تحت رعاية نهيان مبارك آل نهيان
فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الثانية عشرة 0202
وفتح باب الترشيح لجائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر بدورتها الثالثة 0202

نهيان مبارك :نفخر ونعتز بما حققته الجائزة بفضل دعم القيادة الرشيدة
برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر والابتكار الزراعي ،أعلنت ألامانة العامة للجائزة عن فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الثانية
عشرة  0202وفتح باب الترشيح لجائزة املزارع
املتميز واملزارع املبتكر بدورتها الثالثة 0202
ً
اعتبارا من ألاول من مايو  0202ولغاية الثالثون
من ديسمبر  0202بإتاحة املجال أمام كافة
ألاخوة املزارعين واملنتجين والباحثين
وألاكاديميين ومحبي شجرة نخيل التمر والابتكار
الزراعي على مستوى دولة لامارات وحول
العالم ،التقدم بطلباتهم للتنافس والفوز بإحدى فئات الجائزة الدولية أو الجائزة املحلية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته ألامانة العامة للجائزة يوم الخميس  20مايو  0202في قصر لامارات
بأبوظبي بحضور سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار
الزراعي ،وسعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة وسعادة مسلم عبيد
بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة.
ً
أشار فيه الدكتور عبد الوهاب زايد إلى أن املنحنى البياني للجائزة بعد أحد عشر عاما ينمو باطراد نحو
ألامام على مختلف الصعد التي حصدتها الجائزة ،بفضل رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة حفظه هللا "راعي الجائزة" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبي نائب القائد ألاعلى للقوات املسلحة 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 الجائزة ،حيث شكل الانفتاح الكبير على املجتمع املحلي ولاقليمي والدولي أفضل النتائج في
ً
زيادة أعداد املترشحين بمختلف فئات الجائزة خالل أحد عشر عاما مضت.
كما أكد ألامين العام حرص معالي الشيخ نهيان على تعزيز الحضور املحلي والدولي للجائزة والبناء على
النجاحات التي تحققت خالل السنوات املاضية ملا فيه من خير وتقدير لكافة املزارعين واملنتجين والباحثين
في مجال نخيل التمر والابتكار الزراعي على مستوى لامارات والعالم .وأضاف إلى أن مجمل أعداد املرشحين
ً
ملختلف فئات الجائزة بلغ عددهم الكلي  0531مشاركا يمثلون  14دولة حول العالم فاز منهم  ،84حيث بلغ
ً
عدد املشاركين العرب بالجائزة  0082يمثلون  02دولة عربية فاز منهم  54مرشحا ،كما بلغ عدد املشاركين
ً
من دولة لامارات  020مرشحا فاز منهم  04مواطن إماراتي ،في حين وصل عدد ألاجانب املشاركين بالجائزة

1

إلى  043يمثلون  04دولة حول العالم فاز منهم  ،00كما جرى تكريم  14من كبار الشخصيات واملنظمات
الوطنية والدولية منهم  00شخصية وجهة من دولة الامارات العربية املتحدة.
ً
مشيرا سعادته أن أعلى نسبة مشاركة على مدى السنوات العشر املاضية على املستوى العربي جاءت من
ً
ً
ً
ً
ً
مصر بـ  268مشاركا تلتها السعودية بـ  154مشاركا ،وأتت ثالثا العراق بـ  142مشاركا وجاءت الجزائر رابعا بـ
ً
ً
 122مشاركا ،واحتلت الامارات املرتبة الخامسة بنسبة املشاركين العرب بالجائزة بـ  102مشاركا خالل أحد
ً
ً
ً
عشر عاما .وعلى املستوى العالمي احتلت الهند أعلى نسبة مشاركة حيث بلغت  11مشاركا ،وجاءت ثانيا
ً
ً
ً
أمريكا بعدد مشاركين وصل الى  02مشاركا ،وثالثا كندا بعدد مشاركين وصل الى  04مشاركا.
وعلى مستوى الفئات سجلت فئة الدراسات والبحوث املتميزة أعلى نسبة مشاركة لحد آلان من بين الفئات
ً
ً
ً
كافة حيث بلغ عدد املرشحين بهذه الفئة  667مشاركا ،وحلت فئة الابتكارات الرائدة ثانيا  002مرشحا،
ً
ً
ً
ً
وجاءت فئة أفضل مشروع تنموي ثالثا  208مرشحا فئة أفضل مشروع تنموي ثانيا  208مرشحا ،وجاءت
ً
ً
فئة أفضل شخصية متميزة باملركز الرابع  044مرشحا وفئة أفضل إنتاج  21مرشحا.
ومن جهة ثانية فقد أعلن الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة ،عن فتح باب
الترشيح لجائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر في دورتها الثالثة وحث ألاخوة مزارعي نخيل التمر املواطنين على
ً
املشاركة في الجائزة ملا لها من أهمية في تعزيز تنافسية التمور لاماراتية على املستوى املحلي والدولي ،مشيرا
ً
إلى أن عدد املشاركين بجائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر في دورتها الثانية قد بلغ  51مزارعا فاز منهم عن
جدارة  4مزارعين يمثلون مختلف إمارات الدولة ،وفق معايير جودة التمور التي قاموا بتسويقها إلى شركة
الفوعة من الناحية الكمية والنوعية ،باإلضافة إلى التزامهم بكافة متطلبات ألامن والسالمة والصحة العامة
املعتمدة من قبل جهات الاختصاص اتجاه العاملين باملزرعة أو في الخدمات الزراعية ولاجراءات الفنية
املتبعة لديهم .وبهذه املناسبة نثني على الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الفريق الفني بشركة الفوعة
إلنجاح الدورة ألاولى من جائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر.
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من جهة أخرى فقد أثنى سعادة مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة على
املشاركة الطيبة التي جاءت من ألاخوة املزارعين بدولة الامارات في جائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر بدورتها
ألاولى وعلى النتائج التي تحققت ،حيث استحق الفائزين بالجائزة فوزهم عن جدارة وتميزوا بجودة التمور
املنتجة لديهم واملستوى الرفيع في تطبيق أعلى معايير السالمة والنظافة وحماية البيئة وتطبيق كافة
الشروط وفق أفضل املمارسات الدولية.
ً
أخيرا أعلنت ألامانة العامة للجائزة بأن كافة الاستعدادات الفنية ولادارية قد اكتملت الستقبال طلبات
ً
ً
الترشيح إلكترونيا .اعتبارا من ألاول من مايو  0202ولغاية  31من ديسمبر  0202وسوف تعلن أسماء
الفائزين خالل شهر فبراير القادم  0202وحفل التكريم خالل شهر مارس القادم  0202متمنين للجميع
التوفيق والنجاح املستدام إن شاء هللا.
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