزة خليفة الدولية للنخيل واالبتكار الزارعي قد استضافت األجنحة العالمية المشاركة في 
هذا المعرض بناء على توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، 
رئيس مجلس أمناء الجائزة، وذلك من منطلق أهداف الجائزة الرامية إلى دعم وتشجيع كافة المهتمين بقطاع 
نخيل التمر من مزارعين ومؤسسات وخبراء للمساهمة في تطوير هذا القطاع واالرتقاء به إلى مستويات أفضل.

وشهد المعرض العديد من الصفقات التجارية بين عدد من المنتجين والموردين والمستوردين، حيث تشكل هذه 
الصفقات أحد أهم أهداف المعرض الذي جمع تحت سقف واحد منتجي ومستوردي التمور من كافة دول العالم.

وشكل برنامج استضافة المستشارين الذي تم تنظيمه على هامش فعاليات المعرض نقطة جذب هامة 
الدول  من  بها  المرتبطة  والمنتجات  للتمور  مستوردة  شركة   50 حوالي  البرنامج  في  شارك  حيث  للحدث 

العارضين. احتياجاتها ومتطلباتها مع  لتلبية  السبل  التي ناقشت أفضل  المعرض  المشاركة في 

وشاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي إلى جانب وزارة شؤون الرئاسة بجناح ضخم 
بالنجاح وحققت نقلة  التي تحققت خالل مسيرة ثماني سنوات تكللت  عرضت من خالله ألهم منجزاتها 
نوعية في قطاع نخيل التمر على مستوى العالم، كما عرضت لعدد من الكتب والمجالت والنشرات الخاصة 
بالشجرة المباركة إلى جانب أفالم وثائقية سلطت الضوء على أهمية التمور من النواحي الزراعية والتراثية 

والغذائية واالقتصادية.
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وبمناسبة اختتام فعاليات الدورة األولى لمعرض أبوظبي العالمي للتمور، عبر سعادة الدكتور عبدالوهاب 
واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العام  األمين  الرئاسة  بوزارة شؤون  الزراعي  المسشار  زايد 
الزراعي عن سعادته للنتائج والنجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورته األولى، وقال إن النتائج جاءت 
على مستوى الطموحات واآلمال بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وتوجيهات 
سموه بتذليل كافة العقبات والصعوبات وتوفير جميع أساليب الدعم للمشاركين ما كان له األثر الكبير في 

تحقيق المعرض لكافة أهدافه.

وأوضح سعادة األمين العام أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي سوف تعمل على توسيع 
المشاركة في الدورات القادمة للمعرض والترويج له بطريقة أشمل، وذلك في سياق استراتيجية الجائزة 
الهادفة إلى دعم كافة األنشطة والفعاليات ذات الصلة باالبتكار الزراعي ونخيل التمر، وإبراز الدور الرائد 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال الزراعة ونخيل التمر وجهودها الكبيرة لالرتقاء بهذا القطاع من 
أجل تحسين اإلنتاج والتصينع والتسويق، والمساهمة في البرامج الخاصة بتلبية حاجة العالم من الغذاء 

باعتبار القطاع الزراعي هو الركن الهام في هذا الجانب.

وفي ختام تصريحه توجه سعادة األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالشكر 
والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على رعاية 
المعرفة رئيس  الثقافة وتنمية  الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير  الحدث، وإلى معالي  الكريمة لهذا  سموه 
السبل  بتوفير كافة  الزراعي على توجيهات سموه  التمر واالبتكار  لنخيل  الدولية  أمناء جائزة خليفة  مجلس 
والمنظمة  الراعية  والجهات  المشاركة  والمؤسسات  الشركات  كافة  إلى  بالشكر  توجه  كما  المعرض،  إلنجاح 

وكافة وسائل اإلعالم التي ساهمت بشكل فاعل في تغطية الحدث والترويج له محليا وعربيا وعالميا.

خالل مؤتمر صحفي خاص...
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي...

تعلن عن موعد حفل إشـهار الجائزة ومجلس أمنائها 
وفئاتها وجوائزها

أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، عن موعد إشهار الجائزة، والتي 
تهتم باالبتكار الزراعي وقطاع نخيل التمر، بعد صدور مرسوم اتحادي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل. بإنشائها وتحديد فئاتها وأهدافها.

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي عقدته األمانة العامة للجائزة بتاريخ 14 فبراير 2016 في فندق قصر اإلمارات 
بأبوظبي بحضور سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام للجائزة، وسعادة الدكتور هالل حميد الكعبي 
رئيس اللجنة اإلدارية والمالية بالجائزة، وحشد من ممثلي وسائل اإلعالم، وعدد من المهتمين والباحثين 

في القطاع الزراعي.

الثقافة  وزير  نهيان،  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  تحيات  العام  األمين  نقل سعادة  المؤتمر  بداية  وفي 
ممثلي  إلى  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  المعرفة،  وتنمية 

والحضور. اإلعالم  وسائل 

وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار الدكتور عبدالوهاب زايد إلى الطفرة التي شهدتها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة على صعيد القطاع الزراعي منذ عهد المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
اهلل ثراه، بفضل رؤيته الحكيمة التي حولت الصحراء إلى جنة خضراء، بعد تسخير كافة اإلمكانيات وتذليل 
جميع العقبات واستخدام أحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا. وأكد سعادته أن القيادة الرشيدة في ظل صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، سارت على خطى الشيخ زايد رحمه اهلل، 

ومنحت القطاع الزراعي اهتماما خاصا ورعاية كبيرة وطورت هذا القطاع وحققت نقلة له نوعية جديدة.
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كما أشار إلى اإلنجازات الكبيرة التي حققتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على مدى سبع سنوات، بعد 
أن استقطبت أهم الباحثين والخبراء والمزراعين والمهتمين بقطاع نخيل التمر، وعملت على تطوير هذا 
المتخصصة بنخيل  العلمية األولى  الجائزة  أن تتبوأ مكانة عالمية مرموقة باعتبارها  القطاع واستطاعت 
الكريمة من قبل  الرعاية  العالم، مؤكدا أن هذه اإلنجازات تحققت بفضل  التمر وصناعاته على مستوى 
صاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،حفظه اهلل، واهتمام صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شوؤن الرئاسة. وتوجيهات معالي الشيخ نهيان 

مبارك آل نهيان رئيس مجلس أمناء الجائزة.

التمر واالبتكار  لنخيل  الدولية  )جائزة خليفة  إنطالق  باإلعالن عن  العام عن فخره واعتزازه  األمين  وعبر 
الزراعي( والتي جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، 
بمرسوم اتحادي رقم 97 لسنة 2015، إيمانا من سموه حفظه اهلل بأهمية شجرة نخيل التمر، واالبتكار 

الزراعي، وتطوير القطاع الزراعي وتنميته، ودفع مسيرة اإلبداع والتقدم واالبتكار في هذا القطاع.

وأوضح أن اإلعالن عن إشهار الجائزة سيتم خالل حفل خاص في فندق قصر اإلمارات بأبوظبي، بتاريخ 
العربية  اإلمارات  دولة  باهتمام  العالم  تعريف  الجديدة،  الجائزة  أهداف  أهم  أن  وبيّن  القادم.  مارس   15
المتحدة، وصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه اهلل، بزراعة النخيل واالبتكار الزراعي ومبادراته الكريمة 

في األنشطة والمجاالت المتعلقة بدعم البحوث والدراسات الخاصة بنخيل التمر واالبتكار الزراعي.

كما أكد أن الجائزة ستركز على مكافأة الباحثين، والتحفيز على االبتكارات التي من شأنها توفير الحلول 
المناسبة الحتياجات العالم المستقبلية من الغذاء، لتحقيق جملة من األهداف ومنها؛ دعم البحث العلمي 
السبل  أفضل  إليجاد  العالمية  الخبرات  من  واالستفادة  التمر،  نخيل  وشجرة  الزراعي  باالبتكار  الخاص 
لالرتقاء بالواقع الزراعي وقطاع نخيل التمر، إضافة إلى تنمية التعاون بين الجهات المختلفة التي تتعامل 
في هذا المجال من أبحاث وإكثار وزراعة وصناعة تعتمد على القطاع الزراعي وشجرة نخيل التمر كمادة 

النهائية. المنتجات  أساسية في 

وأكد الدكتور عبدالوهاب زايد أن الدعم واإلهتمام المستمر لوزارة شؤون الرئاسة المبنية على توجيهات 
جد  بكل  والعمل  والنجاح  االبتكار  على  الدافع  الجائزة  سيعطي  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 
اإلمارات  دولة  لتحافظ  التمر  نخيل  بشجرة  واالرتقاء  الزراعي  القطاع  لتطوير  اإلمكانيات  كافة  لتسخير 

المجال.  هذا  في  عالميا  الرائد  دورها  على  المتحدة  العربية 

وأشار سعادته إلى أنه إنطالقا من مبدأ الشفافية واإلنصاف، وضمن استراتيجية الجائزة الجديدة، فقد قررت 
األولى  الدورة  إلى  القديمة،  الجائزة  باسم  المستلمة،  الترشح  ملفات  كافة  ترحيل  للجائزة  العامة  األمانة 

لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 2017، وضمن الشروط والمعايير الجديدة المتبعة.

وفي ختام كلمته أعرب سعادة األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، عن أمله 
في أن تشكل الجائزة انطالقة جديدة وإحداث نقلة نوعية على صعيد االبتكار الزراعي واالهتمام بشجرة 
نخيل التمر، مؤكدا على دور وسائل اإلعالم كشريك فاعل في هذا الجانب تؤدي رسالتها على أكمل وجه 

في إبراز الدور الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة في القطاع الزراعي على المستوى العالمي.
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من جانبه أكد سعادة الدكتور هالل الكعبي رئيس اللجنة اإلدارية والمالية في الجائزة، أن مكرمة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، بإنشاء الجائزة الجديدة هو تأكيد على اهتمام سموه 
ورعايته الكريمة لهذا القطاع وحرصه على تطويره من ناحية األبحاث والدراسات وتحسين اإلنتاج، وأشار إلى ما 
حققته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وأوضح أن عدد المشاركات مدى 7 دورات، بلغ ما يناهز )1000( مشاركة 

لمرشحين مثلوا )39( دولة حول العالم، وبما يؤكد على النمو الكبير الذي حققته الجائزة واالنتشار الواسع لها.

وقال الكعبي: “مع انطالق الجائزة الجديدة، فإننا على ثقة بأنها ستحظى بإقبال كبير ومشاركة واسعة، بعد 
أن انتهجت استراتيجة بناءة وأهداف سامية لخدمة اإلنسانية من خالل القطاع الزراعي وبما يساهم في 
تطويره وانعكاسه ايجابيا على تعزيز مفهوم الغذاء العالمي الذي يشكل القطاع الزراعي حجر الزاوية فيه. 

وأشار سعادته إلى القرار 5 لسنة 2015، والصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة، في شأن تشكيل مجلس 
أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي. برئاسة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير 
الثقافة وتنمية المعرفة، وكشف عن مجلس أمناء الجائزة الجديدة والذي يضم في عضويته كال من: مدير 
عام منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، مدير 
عام المركز الدولي للزراعة بالمناطق الجافة، وزير البيئة والمياه، مدير عام جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية، 

والدكتور عبدالوهاب زايد، المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة، عضوا وأمينا عاما للجائزة.

كما بين أن مجلس األمناء سيعتمد خالله اجتماعه القادم بتاريخ 15 مارس 2016، لجنة التحكيم العلمية 
للجائزة، والتي ستضم علماء وخبراء بارزين في قطاع االبتكار الزراعي وزراعة نخيل التمر، بحيث يقرر 

هؤالء العلماء والخبراء باإلجماع الفائزين في فئات الجائزة المختلفة.

وأشار الدكتور هالل الكعبي إلى فئات الجائزة الجديدة، والجوائز المخصصة لكل فئة، وتوجه في ختام كلمته 
بالشكر والتقدير للحضور، مؤكدا أن األمانة العامة للجائزة، لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق النجاح والتفوق 
ومواصلة مسيرة النجاح، وقال: “إن ما تقوم به وسائل اإلعالم المختلفه من دور هام على صعيد الترويج 
الجائزة ونشر ثقافتها سيشكل ركنا هاما في النجاح وأداء هذه المهمة واألمانة، لنكون جميعا عند حسن 
ظن وثقة صاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل.”
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بتوجيهات منصور بن زايد...
وفي إطار التحضير إلطالق المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة

اللجنة المنظمة تعقد اجتماعها األول... 

ضمن مكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزارء، وزير شؤون الرئاسة، 
بإقامة المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة، وإعادة تشغيل مصنع التمور في سيوة، وفي إطار الجهود 
األول في  إجتماعها  المنظمة  اللجنة  المقبل، عقدت  أكتوبر  الثاني في شهر  المهرجان  والتنسيق إلطالق 
العام  األمين  زايد،  الوهاب  عبد  الدكتور  من:  كال  اإلجتماع  وضم  العربية،  مصر  بجمهورية  سيوة  مدينة 
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، والسيد عهد كركوتي 
للتكنولوجيا  الصناعة  مجلس  رئيس  الحضري  حنان  والمهندسة  الجائزة،  في  العامة  العالقات  منسق 
أنور سرحان سكرتير عام جمعية سيوة  والسيد  المصرية،  التجارة والصناعة  واالبتكار، ممثلة عن وزارة 
سيوة،  مدينة  مجلس  من  وأعضاء  سيوة،  قبائل  شيوخ  عن  ممثل  راجح  عمر  والشيخ  المجتمع،  لتنمية 

للمهرجان.  المنفذة  الشركة  من  الجندي  نيفين  والسيدة 

وافتتح الدكتور عبد الوهاب زايد الجلسة، وأثنى على الجهود التي بذلت خالل تنظيم المهرجان األول للتمور 
المصرية بسيوة خالل الفترة 08 - 10 أكتوبر 2015، وأكد أن الجائزة على أتم اإلستعداد لتنفيذ المهرجان 
بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتوفير كافة المتطلبات ضمن اإلمكانيات المتاحة، 
وأكد على توجيهات سموه بأن يكون الهدف الرئيس من إقامة المهرجان هو تحقيق التنمية الشاملة بواحة 

ومدينة سيوة من خالل دعم زراعة وإنتاج التمور والصناعات الوثيقة بها.

والصناعة  التجارة  وزارة  فى  ممثال  المصري  الجانب  إهتمام  الحضري،  حنان  المهندسة  أكدت  جانبها  من 
إلى  وأشارت  األول،  عامه  المهرجان فى  نجاح  استثمار  والعمل على  المجتمع فى سيوة  بتنمية  بالنهوض 
المركز  إلى بأن مصر تحتل  التي أشار فيها  المصري  التجارة والصناعة  تصريحات د. طارق قابيل، وزير 
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األول عالميا فى إنتاج التمور وأن هناك خطة تنتهجها الوزارة للتعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها 
والفاو. اليونيدو  ومنظمتي  الزراعى  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 

ومن جهة أخرى شارك الدكتور عبدالوهاب زايد، في عدة إجتماعات فيما بين جائزة خليفة الدولية لنخيل 
إعادة تشغيل مصنع  والفاو، حول  اليونيدو  ومنظمتي  ومحافظة مرسى مطروح  الزراعي  واالبتكار  التمر 
الزراعي بمقترح   التمر واالبتكار  الدولية لنخيل  التمور بسيوة، كما تم بحث جهود واهتمام جائزة خليفة 

تسجيل وحصول سيوة على شهادة النظم الزراعية التي تكتسب أهمية عالمية وتعد إرثًا إنسانيًا.

معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل مع سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد 

وضمن الجهود المبذولة لتنفيذ مكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بإعادة تأهيل مصنع التمور 
المصنع، وإلنجاز  لتكاليف تشغيل  الزراعي  التمر واالبتكار  الدولية لنخيل  في سيوة وتحمل جائزة خليفة 
هذه المهمة قام الدكتور عبدالوهاب زايد بزيارة ميدانية رفقة عدد من أعضاء اللجنة الفنية للوقوف على 
األستاذ طارق  معالي  مع  اجتماعا  كما عقد سعادته  التشغيل،  انجازها ضمن خطة  تم  التي  األعمال  آخر 
قابيل وزير الصناعة والتجارة بجمهورية مصر العربية، واجتماعا آخر مع معالي اللواء عالء أبو زيد محافظ 
انتهجتها  التي  العمل  وخطة  االستراتيجية  ضمن  المتبعة  والخطوات  المستجدات  آخر  لمناقشة  مطروح، 
اللجنة  عمل  حسب  شهور  أربعة  خالل  تشغيله  يتم  أن  المتوقع  من  والذي  المصنع،  تشغيل  نحو  الجائزة 
الفنية، وبحيث يكون المصنع مؤهال الستقبال التمور من المزارعين خالل موسم الحصاد القادم في شهر 

.2016 أكتوبر 
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تنظمها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزارعي...
اإلعــان عــن أســماء الفائزيــن بالــدورة الســابعة فــي 

مســابقة )النخلــة فــي عيــون العالــم(...

                

أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بتاريخ 9 فبراير 2016 عن أسماء الفائزين في 
سنويا  الجائزة  تنظمها  والتي  العالم(.  عيون  في  )النخلة  الضوئي  التصوير  مسابقة  من  السابعة  الدورة 

الجائزة. أنشطة وفعاليات  الفوتوغرافي ضمن  للتصوير  الدولية  أبوظبي  رابطة  بالتعاون مع 

حول  والمحترفين  الهواة  المصورين  أهم  واستقطبت  واسعا  إنتشارا  حققت  التي  المسابقة  هذه  وتهدف 
العالم، إلى تعزيز عالقة اإلنسان بشجرة نخيل التمر وتنمية الوعي بأهمية الشجرة المباركة، إضافة إلى 
تبادل الخبرات بين المصورين الفوتوغرافيين من هواة ومحترفين في كافة دولة العالم وإبراز المقومات 
التراثية والسياحية والبيئية للنخيل، كما تهدف المسابقة إلى تشجيع ارتباط اإلنسان باألرض والزراعة.

وتنمية  والشباب  الثقاقة  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  واهتمام  برعاية  المسابقة  وتحظى 
المسابقة  تعدّ  الزراعي، حيث  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  أمناء جائزة خليفة  المجتمع، رئيس مجلس 
األولى من نوعها على مستوى العالم، وتشهد في كل دورة إقباال واسعا للمشاركة والتنافس على المراكز 

األولى.

لشجرة  والمميزة  الخاصة  الصور  آالف  على  يضم  ضخم  ألرشيف  إنطالقتها  منذ  المسابقة  أسست  وقد 
نخيل التمر وصناعاته، كما خلقت نوعا من التنافس والسعي إلى التقاط الصورة األجمل للشجرة المباركة 
وصناعاتها، بعدسات أهم المصورين من كافة دول العالم وبلغ عدد الصور المشاركة في النسخة السابعة 
المحترفين والهواة من )33( دولة عربية وأجنبية، وقد جاءت  المصوّرين  )717( من  )1187( صورة لعدد 
أغلب  الصور المرشحة مطابقة لكافة شروط ومعايير المسابقة المعتمدة من إدارة الجائزة ولجنة التحكيم.
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ولتحقيق مبدأ الشفافية واإلنصاف فقد اعتمدت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
الزراعي، لجنة تحكيم مستقلة يتمتع أعضاؤها بالخبرة الواسعة في مجال التصوير الضوئي وتعتمد على 
من:  اللجنة كال  وتضم  األولى،  المراكز  ومنحها  الصور  أجمل  اختيار  في  الدولية  التحكيم  معايير  تطبيق 

األستاذ بدر النعماني رئيسًا، وعضوية كاًل من: السيد يوسف الحوسني، واألستاذ ناصر حجي.

وبعد اجتماع اللجنة والقيام بعملية الفرز وتطبيق المعايير على الصور المرشحة للمراكز الثالث األولى، 
فيصل  األول  المركز  على  حاز  حيث  الفائزة،  الصور  اختيار  إلى  أعضائها  كامل  وبقناعة  اللجنة  توصلت 
الزدجالي، وجاء في المركز الثاني هيثم الفارسي، وكان المركز الثالث من نصيب المصورة إيمان الطوخي.
وقد رصدت األمانة العامة للجائزة مبلغ 45 ألف درهم للفائزين بالمراكز الثالث األولى، حيث يحصل الفائز 
بالمركز األول على مبلغ 20 ألف درهم، الثاني 15 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث على مبلغ 10 آالف 

درهم، إضافة إلى شهادة تقدير ودرع تذكاري لكل منهم. 

وتحرص الجائزة على إصدار ألبوم خاص يضم أجمل الصور المشاركة بالمسابقة في كل دورة؛ احتفاء 
التصوير الخاصة بها.  بالنخلة والمشاركين في مسابقة 
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توجهت بالشكر والتقدير إلى مؤسس الجائزة وراعيها ..
وأعربت عن أملها في تحقيق الجائزة للريادة العالمية.. 

اللجنــة العلميــة لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر 
واالبتــكار الزراعــي  تعقــد اجتماعهــا الســنوي...

عقدت اللجنة العملية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي اجتماعها السنوي األول بتاريخ 
14 مارس 2016 برئاسة األستاذ الدكتور فرانز هوفمان رئيس اللجنة، وحضور سعادة األستاذ الدكتور عبد 

الوهاب زايد األمين العام للجائزة.

وحضر اإلجتماع أعضاء اللجنة العلمية المعتمدين من مجلس أمناء الجائزة للدورة الجديدة، وهم: األستاذ 
الدكتورهاريسون هيوز، األستاذ يفون مارتيل، األستاذ جوزيه كيوبيرو، والدكتور سمير الشاكر.

وفي بداية االجتماع توجه رئيس وأعضاء اللجنة العلمية بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة 
الدولية  خليفة  جائزة  بتأسيس  الكريمة  مبادرة سمو  على  اهلل،  الدولة، حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، ودعم سموه الكبير للقطاع الزراعي وقطاع نخيل التمر، وتشجيع العلماء 
النتائج على مستوى  ابتكارات جديدة ترتقي بهذا القطاع وتحقق أفضل  والباحثين والخبراء على تقديم 

االبتكار الزراعي، وبما يضمن مساهمة فاعلة للجائزة في برامج الغذاء العالمية.

نائب رئيس  نهيان  آل  زايد  الشيخ منصور بن  العلمية بجهود ورعاية سمو  اللجنة  وأعضاء  وأشاد رئيس 
مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة ودعمه الكبير لإلبتكار الزراعي وقطاع نخيل التمر، ما أثمر عن العديد 
من اإلنجازات التي تحققت لهذين القطاعين على المستوى العالمي، كما أشادوا بالدور البناء والتوجيهات 
الهادفة لمعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، 
وحرص معاليه على تحقيق أفضل النتائج وبما يضمن التفوق والريادة للجائزة باعتبارها الجائزة العلمية 

األولى من نوعها على مستوى العالم.

كما أعربت اللجنة عن أملها في استقطاب أهم الباحثين والخبراء والمهتمين في القطاع الزراعي وقطاع 
القطاع  تخدم  رائدة  وابتكارات  بدراسات  وإثرائها  الجائزة  في  للمشاركة  العالم  على مستوى  التمر  نخيل 
رصدتها  التي  الكبيرة  بالجوائز  للفوز  وشفافا  شريفا  تنافسا  خاللها  من  المشاركون  ويتنافس  الزراعي 

الزراعي. باالبتكار  المتعلقة  فئاتها  كافة  في  الجائزة 
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وناقشت اللجنة خالل اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة بآلية وشروط ومعايير المشاركة في كافة 
جميع  أمام  الفرصة  واتاحة  واإلنصاف  والوضوح  الشفافية  مبدأ  اتباع  على  حرصها  وأكدت  الجائزة،  فئات 
الجائزة  السامية لصاحب  الحكيمة والتوجيهات  الرؤية  الفائدة، وبما يترجم  للتنافس وتحقيق  المشاركين 
المكانة  مع  ويتناسب  اهلل،  الدولة، حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  وراعيها صاحب 

المحافل. الكبيرة في كافة  المتحدة عالميا ومنجزاتها  العربية  اإلمارات  لدولة  المرموقة 

كما اطلعت اللجنة على األبحاث والدراسات التي تلقتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في دورته األخيرة، 
وقرار مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، باعتماد هذه المشاركات وضمها 
دراسة  سيتم  أنه  إلى  وأشارت  واإلنصاف،  الشفافية  من  كنوع  الجائزة  من  األولى  الدورة  مشاركات  إلى 
كافة المشاركات المطابقة للشروط والمعايير لتقييمها واعتمادها حسب الفئة المخصصة لها في الجائزة 

الجديدة.
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تقديرا لدورهم البناء في الترويج للجائزة ونشر ثقافتها...
ـــزة خليفـــة الدوليـــة لنخيـــل التمـــر  ـــة العامـــة لجائ األمان
اإلعامييـــن..  مـــن  عـــددا  تكـــرم  الزراعـــي  واالبتـــكار 
ولجنـــة التحكيـــم والفائزيـــن بمســـابقة )النخلـــة فـــي 

عيـــون العالـــم(..
 

نظمت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وعلى هامش حفل إشهار الجائزة 
ممثلي  من  عددا  خالله  كرمت  بأبوظبي،  اإلمارات  قصر  فندق  في  خاصا  حفال   ،2016 مارس   15 بتاريخ 
وسائل اإلعالم المختلفة، إضافة إلى الفائزين بالمراكز األولى في مسابقة التصوير الضوئي) النخلة في 

عيون العالم ( بدورتها السابعة.

وفي بداية الحفل رحب الدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
الزراعي بالمكرمين، ونقل إليهم تحيات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التقافة وتنمية المعرفة 
رئيس مجلس أمناء الجائزة، وأثنى سعادته على الدور الهام لوسائل اإلعالم المتنوعة في الترويج لثقافة 
الجائزة وأهدافها السامية، وجهود ودعم مؤسسها وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
الحضارة  في  اإلمارات  دولة  ومساهمات  إلنجازات  المشرقة  الصورة  ونقل  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئيس 
اإلنسانية إلى كافة شعوب العالم، وأكد سعادته أن وسائل اإلعالم هي شريك مؤثر في التميز وتحقيق 
النجاح والريادة للجائزة من خالل رسالتها المؤثرة، كما أشاد بدورها الفاعل ومواكبتها إلنجازات ومكتسبات 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر منذ انطالقتها في العام 2007 وصوال إلى الدورة األخيرة في العام 2015، 

ما كان له كبير األثر في الترويج للجائزة وتوسيع رقعة انتشارها عربيا ودوليا.
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جميع  أن  العام،  األمين  سعادة  وأضاف 
أمانة  بكل  بدورها  تقوم  اإلعالم  الوسائل 
وهي  وجه،  أكمل  على  رسالتها  وتؤدي 
وثمّن  والثناء،  اإلحترام  كل  تستحق 
األنشطة  كافة  ورصد  توثيق  في  جهودها 
والفعاليات التي تشهدها الساحة اإلماراتية 
تعزيز  في  ساهم  ما  القطاعات  كافة  في 
اإلمارات  دولة  تحتلها  التي  الكبيرة  المكانة 

الدولية.  المحافل  في 

تحكيم  لجنة  أعضاء  سعادته  كرم  كما 
مسابقة التصوير الفوتوغرافي )النخلة في 
المبذولة  بجهودهم  وأشاد  العالم(   عيون 
في اختيار أجمل الصور المشاركة وتحقيق 
واتباع  واإلنصاف  والوضوح  الشفافية  مبدأ 
الصور  اختيار  في  الدولية  التحكيم  معايير 
الفائزين  كذلك  سعادته  وكرم  الفائزة، 
وأثنى  السابعة  بدورتها  المسابقة  في 
المشاركة  على  وحرصهم  جهودهم  على 
التمر  نخيل  بقطاع  الخاصة  الصور  بأجمل 
الجائزة  إثراء  في  ساهم  ما  وصناعاته، 
من  مميزة  بنوعية  الساحة  ورفد  ثقافيا 
الصور التي خدمت بطريقة كبيرة األبحاث 

التمر. بنخيل  الخاصة  والدراسات 

وأشار سعادته إلى أن المسابقة التي تحظى باهتمام خاص من قبل معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، 
مكانتها  مع  يتناسب  وبما  ودقتها،  الصور  ونوعية  المشاركات  صعيد  على  ملموسا  تطورات  حققت  قد 
وأهميتها باعتبارها المسابقة األولى المتخصصة على مستوى العالم، كما أوضح سعادة األمين العام أن 
المسابقة وباعتبارها واحدة من أهم فعاليات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،ستستمر 
وأعرب  المعتمدة،  والمعايير  والشروط  اآلليات  التمر وضمن  بنخيل  وتواصل مسيرتها كجائزة متخصصة 
عن أمله في أن تحقق المسابقة المزيد من التطور واالنتشار في الدورات القادمة، مؤكدا أن األمانة العامة 
للجائزة ستعمل على تطوير المسابقة وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من هواة التصوير والمحترفين على 

مستوى العالم، للمشاركة والمنافسة الشريفة وتحقيق الفائدة.
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وخالل الحفل قام الدكتور عبدالوهاب زايد بمنح اإلعالميين شهادات تقدير، كما منح الفائزين بمسابقة 
التصوير الضوئي شهادات تقدير ودروعا تذكارية.

من جانبهم أشاد اإلعالميون المكرمون بهذه اللفتة الكريمة التي تؤكد على سعة أفق القائمين على الجائزة 
وتقديرهم لرسالة اإلعالم السامية ما يعزز العالقة الطيبة فيما بين الجائزة ووسائل اإلعالم، مؤكدين أن 
هذا التكريم يمنحهم الحافز على بذل المزيد من الجهود لنقل الصورة المشرقة لكافة الفعاليات واألنشطة 
الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  مقدمتها  وفي  اإلمارات  دولة  وترعاها  تنظمها  التي 
التي تعتبر صفحة مضيئة في سجل اإلمارات، إلبراز ريادة الجائزة والدور الكبير لدولة اإلمارات في خدمة 
وتطوير قطاع نخيل التمر، وبما يعكس الوجه المشرق لدولة اإلمارات ويتناسب مع المكانة العالمية الكبيرة 

التي تحتلها اإلمارات.

بحضور نهيان مبارك آل نهيان..
لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  جائــزة  بيــن  تفاهــم  مذكــرة 
الصناعــة والتجــارة  الزراعــي  ووزارة  التمــر واالبتــكار 
للتمــور  الثانــي  المهرجــان  تنظيــم  بشــأن  المصريــة 

بســيوة... المصريــة 

جائزة  أمناء  رئيس مجلس  المعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  بحضور 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، وعلى هامش حفل إشهار الجائزة بتاريخ 15 مارس 2016، 
وقعت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ووزارة الصناعة 
التجارة بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
المصرية  للتمور  الثاني  المهرجان  “تنظيم  بشأن  مشترك  تعاون  مذكرة  استراتيجي،  )UNIDO( كشريك 

بسيوة، في الفترة من 27 – 29 أكتوبر 2016”

للتكنولوجيا  الصناعة  مجلس  رئيس  الحضري  حنان  المهندسة  سعادة  وقعتها  التي  المذكرة  في  وجاء 
واالبتكار بوزراة الصناعة والتجارة بجمهورية مصر العربية، كطرف أول، وسعادة الدكتور عبدالوهاب زايد 
األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة كطرف 
ثاني، أنه وإدراكًا من طرفي هذا البروتوكول، ألهمية دعم قطاع إنتاج وتصنيع التمور بمصر والذي توليه 
الحكومة رعاية خاصة، ونظرًا لما يتمتع به الطرف الثاني من خبرة كبيرة في تنظيم ورعاية المهرجانات 
المماثلة، فقد اتفق الطرفان بموجب هذه المذكرة على تنظيم المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة 
تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة، ليضم منتجي ومصنعي التمور من القطاع الخاص أو الحكومي 
من المناطق الجغرافية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية، كما تم االتفاق على عقد الدورة الثانية للمهرجان 
بمدينة سيوة خالل الفترة من 27 – 29 أكتوبر 2016  لتحقيق مجموعة من األهداف وأهمها؛ عرض أجود 
أصناف التمور، بما فيها األصناف النادرة، والمنتجات الثانوية، والشتالت النسيجية، معدات تصنيع وتعبئة 
أفالم  عرض  للتمور،  الغذائية  والقيمة  الصحي  بالجانب  التوعية  النخيل،  زراعة  وخدمات  تقنيات  التمور، 
تقديم عرض  فوتوغرافية،  فنية وصور  ولوحات  والتمور  النخيل  علمية عن  وإصدارات  وكتب  متخصصة 

المستضيفة للمهرجان.  تراثي للمنطقة 

إضافة إلى تديد المشاكل التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور، ودراسة الحلول المقترحة لها، وتشجيع قطاعي 
المزارعين  بين  الروابط  وتوثيق  الخبرات  وتبادل  منهما،  كل  أولويات  تحديد  مع  التمور،  وتصنيع  إنتاج 

العربية. التمور داخل وخارج جمهورية مصر  ومنتجي ومصنعي 

ونصت المذكرة على أن المشاركون في المهرجان هم المزارعون المختصون بزراعة النخيل، وخبراء زراعة 
وإنتاج النخيل، وخبراء وقاية النخيل من األمراض واآلفات، ومتخصصون في مجال تصنيع وتصدير التمور، 

إلى جانب ممثلون عن المؤسسات العلمية والبحثية وعن المنظمات والهيئات الدولية.
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بحضور نهيان مبارك آل نهيان..
لنخيــل  الدوليــة  خليفــة  جائــزة  بيــن  تفاهــم  مذكــرة 
الصناعــة والتجــارة  الزراعــي  ووزارة  التمــر واالبتــكار 
للتمــور  الثانــي  المهرجــان  تنظيــم  بشــأن  المصريــة 

بســيوة... المصريــة 

جائزة  أمناء  رئيس مجلس  المعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  بحضور 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، وعلى هامش حفل إشهار الجائزة بتاريخ 15 مارس 2016، 
وقعت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ووزارة الصناعة 
التجارة بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 
المصرية  للتمور  الثاني  المهرجان  “تنظيم  بشأن  مشترك  تعاون  مذكرة  استراتيجي،  )UNIDO( كشريك 

بسيوة، في الفترة من 27 – 29 أكتوبر 2016”

للتكنولوجيا  الصناعة  مجلس  رئيس  الحضري  حنان  المهندسة  سعادة  وقعتها  التي  المذكرة  في  وجاء 
واالبتكار بوزراة الصناعة والتجارة بجمهورية مصر العربية، كطرف أول، وسعادة الدكتور عبدالوهاب زايد 
األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة كطرف 
ثاني، أنه وإدراكًا من طرفي هذا البروتوكول، ألهمية دعم قطاع إنتاج وتصنيع التمور بمصر والذي توليه 
الحكومة رعاية خاصة، ونظرًا لما يتمتع به الطرف الثاني من خبرة كبيرة في تنظيم ورعاية المهرجانات 
المماثلة، فقد اتفق الطرفان بموجب هذه المذكرة على تنظيم المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة 
تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة، ليضم منتجي ومصنعي التمور من القطاع الخاص أو الحكومي 
من المناطق الجغرافية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية، كما تم االتفاق على عقد الدورة الثانية للمهرجان 
بمدينة سيوة خالل الفترة من 27 – 29 أكتوبر 2016  لتحقيق مجموعة من األهداف وأهمها؛ عرض أجود 
أصناف التمور، بما فيها األصناف النادرة، والمنتجات الثانوية، والشتالت النسيجية، معدات تصنيع وتعبئة 
أفالم  عرض  للتمور،  الغذائية  والقيمة  الصحي  بالجانب  التوعية  النخيل،  زراعة  وخدمات  تقنيات  التمور، 
تقديم عرض  فوتوغرافية،  فنية وصور  ولوحات  والتمور  النخيل  علمية عن  وإصدارات  وكتب  متخصصة 

المستضيفة للمهرجان.  تراثي للمنطقة 

إضافة إلى تديد المشاكل التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور، ودراسة الحلول المقترحة لها، وتشجيع قطاعي 
المزارعين  بين  الروابط  وتوثيق  الخبرات  وتبادل  منهما،  كل  أولويات  تحديد  مع  التمور،  وتصنيع  إنتاج 

العربية. التمور داخل وخارج جمهورية مصر  ومنتجي ومصنعي 

ونصت المذكرة على أن المشاركون في المهرجان هم المزارعون المختصون بزراعة النخيل، وخبراء زراعة 
وإنتاج النخيل، وخبراء وقاية النخيل من األمراض واآلفات، ومتخصصون في مجال تصنيع وتصدير التمور، 

إلى جانب ممثلون عن المؤسسات العلمية والبحثية وعن المنظمات والهيئات الدولية.
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كما نصت المذكرة على إطالق مسابقة للمشاركين بالمهرجان وذلك ضمن عشر )10( فئات يتم االتفاق 
تحديدهم  يتم  الذين  المشرفين  الخبراء  من  لجنة  عليها  ويشرف  واليونيدو،  المذكرة  طرفي  بين  عليها 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  من  تقديرية  شهادة  على  فائز  كل  يحصل  وسوف  الشركاء،  بإتفاق 

مصري.  جنيه   )20.000( نقدية  جائزة  وكذلك  المهرجان  درع  مع  الزراعي،  واالبتكار 

وجاء في المذكرة أن يصاحب المهرجان تنظيم ندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على زراعة النخيل 
واالنتاج  اإلكثار  تقنيات  على  التركيز  مع  خاص،  بشكل  العربية  مصر  وجمهورية  عام  بشكل  العالم  في 
الندوات  جدول  وضع  ويتم  وتسويقها،  التمور  تصنيع  تواجه  التي  والمعوقات  واآلفات  األمراض  ومكافحة 

للمهرجان. التنظيمية  اللجنة  بمعرفة 

المهرجان  فعاليات  هامش  على  الفوتوغرافي  للتصوير  مسابقة  إطالق  على  التفاهم  مذكرة  نصت  كما 
الفوتوغرافي. للتصوير  المصرية  الجمعية  مع  وبالتعاون  الثاني  الطرف  من  بإشراف 

الصناعة  “وزارة  األول  الطرف  إلتزام  على  اإلتفاقية  أكدت  المذكرة،  أطراف  ومسؤوليات  إلتزامات  وحول 
التنفيذية  الجهة  بصفته  وخارجيا  داخليا  المشاركة  الجهات  جميع  بين  العام  بالتنسيق  القيام  والتجارة” 
إلقامة  األمنية  التصريحات  على  والحصول  بالمهرجان،  للتعريف  الكتروني  موقع  وإنشاء  للمهرجان، 
في  المشاركين  واألفراد  للوفود  الدخول  إلذونات  األمنية  الموافقات  على  الحصول  وكذلك  المهرجان، 
المهرجان، وإصدار قرار تشكيل اللجنة المنظمة للمهرجان، على أن تضم في عضويتها، عضو من وزارة 
الزراعة واالستصالح الزراعي، عضو من وزارة البيئة، عضو من وزارة الري، عضو من هيئة السياحة، عضو 

الوطني.  األمن  مجلس  من  وعضو  القومي،  األمن  مجلس  من 

ونصت المذكرة على التزام الطرف األول بالمساهمة بتوفير مواصالت للمشاركين في فعاليات المهرجان، 
ومخاطبة جميع الوزرات والجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب، وتحمله كافة المصاريف المتعلقة بإقامة 

وسفر ممثليه في المهرجان.

المذكرة،  الزراعي( فقد نصت  التمر واالبتكار  الدولية لنخيل  الثاني )جائزة خليفة  إلتزامات الطرف  وحول 
المهرجان،  تنظيم  تكاليف  كافة  تغطية  تشمل  والتي  للمهرجان،  المالية  الميزانية  الجائزة  تحمل  على 
بالمهرجان،  الخاصة  التعريفية  البوروشورات  والعارضين، وإعداد وطباعة  للمشاركين  اللوجستي  والدعم 
وتحمل نفقات السفر )برا( واإلقامة للعارضين والمحاضرين في المهرجان المقيمين خارج منطقة سيوه.

قيمة  المهرجان؛ وعددها عشر جوائز  بتقديم جوائز مسابقة  الثاني  الطرف  التزام  المذكرة  جاء في  كما 
آالف   10 بواقع،  الفوتوغرافي  التصوير  وتقديم جوائز مسابقة  جنيه مصري،   )20.000( الواحدة  الجائزة 
جنيه مصري للفائز بالمركز األول، 5 آالف للمركز الثاني، و3 آالف للمركز الثالث، مع االلتزام بكافة نفقات 

المذكورتين. المسابقتين  على  المشرفتين  الفنيتين  اللجنتين 

كما نصت المذكرة على بعض اإللتزامات المشتركة بين طرفي اإلتفاق، كإعداد فئات وشروط ومعايير مسابقات 
المهرجان، وإعداد الخطة اإلعالمية للمهرجان، على أن يلتزم كل طرف بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في 
كافة وسائل اإلعالم المحلية والعربية والعالمية، دون الرجوع والحصول على موافقة الطرف اآلخر. كما يلتزم 

كل طرف بتعيين منسق عام لمتابعة وتسيير تنفيذ إلتزامات هذه المذكرة ووضعها موضع التنفيذ.
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كما حددت المذكرة اختصاص وصالحيات اللجنة التنظيمية للمهرجان، على أن تقوم بوضع خطط العمل 
ومتابعة التنفيذ وتذليل العوائق والصعوبات، ومتابعة وتسيير تنفيذ إلتزامات هذه المذكرة ووضعها موضع 
التنفيذ، وتنظيم برنامج الندوات والمحاضرات المرافقة للمهرجان، وإعداد فئات وشروط ومعايير مسابقات 

المهرجان ولجان التحكيم.

ونصت المذكرة على ضرورة التزام اللجنة بعقد إجتماعات دورية كلما إقتضت الحاجة لذلك لمتابعة تنفيذ 
األعمال التي تتضمنها هذه المذكرة، ومراجعة كافة المخرجات السابق ذكرها فيما تختص به اللجنة وذلك 

قبل تنفيذها أو نشرها.   

كما نص اإلتفاق الموقع بين الطرفين على أن العمل بهذه المذكرة يبدأ اعتبارا من تاريخ توقيعها ولمدة 
سنة واحدة، ويجوز تجديدها لمدة أخرى تحددها األطراف بإتفاق كتابي بينهم.  
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بحضور نهيان مبارك آل نهيان 
جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي  
ومجلــس محافظــة مطــروح يوقعــان مذكــرة تفاهــم...

جائزة  أمناء  رئيس مجلس  المعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  بحضور 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، وعلى هامش حفل إشهار الجائزة بتاريخ 15 مارس 2016، 
ومجلس  المتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  وقعت 
محافظة مطروح بجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم بشأن “تأهيل وتشغيل مصنع التمور في سيوة”

وتهدف المذكرة التي وقعها عن جانب جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي سعادة الدكتور 
زيد  أبو  عالء  اللواء  معالي  مطروح،  محافظة  مجلس  جانب  وعن  للجائزة،  العام  األمين  زايد  عبدالوهاب 
المشتركة بينهما، والعمل على تعزيز  الطرفين لتحقيق األهداف  إلى خلق شراكة بين  محافظ مطروح، 

المذكرة. التعاوين بينهما من خالل تنفيذ بنود 

وجاء في المذكرة أن إرادة الطرفين قد ألتقت لتحقيق إنجازات مشتركة تهدف إلى االرتقاء بقطاع نخيل 
التمر في جمهورية مصر العربية، حيث إن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كمؤسسة 
مستقلة تمتلك الخبرة واإلمكانيات الفنية إلدارة الفعاليات واألنشطة واإلنتاج في مجال قطاع نخيل التمر 
واالبتكار الزراعي على المستويين العربي والعالمي، وتهدف ضمن استراتيجتها البناءة إلى اإلرتقاء بقطاع 
تمتلك  كما  الحديثة،  والتكنولوجيا  التقنيات  أفضل  واتباع  األساليب  بأحدث  الزراعي  واالبتكار  التمر  نخيل 

الخبرة الواسعة في تشغيل وإدارة مصانع التمور بالطرق العلمية والتقنيات الحديثة.

وأن محافظة مطروح تمتلك مصنعا للتمور في واحة سيوه تم إنشاءه في العام 2010 ولم يتم تشغيله 
ألسباب فنية ومادية، ورغبتها بأن تقوم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بتأهيل المصنع 

وتشغيله بكامل طاقته.

خليفة  “جائزة  األول  الطرف  قيام  على  بينهما  الموقعة  التفاهم  مذكرة  خالل  من  الطرفان  اتفق  وقد 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي” بإعادة تأهيل وتشغيل المصنع، وتحديد واختيار الخبراء والمهنيين 
والمستشارين من شركات وأفراد إلنجاز هذه المهمة، وله الحق في تكليف واعتماد من يراه مناسبا دون 
الرجوع للطرف الثاني، ويتحمل الطرف األول كافة التكاليف المتعلقة باإللتزامات السابقة، وال يتحمل شراء 
المعدات واآلالت الناقصة، وتكون من مسؤولية الشركة الموردة وحسب العقد المبرم، كما نصت المذكرة 
على التزام الطرف األول بتزويد الطرف الثاني بصورة عن اتلقارير الدورية شهريًا بتقدم العمل خالل فترة 
لتسليم  وامكانياته  طاقته  بكافة  بالعمل  األول  الطرف  اإللتزام  مع  الالزمة،  المتطلبات  فيها  بما  التأهيل 
المصنع لمجلس محافظة مطروح مع بداية موسم حصاد التمور 2016 - 2017 بالطاقات المتاحة والنوعية 

المتميزة من التمور ومنتجاتها. 
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بحضور نهيان مبارك آل نهيان 
جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعــي  
ومجلــس محافظــة مطــروح يوقعــان مذكــرة تفاهــم...

جائزة  أمناء  رئيس مجلس  المعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  بحضور 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، وعلى هامش حفل إشهار الجائزة بتاريخ 15 مارس 2016، 
ومجلس  المتحدة،  العربية  اإلمارات  بدولة  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  وقعت 
محافظة مطروح بجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم بشأن “تأهيل وتشغيل مصنع التمور في سيوة”

وتهدف المذكرة التي وقعها عن جانب جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي سعادة الدكتور 
زيد  أبو  عالء  اللواء  معالي  مطروح،  محافظة  مجلس  جانب  وعن  للجائزة،  العام  األمين  زايد  عبدالوهاب 
المشتركة بينهما، والعمل على تعزيز  الطرفين لتحقيق األهداف  إلى خلق شراكة بين  محافظ مطروح، 

المذكرة. التعاوين بينهما من خالل تنفيذ بنود 

وجاء في المذكرة أن إرادة الطرفين قد ألتقت لتحقيق إنجازات مشتركة تهدف إلى االرتقاء بقطاع نخيل 
التمر في جمهورية مصر العربية، حيث إن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كمؤسسة 
مستقلة تمتلك الخبرة واإلمكانيات الفنية إلدارة الفعاليات واألنشطة واإلنتاج في مجال قطاع نخيل التمر 
واالبتكار الزراعي على المستويين العربي والعالمي، وتهدف ضمن استراتيجتها البناءة إلى اإلرتقاء بقطاع 
تمتلك  كما  الحديثة،  والتكنولوجيا  التقنيات  أفضل  واتباع  األساليب  بأحدث  الزراعي  واالبتكار  التمر  نخيل 

الخبرة الواسعة في تشغيل وإدارة مصانع التمور بالطرق العلمية والتقنيات الحديثة.

وأن محافظة مطروح تمتلك مصنعا للتمور في واحة سيوه تم إنشاءه في العام 2010 ولم يتم تشغيله 
ألسباب فنية ومادية، ورغبتها بأن تقوم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بتأهيل المصنع 

وتشغيله بكامل طاقته.

خليفة  “جائزة  األول  الطرف  قيام  على  بينهما  الموقعة  التفاهم  مذكرة  خالل  من  الطرفان  اتفق  وقد 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي” بإعادة تأهيل وتشغيل المصنع، وتحديد واختيار الخبراء والمهنيين 
والمستشارين من شركات وأفراد إلنجاز هذه المهمة، وله الحق في تكليف واعتماد من يراه مناسبا دون 
الرجوع للطرف الثاني، ويتحمل الطرف األول كافة التكاليف المتعلقة باإللتزامات السابقة، وال يتحمل شراء 
المعدات واآلالت الناقصة، وتكون من مسؤولية الشركة الموردة وحسب العقد المبرم، كما نصت المذكرة 
على التزام الطرف األول بتزويد الطرف الثاني بصورة عن اتلقارير الدورية شهريًا بتقدم العمل خالل فترة 
لتسليم  وامكانياته  طاقته  بكافة  بالعمل  األول  الطرف  اإللتزام  مع  الالزمة،  المتطلبات  فيها  بما  التأهيل 
المصنع لمجلس محافظة مطروح مع بداية موسم حصاد التمور 2016 - 2017 بالطاقات المتاحة والنوعية 

المتميزة من التمور ومنتجاتها. 

أوفى  قد  يكون  لمجلس محافظة مطروح  أصوال  المصنع  األول  الطرف  تسليم  وعند  أنه  المذكرة  ونصت 
وصيانه  إدارة  من  التسليم  وبعد  قبل  ما  مرحلة  في  تكاليف  أية  عن  مسؤول  غير  وهو  التزاماته،  بكافة 
توصيات  على  بناء  تأهيله  إعادة  بعد  للمصنع  عمل  بخطة  الثاني  الطرف  بتزويد  التزامه  مع  وتشغيل.، 

الطموح. لمستوى  والوصول  وجودته  اإلنتاج  استمرار  لضمان  واإلداريين،  واإلستشاريين  الفنيين 

بداية  أشهر من  المذكورة هي ثالثة  التشغيل  وفترة  أشهر،  ثمانية  التأهيل  فترة  أن  اإلتفاق على  ونص 
.2016 نهاية شهر ديسمبر  ولغاية  أكتوبر  األول من  التمور في  إستالم 

وفيما يتعلق بالتزامات الطرف الثاني “مجلس محافظة مطروح”، فقد نصت المذكرة على التزام الطرف 
الثاني تسليم المصنع للطرف األول خالل فترة التأهيل والمبتدئة في األول من إبريل 2016، وتفويضه 
الدعم  أساليب  كافة  وتوفير  المصنع،  وتشغيل  تأهيل  إعادة  على  العمل  فترة  خالل  الصالحيات  بكامل 
اللوجستي للجان الفنية واالستشارية، ومنها الموارد البشرية الالزمة، وتزويد الطرف األول بكافة الكتب 
والرسائل والمخاطبات الضرورية لتسهيل عمل االستشاري، إضافة إلى تعيين منسق خاص من مجلس 

األول. الطرف  المحافظة تحت تصرف 

كما نصت المذكرة على التزام الطرف الثاني بتزويد الطرف األول بما يفيد بإنجاز كافة األعمال الموكلة إليه 
واستالمه للمصنع بعد إعادة التأهيل وبدء التشغيل لألشهر الثالثة، وأن طلب الطرف الثاني ألي استشارات 
فنية أو إدارية بعد تشغيل المصنع ال تكون ملزمة للطرف األول وأنما ضمن نطاق التنسيق والتعاون وبما 

يقرره الطرف األول.
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لنخيــل  الدوليــة  لجائــزة خليفــة  العامــة  األمانــة  صــدر عــن 
الزراعــي.. واالبتــكار  التمــر 

عدد جديد من مجلة الشجرة المباركة...

أصدرت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بتاريخ 1 مارس 2016، عددا 
التمر وصناعاته، وتحظى برعاية كريمة من  التي تعنى بقطاع نخيل  المباركة  الشجرة  جديدا من مجلة 

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

التمر  بنخيل  الصلة  ذات  والتقارير  والدراسات  األخبار  من  العديد  على  المجلة  من  الجديد  العدد  واحتوى 
التمر. نخيل  بشجرة  الخاصة  الصور  من  عدد  جانب  إلى  الزراعي،  والقطاع 

ونشرت المجلة في عددها للمرسوم الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
حفظه اهلل، بشأن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، وفئات الجائزة وجوائزها ومجلس 

أمنائها، حسب ما نص عليه المرسوم.

واشتمل العدد الذي صدر باللغتين العربية واإلنجليزية، على أنشطة ومشاركات جائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر في العديد من الفعاليات المحلية والدولية، ومنها مشاركات الجائزة في معرض النخلة الرابع، مهرجان 
أبوظبي الدولي للتمور، المعرض الدولي للتمور بآرفورد بالمغرب، مهرجان اإلمارات الدولي للنخيل والتمر، 
ومهرجاني ليوا للرطب وعجمان للرطب، إلى جانب ملف خاص عن تنظيم ورعاية الجائزة للمهرجان األول 

للتمور المصرية في سيوة. 

كما احتوى العدد على ملف خاص عن الدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر واالبتكار الزارعي، بمناسبة منحه لقب “سفير األمم المتحدة للنوايا الحسنة بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة”.
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الجائزة  تنظمها  التي  العالم”  عيون  في  “النخلة  الفوتوغرافي  التصوير  مسابقة  لنتائج  المجلة  ونشرت 
بالمراكز  الفائزة  والصور  الفائزين  وأسماء  الفوتوغرافي،  للتصوير  الدولية  أبوظبي  رابطة  مع  بالتعاون 

السابعة. دورتها  في  األولى  الثالث 

كما ضم العدد بين دفتيه العديد من الدراسات واألبحاث العلمية الّقيمة، الخاصة بتطوير قطاع نخيل التمر 
باللغتين العربية واإلنجليزية، حيث نشرت المجلة بحثا للدكتور سمير الشاكر بعنوان )التمور والسكريات 
للدكتور  المغرب(  في  التثمين  ومحاوالت  التدهور  بين  النخيل  )أشجار  بعنوان  ودراسة  الفركتوز(،  عالية 
عبدالعزيز بو يحياوي، وبحثا آخر بعنوان )نخيل البحرين في دليل الخليج( للدكتور علي عفيفي علي غازي، 
األبحاث  مجال  في  نوعية  إضافة  تعتبر  التي  اإلنجليزية  باللغة  واألبحاث  الدراسات  من  العديد  جانب  إلى 

الهادفة إلى تطوير قطاع نخيل التمر.

وفي كلمته للعدد والتي جاءت تحت عنوان 
نهيان  الشيخ  معالي  أكد  خليفة”،  “شكرا 
وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك 
الجائزة،  أمناء  مجلس  رئيس  المعرفة 
مكرمة  أن  للمجلة،  الفخري  الرئيس 
بن  خليفة  الشيخ  الوالد  السمو  صاحب 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، 
بإنشاء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
حرص  على  تؤكد  الزراعي،  واالبتكار 
سموه ورعايته ودعمه الالمحدود للقطاع 
الزارعي بشكل عام وشجرة النخيل على 
اهتمام  على  تؤكد  كما  الخصوص،  وجه 
والدراسات  العلمي  البحث  بتطوير  سموه 
الزراعي  باالبتكار  المتعلقة  والتجارب 
أبوظبي،  حكومة  رؤية  مع  يتناسب  وبما 
ورؤاها المستقبلية بتنويع مصادر الدخل 
باعتباره  الزراعي  القطاع  على  والتركيز 
والدخل  للغذاء  مهما  ومصدرا  هاما  ركنا 

اإلقتصادية. والنهضة 

وقال معاليه: “ لقد أدرك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه اهلل، ألهمية القطاع الزراعي 
غذائيا واقتصاديا واجتماعيا وتراثيا، فسار على خطى الوالد المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، طيب اهلل ثراه، ومنح هذا القطاع أهمية كبيرة ووجه بضرورة االرتقاء به نحو آفاق أوسع، وشدد على 
ضرورة تذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق هذا النهج، وأمر، حفظه اهلل، بتسخير كافة أدوات العصر 
من التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التطور والنماء على صعيد االبتكار الزراعي واالهتمام بشجرة 

نخيل التمر كعنصر غذائي هام ارتبط ارتباطا وثيقا بتراثنا وعاداتنا االجتماعية العريقة.
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كما أكد في كلمته أن دولة اإلمارات حققت الريادة في مجال االبتكار الزارعي ونخيل التمر، بفضل رعاية 
الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ  صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه اهلل، والدعم 
المسلحة، ومتابعة واهتمام سمو  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ولي عهد  آل  زايد  محمد بن 

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأضاف معالي الشيخ نهيان مبارك، أننا لن ندخر جهدا في سبيل المساهمة في عملية البناء والتنمية من 
خالل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، لنحافظ على ريادة هذا الجائزة، وبما يتناسب مع 
سمو ومقام صاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، 
مؤكدا أن األهداف السامية لهذه الجائزة المباركة لن تتحقق إال بتضافر الجهود والعمل بصدق وإخالص، 
وإننا على ثقة بأن اإلخوة الباحثون والخبراء والمهتمون باالبتكار الزراعي ونخيل التمر على مستوى العالم، 

سيقدمون من األبحاث والدراسات ما يعزز النهوض بهذا القطاع ويرتقي به نحو آفاق مسقبلية أفضل.

التمر واالبتكار  الدولية لنخيل  العام لجائزة خليفة  الدكتور عبدالوهاب زايد األمين  من جانبه عبر سعادة 
“مكارم  والتي جاءت تحت عنوان  للعدد  المباركة، في كلمته  الشجرة  العام على مجلة  المشرف  الزراعي، 
خليفة ورؤاه مصدر إلهامنا وأساب نجاحنا”، عبر عن الفخر واإلعتزاز للنتائج واإلنجازات التي تحققت على 
مدى ثماني سنوات، من خالل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، وبصماتها الواضحة على صعيد تطوير 
وذلك  والعالمية،  والعربية  المحلية  المستويات  جميع  وعلى  وتسويقا،  وتصنيعا  إنتاجا  التمر  نخيل  قطاع 
الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،  الكريمة من قبل صاحب  الرعاية  بفضل 
حفظه اهلل، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شوؤن 

الرئاسة. وتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وأضاف سعادته، لقد استشرف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه اهلل، بنظرته الثاقبة 
ورؤاه المستقبلية، ألهمية شجرة نخيل التمر واالبتكار الزراعي، لتطوير القطاع الزراعي وتنميته، ودفع 
مسيرة اإلبداع والتقدم واالبتكار في هذا القطاع، وبما يساهم في سد الحاجة العالمية للغذاء الذي أصبح 
يشغل الكثير من الحكومات والدول مع ما يشهده العالم من حاالت الجفاف والنزاعات التي أدت إلى تراجع 
الزراعة وسوء اإلنتاج وانعكاس ذلك على األمن الغذائي العالمي. ما يستدعي العمل على خلق آليات جديدة 
والعمل على إعداد دراسات بناءة وابتكارات رائدة لضمان تطوير هذا القطاع والوصول به إلى مستويات 
لضمان  الرائدة  ومشاريعهم  بأفكارهم  المساهمة  على  والمزارعين  والباحثين  الخبراء  بتحفيز  أفضل، 

تحقيق هذه األهداف.

الشيخ  السمو  الجائزة وراعيها صاحب  إلى صاحب  والعرفان  والتقدير  بالشكر  العام  األمين  وتقدم سعادة 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، على اهتمام سموه ودعمه الالمحدود للقطاع الزارعي 
الجائزة  هذه  بأن  ثقته  عن  وأعرب  الزراعي،  باالبتكار  سموه  واهتمام  خاصة،  التمر  نخيل  وقطاع  عامة 
ستحقق كافة األهداف التي أنشئت ألجلها، بفضل الرعاية الكريمة لسموه حفظه اهلل وأفكاره ورؤاه الثاقبة.
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وقال سعادته: “ويحدونا التفاؤل واألمل بأننا سنحقق انجازات كبيرة للقطاع الزراعي، من خالل هذه الجائزة 
الرائدة، وإن الدعم واإلهتمام المستمر لوزارة شؤون الرئاسة المبنية على توجيهات سمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سيعطي الجائزة الدافع على االبتكار 
والنجاح والعمل بكل جد لتسخير كافة اإلمكانيات لتطوير القطاع الزراعي واالرتقاء بشجرة نخيل التمر، 
وكذلك فإن دعم ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس مجلس 
أمناء الجائزة، سيمنح جميع العالمين والمشاركين بالجائزة التشجيع والحافز على بذل أقصى الجهود لتحقق 
هذا الجائزة اإلنجازات والنجاحات التي تتناسب مع مكانة وسمو صاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، نستلهم في كل ما نعمل من رؤاه وأفكاره ومكارمه 

حفظه اهلل.
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إحصائيات الجائزة 2009 - 2015

إجمالي عدد المشاركين بحسب فئات الجائزة

الدول العربيـــــــــــة

الدول األجنبيـــــــــة
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الصورة الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة النخلة في عيون العالم - الدورة السابعة
إيمان الطوخي
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الفصل الثالث
حــصـــــــاد
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تحت رعاية منصور بن زايد...
إشــهار جائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار 

الزراعــي..
نهيـان مبـارك: الجائزة لبنة جديدة سـتعمل علـى إحداث نقلة 

نوعيـة على صعيـد االبتكار الزراعي وتطوير قطـاع النخيل...

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبحضور 
معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي جوزيه غرازيانو دا سيلفا 
األمين العام لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو(، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي 
15 مارس  الثالثاء  والعالمية، تم يوم  العربية  الدولة وحشد من وسائل اإلعالم  لدى  الدبلوماسي  السلك 
التمر واالبتكار  الدولية لنخيل  2016 في فندق قصر اإلمارات بأبوظبي، اإلعالن عن إشهار جائزة خليفة 
الدولة،  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  عن  اتحادي  بمرسوم  جاءت  التي  الزراعي 

حفظه اهلل، كما تم تكريم عدد من المؤسسات الدولية والشخصيات المهتمة باالبتكار الزراعي.
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وفي بداية الحفل ألقى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس 
أمناء الجائزة، كلمة أعلن خاللها عن إطالق جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، والتي جاءت 
بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، تأكيدا على اهتمام 
سموه ورعايته للقطاع الزراعي عامة وقطاع نخيل التمر على وجه الخصوص، واسهامات سموه العديدة، 

حفظه اهلل، في تطوير هذا القطاع ومنحه الدعم الكبير. 

وأكد معاليه أن أيادي سموه البيضاء في هذا القطاع أكثر من أن تعد وتحصى، وأن الطفرة الزراعية التي 
تحققت في عهد سموه، حفظه اهلل، خير شاهد على رعاية سموه واهتمامه، بعد أن وجه بتسخير كافة 
اإلمكانيات لخدمة القطاع الزراعي والمزارعين، إلى أن أصبح هذا القطاع أحد أهم ركائز اإلقتصاد الوطني.

السمو  صاحب  بإسم  تشرفت  التي  الفريدة  العلمية  الجائزة  هذه  أن  مبارك،  نهيان  الشيخ  معالي  وأضاف 
الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وقائد مسيرتها وباني نهضتها،حفظه اهلل، ستضيف 
لبنة جديدة وتعمل على إحداث نقلة نوعية وتدشن لمرحلة جديدة على صعيد االبتكار الزراعي وتطوير 
قطاع النخيل على المستويين العربي والعالمي، من خالل مساهمات ومشاركات النخبة من العلماء والخبراء 
والمزارعين والباحثين على مستوى العالم، والتي ستعمل على تطوير هذ القطاع واالرتقاء به نحو آفاق 

أرحب وأوسع.

وقال معاليه: “تأتي جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي لتكمل مسيرة جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر، التي انطلقت في العام 2007، وحققت على مدى ثمانية أعوام تطورا كبيرا وإنجازات عديدة 
إلى إحداث نقلة نوعية في  المتعددة  الطموح واآلمال، كما عملت من خالل أنشطتها  جاءت على مستوى 
واحتلت  المعارض.  الجوائز وصناعة  عالم  فارقة في  وأصبحت تشكل عالمة  التمر  ونخيل  الزراعة  قطاع 

مكانة رائدة كأول جائزة علمية متخصصة على مستوى العالم.
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وأشار معالي الشيخ نهيان مبارك، إلى أن حضور نخبة من المدراء العاملين في أكبر المؤسسات الدولية 
المهتمة بقطاع الزراعة واالبتكار الزراعي، ووجودهم معنا في حفلنا اليوم يمثل اعترافا وتقديرا لجهود 
دولة اإلمارات وإنجازاتها الكبيرة على صعيد االبتكار وتنمية القطاع الزراعي وقطاع نخيل التمر ودعمها 
الكبير لهذا القطاع عربيا ودوليا، في ظل القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل.

مع  تتماشى  كريمة  مبادرة  هي  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أن  معاليه  أكد  كما 
رؤية أبوظبي المستقبلية بتنويع مصادر الدخل والتأكيد على أهمية القطاع الزراعي إقتصاديا، كما تواكب 
عالمي  كمركز  الريادية  لمكانتها  وتعزز  القطاعات،  كافة  في  اإلمارات  دولة  تشهده  الذي  النوعي  للتطور 
لإلبتكار وتحفيز العقول المبدعة لتقديم إبتكارات زراعية خالقة تعمل على إيجاد الحلول التي تساعد على 

مواجهة التحديات وتذليل العوائق والعقبات لتحقيق أفضل سبل التنمية والتطوير للقطاع الزراعي.

وأعرب معاليه عن أمله في أن تساهم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، في إيجاد الحلول 
مستويات  أعلى  تحقيق  يضمن  وبما  الزراعي  القطاع  منها  يعاني  التي  المشاكل  من  للعديد  والمخرجات 

اإلنتاج لكافة المحاصيل الزارعية واإلسهام في توفير الغذاء ألكبر عدد من سكان العالم. 

ودراسات  بمشاركات  الجائزة ستحظى  بأن  ثقته  مبارك عن  نهيان  الشيخ  معالي  أعرب  كلمته  ختام  وفي 
وأبحاث فريدة ومتميزة ستساهم في معالجة المشكالت التي يعاني منها القطاع الزراعي وتسخير العلم 
الحديث والتكنولوجيا والتقنية المتقدمة لتحقيق أعلى مستويات التنمية والتطوير واالبتكار، وبما يضمن 
استمرار سياسة التنمية المستدامة، وتعزيز الخبرات المتبادلة في مشاريع تخدم اإلنسانية، وبما يتوافق 
نشر  في  والتوسع  األخصر  االقتصاد  معادلة  وتحقيق  المناخية،  والتغيرات  البيئة  على  الحفاظ  برامج  مع 
والتراثية  والغذائية  االستراتيجية  األهمية  مع  يتناسب كذلك  وبما  التصحر.  ومقاومة  الخضراء  المساحات 
لشجرة نخيل التمر، وبما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في كافة المجاالت، ورؤاها وخططها المسقبلية في تنويع مصادر الدخل واإلعتماد على موارد واستثمارات 

متنوعة يشكل القطاع الزراعي ركنا هاما فيها.
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ــورة  ــاو( فخ ــة )الف ــة والزراع ــة األغذي ــو: منظم ــه غرازيان جوزي
ــدة... ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــع دول ــع م ــاون الموس بالتع

كما ألقى معالي جوزيه غرازيانو دا سيلفا األمين العام لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 
خليفة  جائزة  مع  المستمرة  المشاركة  إلى  تتطلع  والزراعة  األغذية  منظمة  أن  فيها  أكد  كلمة  )الفاو(، 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، وأشار إلى أن الجائزة استقطبت أهم الباحثين والخبراء والمزارعين 
والمهتمين بتطوير قطاع النخيل كما احتلت الجائزة مكانة بارزة على الصعيد العالمي كأول وأرقى جائزة 
علمية متخصصة في نخيل التمر وصناعاته، وأضاف معاليه: “ تمت إعادة تسمية الجائزة هذا العام  لتصبح 
تغطي  حيث  قبل  ذي  من  أوسع  نطاق  لها  وأصبح  الزراعي،  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 
مجموعة من االبتكارات الزراعية. وأوضح أنه تم تصميم الجائزة اآلن من أجل التركيز على األبحاث وتحفيز 

االبتكار لتلبية االحتياجات الغذائية في المستقبل في العالم.

وقال معاليه: “ لقد حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة الهدف األول من األهداف االنمائية لأللفية وهو 
المعني بالحد من الجوع  كما نجحت في الحفاظ على مستويات نقص التغذية لتكون ألقل من 5 في المئة 
منذ عام 1990، كما أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة مكانتها كأكبر دولة مانحة للمساعدات الخارجية 
في العالم”، وأكد أن منظمة األغذية والزراعة فخورة بالتعاون الموسع مع دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وتقدر التزام الحكومة بمواصلة دعم عمل المكتب شبه اإلقليمي للمنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي 
واليمن، ومقره أبو ظبي. ومن المتوقع تعزيز التعاون أكثر في الفترة 2020-2016، بقدوم فريق موسع 
من المتخصصين التقنيين في مكتب أبوظبي، والذى تم تشكيله بالتشاور الوثيق مع السلطات اإلماراتية 

لتلبية االحتياجات ذات األولوية في البالد.
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الصلح: دولة اإلمارات أصبحت قبلة للمختصين والمبتكرين 
والمستثمرين الزراعيين...

المناطق  في  الزراعية  للبحوث  الدولي  للمركز  العام  المدير  الصلح،  محمود  محمد  معالي  ألقى  ذلك  بعد 
الجافة واألراضي القاحلة، كلمة أشار فيها إلى الجهود الكبيرة للمغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان طيب اهلل ثراه، واهتمامه بالزراعة والبيئة، موضحا أن بعض التقديرات تشير إلى غرس ما بين 
100 و150 مليون شجره في عهده، رحمه اهلل، كما أشاد بجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، والذي حظي القطاع الزراعي عامة وشجرة نخيل التمر في عهده باهتمام 
كبير ورعاية خاصة وكانت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي واحدة من مكارم سموه في 

هذا المجال. 

وقال معاليه: “إن توفير كميات الطعام اآلمنة والكافية لتغذية سكان العالم المتنامي هي من أكبر التحديات 
التي تواجه المجتمع الدولي في الوقت الراهن، ويلعب قطاعي األغذية والزراعة دورًا حيويًا ورئيسيًا في 
آثار  من  للحد  واالبتكار  الحديثة  التكنولوجيا  على  االعتماد  يستوجب  ما  وهو  والفقر  الجوع  على  القضاء 

الممارسات الزراعية الحالية وتغير المناخ اللذان يدفعان بثقلهما على الموارد الطبيعية. 

وأكد أن دولة اإلمارات أصبحت قبلة للمختصين والمبتكرين والمستثمرين الزراعيين بفضل تنظيم الدولة 
للعديد من التظاهرات والمعارض الدولية التي تعنى بتطوير االنتاج واالبتكار الزراعي. 

بأبحاث تطوير  النهوض  الزراعي في  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  لجائزة خليفة  الهام  الدور  إلى  وأشار 
نخيل التمر وتعزيز األبحاث والمشاريع ذات الصلة باالبتكار الزراعي ودورها في مختلف اإلنجازات التي تم 

تحقيقها خالل السنوات الماضية. 
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تكريـم عدد من المؤسسـات الدولية والشـخصيات المهتمة 
الزراعي... باالبتكار 

وخالل الحفل قام معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس مجلس أمناء 
والشخصيات  العالمية  المؤسسات  بتكريم عدد من  الزراعي،  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  جائزة خليفة 
الدكتور/ راشد أحمد بن فهد، وزير الدولة،  المهتمة باالبتكار الزراعي، حيث كرم معاليه كال من: معالي 
ومعالي الدكتور جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة 
)الفاو(، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، مركز خليفة للتقانات الحيوية 
والهندسة الوراثية، معالي الدكتور محمد محمود الصلح، المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في 
المناطق الجافة واألراضي القاحلة، معالي الدكتورة اسمهان الوافي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة 

الملحية، معالي الدكتور سالم اللوزي، المدير السابق للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
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طابع بريد تذكاري...

نهيان  الشيخ  إلى معالي  الزارعي،  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  لجائزة خليفة  العامة  األمانة  أهدت  كما 
مبارك آل نهيان، طابع البريد التذكاري الذي أصدرته مؤسسة بريد اإلمارات بمناسبة إطالق الجائزة والذي 
حمل صورة صاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 

اهلل، وشعار الجائزة، والذي أصبح متوفرا في جميع منافذ وفروع بريد اإلمارات. 

معرض الصور الفوتوغرافية...

في نهاية الحفل قام الحضور بجولة في معرض الصور الفوتوغرافية )النخلة في عيون العالم( الذي عرض 
للصور الفائزة والمميزة في مسابقة النخلة في عيون العالم بدورتها السابعة، والتي تنظمها جائزة خليفة 

الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ضمن فعالياتها الهادفة إلى تطوير قطاع نخيل التمر.
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معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد
وزير دولة – االمارات العربية المتحدة

تم تعيين معالي/ الدكتور راشد أحمد محمد بن فهد في 10فبراير 2016 وزير دولة بدولة اإلمارات العربية 
الوزاري، منصب رئيس  1964، ويشغل معاليه باإلضافة إلى منصبه  المتحدة. وهو من مواليد دبي عام 

مجلس إدارة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس منذ عام 2008 ولغاية اآلن.

معالي/ الدكتور راشد بن فهد حاصل على درجة الدكتوراه ).Ph. D( هندسة مدنية )صحة البيئة(، من جامعة 
ستراثكاليد، اسكتلندا، المملكة المتحدة 2001 وماجستير ).M.Sc( علوم البيئة، جامعة اإلمارات، العين1994.  

بكالوريوس ).B.Sc( هندسة كيميائية جامعة نورث إيسترن، بوسطن، الواليات المتحدة – 1989. 

وسبق لمعاليه أن شغل المناصب التالية:

وزيرًا للبيئة والمياه ـ اإلمارات العربية المتحدة ـ فبراير 2008 ولغالية فبراير 2016.	 
أمينًا  عامًا لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ـ الرياض المملكة العربية السعودية 2004 - 2008.	 
نائب رئيس مجلس إدارة هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس 2005 - 2008.	 
نائب مدير عام هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس 2003 - 2004 .	 
رئيسًا لمختبر األغذية والبيئة ـ إدارة مختبر دبي المركزي ـ بلدية دبي 1997 - 2003.	 
مهندسا للعمليات - بلدية دبي 1989 - 1997.	 
كما أن معاليه عضو في لجنة التحكيم لجائزة زايد الدولية للبيئة، وعضو في مجلس إدارة الجمعية 	 

.)ASTM Int’l( األمريكية الدولية للفحص والمواد
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هي   )Food and Agriculture Organization, FAO( )الفاو(  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
منظمة متخصصة تابعة لألمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم. ويقوم بإدارتها 

حاليًا خوسيه غرازيانو داسيلفا.

تقوم الفاو بخدمة الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. تعمل منظمة األغذية والزراعة منتدى 
محايدا حيث تتقابل األمم كلها على أساس الند للند لمفاوضة االتفاقيات وسياسات المناقشة. وتعتبر الفاو 
أيضا مصدرا للمعرفة والمعلومات الدقيقة وتقوم بمساعدة البلدان النامية والبلدان في مرحلة التطور على 
تطوير وتحسين ممارسات الزراعة والغابات ومصايد األسماك، كافلة بذلك التغذية الجيدة واألمن الغذائي 

للجميع.

تم تأسيس منظمة األغذية والزراعة في السادس عشر من أكتوبر عام 1945 في مدينة كويبيك، كندا. 
في عام 1951 تم نقل المقر الرئيسي للمنظمة من واشنطن دي سي، الواليات المتحدة إلى روما، إيطاليا. 
األوروبي  االتحاد  إلى  194 دولة، إضافة  المنظمة  يبلغ عدد أعضاء  الثامن من أغسطس/آب 2013،  حتى 

)منظمة عضو(، وأيضا جزر فارو و توكلو »أعضاء منتسبين«.
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معهد االستثمار الدولي الزراعي
الجمهورية اإليطالية

مالية  ومؤسسة  المتحدة  لألمم  تابعة  متخصصة  وكالة  هو  )إيفاد(،  الزراعية  للتنمية  الدولي  الصندوق 
دولية تأسست عام 1977 باعتبارها واحدة من النتائج الرئيسية للمؤتمر العالمي لألغذية 1974. يكرس 
العالم  75 % من فقراء  النامية، حيث يعيش  البلدان  الصندوق للقضاء على الفقر بالمناطق الريفية في 
4 ٪ فقط من المساعدات اإلنمائية الرسمية لقطاع  في المناطق الريفية من البلدان النامية، بينما تعود 

بإيطاليا. الصندوق في مدينة روما  الزراعة. يقع مقر 
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مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية
دولة اإلمارات العربية المتحدة

أنشأت جامعة اإلمارات العربية المتحدة مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في سعيها لتحقيق 
التميز البحثي وتقديم حلول للتحديات الزراعية والبيئية واألمن الغذائي التي يواجه العالم. 

افتتح المركز سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، في شهر 
أبريل لعام 2014، ويقع المركز في جامعة اإلمارات، ويعتبر األول من نوعه في الدولة، ويوفر المركز بيئة علمية 
وتعليمية على أعلى مستوى تحفز اإلبداع واالكتشاف،  ويتخصص فى التعديل الوراثي للنباتات واإلخصاب الجيني 

واألبحاث المتعلقة بفهم اآلليات الجينية والفسيولوجية لمقاومة النباتات للجهد الحراري والجفاف والملوحة.
والهندسة  الجزيئية  التقانات  دراسات  وحدة  متضمنة  متكاملة،  بحثية  ووحدات  مرافق   المركز  ويشمل 
الوراثية، وحدة اإلكثار الدقيق وزراعة األنسجة الدقيقة، وحدة التطبيقات الميدانية والتقييم البيئي، ووحدة 

الحيوية. المعلومات  وتقنية  الجزيئية  المعلومات  تقانات 
ويهدف المركز إلى تقديم حلول للتحديات الزراعية والبيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في اإلنتاج 
الزراعي، ودعم التخطيط التنموي اإلستراتيجي الزراعي المتكامل في الدولة، كما يهدف لتعزيز سمعة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في مجال البحث العلمي محليًا وإقليميًا ودوليًا وضمان الريادة والتميز في مجال 
البحث العلمي، والمساهمة فى إيجاد حلول جديدة  ومتقدمة لتحسين النباتات وراثيًا، وترشيد االستخدام 

األمثل للموارد البشرية واالقتصادية .

الزراعي، ويقوم  المجال  البحثية في  األنشطة  والتي تتطلبها  الجزيئي  العمل  ويوفر مركز خليفة أساس 
الدقيق واستخالص واستنساخ  الجيني  التعديل  المطلوبة؛ مثل  الجزيئية  المنهجيات  المركز بتنفيذ جميع 
والتسلسل  الجيني  الترميز  وكشف  وتحليلها،  األمينية  واألحماض  الجينية  والموروثات  النووية  األحماض 
الدقيق للمورثات الكتشاف جينات جديدة ذو قيمة وظيفية  وتعديلها وتحسينها وراثيًا إلنشاء سالالت جديدة 
من النباتات المعدلة وراثيًا خاصة بدولة اإلمارات.  كما يوفر قاعدة بيانية للرموز الجينية لنبتات صحراوية، 
ويتيح الفرصة أمام الباحثين للتعرف على الجينات. ويهدف المركز أيضا إلنشاء قاعدة بيانات بحثية حديثة، 
وخاصة بنباتات اإلمارات، وزيادة البحوث الوطنية والتدريب وتقديم التحليل الجزيئي للشركاء الخارجيين.

ويقوم المركز بتوصيف التنوعات النباتية الموجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة جزيئيًا مع اإلكثار 
ظل  في  المحلية  للنباتات  الالزمة  والتقانات  البروتوكوالت  وإنشاء  المختبر  في  النباتية  لألنسجة  الدقيق 
ظروف مختلفة من الضغوط الحيوية وغير الحيوية، وتأسيس لجان السالمة األحيائية للتنوعات المستحدثة 
المحلية  المستويات  على  النتائج  ونشر  علمية  مؤسسات  مع  البحثي  التعاون  وتعزيز  وراثيا،  والمعدلة 
واإلقليمية والدولية من خالل الدورات التدريبية الداعمة لطلبة الدراسات وخدمة المجتمع من خالل تقريب 

الجديدة. التقانات  العام والمشاركة في  التصور  المعلومات عن 
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المركزالدولي للبحوث الزراعية في
المناطق الجافة واألراضي القاحلة

من  واحدا”   ،1977 عام  أسس  الذي  )إيكاردا(،  الجافة  المناطق  في  الزراعية  للبحوث  الدولي  المركز  يعد 
إيكاردا  )ICARDA(. وتتجلى مهمة  الدولية  الزراعية  للبحوث  االستشارية  للمجموعة  خمسة عشر مركزا” 
في تحسين المستوى المعيشي للفقراء عن طريق إجراء البحوث والتدريب في المناطق الجافة من العالم 
النامي وزيادة إنتاج األغذية وانتاجيتها وتحسين نوعيتها التغذوية مع الحفاظ على قاعدة الموارد الطبيعية 

وتعزيزها.

خدمة  على  وتعمل  والفول،  والشعير  العدس  تحسين  خالل  من  ككل  النامي  العالم  إيكاردا  تخدم  كما 
المزارعين  المياه في حقول  الجافة في مجال تحسين كفاءة استخدام  المناطق  النامية في  البلدان  جميع 
وإنتاج المراعي الطبيعية والمجترات الصغيرة، وكذلك خدمة منطقة وسط وغربي آسيا وشمالي أفريقيا
الزراعية.  والنظم  العلفية  والبقوليات  والحمص  والقاسية  الطرية  األقماح  تحسين  مجال  )CWANA( في 
وتفيد البحوث التي تجريها إيكاردا في تخفيف وطأة الفقر على مستوى عالمي من خالل زيادة اإلنتاجية 
بالتكامل مع األساليب المستدامة في إدارة الموارد الطبيعية. وتواجه إيكاردا هذا التحدي بتنفيذ البحوث 

. الزراعية والتنمية  للبحوث  المعلومات ومشاركة مؤسسات وطنية  التدريب ونشر  وإجراء 
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المــركــــز الــــدولي للــزراعــــة الملحيــــة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

المركز الدولي للزراعة الملحية: هو مركز دولي غير ربحي للبحوث الزراعية تأسس في العام 1999. ينفذ 
المركز برامج بحثية وتنموية تهدف إلى تعزيز اإلنتاجية الزراعية واستدامتها في البيئات المالحة والهامشية.

يمثل االبتكار أحد المبادئ األساسية لعمل المركز بحيث يتناول المنهج البحثي متعدد الجوانب إيجاد الحلول 
أبحاث  الغذائي، وتشمل  بالمياه والبيئة والدخل واألمن  ارتباطًا وثيقًا تتعلق  لتحديات مرتبطة فيما بينها 
مبتكرة في مجاالت تقييم الموارد الطبيعية، والتكيف مع التغيرات المناخية، وإنتاجية المحاصيل وتنويعها، 

والزراعة المائيه، والطاقة الحيوية، وتحليل السياسات.

العديد  تطوير  على  العمل  خالل  من  العالم  في  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في  المركز  يساهم 
من التقنيات التي تشمل استخدام المياه التقليدية وغير التقليدية )ومنها المياه المالحة، والمياه العادمة 
واألراضي،  المياه  إدارة  وتقنيات  البحر(  ومياه  الزراعي،  الصرف  ومياه  الصناعية،  والمياه  المعالجة، 

المناخي.   التغير  مع  التكيف  ونمذجة  بُعد،  عن  واالستشعار 

البيئة  يساهم ثالثة ممولين أساسيين في تمويل معظم بحوث المركز التطبيقية المبتكرة وهم: وزارة 
والمياه وهيئة البيئة - أبوظبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة والبنك اإلسالمي للتنمية. 
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معالي الدكتور / سالم اللوزي
المدير السابق للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

من مواليد عمان/ األردن 1941، 
إدارة وتطوير المصادر الطبيعية )تصنيف استعماالت األراضي( جامعة  الدكتوراة في  حاصل على شهادة 

.1976 االمريكية  المتحدة  الواليات  كولورادو 

العربية؛  الدول  بعض  في  بحثية  مراكز  عدة  الزراعية  للتنمية  العربية  المنظمة  في  عمله  خالل  أنشأ 
كاإلمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر ومصر والمغربـ للبحث في مجال األمراض واآلفات التي تصيب 

النخيل. شجرة 

أشرف واشترك في وضع استراتيجية التنمية الزراعية في الوطن العربي للعقدين القائمين 2005 - 2025 
التي ُأقرت في قمة الرياض 2007، وبرنامج تطوير المنظمة العربية للتنمية الزراعية2001-2009

نفذ عدة دراسات وبرامج تدريب في مجاالت مختلفة على مستوى الوطن العربي، وشارك في عدد كبير من 
المؤتمرات الدولية واإلقليمية والعربية في مجال الزراعة والمياه والبيئة وندوات وورش العمل.

أشرف وشارك في تحضير البرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي الذي اقر في قمة دولة الكويت اإلقتصادي 
واالجتماعي، حصل على عدة جوائز وميداليات من منظمات دولية وإقليمية وعربية، كما حصل على عدد 

من األوسمة من قادة الدول العربية تقديرًا لجهوده المبذولة في التنمية الزراعية في الوطن العربي.


