إعالن الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمرواالبتكارالزراعي
بدورتها الثانية عشرة

نهيان مبارك :يعتمد أسماء الفائزين بالجائزة
معال الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
أعرب
ي
الت تلقاها الجائزة من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة
اع ،عن تقديره للرعاية السامية ي
واالبتكار الزر ي
ول عهد أبوظ يت،
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة (حفظه هللا) ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ي
نائب القائد األعىل للقوات المسلحة ،وتقدير سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء،
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وساهم يف تعزيز دور اإلمار نات يف خدمة الشجرة المباركة واالبتكار الزر ي
جاء ذلك خالل مؤتمر صحف عقده الدكتور عبد الوهاب زايد ن
أمي عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراع ،صباح أمس األربعاءي  12فباير  ،2020نف قرص اإلمارات بالعاصمة أبوظت ،أعلن فيه أسماء الفائزين فن
ي
ي
ي
ي
الجائزة بدورتها الثانية ر
عشة بحضور الدكتور هالل حميد ساعد الكعت ،عضو مجلس األمناء ،ن
أمي عام مجلس
ي
أبوظت للجودة والمطابقة ،وأعضاء اللجنة العلمية للجائزة وحضور األستاذ مسلم عبيد الخالص العامري الرئيس
ي
ً
مؤكدا بأننا فخورون بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه الجائزة خالل دورتها الثانية ر
التنفيذي ر
لشكة الفوعة.
عشة
معال الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،وزير التسامح ،رئيس مجلس أمناء الجائزة.
بفضل الثقة الكببة وتوجيهات
ي
الفائزون بالجائزة
ً
وأضاف أمين عام الجائزة لقد تم تحديد الفائزين في الدورة الثانية عشرة للجائزة وفقا للمعايير واآلليات الدولية املتبعة في منح الجائزة،
وبناء على تقرير اللجنة العلمية وتحكيم األعمال املشاركة واعتماد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير التسامح رئيس مجلس
أمناء الجائزة ،للفائزين ضمن فئات الجائزة الخمس ،فقد جاءت النتائج على النحو التالي:
فئة الدراسات املتميزة والتكنولوجيا الحديثة:
❖ التكاثر الحيوي الناش ئ في نخيل البلح :أ ،مورفو ديفو  -استراتيجية التكيف الديناميكي خالل التنمية في وقت مبكر
✓ البحث مقدم من :الدكتورة إكرام بليلو ،جامعة امللك عبد هللا للعلوم والتقنية  /اململكة العربية السعودية
فئة املشاريع التنموية واالنتاجية الرائدة:
❖ مبادرات سبل املعيشة الذكية والتسويق وذلك عن طريق التكيف (أو تهيئة) املناخ
✓ الجامعة األمريكية بيروت  /الجمهورية اللبنانية
فئة االبتكارات الرائدة واملتطورة لخدمة القطاع الزراعي:
❖ تأثيراستخدام أنابيب ( )TERRAPLUSمن نوع ( )+Tفي نظام الري السطحي على إنتاجية التمر
✓ مؤسسة النخلي ،دبي  /دولة اإلمارات العربية املتحدة
فئة الشخصية املتميزة في مجال النخيل والتمرواالبتكارالزراعي (مناصفة بين):
✓ األستاذ الدكتور :كازو شينوزاكي  /اليابان
✓ والدكتورة :حسناء الحراق  /اململكة املغربية
نقلة نوعية وخطوات كبيرة
وأضاف سعادة األمين العام أن الجائزة خطت ومنذ انطالقتها خطوات كبيرة ،بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ،حفظه هللا ،وتشرفت بأنها تحمل اسم سموه ،وهذا ما ألقى على عاتقنا مسؤولية كبيرة لالنطالق نحو آفاق أوسع ،وتحقيق
الريادة لتصبح الجائزة األولى من نوعها على مستوى العالم.
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وأكد أن النجاح الكبير والنقلة النوعية التي حققتها الجائزة جاء بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ،والدعم املستمر من 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.
ً
وتوجه سعادته بالتهنئة للفائزين في كافة فئات الجائزة ،مؤكدا أن الفائزين بمختلف فئات الجائزة هم بمثابة قيمة مضافة تسهم في
ً
تطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي على مستوى العالم ،معربا عن أمله في أن تحظى الجائزة في دورتها املقبلة بمزيد من املشاركات
لخدمة هذا القطاع والنهوض به على كافة املستويات.
من جهته فقد أكد الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة على أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي قد تميزت في دورتها الثانية عشرة بمجموعة من النقاط أبر ُزها وصل عدد املتقدمين إلى  141مرشح يمثلون  28دولة حول العالم،
حيث سجلت فئة البحوث والدراسات املتميزة كعادتها أعلى نسبة مشاركة بلغت  59مشارك ،تلتها فئة االبتكارات الرائدة بـ  39مشارك،
ً
وفئة الشخصية املتميزة  22مشارك ،وفئة املشاريع التنموية  16مشارك ،علما بأن منهجية العمل في األمانة العامة للجائزة تتسم
بالشفافية العالية والحيادية التامة.
جائزة املزارع املتميزباإلمارات
من جانبه ،فقد أشار األستاذ مسلم عبيد بالخالص العامري الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة بأن جائزة املزارع املتميز واملزارع املبتكر
التي تنظمها شركة الفوعة بالتعاون مع األمانة العامة للجائزة بالتعاون ،قد استقطبت خالل دورتها الثالثة نخبة من أصحاب املزارع
ً
املتميزين على مستوى الدولة بلغ عددهم  135مزارعا ممن لديهم أفضل وأجود مزارع النخيل بدولة االمارات تركزت منافساتهم ضمن
أربع فئات هي فئة املزارع الصغيرة واملتوسطة والفوق متوسطة والكبيرة ،حيث تم استبعاد فئة االبتكار الزراعي لهذا العام وذلك لعدم
ً
وجود منافسين عليها .كما تم تحديد الفائزين بالجائزة وفقا للمعايير واآلليات املتبعة في منح الجائزة،
كما أكد الدكتور هالل الكعبي على أهمية جائزة املزارع املتميز في دعم وتحفيز املزارع االماراتي من أجل تطوير الخدمات الزراعية
وتحسين التمور اإلماراتية وتعزيز التنافسية على املستوى املحلي والدولي .وأثنى على االخوة الفائزين املتميزين في زراعة النخيل وإنتاج
التمور على مستوى اإلمارات .وأضاف أنه بناء على تقرير اللجنة العلمية وتحكيم املزارع من قبل خبراء في شركة الفوعة ،وجاءت النتائج
على النحو التالي:
فئة املزرعة الكبيرة
الفائزاألول :عبد هللا علي راشد عبد هللا الحمودي
الفائزالثاني :محمد أحمد سيف املزروعي
فئة املزرعة فوق املتوسطة
الفائزاألول :سلطان أحمد غانم السويدي
الفائزالثاني :سعيد خليفة سيف محمد املزروعي وشركائه
فئة املزرعة املتوسطة
الفائزاألول :الشيخة عهود فيصل عبد هللا احمد املعال
الفائزالثاني :أحمد خليفة سيف محمد املزروعي وشركائه
فئة املزرعة الصغيرة
الفائزالثاني :حمامة حسين خليفة قريوش القبيس ي

