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 4مهرجانات لـ«خليفة لنخيل التمر»

أبوظبي (االتحاد)

أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عن جدول الفعاليات الخاصة بأعمال الجائزة على مدار العام الجاري
 2019عام التسامح ،والتي تشتمل على مجموعة من األعمال على المستوى الوطني والعربي والدولي ،بتوجيهات من معالي الشيخ نهيان بن
مبارك آل نهيان وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء الجائزة.
وأكد معاليه ،أن الجائزة أصبحت عالمة فارقة نعتز بها ونفتخر لما حققته من إنجازات على المستوى الوطني والعربي والدولي ،ويكفي أنها
تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه هللا ،وتحظى باهتمام وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،ولي عهد أب وظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،ورعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة.
وصرح الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام الجائزة بأن خطة عمل فعاليات الجائزة لهذا العام تأتي بالتزامن مع عام «التسامح» الذي أعلنه
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة «حفظه هللا» ،مؤكداً حرص الجائزة على االحتفاء بعام التسامح ودمجه مع كافة
البرامج التي تنظمها الجائزة أو تشارك بها على المستوى الوطني والعربي والدولي .

ستقوم األمانة العامة للجائزة على تنظيم أربع مهرجانات للتمور في الدول العربية هي (المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية 22 – 20
نوفمبر  ،2019والمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية بالخرطوم  06 – 02أكتوبر  ،2019والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية
بعمان  18 – 16أكتوبر  ،2019ومهرجان أبوظبي الدولي للتمور  11 – 09ديسمبر  ،2019والتي تقام جميعها بمكرمة من سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،والتي تهدف إلى تمكين المزارعين وتجويد زراعة وإنتاج وصناعة
التمور العربية وتمكين المزارع والمنتج من المنافسة بها على المستوى الدولي .
باإلضافة إلى المشاركة بالملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملكة المغربية في دورته الحادية عشرة  28 – 25أكتوبر  .2019والمشاركة في
معرض اكسبو  2029بكين-البستنة ،ضمن جناح الدولة.
في عام التسامح سوف يتم إطالق جائزتين متخصصتين بنخيل التمر واالبتكار الزراعي األولى على المستوى الدولي هي الدورة الثانية عشرة
من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،والثانية على المستوى المحلي هي الدورة الثالثة من جائزة المزارع المتميز والمزارع
المبتكر بالتعاون مع شركة الفوعة.
كما سوف يتم إطالق الدورة الحادية عشرة من أول مسابقة دولية متخصصة بتصوير شجرة نخيل التمر هي مسابقة «النخلة في عيون
احتفاء
العالم» ،إضافة إلى إطالق الدورة الرابعة من أول مسابقة عربية متخصصة بالشعر النبطي بشجرة نخيل التمر «النخلة بألسنة الشعراء»
ً

بالشجرة المباركة.

https://www.alittihad.ae/article/20368/2019/4-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%80-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-

خليفة الدولية لنخيل التمر" تعلن عن فعالياتها خالل 2019
أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عن جدول فعالياتها على مدار العام الجاري  2019عام التسامح

والتي تشتمل على مجموعة كبيرة من األعمال على المستوى الوطني والعربي والدولي وذلك بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.
وأ كد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أصبحت عالمة فارقة نعتز بها ونفتخر بما حققته

من إنجازات على المستوى الوطني والعربي والدولي ويكفي أنها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه

هللا" وتحظى باهتمام وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ورعاية ودعم

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

من جهته قال سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أن خطة عمل فعاليات الجائزة لهذا

العام تأتي بالتزامن مع عام التسامح ..مؤكداً حرص الجائزة على االحتفاء بعام التسامح ودمجه مع كافة البرامج التي تنظمها الجائزة أو تشارك
بها على المستوى الوطني والعربي والدولي حيث تم تكريس فقرات االحتفال بتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الحادية عشرة من خالل عرض
أوبريت "حلم تمرة" الذي ركز على جهود الجائزة في تعزيز الموقع الريادي لدولة اإلمارات في خدمة قطاع نخيل التمر على المستوى العربي

والدولي ،وكيف ساهمت الشجرة المباركة في تحويل الحلم إلى حقيقة عبر نشر ثقافة التسامح والمحبة والسالم بين الشعوب والحضارات وفقاً
لرؤية القيادة الرشيدة.
أن اختيار دولة اإلمارات شجرة الغاف لتكون شعا اًر لعام التسامح ،يأتي ألنها تريد التأكيد على أن الغاف شجرة وطنية ،ومصدر للحياة،
وأكد ّ
وعنوان لالستقرار وسط الصح ارء ،ومركز للتجمع والتشاور ونموذج للتأقلم والتعايش بين الشعوب والحضارات وكذلك الحال مع شجرة نخيل
التمر التي ساهمت عبر تاريخها الطويل في اإلمارات والمنطقة العربية في تكريس قيم التسامح والتعايش بين الناس من مختلف األجناس

والحضارات وهذا ما تعلمناه من نهج ومسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب هللا ثراه" باني النهضة الزراعية
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا" بالمحافظة على اإلرث الزراعي لدولة االمارات والدعم
الالمحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محم د بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة لقطاع نخيل التمر

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 الجائزة.

وأضاف أمي ن عام الجائزة أنه بفضل هذا االهتمام والدعم فقد ساهمت الجائزة من خالل ما تقدمه في تعزيز المكانة الرفيعة التي تشغلها دولة
االمارات في دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر على المستوى العربي وتقدير وتكريم الجهود العلمية وفق أفضل الممارسات التي

تتنافس ضمن فئات الجائزة على مدى أحد عشر عاماً.

وكانت األمانة العامة للجائزة قد نظمت مؤتمر وزراء الدول المنتجة للتمور في الشرق األدنى وشمال افريقيا بالتعاون مع منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة وو ازرة التغير المناخي والبيئة  10 – 09مارس  2019في قصر االمارات بأبوظبي وتمخض عن المؤتمر صدور
"إعالن أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء" كما تم االتفاق على وضع استراتيجية إطارية الستئصال سوسة النخيل الحمراء ودعم إنشاء

صندوق ائتمان لمكافحة السوسة بصفتها آفة خطيرة عابرة للحدود ما يستدعي منا العمل مع كافة الدول المعنية والمتضررة على المستوى
الدولي بإشراف المنظمات الدولية.
وستقوم األمانة العامة للجائزة على تنظيم أربعة مهرجانات للتمور في الدول العربية هي المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية 22 – 20

نوفمبر  2019والمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية بالخرطوم  06 – 02أكتوبر  2019والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بعمان
 18 – 16أكتوبر  2019ومهرجان أبوظبي الدولي للتمور  11 – 09ديسمبر .2019
وتهدف هذه المهرجانات إلى تمكين المزارعين وتجويد زراعة وإنتاج وصناعة التمور العربية وتمكين المزارع والمنتج من المنافسة بها على

المستوى الدول ي وإتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي ومصنعي التمور من االطالع على أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات وتحفيزهم على
اإلبداع واالبتكار والتميز وبث روح المنافسة لالرتقاء بهذا القطاع.
وستشارك الجائزة في الملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملكة المغربية في دورته الحادية عشرة  28 – 25أكتوبر  2019وفي معرض اكسبو
بكين ضمن جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي يسلط الضوء على الجهود المبذولة في تطوير قطاع الزراعة وإلبراز اإلنجازات

والمبادرات الوطنية واالبتكارات الخاصة بهذا المجال وذلك خالل الفترة من  29أبريل إلى  07أكتوبر .2019

وفي عام التسامح سيتم إطالق جائزتين متخصصتين في نخيل التمر واالبتكار الزراعي األولى على المستوى الدولي هي الدورة الثانية عشرة

من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي والثانية على المستوى المحلي هي الدورة الثالثة من جائزة المزارع المتميز والمزارع
المبتكر بالتعاون مع شركة الفوعة.

كما سيتم إطالق الدورة الحادية عشرة من أول مسابقة دولية متخصصة في تصوير شجرة نخيل التمر هي مسابقة "النخلة في عيون العالم"
حتفاء
باإلضافة إلى إطالق الدورة الرابعة من أول مسابقة عربية متخصصة في الشعر النبطي بشجرة نخيل التمر "النخلة بألسنة الشعراء" ا ً
بالشجرة المباركة.
وتحرص الجائزة على تحقيق رؤيتها وأهدافها االستراتيجية في نشر المعرفة العلمية المتخصصة بين كافة الفئات المستهدفة وعليه سوف تصدر

أربع أعداد من مجلة الشجرة المباركة في مجلدها الحادي عشر األول الذي صدر في شهر مارس الجاري والثاني سيكون عدد خاص

بالمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية والثالث بمناسبة المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية والرابع بمناسبة المهرجان الدولي الثاني

للتمور األردنية.

كما تم اصدار كتاب خاص عن أجمل  200صورة للشجرة المباركة المشاركة في مسابقة "النخلة في عيون العالم" خالل عشر سنوات 1010/
–  /2019وصدر ايضاً كتاب محاضرات الندوة العلمية المرافقة للمهرجان الدولي األول للتمور األردنية  ،2018وكتاب األوراق العلمية التي
شاركت في المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر .2018

وسيتم اصدار كتاب خاص عن سوسة النخيل الحمراء تلبية لتوصيات مؤتمر وزراء الدول المنتجة للتمور الذي نظمته الجائزة بالتعاون مع
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وو ازرة التغير المناخي والبيئة  10 - 09مارس  2019بالعاصمة أبوظبي وذلك إلبراز الجهود الدولية
واإلقليمية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وانسجاماً مع البرنامج العلمي والفني المتفق عليه ضمن برنامج المكافحة باإلضافة الى كتاب عن
زراعة النخيل وإنتاج التمور بالسودان وكتاب آخر عن زراعة النخيل وإنتاج التمور المصرية وكتاب زراعة النخيل وجودة التمور على المستوى
العربي بين البيئة وبرامج الخدمة الزراعية.
وام/هدى رجب/رضا عبدالنور

http://wam.ae/ar/details/1395302752014

تنظم  4مهرجانات في الدول العربية
نهيان بن مبارك :جائزة نخيل التمر عالمة فارقة

أبوظبي« :الخليج»
أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،بتوجيهات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس
مجلس أمناء الجائزة ،عن جدول الفعاليات الخاصة بأعمال الجائزة على مدار العام الجاري  2019عام التسامح ،والتي تشتمل على مجموعة
كبيرة من األعمال على المستوى الوطني والعربي والدولي.
وأكد وزير التسامح أن الجائزة أصبحت عالمة فارقة نعتز بها ونفتخر ،لما حققته من إنجازات على المستوى الوطني والعربي والدولي ،ويكفي
أنها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه هللا ،وتحظى باهتمام وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،ورعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة.
وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام الجائزة ،الحرص على االحتفاء بعام التسامح ودمجه مع كافة البرامج التي تنظمها الجائزة أو تشارك
بها على المستوى الوطني والعربي والدولي.

مشي اًر إلى أن الجائزة ساهمت من خالل ما تقدمه ،في تعزيز المكانة الرفيعة التي تشغلها دولة اإلمارات في دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع
نخيل التمر على المستوى العربي ،وتقدير وتكريم الجهود العلمية وفق أفضل الممارسات التي تتنافس ضمن فئات الجائزة على مدى أحد عشر
عاماً.
وستنظم األمانة العامة للجائزة أربع مهرجانات للتمور في الدول العربية هي (المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية  22 - 20نوفمبر/
تشرين الثاني ،والمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية بالخرطوم  06 - 02أكتوبر /تشرين األول ،والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية
بعمان  18 - 16أكتوبر /تشرين األول المقبل ،ومهرجان أبوظبي الدولي للتمور  11 - 09ديسمبر /كانون األول ،وتقام جميعها بمكرمة من
ّ
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،وتهدف إلى تمكين المزارعين وتجويد زراعة وإنتاج

وصناعة التمور العربية .
وستشارك األمانة العامة للجائزة بالملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملكة المغربية في دورته الحادية عشرة  28 - 25أكتوبر /تشرين األول،
ومعرض إكسبو  2019بكين-البستنة ،ضمن جناح دولة اإلمارات ،وذلك خالل الفترة من  29إبريل /نيسان إلى  07أكتوبر /تشرين األول
.2019

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/21465bdd-8510-4667-8141-385d0b910372

نهيان بن مبارك :نفخر بها ويكفي أنها تحمل اسم رئيس الدولة
جائزة «خليفة لنخيل التمر» تعلن جدول أعمال العام الجاري

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،أعلنت
األمانة العامة للجائزة عن جدول الفعاليات الخاصة بأعمال الجائزة على مدار العام الجاري  2019عام التسامح ،والتي تشتمل على مجموعة
كبيرة من األعمال على المستوى الوطني والعربي والدولي.
حيث أكد معاليه أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أصبحت عالمة فارقة نعتز بها ونفتخر لما حققته من إنجازات على
المستوى الوطني والعربي والدولي ،ويكفي أنها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه هللا ،وتحظى
باهتمام وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،ورعاية ودعم سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة.
خطة عمل
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،إن خطة عمل فعاليات الجائزة لهذا العام تأتي
بالتزامن مع عام «التسامح» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه هللا ،مؤكداً حرص الجائزة على
االحتفاء بعام التسامح ودمجه مع كافة البرامج التي تنظمها او تشارك بها الجائزة.

عنوان االستقرار
أن اإلمارات عندما اختارت شجرة الغاف لتكون شعا اًر لعام التسامح ،إنما تريد التأكيد على أن الغاف شجرة وطنية ،مصدر للحياة ،وعنوان
وأكد ّ
لالستقرار وسط الصحراء ،ومركز للتجمع والتشاور ،ونموذج للتأقلم والتعايش بين الشعوب والحضارات .كذلك هي الحال في شجرة نخيل التمر
التي ساهمت عبر تاريخها الطويل في اإلمارات والمنطقة العربية في تكريس قيم التسامح والتعايش بين الناس من مختلف األجناس
والحضارات .وهذا ما تعلمناه من نهج ومسيرة الوالد المؤسس المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب هللا ثراه» ،باني
النهضة الز ارعية ،وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه هللا ،بالمحافظة على اإلرث الزراعي لدولة
اإلمارات ،والدعم الالمحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
لقطاع نخيل التمر ،واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،ومتابعة معالي الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي.
مهرجانات
وتنظم األمانة العامة للجائزة أربعة مهرجانات للتمور في الدول العربية ،وتقام جميعها بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،وتهدف إلى تمكين المزارع والمنتج من المنافسة على المستوى الدولي .وفي عام التسامح سيتم
إطالق جائزتين متخصصتين بنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،كما سيتم إطالق الدورة الحادية عشرة من أول مسابقة دولية متخصصة بتصوير
شجرة نخيل التمرتحت ُمسمى «النخلة في عيون العالم» باإلضافة إلى إطالق الدورة الرابعة من أول مسابقة عربية متخصصة بالشعر النبطي
بشجرة نخيل التمر «النخلة بألسنة الشعراء».
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تعزيز مكانة اإلمارات الرفيعة في دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع النخيل
خليفة الدولية لنخيل التمر” تعلن عن فعالياتها خالل “2019

أبوظبي – أماني لقمان
أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عن جدول فعالياتها على مدار العام الجاري  2019عام التسامح
والتي تشتمل على مجموعة كبيرة من األعمال على المستوى الوطني والعربي والدولي وذلك بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أصبحت عالمة فارقة نعتز بها ونفتخر بما حققته
من إنجازات على المستوى الوطني والعربي وا لدولي ويكفي أنها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه
هللا” وتحظى باهتمام وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ورعاية ودعم
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
من جهته قال سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أن خطة عمل فعاليات الجائزة لهذا
العام تأتي بالتزامن مع عام التسامح ..مؤكداً حرص الجائزة على االحتفاء بعام التسامح ودمجه مع كافة البرامج التي تنظمها الجائزة أو تشارك
بها على المستوى الوطني والعربي والدولي حيث تم تكريس فقرات االحتفال بتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الحادية عشرة من خالل عرض
أوبريت “حلم تمرة” الذي ركز على جهود الجائزة في تعزيز الموقع الريادي لدولة اإلمارات في خدمة قطاع نخيل التمر على المستوى العربي

والدولي ،وكيف ساهمت الشجرة المباركة في تحويل الحلم إلى حقيقة عبر نشر ثقافة التسامح والمحبة والسالم بين الشعوب والحضارات وفقاً
لرؤية القيادة الرشيدة.
أن اختيار دولة اإلمارات شجرة الغاف لتكون شعا اًر لعام التسامح ،يأتي ألنها تريد التأكيد على أن الغاف شجرة وطنية ،ومصدر للحياة،
وأكد ّ
وعنوان لالستقرار وسط الصحراء ،ومركز للتجمع والتشاور ونموذج للتأقلم والتعايش بين الشعوب والحضارات وكذلك الحال مع شجرة نخيل
التمر التي ساهمت عبر تاريخها الطويل في اإلمارات والمنطقة العربية في تكريس قيم التسامح والتعايش بين الناس من مختلف األجناس
والحضارات وهذا ما تعلمناه من نهج ومسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب هللا ثراه” باني النهضة الزراعية
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه هللا” بالمحافظة على اإلرث الزراعي لدولة االمارات والدعم
الالمحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة لقطاع نخيل التمر
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 الجائزة.
وأضاف أمين عام الجائزة أنه بفضل هذا االهتمام والدعم فقد ساهمت الجائزة من خالل ما تقدمه في تعزيز المكانة الرفيعة التي تشغلها دولة
االمارات في دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر على المستوى العربي وتقدير وتكريم الجهود العلمية وفق أفضل الممارسات التي
تتنافس ضمن فئات الجائزة على مدى أحد عشر عاماً.
وكانت األمانة العامة للجائزة قد نظمت مؤتمر وزراء الدول المنتجة للتمور في الشرق األدنى وشمال افريقيا بالتعاون مع منظمة األغذية
والز ارعة لألمم المتحدة وو ازرة التغير المناخي والبيئة  10 – 09مارس  2019في قصر االمارات بأبوظبي وتمخض عن المؤتمر صدور
“إعالن أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء” كما تم االتفاق على وضع استراتيجية إطارية الستئصال سوسة النخيل الحمراء ودعم إنشاء
صندوق ائتمان لمكافحة السوسة بصفتها آفة خطيرة عابرة للحدود ما يستدعي منا العمل مع كافة الدول المعنية والمتضررة على المستوى
الدولي بإشراف المنظمات الدولية.
وستقوم األمانة العامة للجائزة على تنظيم أربعة مهرجانات للتمور في الدول العربية هي المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية 22 – 20
نوفمبر  2019والمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية بالخرطوم  06 – 02أكتوبر  2019والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بعمان
 18 – 16أكتوبر  2019ومهرجان أبوظبي الدولي للتمور  11 – 09ديسمبر .2019
وتهدف هذه المهرجانات إلى تمكين المزارعين وتجويد زراعة وإنتاج وصناعة التمور العربية وتمكين المزارع والمنتج من المنافسة بها على
المستوى الدولي وإتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي ومصنعي التمور من االطالع على أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات وتحفيزهم على
اإلبداع واالبتكار والتميز وبث روح المنافسة لالرتقاء بهذا القطاع.

وستشارك الجائزة في الملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملكة المغربية في دورته الحادية عشرة  28 – 25أكتوبر  2019وفي معرض اكسبو
بكين ضمن جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي يسلط الضوء على الجهود المبذولة في تطوير قطاع الزراعة وإلبراز اإلنجازات
والمبادرات الوطنية واالبتكارات الخاصة بهذا المجال وذلك خالل الفترة من  29أبريل إلى  07أكتوبر .2019
وفي عام التسامح سيتم إطالق جائزتين متخصصتين في نخيل التمر واالبتكار الزراعي األولى على المستوى الدولي هي الدورة الثانية عشرة
من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي والثانية على المستوى المحلي هي الدورة الثالثة من جائزة المزارع المتميز والمزارع
المبتكر بالتعاون مع شركة الفوعة.
كما سيتم إطالق الدورة الحادية عشرة من أول مسابقة دولية متخصصة في تصوير شجرة نخيل التمر هي مسابقة “النخلة في عيون العالم”
احتفاء
باإلضافة إلى إطالق الدورة الرابعة من أول مسابقة عربية متخصصة في الشعر النبطي بشجرة نخيل التمر “النخلة بألسنة الشعراء”
ً
بالشجرة المباركة.

وتحرص الجائزة على تحقيق رؤيتها وأهدافها االستراتيجية في نشر المعرفة العلمية المتخصصة بين كافة الفئات المستهدفة وعليه سوف تصدر
أربع أعداد من مجلة الشجرة المباركة في مجلدها الحادي عشر األول الذي صدر في شهر مارس الجاري والثاني سيكون عدد خاص
بالمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية والثالث بمناسبة المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية والرابع بمناسبة المهرجان الدولي الثاني
للتمور األردنية.
كما تم اصدار كتاب خاص عن أجمل  200صورة للشجرة المباركة المشاركة في مسابقة “النخلة في عيون العالم” خالل عشر سنوات
( )2019 – 1010وصدر ايضاً كتاب محاضرات الندوة العلمية المرافقة للمهرجان الدولي األول للتمور األردنية  ،2018وكتاب األوراق
العلمية التي شاركت في المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر .2018
وسيتم اصدار كتاب خاص عن سوسة النخيل الحمراء تلبية لتوصيات مؤتمر وزراء الدول المنتجة للتمور الذي نظمته الجائزة بالتعاون مع
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وو ازرة التغير المناخي والبيئة  10 – 09مارس  2019بالعاصمة أبوظبي وذلك إلبراز الجهود الدولية
واإلقليمية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وانسجاماً مع البرنامج العلمي والفني المتفق عليه ضمن برنامج المكافحة باإلضافة الى كتاب عن
زراعة النخيل وإنتاج التمور بالسودان وكتاب آخر عن زراعة النخيل وإنتاج التمور المصرية وكتاب ز ارعة النخيل وجودة التمور على المستوى
العربي بين البيئة وبرامج الخدمة الزراعية.
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4مهرجانات و  19فعالية خالل عام التسامح
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تعلن عن جدول أعمالها لعام 2019

نهيان مبارك :الجائزة تحمل اسم رئيس الدولة نعتز بها ونفتخر
بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،
أعلنت األمانة العامة للجائزة عن جدول الفعاليات الخاصة بأعمال الجائزة على مدار العام الجاري  2019عام التسامح ،والتي تشتمل على
مجموعة كبيرة من األعمال على المستوى الوطني والعربي والدولي.
حيث أكد معاليه إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أصبحت عالمة فارقة نعتز بها ونفتخر لما حققته من إنجازات
على المستوى الوطني والعربي والدولي ،ويكفي أنها تحمل أسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه هللا ،وتحظى
باهتمام وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،ورعاية ودعم سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة.
وفي هذا اإلطار ،فقد صرح سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،بأن خطة عمل
فعاليات الجائزة لهذا العام تأتي بالتزامن مع عام "التسامح" الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا"،
مؤكداً حرص الجائزة على االحتفاء بعام التسامح ودمجه مع كافة البرامج التي تنظمها الجائزة أو تشارك بها على المستوى الوطني والعربي
والدولي ،حيث تم تكريس فقرات االحتفال بتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الحادية عشرة روح التسامح من خالل عرض أوبريت "حلم تمرة"
التي ركزت على جهود الجائزة في تعزيز الموقع الريادي لدولة اإلمارات في خدمة قطاع نخيل التمر على المستوى العربي والدولي ،وكيف

ساهمت الشجرة المباركة في تحويل الحلم إلى حقيقة عبر نشر ثقافة التسامح والمحبة والسالم بين الشعوب والحضارات وفقاً لرؤية القيادة
الرشيدة حفظهم هللا .
أن دولة اإلمارات العربية المتحدة عندما اختارت شجرة الغاف لتكون شعا اًر لعام التسامح ،ألنها تريد التأكيد على أن الغاف شجرة
وأكد سعادتهّ ،
وطنية ،مصدر للحياة ،وعنوان لالستقرار وسط الصحراء ،ومرك اًز للتجمع والتشاور ،ونموذجاً للتأقلم والتعايش بين الشعوب والحضارات .كذلك
هي الحال في شجرة نخيل التمر التي ساهمت عبر تاريخها الطويل في اإلمارات والمنطقة العربية الى تكريس قيم التسامح والتعايش بين الناس
من مختلف األجناس والحضارات.
وهذا ما تعلمناه من نهج ومسيرة الوالد المؤسس المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب هللا ثراه" باني النهضة الزراعية،
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا" بالمحافظة على اإلرث الزراعي لدولة االمارات ،والدعم
الالمحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة لقطاع نخيل التمر،
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 الجائزة .وأضاف أمين عام الجائزة بفضل هذا االهتمام والدعم،
فقد ساهمت الجائزة من خالل ما تقدمه في تعزيز المكانة الرفيعة التي تشغلها دولة االمارات في دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر
على المستوى العربي ،وتقدير وتكريم الجهود العلمية وفق أفضل الممارسات التي تتنافس ضمن فئات الجائزة على مدى أحد عشر عاما .
https://www.alfajr-news.net/details/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2019

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تعلن عن جدول
أعمالها لعام 2019

4مهرجانات و  19فعالية ومشاركة وإصدار خالل عام التسامح
نهيان مبارك :الجائزة تحمل اسم رئيس الدولة نعتز بها ونفتخر

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،أعلنت
األمانة العامة للجائزة عن جدول الفعاليات الخاصة بأعمال الجائزة على مدار العام الجاري  2019عام التسامح ،والتي تشتمل على مجموعة
.كبيرة من األعمال على المستوى الوطني والعربي والدولي
حيث أكد معاليه إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أصبحت عالمة فارقة نعتز بها ونفتخر لما حققته من إنجا ازت
على المستوى الوطني والعربي والدولي ،ويكفي أنها تحمل أسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه هللا ،وتحظى
باهتمام وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،ورعاية ودعم سمو الشيخ
.منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة
وفي هذا اإلطار ،ف قد صرح سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،بأن خطة عمل
فعاليات الجائزة لهذا العام تأتي بالتزامن مع عام “التسامح” الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه هللا”،
مؤكداً حرص الجائزة على االحتفاء بعام التسامح ودمجه مع كافة البرامج التي تنظمها الجائزة أو تشارك بها على المستوى الوطني والعربي
والدولي ،حيث تم تكريس فقرات االحتفال بتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الحادية عشرة روح التسامح من خالل عرض أوبريت “حلم تمرة”
التي ركزت على جهود الجائزة في تعزيز الموقع الريادي لدولة اإلمارات في خدمة قطاع نخيل التمر على المستوى العربي والدولي ،وكيف
ساهمت الشجرة المباركة في تحويل الحلم إلى حقيقة عبر نشر ثقافة التسامح والمحبة والسالم بين الشعوب والحضارات وفقاً لرؤية القيادة
.الرشيدة حفظهم هللا

أن دولة اإلمارات العربية المتحدة عندما اختارت شجرة الغاف لتكون شعا اًر لعام التسامح ،ألنها تريد التأكيد على أن الغاف شجرة
وأكد سعادتهّ ،
وطنية ،مصدر للحياة ،وعنوان لالستقرار وسط الصحراء ،ومرك اًز للتجمع والتشاور ،ونموذجاً للتأقلم والتعايش بين الشعوب والحضارات .كذلك
هي الحال في شجرة نخيل التمر التي ساهمت عبر تاريخها الطويل في اإلمارات والمنطقة العربية الى تكريس قيم التسامح والتعايش بين الناس
من مختلف األجناس والحضارات .وهذا ما تعلمناه من نهج ومسيرة الوالد المؤسس المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب
هللا ثراه” باني النهضة الزراعية ،وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه هللا” بالمحافظة على اإلرث
الزراعي لدولة االمارات ،والدعم الالمحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة لقطاع نخيل التمر ،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 الجائزة
وأضاف أمين عام الجائزة بفضل هذا االهتمام والدعم ،فقد ساهمت الجائزة من خالل ما تقدمه في تعزيز المكانة الرفيعة التي تشغلها دولة
االمارات في دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر على المستوى العربي ،وتقدير وتكريم الجهود العلمية وفق أفضل الممارسات التي
.تتنافس ضمن فئات الجائزة على مدى أحد عشر عاماً
مؤتمر سوسة النخيل الحمراء
تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،نظمت األمانة العامة للجائزة مؤتمر وزراء الدول
المنتجة للتمور في الشرق األدنى وشمال افريقيا بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وو ازرة التغير المناخي والبيئة 10 – 09
مارس  2019في قصر االمارات بأبوظبي .وقد تمخض عن المؤتمر صدور “إعالن أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء” كما تم االتفاق
على وضع استراتيجية إطارية الستئصال سوسة النخيل الحمراء ودعم إنشاء صندوق ائتمان لمكافحة السوسة بصفتها آفة خطيرة عابرة
.للحدود ،ما يستدعي منا العمل مع كافة الدول المعنية والمتضررة على المستوى الدولي بإشراف المنظمات الدولية
مهرجانات التمور العربية
ستقوم األمانة العامة للجائزة على تنظيم أربع مهرجانات للتمور في الدول العربية هي (المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية 22 – 20
نوفمبر  2019والمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية بالخرطوم  06 – 02أكتوبر  2019والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بعمان
 18 – 16أكتوبر  )2019ومهرجان أبوظبي الدولي للتمور  11 – 09ديسمبر  2019والتي تقام جميعها بمكرمة من سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة .والتي تهدف إلى تمكين المزارعين وتجويد زراعة وإنتاج وصناعة التمور
العربية وتمكين المزارع والمنتج من المنافسة بها على المستوى الدولي .وإتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي ومصنعي التمور من االطالع على
أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات وتحفيزهم على اإلبداع واالبتكار والتميز وبث روح المنافسة لالرتقاء بهذا القطاع

باإلضافة الى المشاركة بالملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملكة المغربية في دورته الحادية عشرة  28 – 25أكتوبر  .2019والمشاركة في
معرض اكسبو  20129بكين-البستنة ،ضمن جناح دول ة اإلمارات العربية المتحدة الذي يسلط الضوء على الجهود المبذولة في تطوير قطاع
 .الزراعة وإلبراز اإلنجازات والمبادرات الوطنية واالبتكارات الخاصة بهذا المجال ،وذلك خالل الفترة من  29أبريل إلى  07أكتوبر 2019
الجوائز والمسابقات
في عام التسامح سوف يتم إطالق جائزتين متخصصتين بنخيل التمر واالبتكار الزراعي األولى على المستوى الدولي هي الدورة الثانية عشرة
من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،والثانية على المستوى المحلي هي الدورة الثالثة من جائزة المزارع المتميز والمزارع
.المبتكر بالتعاون مع شركة الفوعة
كما سوف يتم إطالق الدورة الحادية عشرة من أول مسابقة دولية متخصصة بتصوير شجرة نخيل التمر هي مسابقة “النخلة في عيون العالم”
احتفاء
باإلضافة إلى إطالق الدورة الرابعة من أول مسابقة عربية متخصصة بالشعر النبطي بشجرة نخيل التمر “النخلة بألسنة الشعراء”
ً

.بالشجرة المباركة

إصدار الكتب والمطبوعات
تحرص الجائزة على تحقيق رؤيتها وأهدافها االستراتيجية في نشر المعرفة العلمية المتخصصة بين كافة الفئات المستهدفة ،وعليه سوف تصدر
أربع أعداد من مجلة الشجرة المباركة في مجلدها الحادي عشر ،األول صدر في شهر مارس الجاري والثاني سيكون عدد خاص بالمهرجان
الدولي الخامس للتمور المصرية والثالث بمناسبة المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية والرابع بمناسبة المهرجان الدولي الثاني للتمور
.األردنية
كما تم اصدار كتاب خاص عن أجمل  200صورة للشجرة المباركة المشاركة في مسابقة “النخلة في عيون العالم” خالل عشر سنوات
( )2019 – 1010وصدر ايضاً كتاب محاضرات الندوة العلمية المرافقة للمهرجان الدولي األول للتمور األردنية  ،2018وكتاب األوراق
.العلمية التي شاركت في المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر 2018
في حين سيتم اصدار كتاب خاص عن سوسة النخيل الحمراء ،تلبية لتوصيات مؤتمر وزراء الدول المنتجة للتمور الذي نظمته الجائزة
بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وو ازرة التغير المناخي والبيئة  10 – 09مارس  2019بالعاصمة أبوظبي .وذلك إلبراز
الجهود الدولية واإلقليمية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وانسجاماً مع البرنامج العلمي والفني المتفق عليه ضمن برنامج المكافحة.
باإلضافة الى كتاب عن زراعة النخيل وإنتاج التمور بالسودان وكتاب آخر عن زراعة النخيل وإنتاج التمور المصرية .وكتاب زراعة النخيل
.وجودة التمور على المستوى العربي بين البيئة وبرامج الخدمة الزراعية
http://www.abudhabienv.ae/news-47611.html

خليفة الدولية لنخيل التمر" تطلق  4مهرجانات بالدول العربية
أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي جدول فعالياتها على مدار  ،2019وتشمل مجموعة كبيرة من األعمال

على المستوى الوطني والعربي والدولي ،أبرزها إطالق  4مهرجانات بالدول العربية خالل العام الجاري.

وتكرس فقرات االحتفال لتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الـ ،11من خالل عرض أوبريت "حلم تمرة" ،الذي ركز على جهود الجائزة في تعزيز
الموقع الريادي لدولة اإلمارات في خدمة قطاع نخيل التمر على المستويين العربي والدولي ،وكيف أسهمت الشجرة المباركة في تحويل الحلم إلى
حقيقة عبر نشر ثقافة التسامح والمحبة والسالم بين الشعوب والحضارات وفقا لرؤية القيادة الرشيدة.
وأكد الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح اإلماراتي رئيس مجلس أمناء الجائزة ،أن "جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

أصبحت عالمة فارقة نعتز بها ،ونفتخر بما حققته من إنجازات على المستوى الوطني والعربي والدولي ،ويكفي أنها تحمل اسم الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات ،وتحظى باهتمام وتقدير الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات

المسلحة ،ورعاية ودعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة".

وتنظم األمانة العامة للجائزة ،على مدار العام 4 ،مهرجانات للتمور في الدول العربية ،هي المهرجان الدولي الـ 3للتمور السودانية بالخرطوم 2
و 6أكتوبر/تشرين األول ،والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بعمان  16و 18أكتوبر/تشرين األول ،والمهرجان الدولي الـ 5للتمور المصرية
 20و 22نوفمبر/تشرين الثاني ،ومهرجان أبوظبي الدولي للتمور  9و 11ديسمبر/كانون األول.

وتهدف هذه المهرجانات إلى تمكين المزارعين وتجويد زراعة وإنتاج وصناعة التمور العربية ،وتمكين المزارع والمنتج من المنافسة بها على

المستوى الدولي ،وإتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي ومصنعي التمور من االطالع على أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات ،وتحفيزهم على
اإلبداع واالبتكار والتميز وبث روح المنافسة لالرتقاء بهذا القطاع.
وتشارك الجائزة في الملتقى الدولي للتمور بأرفود في المغرب بدورته الـ ،11خالل الفترة من  25حتى  28أكتوبر/تشرين األول ،وفي معرض
إكسبو بكين ضمن جناح اإلمارات ،الذي يسلط الضوء على الجهود المبذولة في تطوير قطاع الزراعة؛ وإلبراز اإلنجازات والمبادرات الوطنية
واالبتكارات الخاصة بهذا المجال ،خالل الفترة من  29أبريل/نيسان حتى  7أكتوبر/تشرين األول.
.

بالتزامن مع "عام التسامح" في اإلمارات ،تُطلق جائزتان متخصصتان في نخيل التمر واالبتكار الزراعي األولى على المستوى الدولي ،هي الدورة
الـ 12من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،والثانية على المستوى المحلي هي الدورة الـ 3من جائزة المزارع المتميز والمزارع
المبتكر بالتعاون مع شركة الفوعة.

ومن المقرر إطالق الدورة الـ 11من أول مسابقة دولية متخصصة في تصوير شجرة نخيل التمر ،هي مسابقة "النخلة في عيون العالم" ،إضافة
احتفاء بالشجرة المباركة
إلى إطالق الدورة الـ 4من أول مسابقة عربية متخصصة في الشعر النبطي بشجرة نخيل التمر "النخلة بألسنة الشعراء"
ً
وتصدرت الجائزة  4أعداد من مجلة الشجرة المباركة في مجلدها الـ ،11األول الذي صدر في شهر مارس/آذار الجاري ،والثاني سيكون عددا
خاصا بالمهرجان الدولي الـ 5للتمور المصرية ،والثالث بمناسبة المهرجان الدولي الـ 3للتمور السودانية ،والرابع بمناسبة المهرجان الدولي الثاني
للتمور األردنية.
وجرى إصدار كتاب خاص عن أجمل  200صورة للشجرة المباركة المشاركة في مسابقة "النخلة في عيون العالم" خالل  10سنوات ،وصدر
كتاب محاضرات الندوة العلمية المرافقة للمهرجان الدولي األول للتمور األردنية  ،2018وكتاب األوراق العلمية التي شاركت في المؤتمر الدولي

الـ 6لنخيل التمر .2018
ومن المقرر إصدار كتاب خاص عن سوسة النخيل الحمراء؛ تلبية لتوصيات مؤتمر وزراء الدول المنتجة للتمور الذي نظمته الجائزة ،بالتعاون

مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وو ازرة التغير المناخي والبيئة اإلماراتية  9و 10مارس/آذار الجاري بالعاصمة أبوظبي؛ إلبراز الجهود
الدولية واإلقليمية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء ،وانسجاماً مع البرنامج العلمي والفني المتفق عليه ضمن برنامج المكافحة ،إضافة إلى كتاب
عن زراعة النخيل وإنتاج التمور بالسودان ،وكتاب آخر عن زراعة النخيل وإنتاج التمور المصرية وكتاب زراعة النخيل وجودة التمور على

المستوى العربي بين البيئة وبرامج الخدمة الزراعية.

https://al-ain.com/article/palm-award-festival-emirates

جائزة «خليفة لنخيل التمر» تعلن جدول أعمال العام الجاري

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،أعلنت
األمانة العامة للجائزة عن جدول الفعاليات الخاصة بأعمال الجائزة على مدار العام الجاري  2019عام التسامح ،والتي تشتمل على مجموعة
كبيرة من األعمال على المستوى الوطني والعربي والدولي .
حيث أكد معاليه أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أصبحت عالمة فارقة نعتز بها ونفتخر لما حققته من إنجازات على
المستوى الوطني والعربي والدولي ،ويكفي أنها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه هللا ،وتحظى باهتمام
وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،ورعاية ودعم سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة .
خطة عمل
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،إن خطة عمل فعاليات الجائزة لهذا العام تأتي
بالتزامن مع عام «التسامح» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه هللا ،مؤكداً حرص الجائزة على

االحتفاء بعام التسامح ودمجه مع كافة البرامج التي تنظمها او تشارك بها الجائزة .
عنوان االستقرار

أن اإلمارات عندما اختارت شجرة الغاف لتكون شعا اًر لعام التسامح ،إنما تريد التأكيد على أن الغاف شجرة وطنية ،مصدر للحياة ،وعنوان
وأكد ّ
لالستقرار وسط الصحراء ،ومركز للت جمع والتشاور ،ونموذج للتأقلم والتعايش بين الشعوب والحضارات .كذلك هي الحال في شجرة نخيل التمر
التي ساهمت عبر تاريخها الطويل في اإلمارات والمنطقة العربية في تكريس قيم التسامح والتعايش بين الناس من مختلف األجناس والحضارات.
وهذا ما تعلمناه من نهج ومسيرة الوالد المؤسس المغفور له بإذن هللا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب هللا ثراه» ،باني

النهضة الزراعية ،وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه هللا ،بالمحافظة على اإلرث الزراعي لدولة
اإلمارات ،والدعم الالمحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
لقطاع نخيل التمر ،واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،ومتابعة معالي الشيخ نهيان
بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي .
مهرجانات
وتنظم األمانة العامة للجائزة أربعة مهرجانات للتمور في الدول العربية ،وتقام جميعها بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،وتهدف إلى تمكين المزارع والمنتج من المنافسة على المستوى الدولي .وفي عام التسامح سيتم إطالق
جائزتين متخصصتين بنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،كما سيتم إطالق الدورة الحادية عشرة من أول مسابقة دولية متخصصة بتصوير شجرة
نخيل التمرتحت ُمسمى «النخلة في عيون العالم» باإلضافة إلى إطالق الدورة الرابعة من أول مسابقة عربية متخصصة بالشعر النبطي بشجرة
نخيل التمر «النخلة بألسنة الشعراء ».
/https://www.medanelakhbar.com/world/4569719جائزة-خليفة-لنخيل-التمر-تعلن-جدول-أعمال-العام-الجاري

خليفة الدولية لنخيل التمر" تعلن عن فعالياتها خالل 2019
أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عن جدول فعالياتها على مدار العام الجاري  2019عام التسامح

والتي تشتمل على مجموعة كبيرة من األعمال على المستوى الوطني والعربي والدولي وذلك بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة.
وأ كد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أصبحت عالمة فارقة نعتز بها ونفتخر بما حققته

من إنجازات على المستوى الوطني والعربي والدولي ويكفي أنها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه

هللا" وتحظى باهتمام وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ورعاية ودعم

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

من جهته قال سعادة الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أن خطة عمل فعاليات الجائزة لهذا
العام تأتي بالتزامن مع عام التسامح ..مؤكداً حرص الجائزة على االحتفاء بعام التسامح ودمجه مع كافة البرامج التي تنظمها الجائزة أو تشارك
بها على المستوى الوطني والعربي والدولي حيث تم تكريس فقرات االحتفال بتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الحادية عشرة من خالل عرض
أوبريت "حلم تمرة" الذي ركز على جهود الجائزة في تعزيز الموقع الريادي لدولة اإلمارات في خدمة قطاع نخيل التمر على المستوى العربي

والدولي ،وكيف ساهمت الشجرة المباركة في تحويل الحلم إلى حقيقة عبر نشر ثقافة التسامح والمحبة والسالم بين الشعوب والحضارات وفقاً

لرؤية القيادة الرشيدة.

أن اختيار دولة اإلمارات شجرة الغاف لتكون شعا اًر لعام التسامح ،يأتي ألنها تريد التأكيد على أن الغاف شجرة وطنية ،ومصدر للحياة،
وأكد ّ
وعنوان لالستقرار وسط الصح ارء ،ومركز للتجمع والتشاور ونموذج للتأقلم والتعايش بين الشعوب والحضارات وكذلك الحال مع شجرة نخيل
التمر التي ساهمت عبر تاريخها الطويل في اإلمارات والمنطقة العربية في تكريس قيم التسامح والتعايش بين الناس من مختلف األجناس
والحضارات وهذا ما تعلمناه من نهج ومسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب هللا ثراه" باني النهضة الزراعية
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا" بالمحافظة على اإلرث الزراعي لدولة االمارات والدعم

الالمحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محم د بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة لقطاع نخيل التمر

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 الجائزة.

وأضاف أمي ن عام الجائزة أنه بفضل هذا االهتمام والدعم فقد ساهمت الجائزة من خالل ما تقدمه في تعزيز المكانة الرفيعة التي تشغلها دولة
االمارات في دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر على المستوى العربي وتقدير وتكريم الجهود العلمية وفق أفضل الممارسات التي

تتنافس ضمن فئات الجائزة على مدى أحد عشر عاماً.

وكانت األمانة العامة للجائزة قد نظمت مؤتمر وزراء الدول المنتجة للتمور في الشرق األدنى وشمال افريقيا بالتعاون مع منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة وو ازرة التغير المناخي والبيئة  10 – 09مارس  2019في قصر االمارات بأبوظبي وتمخض عن المؤتمر صدور
"إعالن أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء" كما تم االتفاق على وضع استراتيجية إطارية الستئصال سوسة النخيل الحمراء ودعم إنشاء

صندوق ائتمان لمكافحة السوسة بصفتها آفة خطيرة عابرة للحدود ما يستدعي منا العمل مع كافة الدول المعنية والمتضررة على المستوى
الدولي بإشراف المنظمات الدولية.

وستقوم األمانة العامة للجائزة على تنظيم أربعة مهرجانات للتمور في الدول العربية هي المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية 22 – 20
نوفمبر  2019والمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية بالخرطوم  06 – 02أكتوبر  2019والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بعمان
 18 – 16أكتوبر  2019ومهرجان أبوظبي الدولي للتمور  11 – 09ديسمبر .2019
وتهدف هذه المهرجانات إلى تمكين المزارعين وتجويد زراعة وإنتاج وصناعة التمور العربية وتمكين المزارع والمنتج من المنافسة بها على

المستوى الدول ي وإتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي ومصنعي التمور من االطالع على أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات وتحفيزهم على
اإلبداع واالبتكار والتميز وبث روح المنافسة لالرتقاء بهذا القطاع.
وستشارك الجائزة في الملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملكة المغربية في دورته الحادية عشرة  28 – 25أكتوبر  2019وفي معرض اكسبو
بكين ضمن جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة الذي يسلط الضوء على الجهود المبذولة في تطوير قطاع الزراعة وإلبراز اإلنجازات
والمبادرات الوطنية واالبتكارات الخاصة بهذا المجال وذلك خالل الفترة من  29أبريل إلى  07أكتوبر .2019
وفي عام التسامح سيتم إطالق جائزتين متخصصتين في نخيل التمر واالبتكار الزراعي األولى على المستوى الدولي هي الدورة الثانية عشرة

من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي والثانية على المستوى المحلي هي الدورة الثالثة من جائزة المزارع المتميز والمزارع
المبتكر بالتعاون مع شركة الفوعة.

كما سيتم إطالق الدورة الحادية عشرة من أول مسابقة دولية متخصصة في تصوير شجرة نخيل التمر هي مسابقة "النخلة في عيون العالم"
حتفاء
باإلضافة إلى إطالق الدورة الرابعة من أول مسابقة عربية متخصصة في الشعر النبطي بشجرة نخيل التمر "النخلة بألسنة الشعراء" ا ً
بالشجرة المباركة.

وتحرص الجائزة على تحقيق رؤيتها وأهدافها االستراتيجية في نشر المعرفة العلمية المتخصصة بين كافة الفئات المستهدفة وعليه سوف تصدر

أربع أعداد من مجلة الشجرة المباركة في مجلدها الحادي عشر األول الذي صدر في شهر مارس الجاري والثاني سيكون عدد خاص

بالمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية والثالث بمناسبة المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية والرابع بمناسبة المهرجان الدولي الثاني
للتمور األردنية.
كما تم اصدار كتاب خاص عن أجمل  200صورة للشجرة المباركة المشاركة في مسابقة "النخلة في عيون العالم" خالل عشر سنوات 1010/
–  /2019وصدر ايضاً كتاب محاضرات الندوة العلمية المرافقة للمهرجان الدولي األول للتمور األردنية  ،2018وكتاب األوراق العلمية التي
شاركت في المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر .2018

وسيتم اصدار كتاب خاص عن سوسة النخيل الحمراء تلبية لتوصيات مؤتمر وزراء الدول المنتجة للتمور الذي نظمته الجائزة بالتعاون مع
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وو ازرة التغير المناخي والبيئة  10 - 09مارس  2019بالعاصمة أبوظبي وذلك إلبراز الجهود الدولية
واإلقليمية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وانسجاماً مع البرنامج العلمي والفني المتفق عليه ضمن برنامج المكافحة باإلضافة الى كتاب عن
زراعة النخيل وإنتاج التمور بالسودان وكتاب آخر عن زراعة النخيل وإنتاج التمور المصرية وكتاب زراعة النخيل وجودة التمور على المستوى
العربي بين البيئة وبرامج الخدمة الزراعية.

/https://etleboro.org/g/7260d076339e32d4ce1e6227035ea210arخليفة-الدولية-لنخيل-التمر-تعلن-عن-فعالياتها-
خالل2019-

خليفة الدولية لنخيل التمر" تعلن عن فعالياتها لعام 2019

أعلنت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي عن جدول فعالياتها على مدار العام الحالي  - 2019عام التسامح
 والتي تشتمل على مجموعة كبيرة من األعمال على المستوى الوطني والعربي والدولي ،وذلك بتوجيهات وزير التسامح رئيس مجلس أمناءالجائزة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان.
وأكد الشيخ نهيان بن مبارك أن "جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي أصبحت عالمة فارقة نعتز بها ونفتخر بما حققته من
إنجازات على المستوى الوطني والعربي والدولي ،ويكفي أنها تحمل اسم رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،وتحظى باهتمام
وتقدير ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ورعاية ودعم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ".
من جهته ،قال أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي الدكتور عبد الوهاب زايد ،أن "خطة عمل فعاليات الجائزة لهذا
العام تأتي بالتزامن مع عام التسامح ،مؤكداً حرص الجائزة على االحتفاء بعام التسامح ودمجه مع كافة البرامج التي تنظمها الجائزة أو تشارك
بها على المستوى الوطني والعربي والدولي ،حيث تم تكريس فقرات االحتفال بتكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الحادية عشرة من خالل عرض
أوبريت "حلم تمرة" الذي ركز على جهود الجائزة في تعزيز الموقع الريادي لدولة اإلمارات في خدمة قطاع نخيل التمر على المستوى العربي
والدولي ،وكيف ساهمت الشجرة المباركة في تحويل الحلم إلى حقيقة عبر نشر ثقافة التسامح والمحبة والسالم بين الشعوب والحضارات وفقاً
لرؤية القيادة الرشيدة".
وأكد أن "اختيار دولة اإلمارات شجرة الغاف لتكون شعا اًر لعام التسامح ،يأتي ألنها تريد التأكيد على أن الغاف شجرة وطنية ،ومصدر للحياة،
وعنوان لالستقرار وسط الصحراء ،ومركز للتجمع والتشاور ونموذج للتأقلم والتعايش بين الشعوب والحضارات وكذلك الحال مع شجرة نخيل
التمر التي ساهمت عبر تاريخها الطويل في اإلمارات والمنطقة العربية في تكريس قيم التسامح والتعايش بين الناس من مختلف األجناس
والح ضارات وهذا ما تعلمناه من نهج ومسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب هللا ثراه ،باني النهضة الزراعية

وتوجيهات رئيس دولة اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،بالمحافظة على اإلرث الزراعي لدولة اإلمارات ،والدعم الالمحدود الذي يقدمه
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لقطاع نخيل التمر ،واهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،ومتابعة وزير التسامح رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان".
وأضاف أمين عام الجائزة أنه بفضل هذا االهتمام والدعم فقد ساهمت الجائزة من خالل ما تقدمه في تعزيز المكانة الرفيعة التي تشغلها دولة
اإلمارات في دعم وتطوير البنية التحتية لقطاع نخيل التمر على المستوى العربي ،وتقدير وتكريم الجهود العلمية وفق أفضل الممارسات التي
تتنافس ضمن فئات الجائزة على مدى أحد عشر عاماً.
وكانت األمانة العامة للجائزة قد نظمت مؤتمر وزراء الدول المنتجة للتمور في الشرق األدنى وشمال أفريقيا بالتعاون مع منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة وو ازرة التغير المناخي والبيئة في الفترة ما بين  09إلى  10مارس (آذار) الحالي في قصر اإلمارات بأبوظبي ،وتمخض
عنه صدور "إعالن أبوظبي بشأن سوسة النخيل الحمراء" كما تم االتفاق على وضع استراتيجية إطارية الستئصال سوسة النخيل الحمراء،
ودعم إنشاء صندوق ائتمان لمكافحة السوسة بصفتها آفة خطيرة عابرة للحدود ما يستدعي منا العمل مع كافة الدول المعنية والمتضررة على
المستوى الدولي بإشراف المنظمات الدولية.
وستقوم األمانة العامة للجائزة بتنظيم أربعة مهرجانات للتمور في الدول العربية هي المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية ما بين  20إلى
 22نوفمبر (تشرين الثاني)  ،2019والمهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية بالخرطوم ما بين  2إلى  6أكتوبر (تشرين األولى) ،2019
والمهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية بعمان ما بين  16إلى  18أكتوبر  ،2019ومهرجان أبوظبي الدولي للتمور ما بين  09إلى 11
ديسمبر (كانون األول) .2019
وتهدف هذه المهرجانات إلى تمكين المزارعين وتجويد زراعة وإنتاج وصناعة التمور العربية وتمكين المزارع والمنتج من المنافسة بها على
المستوى الدولي ،وإتاحة الفرصة لمزارعي ومنتجي ومصنعي التمور من االطالع على أفضل الممارسات الدولية ،وتبادل الخبرات وتحفيزهم
على اإلبداع واالبتكار والتميز وبث روح المنافسة لالرتقاء بهذا القطاع.
وستشارك الجائزة في الملتقى الدولي للتمور بأرفود بالمملكة المغربية في دورته الحادية عشرة في الفترة ما بين  25إلى  28أكتوبر ،2019
وفي معرض إكسبو بكين ضمن جناح دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الذي يسلط الضوء على الجهود المبذولة في تطوير قطاع الزراعة
وإلبراز اإلنجازات والمبادرات الوطنية واالبتكارات الخاصة بهذا المجال ،وذلك خالل الفترة من  29أبريل (نيسان) إلى  7أكتوبر .2019
وفي عام التسامح سيتم إطالق جائزتين متخصصتين في نخيل التمر واالبتكار الزراعي األولى على المستوى الدولي ،هي الدورة الثانية عشرة
من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،والثانية على المستوى المحلي هي الدورة الثالثة من جائزة المزارع المتميز والمزارع
المبتكر بالتعاون مع شركة الفوعة.

كما سيتم إطالق الدورة الحادية عشرة من أول مسابقة دولية متخصصة في تصوير شجرة نخيل التمر هي مسابقة "النخلة في عيون العالم"
احتفاء
باإلضافة إلى إطالق الدورة الرابعة من أول مسابقة عربية متخصصة في الشعر النبطي بشجرة نخيل التمر "النخلة بألسنة الشعراء"
ً

بالشجرة المباركة.

وتحرص الجائزة على تحقيق رؤيتها وأهدافها االستراتيجية في نشر المعرفة العلمية المتخصصة بين كافة الفئات المستهدفة ،وعليه سوف
تصدر أربع أعداد من مجلة الشجرة المباركة في مجلدها الحادي عشر األول الذي صدر في شهر مارس (آذار) الحالي ،والثاني سيكون عدد
خاص بالمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية والثالث بمناسبة المهرجان الدولي الثالث للتمور السودانية والرابع بمناسبة المهرجان الدولي
الثاني للتمور األردنية.
كما تم إصدار كتاب خاص عن أجمل  200صورة للشجرة المباركة المشاركة في مسابقة "النخلة في عيون العالم" خالل عشر سنوات ،وصدر
أيضاً كتاب محاضرات الندوة العلمية المرافقة للمهرجان الدولي األول للتمور األردنية  ،2018وكتاب األوراق العلمية التي شاركت في المؤتمر
الدولي السادس لنخيل التمر .2018
وسيتم إصدار كتاب خاص عن سوسة النخيل الحمراء تلبية لتوصيات مؤتمر وزراء الدول المنتجة للتمور الذي نظمته الجائزة بالتعاون مع
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وو ازرة التغير المناخي والبيئة ما بين  9إلى  10مارس (آذار) بالعاصمة أبوظبي ،وذلك إلبراز الجهود
الدولية واإلقليمية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وانسجاماً مع البرنامج العلمي والفني المتفق عليه ضمن برنامج المكافحة ،باإلضافة الى
كتاب عن زراعة النخيل وإنتاج التمور بالسودان ،وكتاب آخر عن زراعة النخيل وإنتاج التمور المصرية ،وكتاب زراعة النخيل وجودة التمور
على المستوى العربي بين البيئة وبرامج الخدمة الزراعية.
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