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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(



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

البيئِة والحياِة الفطريْة.



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



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

تعالى وأجزل له المثوبة.



صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايـــد آل نهــيان 

ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة



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

العالم.

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

وحاضرنا المشرق



سمو الشيخ
منصــــــور بن زايـــد آل نهــيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شؤون الرئاسة 



إننـا نعبـر اليـوم، لصاحـب السـمو الوالـد الشـيخ 
خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة )حفظـه 
الحكيـم،  لقـراره  العميـق،  شـكرنا  عـن  اهلل(، 
لهـا،  القـوي  ولدعمـه  الجائـزة،  هـذه  بإنشـاء 
الجهـود  كافـة  تشـجيع  علـى  الكبيـر،  ولحرصـه 
زراعـة  فـي  المتواصـل،  التحسـين  إلـى  الراميـة، 
النخيـل واالبتـكار الزراعـي، وجعـل دولـة اإلمـارات 
والتطويـر  للبحـوث  ورائـداً،  مهمـًا  مركـزاً  دائمـًا، 

واإلنتـاج.



معالي الشيخ
نهيان مبارك آل نهــيان 

وزير التسامح
رئيس مجلس األمناء
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مع انطالق احتفاالت الذكرى العاشرة لتأسيس
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
سنة حافلة برعاية كريمة ومستقبل مشرق

مع دخول جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في عامها العاشر 2007 – 2017 
تفتخر األمانة العامة للجائزة وتتشرف أن تضع بين يديكم كل ما تم إنجازه خالل العام الماضي 
 2017  -  2016 التاسعة  دورتها  في  الجائزة  ألعمال  السنوي  الكتاب  ضمن  التحديد  وجه  على 
من أجل أن نستكمل خاللها مسيرة النجاح والريادة التي تبوأتها الجائزة على مدى عقد مضى 
حققت خالله العديد من اإلنجازات والمكتسبات وَأْثرَت فيها بشكل فاعل وكبير قطاع نخيل التمر 
برؤيتها  الجائزة  تمكنت  حيث  والدولي،  العربي  المستويين  على  عام  بشكل  الزراعي  والقطاع 
االستشرافية أن تسلط الضوء بشكل مميز على هذا القطاع الهام وترسم للعاملين في خدمة 
الشجرة المباركة والقطاع الزراعي بشكل عام مستقبل أكثر إشراقًا عبر الدعم والتكريم الذي 
يحظى به هذا القطاع بما يتناسب مع األهمية التي يشغلها في توفير الطعام والغذاء عبر تقديم 
للشعوب  الغذائي  األمن  تعزيز  إلى  تفضي  الممارسات  أفضل  وفق  وابتكارية  إبداعية  حلول 

والمجتمعات حول العالم.

هذا النجاح الذي تحقق، والبصمة المتميزة التي تركتها الجائزة على مدى العقد الماضي تجعلنا 
نشعر بالفخر واالعتزاز، جاء بفضل الدعم الكبير والرعاية الكريمة لصاحب الجائزة وراعيها س 
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل”، والذي تشرفت 
وقد  العالم،  والريادة حول  المكانة  لها هذه  فكانت  برعايته  اسم سموه وحظيت  بحمل  الجائزة 
على  لتؤكد  الزراعي”  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  “جائزة  بإنشاء  مكرمة سموه  جاءت 
حرص واهتمام سموه بشجرة نخيل التمر واالبتكار الزراعي لضمان مستقبل أفضل لهذا القطاع 

الذي يشكل حجر الزاوية في األمن الغذائي العالمي.
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وكذلك فإن اهتمام ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة له كبير األثر في تحقيق الجائزة لمنجزات فريدة ونوعية، 
إضافة الى دعم ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زيد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
حيث  ودؤوبة  دائمة  ومتابعة  سموه  من  خاص  باهتمام  الجائزة  حظيت  والذي  الرئاسة،  شؤون 
انتشارًا واسعًا ونالت االهتمام  البناءة، فحققت  الجائزة على ترجمة رؤى وأفكار سموه  حرصت 
آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  ومتابعة  الهتمام  كان  كما  والعالمية،  العربية  المنابر  أهم  في 
نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة تأثيرًا كبيرًا فيما حققته الجائزة من مكتسبات 

ونجاحات على كافة األصعدة.

ونحن في األمانة العامة للجائزة على ثقة بأن القادم أجمل وعطاؤنا أكبر وأن الجائزة لن تألوا 
ورعايتها  ودعمها  بشموليتها  الزراعي  المشهد  في  أعمق  وتأثيرًا  أكبر  دورًا  تلعب  أن  في  جهدًا 
المميزة لكافة األنشطة والفعاليات ذات الصلة بقطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي على المستوى 
العربي والدولي، ونحن على ثقة ويحدونا األمل بأن الجائزة ستحافظ على ريادتها وتألقها وسوف 
تحظى باهتمام ومشاركة أهم المؤسسات والمنظمات العالمية والشخصيات المؤثرة من خبراء 
وعلماء ومزارعين وأكاديميين، ضمن منهجية ثابتة تهدف إلى أن تترجم وبصدق رؤى واهتمام 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه اهلل ورعاه”، لتضيف المزيد 
الضوء على  الدولية، وتسلط  المنابر والمحافل  الذهبي في أهم  اإلمارات  من اإلنجازات لسجل 

اهتمام سموه “حفظه اهلل” وحرصه على تنمية قطاع النخيل واالبتكار الزراعي.

التي  والبرامج  والفعاليات  لألنشطة  ويوثق  يرصد  إذ  أيديكم  بين  الذي  السنوي  الكتاب  وهذا 
شاركت فيها األمانة العامة للجائزة وقدمت بها الرعاية والدعم على المستويات المحلية والعربية 
والعالمية خالل السنة الماضية، إنما يشكل الحصاد المثمر لتكاتف الجهود واستثمار األفكار والعلم 
والتقنية لخدمة شجرة نخيل التمر واالبتكار الزراعي بشكل عام، ويؤكد على أن جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ستمضي قدمًا وبخطى ثابتة وواثقة نحو تحقيق الريادة 
منهجية  ضمن  الزراعي،  واالبتكار  النخيل  لقطاع  إشراقًا  أكثر  مستقبل  مالمح  ورسم  والتميز 
تحقيق بصمة  الى  الهادفة  والمشاريع  األفكار  وتبني  والوضوح  الشفافية  ومبدأ  الفرص  تكافؤ 
متميزة ونقلة نوعية في القطاع الزراعي يتناسب مع رؤية القيادة الحكيمة والموقع الريادي الذي 

تشغله دولة اإلمارات على مستوى العالم.

أ.د. عبد الوهاب زايد
أمين عام

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

أبوظبي ديسمبر 2017



الـــفــــهــــــــــــــــــرس



الفصل األول
19 الهيكل التنظيمي   

الفصل الثاني
27 تقــــاريـــــــر     

الفصل الثالث
71 حـــصـــــــــاد     
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الفصل األول
الهيكل التنظيمي



مــجــلــــــــــــس األمــنــــــــــــــاء



معالي الشيخ
نهيان مبارك آل نهــيان 

وزير التسامح
رئيس مجلس األمناء



معالي الدكتور

ثاني بن أحمد الزيودي 
وزير التغيير المناخي والبيئة

اإلمارات العربية المتحدة

معالي الدكتور

ابراهيم آدم أحمد الدخيري
مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية

التابعة لجامعة الدول العربية

معالي الدكتور

جوسية غرازيانو دا سيلفا
مدير عام منظمة األغذية والزراعة

)FAO( التابعة لألمم المتحدة

معالي الدكتور
علي أبو السبع 

مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية 
)ICARDA( في المناطق الجافة



سعادة

سعيد البحري سالم العامري
مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

سعادة الدكتور

هالل حميد ساعد الكعبي
أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

سعادة االستاذ الدكتور

عبد الوهاب زايد
مستشار وزارة شؤون الرئاسة

سفير النوايا الحسنة لألمم المتحدة
أمين عام الجائزة



اللجنـــــــــــــــة العلميـــــــــــــــة



األستاذة الدكتورة
فاطمة األنصاري

عضو اللجنة العلمية
اإلمارات العربية المتحدة

األستاذ الدكتور 
هاريسون هيوز

عضو اللجنة العلمية
الواليات المتحدة المريكية

األستاذ الدكتور 
سمير الشاكر

عضو اللجنة العلمية
الشبكة الدولية للنخيل والتمور

األستاذ الدكتور 
جوزيف كوبيرو

عضو اللجنة العلمية
اسبانيا

األستاذ الدكتور   
إبراهيم صقر المسّلم

عضو اللجنة العلمية
المملكة العربية السعودية

األستاذ الدكتور 
يوفون مارتل

عضو اللجنة العلمية
كندا

األستاذ الدكتور 
فرانز هوفمان

رئيس اللجنة العلمية
الواليات المتحدة األمريكية
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الفصل الثاني
تقــاريـــــــر
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األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
تنقل مقرها الرئيسي إلى العاصمة أبوظبي

استكملت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي إجراءات نقل واستقرار 
المقر الرسمي الرئيسي للجائزة الى العاصمة أبوظبي، حيث باشر فريق عمل الجائزة أعمالهم في 

المقر الجديد اعتبارًا من أول أغسطس 2016 في البناء األول )Tower A( لنادي الجزيرة.

في حين اقتصر مكتب مدينة العين على استقبال الترشيحات ومتابعة المشاركين في أنشطة 
وفعاليات الجائزة سواء في الجائزة األم أم في مسابقة التصوير الدولية )النخلة في عيون العالم( 

أو في مسابقة الشعر الدولية )النخلة بألسنة الشعراء(.

وللمزيد من المعلومات يسعدنا تواصلكم عبر القنوات التالية:
المقر الرئيسي في العاصمة أبوظبي

صندوق بريد 3641 أبوظبي ، االمارات العربية المتحدة
هاتف 009712304999    فاكس 0097123049990    واتساب 00971506230066

   sg@kiaai.ae البريد االلكتروني    www.kiaai.ae الموقع االلكتروني

مكتب التنسيق الخاص باستقبال ترشيحات الجائزة في مدينة العين 
هاتف 0097137832434   فاكس 0097137832550   واتساب 00971506230066

www.kiaai.ae الموقع اإللكتروني   info@kiaai.ae البريد االلكتروني
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تحت رعاية صاحب السمو حاكم الفجيرة
الخامس  العربي  المؤتمر  نهيان مبارك ضيف شرف 

لالستثمار في األمن الغذائي 2016

“إن االحتفاِء بجائزة خليفة الدولية لنخيِل التمر واالبتكاِر الزراعي، التي َأتشرف، ِبرئاسة مجلس 
أمناء هذه الجائزة، التي يكفيها َفخرًا، أنها تحمُل اسمَ صاحِب السموِّ الوالد رئيِس الدولة، َأعزهُ 

اهلل، كضيف شرف في المؤتمر يعتبر مبادرة طيبة ومقدرة”.

جائزة ذلك خالل كلمة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء 
الجائزة بافتتاح أعمال المؤتمر العربي الخامس لالستثمار في األمن الغذائي تحت رعاية صاحب 
السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم الفجيرة، والذي نظمته غرفة 
تجارة وصناعة الفجيرة خالل الفترة 4-3 مايو 2016 بالشراكة مع اتحاد غرف التجارة والصناعة 
والزراعة للبالد العربية ووزارة التغير المناخي والبيئة واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة 

وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة 
األغذية والزراعة لألمم المتحدة “الفاو” والصندوق العربي للصناعات الغذائية. 

إلى  تستقطب  مرموَقة،  عالميًة  جائزًة  اهلل،  وبحمد  الجائزة،  هذه  أصبحت  لقد  معاليه  وأضاف 
ِبالتنمية  والمهتمين  المزاِرعين  جانِب  إلى  والداِرسين،  والخبراِء  الباحثين  من  الكثير  ساحتها، 
مهم،  ِجسر  أنها  كما  العالمية،  والتجاِرِب  والبُحوث،  األفكار،  لعرِض  رحب،  مجال  في  الزراعية، 
للتواصِل المعِرفي حوَْل العالم، ِبماُ سهمُ بإذن اهلل، في إيجادِ حلول مبتَكرة، في مجاِل الزراعة، 
وتحقيِق األمِن الغذائي في العالم، بل وَجعِل العمل، في الحقِل الزراعي بالفعل: جزءًا مهمًا، من 

مجتمع المعرفة، الذي هو مجتمعُ الحاضِر والمستقبل، ِبال ِجدال. 
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أعربا عن شكرهما وتقديرهما للقيادة الحكيمة
يزوران مهرجان  المـزروعـي  نهيـان مبــارك وســـهيل 

ليوا للرطب

نهيان  الشيخ  معالي  زار 
وزير  نهيان  آل  مبارك 
سهيل  ومعالي  التسامح 
فارس  فرج  محمد  بن 
الطاقة  وزير  المزروعي 
في  للرطب  ليوا  مهرجان 
وأبديا   2016 يوليو   26
من  شاهداه  بما  اعجابهما 
الغربية  بالمنطقة  تطور 
بوجه عام والمهرجان بوجه 

خاص.

أعرب معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس 
المزروعي وزير الطاقة، خالل جولتهما باألجنحة المشاركة بمهرجان ليوا للرطب، يرافقهما مدير 
للقيادة  والتقدير  الشكر  الغربية، عن  المنطقة  وعدد من مسؤولي  المزورعي،  عبيد  المهرجان 
اهلل”، وصاحب  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة 
المسلحة،  القائد األعلى للقوات  السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
لدعمها مثل هذه الفعاليات النوعية المهمة، وثمنا جهود سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 
ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لمثل هذه الفعاليات. 

وجودة  التنظيم  بحسن  المزروعي  سهيل  ومعالي  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  وأشاد 
القيادة  التي أصبحت تنافس عالميًا، بفضل دعم ومتابعة  التمور  إنتاج  الرطب، وتطور أساليب 

الرشيدة، وما توليه لهذه المنطقة من أهمية خاصة.

وزار معالي الشيخ نهيان مبارك ومعالي سهيل المزروعي أجنحة المشغوالت اليدوية المصنوعة 
من سعف النخيل وغيرها من أجنحة المعرض.
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تمثلت باألمانة العامة للجائزة
اإلمارات تستعرض تجربة واحة ليوا أمام مؤتمر األمم 

 ”COP22“ 21 المتحدة لتغير المناخ
شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بورقة عمل في مؤتمر 
المتحدة  األمم  لمعاهدة   ”COP22“ أطراف  بمؤتمر  يعرف  ما  أو  المناخي  للتغير  المتحدة  األمم 
االطارية للتغير المناخي )UNFCCC( . الذي استضافته مدينة مراكش بالمملكة المغربية خالل 
الحضرية  المناطق  في  التكيف  على  القدرة  برنامج  عنوان  تحت   2016 نوفمبر   18 –  7 الفترة 
 ”COP22 “ 21والريفية، تأقلم مدن الواحات التفاقية باريس لمؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ

حيث قدم سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
والمستشار  )الفاو(،  والزراعة  لألغذية  المتحدة  األمم  لمنظمة  الحسنة  النوايا  سفير  الزراعي 
الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة باإلمارات العربية المتحدة. ورقة عمل بعنوان “التنمية المستدامة 
واألمن الغذائي في المناطق الصحراوية. مقدمة في زراعة نخيل التمر”. أشار فيها إلى أهمية 
برنامج القدرة على التكيف في المناطق الحضرية والريفية، تأقلم مدن الواحات التفاقية باريس 
لمؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخCOP22 “ 21”  الذي يهدف الى تقييم مدن الواحات الموجودة 
لنموها االقتصادية واستيعابها  اقتراح حلول  الريفية من أجل  المناطق  حاليًا ومدى تكافلها مع 
لفرص العمل وبناء قدرتها على التكييف. كما يهدف البرنامج الى وضع استراتيجيات لمصادر رزق 
بديلة وقابلة للحياة لسكان الواحات مع الحفاظ على التنوع الحيوي والمعارف الثقافية وحمايتها. 

الواحات  من  يحتذى  نموذج  من  تمثله  لما  المتحدة  العربية  اإلمارات  واحات  أهمية  على  مؤكدًا 
في قدرتها على التأقلم مع متغيرات التغير المناخي وما تملكه من تماسك حيوي على الصعيد 
واستيعاب  التكيف  على  قدرتها  تكفل  اقتصادية  تحتية  وبنية  والثقافي  والبشري  االجتماعي 
الثقافي  الموروث  على  المحافظة  مع  األصليين  للسكان  بديلة  عمل  فرص  وإيجاد  المتغيرات 

والتنوع الحيوي بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي.
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خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تشارك 
في معرض سيال 2016 بأبوظبي 

الزراعي في معرض سيال  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  لجائزة خليفة  العامة  األمانة  شاركت 
2016 في  7-5 ديسمبر  2016 الذي استضافته العاصمة ابوظبي خالل الفترة  الشرق األوسط 
مركز أبوظبي الوطني للمعارض برعاية كريمة من سَمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية؛ 
وحضور معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، بجناح كبير يمثل دعم واحتضان مؤسسة الجائزة خالل 
تسع سنوات خلت ألفضل ممارسات نخيل التمر واالبتكار الزراعي واألمن الغذائي العالمي التي 

يسلط الضوء عليها خالل المعرض.

وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة 
األمين العام للجائزة أن معرض سيال الشرق األوسط يشكل محطة هامة وفعالية مثمرة يتيح 
األغذية  ومنتجي  والموردين  والمصنعين  المزارعين  بين  والمعرفة  الخبرات  لتبادل  الفرصة 

بالشرق األوسط لالطالع على كل جديد في تطبيقات االبتكار الزراعي لتحقيق األمن الغذائي. 
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لنخيل  الدولية  خليفة  وجائزة  المناخي  التغير  بوزارة  ممثلة 
التمر واالبتكار الزراعي

اإلمارات تواصل نجاحها في الملتقى الدولي للتمور 
بأرفود - المملكة المغربية

واصلت دولة اإلمارات العربية المتحدة نجاحها بين الدول المشاركة في الملتقى الدولي للتمور 
بأرفود المملكة المغربية بنسخته السابعة 2016 والذي افتتحه معالي الوزير المنتدب لدى وزير 
واسعة  عربية  رسمية  بمشاركة  الصديقي  محمد  التشغيل  ووزير  الضريس  الشرقي  الداخلية 
ضمت المملكة األردنية، والجمهورية اإلسالمية الموريتانية، والمملكة العربية السعودية، وقطر 
وغيرها وذلك في مدينة أرفود، بمنطقة الراشيدية الذي نظمته وزارة الفالحة والصيد البحري 
2016، حيث تمثلت مشاركة الدولة بوزارة التغير المناخي والبيئة  -27 30 أكتوبر  خالل الفترة 

وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي. 

وقد استحوذ جناح اإلمارات على اهتمام ضيوف وزوار الملتقى فقد زار كٌل من معالي الكاتب العام 
للمملكة المغربية ووزير الداخلية جناح الجائزة معربين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها دولة 
االمارات واألمانة العامة للجائزة في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر بالمنطقة العربية والعالم. 
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انطالق مهرجان النخيل والتمور بالخرطوم أكتوبر 2016
الجائزة تشارك السودان بمهرجان النخيل والتمور

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في مهرجان النخيل 
الفترة  خالل  السودانية  النخيل  ورعاية  فالحة  جمعية  من  بدعوة  السودان  في  التاسع  والتمور 
18 – 24 أكتوبر 2016 في العاصمة الخرطوم برعاية الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب 
األول لرئيس الجمهورية السودانية وحضور وزير الزراعة االتحادي ووزراء الزراعة في الواليات 

السودانية وبعض الشركات العاملة في مجال النخيل والتمور ومنتجي التمور.

عبد  الدكتور  سعادة  وأكد 
عام  أمين  زايد  الوهاب 
الجائزة أن هذه المشاركة 
التزام  من  جزءًا  تمثل 
بتعريف  الجائزة  مؤسسة 
على  المستهدفة  الفئات 
المستوى العربي والدولي 
ودورها  الجائزة  بأنشطة 
في  العاملين  تحفيز  في 
قطاع زراعة النخيل وإنتاج 
من  وتمكينهم  التمور 
الجائزة بفئات  المشاركة 

وتعزيز التنافسية بين مختلف الجهات على المستوى العربي والدولي، كما أثنى على جهود جمعية 
الفالحة ورعاية النخيل السودانية على حسن تنظيمها لهذا المهرجان. مؤكدًا على دعم األمانة 
بالسودان  التمور  وإنتاج  النخيل  قطاع  تطوير  عجلة  دفع  أجل  من  الجهود  لتلك  للجائزة  العامة 
لما له من أثر إيجابي على مستوى األفراد واألسر باعتبار النخلة تمثل جزءًا أساسيًا من الحياة 

االجتماعية السودانية.

ورعاية  فالحة  جمعية  أمناء  لمجلس  العام  األمين  هارون  هاشم  األستاذ  أثنى  فقد  جهته  من 
النخيل السودانية على مشاركة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في المهرجان 
يع وتحفيز المزارعين والعارضين على اإلنتاج  باعتبارها قيمة مضافة للمهرجان ويعمل على تشجِّ
كما يخلق نوعًا من التنافس الشريف. وأن هذه التظاهرة تسهم في دعم وتطوير زراعة النخيل 
اتاحة الفرصة  التمور بجانب  التمور في السودان من خالل نشر الوعي المعرفي بأهمية  وانتاج 

للتسويق وفتح آفاق للتصدير عبر تبادل المعلومات في مجاالت العرض والتعبئة والتغليف.
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بدعوة من األمانة العامة للجائزة 
الخبير األلماني ميشيل هيرمان يختتم زيارة تقييم 

لواحة ومدينة سيوة

بتنسيق ودعم األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي اختتم يوم 12 
مارس 2016، الخبير األلماني ميشيل هيرمان والوفد المرافق له من منظمة “ الفاو ” برئاسـة 
د. محمد األنصاري، وبالتعاون مع معهد بحوث الصحراء برئاسة د. نعيم مصيلحي، ويشرف على 
الزيارة أ.د. أمجد القاضي ممثاًل عن وزارة التجارة والصناعة المصرية. زيارتهم التقييمية لواحة 
ومدينة سيوة، تمهيدًا لتسجيلها ضمن نظم الزراعة التقليدية التي تكتسب إرثًا ذا أهمية عالمية، 
والمعروفة اختصارا بــ »GIAHS«، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها منظمة األغذية والزراعة 
المتعددة  وخدماتها  وسلعها  النظم  لهذه  الديناميكي  الحفظ  بشأن  2002م،  عام  في  »الفاو« 

لتحقيق األمن الغذائي والمعيشي لتلك األجيال واألجيال المستقبلية.

بدراسة  اهتمت  التي  الميدانية  لألعمال  أيام   8 استغرقت  التي  األلماني  الخبير  زيارة  ركزت 
التنوع التاريخي للنخيل، وتربية المحاصيل والتجهيز والتسويق لها، باإلضافة إلى دراسة التنوع 
وتضمنت  سيوة(.  نعناع  )مثل  المحلية  األصناف  من  وخاصة  النخيل،  لغير  الزراعي  البيولوجي 
الزيارة كذلك أحد مواقع اإلنتاج الغذائي التي تستخدم أساليب طهو تقليدية، وقام الخبير بتفقد 
الممارسات الزراعية التقليدية مثل طرق البذر والري والحصاد والدورة الزراعية، وزار أيضًا مراكز 

الحرف اليدوية التقليدية باستخدام المواد الخام الزراعية من النخيل وخالفه من المزروعات.

وأحجام  وتوزيع  األراضي  حيازة  الزراعية حول  والبيانات  اإلحصائيات  ومقارنة  بدراسة  قام  كما 
والري  والملوحة  الهيدرولوجيا  حول  وإحصائيات  الجغرافية،  المعلومات  ونظم  اليد  وضع 
بالجمعيات  االلتقاء  على  األلماني  الخبير  وحرص  االستدامة.  وقضايا  التعليمية  والممارسات 
الزراعية والمنظمات المدنية بسيوة واستمع إلى آرائهم، كما حرص على االلتقاء بمشايخ وأهالي 

سيوة ومشاركتهم خطة البحث وجوانب التقرير الفنية.
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تشارك في 
للمجاالت  والمستدام  المندمج  “التدابير  ملتقى 

الواحاتية” بمدينة زاكورة بالمملكة المغربية 

النوايا  الوهاب زايد سفير  الدكتور عبد  أكد األستاذ 
لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  لمنظمة  الحسنة 
الدولية  خليفة  جائزة  عام  وأمين  “فاو”  المتحدة 
مدينة  اختيار  أن  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل 
وتصورات  رؤى  مختلف  لتدارس  كمنطقة  زاكورة 
في  الواحات  لمجاالت  والمستدام  المندمج  التدبير 
هذا الملتقى العلمي، يعد إشارة قوية الى المقاربة 
الناجحة المتبعة في القطاع والتي تنم  الالمركزية 
واحاتنا  تحويل  تروم  قرب  سياسة  نحو  التطلع  عن 
المجهودات  بفعل  خضراء  وجنة  غناء  واحات  الى 
المبذولة وبفضل سياسة المغرب األخضر الناجحة. 

الملتقى  بأعمال  الجائزة  مشاركة  خالل  ذلك  جاء 
الدولي حول “التدابير المندمج والمستدام للمجاالت 
الواحاتية” الذي نظمه معهد الحسن الثاني للزراعة 
لتنمية  الوطنية  الوكالة  مع  بالتعاون  والبيطرة 

مناطق الواحات وشجر األركان والمعهد الوطني
للبحث الزراعي خالل الفترة 12 – 15 ابريل 2016 بمدينة زاكورة، بالشراكة مع المركز الدولي 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  وجائزة  والبستنة،  البيمهنية  والفدرالية  للتنمية،  الزراعية  للبحوث 

واالبتكار الزراعي باإلمارات بإشراف وزارة الفالحة والصيد البحري بالمملكة المغربية. 
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تشارك في
معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2016

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في فعاليات الدورة 
السادسة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، في مركز 
2016 بمشاركة عربية  مايو   3 ولغاية  أبريل   27 الفترة من  للمعارض، خالل  الوطني  أبوظبي 

ودولية واضحة.

حيث شكل تواجد الجائزة ضمن أروقة المعرض إضافة ثقافية من نوع خاص لفعاليات المعرض؛ 
حيث عرضت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي من خالل جناح مميز، أهم ما 
العربي والدولي وما شكلته من إضافة لقطاع  حققته من منجزات ومكتسبات على الصعيدين 
االبتكار الزراعي وقطاع نخيل التمر باعتبارها الجائزة العلمية الوحيدة المتخصصة على مستوى 
العلمي  البحث  ومراكز  الدولية  والمنظمات  والخبراء  الباحثين  أهم  باهتمام  وتحظى  العالم، 

العالمية ذات الصلة باالبتكار الزراعي ونخيل التمر.

والمهتمين  الزراعي  باالبتكار  والمهتمين  الزوار  قبل  من  واسع  باهتمام  الجائزة  جناح  وحظي 
الجناح  زيارة  على  حرصوا  الذين  واألكاديميين  والباحثين  المزارعين  من  التمر  نخيل  بشجرة 

واالطالع على أنشطة الجائزة ومطبوعاتها وشروط المشاركة في فئاتها.

واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  تصدرها  التي  التثقيفية  المطبوعات  القت  كما 
الزراعي، وعرضت لها خالل مشاركتها في المعرض، اهتمامًا كبيرًا من قبل الباحثين والدارسين 
واألكاديميين نظرًا لما احتوته من دراسات ومشاريع وبحوث علمية، ومن أهم اإلصدارات التي 
وفرتها الجائزة: أعداد من مجلة الشجرة المباركة والكتاب السنوي للجائزة وكتاب الفائزين وألبوم 
التعريفية  الكتيبات  إلى  إضافة  العالم(،  عيون  في  )النخلة  التصوير  بمسابقة  الخاص  الصور 

والمنشورات التثقيفية واألقراص المدمجة التي حرص المهتمون على اقتناء نسخا منها.
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فتح باب الترشح للدورة التاسعة
لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 2017

أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عن فتح باب الترشح لدورتها التاسعة 
أمام كافة الراغبين بالمشاركة في كافة فئات الجائزة، اعتبارًا من يوم األحد 8 مايو 2016، ولغاية 
يوم األحد 30 أكتوبر 2016. جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي خاص نظمته األمانة العامة للجائزة 
في فندق قصر اإلمارات يوم 8 مايو 2016 بحضور عدد كبير من ممثلي وسائل اإلعالم العربية 

واألجنبية وحشد من المهتمين بقطاع النخيل واالبتكار الزراعي من مؤسسات وأفراد.

وفي بداية المؤتمر رحب سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر واالبتكار الزراعي بالحضور، وتقدم بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، على مكرمة سموه بإنشاء الجائزة ورعاية ودعم سموه 

الكبير للجائزة والذي كان من أهم أسباب نجاحها وريادتها على المستويين العربي والدولي.

كما نقل سعادته تحيات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء 
اإلعالم، مؤكدًا  السادة ممثلي وسائل  إلى  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  جائزة خليفة 
على تقدير معاليه لجهودهم الطيبة في مواكبة الجائزة ومنحها االهتمام الالئق الذي يتناسب 

مع مكانتها الرائدة.

الماضي وتحت رعاية كريمة لسمو  الخامس عشر من شهر مارس  أنه في  إلى  وأشار سعادته 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تم اإلعالن 
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عن إشهار جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي والتي جاءت بمكرمة وقرار سامي 
من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهلل، تأكيدا على اهتمام 
دولة  إليها  وصلت  التي  للمكانة  وتعزيزا  الزراعي،  واالبتكار  التمر  نخيل  لقطاع  ورعايته  سموه 
اإلمارات على مستوى القطاع الزراعي والعمل على إحداث نقلة نوعية ومرحلة جديدة على صعيد 

االبتكار الزراعي وقطاع نخيل التمر على المستويات المحلية والعربية والعالمية.

خليفة  لجائزة  العام  األمين  سعادة  وقال 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، إن 
فئاتها  وتعدد  نطاقها  اتساع  ومع  الجائزة 
لجائزة  الناجحة  المسيرة  لتستكمل  تأتي 
خليفة الدولية لنخيل التمر، التي انطلقت 
في العام 2007، وحققت على مدى ثمانية 
عديدة  ومكاسب  كبيرة  إنجازات  أعوام 
التمر  واستطاعت أن تغير من واقع نخيل 
من  العالم  مستوى  على  الزراعة  وقطاع 
والتقنيات  والدراسات  األبحاث  مئات  خالل 
المشاركات  عدد  أن  إلى  وأشار  الحديثة، 
سنوات  سبع  مدى  وعلى  الجائزة  في 
تجاوز )1000( مشاركة لمزارعين وخبراء 

وباحثين مثلوا )39( دولة حول العالم.

وقال سعادة األمين العام: “اليوم ونحن نعلن عن فتح باب الترشح لجائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر واالبتكار الزراعي في دورتها التاسعة، ننطلق بخطوات واثقة وعلى أسس راسخة واضعين 
ثراه  نهيان طيب اهلل  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  المؤسس  للقائد  الخالدة  المقولة  أعيننا  نصب 
التقدم  أسباب  أهم  وأحد  الحضارة  عنوان  فالزراعة هي  لكم حضارة(،  أضمن  زراعة  )أعطوني 

والرقي ودعائم اقتصاد الدولة الحديثة. 

ومن جانبه أكد سعادة الدكتور هالل الكعبي عضو مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي، رئيس اللجنة اإلدارية والمالية في الجائزة، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ 
التمر  لنخيل  الدولية  بإنشاء جائزة خليفة  الدولة، حفظه اهلل،  نهيان رئيس  آل  زايد  خليفة بن 
القطاع وحرص سموه  لهذا  الكريمة  ورعايته  اهتمام سموه  تأكيد على  الزراعي، هو  واالبتكار 
على تطويره وبما يساهم في تعزيز برنامج الغذاء العالمي وسد جزء من الفجوة الكبيرة التي 
يعاني منها هذا البرنامج من خالل تحفيز وتشجيع الخبراء والباحثين والمزارعين إلعداد دراسات 

ومشاريع بناءة وابتكارات رائدة تؤدي إلى تطوير هذا القطاع.

وأوضح سعادته أنه ومع اإلعالن عن فتح باب الترشح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في كافة 
فئاتها، فقد اعتمدت األمانة العامة للجائزة لجنة تحكيم علمية متخصصة  تضم في عضويتها 
علماء وخبراء بارزين في القطاع الزراعي ومجال زراعة نخيل التمر، من كافة دول العالم، بحيث 
يقرروا وباإلجماع الفائزين في فئات الجائزة المختلفة بطريقة شفافة ومنصفة حسب الشروط 

والمعايير المطلوبة لمنح الجائزة.
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حضور مميز لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في
النخيل  قطاعي  في  لالستثمار  الدولي  المؤتمر 

والتمور بسلطنة عمان 

في إطار حرصها على التواجد الفاعل في كافة األنشطة والفعاليات ذات الصلة بشجرة نخيل التمر 
واالبتكار الزراعي، وضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز دورها الريادي في قطاع نخيل التمر 
محليًا وعربيًا ودوليًا، شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 
في المؤتمر الدولي لالستثمار في قطاعي النخيل والتمور الذي نظمته المديرية العامة لمشروع 
 ،2016 23 - 25 مايو  زراعة المليون نخلة بديوان البالط السلطاني بسلطنة عمان خالل الفترة 
بمشاركة عدد من المنظمات الدولية المهتمة بمجال النخيل والتمور والزراعة حيث ثمن المشاركون 

بالمؤتمر الدور الريادي للجائزة في تقدير العاملين في قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي.

بن  فؤاد  الدكتور  معالي  وأشاد 
الزراعة  وزير  الساجواني  جعفر 
العماني،  السمكية  والثروة 
لنخيل  الدولية  خليفة  بجائزة 
وأكد  الزراعي،  واالبتكار  التمر 
معاليه خالل زياته لجناح الجائزة 
في المعرض المصاحب للمؤتمر، 
لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أن 
قد  الزراعي  واالبتكار  التمر 
ساهمت بشكل فاعل في إحداث 
نقلة نوعية ومميزة في القطاع 
الزراعي وقطاع نخيل التمر على 
لهذا  وأضافت  الخصوص  وجه 
القطاع ومن خالل مئات األبحاث 
أفكارًا  والدراسات  والمشاريع 
ورؤى جديدة عملت على االرتقاء 
وعالميًا، عربيًا  القطاع  بهذا 

وأشاد معاليه بالجهود الكبيرة للجائزة من خالل تواجدها ومشاركتها الفاعلة في كافة األنشطة 
والفعاليات الخاصة بقطاع نخيل التمر، وأعرب عن ثقته بأن الجائزة ستواصل مسيرة النجاح التي 

بدأتها وسوف تضيف المزيد من المكتسبات لقطاع نخيل التمر والقطاع الزراعي بشكل عام.
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مشاركة فاعلة للجائزة في 
مهرجان ليوا للرطب 2016

الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  شاركت 
خاص  بجناح  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل 
لجنة  نظمته  الذي  للرطب  ليوا  مهرجان  في 
والتراثية  الثقافية  والبرامج  المهرجانات  إدارة 
أبوظبي  إمارة  من  الغربية  بالمنطقة  بأبوظبي 
خالل الفترة 30-20 يوليو 2016م. حيث تشرفت 
نهيان  الشيخ  معالي  من  كل  بزيارة  الجائزة 
مجلس  رئيس  التسامح،  وزير  نهيان  آل  مبارك 
أمناء الجائزة ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير 

التغير المناخي والبيئة لجناحها في المهرجان. 

كما تشكل مشاركة الجائزة بشكل دوري في المهرجان فرصة للتواصل مع المزارعين والمنتجين 
والفنيين ومحبي النخيل والتمور من أهالي المنطقة الغربية واإلمارات عمومًا وزوار المهرجان حيث 
يشكل المهرجان نقطة جذب لكل منتجي التمور على مستوى دولة اإلمارات ودول مجلس التعاون 
لما يتمتع من مكانة وخدمات وفرصة لتبادل الخبرات بين المزارعين والمنتجين وأهل االختصاص.

الزراعي،  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  وإعالني  تعريفي  بدور  الجناح  قام  حيث 
وتشجيع  األولى  بالمراكز  للفائزين  الجائزة  بقيمة  والتعريف  وفئاتها  الجائزة  شروط  وشرح 
المزارعين للمشاركة فيها، كما كان هناك توضيح لبرنامج الجائزة والشرح عنها من حيث فترة 
تقديم طلبات الترشيح، وتصنيف الطلبات المستوفية لالشتراطات، وتحكيم طلبات الترشيح من 
قبل اللجنة العلمية للجائزة، ومن ثم إعالن أسماء الفائزين أول أسبوع من فبراير 2017م وحفل 

التكريم خالل شهر مارس 2017

كما تعرف الجمهور على شروط المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي وتوزيع البروشور 
واالستمارة الخاصة بها، على زوار المهرجان والمصورين الهواة والمحترفون الذين زاروا المهرجان 

وكانوا برفقة الوفود الصحفية والزائرة. 

كما اطلع زوار المعرض على شروط وأحكام المشاركة في المسابقة الشعرية األولى من نوعها على 
مستوى العالم “النخلة بألسنة الشعراء” التي أطلقتها الجائزة العام الحالي وهي بالشعر النبطي.
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مشاركة فاعلة للجائزة في
مهرجان ليوا عجمان للرطب 2016 

لجائزة  العامة  األمانة  شاركت 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة 
بجناح  الزراعي  واالبتكار 
خاص في مهرجان ليوا عجمان 
دائرة  نظمته  الذي  للرطب 
عجمان  في  السياحية  التنمية 
يوليو   27-29 الفترة  خالل 
الجائزة  تشرفت  حيث  2016م. 
كل  المهرجان  خالل  بزيارتها 
من سمو الشيخ عمار بن حميد 
النعيمي ولي عهد إمارة عجمان 
الزيودي  ثاني  الدكتور  ومعالي 

وزير التغير المناخي والبيئة. 

الجائزة  مشاركة  تشكل  كما 
المهرجان  في  دوري  بشكل 
المزارعين  مع  للتواصل  فرصة 
ومحبي  والفنيين  والمنتجين 
أهالي  من  والتمور  النخيل 
واإلمارات  الغربية  المنطقة 
حيث  المهرجان  وزوار  عمومًا 
يشكل المهرجان نقطة جذب لكل 
منتجي التمور على مستوى دولة 
اإلمارات ودول مجلس التعاون لما 
يتمتع من مكانة وخدمات وفرصة 
المزارعين  بين  الخبرات  لتبادل 
االختصاص. وأهل  والمنتجين 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  بأهداف  والمشاركين  الزوار  بتعريف  الجائزة  فريق  قام  كما 
بالمراكز  للفائزين  الجائزة  بقيمة  والتعريف  وفئاتها  الجائزة  شروط  وشرح  الزراعي،  واالبتكار 
األولى وتشجيع المزارعين للمشاركة فيها، كما كان هناك توضيح لبرنامج الجائزة والشرح عنها 
من حيث فترة تقديم طلبات الترشيح، وتصنيف الطلبات المستوفية لالشتراطات، وتحكيم طلبات 
الترشيح من قبل اللجنة العلمية للجائزة، ومن ثم إعالن أسماء الفائزين أول أسبوع من فبراير 

2017م وحفل التكريم خالل شهر مارس 2017.
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مشاركة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في
مهرجان النخلة الخامس في دبا الحصن 2016

ضمن استراتيجيتها الهادفة، وحرصها على الوجود الفاعل في كل األنشطة والفعاليات ذات الصلة 
بشجرة نخيل التمر، شاركت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في مهرجان النخلة 
الخامس، الذي نظمته بلدية دبا الحصن خالل الفترة 15-12 أكتوبر 2016 في مدينة دبا الحصن. 
وجرى االفتتاح بحضور سعادة مطر الخشري مدير الديوان األميري بدبا الحصن وسعادة لمهندس 
علي أحمد سيف بن يعروف رئيس المجلس البلدي في مدينة دبا الحصن وسط حضور كبير من 
التراث على المكانة  الجهات المشاركة والدوائر المحلية والحكومية، حيث يحتفي المعرض بعبق 
للعطاء  رمزًا  تزال  وال  كانت  حيث  والتاريخي،  الثقافي  الموروث  من  مهم  كجزء  للنخلة  التاريخية 

وإبراز ما تمثله النخلة من قيمة غذائية وفوائد لمنتجاتها التي تصنع منها بأيدي األمهات واآلباء.

وتمثلت مشاركة الجائزة بجناح خاص عرضت من خالله عددًا من المطبوعات التي تضمنت توثيقًا 
ألنشطة الجائزة وإنجازاتها على مدى سبع سنوات، هو عمر الجائزة. وحظي جناح الجائزة بزيارة عدد 
كبير من الزائرين والمهتمين بشجرة نخيل التمر، حيث تم تقديم شرح واف عن الجائزة وأهدافها، 

وكيفية الترشح للمشاركة في فئاتها، وشروط ومعايير الترشح فيها.

تزويد  إلى  إضافة  التمر،  نخيل  بشجرة  الخاصة  والبروشورات  الكتيبات  من  عدد  توزيع  تم  كما 
المزارعين والباحثين باستمارات الترشح للدورة الجديدة.

المجلس  رئيس  يعروف  بن  أشاد  حيث 
البلدي في مدينة دبا الحصن بما حققته 
المستوى  على  إنجازات  من  الجائزة 
الشجرة  خدمة  في  والدولي  المحلي 
مزارعين  من  فيها  والعاملين  المباركة 
ذلك  جاء  وغيرهم،  وباحثين  ومنتجين 
إثر زيارة سعادته الى جناح الجائزة خالل 
السيد محمد  المعرض، كما أعرب  افتتاح 
عبداهلل رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان 
عن سعادته بمشاركة الجائزة سنويًا التي 
وتشجع  للمهرجان  مضافة  قيمة  تمثل 
المزارعين على المشاركة بفئات الجائزة.
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المصرية  سيوة  واحة  وأهالي  التمر  لنخيل  خليفة  جائزة 
يحتفلون رسميًا بــ:

افتتاح المهرجان الثاني للتمور المصرية 2016  

تحت رعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انطلق المهرجان الثاني للتمور المصرية 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  نظمته  الذي   2016 أكتوبر   27 الجمعة  يوم  سيوة  واحة  في 
واالبتكار الزراعي لمدة ثالثة أيام. بقيام معالي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 
الذي  للتمور  سيوة  مصنع  بافتتاح  ايذانًا  المهرجان  شريط  بقص  المصري  الرئيس  عن  ونيابة 

تكفلت بتأهيله وتشغيله األمانة العامة للجائزة بعد أن توقف دام قرابة عشر سنوات.

وشارك في االفتتاح سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة في القاهرة 
ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، وسعادة والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة 
والوفد المرافق ومعالي الدكتور عصام فايد الوزير المصري للزراعة واستصالح االراضي ومعالي 
اللواء عالء أبو زيد محافظ مطروح ومعالي اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد. كما 
حضر حفل االفتتاح سعادة السفير الكويتي لدى القاهرة وبعض سفراء الدول األخرى وبعض 
العلمي  المؤتمر  في  المشاركون  والخبراء  العالقة  ذات  الدولية  والمنظمات  المؤسسات  ممثلي 

للمهرجان وشيوخ القبائل وأهالي سيوة.
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حتى  بدايتها  منذ  التصنيع  عملية  على  اطلعوا  حيث  المصنع  أقسام  مختلف  في  الجميع  وتجول 
بالشوكوالتة  والمطلية  بالمكسرات  والمحشوة  العادية  التمور  أصناف  لمختلف  النهائي  التغليف 
إلى جانب استخراج الدبس وعجينة التمر باآلالت واألجهزة الحديثة التي وفرتها الجائزة للمصنع.

وتبلغ الكلفة النهائية إلعادة تأهيل وتشغيل المصنع خمسة ماليين جنيه مصري بينما تبلغ كمية إنتاج 
المصنع المتوقعة للعام 2017/2016م 3000 طن من التمور/الصنف السيوي/ ومن مختلف المنتجات 

والعبوات بينما تقدر الطاقة االنتاجية القصوى للمصنع خالل ثالث سنوات قادمة 19 ألف طن.

وبعد ذلك انتقل الجميع الى المسرح الكبير بالقرية األولمبية حيث ألقى المسؤولون المصريون أمام 
جمهور كبير وحاشد من أهالي سيوة كلمات بهذه المناسبة عبروا فيها عن شكر مصر قيادة وشعبًا 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الهتمام سموه بدعم مصر بشكل دائم.

كما توجهوا بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة على دعمهما السخي لمصر.

وأعربوا أيضًا عن امتنانهم وشكرهم العميق لسمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان الذي وجه 
بعقد مهرجان التمور بشكل سنوي وكذلك إعادة تأهيل وتشغيل مصنع التمور في سيوة. كما 
قدموا الشكر كذلك إلى معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي على تعليماته لألمانة العامة للجائزة بإخراج 

المهرجان في أفضل صورة من حيث التنظيم واالدارة.



46

إلى أن دعم صاحب السمو  الجنيبي ألقى كلمة في بداية الحفل أشار فيها  وكان سعادة جمعة 
رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للجائزة التي تنظم المهرجان دليل على عمق 

العالقات القائمة بين البلدين الشقيقين وقيادتيهما وحكومتيهما وشعبيهما.

وأضاف أن مكرمة الشيخ منصور بن زايد الخاصة بإعادة تأهيل وتشغيل مصنع التمور في سيوة 
تمثل صفحة مضيئة في هذه العالقات المتينة وتعزز التعاون المشترك خاصة في مجال الزراعة 

ونخيل التمر بصفة خاصة واالرتقاء به عربيًا ودوليًا.

أن  وأمله في  المصريين  المسؤولين  الى  نهيان  آل  نهيان مبارك  الشيخ  كما نقل تحيات معالي 
يحقق المهرجان نتائج طيبة في مجال زراعة وتصنيع التمور مع افتتاح المصنع مجددًا.

وتحدث عن انجاز آخر لدولة اإلمارات وللجائزة تمثل في ادراج مدينة سيوة ضمن قائمة المدن 
يتم  مصرية  مدينة  أول  اآلن  تعتبر  سيوة  أن  إلى  مشيرًا  عامًا  انسانيًا  تراثًا  تعد  التي  العالمية 

تسجيلها في هذا المجال. 

األول  المهرجان  انجاح  في  ساهمت  مصر  في  الدولة  سفارة  أن  مؤكدًا  الكلمة  سعادته  وختم 
للتمور المصرية في سيوة في العام الماضي وأنها لن تأل جهدًا في توفير التسهيالت الممكنة 

للمهرجانات السنوية.

واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  من  مصري  جنيه  ألف   220 توزيع  تم  ذلك  وبعد 
الزراعي على الفائزين في الفئات االثنتي عشرة الخاصة بمسابقة المهرجان.

مقدم  بحث  أفضل  وفئة  “صعيدى”  سيوى  تمور  لصنف  منتج  مزارع  أفضل  هي  الفئات  وهذه 
لتطوير زراعات النخيل وتقنيات التمور وفئة أفضل نموذج لمنتج فلكلوري من المادة السليولوزية 
لنخيل التمر وفئة أفضل مزارع نخيل يقتني أصنافًا متعددة من نخيل التمر وفئة أفضل تقنيات 
منتج  أفضل  وفئة  المخلفات  من  االستفادة  مع  مطبقة  عضوية  زراعة  أفضل  وفئة  مستخدمة 
تغليف  عبوات  مصمم  أفضل  وفئة  التمور  لتعبئة  وبيت  مصنع  أفضل  وفئة  التمور  من  جديد 
وتعبئة للتمور وفئة أفضل شخصية أو جمعية خدمت واحة سيوة والواحات الغربية وفئة األصناف 

المتميزة غير صنف السيوي وفئة أفضل حي بيئي.

وعلى هامش حفل االفتتاح وقعت وزارتا التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصالح األراضي 
ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة “الفاو” مذكرة تفاهم تستهدف تطوير سلسلة االمداد 
القيمة  لزيادة  المزارعين  ومتوسطي  لصغار  الدعم  وتقديم  مصر  في  التمور  لقطاع  والقيمة 

المضافة للتمور المصرية وإنتاج تمور ذات جودة عالية.

بهدف  اليونيدو  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  هيئة  مع  مماثلة  مذكرة  الوزارتان  وقعت  كما 
تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في دعم قطاع النخيل في مصر خاصة محافظة 
المنيا واألقصر في مجاالت تحسين ممارسات إنتاج المزارعين ودعم اإلدارة المتكاملة لمكافحة 

اآلفات وتقديم المساعدة الفنية ما بعد الحصاد والتجهيز والتسويق وخلق فرص العمل.
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ويأتي توقيع المذكرتين بفضل الجهود التي بذلتها األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
خالل الفترة التحضيرية للمهرجان الثاني للتمور المصرية في سيوة الذي يختتم فعالياته السبت.

وكان الحفل بدأ صباحًا بافتتاح المسؤولين المصريين بحضور سفير الدولة ووفد الجائزة مكتبة 
والمستوطنات  المستدامة  المدن  جائزة  على  الحائزة  البيئية  “تازيري”  قرية  محاضرات  ومركز 
التابع  اس/  اتش  ايه  اف  جي  البشرية/  للمستوطنات  العالمي  المنتدى  من  2016م  البشرية 

لبرنامج األمم المتحدة للبيئة /يونيب/.

الزراعي قد بذلت جهودًا مكثفة بهذا االتجاه تكللت  التمر واالبتكار  لنخيل  وكانت جائزة خليفة 
باإلعالن عن إدراج سيوة ضمن المدن العالمية ذات النظم الزراعية التراثية االنسانية الهامة.

من جانب آخر أكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
الزراعي على أن إعادة تشغيل مصنع التمور بسيوة إنما هو نتاج عام كامل من الجهد والتعاون ما 

بين جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وبين محافظة مطروح.

وأشار إلى أن أمانة الجائزة تسلمت في وقت سابق من العام الحالي مصنع التمور وعملت على 
اإلنتاج  لخطوط  الالزمة  المعدات  الى  باإلضافة  وتشغيله  لتأهيله  العلمية  الخبرات  استجالب 
ابوظبي بحضور  الرئيسية به بعد توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح والجائزة في 
معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

واالبتكار الزراعي، وزير التسامح.

المهرجان انعكاسًا صادقًا لمكرمة سمو  الجائزة تعمل على أن تكون كل فعاليات  وأكد زايد أن 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة.

وقد تعاونت في تنظيم المهرجان كل من وزارة التجارة والصناعة المصرية بينما شاركت في 
لألغذية  المتحدة  األمم  ومنظمة  “يونيدو”  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  التنظيم 

والزراعة “الفاو” ومحافظة مطروح التي تتبعها واحة سيوة. 
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العالقة  تميز  الجنيبي: حريصون على  جمعة مبارك 
بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر 
العربية، وتعزيز أواصر التعاون المشترك في القطاع 

الزراعي خاصة في مجال نخيل التمر

زفت دولة اإلمارات العربية المتحدة بشرى إدراج مدينة سيوة ضمن قائمة المدن العالمية التي 
تدرج ضمن  مدينة مصرية  أول  وبذلك تصبح سيوة  إنسانيًا هامًا،  تراثًا  الزراعي،  نظامها  يعد 
قائمة التراث الزراعي العالمي وتحصل على شهادة “جياس” من منظمة األمم المتحدة لألغذية 
العربية  اإلمارات  لدولة  الذهبي  السجل  إلى  يضاف  الذي  اإلنجاز  هذا  ويأتي  “الفاو”،  والزراعة 
قامت  التي  للجهود  تتويجًا  والدولي  العربي  المستوى  على  الكبيرة  باإلنجازات  الحافل  المتحدة 
الزراعي  التمر واالبتكار  الدولية لنخيل  المتحدة ممثلة بجائزة خليفة  العربية  بها دولة اإلمارات 
بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة )الفاو( ووزارة الزراعة واستصالح األراضي المصرية ممثلة 

بمركز البحوث الصحراوية.

جاء ذلك في كلمة سعادة المهندس جمعة مبارك 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  سفير  الجنيبي 
لدى  الدائم  ومندوبها  العربية  مصر  بجمهورية 
جامعة الدول العربية خالل افتتاح مهرجان التمور 
المصرية الثاني بسيوة 2016 ظهر يوم الجمعية 
28 أكتوبر 2016 والذى يأتي بتوجيهات ومكرمة 
من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
الرئاسة  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس 
والمتمثلة في رعاية ودعم وتنظيم جائزة خليفة 
الزراعي لمهرجان  التمر واالبتكار  الدولية لنخيل 
الفترة  خالل  سيوة  واحة  في  المصرية  التمور 
من 27 - 29 أكتوبر 2016 بعد أن حققت الدورة

تعقد تحت  أن  الثانية  الدورة  استطاعت من خالله  ملموسًا؛  نجاحًا   2015 عام  للمهرجان  األولى 
مظلة ورعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وهو ما يؤكد 
عمق العالقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، وعلى الثقة الكبيرة التي أوالها لنا صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة حفظه اهلل، وكذلك ثقة 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، من أجل العمل سويًا لتطوير 

وتنمية قطاع التمور بجمهورية مصر العربية، الهدف الرئيسي من عقد المهرجان.

وأضاف الجنيبي خالل حفل االفتتاح الذي حضره معالي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 
مندوب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعالي الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصالح 
األراضي، ومعالي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن االجتماعي، ومعالي اللواء عالء أبو زيد محافظ 
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واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  أمين عام جائزة خليفة  زايد،  الوهاب  الدكتور عبد  مطروح، وسعادة 
وجمهورية  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  إننا  الفاو.  بمنظمة  الحسنة  النوايا  سفير  الزراعي 
مصر العربية نعمل سويًا من أجل االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية، 
وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المزارع المصري؛ من عدم توفر أصناف ذات جودة عالية، 
والمساهمة في مكافحة آفات النخيل، باإلضافة إلى تحسين جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب، وإيجاد 
حلول تسويقية ناجحة ما يؤدي إلى رفع القيمة االقتصادية للتمور المصرية. وفي نفس اإلطار فإن 
سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في القاهرة لن تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيالت والدعم 
بالشكر  نتقدم  كما  القادمة.  والدورات  الدورة  هذه  خالل  أهدافه  وتحقيق  المهرجان  نجاح  لضمان 
الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  راسهم  وعلى  المهرجان  لهذ  والداعمين  المشاركين  لكل 
)اليونيدو( الشريك االستراتيجي للمهرجان ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة )الفاو(، 

وهي الشريك االستراتيجي لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.

ووجه سعادة سفير دولة اإلمارات بطاقة شكر خاصة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على توجيهات سموه بإقامة هذا المهرجان الهام ورعاية 
سموه الخاصة لقطاع نخيل التمر وحرص سموه الدائم على رعاية كافة الفعاليات الخاصة بهذا 
القطاع، وندعو 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 نخيل التمر.

كما نقل سعادته الى ضيوف الحفل تحيات سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وتهاني سموه 
بافتتاح الدورة الثانية لمهرجان التمور المصرية بسيوة، وتقديره لجهود اللجنة المنظمة في أن 
يأتي االحتفال مكلاًل بأحداث هامة تغير خريطة التمور في مصر وتعيد صياغة قطاع نخيل التمر 
بشكل عام، وترسم أبعادًا جديدة عالمية لمدينة ومحمية سيوة الزراعية. ففي هذا العام نشهد 
افتتاح مصنع التمور بسيوة وهو المصنع الذي نجحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
الزراعي بتشغيله بعد توقف دام عشر سنوات وبتكلفة بلغت حوالي خمسة ماليين جنيه، ليعمل 
المصنع وفق خطة إنتاجية طموحة ليصل إنتاجه النهائي إلى ثالثة االف طن سنويًا من التمور 

صنف السيوي، المنتج في مزارع سيوة.

وتأتي هذه المكرمة من دولة اإلمارات العربية المتحدة وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد 
للتأكيد على تميز العالقات بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتعزيز 
أواصر التعاون المشترك في القطاع الزراعي خاصة في مجال نخيل التمر، وللتأكيد على المكانة 
الدولية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ودورها البناء في تطوير قطاع نخيل 
التمر واالرتقاء به على المستوى العربي والدولي، 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 ، واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، 

رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
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وبجائزة  اإلماراتية  بالقيادة  يشيد  مطروح  محافظ 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 

أشاد سعادة اللواء عالء أبو زيد محافظ مطروح بدولة االمارات قيادة وحكومة وشعبًا ومؤسسات 
النفع العام لما يتم تقديمه من دعم متنوع للشعب المصري بشكل عام ولقطاع الزراعة بشكل 
خاص، وقال في تصريح خاص للجائزة خالل حفل عشاء أقيم على هامش افتتاح مهرجان التمور 
المصرية الثاني بواحة سيوة 29-27 أكتوبر 2016 أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
الزراعي بذلت جهودًا كبيرة منذ العام الماضي حيث نظمت المهرجان األول للتمور المصرية في 
سيوة وها هي حاليًا تنظمه بنجاح كبير للعام الثاني على التوالي كما قررت بأن يستمر كل عام.

تقديم  تعجز عن  العبارات  أن كل  الدعم  لهذا  تقييمه  الجائزة حول  ردًا على سؤال من  وأضاف 
دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  الحكيمة  للقيادة  والعرفان  الشكر 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  ولسمو  باإلمارات  الرشيدة  والحكومة  اإلمارات 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لما يتم تقديمه من دعم للنهوض بالقطاع الزراعي بشكل 
عام ونخيل التمر في سيوة وبقية األراضي المصرية. وأوضح أن مكرمة الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان تعتبر طفرة إذ تكفلت بإعادة تأهيل وتشغيل مصنع التمور في سيوة الذي توقف منذ 

عشر سنوات األمر الذي سيزيد من تصنيع تمور الواحة وتصديرها إلى األسواق الخارجية.

تخلق  الالزمة سوف  الفنية  األجهزة  توفير  بعد  الجمعة  اليوم  المصنع  إعادة تشغيل  أن  وأضاف 
الداخلية  السياحة  وتنشط  المصرية  التمور  تصدير  نسبة  ترفع  وسوف  جديدة  عمل  فرص 
أكتوبر من  التطور منذ  أن األهالي لمسوا بداية هذا  إلى  الواحة مشيرًا  الفندقي في  واإلشغال 

العام الماضي عقب المهرجان األول مباشرة.



51

بدعم ومتابعة األمانة العامة للجائزة
توقف  بعد  بسيوة  التمور  مصنع  إلى  تعود  الحياة 

دام عشر سنوات

وزير  معالي  بحضور 
والصناعة  التجارة 
قابيل،  طارق  المهندس 
عصام  الدكتور  ومعالي 
الزراعة  وزير  فائد 
األراضي،  واستصالح 
دولة  سفير  وسعادة 
العربية  اإلمارات 
المتحدة المهندس جمعة 
عام  وأمين  الجنيبي، 
الدولية  خليفة  جائزة 
واالبتكار  التمر  لنخيل 
عبد  دكتور  الزراعي 
ومحافظ زايد،  الوهاب 

مطروح اللواء عالء أبوزيد وعدد من السادة الوزراء والشخصيات الهامة، تم تدشين تأهيل مصنع 
الثاني  المصرية  التمور  مهرجان  فعاليات  ضمن  وذلك  سنوات،  عشر  دام  توقف  بعد  سيوة  تمور 
29-27 أكتوبر 2016 ، حيث تم إعادة تشغيل المصنع بدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واالبتكار الزراعي بتكلفة بلغت خمسة ماليين جنيه مصري، حيث قامت الجائزة بتبني ملف مصنع 
التمور ضمن توصيات المهرجان في عامه األول؛ فعلى مدار عام كامل وفرت األمانة العامة للجائزة 
عددًا من الخبراء الدوليين قاموا بالدراسات الميدانية واإلنتاجية للوقوف على أسباب تعطل حركة 
العمل بالمصنع، كما تبنت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار 
برنامجًا تدريبيًا لتأهيل العاملين بمصنع سيوة لتصنيع منتجات التمور بمواصفات ذات جودة عالية.

من جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب زايد األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
نائب  نهيان،  آل  زايد  الشيخ منصور بن  يأتي ضمن مكرمة سمو  المصنع  أن تشغيل  الزراعي؛ 
والتي من خاللها  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  الرئاسة  وزير شؤون  الوزراء،  رئيس مجلس 
المصرية  التمور  مهرجان  فعاليات  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  تنظم 
التمور تأتي من خالل ثالثة مراحل؛  الجائزة لتشغيل مصنع  الثانية، كما أكد أن خطة  بنسخته 
المرحلة األولى تهدف للوصول بالطاقة اإلنتاجية للمصنع إلى 3000 طن خالل 2016 - 2017م، 
2017 - 2018م،  6 آالف طن خالل  الثانية تهدف إلى الوصول بالطاقة اإلنتاجية إلى  والمرحلة 
طن  آالف  عشرة  إلى  للمصنع  اإلنتاجية  بالطاقة  للوصول  فتهدف  والنهائية  الثالثة  المرحلة  أما 
الست، وتشمل هذه  إنتاجه  بالمصنع من خالل خطوط  للتشغيل  القصوى  الطاقة  إجمالي  هي 
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الخطوط الستة؛ خط تعبئة وتغليف التمور، خط إنتاج عجينة التمر، خط إنتاج دبس التمر، خط 
إنتاج عيجنة وتمور مغلفة بالشكوالتة، خط خل التمر ، وخط  العلف الحيواني.

المهندسة  أكدت  جانبها  من 
مجلس  رئيس  الحضري،  حنان 
الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار أن 
تصميمه  تم  التدريبي  البرنامج 
الصعوبة  من  مستويين  على 
ووفقًا  المتدربين  احتياجات  لتلبية 
األول  فالمستوى  لقدراتهم، 
يستمر لمدة 12 يومًا تدريبيًا بواقع 
66 ساعة مقسمة إلى 26 % ساعة 
عملية،  ساعة   %  74 و  نظرية، 
 90 فيضم  الثاني  المستوى  بينما 
يومًا   12 مدار  على  تدريب  ساعة 
ساعة   %  27 إلى  مقسمة  أيضًا، 

نظرية، و 73 % ساعة عملية.
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ضمن فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية 2016 وتحت 
التنمية  تحقيق  في  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  “دور  شعار 

المستدامة لقطاع نخيل التمر بجمهورية مصر العربية”
الندوة العلمية الثانية تنطلق في “سيوة”

العلمية  الندوة  فعاليات  انطلقت 
الثاني  المهرجان  ضمن  الثانية 
للتمور المصرية بسيوة، تحت عنوان 
والتكنولوجيا  العلمي  البحث  “دور 
المستدامة”،  التنمية  تحقيق  في 
الخبراء  من  نخبة  بمشاركة 
والمستشارين واألكاديميين الدوليين 
وإنتاج  النخيل  بزراعة  المختصين 
التمور. والذي يهدف إلى التعرف على 
والوصول  العلمية  الدراسات  أحدث 
زيادة  تحقق  وتوصيات  مؤشرات  الى 
على والعمل  واإلنتاج  النوعية  في 

تثبيت ركائز أساسية لتوفير تنمية مستدامة لهذا القطاع زراعة وصناعة وتسويقًا باإلضافة الى 
تحديد المتطلبات الفنية والمادية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع األمانة 
العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعية إضافة الى المنظمات الدولية لألمم 

المتحدة.

بإدارة  التمور”  لقطاع  االستراتيجي  والتخطيط  “اإلدارة  بعنوان  األولى  العلمية  الجلسة  فكانت 
الدكتور سمير الشاكر رئيس اللجنة الفنية والعلمية للمهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة. 
أما الجلسة العلمية الثانية فكانت بعنوان “التنمية المستدامة لقطاع التمور” بإدارة الدكتور أمجد 

أحمد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.

أما الجلسة العلمية الثالثة فكانت بعنوان “طرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء” بإدارة الدكتور 
الزراعة،  بكلية  واستاذ  مصر،  في  “الفاو”  والزراعة  األغذية  مكتب  استشاري  األنصاري  محمد 
جامعة كفر الشيخ، أما الجلسة العلمية الرابعة فقد حملت عنوان “معامالت ما قبل وبعد الحصاد 
للتمور/ التسويق والتمويل” بإدارة الدكتور عالء فهمي المسؤول الوطني للبرامج ونائب المدير 

اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”.
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بجهود ودعم األمانة العامة للجائزة
ًمصر تنال شهادة “جياس” الدولية من منظمة الفاو

 هاما
ً
 انسانيا

ً
العتبار نظامها الزراعي تراثا

واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام  أمين  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  سعادة  قدم 
)الفاو(  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  مكتب  ممثل  جادين  حسين  والدكتور  الزراعي 
الزراعة واستصالح األراضي  الدكتور عصام فايد وزير  الى معالي  العربية  في جمهورية مصر 
المصري النسخة النهائية من تقرير “جياس” التي من شأنه أن حصلت مدينة سيوة على شهادة 
قائمة  ضمن  ادراجها  تم  حيث  “الفاو”،  والزراعة  لألغذية  المتحدة  األمم  منظمة  من  “جياس” 
المدن العالمية التي يعد نظامها الزراعي، تراثًا إنسانيًا هامًا، وبالتالي تصبح سيوة أول مدينة 
منظمة  من  “جياس”  على شهادة  وتحصل  العالمي  الزراعي  التراث  قائمة  تدرج ضمن  مصرية 
الذهبي  السجل  إلى  يضاف  الذي  اإلنجاز  هذا  ويأتي  “الفاو”،  والزراعة  لألغذية  المتحدة  األمم 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة الحافل باإلنجازات الكبيرة على المستوى العربي والدولي تتويجًا 
للجهود التي قامت بها دولة اإلمارات العربية المتحدة ممثلة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
واستصالح  الزراعة  ووزارة  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  بالتعاون  الزراعي  واالبتكار 

األراضي المصرية ممثلة بمركز البحوث الصحراوية.

والزراعة  األغذية  منظمة  مكتب  أن  يذكر 
مصر  بجمهورية  )الفاو(  المتحدة  لألمم 
العامة  األمانة  ودعم  بالتعاون  قام  العربية 
واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة 
دكتور  العام  األمين  بسعادة  ممثلة  الزراعي 
“جياس”  تقرير  بإعداد  زايد  الوهاب  عبد 

)اليونيدو(،  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  بمشاركة  العربية،  مصر  جمهورية  في 
والشكر  والصناعة.  التجارة  ووزارة  األراضي،  واستصالح  الزراعة  ووزارة  مصر،  تمور  وجمعية 
موصول الى الدكتور محمد االنصاري مستشار ممثل “الفاو” في جمهورية مصر العربية والى 
مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصالح األراضي بمصر على جهودهم في اعداد 

هذا التقرير.
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برعاية ودعم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
220 ألف جنيه مصري للفائزين بإثنتي عشر فئة

تكريم الفائزين بمسابقة التمور المصرية سيوة 2016

التمور المصرية برعاية  الثانية لمهرجان  احتفلت مدينة وواحة سيوة باإلفتتاح الرسمي للدورة 
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار 
للتنمية  المتحدة  األمم  منظمة  مع  وشراكة  والصناعة  التجارة  وزارة  مع  بالتعاون  الزراعي 
الصناعية “يونيدو” ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة  “الفاو” ومحافظة مطروح، بحضور 
كل من معالي وزير التجارة والصناعة نائبًا عن السيد رئيس الجمهورية المهندس طارق قابيل، 
اإلمارات  دولة  سفير  وسعادة  فايد،  عصام  الدكتور  األراضي  واستصالح  الزراعة  وزير  ومعالى 
أمين عام  زايد  الوهاب  الدكتور عبد  الجنيبى، وسعادة  المهندس جمعة مبارك  المتحدة  العربية 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، وسيادة اللواء عالء أبوزيد، محافظ مطروح، 

وسيادة اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد.

الفئات  خالل  من  المهرجان  مسابقة  بجوائز  الفائزين  أسماء  عن  الحفل  خالل  اإلعالن  تم  كما 
واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  التي قدمتها جائزة خليفة  الجوائز  بلغت قيمة  االثني عشر حيث 
الرسمي  المهرجان  ضيوف  بحضور  تكريمهم  وجرى  مصري  جنيه  ألف   220 للفائزين  الزراعي 

بجائزة  ممثلة  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  تقديرهم  عن  الفائزين  المزارعين  أعرب  حيث 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي على دعمها الالمحدود لقطاع زراعة النخيل وإنتاج 
على  العزم  عاقدين  المهرجان  بمسابقات  بالفوز  وسعادتهم  سيوة،  واحة  في  المصرية  التمور 

تطوير هذا القطاع لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المحلي.
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ضمن فعاليات مهرجان التمور المصرية الثاني 2016 
افتتاح مكتبة قرية “تازيري” البيئية في واحة سيوة

ضمن فعاليات مهرجان التمور المصرية الثاني أقيم بواحة سيوة خالل الفترة 27 - 29  أكتوبر 
2016 تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، تم افتتاح مسجد ومكتبة ومركز محاضرات 
الحاج ميلود الشعبي في قرية “تازيري” البيئية الشريك الرسمي للمهرجان. ويتزامن هذا الحدث 
 )SCAHSA 2016( 2016 الهام مع فوز “تازيري” بجائزة المدن المستدامة والتنمية البشرية للعام
المستدامة،  الحضرية  والتنمية  لإلسكان  المتحدة  األمم  مؤتمر  في  مؤخرًا  عليها  حازت  والتي 

الموائل Habitat III( 3( الذي عقد في العاصمة اإلكوادورية، كيتو.

تكمن أهمية افتتاح هاتين المنشأتين كونهما العنصرين الرئيسيين للمكون الثقافي والحضاري 
والشريك  العام  المدير  الشعبي  طه  السيد  لتصريحات  فوفقًا  البيئية.  “تازيري”  قرية  لمشروع 
تتمحور  فريدة  رؤية   2008 العام  منذ  فيه  العمل  بدأ  الذي  المشروع  يطرح  لتازيري،  المؤسس 
حول انشاء قرية نموذجية صديقة للبيئة تتبنى أساليب مبتكرة للتنمية المستدامة مستوحاة من 
الموروث الثقافي والحضاري للواحة الشهيرة، حيث اعتمد المشروع أساليب بناء تقليدية أدخل عليها 
تحسينات جوهرية باستعمال المواد الطبيعية الموجودة في البيئة المحيطة. كما حرصت “تازيري” 
على توسيع النشاط الزراعي واالنتاج الغذائي بالطرق العضوية ليقدم منتجات مختلفة لألسواق 
النصيب األكبر من اهتمام  الثقافي  للمكون  الصحية. وكان  المواصفات  بأعلى  والعالمية  المحلية 
المستويات  أعلى  إلى  السيوي  باإلنسان  السمو  فكرة  على  يقوم  والذي  المشروع  على  القائمين 

المعيشية التي يستحقها مع الحفاظ على هويته المصرية وحضارته األمازيغية العريقة. 
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ورشة عمل نظمتها “الفاو” بمشاركة األمانة العامة للجائزة
“تطوير سلسلة القيمة للتمور المصرية” 

شاركت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي في ورشة العمل حول 
المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  ممثلية  نظمتها  التي  للتمور”  القيمة  سلسلة  “تطوير 
)الفاو( في مصر وذلك يوم 16 يناير 2017 ضمن استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في 
مصر. بالتعاون مع وزرات الصناعة والتجارة، والزراعة واستصالح األراضي، وجائزة خيفة الدولية 

لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، ومنظمة اليونيدو.

حيث أشار سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة خالل مداخلة قدمها أمام المشاركين 
بالورشة الى أهمية الدور الريادي الذي تقوم به دولة اإلمارات ممثلة بمكرمة سمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دعم وتطوير قطاع نخيل التمر 
في مصر من خالل اطالق مهرجان التمور المصرية بواحات سيوة للعام الثاني على التوالي والمنتدى 
مع  بالتعاون  مصر  في  التمر  نخيل  قطاع  لتطوير  االستراتيجية  الخطة  ودعم  له،  المرافق  العلمي 
المنظمات الدولية المختصة، باإلضافة الى إعادة تأهيل وتشغيل مصنع تمور سيوة بطاقة إنتاجية 
تستوعب انتاج تمور المنطقة وترفع من حصة تصدير التمور المصرية المطابقة للمواصفات الدولية.

وتهدف الورشة، إلى التعريف باألهداف العامة للمشروع وخطوطه العريضة، وعرض ومناقشة 
انجازات  أي  واالستفادة من  المشاركة  جانب  إلى  للتنفيذ،  تفصيلية  وعمل خطة عمل  انشطته 
سابقة أو دروس مستفادة ألعمال مشابهة والتي من شأنها دعم تنفيذ اهداف وانشطة المشروع.

ويذكر أن محصول التمر في مصر يعتبر محصواًل استراتيجيا في الماضي والمستقبل حيث تحتل 
العالمي قبل إيران والسعودية ويقدر  التمور على المستوى  انتاج  مصر حاليا المركز األول في 
انتاجها السنوي بحوالي 1,465,030 طن )احصائيات قطاع الشؤون االقتصادية – وزارة الزراعة 

واستصالح األراضي، 2014( مما يعادل 17.7 % من االنتاج العالمي المقدر ب 7.5 مليون طن.
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بمناسبة إطالق مبادرة “بنك اإلمارات للطعام”

جائزة  عام  أمين  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  أكد سعادة 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أن مبادرة 
السمو  صاحب  أطلقها  التي  للطعام”  اإلمارات  “بنك 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  ل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الخير  عام  بمناسبة  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
وترسيخ  المستدام  الخير  مفهوم  لتعزيز  جاءت   2017
إحدى الخصال النبيلة التي يتمتع بها شعب اإلمارات أال 

وهي الكرم األصيل.

جاء ذلك في تصريح صحفي 
جريدة  في  نشر  سعادته 
 2017 يناير   4 يوم  االتحاد 
مبادرة  إطالق  بمناسبة 
للطعام،  اإلمارات  بنك 
أن هذه  العام  األمين  وأشار 
المبادرة تعكس التزام دولة 
جهود  دعم  في  االمارات 
قاعدة  على  المتحدة  األمم 
في  بالمسؤولية  الشراكة 
الجوع  على  التام  القضاء 
حول العالم من خالل أهداف 
2030 المستدامة  التنمية 

وأشار د. زايد سفير النوايا الحسنة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة “الفاو” بأن األمانة 
التسامح، رئيس مجلس  نهيان وزير  آل  نهيان مبارك  الشيخ  وبتوجيهات معالي  للجائزة  العامة 
األمناء، حرصت منذ إنشائها على تعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات عبر تقدير وتكريم الجهود 
عمومًا  الزراعي  المجال  في  مبتكرة  حلواًل  قدمت  التي  الصلة  ذات  والدولية  واالقليمية  الوطنية 

ونخيل التمر خصوصًا التي ساهمت في تعزيز األمن الغذائي على مستوى العالم.
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800 صورة من 744 مصور يمثلون 19 دولة حول العالم
الدولية  التصوير  بمسابقة  الفائزين  أسماء  إعالن 

“النخلة في عيون العالم” 2017
الزراعي  التمر واالبتكار  الدولية لنخيل  نظمتها جائزة خليفة 

بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي

                

الفائزين  الزراعي عن أسماء  التمر واالبتكار  الدولية لنخيل  العامة لجائزة خليفة  أعلنت األمانة 
بمسابقة التصوير الدولية )النخلة في عيون العالم( بنسختها الثامنة 2017 التي نظمتها األمانة 
العامة للجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح بالتعاون مع رابطة 

ابوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عقب اعتماد النتائج فقد فاز بالمركز األول المصور تيسير 
بالمركز  وفاز  عمان،  سلطنة  من  الذيب  أنس  المصور  الثاني  بالمركز  وفاز  العراق،  من  مهدي 
الثالث المصور عبد اهلل العيدي من السعودية. حيث شهدت المسابقة في نسختها الثامنة منافسة 

حادة شارك فيها حوالي 800 صورة أخذت بعدسة 744 مصور يمثلون 19 دولة حول العالم. 

وأضاف نحن نعمل بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس 
اإلنسان بمحيطه  تأصيل عالقة  الزراعي في  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  أمناء جائزة خليفة 
في  المشاركين  المصورين  إلبداع  معاليه  دعم  ونقدر  التمر،  نخيل  شجرة  وخصوصًا  الحيوي 
وعي  لتنمية  كوسيلة  الضوئي  التصوير  فن  توظيف  عبر  العالم.  دول  مختلف  من  المسابقة 
الضوئيين  المصورين  بين  الخبرات  لتبادل  أرحب  فضاء  وخلق  النخيل.  بأهمية شجرة  الجمهور 
والتراثية لشجرة  والبيئية  السياحية  المقومات  وإبراز  العالم.  أنحاء  )هواة ومحترفين( من كافة 

نخيل التمر من خالل الصورة الفوتوغرافية وتشجيع ارتباط اإلنسان باألرض والزراعة.

وأكد أمين عام الجائزة أن تكريم الفائزين بالمسابقة ومعرض الصور الفائزة والمتميزة سوف 
يقام في قصر االمارات بأبوظبي عقب حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
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واالبتكار الزراعي، كما أعرب عن سعادته للحب الكبير الذي لمسه في عيون مصوري النخلة من 
مختلف دول العالم وتقديرهم لها، إضافة إلى العدد الكبير من المشاركين في المسابقة مقدرًا 

الجهود المبذولة من قبل المصورين المشاركين هواة ومحترفين.

وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع االلكتروني
www.datepalmphotocompetition.com

الفائز األول

        الفائز الثاني

                            الفائز الثالث
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التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  نظمتها 
واالبتكار الزراعي 

إعالن أسماء الفائزين بمسابقة “النخلة بألسنة بالشعراء” 
بنسختها األولى 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  أعلنت 
“النخلة  بمسابقة  الفائزين  أسماء  عن  الزراعي  واالبتكار 
نظمتها  التي   2017 األولى  بنسختها  الشعراء”  بألسنة 
األمانة العامة للجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك 
الجائزة،  أمناء  مجلس  رئيس  التسامح،  وزير  نهيان،  آل 
من  الزواهرة  عودة  خالد  الشاعر  األول  بالمركز  فاز  حيث 
بالمركز  وفاز  النخل”  “خير  بعنوان  قصيدة  عن  األردن 
عن  السعودية  من  البقمي  عتيق  فارس  الشاعر  الثاني 
الشاعر  الثالث  بالمركز  وفاز  باسقة”  “يا  بعنوان  قصيدة 
بعنوان  قصيدة  عن  اإلمارات  من  الكعبي  خلفان  عتيق 
في  اإلجمالي  المشاركين  عدد  بلغ  حيث  الرمل”  “شيخة 
المسابقة 31 شاعرًا وشاعرة يمثلون 10 دول عربية هي 
اإلمارات والسعودية ومصر وسورية واليمن وسلطنة عمان

والبحرين وتونس واألردن والجزائر، منهم 4 فتيات شاعرات و27 شاب شاعر نظموا قصائدهم 
باللهجة النبطية في حب النخلة وفضلها وأثرها.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد األمين العام لجائزة خليفة 
المشاركة  الشعرية  األعمال  تقييم  نتائج  استالم  الزراعي، عقب  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
من قبل لجنة التحكيم برئاسة األستاذ سلطان العميمي رئيس اللجنة وعضوية كل من الدكتور 

غسان الحسن والشاعرة زينب البلوشي بصفتهم أعضاء في لجنة تحكيم المسابقة الشعرية.

وأضاف أمين عام الجائزة أن مسابقة “النخلة بألسنة الشعراء” جاءت بالتزامن مع احتفاالت الجائزة 
بالذكرى العاشرة لتأسيسها )2007 – 2017( ضمن إطار األنشطة الثقافية للجائزة التي تهدف 
الى توظيف الشعر النبطي كوسيلة مهمة في تنمية وعي الجمهور ألهمية شجرة نخيل التمر من 

الناحية التراثية والزراعية والغذائية واالقتصادية.

ونوعًا(  )كمًا  المسابقة  هذه  في  المشاركة  بنتائج  سعادته  عن  زايد  عبدالوهاب  الدكتور  وعبر 
األولى من نوعها بالعالم العربي، مضيفًا أن هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة نخيل التمر 
والساحة  العربية  المكتبة  ورفد  النخيل(  شجرة  )وصف  الشعر  أغراض  من  مهم  غرض  وإحياء 
الشعرية بنوعية مميزة من القصائد الخاصة بهذا الغرض، وتشجيع الشعراء على إبداع وكتابة 
قصائد نوعية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس بطريقة شفافة وتحقيق الشهرة من خالل 

تسليط األضواء على تجارب الشعراء الفائزين بالمسابقة.
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االعتمادات والتراخيص لمجموعة إصدارات الجائزة

لسنة  للجائزة  السنوي  للكتاب  الدولي  الترقيم  اعتماد 
2016 وقد حصل على اعتماد رقم التصنيف الدولي

)ISBN 978-9948-02-516-0(
من قبل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

السنوي  الكتاب  طباعة  على  الموافقة  طلب  إصدار 
للجائزة لسنة 2016 رقم )129840( من قبل المجلس 

الوطني لإلعالم

GIAHS Pro- كتاب  طباعة  على  الموافقة  )إصدار 
posal for Siwa Oasis - Egypt( لسنة 2016 رقم 

)138035( من قبل المجلس الوطني لإلعالم

الشجرة  )مجلة  علمية  فصلية  مجلة  ترخيص  إصدار 
قبل  من   )101( رقم  ترخيص   2016 لسنة  المباركة( 

المجلس الوطني لإلعالم 
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الحملة اإلعالنية واإلعالمية للجائزة في دورتها التاسعة

إطالق حملة تسويق إلكتروني عبر المنافذ التالية:

1- لوحات بحث إعالنية على موقع الجوجل )Google Search ( عبر دول العالم.
Facebook, Twitter, YouTube, Google+ 2- اإلعالن في مواقع التواصل االجتماعي

3- تحديث الموقع االلكتروني للجائزة، باإلضافة الى صفحات التواصل االجتماعي.   
4- قامت األمانة العامة للجائزة بإنتاج سلسلة من المطبوعات مثل كتيب تعريفي عن الجائزة، واستمارة 
الترشح  وفئاتها وشروط  الجائزة  تأسيس  معلومات حول  على  يحتوي  بالجائزة  الخاصة  الشروط 
وقيمة الجوائز، باللغتين العربية واالنجليزية، واستمارة المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي 
بدورتها الثامنة 2016، واستمارة مسابقة النخلة بالسنة الشعراء بدورتها األولى 2016م، وتصميم 
ونشر اإلعالنات التجارية في الصحف المحلية الخاصة بإشهار الجائزة في دورتها الثامنة 2016 م 
ضمن فئاتها الخمس، مع طباعة بوست كارد صغير للصور الفائزة والمتميزة في مسابقة التصوير 
 GIAHS Proposal الفوتوغرافي، وإصدار الكتاب السنوي للدورة الثامنة 2016م. مع اصدار كتاب

for SIWA Oasis – Egypt - 2016



64



65

مجلة الشجرة المباركة
1- المجلد الثامن، العدد األول مارس 2016 

2- المجلد الثامن، العدد الثاني أغسطس 2016 
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3- نشرة أخبار الجائزة ملحق من
مجلة الشجرة المباركة، المجلد الثامن،

العدد األول أغسطس 2016 

4- نشرة أخبار الجائزة ملحق من
مجلة الشجرة المباركة، المجلد الثامن،

العدد الثاني أكتوبر 2016 

5- نشرة أخبار الجائزة ملحق من مجلة الشجرة المباركة، المجلد الثامن، العدد الثالث ديسمبر 2016
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الفصل الثالث
حـصـــــاد
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برعاية منصور بن زايد آل نهيان 
نهيان مبارك يكرم الفائزين بالجائزة 2017

“أم اإلمارات” شخصية العام
نهيان مبارك يطلق جائزة المزارع باالمارات

لنخيل  السادس  الدولي  المؤتمر  تنظيم  ويعلن عن 
التمر مارس 2018

مع  تفاهم  مذكرات  خمس  توقع  للجائزة  العامة  األمانة 
مؤسسات وطنية ودولية

منحت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، شخصية العام 2017 لسمو الشيخة 
األسرية  التنمية  لمؤسسة  األعلى  الرئيس  العام،  النسائي  االتحاد  رئيسة  مبارك،  بنت  فاطمة 
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة، »أم اإلمارات«، تقديرًا للدور الريادي الذي قامت به 
على مدى نصف قرن في تعزيز حماية البيئة باإلمارات والعالم، واستمرارًا لما قام به المغفور له 
بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اهلل ثراه« عبر تمكين المرأة والمجتمع لتحقيق 

التنمية المستدامة.

أعلن ذلك معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء الجائزة خالل 
التاسعة  بدورتها  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  خليفة  الشيخ  بجائزة  الفائزين  تكريم  حفل 
2017 بقصر االمارات بالعاصمة ابوظبي برعاية سمو  15 مايو  الذي أقيم يوم االثنين   ،2017
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بحضور معالي 
الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير 
ومعالي  والبيئة،  المناخي  التغير  وزير  الزيودي  أحمد  ثاني  الدكتور  ومعالي  والتعليم،  التربية 
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)الفاو(،  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  عام  مدير  داسيلفا  غرازيانو  جوزيه  الدكتور 
ومعالي اللواء عالء أبو زيد محافظ مطروح، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وممثلي السلك 
الدبلوماسي المقيمين في دولة اإلمارات، وأعضاء مجلس األمناء وأعضاء اللجنة العلمية للجائزة، 

وحشد كبير من المختصين والمهتمين بالشجرة المباركة واالبتكار الزراعي.

مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  أشاد  حيث 
مجلس  رئيس  التسامح  وزير  نهيان  آل 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء 
حفل  خالل  كلمته  في  الزراعي  واالبتكار 
يبذلها  التي  الكبيرة،  بالجهود  التكريم 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  الوالد 
“حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
تحقيق  أجل  من  وسخاء،  بكرم  اهلل” 
الصعد  مختلف  على  المستدامة،  التنمية 

والمجاالت. 

الزراعي  واالبتكار  النخيل  قطاع  ويحتل 
مكانة مرموقة من فكر سموه، تجلت في 
للشجرة القوي  والدعم  العطايا  من  كثير 

المباركة والعاملين فيها، وهذا ليس بجديد، بل هو امتدادٌ طبيعيٌّ لالهتمام الذي أواله المغفور 
له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باني النهضة الزراعية ومؤسس دولة اإلمارات )طيب 
اهلل ثراه(، بشجرة نخيل التمر والزراعة، وهو الذي أرسى في ربوع اإلمارات دعائم نهضة زراعية 
ناجحة، حيث قال “أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة”، وأصبحت اإلمارات بفضل قيادته مركزًا 

عالميًا رائدًا لزراعة النخيل وإنتاج التمور. 

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  إلى  التقدير،  وصادق  الشكر،  بعظيم  معاليه  تقدم  كما 
للجائزة  القوي  دعمه  على  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي،  عهد  ولي  نهيان  آل 
ورؤيته االستراتيجية الحكيمة، لمستقبل التنمية المستدامة على أرض الوطن، وحرص سموه 
الصعد، وخصوصًا في  والتميز على مختلف  الريادة  اإلمارات  أبناء  تولي  قدمًا في  المضي  على 
مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي، فاإلمارات أضحت قصة نجاح، ونموذجًا رائدًا 

يحتذى في العمل الناجح واإلنجاز المتميز واالبتكار.

وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، 
تكون  كي  السديدة  وتوجيهاته  الجائزة،  لهذه  الكامل  الدعم  توفير  على  الكريم  سموه  لحرص 
الجائزة منارة العطاء والخير المستدام، تقود بها قاطرَة تطويِر قطاع نخيل التمر والعمل الزراعي 

على مستوى الدولة والمنطقة والعالم.
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شخصية العام
2017 لسمو  كما أعلن معالي الشيخ نهيان في كلمته خالل حفل التكريم عن منح شخصية العام 
الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم اإلمارات”؛ تقديرًا للدور الريادي الذي قامت به “أم اإلمارات” على مدى 
نصف قرن في تعزيز حماية البيئة باإلمارات والعالم، استمرارًا لما قام به المغفور له بإذن اهلل الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان )طيب اهلل ثراه( عبر تمكين المرأة والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.

المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر
أنه  الجائزة  أمناء  مجلس  رئيس  معالي  وأضاف 
تقديرًا لدور الوالد صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
ورعاه(  اهلل  )حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
في دعمه الالمحدود للبحث العلمي عبر مؤسساته 
المتخصصة، وتنفيذًا لتوجيهات سموه في االرتقاء 
الشيخ  معالي  أعلن  فقد  أفضل،  عالم  نحو  قدمًا 
نهيان عن تنظيم المؤتمر الدولي السادس لنخيل 
التمر في مارس 2018 برعاية كريمة من صاحب 
مظلة تحت  اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئيس  السمو 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، وبالتعاون مع جهات االختصاص على مستوى 
الدولة. هذا المؤتمر الذي يعتبر عالمة فارقة ألبوظبي، وقيمة إضافية لدولة اإلمارات في عالم 
المؤتمرات الدولية المتخصصة بنخيل التمر، وهو حلقة من سلسلة من المؤتمرات الدولية الخمس 
السابقة التي نظمت بدولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث عقد المؤتمر الدولي األول لنخيل التمر 
ما بين 8 - 10 مارس 1998، والمؤتمر الدولي الثاني لنخيل التمر ما بين 25 - 27 مارس 2001، 
والمؤتمر الدولي الثالث لنخيل التمر ما بين 19 - 26 مارس 2006، والمؤتمر الدولي الرابع ما بين 
15 - 17 مارس 2010، والمؤتمر الدولي الخامس لنخيل التمر ما بين 16 - 18 مارس 2014، واآلن 

نحن على أبواب المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر في مارس القادم 2018 بإذن اهلل. 

جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر باإلمارات 
كما أعلن معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان عن إطالق جائزة 
المتحدة  العربية  باإلمارات  المبتكر  والمزارع  المتميز  المزارع 
تحت مظلة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 
بالتعاون مع شركة الفوعة، يستهدف من خاللها األخوة المزارعين 
المواطنين المنتجين للتمور على مستوى دولة اإلمارات العربية 
الجائزة  تأسيس  من  سنوات  عشر  بعد  هذه  وتأتي  المتحدة. 
)2007 - 2017(؛ لتكون منصة لتشجيع مزارعي نخيل التمر على

زراعة أفضل األصناف التجارية، وتعزيز جودة التمور اإلماراتية، وتأهيلها للمنافسة على المستوى 
الدولي، وتقدير جهود المزارعين التي ساهمت بتعزيز التنمية المستدامة في اإلمارات. 
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كلمة خوسيه غرازيانو دا سيلفا

المدير  سيلفا  دا  غرازيانو  خوسيه  الدكتور  معالي  أشاد 
)الفاو(  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  لمنظمة  العام 
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بجهود 
رئيس دولة االمارات العربية المتحدة وراعي هذه الجائزة، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
على   - المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  ظبي  أبو 
النجاح الدولي الذي حققته هذه الجائزة. وأن جائزة خليفة 
اليوم  قد أصبحت  الزراعي  واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية 
التمر  نخيل  في  متخصصة  مرموقة  علمية  جائزة  أكبر 
االبتكار  أنواع  كافة  تشجيع  على  اآلن  وتعمل  وصناعاته 
الزراعي. ويأتي ذلك أيضًا بفضل الرعاية الكريمة لسمو

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير شؤون الرئاسة وعمل معالي 
الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، رئيس مجلس األمناء. وأضاف مدير عام منظمة )الفاو( أن دولة 
االمارات تأتي في طليعة الجهود االقليمية والدولية إلنتاج أشجار نخيل التمر بطريقة مستدامة.

كلمة عالء أبو زيد
تحدث محافظ مرسى مطروح بجمهورية مصر العربية 
ممثلة  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  بجهود  مشيدا 
مجلس  رئيس  نائب  زايد  بن  منصور  الشيخ  بسمِو 
لتنظيم  توجيهه  على  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراِء 
المهرجان الدولي السنوي للتمور بسيوة، ومعالي الشيخ 
المعرفة  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان 
لنخيل  الدولية  خليفة  ولجائزة  األمناء،  مجلس  رئيس 
التمر واالبتكار الزراعي.. على جهودهم المتواصلة في 
التمر نخيل  وخصوصًا  الزراعي  القطاع  وتنمية  دعم 

اقتصاديًا  سيوة  واحة  انطالق  في  ساهمَ  والذي  المصرية  للتمور  الدولي  المهرجان  تنظيم  عبر 
منتجات  الواحة من  بها  تشتهر  التي  واليدوية  البيئية  للصناعات  الترويج  مع  العالمية،  إلى  وسياحيًا 
الحكومي  التمور  تأهيل وتشغيل مصنع  إلى  باإلضافة  الفضة وغيرها..  والتطريز وصناعة  النخيل 
10 سنواتِ وتأهيل ما  بواحة سيوة كأحد األصول الثابتَة بمطروح، والتي لم تستغل منذ أكثر من 
يزيد عن 120 شابًا من أبناء الواحةِ للعمِل به.. عبر تزويده بأحدث التقِنيات من خالل الخبرة اإلماراتية 
على شهادة  الحصول  من  واحة سيوَة  تمكين  ننسى  ال  كذلك  الدولي.  المستوى  على  لها  المشهود 
النظم الزراعية التراثيَة العالميَة من منظمةِ اأَلغذية والزراعَة العالميَة “الفاو” والمعروفة اختصارًا بـ 

GIAHS وغيرُها من أوِجه التعاون والمشروعات االستثماريةٍ الُكبرى على أرِض محافظة مطروح..
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التكريم

وقد قام معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان رئيس مجلس االمناء بتكريم الشخصيات المتميزة 
التي ساهمت في دعم القطاع الزراعي ونخيل التمر حيث تم اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك ام االمارات بشخصية العام 2017 لدورها المتميز في دعم الزراعة والتنمية المستدامة 
حيث تسلمت درع التذكاري نيابة عن سموها معالي الدكتور ة ميثاء الشامسي وزير الدولة، كما 
قدم معالي نهيان مبارك درعًا تذكاريًا لراعي الحفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تسلمه 
لتأسيس  سنوات  عشر  مرور  بمناسبة  الرئاسة  شؤون  وزير  نائب  الزعابي  جمعة  أحمد  معالي 
الجائزة )2007 – 2017( مليئة بالعطاء والنجاح على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي بفضل 
الرعاية والدعم الالمحدود الذي تلقاه الجائزة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة حفظه اهلل وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  واهتمام  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
الرئاسة، إلى ذلك قام معاليي الشيخ نهيان بتكريم الشيخة مرام  الوزراء وزير شؤون  مجلس 
بنت عيسى آل خليفة أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، مملكة البحرين، وكرم 
معاليه وزارة التغير المناخي والبيئة االمارات العربية المتحدة، ومعالي اللواء عالء أبوزيد محافظ 
مطروح بجمهورية مصر العربية وسعادة عبد السالم بن صالح الراجحي أمين عام أوقاف صالح 
لدورهم في  الزراعي  العربية لالستثمار واالنماء  والهيئة  السعودية،  العربية  المملكة  الراجحي 

تنمية القطاع الزراعي في المنطقة العربية
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كما قام معاليه بتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها التاسعة 2017 حيث فاز عن فئة الدراسات 
المملكة   - سعود  الملك  جامعة  والتمور  النخيل  أبحاث  كرسي  الحديثة  والتكنولوجيا  المتميزة 
العربية السعودية، كما فاز عن فئة المنتجون المتميزون في قطاع النخيل والتمر شركة الوثبة 
ماريونية دولة اإلمارات العربية المتحدة وفئة االبتكارات الرائدة والمتطورة لخدمة القطاع الزراعي 
فاز أ. مصطفى بن سالم بن عبداهلل بارامي سلطنة عمان وعن فئة المشاريع التنموية واالنتاجية 
الشخصية  فئة  وعن  السعودية  العربية  المملكة  من  النخيل  في  البحثي  التميز  مركز  الرائدة 
المتميزة في مجال النخيل والتمر واالبتكار الزراعي فاز د. حسين سمير عبد الرحمن سالمة من 

جمهورية مصر العربية
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وقعتها األمانة العامة بتوجيه ودعم نهيان مبارك آل نهيان
خمس مذكرات تفاهم بين جائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر واالبتكار الزراعي ومؤسسات وطنية ودولية

جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  التسامح،  وزير  نهيان  آل  مبارك  نهيان  الشيخ  معالي  ودعم  بتوجيهات 
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، وقعت األمانة العامة للجائزة خمس مذكرات تفاهم مع 
عدد من المؤسسات الوطنية بدولة اإلمارات والمنظمات الدولية، بهدف تعزيز مبدأ الشراكة وتبادل 
الخبرات؛ لتحقيق أهداف الجائزة على أكثر من مستوى. جاء ذلك خالل حفل تكريم الفائزين بالجائزة 
بدورتها التاسعة الذي جرى يوم االثنين 15 مايو 2017 بقصر اإلمارات بالعاصمة أبوظبي، بحضور 
ومعالي  الرئاسة،  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو 

الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس األمناء.

وقال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة أن توقيع هذا العدد من مذكرات التفاهم 
يأتي ليؤكد على المصداقية العالية التي حققتها الجائزة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي، 
ألعضاء  الدؤوب  والعمل  الواضحة  للرؤية  نتيجة  هي  بل  فراغ،  من  تأت  لم  المفيدة  النتائج  وهذه 
العالم، ما  الشراكة والتعاون مع كافة جهات االختصاص على مستوى  إلى  مجلس األمناء، إضافة 
المؤسسات  من  عدد  مع  تفاهم  مذكرات  ست  بتوقيع  التكريم  حفل  خالل  إيجابي  بشكل  انعكس 
والمنظمات الدولية المتخصصة، التي لم توفر جهدًا في دعم رسالة الجائزة وأهدافها االستراتيجية.

مستوى  على  للجائزة  الوطنية  النسخة  تنظيم  بخصوص  الفوعة،  شركة  مع  األولى:  المذكرة 
مزارعي نخيل التمر باإلمارات.
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المذكرة الثانية: مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة، بخصوص تنظيم المؤتمر الدولي السادس 
لنخيل التمر مارس 2018.

المذكرة الثالثة: مع المركز الدولي للزراعة الملحية، بخصوص تنظيم المؤتمر الدولي السادس 
لنخيل التمر مارس 2018.
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المذكرة الرابعة: مع وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، بخصوص تنظيم المهرجان 
الثالث للتمور المصرية. 

المذكرة الخامسة: مع مؤسسة فينيكس الدولية، من أجل تنظيم المهرجان الثالث للتمور المصرية 
.2017
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بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
لنخيل  الدولية  لجائزة خليفة  العلمية  اللجنة  اجتماع 

التمر واالبتكار الزراعي

عقدت اللجنة العلمية لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي اجتماعًا ظهر أول من 
أمس الثالثاء 16 مايو 2017 برئاسة البروفيسور فرانز هوفمان وحضور كامل أعضائها، أكدت 
ذلك سعادة  أكد  العالم.  المشاركين على مستوى  بين  المنافسة  تعزيز كفاءة  فيه عزمها على 
الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، عقب 
اجتماع اللجنة العلمية للجائزة بمناسبة مرور تسع دورات، أثبتت الجائزة نجاحها على المستوى 

المحلي واإلقليمي والدولي. 

بتوجيهات  جاء  العلمية  اللجنة  اجتماع  أن  الجائزة  عام  أمين  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  أكد  حيث 
معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس أمناء الجائزة، 
الماضية،  العشر  السنوات  الجائزة خالل  مراجعة شاملة ألعمال  االجتماع  أعمال  وتضمن جدول 
والبحث في سبل تطوير الجائزة بما يحقق أهدافها االستراتيجية التي حددها النظام األساسي. 

وأضاف دكتور زايد أن المجتمعين خلصوا إلى عدة نقاط أهمها: 
-    توسيع رقعة االتصاالت الدولية والتواصل مع مراكز البحوث المختصة بنخيل التمر واالبتكار 
الزراعي على مستوى العالم، بما يتماشى مع حملة التعريف بفئات الجائزة وتشجيع الباحثين 

للمشاركة بها.
-    التواصل مع الباحثين أصحاب الكفاءات المختصة بنخيل التمر واالبتكار الزراعي في العالم، 

وحثهم على الترشح للجائزة.
-     تعزيز مـشـاركة الجائـزة في المـؤتمـرات الدوليـة والمناســبـات ذات العالقـة؛ بهـدف الترويج 
والتعريف بفئات الجائزة، مع تنشيط خطة الزيارات المباشرة التي بدأتها األمانة العامة منذ 

عدة سنوات لعدد من دول المنطقة.
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ضمن حفل خاص نظمته األمانة العامة للجائزة
في  “النخلة  بمسابقة  والفائزين  اإلعالميين  تكريم 

عيون العالم” و “النخلة بألسنة الشعراء” 

الزراعي حفاًل خاصًا لتكريم  التمر واالبتكار  الدولية لنخيل  العامة لجائزة خليفة  نظمت األمانة 
الفائزين بمسابقات الجائزة واإلعالميين، وتكريم الشركاء اإلعالميين للجائزة وذلك في فندق 
عيون  “النخلة في  بمسابقة  الفائزين  بحضور   2017 مايو   15 االثنين  بابوظبي  اإلمارات  قصر 
العالم” في الدورة الثامنة 2017 والفائزين بمسابقة “النخلة بألسنة الشعراء” في الدورة األولى 

2017 وممثلي وسائل االعالم بدولة االمارات العربية المتحدة.

عام  أمين  زايد  الوهاب  عبد  الدكتور  سعادة  اعتبر  فقد 
بالجميل  اعتراف  إال  هو  ما  الحفل  هذا  بأن  الجائزة 
جهودهم  على  ولإلعالميين  االعالمية  للمؤسسات 
المضنية التي بذلوها طوال السنة الماضية في تعاونهم 
والمعلومة  الخبر  نقل  في  الفاعل  ودورهم  الجائزة،  مع 
وبكل  وشرائحه  مؤسساته  بمختلف  للمجتمع  المفيدة 
شفافية وموضوعية مما ساهم ذلك بغير حدود في دعم 
االمارات  دولة  تشهدها  التي  الشاملة  النهضة  مسيرة 
العربية المتحدة في مختلف المجاالت خصوصًا في مجال 
نخيل التمر واالبتكار الزراعي حتى بلغت على ما هي عليه 
اآلن من سمعة طيبة على الصعيدين االقليمي والعالمي. 

كما هنأ سعادة األمين العام للجائزة الفائزين بمسابقات الجائزة على فوزهم وتميزهم باألعمال 
التي تقدموا بها حيث شهدت مسابقات الجائزة )كعادتها( منافسة حادة بين المشاركين ما يدل 
شعراء،  )مصورين،  المجتمع  فئات  مختلف  قبل  من  المسابقات  به  تحظى  الذي  االهتمام  على 
أدباء، مثقفين(. ففي المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي “النخلة في عيون العالم” بدورتها 
2017 فقد جرى تكريم المصور تيسير مهدي من العراق بجائزة المركز األول وقدرها  الثامنة 
الثاني  المركز  بجائزة  عمان  من سلطنة  الذيب  أنس  المصور  وتكريم  اماراتي،  درهم   20000
وقدرها 15000 درهم اماراتي، وتكريم المصور عبد اهلل العيدي من السعودية بجائزة المركز 

الثالث وقدرها 10000 درهم اماراتي.
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خالد  الشاعر  تكريم  جرى  فقد   2017 األولى  بدورتها  الشعراء  بألسنة  “النخلة  مسابقة  وفي 
اماراتي  درهم   20000 وقدرها  األول  المركز  بجائزة  الهاشمية  األردنية  المملكة  من  الزواهرة 
العربية  المملكة  من  البقمي  عتيق  فارس  الشاعر  وتكريم  النخيل”،  “خير  بعنوان  قصيدة  عن 
السعودية بجائزة المركز الثاني وقدرها 15000 درهم اماراتي عن قصيدة بعنوان “يا باسقة”، 
وتكريم الشاعر عتيق خلفان الكعبي من اإلمارات العربية المتحدة بجائزة المركز الثالث وقدرها 

10000 درهم اماراتي عن قصيدة بعنوان “شيخة الرمل”.
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من جهة ثانية فقد عبر سعادة أمين عام الجائزة اعتزازه بشجرة نخيل التمر بأنها كانت وستبقى 
رمزًا للعطاء والتنمية المستدامة؛ فهي تعبر عن شموخ أبناء اإلمارات وتطلعهم للعلى في سماء 
السمو  صاحب  سيدي  الجائزة  راعي  النخلة  راعي  من  كبير  باهتمام  وتحظى  والنجاح...  التميز 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه اهلل(، وتقدير الفريق أول سيدي صاحب 
المسلحة،  القائد األعلى للقوات  السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
ومتابعة سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاسة، وتوجيهات واهتمام سيدي معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس 

مجلس أمناء الجائزة. 

وأضاف بأن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ال تأُل جهدًا في 
للجائزة،  النجاح  عناصر  كافة  توفير  على  حرصت  فقد  المستدامة،  التنمية  مسيرة  دعم  سبيل 
فكانت النتائج أكثر مما توقعنا. وعدًا وعهدًا أن نظل أوفياء للشجرة المباركة واالبتكار الزراعي 
تحت القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه 

اهلل( الذي تتشرف الجائزة أن تحمل اسمه.  
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الـــمــــكــــــــــــــــــرمــــــــــــــون
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           شخصية العام 2017

التنمية األسرية  الرئيس األعلى لمؤسسة   - الشيخة فاطمة بنت مبارك  حين نتحدث عن سمو 
ورئيسة االتحاد النسائي العام – رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة، ال نتحدث عن امرأة 
بكافة  لمجتمعها  ذاتها  وهبت  سيدة  عن  نتحدث  إنما  نبياًل،  كان  وإن  حتى  محدود  بدور  اقتنعت 
فئاته ومنظوماته  إلى دعم كافة  االتحاد  شرائحه، ونتحدث عن سيدة سعت منذ تأسيس دولة 

االجتماعية، بحيث يكون االرتقاء عامًا وشاماًل، ويغطي مساحة الدولة، وفي مجاالت مختلفة.

شخصية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تتسم بالتواضع ورحابة الصدر وقبول اآلخر، إلى جانب ما 
تتمع به من عزيمة، وحب ال محدود للعمل الخيري داخل وخارج حدود الدولة، وللمرأة في فكر سموها 
اهتمام سموها  إلى جانب  البيت،  وربة  الدارسة،  والمرأة  العاملة،  والمرأة  األم،  المرأة  نصيب مهم، 

بالطفل، لتؤكد أنها ليست فقط شاهدة على بناء دولة وتطورها، إنما شريك فاعل في بنائها.

نصف قرن من العمل في التنمية المستدامة 
50 عامًا وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تؤدي دورها في المجتمع المحلي، والذي  على مدى 
انطلقت منها نحو العالمية، يساعدها في ذلك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي، 

ورئيس الدولة حتى وفاته في العام 2004.
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معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة يتسلم الدرع التذكاري الذي قدمه معالي 
الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس أمناء الجائزة الى سمو 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمناسبة مرور 

عشر سنوات لتأسيس الجائزة )2007 – 2017(.
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المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي
أطلقت “المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي” بتوجيهات كريمة من صاحبة السمو الملكي 
السعي  البحرين حفظها اهلل، بهدف  آل خليفة قرينة ملك مملكة  ابراهيم  األميرة سبيكة بنت 
لتحقيق نهضة مستمرة في القطاع الزراعي، تشارك فيها جميع الجهات المعنية، وتتضافر فيها 
كل الجهود لتطوير الزراعة في مملكة البحرين بحيث تصبح قطاع منتج ومساهم في اقتصاد 
المبادرة على  تعمل  ذلك  تحقيق  وفي سبيل  المستقبلي.  الغذائي  األمن  تحقيق  وفي  المملكة 
دعم استراتيجيات الدولة الستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي وتسعى نحو توسعة الرقعة 
العلمية  والبحوث  التوعوية  والبرامج  الزراعية  والمشاريع  للمزارعين  دعمها  خالل  من  الخضراء 

الداعمة للقطاع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمملكة.
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تقرير حول أنشطة وإنجازات وزارة التغير المناخي والبيئة في مجال زراعة نخيل التمر واالبتكار الزراعي
1.   التشريعات والقرارات التنظيمية:

•     الدليل المرجعي لتصنيف وتقييم المنشآت الزراعية والحيوانية والسمكية. 
2.   الخطط الوطنية والمبادرات:

التمر،  نخيل  تهدد شجرة  التي  اآلفات  جميع  ومكافحة  النخيل  أشجار  لحماية  نخيلنا:  مبادرة     •
أطلقتها الوزارة عام 2012 

المائية   كالزراعة  مناخيًا،  الذكية  الزراعة  مجال  في  المزارعين  لتمويل  انتاجي-زرعي:  مبادرة     •
والعضوية واالستزراع السمكي واالكوابونيك، بهدف زيادة وتعزيز االنتاج المحلي والمساهمة 

في التنوع الغذائي وتنمية مجتمع المزارعين. 
•     مبادرة موروثنا: عبارة بطاقة مخصصة لدعم المواطنين العاملين في مهنتي الزراعة وصيد 
تشكالن  اللتان  الحرفتين  هاتين  ممارسة  في  االستمرار  على  تشجيعهم  بهدف  األسماك 

عنصرين أساسيين في تراث دولة اإلمارات والمنطقة.
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البناء والتنمية هي سبيل  الثقة بأن  المدني محافظا لمطروح سعى إلى  مع توليه قيادة العمل 
االستقرار ،وذلك بدعم وتوجيهات القيادة السياسية المصرية الرشيدة  التى أعطته الثقة ومنحته 
سلطة الالمركزية كأولى تجاربها فى مصر بمحافظة مطروح، مسترشدا بتجارب المدن العالمية 
والعربية المتميزة  فى التنمية، حيث اكتسب من جوالته الخارجية بكل من دولة اإلمارات العربية 
على  قاصرة  كانت  التى  المحلية،  التنمية  إدارة  نمط  غيرت  مكاسب  الجنوبية  وكوريا  المتحدة 
السلطات األعلى ليكون المحافظ ممثال لدولته فى فتح آفاق جديدة لالستثمار، مع عرض كافة 
إمكانيات وموارد محافظة مطروح، وتطبيق منظومة الشباك الواحد للتيسير على المستثمرين، 
واستطاع خالل أقل من عام جذب وتوقيع 14 عقد استثماري بقيمة مالية نحو 120 مليار جنيه 
في المجال الزراعي والصناعي والزراعي والخدمي، بل واعتمادها ضمن المخطط االستراتيجي 
لجمهورية مصر العربية بما ستوفره لالقتصاد القومي المصري.. جاري العمل في 11 مشروع 

منها على ارض الواقع بتكلفة 22 مليار جنيه.
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الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي مؤسسة مالية عربية ذات شخصية قانونية اعتبارية 
دينار كويتي  مليون   336 يبلغ  به  مال مصرح  برأس   1977 عام  تأسست في  ودولية مستقلة. 
دينار  مليون   185.3 نحو   31/12/2016 حتى  منه  المدفوع  وبلغ  أمريكي(  دوالر  مليار   1.098(

كويتي )606 مليون دوالر أمريكي( وتساهم فيه 21 دولة عربية بنسب متفاوتة.
جهود الهيئة العربية في مجال نخيل التمور:

قامت الهيئة بإعداد دراسات جدوى فنية ومالية وتقييم دراسات أعدها المروجون في هذا المجال لتشمل اآلتي:
العام  )اليمامة( بالمملكة العربية السعودية في  التمور  -   إعداد دراسة جدوى مصنع مشتقات 
2005 ومشروع الصناعات التحويلية والتمور في العام 2008 وجاري حاليا إعداد دراسة جدوى 

لتعبئة وتصنيع التمور بالسعودية.
-   دراسة جدوى مشروع للصناعات التحويلية للتمور بدولة االمارات العربية المتحدة في 2009 

ودراسة جدوى إلنتاج االعالف المركزة من مخلفات النخيل في العام 2013.
النخيل في إطار الخطة االستراتيجية  النسيجية إلنتاج فسائل  -   دراسة إنشاء معمل للزراعة 

لتطوير الشركة العربية القطرية لإلنتاج الزراعي 2013.
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الخبرات العملية
•    األمين العام )من 1997م حتى اآلن( , إدارة أوقاف صالح عبد العزيز الراجحي, والتي تملك وتدير 
ثالثة مشروعات للنخيل بها أكثر من ربع مليون نخلة تنتج حوالي 8 آالف طن من التمور سنويًا.
•      العضوية في )8( لجان من بينها لجنة صياغة النظام األساسي لجائزة األمير فيصل بن بندر للنخيل.

•     عضو مجلس أمناء جائزة األمير فيصل بن بندر للنخيل. )من 2006م حتى اآلن(.
المساهمات في تطوير قطاع النخيل

•     دعم الحصول على شهادات التميز المتخصصة بتطبيق المعايير واالشتراطات العالمية إلنتاج 
تمور عضوية وأمنة وكذلك الشهادات اإلدارية والبيئية والصحة والسالمة المهنية.

•     دعم االصدارات واألبحاث العلمية المتخصصة ونقل التكنولوجيا وتأسيس مكتبة زراعية متخصصة.
•     تأسيس برنامج األسر المنتجة والذي يعمل به )150( سيدة في مجال صناعة التمور.

•     دعم استخدام التقنيات الحديثة وميكنة النخيل.
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الـــــــفــــــــــائــــــــــــــــــزون
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إيمانا من جامعة الملك سعود بأهمية أشجار النخيل فقد بادرت بتأسيس كرسي أبحاث النخيل 
النخيل من منظور عالمي. ويتوخى  أشجار  بإدارة  المتعلقة  المشاكل  للتعامل مع جميع  والتمور 
والحكومية  الخاصة  المعاهد  مع  المشتركة  البحثية  المشاريع  لتدعيم  باإلضافة  األبحاث  كرسي 
داخل وخارج المملكة العربية السعودية، وسيكون الهدف والدافع الرئيس للكرسي هو نقل أحدث 
التقنيات لمزارعي أشجار النخيل بعد إجراء األبحاث المعتمدة، وسيتم سلوك واستكشاف كل طرق 
البحث إليجاد حلول لزيادة إنتاج أشجار النخيل. إن حجر الزاوية في نجاح أي تقنية هو نشر المعرفة 
وسوف نتخذ كل الوسائل للوصول للمستخدم النهائي وهو المزارع. ولتحديث المعرفة حول أشجار 
والخليجي  المحلي  المستوى  اإلرشاد سيتم عقد ورش عمل منتظمة على  النخيل وتدريب فرق 
والعالمي. ويؤمل أن يساعد هذا النوع من البرامج على تحسين مهارات المزارعين بدرجة كبيرة.
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“الوثبة ماريونيه ذ.م.م” هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، تأسست في أبوظبي 
العربية  U.A.E. Offsets بين فرنسا و دولة اإلمارات  المبادلة”  1997 ضمن إطار “برنامج  عام 
األنسجة  زراعة  بطريقة  التمر  نخيل  فسائل  منتجي  أهم  من  ماريونيه  الوثبة  تعتبر  المتحدة. 
النباتية على مستوى العالم، وتمتلك مختبرًا لزراعة األنسجة في أبوظبي يقوم بإنتاج فسائل 
األصناف الممتازة من نخيل التمر بكميات تفي بحاجة الطلب المتزايد محليًا و عالميًا. تنتج الوثبة 
ماريونيه ما يزيد عن أربعة عشر صنفًا من أصناف التمور وهي من أصول إماراتية وسعودية 
وعراقية ومغربية. كذلك تقوم الوثبة ماريونيه بالبحث في أصناف النخيل النادرة وإكثار المتميز 
منها واألكثر مالءمًة للظروف المناخية للدولة والمنطقة، مما يساهم في تنويع أصناف النخيل 
وتوفير فسائل األصناف النادرة بأسعار في متناول المزارعين. من األصناف المميزة التي تنتجها 
الوثبة ماريونيه: مجهول، برحي، خالص، شيشي، أم الدهن، أبومعان، صقعي، زاملي، نوادر، 
عياشة، قندة، فرض أبيض، سلطانة باإلضافة إلى الفحل غنًامي. من ناحية أخرى، فإن الوثبة 
أساليب  خالل  من  ذلك  ويظهر  المنتجة  الفسائل  جودة  لمراقبة  كبيرًا  اهتمامًا  تولي  ماريونيه 
باستمرار  وتطويرها  تحديثها  يتم  والتي  اإلنتاج  مراحل  مختلف  في  الدقيقة  وتقنياته  العمل 
فسائل  توفير  في  التزامها  من  وكجزء  الحيوية.  التكنولوجيا  مجال  في  العلمي  التطور  لتواكب 

نخيل سليمة وراثيًا ومطابقة لصنف األم.
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مبتكر عماني توصل لفكرة متوقدة أال وهي كيفية صنع الورق من سعف النخيل. وقد منحه هذا 
االبتكار شرفا كبيرا، حيث تشرف بعرض ابتكاره أمام حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس 
بن سعيد المعظم وذلك ألهمية هذا المشروع للسلطنة ومنطقة الخليج العربي. كما حاز هذا 
المشروع على التقدير الدولي. تمكن المبتكر مصطفى من صنع أول ورق من بقايا سعف النخيل 
على مستوى المنطقة والعالم، ويستهدف المشروع وقف حرق بقايا سعف النخيل وكذلك خلق 
صناعة جديدة في منطقة الخليج العربي من مادة خام محلية وهي بقايا سعف النخيل وتحويلها 
إلى الورق الفاخر كالورق المعنون، ظروف الرسائل، الشهادات، بطائق التعرفة، األكياس الورقية 
وغيرها. حيث قام بدراسة بحثية متكاملة في العديد من المراكز البحثية في عدة دول إلنتاج أول 
عينات للورق وقام بتصميم خط االنتاج. ويقوم مصطفى بارامي بتقديم العديد من المحاضرات 
والورش في االبتكار لتحفيز وإلهام الشباب من تطوير ابتكاراتهم وتحويلها إلى مشاريع ريادية.
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العربية  بالمملكة  فيصل  الملك  بجامعة  والتمور  النخيل  في  البحثي  التميز  مركز  إنشاء  تم 
رسالة  تحقيق  في  بفاعلية  المركز  ساهم  وقد  1983م.  الموافق  1402هـ  عام  في  السعودية 
المجتمع  وخدمة  المتميز  العلمي  والبحث  التعليم  على  ترتكز  التي  فيصل  الملك  جامعة  ورؤية 
المتواصل  والدعم  ذلك  على  وبناء  والتمور.  النخيل  بقطاع  الصلة  ذات  المختلفة  المجاالت  في 
من الجامعة وحكومة المملكة، فقد امتد دور المركز وانشطته إلى المستوى المحلي واإلقليمي 
والتمور  النخيل  في  عالمية  ندوات  خمسة  المركز  نظم  وقد  السابقة.  السنوات  خالل  والدولي 
خالل الفترة 1982م إلى 2013م، حيث شارك فيها أكثر من 3000 باحث ومنتج ومهندس زراعي 
ومهتم بشئون النخيل والتمور من كل بقاع العالم، وقد كانت هذه الندوات فرصة لتبادل الخبرات 
نطاق  على  القطاع  هذا  لتطوير  والتمور  النخيل  قطاع  في  المهتمين  بين  والتفاعل  والمعارف 
القطاع وبدعم  والتمور في هذا  النخيل  أبحاث  الذي يقوم به مركز  الهام  للدور  العالم. ونسبة 
من جامعة الملك فيصل فقد وافقت وزارة التعليم العالي بالمملكة في عام 2007م على تحويل 
المركز إلى مركز تميز بحثي )مركز التميز البحثي في النخيل والتمور( وتم دعم المركز بميزانية 

بلغت 30 مليون ريال سعودي للفترة 2007م إلى 2012م.
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 حصل د. حسين سمير على درجة البكالوريوس في العلوم عام 1955 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة
دكتوراه درجة  على  ثم  شمس  عين  جامعة  من   1959 عام  الماجستير  درجة  على  ثم   الشرف 
 الفلسفة في العلوم )حشرات( عام 1962 من جامعة القاهرة ثم حصل على درجة دكتوراه العلوم
)D.Sc.( تدرج العالم.  في  الجامعات  تمنحها  درجة  أعلى  وهي  القاهرة  جامعة  من   1987  عام 
رئيسًا ثم   1973 عام  في  أستاذًا  عين  حتى  بالمركز  البحوث  هيئة  أعضاء  وظائف  في   سيادته 
 لقسم آفات ووقاية النبات )1976 - 1988( ثم رئيسًا لشعبة البحوث الزراعية والبيولوجية )1978
 - 1980 & 1988( ثم صدر قرار جمهوري بتعيينه رئيسًا للمركز القومي للبحوث في مايو 1988

.ولفترة 4 سنوات ويعمل اآلن أستاذًا متفرغا بالمركز القومي للبحوث

وللدكتور حسين سمير إنتاج علمي غزير يبلغ أكثر من 240 بحثًا منشورًا في 46 مجلة علمية 
عالمية متخصصة ذات معامل تأثير عالي ومنها 200 بحثًا منشورًا في ألمانيا - أمريكا - انجلترا - 

فرنسا - سويسرا - كندا - هولندا - المجر -  الهند - تشيكوسلوفاكيا - بلغاريا ومصر.


