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هادف بن حميد �ل�سام�سي

بتوجيهات �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن 

ز�يد �آل نهيان ... �لإمار�ت ت�ستثمر 

 يف زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور

يف ناميبيا

َلْوَل ز�يد نحن ما زرعنا نخيل وَلْوَل 

خليفة ما ��ستمرينا يف حب �لنخلة

�سبابنا ما�سون قدمًا على خطى 

�لآباء و�لأجد�د يف حب �لنخلة 
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KHALIFA INTERNATIONAL 
DATE PALM AWARD
HONORING THE WINNERS 
IN THE THIRD SESSION 2011 

جائـزة خليفـة 
الدوليـة لنخيل التمر 

تكرم الفائزين 
بالدورة الثالثة 2011
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دعوة للباحثين والكتاب 
والمهتمين بزراعة النخيل 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  لجائزة  العامة  األمانة  حرص  من  انطالقًا 
مجال  في  المتخصصة  العلمية  المعرفة  وتوطين  الوعي  نشر  على 
العالم. حول  المعنية  األوساط  كافة  في  التمور  وإنتاج  النخيل   زراعة 

والمنتجين  المختصين  والباحثين  األكاديميين  اإلخوة  ندعو  فإننا 
أو  العربية  اللغتين  بإحدى  المساهمة  المباركة  الشجرة  ومحبي 
حيث  من  التمر  نخيل  بشجرة  الصلة  ذات  الشؤون  في  االنكليزية 
جني  تقنيات،  مكافحة،  أمراض،  خدمات،  رعاية،  وقاية،  )زراعة، 
تسويق.....( غذائية،  صناعات  تراثية،  صناعات  إرشادات،   المحصول، 
بالمجلة. الواردة  النشر  لمعايير  مطابقة  المواد  تكون  أن   على 

 شاكرين ومقدرين جهودكم الطيبة لخدمة الشجرة المباركة. 

للتو��ضل تر�ضل �ملو�د �لعلمية لرئي�س �للجنة �لإعالمية مدير �لتحرير 

emadsaad126@gmail.comعرب �لربيد �للكرتوين �لتايل



 نهيــان مبــارك �آل نهيــان

 وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

 رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

�لنخــــيل �لع�ضـــوي

شجـرتنـا

بالنظر لأهمية �شجرة نخيل التمر يف التاريخ الزراعي لدولتنا الفتية التي اأ�ش�شها املرحوم ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان )رحمه اهلل(، فقد اأ�شحت ال�شجرة املباركة اأحد مفردات الهوية الوطنية يف الإمارات 

واإر�شاديًا، حيث  وزراعيًا  فنيًا  للنخلة  املقدمة  يرتب علينا م�شوؤوليات جمة يف تطوير اخلدمات  وهذا 

مل توفر خمتلف جهات الخت�شا�س على م�شتوى الدولة جهدًا يف دعم �شجرة نخيل التمر على كافة 

امل�شتويات وفقًا للروؤية احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 

اهلل(. فالتجارب الناجحة للزراعة الع�شوية يف اإمارة اأبوظبي التي حتظى بدعم من الفريق اأول �شمو 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، واهتمام �شمو 

ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �شوؤون الرئا�شة، ُتْعترَبرَ اأ�شا�شًا مهمًا 

لنجاح الزراعة الع�شوية يف الإمارات. مما حدا بجهات الخت�شا�س اإىل دفع عجلة الإنتاج الع�شوي على 

كافة امل�شتويات خ�شو�شًا اإنتاج التمور الع�شوية واأ�شبح لدينا يف اإمارة اأبوظبي على وجه التحديد جتاربًا 

نا�شجًة اأخذت موقعها على خريطة الإنتاج الع�شوي وحققت جناحات رائعة على م�شتوى العامل حيث 

اأكدت اأن اإمارة اأبوظبي لديها جميع املقومات والأ�ش�س لإنتاج التمور الع�شوية.

وعليه فاإننا يف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ن�شم جهودنا اإىل كافة املوؤ�ش�شات املحلية يف دعم 

القت�شاد  �شعيد  على  اإ�شافية  قيمة  من  لها  ملا  الع�شوية  التمور  لإنتاج  الرامية  الزراعية  ال�شيا�شات 

الوطني والقيمة الغذائية لأفراد املجتمع.

فالزراعة الع�شوية هي جزء اأ�شا�شي من معادلة الإدارة املتكاملة للإنتاج الزراعي امل�شتدام التي من 

�شاأنها حماية البيئة وتوفري الغذاء الآمن لأن �شحة الإن�شان وبيئته املحيطة تعتب من اأهم الأولويات يف 

منظومة الأمن الغذائي والتخطيط ال�شرتاتيجي لدولة الإمارات.

وها نحن اليوم نحتفل بتكرمي الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يف دورتها الثالثة، فاإننا 

نعي قيمة هذه الرثوة وهذا املخزون الغذائي ال�شرتاتيجي وجندد حبنا لل�شجرة املباركة ونعمل على 

تنميتها وحمايتها وت�شجيع املزارعني على تو�شيع رقعة الأر�س املزروعة باأِ�شجار النخيل تنفيذًا واإقتداًء 

باأن  �شموه  لإميان  النخلة(  )راعي  اهلل(  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة  بتوجيهات 

الزراعة حياة وح�شارة، وهو القائل )الزراعة لي�شت جمرد لون اأخ�شر يهزم لون الرمال الأ�شفر ولكنها 

ارتباط بالأر�س وعلقة نبيلة واأ�شيلة مع تراب الوطن وعن�شر من اأهم عنا�شر ال�شتقرار اإذ ل ح�شارة 

ول تقدم بغري ا�شتقرار(.



وِّجها كعادتنا بحفل تكرمي  مع ختام الدورة الثالثة من اأعمال جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر التي ُنترَ

الفائزين بفئات اجلائزة اخلم�شة بح�شور ورعاية كرمية من �شمو ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان، وزير 

التعليم العايل والبحث العلمي، رئي�س جمل�س اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، ن�شعر بكثري من 

الفخر والعتزاز ملا حققناه يف الدورات ال�شابقة، وبكثري من امل�شوؤولية ملا ننوي حتقيقه يف الدورة الرابعة 

من اأعمال اجلائزة 2012. هي حمطة وفر�شة، حمطة و�شول القافلة اإىل نهاية مو�شمها الثالث نهدي فيها 

بكل فخر نتائج اأعمال الأمانة العامة للجائزة اإىل رئي�س جمل�س اأمنائها، وفر�شة ملراجعة ما مت اجنازه 

لر�شم اأفق جديد ي�شمو باجلائزة اإىل ف�شاء جديد من النجاح والتميز.

هذه الجنازات لن تاأت من فراغ بل من الرعاية ال�شامية التي حتظى بها موؤ�ش�شة اجلائزة من �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة )حفظه اهلل( ودعم الفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، واهتمام �شمو ال�شيخ من�شور 

بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، واملتابعة امل�شتمرة ل�شمو ال�شيخ نهيان 

مبارك اآل نهيان، وزير التعليم العايل والبحث العلمي، رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة. 

بل اإن هذا النجاح له اأي�شًا اإرث تاريخي يف الوجدان الوطني، فالنخلة هي رمز العطاء واخلري عند اأهل 

الإم��ارات، و�شر بقائهم وعامل من عوامل مت�شكهم وت�شبثهم بهذه الأر�س واإخل�شهم لها. فهي الغذاء 

ومورد الرزق، ا�شتمدوا منها كل متطلبات وم�شتلزمات حياتهم من اأدوات ي�شتخدمونها يف البيت واملزرعة 

والعمل بال�شوق اأو يف ال�شيد. لهذا كله ا�شتحقت اأن يطلق عليها ال�شجرة املباركة. 

كما ت�شري اإح�شائيات اجلائزة يف دورتها الثالثة اإىل الزيادة يف عدد املتقدمني كمًا ونوعًا مبختلف فئات 

اجلائزة و�شلت اإىل 95 % قيا�شًا بالدورة الثانية، وذلك بف�شل توجيهات ودعم �شمو ال�شيخ نهيان مبارك 

اآل نهيان، وزير التعليم العايل والبحث العلمي، رئي�س جمل�س الأمناء، مبا يحقق اأهدافها يف تعزيز الدور 

الريادي لدولة الإمارات العربية املتحدة عامليًا يف تنمية وتطوير البحث العلمي اخلا�س بالنخيل، وت�شجيع 

العاملني يف قطاع زراعة نخيل التمر من الباحثني واملزارعني واملنتجني وامل�شدرين واملوؤ�ش�شات واجلمعيات 

والهيئات املخت�شة، وتكرمي ال�شخ�شيات العاملة يف جمال نخيل التمر، على امل�شتوى املحلي، والإقليمي 

والدويل. 

 �أ.د. عبــد �لوهـــاب ز�يــد

 اأمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

امل�شرف العام

حمطـــة وفـر�ضـــة

كلمتنــا



معايير النشر بالمجلة

لمجلة  ومخصصًا  جديدًا،  المقال  يكون  1- أن 

الجائزة فقط، ولم يسبق نشره.

الحاسب  على  مطبوعًا  المقال  يكون  2- أن 

مذياًل  االنكليزية،  أو  العربية  باللغة  سواء  اآللي 

بالمصادر والمراجع المختصة.

3- تزويد البحوث والدراسات بالصور العلمية الالزمة 

Digital-High resolution ذات الجودة العالية

اإللكتروني  بالبريد  والصور  المقاالت  4-  ترسل 

)C.D( مع  أو ترسل ضمن قرص مدمج  للمجلة، 

نسخة ورقية مطبوعة على صندوق البريد.

 5- المجلة غير ملزمة بإعادة ما يصلها من مقاالت، 

إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

6-  للجائزة حق التصرف بصور المقاالت المنشورة 

في أي عدد.

7- يرسل الكاتب صورة شخصية مع سيرته الذاتية 

الهاتف  ورقم  الثالثي  االسم  فيها  موضحًا 

باإلضافة  البريد.  وصندوق  االلكتروني  والبريد 

إلى رقم حسابه في البنك الذي يتعامل معه 

المكافأة  إرسال  من  نتمكن  حتى  بلده  في 

المالي  النظام  وفق  النشر،  حال  في  المالية 

المعمول به في إدارة المجلة.

8- المقاالت الواردة في المجلة تعبر بالضرورة عن 

آراء كتابها وال تلزم الجائزة.     

يخضع  العدد  ضمن  العلمية  المواد  9- ترتيب 

العتبارات فنية.

محبي  لجميع  مفتوحة  المجلة  01- صفحات 

توطين  في  يساهم  بما  العالم  حول  النخلة 

المعرفة وبناء مجتمع مستدام.

    الشجرة المباركة
مجلة فصلية علمية متخصصة بالنخيل والتمور

الناشـر
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

  رخصة رقم 1/107006/23818
 المجلس الوطني لالعالم  - ابوظبي

الرقم الدولي للتصنيف
 ISBN978-9948-15-335-1

المجلد الثالث - العـدد األول
 ربيع األول 1432 هجري / مارس  2011  ميالدي

الرئيس الفخـري
سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

الرئيس الفخـري
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس مجلس أمناء الجائزة 

المشرف العام
الدكتور عـبد الوهـاب زايـد

أمـين عـام الجائزة

مـديـر التحـريـر
المهندس عـــــمـاد ســــعد

رئيس اللجـنة اإلعـالمـية
emadsaad126@gmail.com

المدير  القانوني
الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي

رئيس اللجنة المالية واإلدارية

تدقـيق لغـوي
    األستاذ محـمود بـدر

تصـوير ضـوئي

جاك جبور، نزار بلوط، أمجد درغام

تصميم وإخراج وطباعة

 صندوق بريد 111047 ابوظبي،
 اإلمارات العربية المتحدة
هاتف:  0097126333970

فاكس:  0097126333756 
 finelinead@hotmail.com
www.finelinead.ae

هيئة اإلشراف العلمي

الدكتور غالب علي الحضرمي
عميد كلية األغذية والزراعة 

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي
مدير إدارة الحدائق والمرافق الترفيهية

القطاع الجنوبي ـ بلدية مدينة العين

الدكتور حسن شبانة
الشبكة الدولية للنخيل  والتمور

مراسـالت المجـلة
ترسل كافة المواد العلمية والفنية بإسم 
رئيس اللجنة اإلعالمية مــديــــر التحــريـــر

على العنوان التالي:
 ص.ب: بريد 42781 أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف متحرك:  6979645 0097150
emadsaad126@gmail.com

www.kidpa.ae
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المقالة الثالثة

نهـيـان مبــارك 
يثمن جهود القيادة 
الحكيمـة في إنجـاح 

مهرجان اإلمارات الدولي 
الرابــع لنخـيــل التمـر 2010

في ختام أعمال المهرجان
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�آل نهيان وزير  �ل�شيخ نهيان مبارك  عرب �شمو 

�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �لرئي�س �لأعلى 

جلامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رئي�س جمل�س 

عن  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  �أمناء 

�ل�شمو  ل�شاحب  و�لتقدير  �ل�شكر  �آيات  �أ�شمى 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة 

�ل�شيخ  �شمو  �أول  �لفريق  و�ىل  �هلل(  )حفظه 

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

للنجاح  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 

�لدويل  �لإمار�ت  �لذي حققه مهرجان  �لكبري 

2010 برعاية  لنخيل �لتمر يف ن�شخته �لر�بعة 

نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 

�لرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س 

�ملتميزة  �حلكيمة  �لقيادة  جهود  �إىل  م�شريً� 

�لتمور  و�إنتاج  �لنخيل  زر�ع��ة  وتنمية  دعم  يف 

�لنخيل  قطاع  و�عتبار  �ل��دول��ة،  م�شتوى  على 

يف  �مل�شتد�مة  �لقت�شادية  �لتنمية  ركائز  �أحد 

�لإمار�ت، كما توجه بال�شكر �إىل كافة �جلهات 

فعاليات  �إجن���اح  يف  جهودهم  على  �ملنظمة 

للرقابة  �أبوظبي  جهاز  خ�شو�شًا  �ملهرجان 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  وجامعة  �لغذ�ئية 

وجمعية  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  وجائزة 

ذلك  ج��اء  ت��وري��ت.  و�شركة  �لنخلة  �أ���ش��دق��اء 

بت�شريح �شموه يف ختام �أعمال �ملهرجان �لذي 

��شت�شافته �لعا�شمة �أبوظبي خالل �لفرتة من 

22 لغاية 27 نوفمرب 2010 .

يف  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  كافة  �شموه  �شكر  كما 

وعار�س  �شركة  �ملائة  فاقت  و�لتي  �ملهرجان 

و�أجنبية،  عربية  دول���ة  ع�شر  خم�س  ميثلون 

م��ا ي��وؤك��د �ل���دور �ل��ري��ادي �ل���ذي ت��ت��ب��ووؤه دولة 

زر�عة  جم��ال  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 

�لنخيل و�إنتاج �لتمور وخدمة وتقدير �ل�شجرة 

�ملباركة و�لعاملني يف هذ� �لقطاع على �مل�شتوى 

�لدويل.

من جهته �أ�شاد �شعادة �لدكتور عبد �هلل �شعد 

�لعربية  �لإم�����ار�ت  جامعة  م��دي��ر  �خلنب�شي 

ذ�ت  و�لفعاليات  �لأن�شطة  باأهمية  �ملتحدة 

�لعالقة بالأطفال و�لعائالت �لتي �أ�شفت على 

يف  دوره  على  و�أك��دت  �إ�شافية  قيمة  �ملهرجان 

�أن  �عتبار  على  �ملحلي  �ملجتمع  وتنمية  خدمة 

�لجتماعية  �لثقافية  مكونات  من  هي  �لنخلة 

ملجتمع �لإمار�ت.

ز�يد  �ل��وه��اب  عبد  �لدكتور  �شعادة  عرب  كما 

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  عام  �أمني 

�شعادته  عن  للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 

�لأربع  ب��دور�ت��ه  �ملهرجان  حققه  �ل��ذي  للدور 

جزءً�  �لنخلة  تكري�س  يف  م�شى  عقد  خ��الل 

مبا  �لإم��ار�ت،  بدولة  �لجتماعية  �لثقافة  من 

�أك�شب �ملهرجان قيمة �إ�شافية وموقعًا متقدمًا 

بني �ملعار�س و�ملهرجانات �ملتخ�ش�شة بزر�عة 

م�شتوى  على  �لتمور  وت�شويق  و�شناعة  �لنخيل 

�ملنطقة و�لعامل.  
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جـائــزة خـليفــة 
تعلن أسماء الفائزين 

بدورتهــا الثـالثـة 2011

نهيان مبارك يثمن جهود الفائزين بالجائزة

بدعم خليفة بن زايد آل نهيان 
الجائزة تضاعف جهودها لتقدير كل 

عمل مميز في خدمة النخلة حول العالم

نهيان،  �آل  مبارك  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �أعرب 

رئي�س  �لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر 

لنخيل  �لدولية  خليفة  ج��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س 

�لتمر، عن تقديره للتوجيهات �ل�شامية ل�شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س 

�لدولة )حفظه �هلل( يف دعمه ورعايته جلائزة 

�جلائزة  دفع  ما  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة 

و�شلت  �لذي  �لريادي  موقعها  تتبو�أ  لكي  قدمًا 

و�أ�شاف  و�لدويل،  �لعربي  �مل�شتويني  على  �إليه 

�ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شخي  �ل��دع��م  ب��اأن  �شموه 

كان  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �لو�لد 

�جلائزة  ج��ه��ود  م�شاعفة  يف  �لأث���ر  كبري  ل��ه 

حول  �لنخلة  خدمة  يف  مميز  عمل  كل  لتقدير 

�أول  �لفريق  لإهتمام  �شموه  �أ�شار  كما  �لعامل، 

�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 

�أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 

يف �حت�شانه لل�شجرة �ملباركة ودعمه للزر�عة 

�شمو  وتقدير  �لدولة،  م�شتوى  على  و�ملز�رعني 

نائب رئي�س  �آل نهيان  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 

جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة. 

جاء ذلك خالل موؤمتر �شحفي عقده �لدكتور 

عبد �ل��وه��اب ز�ي��د �أم��ني ع��ام ج��ائ��زة خليفة 

 15 �لثالثاء  يوم  �شباح  �لتمر،  لنخيل  �لدولية 

باأبوظبي،  �لإم��ار�ت  ق�شر  يف   ،2011 فرب�ير 

�جلائزة  يف  �لفائزين  �أ�شماء  ع��ن  ل��الإع��الن 

حميد  هالل  �لدكتور  بح�شور  �لثالثة  بدورتها 

ورئي�س  �لأمناء  جمل�س  ع�شو  �لكعبي،  �شاعد 

و�لدكتور  باجلائزة،  و�ملالية  �لإد�ري��ة  �للجنة 

باجلائزة. �لعلمية  �للجنة  ع�شو  �شبانة  ح�شن 

�أ�شار فيه �إىل �لثقة �لكبرية و�لعتز�ز بامل�شتوى 

�لرفيع �لذي و�شلت �إليه �جلائزة خالل دورتها 

�ل�شيخ  �شمو  ورعاية  توجيهات  بف�شل  �لثالثة 

�لعايل  �لتعليم  وزير  نهيان،  �آل  مبارك  نهيان 

جائزة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  �لعلمي،  و�لبحث 
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خليفة �لدولية لنخيل �لتمر. و�أ�شاف �أمني عام 

�لعلمية  �للجنة  تقرير  على  بناء  �إن��ه  �جلائزة 

�جلائزة  بفئات  �مل�شاركة  �لأع��م��ال  وحتكيم 

�خلم�شة  بدورتها �لثالثة، و�عتماد �شمو �ل�شيخ 

نهيان مبارك �آل نهيان فكانت �لنتائج :

�لفئة �لأوىل: فئة �لبحوث و�لدر��شات �ملتميزة 

يف جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور.

�لفائز �لأول: �مل�شروع �لدر��شي للمركب �جليني 

�مل�شًلم/ �شقر  بن  �إبر�هيم  �لتمر/د.  لنخيل 

�ل�شعودية.

�مل��ي��ك��ور�ي��ز� لتطوير  �أه��م��ي��ة  �ل��ث��اين:  �ل��ف��ائ��ز 

للزر�عة  �ل����دويل  �ل��ن��خ��ي��ل/�مل��رك��ز  �إن��ت��اج��ي��ة 

�مللحية/ �لإمار�ت.

�لفئة �لثانية: فئة �ملنتجون �ملتميزون يف جمال 

زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور. 

�لفائز �لأول: �ملزرعة �لنموذجية لإنتاج �لتمور 

/ د. عبد�هلل حممد عرعر/�ململكة �لأردنية.    

بدولة  �لن�شيجية  �مل�����ز�رع  �ل���ث���اين:  �ل��ف��ائ��ز 

�لكويت/م. عبد�لوهاب �لنقي/�لكويت.

يف  متميزة  تقنية  �أف�شل  فئة  �لثالثة:   �لفئة 

جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور.

�لفائز �لأول: مت حجب �جلائزة.

�لفائز �لثاين: جهاز �لك�شف عن �شو�شة �لنخيل 

�لدفاع  ب���وز�رة  �لهند�شية  �حلمر�ء/�لهيئة 

�مل�شرية/جمهورية م�شر �لعربية.

يف  تنموي  م�شروع  �أف�شل  يف  �لر�بعة:  �لفئة 

جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور.

بدولة  �لنخيل  تنمية  م�شروع  �لأول:  �لفائز 

ناميبيا/�شركة �لظاهرة �لزر�عية/�لإمار�ت.

�لفائز �لثاين: م�شاريع تنمية وتطوير �لنخيل/

و�ل�شمكية/�شلطنة  �لزر�عية  �لتنمية  �شندوق 

عمان.

يف  �ملتميزة  �ل�شخ�شية  فئة  �خلام�شة:  �لفئة 

جمال زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور. 

�لفائز بلح�شان حممد/�ململكة �ملغربية

�أول يح�شل على مبلغ مايل  فائز  �أن كل  علمًا 

و�شهادة  تذكاري  ودرع  300,000دره���م  ق��دره 

تقدير ، و200,000درهم للفائز �لثاين مع درع 

و�شهادة تقدير.

اإح�صائيات اجلائزة:

�شاعد  حميد  هالل  �لدكتور  �أو�شح  جهته  من 

�للجنة  رئي�س  �لأمناء  جمل�س  ع�شو  �لكعبي، 

�لإد�ري�����ة و�مل��ال��ي��ة ب���اأن ه��ذه �ل����دورة متيزت 

مبجموعة من �لنقاط �لأ�شا�شية �أبرزها زيادة 

)من   %  95 �إىل  و�شلت  حتى  �ملتقدمني  ع��دد 

67 مر�شحًا �إىل 131 مر�شحًا( قيا�شًا بالدورة 

فئة  �شجلت  فقد  �لفئات  �شعيد  وعلى  �لثانية، 

زر�عة  �ملتميزة يف جمال  و�لدر��شات  �لبحوث 

�رتفاعًا  غ��ريه��ا  ع��ن  �لتمور  و�إن��ت��اج  �لنخيل 

ملحوظًا وقدره 40 % )من 40 مر�شحًا �إىل 67 

م�شروع  �أف�شل  فئة  �شجلت  حني  يف  مر�شحًا( 

�لتمور  و�إنتاج  �لنخيل  زر�عة  جمال  يف  تنموي 

 12 % )من   47 وقدرها  و�عدة  زيادة  م�شاركة 

�أف�شل  فئة  وع��ن  مر�شحًا(   23 �إىل  مر�شحًا 

و�إنتاج  �لنخيل  زر�عة  جمال  يف  متميزة  تقنية 

% )من   58 وقدرها  زيادة  �شجلت  فقد  �لتمور 

7 مر�شحني �إىل 17 مر�شحًا( وعن فئة �أف�شل 

و�إنتاج  �لنخيل  زر�ع��ة  جمال  يف  متميز  �إنتاج 

% )من   90 وقدرها  زيادة  �شجلت  فقد  �لتمور 

�أف�شل  فئة  وعن  مر�شحني(   10 �إىل  مر�شح   1

�لنخيل  زر�ع���ة  جم��ال  يف  متميزة  �شخ�شية 

و�إنتاج �لتمور فقد �شجلت زيادة وقدرها 50 % 

)من 7 مر�شحني �إىل 14 مر�شحًا(. 

من جهة �أخرى نرى باأن ح�شة �لدول �لعربية 

قد  �جل��ائ��زة  بفئات  �مل�����ش��ارك��ات  جممل  م��ن 

و�شلت �إىل ما ن�شبته 90 % )118 م�شاركًا من 

10 % لبقية دول �لعامل  131 م�شارك( و  �أ�شل 

)13 م�شاركًا من �أ�شل 131 م�شاركًا(. 

�شعادة  ���ش��دد  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  خ��ت��ام  ويف 

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  عام  �أمني 

على �أهمية دعم �شمو �ل�شيخ نهيان مبارك �آل 

�لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزير  نهيان، 

رئي�س جمل�س �أمناء �جلائزة، لأهد�ف �جلائزة 

�لتي تطمح �إىل حتقيقها و�أبرزها تعزيز �لدور 

�لريادي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة عامليًا 

�خلا�س  �لعلمي  �ل��ب��ح��ث  وت��ط��وي��ر  تنمية  يف 

زر�عة  قطاع  يف  �لعاملني  وت�شجيع  بالنخيل، 

نخيل �لتمر من �لباحثني و�ملز�رعني و�ملنتجني 

و�لهيئات  و�جلمعيات  و�ملوؤ�ش�شات  و�مل�شدرين 

يف  �لعاملة  �ل�شخ�شيات  وت��ك��رمي  �ملخت�شة. 

�ملحلي،  �مل�شتوى  على  �ل��ت��م��ر،  نخيل  جم��ال 

و�لإقليمي و�لدويل.
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نهيان  �آل  مبارك  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  برعاية 

رئي�س  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر 

لنخيل  �لدولية  خليفة  ج��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س 

خليفة  جلائزة  �لعامة  �لأمانة  �فتتحت  �لتمر 

معر�س  �أم�����س  �شباح  �لتمر  لنخيل  �ل��دول��ي��ة 

�لأعمال �لفائزة و�ملتميزة يف �مل�شابقة �لدولية 

�لعامل(  عيون  يف  )�لنخلة  �لنخلة  لت�شوير 

بح�شور  بابوظبي،  �لوطني  �مل�شرح  �شالة  يف 

عام  �أم��ن  ز�ي��د  �لوهاب  عبد  �لدكتور  �شعادة 

�جلائزة و�شعادة عبد �هلل �شامل �لعامري مدير 

�إد�رة �لثقافة و�لفنون يف هيئة �أبوظبي للثقافة 

�إد�رة  مدير  �لزعابي  وليد  و�شعادة  و�ل��ر�ث 

معرض فني لألعمال 
الفـائــزة والمتــميــزة 
في مسابقة النخــلة 
في عـيــون العــالــم

برعاية سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 

نهيان مبارك: العدسة تؤصل العالقة 
بين اإلنسان ومفردات البيئة

و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  يف  و�لفنون  �ل��ر�ث 

وح�شد  بامل�شابقة  و�لفائزين  �ملجتمع،  وتنمية 

�لت�شوير  وه����و�ة  �ل��ن��خ��ل��ة  حم��ب��ي  م��ن  ك��ب��ر 

�لفوتوغر�يف بالإمار�ت و�ملنطقة.

وعقب �لفتتاح و�لطالع على �لأعمال �لفائزة 

�لأمانة  كرمت  باملعر�س،  �مل�شاركة  و�ملتميزة 

�لثالث  باملر�كز  �لفائزين  للجائزة  �لعامة 

�أحمد  بن  �لأول عمر  باملركز  فاز  �لأوىل حيث 

بن �شيف �لبو�شعيدي من �شلطنة عمان ، وفاز 

من  �ل�شوي�س  فهد  بن  علي  رنا  �لثاين  باملركز 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية، وفاز باملركز �لثالث 
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1160 صورة أظهرت الحب الكبير في عيون 305 
مشارك يمثلون 38 دولة حول العالم

�لعربية  �ململكة  م��ن  �ل�شيخان  علي  يا�شر 

�ل�شعودية.

�لثانية  ن�شختها  يف  �مل�شابقة  �شهدت  حيث 

مناف�شة حادة �شارك فيها حو�يل 1160 �شورة 

وهاو  حم��رف  م�شور   305 بعد�شة  �أخ���ذت 

ميثلون 38 دولة حول �لعامل. 

به �شعادة  �أدىل  جاء ذلك يف ت�شريح �شحفي 

جائزة  عام  �أم��ن  ز�ي��د  �لوهاب  عبد  �لدكتور 

�فتتاح  عقب  �لتمر  لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة 

�شمو  بتوجيهات  نعمل  نحن  و�أ�شاف  �ملعر�س، 

�لتعليم  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  نهيان  �ل�شيخ 

�أمناء  جمل�س  رئي�س  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 

تاأ�شيل  �لتمر يف  لنخيل  �لدولية  جائزة خليفة 

�لعالقة بن �لإن�شان ومفرد�ت بيئته وخ�شو�شًا 

�ل���ال حم��دود  �ل��ت��م��ر، ودع��م��ه  ���ش��ج��رة نخيل 

�لت�شوير  فن  توظيف  عرب  �ملباركة  لل�شجرة 

�ل�شوئي كو�شيلة لتنمية وعي �جلمهور باأهمية 

لتبادل  �أرح��ب  ف�شاء  وخلق  �لنخيل.  �شجرة 

)ه��و�ة  �ل�شوئين  �مل�شورين  ب��ن  �خل���رب�ت 

وحم��رف��ن( من كافة �أن��ح��اء �ل��ع��امل. و�إب��ر�ز 

ل�شجرة  و�لر�ثية  و�لبيئية  �ل�شياحية  �ملقومات 

�لفوتوغر�فية  �ل�شورة  خالل  من  �لتمر  نخيل 

وت�شجيع �رتباط �لإن�شان بالأر�س و�لزر�عة.

�لأمانة  �أطلقتها  �مل�شابقة  هذه  �أن  �إىل  م�شرً� 

مع  بالتعاون   2009 �لعام  يف  للجائزة  �لعامة 

�لفوتوغر�يف  للت�شوير  �لدولية  �أبوظبي  ر�بطة 

�لت�شوير  جم����ال  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  ���ش��ك��ل��ت 

�لثانية  ن�شختها  يف  �شارك  حيث  �ملتخ�ش�س. 

  %  26 وق��دره��ا  نوعية  ب��زي��ادة  ���ش��ورة   1160

حول  دول���ة   38 ميثلون  م�شور   305 قدمها 

�لعامل )18 دولة عربية، 20 دولة �أجنبية( �أي 

بزيادة �إجمالية بعدد �لدول وقدرها 47 % . يف 

�مل�شورين  عدد  يف  ملحوظة  زي��ادة  جند  حن 

�لإمار�تين وقدرها 45 %. بينما جند �أن ن�شبة 

يف   %  62 بن�شبة  ز�دت  قد  �لن�شائية  �مل�شاركة 

�لن�شخة �لثانية وهكذ�... 

كما �أع���رب ���ش��ع��ادة �أم���ن ع��ام �جل��ائ��زة عن 

عيون  يف  مل�شه  �ل���ذي  �لكبر  للحب  �شعادته 

�لعامل  دول  خم��ت��ل��ف  م��ن  �ل��ن��خ��ل��ة  م�����ش��وري 

من  �لكبر  �لعدد  �إىل  �إ�شافة  لها،  وتقديرهم 

�مل�شاركن يف �مل�شابقة يف دورتها �لثانية مقدرً� 

�جلهود �ملبذولة من قبل �مل�شورين �مل�شاركن 

هو�ة وحمرفن. 

�شامل  �هلل  عبد  �شعادة  �أع��رب  فقد  جانبه  من 

�إد�رة �لثقافة و�لفنون يف هيئة  �لعامري مدير 

للنجاح  تقديره  عن  و�ل��ر�ث  للثقافة  �أبوظبي 

�لكبر �لذي حققته �مل�شابقة يف ن�شختها �لثانية 

وقال باأن هذه �لدورة ل�شك تعترب �أكرث جناحًا 



 

12

متقدمًا  موقعًا  ب�شرعة  �أخ��ذت  حيث  �لنخلة 

�لفوتوغر�يف  للت�شوير  �لدولية  �مل�شابقات  بن 

�لكبرة  و�جلهود  �لتي متثلها  للجهات  بالنظر 

�لتي تبذل لإجناحها.

نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
بالتعاون مع 

رابطة أبوظبي الدولية للتصوير الفوتوغرافي

بالنظر  م�شاركة، خا�شة  و�أو�شع  و�أن�شج خربة 

�إىل �لنجاحات �ملتو�لية �لتي حترزها �لنخلة يف 

�حلياة �لعامة للمجتمع �ملحلي بالإمار�ت على 

كافة �ل�شعد و�مل�شتويات بدءً� من مهرجان ليو� 

و�لتمر  للنخيل  �لإمار�ت  �إىل مهرجان  للتمور، 

�لفريق  يوليها  �لتي  و�لرعاية  �لعناية  بف�شل 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أول 

للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 

�مل�شلحة لكل ما له �شلة بدعم �لهوية �لوطنية. 

�لعامة  �أعرب عن تقديره و�شكره لالأمانة  كما 

�لتمر على هذه  لنخيل  �لدولية  جلائزة خليفة 

وتعزيزً�  للنخلة  تقديرهم  تعك�س  �لتي  �ملبادرة 

�لوطن  ذ�ك��رة  �إغناء  يف  �مل�شور  عد�شة  ل��دور 

�لتنمية  بر�مج  ودع��م  �لوطني  تر�ثه  و�إح��ي��اء 

�مل�شتد�مة بكل �أبعادها. 

�لكبر  �ل�شكر  للجائزة  �لعام  �لأمن  وجه  كما 

�ملجتمع  وتنمية  و�ل�شباب  �لثقافة  وز�رة  �إىل 

عرب  للمعر�س  ورعايتهم  �لطيب  دعمهم  على 

�لأعمال  لعر�س  �لوطني  �مل�شرح  �شالة  تقدمي 

�لفائزة و�ملتميزة يف �مل�شابقة، و�ل�شكر مو�شول 

ور�بطة  و�ل���ر�ث  للثقافة  �أبوظبي  هيئة  �إىل 

و�إىل  �لفوتوغر�يف  للت�شوير  �لدولية  �أبوظبي 

جلنة �لتحكيم �لتي بذلت جهدً� كبرً� وتعاملت 

بدقة و�شفافية عالية مع كافة �ل�شور �مل�شاركة، 

لت�شوير  �لدولية  �مل�شابقة  باأهمية هذه  م�شيدً� 
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إحصائيات 2011
305 م�شارك )246 عرب + 59 �أجانب( من 38 دولة )18 عرب + 20  �أجانب(  عدد 

�ل�شور 1160  �شورة، عدد  �لذكور 210 + عدد �لإناث 95
182 م�شارك )176 عرب+ 6 �أجانب( من 20 

دولة )15 عرب + 5 �أجانب(  عدد �ل�شور 858 

�شورة ، عدد �لذكور 146 + عدد �لإناث 36  الدول العربية

الدول االجنبية

إحصائيات 2010

جلنة الفرز الأويل:

عبد �هلل عمر، �شلطان كر�ين، �شو�شن خمي�س،  

فاطمة �ملن�شوري، عماد �شعد

جلنة التحكيم الر�سمية: 

حاجي،  نا�شر  �لطنيجي،  عي�شى  عبا�س،  بدر 

فاطمة �ملن�شوري، عماد �شعد

الدولة

1�ليمن

83�ل�شعودية

13�لبحرين

12�لع�ر�ق

9فل�شطين

9�شورية

الدولة

1بالرو�شيا

1نيبال

1نيوزيالند

13�له�ند

1�شنغافور�

3كن�د� 

1�ألمانيا

النسخة االولى 2010  - النسخة الثانية 2011

خالصة المشاركين في مسابقة النخلة في عيون العالم

الدولة

32�لإمار�ت

58�ل�شعودية

16�لبحرين 

7�لع�ر�ق

4فل�شطين

13�شورية 

26م�ش�ر

3لي�بيا

1�لأردن

1قط�ر

9�شلطنة عمان

1تون��س

1�لكوي�ت

3�لجز�ئ�ر

1لب�نان

1�لهند

1�أوكر�نيا

1كند�

1�يطاليا

2بريطانيا

�لزيادة %20102011النــــوع

 40 %182303�إجمالي عدد �لم�شاركين

 31 %146210عدد �لم�شاركين / ذكور

 62 %3695عدد �لم�شاركين / �إناث

28  %176246عدد �لم�شاركين �لعرب

90  %659عدد �لم�شاركين �لأجانب

45  %3258عدد �لم�شاركين )�لمو�طنين(

47  %2038�إجمالي عدد �لدول �لم�شاركة

17  %1518عدد �لدول �لعربية

75  %520عدد �لدول �لأجنبية

26  %8581160�إجمالي عدد �ل�شور �لم�شاركة

45 %25 %ن�شبة �لإناث للذكور

الدولة

19م�ش�ر

3�لمغرب

2�لجز�ئر

58�لإمار�ت

2قطر

1تون�س

الدولة

1�ل�شود�ن

10�لكويت

10�شلطنة عمان

11�لأردن

1لبنان

1ليبيا

الدولة

1باك�شتان

1ملدوفيا

1�أندوني�شيا

1فرن�شا

1بلجيكا

8�لفلبين

1ماليزيا

الدولة

14بريطانيا

1�وكر�نيا

3�أمريكا

1�يرلند�

1�إير�ن

2جنوب �إفريقيا
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أبوظبي استضافت 
»سيال الشرق األوسط« 

لألغذية ومهرجان 
اإلمارات الدولي الرابع 

للنخيل والتمر 2010

برعاية منصور بن زايد آل نهيان

جامعة اإلمارات وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 
تستمد رؤيتها من حكمة صاحب السمو 

رئيس الدولة )حفظه اهلل(
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نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  �فتتح 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة 

للرقابة  �أبوظبي  جهاز  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

فعاليات  للمعار�س  �أبوظبي  �لغذ�ئية يف مركز 

�لغذ�ئية  �ل�صناعات  ملعر�س  �لأوىل  �ل���دورة 

ومهرجان  �لأو���ص��ط(  �ل�صرق  )�صيال  �لعاملي 

و�لذي  و�لتمر  للنخيل  �لر�بع  �لدويل  �لإمار�ت 

نظمه جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية بالتعاون 

مع �صركة )تاريت ميديا( خالل �لفرتة من 22 

�صمو  �لفتتاح  و�صهد   .2010 نوفمرب   24 حتى 

�لتعليم  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  نهيان  �ل�صيخ 

�لعايل و�لبحث �لعلمي �لرئي�س �لأعلى جلامعة 

�أمناء  �ملتحدة رئي�س جمل�س  �لعربية  �لإمار�ت 

جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر. وعدد من 

وكبار  �لدبلوما�صي  �ل�صلك  و�أع�صاء  �مل�صوؤولني 

�ل�صخ�صيات.

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  وق��ال 

حضور فاعل لجامعة االمارات وجائزة خليفة في مهرجان اإلمارات 2010

للتعريف  م��ه��م��ة  ف��ر���ص��ة  مي��ث��ل  �مل��ع��ر���س  �إن 

حققته  �ل��ذي  و�لإن�صاين  �حل�صاري  بالإجناز 

ل�صاحب  �لثاقبة  �لروؤى  بف�صل  �أبوظبي  �إمارة 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو 

من  �مل�صتمرة  و�ملتابعة  �هلل(  )حفظه  �لدولة 

ز�يد  بن  حممد  �ل�صيخ  �صمو  �أول  �لفريق  قبل 

�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�صلحة.

من  “�صيال” هو  معر�س  “�إن  �صموه  و�أ�صاف 

�أ�صهر �ملعار�س �ملتخ�ص�صة يف جمال �لأغذية 

يف �لعامل و�أن تنظيمه للمرة �لأوىل يف �ل�صرق 

�لأو�صط ميثل فر�صة كبرية لت�صليط �ل�صوء على 

جهود �أبوظبي �لر�مية �إىل تعزيز �ملعرفة و�لوعي 

يف كل ما يت�صل ب�صالمة �لغذ�ء و�لأمن �لغذ�ئي 

تت�صابق  �لتي  �لأولويات  �أهم  من  ذلك  باعتبار 

�مل�صتويات  �أف�صل  لتحقيق  فيها  �ل��ع��امل  دول 

�لعاملية  �أرقى �ملعايري و�ملقايي�س  �إىل  و�لو�صول 

يف هذ� �ملجال” . و�أكد �صموه �أهمية �ل�صتثمار 

�لغذ�ئي �صو�ء يف  يف �ملجالت �ملت�صلة بالأمن 

�لغذ�ئية، م�صددً� على  �ل�صناعات  �أو  �لزر�عة 

حموريًا  دورً�  �خلا�س  �لقطاع  يلعب  �أن  �أهمية 

يف هذ� �جلانب عرب تبني �ل�صتثمار يف م�صاريع 

ذ�ت قيمه م�صافة للمجتمع .

�ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  �صمو  �صهد  كما 

وزير �صوؤون �لرئا�صة �فتتاح مهرجان �لإمار�ت 

نظمه  و�ل��ذي  و�لنخيل  للتمور  �لر�بع  �ل��دويل 

جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وجائزة خليفة 

�لنخلة  �أ�صدقاء  وجمعية  �لتمر  لنخيل  �لدولية 

�لغذ�ئية  للرقابة  �أبوظبي  جهاز  مع  بالتعاون 

 22 من  �لفرتة  خالل  ميديا(  )تاريت  و�صركة 

معر�س  مع  بالتز�من   2010 نوفمرب   27 حتى 

�صيال �ل�صرق �لأو�صط. 
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عار�س   100 من  �أك��ر  �ملهرجان  يف  و���ص��ارك 

ميثلون 15 دولة حول �لعامل حيث يعد �ملعر�س 

�لعامل  تعرف  ح�صارية  تر�ثية  تظاهرة  مبثابة 

من  ج��زءً�  باعتبارها  و�لنخيل  �لتمور  باأهمية 

�ملو�رد  وكاأحد  و�لجتماعي  �لثقايف  �مل��وروث 

وتطويرها  وت�صنيعها  ��صتثمارها  ميكن  �لتي 

ويجعلها  �لقت�صادية  و�أهميتها  يتنا�صب  مبا 

مكونًا مهمًا يف �صناعة �لغذ�ء �لعاملية.

وتفقد �صموه و�حل�صور �أق�صام و�أجنحة �ملعر�س 

�ملختلفة و�طلع على �آخر �مل�صتجد�ت و�لتقنيات 

�ل�صناعات  جم��ال  يف  �مل�صتخدمة  �حلديثة 

حيث  و�لتمر  بالنخيل  �ل�صلة  ذ�ت  �لغذ�ئية 

�لعاملية  �لتجارية  �ل��ع��الم��ات  ك��ربى  تتو�جد 

�لر�ئدة يف هذ� �ملجال.. كما تفقد �صموه عددً� 

من �لأجنحة �لوطنية.

�ملحلية  �ل�����ص��رك��ات  مب�صاركة  �صموه  و�أ���ص��اد 

و�لوطنية و�لعربية معتربً� �أن مهرجان �لإمار�ت 

�لدويل �لر�بع للنخيل و�لتمر يتيح �لفر�صة لكل 

�لإطالع  �لتمور  ب�صناعة  و�ملهتمني  �ملخت�صني 

على كل ما هو جديد يف هذ� �ملجال.

و�أثنى �صموه على دقة �لتنظيم و�صال�صة �لو�صول 

�إىل �لأجنحة ومن�صات �لعر�س ما ي�صهل على 

كبري..  بارتياح  �ملعرو�صات  م�صاهدة  �لز�ئر 

�صباب  �أن  �إىل  �ل�صياق  ه��ذ�  يف  �صموه  م�صريً� 

�لوطن باتو� على خربة ودر�ية و��صعة بالإد�رة 

�أيًا كان ويف  �لعمل  و�إتقان  و�لت�صغيل  و�لتنظيم 

�أي قطاع ما يعزز مكانة �لدولة �إقليميًا وعامليًا 

وي�صعها على ر�أ�س قائمة �لدول �ملف�صلة عامليًا 

�ل�صناعية  و�ل�صركات  �مل�صتثمرين  �أو�صاط  يف 

�لتجارية ورجال �ملال و�لأعمال.

التنمية  معادلة  يف  مهم  جزء  النخلة 

امل�ستدامة 

وزير  نهيان  �آل  مبارك  نهيان  �ل�صيخ  �صمو  �أكد 

�لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي �لرئي�س �لأعلى 

جلامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رئي�س جمل�س 

�أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر.. �أن 

مهرجان �لإمار�ت �لدويل �لر�بع للنخيل و�لتمر 

ميثل حمطة مهمة من حمطات �لعطاء و�لتميز 

يف هذ� �ملجال على م�صتوى �ملنطقة.

�لإمار�ت  �أنباء  لوكالة  ت�صريح  يف  ذلك  جاء 

�أن  �إىل  خالله  �أ���ص��ار  �ملهرجان  �فتتاح  عقب 

لالإمار�ت  �لريادي  �ل��دور  يعك�س  �لو�صع  هذ� 

يف خدمة هذه �ل�صجرة �ملباركة �إقليميًا ودوليًا 

و�لعتناء بها و�لإكثار من زر�عتها بف�صل دعم 

�لقيادة �حلكيمة ل�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل(. 

�لزر�عة  قطاع  تويل  �لإم��ار�ت  �إن  �صموه  وقال 

خا�س  ب�صكل  �لتمر  نخيل  وزر�ع��ة  عام  ب�صكل 

�لدولة  �أ�صحت  حتى  ومتميزً�  خا�صًا  �هتمامًا 

�لأول بني  �ملركز  �ل�صيا�صة �حلكيمة يف  بف�صل 

�لدول �لز�رعة لأكرب عدد من �أ�صجار �لنخيل.

ولفت �إىل �أن �صجرة نخيل �لتمر �صكلت حمور 

بف�صل  لالإمار�ت  �لزر�عية  �ل�صيا�صة  �هتمام 

�لقيادة �لر�صيدة ل�صاحب �ل�صمو رئي�س �لدولة 

ودعم �لفريق �أول �صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

�إىل �صموهما  �ل�صكر  �مل�صلحة.. موجهًا  للقو�ت 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  و�إىل 

نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة 

لهتمامهم ورعايتهم هذ� �ملهرجان.

فر�صة  مي��ث��ل  �مل��ه��رج��ان  �أن  ���ص��م��وه  و�أ����ص���اف 

لتبادل �خلرب�ت و�لآر�ء بني �ملز�رعني و�ملنتجني 

و�إنتاج  �لنخيل  ب��زر�ع��ة  و�ملخت�صني  و�لعلماء 

�إىل  �ل�صدد  م�صريً� يف هذ�  �لعامل..  �لتمور يف 

�آل  �صلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�صيخ  ل��ه  �ملغفور  جهود 

نهيان )رحمه �هلل( �لتي بذلها يف زر�عة �لنخيل 

و�هتمامه �ل�صخ�صي بذلك  قبل ن�صف قرن.

جامعة الإمارات

من جهته قال �لدكتور عبد �هلل �صعد �خلنب�صي 

�إن   �ملتحدة..  �لعربية  �لإم��ار�ت  جامعة  مدير 

منصور بن زايد: دور محوري للقطاع الخاص 
                                 في مشاريع القيمة المضافة



20
س 11

مار
 - 

كة
بار

لم
ة ا

جر
ش

ال

17

فخر  �ل��دو�م  على  تعك�س  �لتمر  نخيل  �صجرة 

�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  و�صعب  قيادة  و�عتز�ز 

�مل��ت��ح��دة ح��ي��ث �ح��ت��ل��ت ه���ذه �ل�����ص��ج��رة موقع 

كل  ك�صت  �لتي  �لأ�صجار  باقي  بني  �ل�صد�رة 

�أك��رب دول��ة يف  �أ�صبحت  �لتي  �أر���س �لإم���ار�ت 

�لأرقام  بذلك  حمطمة  �لنخيل  �أ�صجار  زر�عة 

�لقيا�صية يف عدد �لأ�صجار �ملزروعة بني باقي 

�ملباركة  �ل�صجرة  �أن  و�أ���ص��اف  �ل��ع��امل.  دول 

�لنفط  قبل  م��ا  منذ  �لعطاء  م�صرية  و�ك��ب��ت 

قلوب  مكانة خا�صة يف  ت�صغل  فهي  �لآن  وحتى 

�أبناء �لإم��ار�ت مما يوؤكد عالقتهم �لقوية مع 

مفرد�ت �لبيئة �ملحلية.

وقال �إنه على مدى �أكر من ن�صف قرن م�صى 

�آل  �صلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�صيخ  ل��ه  �ملغفور  �أوىل 

للتنمية  كبرية  �أهمية  ثر�ه(  �هلل  نهيان )طيب 

ب�صكل  �لنخيل  و�صجرة  ع��ام  ب�صكل  �لزر�عية 

خا�س وها نحن �ليوم جندد عهد �لوفاء لنهجه 

حتت �لقيادة �حلكيمة ل�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه 

�هلل(.

و�أ�صاف �أن �لنخلة حتظى �أي�صًا بدعم �لفريق 

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �صمو  �أول 

للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل 

�مل�صلحة، و�هتمام �صمو �ل�صيخ من�صور بن ز�يد 

مبارك  نهيان  �ل�صيخ  �صمو  ومتابعة  نهيان  �آل 

�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  نهيان وزير  �آل 

�لعربية  �لإم����ار�ت  جلامعة  �لأع��ل��ى  �لرئي�س 

خليفة  ج��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  �ملتحدة 

نهيان مبارك آل 
نهيان: النخلة جزء 

مهم في معادلة 
التنمية المستدامة 

لمجتمع اإلمارات
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�لدولية لنخيل �لتمر مما ميثل لنا وعدً� وعهدً� 

نهتدي به يف م�صريتنا �لزر�عية مع �لنخلة من 

�أجل حتقيق معادلة �لتنمية �مل�صتد�مة للمجتمع 

�ملحلي بالإمار�ت.

تاريخ املهرجان

و�أ�صاف مدير جامعة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

هذ�  يف  جديدة  لي�صت  �جلامعة  م�صاركة  �أن 

�حلدث �لدويل �ملهم فبني �لأم�س و�ليوم �صت 

�صنو�ت، وخالل �لفرتة بني )14 - 16 دي�صمرب 

وم�صنعي  ملنتجي  �لأول  �ملعر�س  كان   )2004

�لعربية  �لإم��ار�ت  جامعة  نظمته  �لذي  �لتمور 

�صمو  برعاية  �لنخلة  �أ�صدقاء  �ملتحدة وجمعية 

و�حت�صنته  نهيان  �آل  م��ب��ارك  نهيان  �ل�صيخ 

مدينة �لعني.. بينما خالل �لفرتة من )7 �إىل 

على  �أبوظبي  مدينة  كانت   )2006 نوفمرب   11

�لثاين  �ل���دويل  �لإم����ار�ت  معر�س  م��ع  م��وع��د 

لنخيل �لتمر. ويف )22 �إىل 26 �أكتوبر 2008( 

ن�صخته  يف  �ل��ع��ني  م��دي��ن��ة  �إىل  �حل���دث  ع���اد 

�لثالثة.

مب�صماه  �لر�بعة  ن�صخته  يف  �ملهرجان  و�نطلق 

�لر�بع  �ل��دويل  �لإم���ار�ت  )مهرجان  �جلديد 

 27 �إىل   22 من  �لفرتة  خ��الل  �لتمر(  لنخيل 

�لوطني  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف   2010 ن��وف��م��رب 

للمعار�س ب�صفته �حلدث �لدويل �لأبرز �ملعني 

م�صتوى  على  �لتمور  و�إن��ت��اج  �لنخيل  ب��زر�ع��ة 

منطقة �ل�صرق �لأو�صط و�صمال �أفريقيا برعاية 

نائب  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �صوؤون �لرئا�صة.

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر

ز�يد  �ل��وه��اب  عبد  �لدكتور  �أ���ص��اد  جانبه  من 

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  عام  �أمني 

باهتمام  للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س 

ودعم �صمو �ل�صيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير 

جمل�س  رئي�س  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم 

�للتز�م  موؤكدً�  �ملهرجان  لهذ�  �أمناء �جلائزة 

�لأهد�ف  �نطالقًا من  �لقطاع  بهذ�  بالنهو�س 

من  �مل�صتمدة  وروؤيتها  للجائزة  �ل�صرت�تيجية 

حكمة ر�عي �جلائزة وموؤ�ص�صها �صاحب �ل�صمو 

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�صيخ خليفة 

)حفظه �هلل(.

و�لفعاليات  �لأن�صطة  �إىل  ز�يد  �لدكتور  و�أ�صار 

جلنتها  خ��الل  من  �جلائزة  بها  ت�صارك  �لتي 

�لأديب  �أب��و  ندى  �لأ�صتاذة  باإ�صر�ف  �لثقافية 

�ملعرفة  و�ح��ة  مثل  عبا�س،  منال  و�ملهند�صة 

وهي عبارة عن و�حة و��صرت�حة لزو�ر و�صيوف 

و�لثقايف  �مل��ع��ريف  مبحتو�ها  غنية  �مل��ه��رج��ان 

�ملهرجان  زو�ر  خمتلف  وت�صتهدف  و�لرتفيهي 

معلومات  فيها  وت��ق��دم  و�ل�صغار  �لكبار  م��ن 

وفو�ئد  �لنخيل  زر�ع����ة  ع��ن  ت��ر�ث��ي��ة  ثقافية 

�لتمور.

هيئة اأبوظبي للثقافة والرتاث

يف  و�ل���رت�ث  للثقافة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  �صاركت 

�لر�بع  �ل���دويل  �لإم����ار�ت  مهرجان  فعاليات 

للمعار�س.  �أب��وظ��ب��ي  مب��رك��ز  و�لتمر  للنخيل 

�ملهرجان  يف  جناحها  �صمن  �لهيئة  وعر�صت 

مل��الم��ح �ل���رت�ث �لإم���ار�ت���ي �لأ���ص��ي��ل، خا�صة 

للجناح.  �ملميز  �لرت�ثي  �لت�صميم  خالل  من 

وقدمت �لهيئة للزو�ر معلومات مف�صلة و�صرحًا 

حول �أبرز م�صاريعها �لرت�ثية و�لثقافية، خا�صة 

�لقبي�صي  للرطب. وقال عبد�هلل  ليو�  مهرجان 

�أبوظبي للثقافة  �إد�رة �لت�صال يف هيئة  مدير 

ورعايتها  ودعمها  �لهيئة  م�صاركة  �إن  و�لرت�ث 

لهذ� �ملهرجان تاأتي �صمن �إ�صرت�تيجية �لهيئة 

يف جمال حماية �ملوروث ورعاية �لرت�ث �ملعنوي 

�لفعاليات  خ���الل  م��ن  وذل���ك  خ��ا���س  ب�صكل 

�مل�صاحبة �لتي ت�صعى لإحياء �ملا�صي وتذكرنا 

�ل�صنني.  �آلف  قبل  وج��دت  �لتي  �لأم  بالنخلة 

يرتبط  �لتمور  مهرجان  �أن  �لقبي�صي  و�أو�صح 

لهتمامنا  متو��صلة  مب�صرية  وثيقًا  �رتباطًا 

و�لحتفاء  �ملباركة  �ل�صجرة  بهذه  �لهيئة  يف 

برمزيتها يف �ملكان وعالقتها باإن�صان �لإمار�ت 

عبد اهلل سعد الخنبشي: المهرجان يوفر فرصة 
ثمينة لتبادل الخبرات بين المنتجين والمتخصصين 

بزراعة النخيل وإنتاج التمور حول العالم
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هذه �مل�صرية �لتي �صاهمت يف جناح مهرجانات 

�ل����رت�ث �مل��ح��ل��ي ك��م��ه��رج��ان ل��ي��و� ل��ل��رط��ب يف 

�صمن  �لتمور  تغليف  وم�صابقة  عام  كل  �صيف 

�لفعاليات �لد�ئمة ملهرجان �لظفرة �لذي تقام 

دورته �لر�بعة يف دي�صمرب 2010.

دائرة ال�شوؤون البلدية

�صاركت د�ئرة �ل�صوؤون �لبلدية ممثلة يف بلدية 

مهرجان  يف  �لغربية  و�ملنطقة  و�لعني  �أبوظبي 

يف  و�لتمور  للنخيل  �ل��ر�ب��ع  �ل��دويل  �لإم���ار�ت 

�إطار م�صاعيها �حلثيثة لتطوير زر�عة �لنخيل 

وحتقيق بيئة م�صتد�مة يف خمتلف �أنحاء �إمارة 

�أبوظبي. وقال معايل ر��صد مبارك �لهاجري، 

�أن  �أبوظبي  يف  �لبلدية  �ل�صوؤون  د�ئ��رة  رئي�س 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان، 

�لزر�عة  ي��ويل  �هلل(  )حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 

�هتمامًا  خا�س  ب�صكل  �لنخيل  وزر�ع��ة  عمومًا 

مكانتها  �إىل  �لإم��ار�ت  دولة  �أو�صل  مما  بالغًا 

�لنخيل  زر�ع��ة  جم��ال  يف  و�لريادية  �ملرموقة 

مليون   42 متتلك  حيث  �ل��ع��امل،  م�صتوى  على 

�صجرة. و�أ�صاف بان بلدية �أبوظبي حتر�س على 

�لآفات  مكافحة  يف  �لو�صائل  �أحدث  ��صتخد�م 

حيث كانت من �أو�ئل �جلهات �لتي ��صتخدمت 

�مل�صائد �لفرمونية ل�صو�س �لنخيل.

ومن جانبه ذكر �لدكتور هالل حميد �لكعبي، 

�لرتفيهية  و�ملتنزهات  �حلد�ئق  �إد�رة  مدير 

بالقطاع �جلنوبي ورئي�س �للجنة �لفنية لإد�رة 

�حلد�ئق ببلدية �لعني »�إن م�صاركة �لبلدية يف 

هذ� �ملعر�س �إمنا هي نابعة من �أهمية �لنخيل 

�لو�حات على وجه  �لإمار�تي وملدينة  للمجتمع 

�خل�صو�س.

حميد  حمود  �صعادة  ذك��ر  ذ�ت��ه  �ل�صياق  ويف 

�لغربية  بلدية  عام  مدير  �ملن�صوري،  مبارك 

ناحية  من  خ�صو�صية  لها  �لغربية  �ملنطقة  �إن 

وذلك  �لنخيل  �صجرة  م��ع  �ل��ب��ل��دي  �لتعامل 

لنت�صارها يف رقعة جغر�فية مت�صعة ومتباعدة 

مما يتطلب جهودً� م�صاعفة ومتابعة دوؤوبة.

�شركة الفوعة

قطاع  وتنمية  لتطوير  �لفوعة  �صركة  �صاركت 

�لر�بع  �ل��دويل  �لإم��ار�ت  مهرجان  يف  �لنخيل 

م�صاركتها  وتاأتي  كبري  بجناح  و�لتمر  للنخيل 

�لدولة  يف  �حليوي  �لقطاع  هذ�  ملكانة  تاأكيدً� 

و�لتي  عامليًا  �لإمار�تية  �لتمور  ري��ادة  ولإب��ر�ز 

�صعيد  �ملهند�س  وقال  �لعالية.   تتميز بجودتها 

�صامل م�صري �لهاملي مدير عام �صركة �لفوعة 

�مل�صاركة  �جلهات  كاأكرب  �لفوعة  م�صاركة  �أن 

�لتمور  وت�صنيع  �إن��ت��اج  جم��ال  يف  و�ملخت�صة 

�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة  م��ع  مت��ا���ص��ي��ًا 

لالرتقاء مب�صتوى قطاع �لنخيل و�لتمور بالدولة 

باأن ت�صبح �لفوعة �إحدى �ل�صركات �حلكومية 

�لر�ئدة يف تطوير �لقطاع وتكون �صفريً� للتمور 

�لإمار�تية نحو �لعاملية كما يربز تو�جد �لفوعة 

من  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�صناعة  فخر  �ملعر�س  يف 

�ملو�طنني  �مل�صتلمة من مز�رع  �لتمور  منتجات 

وم�صنعي  منتجي  مع  �لتو��صل  فر�س  ويعزز 

�لتمور من �ملز�رعني وغريهم. 
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ضيوف وزارة شؤون الرئاسة 
حفل افتتاح مهرجان اإلمارات الدولي الرابع للنخيل والتمر

اجلهةاال�سم

�سعادة الأ�ستاذ / عبداهلل بخيت املرر

مدير املكتب التنفيذي ل�سم� وزير  �س�ؤون الرئا�سة

وزارة �س�ؤون الرئا�سة

معايل الأ�ستاذ / اأحمد حممد اأحمد احلمريي

الأمني العام – وزارة �س�ؤون الرئا�سة

وزارة �س�ؤون الرئا�سة

�سعادة الدكتور / حممد عي�سى اإبراهيم قنديل

باحث رئي�سي –  اإدارة الدرا�سات والبحوث

وزارة �س�ؤون الرئا�سة

�سعادة الأ�ستاذ / �سلطان �ساحي �سلطان احلمريي   

مدير قطاع اخلدمات امل�ساند

وزارة �س�ؤون الرئا�سة

اجلهةاال�سم

معايل جمعة املاجد

رئي�س مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث

مركز جمعة املاجد للثقافة والرتاث

�سركة اي�ست كو�ستمعايل الأ�ستاذ / �سعيد حممد الرقباين

�سمو  ال�سيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة

رئي�س جمل�س الأمناء

مركز عي�سى الثقايف  يف مملكة البحرين

�سركة الظاهرة الزراعية�سعادة الأ�ستاذ / خدمي الدرعي

 VIP ضيوف الـ
حفل افتتاح مهرجان اإلمارات الدولي الرابع للنخيل والتمر

ألجـــلك  . . .  ياوطـــن
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الضيوف من السفراء العرب - حفل افتتاح مهرجان اإلمارات الدولي الرابع للنخيل والتمر

ح�سور  ا�سم ال�سفارة

�سعادة الأ�ستاذ / حميد �سبرية �سفري فوق العادة ومفو�س اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

�سعادة ال�سفري اأحمد ال�سديق عبدالعحي جمهورية ال�سودان

�سعادة الأ�ستاذ / حميدة ولد اأحمد الطالب �سفري فوق العادة ومفو�س اجلمهورية ال�سالمية املوريتانية

�سعادة ال�سيخ / حممد بن عبداهلل بن علي القتبي �سفري فوق العادة ومفو�س �سلطنة عمان

�سعادة الدكتور/ ب�سري قدور قائم بالأعمال بالنيابة اجلمهورية  العربية ال�سورية

�سعادة الأ�ستاذ / اأحمد حممد عجال �سفري فوق العادة ومفو�س جمهورية ال�سومال

�سعادة الدكتور / خريي العوريدي �سفري فوق العادة ومفو�س دولة فل�سطني

�سعادة الأ�ستاذ / حممد تامر من�سور �سفري فوق العادة ومفو�س جمهورية م�سر العربية

�سعادة امل�ست�سار / �سكري القي�سي قائم بالأعمال مملكة البحرين

�سعادة الأ�ستاذ / الأمني النافع القائم بالأعمال دولة اأرترييا

�سعادة الأ�ستاذ / عبداهلل حممد العثمان �سفري فوق العادة ومفو�س دولة قطر

�سعادة الأ�ستاذ / حممد ال�سيديري �سفري فوق العادة ومفو�س جمهورية تون�س

�سعادة الأ�ستاذ / ح�سن �سوادي اأبوطبيخ وزير مفو�س اجلمهورية العراقية
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Embassy of: Remarks Names

Argentina Confirmed (Ambassador) H.E. Ruben Edwardo Caro

Azerbaijan Confirmed (Ambassador) H.E. Elkhan Gahramanov

Belarus Confirmed (Ambassador) H.E. Aleksandr Semeshko

Benin Confirmed (Ambassador) Issa Moussa Toure

Belgians Confirmed (Ambassador) H.E. Anick Van Galster

Bosnia & Herzegonina Confirmed (Ambassador) H.E. Radomir Kosic

Brunei Darussalam Confirmed (Ambassador) H.E. Dato Haji Adnan Bin Haji Zainal

Djibouti Confirmed (Ambassador) H.E. Idriss Ahmed Chirwa

Finland Confirmed (Ambassador) Mr. Matti Lassila

India Confirmed (Ambassador) H.E. M. K. Lokesh

Iran Confirmed (Ambassador) H.E. Mohammad Reda Fayyad

Kenya Confirmed (Ambassador) H.E. Mohamed Abdi Gello

Korea Confirmed (Ambassador) H.E. Chung Yong Chil

Malaysia Confirmed (Ambassador) H.E. Yahya Abdul Gabar

Pakistan Confirmed (Ambassador) H.E. Khurshid Ahmed Junejo

Hungary To send a representative

Poland Confirmed (Ambassador) H.E. Janusz Bylinski

Romania Confirmed (Ambassador) H.E. Niculae Goia

Spain Confirmed (Ambassador) H.E. Gonzalo De Benito

Sweden Confirmed (Ambassador) H.E. Magnus Scholdtz

South Africa To send a representative Mr. Mmutlane Samson Makena

Thailand Confirmed (Ambassador) H.E. Somchai Charanasomboon

Turkey Confirmed (Ambassador) H.E. Vural Altay

Turkmenistan Confirmed (Ambassador) H.E. Kurbannazar Nazarov

USA Confirmed (Ambassador) H.E. Richard Olson

China To send a representative -

Bangladesh To send a representative -

Afghanistan To send a representative -

 Russia To send a representative -

Australia To send a representative

Austria Confirmed (Ambassador) Dr. Julius Laurich

Netherlands To send a representative Mr. Philip Pad Jong

الضيوف من السفراء االجانب 
حفل افتتاح مهرجان  اإلمارات الدولي الرابع للنخيل والتمر
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�سعادة الوزير اأكرم مو�سى هادي احلكيم وزير الزراعة العراقي

  �سعادة حممد ر�سا فايد �سفري اجلمهورية الأيرانية ووفد وزارة الزراعة ال�سودانية

ووفد وزارة الزراعة الفل�سطينية

 �سعادة ريت�سارد اأو�سلون �سفري الوليات

  املتحدة الأمريكية و�سعادة د. وايت هيوم

نائب مدير جامعة الإمارات العربية املتحدة

�سعادة جمعة املاجد حلظة و�سوله املهرجان

�سعادة حممد ر�سا فايد �سفري اجلمهورية الأيرانية و�سعادة جمعة املاجد و�سعادة ريت�سارد اأو�سلون �سفري الوليات املتحدة الأمريكية
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امل��وع��د املحدد  ال��رغ��م م��ن ق��رب ح��ل��ول  على 

امليثيل  بروميد  لإ�ستخدامات  الكامل  للوقف 

اأن  املالحظ  من  اأن��ه  اإل   )2015 ع��ام  )مطلع 

معظم الدول العربية املنتجة للتمور، اإن مل يكن 

اإنتاج  يهدد  الذي  الأم��ر  هذا  ُتِعر  مل  جميعها، 

و�سناعة التمور الإهتمام الكايف ومل يتم اإتخاذ 

البدائل  اإىل  للتو�سل  تدابري  اأو  خطوات  اأي 

تبنيها  ميكن  والتي  امليثيل  لربوميد  املنا�سبة 

هذا  على  احلفاظ  ل�سمان  عليها  والعتماد 

الجتماعي  ال�سرتاتيجي  البعد  ذي  القطاع 

املهم وتطويره والنهو�ض به يف ظل غياب غاز 

بروميد امليثيل. 

الأمانة  نفذتها  عمل  ور�سة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة  العامة 

بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة مكتب 

العلمية  الفعاليات  اإط���ار  �سمن  اآ�سيا  غ��رب 

الرابع  ال��دويل  الإم���ارات  ملهرجان  امل�ساحبة 

لنخيل التمر 2010. حيث اأكد �سعادة الدكتور 

عبد ال��وه��اب زاي��د اأم��ن ع��ام ج��ائ��زة خليفة 

مطلع 2015 مصانع تمـور 
اإلمارات ستوقف العمل 
بغــاز بروميــد الميثـايـل

خالل ورشة عمل علمية حول 
تطبيقات بدائل بروميد الميثيل

د. زايد: الورشة أكسبت المشاركين الخبرة الفنية 
في تطبيق البدائل واالنتقال اآلمن الستخدامها

الور�سة  هذه  اأهمية  على  التمر  لنخيل  الدولية 

م�سريًا  والعملية  والعلمية  الفنية  الناحية  من 

املو�سوع  اإىل خماطر  التنبه  اإىل خطورة عدم 

يعتمد  اآمنة  بدائل  اإيجاد  و�سرورة  امل�ستقبلية 

العربية.  باملنطقة  التمور  �سناعة  يف  عليها 

ويقول الدكتور حممد الب�سري اخلبري الدويل 

يف جمال تطبيقات بدائل بروميد امليثيل اإن هذه 

الدورة تهدف اإىل التعريف بقرارات بروتوكول 

مونرتيال املتعلقة با�ستخدامات بروميد امليثيل 

املختلفة  بالبدائل  والتعريف  التمور.  قطاع  يف 

الكيميائية وغري الكيميائية ملادة بروميد امليثيل 

الفنية  اجل��وان��ب  وعر�ض  التمور.  معاملة  يف 

والظروف  امليثيل  بروميد  بدائل  تطبيقات  يف 

اأف�سل  التي يجب العمل على توفريها لتحقيق 

اإ�سافة  البدائل.  تلك  ا�ستخدام  من  النتائج 

التاأثري  اإىل املمار�سات التي يجب تفاديها ملنع 

املختلفة  الأ�سناف  جودة  �سفات  على  ال�سلبي 

من التمور. والتعرف على امل�ساكل التي تواجه 

والعمل  البدائل  تبني  يف  واملنتجن  امل�سنعن 
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د. البصري: صناعة التمور 
 بالمنطقة العربية 

ستواجه أزمة حقيقية ما 
لم يتم تبني بدائل فعالة

د. محسن: غياب السياسات 
واالستراتيجيات العربية 

الواضحة الرامية إلى اختبار 
البدائل المتاحة

على توفري احللول الفنية املنا�سبة.     

الدكتور  يراها  كما  امل�سكلة  اأبعاد  تكمن  حيث 

امل�ساعدة  لربنامج  اخلبري  املهند�ض  حم�سن 

اآ�سيا،  لغرب  الإقليمي  املكتب  المتثال،  على 

برنامج الأمم املتحدة للبيئة يف ما يلي:

1-  النت�سار الوا�سع لكثري من الآفات امليكروبية 

جميع  يف  التمور  ت�سيب  التي  واحل�سرية 

يف  اخل�سو�ض  وجه  وعلى  الن�سج  مراحل 

التخزين  اأث��ن��اء  احل�ساد  بعد  ما  مرحلة 

والت�سنيع.

2-  يعمل الرتفاع ال�سديد يف درجات احلرارة 

والرطوبة الن�سبية يف الدول املنتجة للتمور 

زيادة  على  اخلليجية(  ال���دول  )وخا�سة 

احل�سرية  لالإ�سابة  الثمار  تعر�ض  فر�ض 

الذي  الأم���ر  التخزين  اأث��ن��اء  وامليكروبية 

ملنع  م��رة  م��ن  اأك��ر  التمور  تبخري  يتطلب 

وتقليل الفقد يف الكميات املخزونة وبالتايل 

على  املرتتبة  القت�سادية  اخل�سائر  تقليل 

ذلك.

املنتجة  العربية  ال���دول  جميع  اأن  3-  لوحظ 

ا�ستخدام  على  كليًا  اعتمادًا  تعتمد  للتمور 

بروميد امليثيل يف تبخري التمور على الرغم 

الناحية  من  املنا�سبة  البدائل  توافر  من 

يتعلق  فيما  وخا�سة  والقت�سادية  الفنية 

اجلافة،  ون�سف  اجلافة  التمور  باأ�سناف 

مربر  غري  ا�ستخدامًا  ي�سكل  ال��ذي  الأم��ر 

وقفه طبقًا  على  التاأكيد  ما مت  وهذا  للغاز 

لربوتوكول مونرتيال.

قام  التي  العمل  ور����ض  م��ن خ��الل  4-  ل��وح��ظ، 

اآ�سيا  ل��غ��رب  الإق��ل��ي��م��ى  املكتب  بتنظيمها 

اأن  للبيئة،  املتحدة  الأمم  لربنامج  التابع 

ال�سنوات الأخرية �سهدت زيادة م�سطردة يف 

ا�ستخدام بروميد امليثيل يف تبخري التمور يف 

الدول العربية حيث بلغت الزيادة يف بع�ض 

كانت  التي  الكميات  اأ�سعاف  ثالثة  ال��دول 

ت�ستخدم من قبل يف ال�سنوات املا�سية.

اأ�سار الدكتور حممد الب�سري كبري  من جهته 

الإمنائي وع�سو  املتحدة  الأمم  برنامج  خرباء 

خطورة  اإىل  امليثايل  لربوميد  الدولية  اللجنة 

الإقبال  بزيادة  يتعلق  فيما  الراهنة  الأو�ساع 

عن  والإحجام  امليثيل  بروميد  ا�ستهالك  على 

الأ�سواق  يف  املتوفرة  املنا�سبة  البدائل  تبنى 

�سوف  العربي  الوطن  يف  التمور  �سناعة  ب��اأن 

الفور  على  يتم  مل  م��ا  حقيقية  اأزم���ة  ت��واج��ه 

الفعالة نحو تبني  التدابري والإجراءات  اإتخاذ 

امليعاد   2015 عام  حلول  قبل  املتاحة  البدائل 

وذلك  امليثيل  بروميد  ا�ستخدام  لوقف  املحدد 

لالأ�سباب التالية:

1-  لن يتوافر بروميد امليثايل لهذه ال�ستخدامات 

يف الأ�سواق العاملية بحلول عام 2015.

وال�سرتاتيجيات  ال�����س��ي��ا���س��ات  2-  غ��ي��اب 

البدائل  اختبار  اإىل  والرامية  الوا�سحة 

بدائل جديدة حفاظا  والبحث عن  املتاحة 

غياب  ظل  يف  التمور  و�سناعة  اإنتاج  على 

بروميد امليثيل.

3-  قامت بع�ض الدول الأوروبية موؤخرًا برف�ض 

من  اإليها  ال���واردة  التمور  �سحنات  بع�ض 

التمور  لحتواء  نظرًا  العربية  الدول  بع�ض 

على متبقيات بروميد امليثيل. 

4-  ه��ن��اك ب��ع�����ض ال�����دول ت��ب��ن��ت ب���دائ���ل غري 

غري  متور  واإنتاج  التمور  ملعاجلة  كيميائية 

يهدد  الذي  الأم��ر  امليثيل  بربوميد  معاملة 

�سناعة التمور يف الدول العربية امل�ستخدمة 

لربوميد امليثيل.
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تمور ونخول 
يخطفان األضواء 

ويسعدان األطفال 
من زوار المهرجان

شخصيات كرتونية أطلقتها 
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
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و )نخول(  املعر�ض )مت��ور(  اأروق��ة  تتجول يف 

زوار  من  والكبار  ال�صغار  اأحبهما  �صخ�صيتان 

مهرجان الإمارات الدويل الرابع لنخيل التمر، 

فقد �صجل احل�صور الفاعل والكثيف من اأطفال 

ملهرجان  اإ���ص��اف��ي��ة  م��ي��زة  املختلفة  امل��دار���ض 

الإمارات الدويل الرابع للنخيل والتمور، حيث 

وطالبة  طالب   1000 م��ن  اأك��ر  فيه  �صاركت 

ميثلون 25 مدر�صة من احللقة الأوىل )املرحلة 

ذات  والأن�����ص��ط��ة  الفعاليات  يف  الب��ت��دائ��ي��ة( 

ال�صلة التي اأعدتها اللجنة الثقافية للمهرجان 

وكان  الأط���ف���ال،  اإىل  بالعموم  موجهة  وه��ي 

اأبرزها ال�صخ�صيات الكرتونية )متور ونخول( 

التي اأدخلت البهجة وال�صرور يف قلوب الأطفال 

من زوار املهرجان، حيث جند الأطفال عمومًا 

تربطهم و�صائج كبرية بال�صخ�صيات الكرتونية 

والعرو�ض  التلفزيونية  ال��رام��ج  خ��ال  م��ن 

امل�صرحية.

عام  اأم��ن  زاي��د  الوهاب  عبد  الدكتور  ويقول 

ورئي�ض  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة 

اللجنة املنظمة ملهرجان الإمارات الدويل الرابع 

وذكريات  واآه���ات  �صحكات  اأن  التمر  لنخيل 

بريئة جتمعنا بالر�صوم املتحركة، منذ طفولتنا 

حيث  الدنيا،  اأعباء  ونحمل  ونكر  ن�صب  حتى 

بب�صاطتها  الكرتونية  ال�صخ�صيات  هذه  تظل 

رحبًا  خياًل  ومت��د  درو���ص��ًا  وتعلمنا  ت�صحرنا، 

على  منا  وحر�صًا  الأ�صا�ض  هذا  وعلى  اأمامنا. 

واإ�صافة ب�صمة خا�صة لاأطفال  العمل  جتويد 

الثقافية  اللجنة  عملت  فقد  املهرجان  هذا  يف 

على طرح �صخ�صية )متور ونخول( الكرتونية 

بن  بالتجوال  ال�صخ�صيات  هذه  تقوم  بحيث 

الن�صرات  وتوزيع  زواره  وب��ن  املعر�ض  اأروق��ة 

من  والزوار  الأطفال  على  والهدايا  الإر�صادية 

بن  النخلة  ثقافة  ون�صر  املعرفة  نقل  �صاأنها 

فيه  ملا  بالإمارات  املحلي  املجتمع  اأبناء  عموم 

حياتنا  يف  النخيل  منتجات  لأهمية  تعزيز  من 

�صحية  غذائية  وع��ادات  قيم  وتكري�ض  العامة 

اأهمية  من  التمور  به  تتمتع  ملا  الأط��ف��ال،  بن 

غذائية و�صحية لكافة الفئات العمرية.
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أربع ورش عمل 
لزوار مهرجان التمور 

مـن األطـفــــال

نفذتها إدارة األنشطة والريادة الطالبية 
بجامعة اإلمارات العربية المتحدة

خمتلف  بيين  والييتييعيياون  التن�سيق  اإطيييار  �سمن 

اجلهات امل�ساركة يف مهرجان الإمارات الدويل 

الرابع للنخيل والتمر )ابوظبي نوفمرب 2010( 

على  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  حر�ست  فقد 

توفري كافة عنا�سر النجاح والتميز للمهرجان 

الأن�سطة  مييين  كييبييرية  جمييمييوعيية  خيييال  مييين 

والفعاليات ذات العاقة بنخيل التمر واملوجهة 

ملختلف فئات املجتمع املحلي من زوار املهرجان، 

بحيث ي�سفي هذا املهرجان بفعالياته املختلفة 

البهجة واملعرفة والرتفيه على زواره الكرام.

واأ�سار �سعادة الدكتور عبد اهلل �سعد اخلنب�سي 

مدير جامعة الإمارات العربية املتحدة اأنه ومن 

اإدارات  ملختلف  الجتماعية  امل�سوؤولية  موقع 

الأن�سطة  اإدارة  فقد حر�ست  واأق�سام اجلامعة 

فعاليات  يف  امل�ساركة  على  الطابية  والريادة 

واحة  �سمن  فنية  عمل  ور�ييش  باأربع  املهرجان 

على  وهي  ويرثيه  املهرجان  يغني  مبا  املعرفة 

النحو  التايل: 

م�ساحة  تييوجييد  والييتييلييوييين:  اليير�ييسييم  ور�يييسييية 

يتاح  املهرجان  زوار  من  لاأطفال  خم�س�سة 

والتلوين  بالر�سم  هوايتهم  ممار�سة  لهم  فيها 

لأي �سيء يتعلق بالنخلة ومفرداتها من الرطب 

اأف�سل  على  توزيع جوائز  مع  وال�سعف  والتمور 

الر�سوم.

باملك�سرات  التمور  لتغطية  التن�سيق:  ور�ييسيية 

الناعمة اأو اخل�سنة، عبارة عن ور�سة خم�س�سة 

لاأطفال تتيح الفر�سة من خالها للطفل على 

حبات  ر�ش  كيفية  يف  بالتفكري  وذلك  البتكار 

خمتلفة  باأ�سكال  بع�سًا  بع�سها  بجوار  التمر 

اأو  الناعمة  املك�سرات  اأكرث من  اأو  بنوع  ور�سها 

اخل�سنة.

الطفل  ي�سكل  بييحيييييث  اليي�ييسييليي�ييسييال:  ور�ييسيية 

مو�سوع  عنا�سر  من  عن�سر  اأي  بال�سل�سال 

التمر،  الرطب،  ال�سعف،  كالنخلة،  املهرجان 

احلبل ...



اأ�ستوديو الت�سوير لاأطفال: عبارة عن ت�سوير 

اأعمارهم �سمن اطر  فوري لاأطفال مبختلف 

وطباعة  والتمور،  بالنخيل  عاقة  ذات  فنية 

مبلغ  مقابل  للطفل  وتقدميها  مبا�سرة  ال�سور 

رمزي.
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أبناء اإلمارات 
محبون للشجرة 

المباركة وخيرها 
بال حدود

ألول مرة دراسة بحثية ترصد 
العادات الغذائية في تناول التمور

و�أثرها  �لغذ�ئية  بقيمتها  �لنخلة  عن  �حلديث 

�لبيئي و�الجتماعي و�خلدمي و�لرت�ثي يبد�أ وال 

�الآب��اء و�الأج��د�د من  �لتي ر�فقت  ينتهي، فهي 

�أبناء �الإمار�ت منذ فجر �لتاريخ �لقدمي وحتى 

ويف  خري..  و�ساقها  خري..  �أور�قها  ففي  �الآن، 

�لغذ�ء  فيها  خري..  طلعها  ويف  خري..  ثمارها 

�سيدة  وه��ي  ح���دود.  ب��ا  خ��ري  ه��ي  و�ل�سفاء.. 

قبل  ما  منذ  زر�عتها  �الإن�سان  ع��رف  �ل�سجر 

�لتاريخ وورد ذكرها يف �لكتب �ل�سماوية، فهي 

�ل�سماء  عنان  �سعفها  يناطح  مقد�سة  �سجرة 

هي  �لرتبة،  غور  يف  جذورها  وتتعمق  ب�سموخ، 

رزقهم  يف  �لعباد  عليها  �عتمد  �لتي  �ل�سجرة 

نخيل  �سجرة  �حل��ي��اة  �سجرة  �إن��ه��ا  وعملهم، 

التمر.

ز�يد  �لوهاب  عبد  �لدكتور  كلمة  جاء ذلك يف 

�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  جائزة  عام  �أمني 

�الأمانة  ع��ن  �ل�����س��ادر  �لكتيب  مقدمة  خ��ال 

�ال�ستهاكي  )�لنمط  بعنو�ن  للجائزة  �لعامة 

�لتمور  بتناول  �ملرتبطة  �لغذ�ئية  و�ل��ع��اد�ت 

مبنا�سبة  �لعني(  مدينة  يف  �الإم��ار�ت��ي��ني  عند 

�ل��ر�ب��ع للنخيل  �ل���دويل  م��ه��رج��ان �الإم�����ار�ت 

عبارة  وهي   )2010 نوفمرب  )�أبوظبي  و�لتمر 

من  ك��ل  ب��اإع��د�ده  ق��ام  ��ستطاعي  بحث  ع��ن 

زهري  ندى  و�الآن�سة  قزق  �سالح  ح�سني  �ل�سيد 

�لطبية  �ملنطقة  يف  �لتغذية  �إد�رة  من  �الأدي��ب 

�لعامة  للهيئة  �لتابعة  )�ل��ع��ني(،  �ل�سرقية 

تعترب  �بوظبي،  ب��اإم��ارة  �ل�سحية  للخدمات 

�الأوىل من نوعها يف دولة �الإمار�ت �ألقت فيها 

�لعامة  و�لثقافة  �ملعرفة  م�ستوى  على  �ل�سوء 

�ملتعلقة ب�سجرة نخيل �لتمر يف حياة �أبناء دولة 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة يف خمتلف �ملجاالت 

منذ �لزمن �ملا�سي حلد �الآن.

قيا�س  �إىل  �ال�ستطاعي  �لبحث  هذ�  ويهدف 

�ملعلومات  لبع�س  �الإم��ار�ت��ي��ني  معرفة  درج��ة 
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على  و�لتعرف  ومنتجاتها  �لتمور  عن  �لعامة 

على  و�ل��ت��ع��رف  للتمور   �ال�ستهاكي  �لنمط 

عند  �لتمور  بتناول  �ملرتبطة  �لغذ�ئية  �لعاد�ت 

�الإمار�تيني يف مدينة �لعني. 

و�أ����س���ار �ل��ب��اح��ث��ان ق���زق و�الأدي������ب يف �إط���ار 

�لبحث  هذ�  �أن  �إىل  و�لتو�سيات  �ال�ستنتاجات 

�ال�ستطاعي ُيعدُّ من �لبحوث �لقليلة و�لبحوث 

�إىل  تتطرق  �لتي  �ملحلي  �لو�قع  على  �جلديدة 

و�لعاد�ت  �ال�ستهاكي  �لنمط  على  �لتعرف 

�لغذ�ئية �ملرتبطة بتناول �لتمور يف مدينة �لعني 

بدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. فقد لوحظ من 

�لنتائج تدين �مل�ستوى �ملعريف للمبحوثني لبع�س 

و�حللويات  و�الأك����ات  �ل��ت��م��ور  ع��ن  �حل��ق��ائ��ق 

�ملتناول  �أن  من  �لرغم  على  منها.  و�ملنتجات 

�ليومي من �لتمر يبدو مر�سيًا ب�سكل عام، �إاّل 

�أن تبذل  �لتوعوية يجب  �أن �ملزيد من �جلهود 

�لتمور  ��ستهاك  لزيادة  �ل�سن  لت�سجيع �سغار 

مقارنة  قليًا  للتمور  ��ستهاكهم  ك��ان  حيث 

بالفئات �لعمرية �الأخرى. كما ميكن �ال�ستفادة 

بر�مج  و�سع  �ال�ستطاعي يف  �لبحث  من هذ� 

ُتعنى بالرتويج الأهمية �لتمر ومنتجاته وت�سجيع 

�الأغذية �ل�سعبية �مل�سنعة من �لتمر �أو �لدب�س 

مع �لتو�سية ب�سرورة �إجر�ء بحوث تغذوية �أكرث 

عمقًا يف هذ� �ملجال.

بارتفاعها  مت��ث��ل  ت���ز�ل  وال  ك��ان��ت  فالنخلة 

و���س��م��وخ��ه��ا ومت���وره���ا ف��خ��ر و�ع���ت���ز�ز �سعب 

و�لعطاء  �حل��ي��اة  رم��ز  متثل  كما  �الإم�����ار�ت، 

�ل��ذي وفر  �الآم��ن  �مل��اذ  �ملتجدد، فهي  �لوفري 

يف  �لعي�س  �سظف  ملو�جهة  و�مل��اأوى  �لغذ�ء  لنا 

م�سرية �حلياة.

و�أ�ساف �الأمني �لعام للجائزة �أنه �ن�سجامًا مع 

�الأهد�ف �ال�سرت�تيجية جلائزة خليفة �لدولية 

لدولة  �لريادي  �ل��دور  تعزيز  يف  �لتمر  لنخيل 

�لعلمي  �لبحث  وتطوير  تنمية  يف  �الإم����ار�ت 

قطاع  يف  �لعاملني  وت�سجيع  بالنخيل،  �خلا�س 

�لبحث  ودع��م  �لتمور  و�إن��ت��اج  �لنخيل  زر�ع���ة 

بنخيل  �الهتمام  ثقافة  بن�سر  �خلا�س  �لعلمي 

�ملتخ�س�سة  �لعلمية  �ملعرفة  وت��وط��ني  �لتمر 

بال�سجرة �ملباركة، ي�سعد �الأمانة �لعامة جلائزة 

�أن ت�سع بني يدي  �لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة 

حول  ��ستطاعي  بحث  �أول  �لكرمي  �جلمهور 

�لنمط �ال�ستهاكي و�لعاد�ت �لغذ�ئية �ملرتبطة 

�لعني،  مبدينة  �الإمار�تيني  عند  �لتمور  بتناول 

�لدويل  �الإم���ار�ت  مهرجان  �إط��اق  مبنا�سبة 

 )2010 نوفمرب  )�أبوظبي  �لتمر  لنخيل  �لر�بع 

م�ساهمة يف توطني �ملعرفة �لعلمية �ملتخ�س�سة 

بال�سجرة �ملباركة.

وختم بالقول نحن �ليوم نعي�س ع�سر �النفتاح 

ذ�ت  �جلهات  خمتلف  بني  و�لتمكني  و�لتعاون 

بف�سل  �ملباركة  لل�سجرة  �جلميل  لرد  �ل�سلة 

�لقيادة �حلكيمة ل�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة )حفظه �هلل( 

ودعم �لفريق �أول �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 

�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 

للقو�ت �مل�سلحة، ومتابعة و�هتمام �سمو �ل�سيخ 

�لعايل  �لتعليم  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  نهيان 

جلامعة  �الأع��ل��ى  �لرئي�س  �لعلمي،  و�ل��ب��ح��ث 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، رئي�س جمل�س �أمناء 

وعدً�  �لتمر.  لنخيل  �ل��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة 

�مل�ستد�مة  �لتنمية  حتقيق  يخدم  مبا  وعهدً� 

ملجتمع �الإمار�ت.
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حضور فاعل 
للصناعات الحرفـية 
التراثيـة من سـعف 

النخــيـل
املواطنات  ال�سيدات  م��ن  جمموعة  �ساركت 

للنخيل  الرابع  ال��دويل  الإم��ارات  مهرجان  يف 

حرفية  منتجات  ع��ر���ض  ع��ر   2010 وال��ت��م��ر 

�صوغة  م��ب��ادرة  �صمن  تطويرها  مت  وت��راث��ي��ة 

امل�صاريع  لتطوير  خليفة  ل�صندوق  التابعة 

و�صعف  اخل��و���ض  م��ن  اأول��ي��ة  م��واد  با�صتخدام 

يتم  غذائية  منتجات  اإىل  بالإ�صافة  النخيل 

اإنتاجها عر خم�صة م�صاريع مدعومة وممولة 

مبادرة  )�صوغة(  وتعتر  خليفة.  �صندوق  من 

لتطوير  خليفة  �صندوق  اأطلقها  رائ��دة  تنموية 

للثقافة  اأبوظبي  هيئة  مع  بالتعاون  امل�صاريع 

املنتجات  وت�صويق  تطوير  اإىل  تهدف  وال��راث 

احلرفية امل�صتمّدة من الراث الإماراتي حمليًا 

مالمح  ذي  جت��اري  ا�صم  تر�صيخ  عر  وعامليًا 

مبادردة )صوغة( لصندوق خليفة 
لتطـويـر المشــاريـع للمواطـنين
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حملية. وتعني كلمة �صوغة باللهجة املحلية ما 

ي�صريه امل�صافر من الهدايا ليقدمها اإىل اأهله 

واأ�صحابه عند عودته من ال�صفر.

خليفة  �صندوق  جناح  معرو�صات  وتت�صمن 

م�صنوعة  �صعبية  وحلويات  غذائية  منتجات 

من التمر بالإ�صافة اإىل الكثري من قطع الأثاث 

املنزلية واملكتبية امل�صنوعة يدويًا من اخلو�ض 

ذات  الأك�ص�صورات  جانب  اإىل  النخيل  و�صعف 

الطابع الراثي التي مت توظيفها يف ا�صتخدامات 

املحمول  الكومبيوتر  حقائب  مثل  ع�صرية 

الزينة  واأدوات  النقود  وحافظات  والهاتف 

وبع�ض الأدوات الراثية قامت بت�صنيعها نحو 

42 مواطنًا ومواطنة من غياثي وال�صلع ومدينة 

اإ�صراف خراء  الغربية حتت  املنطقة  زايد يف 

من �صندوق خليفة.

دائرة  يف  ق�صم  مدير  قا�صم  بن  ليلى  وقالت 

تدريب وتطوير رواد الأعمال )مبادرة �صوغة( 

امل�صاريع  وتطوير  ل��دع��م  خليفة  �صندوق  يف 

امل�صاركة يف مهرجان  اإن  واملتو�صطة  ال�صغرية 

تاأتي  والتمر  للنخيل  الرابع  ال��دويل  الإم��ارات 

يف اإطار فتح منافذ ت�صويق ملنتجات املواطنني 

واملواطنات العاملني يف جمال احلرف التقليدية 

والراثية امل�صتفيدين من مبادرة )�صوغة(.

واأك��دت بن قا�صم اأن ال�صندوق ي�صعى لر�صيخ 

مرتبط  جتاري  كا�صم  )�صوغة(  املبادرة  ا�صم 

باملنتجات الراثية التي �صيتم ت�صويقها على نطاق 

وا�صع حمليًا وعامليًا مبا يعزز الهوية الوطنية.

من جهتها قالت قما�صة �صيف املهريي م�صت�صار 

الأعمال يف مبادرة )�صوغة( اإن �صندوق خليفة 

الن�صيج  جم��ال  يف  تدريبية  دورات  ع��دة  نّظم 

اخلو�ض  واأعمال  واملطرزات  اخلياطة  واأعمال 

املنطقة  م�����دن  خمتلف  يف  ال��ن��خ��ي��ل  و���ص��ع��ف 

وليوا  زايد  ومدينة  وال�صلع  مثل غياثي  الغربية 

منذ  امل��ت��درب��ات  امل��واط��ن��ات  ع��دد  و�صل  حيث 

اإطالق املبادرة قبل نحو عام اإىل 80 مواطنة.

بها  حتظى  التي  البالغة  الأهمية  اإىل  واأ�صارت 

الهوية  تعزيز  جم��ال  يف  ال��راث��ي��ة  املنتجات 

الوطنية وتر�صيخ املفاهيم الوطنية يف ظل خطة 

لإحياء  اأبوظبي  حكومة  تبنتها  �صاملة  وطنية 

اأن ت��راث الإم����ارات حافل  ال����راث.. م��وؤك��دة 

ب�صناعات ومنتجات جميلة حتمل بني طياتها 

ق�ص�ض املا�صي العريق واحل�صارة والأ�صالة.

واأ�صافت اإن مبادرة )�صوغة( جنحت يف اإقناع 

)ال�صدو(  مثل  تراثية  ح��رف��ًا  يجدن  �صيدات 

اخلو�ض و�صعف النخيل وغريها لكنهن هجرنها 

تلك  اإىل  بالعودة  تقريبًا  عامًا  ع�صرين  منذ 

احلرف الراثية وهن الآن ي�صاركن مبنتجاتهن 

يف خمتلف املهرجانات واملعار�ض يف الدولة.

امل�صاريع  لتطوير  خليفة  �صندوق  اأن  اإىل  ي�صار 

مع  بالتعاون  التنموية  )�صوغة(  مبادرة  طرح 

هيئة اأبوظبي للثقافة والراث بهدف احلفاظ 

على الراث املحلي عر تدريب الأيدي العاملة 

فيه ثم تطوير املنتجات و�صول اإىل فتح �صبكات 

ت�صويقية فاعلة.
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اأ�سدرت موؤ�س�سة بريد الإمارات جمموعة من الطوابع الربيدية التذكارية 

بواحة  املوؤ�س�سة  م�ساركة  اإثر  عامليًا،  الإم��ارات  متور  باأ�سناف  للتعريف 

 27-22 والتمر  للنخيل  الرابع  الدويل  الإم��ارات  مهرجان  �سمن  املعرفة 

نوفمرب 2010 يف العا�سمة اأبوظبي.

بريد اإلمارات 
يصدر طوابع خاصة 

بتمور اإلمارات

بمناسبة مهرجان اإلمارات 
الدولي الرابع للنخيل والتمر 2010



20
س 11

مار
 - 

كة
بار

لم
ة ا

جر
ش

ال

35

الطالبتان  مبدعة  بطريقة  قدمته 

ب���راءة ورح��م��ة، ع��ب��ارة ع��ن مادة 

حوارية ثقافية علمية عر�سن فيها 

النخلة  ق�سة  احل���وار  خ��ال  م��ن 

اأبناء  حياة  يف  اليجابي  واأث��ره��ا 

سيناريو النخيل

أعدته إيمان سعيد وندى األديب

الإمارات منذ الزمن املا�سي حلد 

الآن. وما متثله من مفردات العي�ش 

الغذائية  والقيمة  الطعام  واأدوات 

للتمور يف حياتهم العامة.





Photograph by: 
Khaled Ali Al Maktoum - Soudi Arabia
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فنون جميلة 
من مخلفات النخلة

�ساركت طالبات مدر�سة مرمي بنت عمران للتعليم الأ�سا�سي )احللقة الثانية( يف مدينة بني يا�س 

فني  وعمل  ت�سكيلي  )ر�سم  الفنية  الأعمال  من  مبجموعة  للتعليم،  اأبوظبي  جمل�س  مع  بالتعاون 

جم�سم( م�ستوحاة من روح النخلة وجمالها الطبيعي، برعاية مديرة املدر�سة الأ�ستاذة زليخة مطر 

احلو�سني، التي اأعربت عن �سعادتها بهذه امل�ساركة لكون طالبات املدر�سة ا�ستوحني فكرة الأعمال 

املباركة فهي مفيدة بكل ما  ال�سجرة  اأهمية هذه  اإىل  اإ�سارة  النخلة يف  الفنية من بقايا وخملفات 

تعطيه لنا من ثمار اإىل �سعف وليف... وقد اأ�سرفت الأ�ستاذة هناء عمار مدر�سة الرتبية الفنية على 

هذه الأعمال اأثناء تنفيذها وخالل فرتة املعر�س. 

نفذتها طالبات مدرسة مريم بنت عمران 
للتعليم األساسي )الحلقة الثانية( في مدينة 

بني ياس بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم
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مسـابقة )أوائـــل(
النخــيــل والتـمـــر

تم عرضها على قناة أبوظبي اإلمارات
فاز فيها طالب مدرسة االتحاد النموذجية )بنين( 

وطالبات مدرسة حنين النموذجية )بنات(

وتبادل  الثقافية  املناف�سة  روح  وق���ع  ع��ل��ى 

وطالبات  طلبة  ت��ب��ارى  امل��ع��رف��ي��ة  اخل���رات 

بينهم  فيما  اأبوظبي  يف  الإع��دادي��ة  املرحلة 

�سمن  وال��ت��م��ور  النخيل  م�سابقة  يف  ل��ل��ف��وز 

فعاليات الأن�سطة املجتمعية املوجهة للجمهور 

الرابع  ال��دويل  الإم���ارات  مهرجان  زوار  من 

العا�سمة  ا�ست�سافته  ال��ذي  والتمر  للنخيل 

اأبوظبي خالل الفرتة 22-27 نوفمر 2010.

اأبو  ن��دى  ال��زراع��ي��ة  املهند�سة  اأ�سرفت  حيث 

الأديب رئي�س اللجنة الثقافية �سمن اللجنة 

الأ�سئلة  اإع���داد  على  املهرجان  يف  املنظمة 

وم�����س��ارك��ة امل��دار���س ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س 

جمريات  ب��ث  ج��رى  وق��د  للتعليم.  اأبوظبي 

خالل  م��ن  مبا�سرة  ال��ه��واء  على  امل�سابقة 

لالأن�سطة  امل��خ�����س�����س  الأط���ف���ال  م�����س��رح 

اأوائل  برنامج  �سمن  املجتمعية  والفعاليات 

احلوار  واأدار  الإم��ارات.  اأبوظبي  قناة  على 

قناة  م��ن  النعيمي  ن��اي��ف  امل��ذي��ع  والأ���س��ئ��ل��ة 
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اأبوظبي الإمارات.

املدار�س امل�ساركة )بنني(: 5 طالب ميثلون كاًل 

من مدر�سة الحتاد النموذجية ومدر�سة الرواد 

النموذجية من منطقة اأبوظبي التعليمية.

خالد،  نا�سر  النموذجية:  الحت���اد  مدر�سة 

�سعيد،  را���س��د  اح��م��د،  �سلطان  م��ط��ر،  �سعيد 

حممد عمري. 

حم�سر،  اهلل  عبد  النموذجية:  الرواد  مدر�سة 

ع��ب��د اهلل م��رع��ي، حم��م��د ع��م��ر، ي��ا���س��ر عبد 

الرحمن، علي مانع.

املدار�س امل�ساركة )بنات(: 4 طالبات ميثلن كاًل 

من مدر�سة ُحنني النموذجية ومدر�سة املواهب 

النموذجية من منطقة اأبوظبي التعليمية.

مدر�سة ُحنني النموذجية: اآمنة م�سبح، عذبة 

احلو�سني، مرمي املزروعي، اأمرية املرزوقي.

مدر�سة املواهب النموذجية: ندى ريا�س، فاطمة 

را�سد، اأمل عبد العزيز، مرمي احلديدي.

اأع�ساء  �سوؤاًل على   14 امل�سابقة: مت طرح  اآلية 

اخلاطئة  الإجابة  حال  ويف  مدر�سة  كل  فريق 

يجري حتويل ال�سوؤال اإىل فريق املدر�سة الثانية 

وكانت  التجميع،  نقاط  من  اأك��ر  لال�ستفادة 

طالب  ف��از  بنني  ال��ت��ايل:  النحو  على  النتائج 

نقطة،   14 بنتيجة  النموذجية  مدر�سة الحتاد 

النموذجية  بينما فازت طالبات مدر�سة ُحنني 

بنتيجة 16 نقطة.

للمدار�س  ال����دروع  ت�سليم  ج���رى  اخل��ت��ام  يف 

الثقافية وجرى  الفائزة من قبل رئي�س اللجنة 

مقدمة  عينية  وجوائز  التقدير  �سهادات  توزيع 

التمر جلميع  الدولية لنخيل  من جائزة خليفة 

هنالك  وكانت  بامل�سابقة.  امل�ساركني  الطلبة 

اأبوظبي  ق��ن��اة  م��ن  م�����س��ورة  جانبية  ل��ق��اءات 

والطالب  الطالبات  م��ن  ع��دد  م��ع  الإم����ارات 

اأهمية  على  للتعرف  امل�سابقة،  يف  امل�ساركني 

مثل تلك امل�سابقات يف اإثراء الثقافة الزراعية 

والتغذوية لديهم.
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أطفال المهرجان 
تسلقوا النخلة

مببادرة من �ضركة توريت مت اإدراج م�ضابقة ت�ضلق النخلة �ضمن فعاليات مهرجان الإمارات الدويل 

الرابع للنخيل والتمر 2010 بحيث اأتيحت الفر�ضة لكافة الأطفال الذين ح�ضروا املهرجان امل�ضاركة 

بهذه امل�ضابقة، و�ضط ترحيب من الأهايل والعائالت حيث �ضكلت لهم حلظات �ضعيدة مع توفري كافة 

عنا�ضر ال�ضالمة والأمان لالأطفال.
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النخلة تدخل سباق 
التنافس الفني 
بيــن فئــة ذوي 

االحتياجات الخاصة

خليفة  جلائزة  االجتماعية  امل�س�ؤولية  اإطار  يف 

املحلي  املجتمع  اجت��اه  التمر  لنخيل  الدولية 

االإم����ارات  مل��ه��رج��ان  املنظمة  اللجنة  ك��رم��ت 

الدويل الرابع لنخيل التمر الفائزين يف امل�سابقة 

االحتياجات  ذوي  لفئة  املخ�س�سة  الفنية 

والتي  اأعمالهم(  يف  )النخلة  ع��ن  اخلا�سة 

بالتعاون مع مركز العني لرعاية 

وتاأهيل ذوي االحتياجات اخلا�صة 

 م�ؤ�س�سة زايد العليا للرعاية االإن�سانية 

وذوي االحتياجات اخلا�سة و�س�ؤون الق�سر

ور�ش  منت�سبي  ع�سرون طالبًا من  فيها  �سارك 

لرعاية  العني  مبركز  املهني  والتاأهيل  العمل 

)التابع  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  وتاأهيل 

وذوي  االإن�سانية  للرعاية  العليا  زايد  مل�ؤ�س�سة 

االحتياجات اخلا�سة و�س�ؤون الق�سر(. 

زايد  ال�هاب  عبد  الدكت�ر  �سعادة  اأعرب  وقد 

كرمتهم اللجنة المنظمة 
تقديرًا لإلبداع والتميز في الحرف اليدوية
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التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  عام  اأمني 

ورئي�ش اللجنة املنظمة للمهرجان عن �سعادته 

بهذه امل�ساركة ملا لها من اأثر ايجابي يف نف��ش 

للنخلة  حبهم  ع��ن  وتعرب  امل�ساركني  الطلبة 

واأثرها يف حياتهم العامة. واأ�ساف باأن اللجنة 

الثقافية واالإعالمية قامت بالتن�سيق مع �سعادة 

حممد خمي�ش احلدادي مدير املركز الذي اأكد 

الفر�سة  واإتاحة  امل�ساركة  لهذه  تقديره  على 

تنمية  الفاعل يف  دورهم  لتعزيز  املركز  لطلبة 

االأح���داث  خمتلف  يف  وم�ساركتهم  املجتمع 

والفعاليات، وبدورها قامت �سعبة ور�ش العمل 

امل�سبق  باال�ستعداد  باملركز  املهني  والتاأهيل 

هذه  وت��ق��دي��ر  اه��ت��م��ام  عك�ش  مب��ا  للمهرجان 

الفئة وتاأكيد لدورها الفاعل واملنتج يف املجتمع 

املحلي باالإمارات.

االأديب  اأب�  ندى  االأ�ستاذة  اأ�سارت  جهتها  من 

اأهمية  اإىل  باملهرجان  الثقافية  اللجنة  رئي�سة 

االحتياجات  ذوي  من  اأبنائنا  م�ساركة  تفعيل 

خ�س��سًا  احلياة  ج�انب  خمتلف  يف  اخلا�سة 

قيمة غذائية  ملا متثله من  التمر  نخيل  �سجرة 

وتراثية ووطنية الأبناء االإمارات.

يذكر باأن هذه امل�سابقة قد مت تنظيمها �سمن 

طلبة  ق��ام  حيث  امل��ه��رج��ان،  فعاليات  اأج��ن��دة 

)باإ�سراف  النجارة  ور�سة  من  كل  وطالبات 

اأن�ر(  عا�سم  واالأ�ستاذ  الكندي  �سامل  االأ�ستاذ 

ندى  االأ�ستاذة  )باإ�سراف  املج�هرات  وور�سة 

وور�سة  املزروعي(  ح�سة  واالأ�ستاذة  م�سالتي 

ك�جان  خ��ل���د  االأ���س��ت��اذة  )ب��اإ���س��راف  ال�سمع 

من  بتنفيذ جمم�عة  املنذري(  مها  واالأ�ستاذة 

االأ�ساتذة  من  نخبة  باإ�سراف  الفنية  االأعمال 

جناح  �سمن  عر�سها  مت  باملركز،  املخت�سني 

الفئة  ه��ذه  اه��ت��م��ام  عك�ست  ب��امل��رك��ز  خ��ا���ش 

وتقدير  ا�ستح�سان  والقت  لها  وحبهم  بالنخلة 

االأعمال  تناف�ست  وق��د  واجل��م��ه���ر،  ال����زوار 

جلنة  وقامت  االأول،  املركز  لنيل  بينها  فيما 

خا�سة بتحكيم االأعمال امل�ساركة وكانت نتائج 

الفائزين على النح� التايل:

غدير  اهلل  عبد  من  كل  ف��از  النجارة:  اأعمال 

النعيمي، و�سعيد هالل البل��سي وحممد �سعيد 

�سامل ال�سام�سي. 

�سليمان  اأم���رة  م��ن  ك��ل  ف��از  ال�سمع:  اأع��م��ال 

الكعبي، وح�سة �سامل م�سبح ال�سام�سي، واآمنة 

عبد اهلل �سعيد ال�ساعدي، ونعيمة حممد �سالح 

العلي. 

حممد  خل�د  من  كل  ف��از  املج�هرات:  اأعمال 

خاجة  علي  مراد  وناديا  النيادي،  بطي  �سعيد 

املازم، وعفراء بخيت �سامل ال�سام�سي، ومطيعة 

حممد عامر ال�سيعري.
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للمهرجان  الثقافية  اللجنة  ن��ف��ذت 

جمموعة من اللوحات العلمية )رول اآب 

عدد 12( عر�صت فيها �صنوف املعرفة 

مثل:  التمر  نخيل  ب�صجرة  املتعلقة 

�صجرة  منو  لأط���وار  العلمي  التق�صيم 

العربي،  اخلليج  منطقة  يف  النخيل 

ال��ت��م��ر، و�صجرة  ن��وى  وا���ص��ت��خ��دام��ات 

عرب  احل�����ص��ارات  ت��اري��خ  يف  النخيل 

العامل، واعتقادات غذائية خاطئة حول 

التمر، والفوائد ال�صحية حول الرطب 

والتمر، وا�صتخدام خملفات النخلة يف 

ال�صناعات الرتاثية املختلفة، والقيمة 

الرتاثية  وال�صناعات  القت�صادية 

التمور  وا�صتخدام  النخيل،  ل�صجرة 

الغذائية  القيمة  رف��ع  يف  ومنتجاتها 

لالأغذية ال�صائعة ال�صتهالك يف منطقة 

اخلليج العربي وغريها الكثري.

لوحات المعرفة

نفذتها اللجنة الثقافية للمهرجان
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اأخ�صائية  البلو�صي  عايدة  الأ�صتاذة  قدمت 

التغذية يف اإدارة التغذية املجتمعية- م�صت�صفى 

توام. حما�صرة علمية حول )التمرة... فاكهة 

2010 يف  23 نوفمرب  ال�صحراء( يوم الثالثاء 

مهرجان الإمارات الدويل الرابع لنخيل التمر، 

الإم��ارات،  يف  النخلة  ق�صة  اإىل  فيها  اأ�صارت 

اإ�صافة اإىل حفظ  واأهمية �صجرة نخيل التمر، 

ل�صجرة  الدينية  والأه��م��ي��ة  وال��رط��ب  التمر 

والتمر،  للرطب  ال�صحية  والفوائد  النخيل، 

كما قدمت عر�صًا لنتائج البحث امليداين حول 

النمط ال�صتهالكي للتمور عند الإماراتيني يف 

مدينة العني. 

 التمرة...
 فاكهة الصحراء ...

خير بال حدود

ضمن محاضرات واحةالمعرفة خالل المهرجان

عايدة البلو�سي، نورة عي�سى حممد

اخ�سائيتا تغذية

نورة عي�صى حممد  الأ�صتاذة  األقت  من جهتها 

اأخ�صائية التغذية حما�صرة بعنوان )التمر... 

اليوم الأول للمهرجان  خري بال حدود( خالل 

عن  نبذة  فيها  عر�صت   ،  2010 نوفمرب   22

�صجرة نخيل التمر واأ�صناف التمور بالإمارات، 

الرطبة  الأ�صناف  اإىل جمموع  التمور  وق�صمت 

الأ�صناف  وجمموعة  رطبة،  الن�صف  واأخ��رى 

ذات الثمار اجلافة. كما حتدثت الأ�صتاذة نورة 

الغذائية  والفوائد  للتمور  الغذائية  القيمة  عن 

من  طيب  ح�صور  و�صط  للتمور.   والعالجية 

جمهور وزوار املهرجان.
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المقالة الثالثة

هواة التصوير لهم بصمـة

ضمن فعاليات المهرجان
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مسرحية التمرة

قدمتها طالبات 
المدرسة الظبيانية الخاصة بابوظبي

�سهد م�سرح الأطفال خالل مهرجان الإمارات 

جمموعة   2010 التمر  لنخيل  الرابع  ال��دويل 

اإ�سافة  بالأطفال  العالقة  ذات  الفعاليات  من 

اخلا�سة  امل�سرحية  ال��ع��رو���ض  م��ن  جمموعة 

الظبيانة  املدر�سة  طالبات  قدمتها  بالأطفال 

اخلا�سة وحتت اإ�سراف املعلمة: عفاف را�سي 

تقدمي  مت  حيث  ال�����س��ب��اغ.  اأح���الم  وامل��ع��ل��م��ة: 

وقيمته  التمر  ف��وائ��د  ع��ن  ح��واري��ة  م�سرحية 

الغذائية خ�سو�سًا لالأطفال.

حمدان  حممد  ج�مان  الطالبة  ق��ام��ت  وق��د 

الطالبة  قامت  حني  يف  التم�رة،  دور  بتمثيل 

�سمن  احل��ل��وى،  دور  ب����اأداء  رج��ا  نبيل  هبة 

الغذائية،  القيمة  على  ركزت  معرفية  حوارية 

لأفراد  العامة  ال�سحة  يف  منهما  كل  واأهمية 

كل  حاول  بحيث  الأطفال.  خ�سو�سًا  املجتمع 

اإقناع الطرف الآخر بفوائده. ومن ثم  منهما 

هذا  باأداء  قامت  التي  الطبيبة  عند  احتكمتا 

الدور الطالبة �سيماء عبد اهلل وكانت النتيجة 

التمرة. ل�سالح 

باإلقاء  اهلل  عبد  �سيماء  الطالبة  قامت  كما 

ق�سيدة عن النخلة وفوائدها واهتمام القيادة 

النفط  ظهور  قبل  ما  منذ  بالنخلة  الر�سيدة 

وحلد الآن. ثم اختتمت الطالبة هبة بق�سيدة 

ال�سيخ  رث��اء  عن  العتيبة  �سعيد  مانع  للدكتور 

زايد. كما قدم اأطفال رو�سة املدر�سة الظبيانية 

واآخر  التمر  ن�سيد  عن  عبارة  غنائية  فقرات 

عن الزهور والعيد الوطني ورق�سة وم�سرحية 

اأخرى عن الأدوات الرتاثية القدمية.
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�صدر عن الأمانة العامة جلائزة خليفة الدولية 

الدولية  اجلمعية  مع  بالتعاون  التمر  لنخيل 

العلمية  الأوراق  ي�صم  توثيقي  كتاب  للب�صتنة 

التي قدمت خالل املوؤمتر الدويل الرابع لنخيل 

�صاحب  من  كرمية  برعاية  عقد  ال��ذي  التمر 

رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 

-15 من  الفرتة  خالل  اهلل(  )حفظه  الدولة 

17 مار�س 2010 يف ق�صر الإمارات بالعا�صمة 

اأبوظبي، الذي نظمته جامعة الإمارات العربية 

الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزارة  مع  بالتعاون  املتحدة 

وجمعية  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  وجائزة 

اأ�صدقاء النخلة.

قدم للكتاب �صمو ال�صيخ نهيان مبارك اآل نهيان 

رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر 

لنخيل  الدولية  خليفة  ج��ائ��زة  اأم��ن��اء  جمل�س 

التمر بكلمات عطرة هناأ فيها جميع الباحثني 

الرابع  ال��دويل  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  يف  امل�صاركني 

املتميز  عملهم  ي�صيف  اأن  راجيًا  التمر  لنخيل 

للجامعات  املهم  للدور  الهتمام  من  م��زي��دًا 

احتياجات  لتلبية  العلمي  البحث  وم��راك��ز 

جمتمعاتهم حول العامل.

الكتاب الجامع
ألوراق عمل البحوث العلمـية في 

المؤتمر الدولي الرابع للنخيل والتمر

قدم له سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

واأ�صاف �صموه باأن البحث العلمي الذي متخ�س 

حم�صر  يف  املت�صمن  وكذلك  املوؤمتر  هذا  عنه 

اجلل�صات اأظهر قيمة البحث العلمي والأن�صطة 

الجتماعية  للتنمية  بالن�صبة  الإب���داع���ي���ة 

والقت�صادية. كما ترفع التوعية مبكانة �صجرة 

دعم  على  وي�صاعد  املعا�صر  العامل  يف  النخيل 

على  ي�صاعد  كما  وال��دويل.  الإقليمي  التعاون 

حت�صني القيمة القت�صادية ل�صجرة نخيل التمر 
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متمنيًا  الزراعية.  التنمية  يف  مكانتها  ويدعم 

هذه  العلمي  البحث  مقالت  نتائج  ت�صاعد  اأن 

النخيل  تنمية وتطوير زراعة  على جعل جمال 

والتمر جماًل جاذبًا للجيل اجلديد من العلماء 

والفنيني واملخت�صني ورّواد الأعمال.

التمر  لنخيل  الرابع  ال��دويل  املوؤمتر  اأن  يذكر 

ولفيف  باحلكومة  امل�صوؤولني  كبار  ح�صره  قد 

الدبلوما�صي  ال�صلك  واأع�����ص��اء  ال�صفراء  م��ن 

املعتمدين لدى دولة الإمارات العربية املتحدة 

التعليمية والبحثية الدولية  وممثلي املوؤ�ص�صات 

و�صركات  وامل��خ��ت�����ص��ني  وال��ف��ن��ي��ني  وال��ع��ل��م��اء 

ال��ع��ام��ل��ة يف زراع����ة نخيل  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س 

اأكرث من  املوؤمتر  اأعمال  �صارك يف  كما  التمر. 

املوؤمتر  وه��دف  دول��ة.   42 ميثلون  باحث   400

العلمية  املعلومات  لتحديث  الفر�صة  منح  اإىل 

لزراعة  املختلفة  اجلوانب  حول  املتخ�ص�صة 

النخيل وحمايته واإنتاج التمور وت�صويقها. وكان 

اأهداف املوؤمتر الرئي�صية تبادل  اأي�صًا من بني 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  اخل��رات احلالية يف 

املتحدة مع املزارعني من الدول الأخرى ودعم 

املختلفة  اجلوانب  حول  الدويل  الفني  التعاون 

ل�صل�صلة اإنتاج التمور.
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أعضاء اللجنة المنظمة 
مهرجان اإلمارات الدولي الرابع للنخيل والتمر 2010

اجلهةاالإ�سم

رئي�س اللجنة املنظمة للمهرجانالدكتور عبدالوهاب زايد

مدير املهرجانال�سيد قابو�س حممود خالد

 رئي�س اللجنة العالمية للمهرجاناملهند�س عماد �سعد

املهند�سة موزة نا�سر ال�سام�سي

وحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل والتمور

املهند�س ح�سني غالب احل�سرمي

مدير جمعية اأ�سدقاء النخلةاملهند�س علي حممد العنتلي

مدير ادارة العالقات واملجتمعال�سيد فا�سل حممد العامري

ال�سيد جا�سم الهرمودي

ادارة العالقات واملجتمع ال�سيد علي حممد ف�سل

ال�سيد ممدوح هيكل

مكتب املراجعة املاليةال�سيد حممد الدي�ساوي اأحمد

ادارة املطبوعاتال�سيد حممد فتحي

مدير اإدارة  اخلدماتال�سيد �سامل الكعبي

اإدارة التغذية املجتمعية- م�ست�سفى تواماملهند�سة ندى زهري ابو الديب

مركز تقنية املعلوماتال�سيد رائد �سحادة

�سركة فونيك�س لال�ست�سارات الزراعيةالدكتور �سمري ال�ساكر

م�سنع متور العنياملهند�سة منال فا�سل

وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمعال�سيد خليفة عبداهلل ال�ساعدي

جمموعة بينونة لالإعالم – منتج وفنان ت�سكيليال�سيد �سرمدعبدالر�سول

 اإدارة  اخلدماتال�سيد تاج ال�سر

وحدة درا�سات وبحوث تنمية النخيل والتمورال�سيد عبد الر�سيد اأزهيكوتايل

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمرال�سيدة عفرة الكعبي

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمرال�سيد عهد كركوتي

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمرال�سيدة اينال بنات

املركز العربي للهند�سة الوراثية والتقنية احليويةال�سيدة ا�سراء علي �سطناوي
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أسماء المشرفين والطالب المشاركين 
مركز العين لرعاية وتأهيل ذوي 

االحتياجات الخاصة
يف م�سابقة ال�سناعات احلرفية �سمن مهرجان الإمارات الدويل 

الرابع للنخيل والتمر 2010

با�سراف ال�ستاذة زوينة �سيف العلوي رئي�سة �سعبة ور�س العمل 

والتاأهيل املهني

الور�سةا�سم امل�سرف

ور�سة املجوهراتالأ�ستاذة ندى م�سالتي

ور�سة املجوهراتالأ�ستاذة ح�سة املزروعي

ور�سة ال�سمعالأ�ستاذة خلود كوجان

ور�سة ال�سمعالأ�ستاذة مها املنذري

ور�سة النجارةالأ�ستاذ �سامل الكندي

ور�سة النجارةالأ�ستاذ عا�سم اأنور

ال�ر�سةا�سم الطالب

ور�سة النجارةعبد اهلل غدير النعيمي

ور�سة النجارة�سعيد هالل البلو�سي

ور�سة النجارةحممد �سعيد حممد �سامل ال�سام�سي

ور�سة املجوهراتمرمي عبد اهلل ال�سكيلي

ور�سة املجوهراتوفاء في�سل ب�سري اآل حريز

ور�سة املجوهراتعبري مبارك حممد اللوميي

ور�سة املجوهراتخلود حممد �سعيد بطي النيادي

ور�سة املجوهراتنادية مراد علي خاجة املازم

ور�سة املجوهراتعفراء بخيت �سامل ال�سام�سي

ور�سة املجوهراتجوهرة عو�س مرداد الهنائي

ور�سة املجوهراتنيلي �سهيل خمي�س ال�سام�سي

ور�سة املجوهراتمطيعة حممد عامر ال�سيعري

ور�سة ال�سمعاأمرية �سليمان الكعبي

ور�سة ال�سمعح�سة �سامل م�سبح ال�سام�سي

ور�سة ال�سمعخلود �سيف اإبراهيم الظاهري

ور�سة ال�سمعموزة خمي�س �سعيد النيادي

ور�سة ال�سمعهدى مرعي حممد الكثريي

ور�سة ال�سمعاآمنة عبد اهلل �سعيد ال�ساعدي

ور�سة ال�سمعميثاء م�سبح الكتبي

ور�سة ال�سمعنعيمة حممد �سالح العلي
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الشيخ هادف 
بن حميد الشامسي

شبابنا ماضون قدمًا على خطى اآلباء واألجداد 
في حب النخلة ورعايتها

النخلة.. هبة اهلل إلى اإلمارات  

ذكريات  من  الإن�سان  على  اأع��ز  �سيء  من  ما 

طيبة جمعته مع من يحب من اأعز النا�س حتت 

العمر  به  تقدم  اإذا  خ�سو�سًا  الوطن،  مظلة 

التقدير والح��رام من خمتلف  اإىل موقع من 

ب�سكل  املحلي  للمجتمع  ملا قدمه  املجتمع  فئات 

اإنه رجل  عام ولل�سجرة املباركة ب�سكل خا�س. 

ينتمي اإىل زمن الأ�سالة والأ�سول، رجل اأحبه 

�َله امل�سوؤولية وكان اأهل لها.  زايد وَحمَّ

من  ال�سام�سي  حميد  ب��ن  ه��ادف  ال�سيخ  اإن��ه 

البناء  الأول ممن رافق زايد يف رحلة  الرعيل 

والعطاء يف مدينة العني، اأحب النخلة واأخل�س 

لها فاأعطته من ثمارها الكثري فا�س به يف طول 

نبيل كان قد  اأجل موقف  البالد وعر�سها من 

الطيب  اللقاء  اإليه زايد اخلري. يف هذا  �سبقه 

�سنتعرف عن قرب على الرجل الفا�سل هادف 

بن حميد ال�سام�سي: 

ماذا تعني لكم �شجرة نخيل التمر؟

باهتمام كبري  التمر  نخيل  �سجرة  لقد حظيت 

بكثري  فازت  حيث  التاريخ  عرب  دائمة  ورعاية 

الأ�سجار  من  غريها  عن  القراآنية  الآي��ات  من 

الآي��ات  م��ن  وال��ن��ب��ات��ات، كما ذك��رت يف كثري 

القراآنية )21 اآية( وع�سرات الأحاديث النبوية 

اأنحاء  كل  يف  العلماء  ت�سابق  كما  ال�سريفة.. 

ثمار  ملحتوى  العلمية  الأبحاث  لإج��راء  العامل 

لها  وع��ق��دت  الغذائية  العنا�سر  م��ن  النخلة 

حيث  من  بها  النهو�س  طرق  حول  امل��وؤمت��رات 

وتبادل  الآف��ات  من  وحمايتها  وال��ري  الزراعة 

املعلومات والتعاون بني املزارعني للحفاظ على 

هذه الرثوة النبيلة خ�سو�سًا يف عاملنا العربي 

وطنيًا  اإرث�����ًا  النخلة  ت�سكل  حيث  النخيل  من 

العربية.  للمنطقة  الثقافية  الهوية  من  وجزءًا 

على  النخلة  ملرحلة  اأرخ���وا  امل��وؤرخ��ني..  حتى 

الأر�س وعالقتها مع الإن�سان يف حله وترحاله. 

الكثري..  فيها  فنظموا  ال�سعراء  ين�ساها  ومل 

الكثري من ال�سعر اجلميل!! 

وكّل جزء من النخلة له فائدة عظيمة، ثمارها، 

وخو�سها،  جريدها،  �سعفها،  �ساقها،  ليفها، 

�شخ�شـــية العـــــــدد
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من  ت�ستخرج  التي  الأخ��رى  امل��واد  عن  ناهيك 

ثمار واأجزاء النخلة املختلفة. ثمرها غني بكل 

ماء  من  لالإن�سان،  ال��الزم��ة  ال��غ��ذاء  مقومات 

فهي  و�سكريات.  وفيتامينات  واأم��الح  ومعادن 

�سجرة مباركة بكل معنى الكلمة.

منذ متى بداأ اهتمامكم بزراعة النخيل 

واإنتاج التمور؟

القرن  �ستينيات  منذ  النخيل  زراع��ة  يف  ب��داأت 

امل��ا���س��ي يف م��دي��ن��ة ال��ع��ني، وك���ان ق��دوت��ن��ا يف 

زراعة النخيل هو املرحوم زايد بن �سلطان اآل 

زرعنا  ملا  زاي��د  فلول  ث��راه(  اهلل  نهيان )طيب 

حب  يف  ا�ستمرينا  مل��ا  خليفة  ول���ول  النخيل، 

النخلة، حيث قمنا بزراعة �سنف الربحي ونبتة 

التي  الأ�سناف  من  وغريها  واخلال�س  �سيف 

امل�سهورة  العامل  دول  خمتلف  من  اأح�سرناها 

وغريه.  ال��ع��راق  مثل  اآن���ذاك  النخيل  ب��زراع��ة 

اهلل  بف�سل  نخلة   4000 من  اأك��رث  لدينا  والآن 

باختيار  واأق��وم  النخيل  زراعة  يف  م�ستمر  واأنا 

مما  من  م�ستفيدًا  واأف�سلها  الأ�سناف  اأج��ود 

جتود فيه خمتربات زراعة الأن�سجة يف جامعة 

الإمارات العربية املتحدة.

العربي  باخلليج  املواطن  على  عزيزة  فالنخلة 

بوجه خا�س منذ  الإمارات  اأبناء  عمومًا وعلى 

كان  فمن  الآن،  وحتى  والأج���داد  الآب���اء  زم��ن 

ودواء  غ��ذاء  فهي  ج��دًا  غني  فهو  نخلة  عنده 

كما  املر�س  نعرف  نكن  فلم  العام.  مدار  على 

عرفناه اليوم ب�سبب الغذاء ال�سحي الذي كنا 

اإل  البادية  اب��ن  ل��دى  يكن  فلم  ق��دمي��ًا،  ناأكله 

النخلة واللنب وابن ال�ساحل اإل النخلة وال�سمك 

اآباوؤنا  فبهذه العنا�سر الغذائية الثالث عا�س 

وعافية جيدتني حتى  ب�سحة  واأجدادنا 

و�سلنا اإىل ما و�سلنا اإليه اليوم.

الأهمية  ن���درك  ه��ن��ا  م��ن 

ل�سجرة  ال���ك���ب���رية 

النخيل يف احلياة 

الجتماعية 

لأب����ن����اء 

وهنا  ع��م��وم��ًا.  العربية  واجل��زي��رة  الإم����ارات 

لبد اأن نقف بكل فخر واعتزاز ونقدر اجلهود 

الكبرية التي بذلها املرحوم زايد بن �سلطان اآل 

نهيان )طيب اهلل ثراه( و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 

اهلل( وجهود الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن 

القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 

الأعلى للقوات امل�سلحة يف خدمة تلك ال�سجرة 

املباركة فلول جهودهم جميعًا ودعمهم الكبري 

للنخلة وثمارها الطيبة ملا و�سلنا اإىل ما نحن 

عليه الآن من ماليني اأ�سجار النخيل بالدولة. 

يف  خليفة  ث��م  وم��ن  زاي���د  اإىل  ي��ع��ود  فالف�سل 

ت�سجيع النا�س على زراعة النخيل.

النخيل  زراعـــة  واقـــع  تقيمون  كيف 

واإنتاج التمور يف الإمارات؟

لي�ست جديدة  الإم��ارات  النخيل يف  زراعة  اإن 

لزمت  حيث  ال��ت��اري��خ  ق��دم  م��ن  ق��دمي��ة  فهي 

النخلة  ومازالت  والأج��داد  الآباء  النخلة حياة 

لأهمية  وبالنظر  فيها،  وللعاملني  ملحبيها  وفية 

�سجرة نخيل التمر يف التاريخ الزراعي لدولتنا 

اأ�س�س لها املرحوم ال�سيخ زايد بن  الفتية التي 

اأ�سحت  فقد  اهلل،  رحمه  نهيان  اآل  �سلطان 

ال�سجرة املباركة اأحد مفردات الهوية الوطنية 

م�سوؤوليات  علينا  يرتب  وه��ذا  الإم����ارات  يف 

واأفراد( يف تطوير اخلدمات  جما )موؤ�س�سات 

و�سوًل  واإر�ساديًا  وزراعيًا  فنيًا  للنخلة  املقدمة 

نطاق  على  ع�سوية  بطريقة  التمور  اإنتاج  اإىل 

للروؤية  وف��ق��ًا  كلها،  الإم�����ارات  ت�سمل  وا���س��ع 

بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة 

اهلل(.  )حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 

َلْواَل زايد نحن ما زرعنا نخيل
وَلْواَل خليفة 

ما استمرينا في حب النخلة
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فالتجارب الناجحة للزراعة الع�سوية يف اإمارة 

اأول  الفريق  من  بدعم  حتظى  التي  اأبوظبي 

�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

الع�سوية  الزراعة  لنجاح  مهمًا  اأ�سا�سًا  تعترب 

اأن تت�سافر اجلهود  يف الإم��ارات. وعليه يجب 

خ�سو�سًا �سباب الوطن واأ�سجعهم على اإجناح 

هي  الع�سوية  الزراعة  لأن  النبيلة  املهمة  هذه 

م�ستقبل الزراعة ب�سكل عام من اأجل املحافظة 

قد  اأنه  الإن�سان. خ�سو�سًا  و�سحة  البيئة  على 

اأ�سبح لدينا يف اإمارة اأبوظبي جتارب نا�سجة 

الع�سوي  الإنتاج  خريطة  على  موقعها  اأخ��ذت 

العامل  م�ستوى  على  رائعة  جناحات  وحققت 

جميع  لديها  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  اأن  ت��وؤك��د  ال��ت��ي 

املقومات والأ�س�س لإنتاج التمور الع�سوية. 

الدولية  خليفة  جائزة  لكم  متثل  ماذا 

لنخيل التمر؟

جائزة خليفة ل يوجد عليها زود فهي مبادرة 

واأمينة،  كرمية  وباأيدي  كرمي  رجل  من  كرمية 

فاجلائزة مل تاأت من فراغ بل هي مبادرة طيبة 

من راعي النخلة �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه 

ال�سيخ  �سمو  اأول  الفريق  بدعم  وحتظى  اهلل( 

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

ومتابعة  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 

الرئا�سة،  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 

نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�سيخ  �سمو  واهتمام 

رئي�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر 

بوقتها  ج��اءت  فقد  اجل��ائ��زة.  اأم��ن��اء  جمل�س 

واملنتجني  الباحثني  تكرمي  يف  ت�ساهم  وه��ي 

وهي  العامل  ح��ول  النخلة  وحمبي  وامل��زارع��ني 

ف�ساء  يف  عاليًا  الإم����ارات  ا�سم  ترفع  بذلك 

ال�سجرة املباركة.

وللأجيال  للمزارعني  ن�شيحتكم  هي  ما 

القادمة؟

اأنه مع بداية  ال�سام�سي  يقول هادف بن حميد 

مو�سم الرطب من كل عام يبداأ اأبناء الإمارات 

الدولة  مناطق  خمتلف  يف  النخيل  م��زارع��ي 

)املنطقة الغربية واملنطقة ال�سرقية-العني( يف 

التناف�س فيما بينهم باإنتاج وتبادل اأف�سل اأنواع 

الرطب واخلالل واجلميع ي�سعى لتقدمي الأجود. 

تقدميها  املواطنون يف  يتباهى  الرطب  وبجودة 

مع القهوة العربية لل�سيوف والزوار باملجال�س.

وتاأكيدًا لهذا الراث ال�سعبي الطيب يف العني 

بتنظيم  طواعية  امل��زارع��ني  نحن  قمنا  فقد 

اأف�سل  ح��ول  الت�سجيعية  ال�سنوية  امل�سابقة 

مزارع  بها  تزخر  التي  الرطب  اأن���واع  واأج���ود 

تقدمي  على  امل��زارع��ني  ت�سجيع  بهدف  العني 

وحثهم  مزارعهم  اإنتاج  من  والأج��ود  الأف�سل 

على تطوير هذه الزراعة من اأجل حتقيق عائد 

اأف�سل ودعم القت�ساد الوطني. 

اأحر�س �سخ�سيًا على امل�ساركة يف هذه  وكنت 

املباريات التناف�سية )وقد فزت باملركز الأول( 

وخلق  ال�سريف  التناف�س  مبداأ  تعزيز  اأجل  من 

روح املبادرة بني املزارعني، فقد اعتمدنا جلنة 

اخلربة  ذوي  من  اأ�سخا�س  ث��الث  من  موؤلفة 

بعني  وا�سعني  امل�سابقة  حتكيم  تتوىل  واملعرفة 

والطعم  وال�سكل  واللون  الثمرة  العتبار حجم 

واللمعة ونظافة املزرعة ... 

مزارعي  امل��واط��ن��ني  �سبابنا  ان�سح  واأ���س��اف 

النخيل اأن ل ياألوا جهدًا يف حب النخلة ورعايتها 

للو�سول  لها  الفنية  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي 

اإىل اأف�سل النتائج واحلفاظ عليها والعناية بها 

وزيادة الرقعة اخل�سراء منها. كي توا�سل النخلة 

عطائها لالإن�سان على اأعلى امل�ستويات. 

اإلمارات تملك 
مقومات نجاح إنتاج التمور العضوية
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حملة إعالمية 
ضد سوسة النخيل 

الحمراء

العربية  الإمارات  النخيل احلمراء على م�ستوى دولة  �سو�سة  الوطنية ملكافحة  اإطار احلملة  �سمن 

املتحدة، �سدر عن وزارة البيئة واملياه بدولة الإمارات جمموعة من الن�سرات الإر�سادية )ورقية، 

وكيفية  الآفة  هذه  بخطورة  املزارعني  الأخوة  وتعريف  الوعي  ن�سر  يف  منها  م�ساهمة  والكرتونية( 

التعاون مع الوزارة واجلهات املخت�سة ملكافحة هذه احل�سرة.

يذكر اأن هذه احلملة �سوف ت�ستمر 3 �سنوات )2009 – 2011( وتغطي خمتلف اإمارات الدولة تنفذ 

حتت اإ�سراف فنيني متخ�س�سني وفرق فنية مدربة من قبل وزارة البيئة واملياه، وتهدف اإىل مكافحة 

اآفة �سو�سة النخيل احلمراء التي ارتفعت ن�سبة الإ�سابة بها، وال�سيطرة عليها واحلد من اأ�سرارها 

على اأ�سجار النخيل، بالإ�سافة اإىل اآفتي ح�سرة العاقور وح�سرة حفار ال�ساق واللتني ت�ساهمان يف 

زيادة معدل الإ�سابة بهذه احل�سرة وبع�ض الآفات الأخرى.

ورازة البيئة واملياه

دولة االمارات العربية املتحدة

ضمن إطار الحملة الوطنية 
لمكافحة سوسة النخيل الحمراء 2009 – 2011
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أمراض 
وآفات نخيل التمر

الزراعي  الإر���س��اد  الإر�ساد-ق�سم  اإدارة  عن 

بهيئة الري وال�سرف بالأح�ساء التابعة لوزارة 

ال�سعودية.  العربية  باململكة  واملياه  ال��زراع��ة 

اأم���را����ض واآف���ات  ���س��در م���وؤخ���رًا كتيب ح���ول 

والتعريف  للت�سخي�ض  )مر�سد  التمر  نخيل 

اإدارة االإر�شاد, ق�شم االإر�شاد الزراعي 

هيئة الري وال�شرف باالأح�شاء 

وزارة الزراعة واملياه

اململكة العربية ال�سعودية

مرشد للتشخيص والتعريف الحقلي بـ

اأحمد  اأني�ض  حممد  الدكتور  اأع��ده  احلقلي( 

بهدف  النبات(  اأمرا�ض  )اخت�سا�سي  جنيب 

على  وال��ت��ع��رف  احلقلي  الت�سخي�ض  ت�سهيل 

�سجرة  تهاجم  التي  والآف���ات  الأم��را���ض  اأه��م 

تنجم  قد  التي  اخل�سائر  لتقليل  التمر،  نخيل 

عنها للمحافظة على هذه الرثوة الغالية علينا 

جميعًا. فالنخلة �سجرة طيبة حبا اهلل بها بالد 

يالئم  م��ا  اخل�سائ�ض  م��ن  واأودع��ه��ا  ال��ع��رب 

الدليل  ه��ذا  يتميز  ال��ب��الد.  ه��ذه  ومناخ  تربة 

ب�سهولة حمله باحلقل. كما ميثل هذا الإ�سدار 

اجلديد ا�ستمرارًا جلهود وزارة الزراعة واملياه 

لإثراء  بالأح�ساء  وال�سرف  الري  بهيئة  ممثلة 

املكتبة الزراعية ب�سل�سلة من الكتيبات احلقلية 

قدر  الإي�ساحية  بال�سور  واملقرونة  املب�سطة 

املزارعني  الأخوة  اإفادة  للحر�ض على  الإمكان 

العربية  باململكة  التمر  بنخيل  وامل�ستغلني 

ال�سعودية.
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اإلمـارات تستثـمـر 
في زراعة النخـيل 

وإنتــاج التــمـور 
في نـاميبــيا

شركة الظاهرة الزراعية

بتوجيهات سمو الشـيخ 
حمدان بن زايد آل نهيان
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 1995 عام  الزراعية  الظاهرة  �شركة  تاأ�ش�شت 

ك�شركة ذات ملكية خا�شة. وخالل هذه احلقبة 

الق�شرية من الزمان، اأ�شبحت �شركة الظاهرة 

ال��راه��ن عمليات  ال��وق��ت  ت��دي��ر يف  ال��زراع��ي��ة 

اأفريقيا، واآ�شيا، وال�شرق الأو�شط،  ت�شغيلية يف 

ما  بها  ويعمل  ال�شمالية،  واأم��ري��ك��ا  واأوروب����ا، 

يزيد عن 1800 موظف من بينهم اخلرباء يف 

جمال الزراعة واملنتجات احليوانية اإىل جانب 

والتمويل،  الإدارة،  جم��الت  يف  املتخ�ش�شني 

واللوجي�شتيات، والعمليات القانونية. 

الوقت  يف  ال��زراع��ي��ة  الظاهرة  �شركة  وتتبواأ 

ال�شركة  اأ�شبحت  حيث  متميزًا  موقعًا  الراهن 

التي  الرائدة  الزراعية  ال�شركات  من  واح��دة 

تتخذ من دولة الإمارات العربية املتحدة مقرًا 

لها، واإحدى اجلهات الرئي�شية الداعمة لتاأمني 

اإمدادات الرب�شيم والعالف النجيلية الأخرى 

لل�شوق املحلية.

ب�شورة  الزراعية  الظاهرة  �شركة  وت�شتثمر 

منطقة  ع��رب  ال��زراع��ي��ة  امل�شاريع  يف  م�شتمرة 

جتارية  م�شاريع  متتلك  كما  الأو���ش��ط  ال�شرق 

الظاهرة  �شركة  وت�شتورد  اأخ���رى.  مناطق  يف 

تقع يف مناطق متفرقة من  الأع��الف من دول 

تنويع  خالل  من  التو�شع  يف  ب��داأت  وقد  العامل 

جمالت اأعمالها التي ت�شمل خمتلف املحا�شيل 

وجتارة  والفاكهة  اخل�شروات  من  الزراعية 

الأرز الب�شمتى املمتاز.

و�شعت �شركة الظاهرة الزراعية لنف�شها روؤية 

مع روؤية حكومة اأبوظبي املمثلة فى جهازاأبوظبي 

خطاها،  نف�س  على  وت�شري  الغذائية  للرقابة 

كما اأخذت على عاتقها الرتقاء بروؤية حكومة 

اأبوظبي خطوة لالأمام وجعلها مهمتها الرئي�شية، 

وقد اأتاحت هذه القيم اأن ت�شبح �شركة الظاهرة 

الزراعية اليوم ال�شركة الأكرث جناحًا يف ال�شوق 

املحلية والعاملية. والتي تتلخ�س يف ما يلي:

ر�ؤيتنا: تاأمني اإمدادات الغذاء لدولة الإمارات 

العربية املتحدة واملنطقة

نقود  اأن  م��ه��م��ت��ن��ا: 

ال�����ش��ن��اع��ة ال��زراع��ي��ة 

الفعال  والتنفيذ  والإنتاج  اجل��ودة  جم��الت  يف 

خرباتنا  تطبيق  خ��الل  م��ن  العمالء  وخ��دم��ة 

وال�شتفادة من البتكارات التقنية.

به،  ن��ق��وم  م��ا  جميع  يف  ال�شفافية  قيم�نا: 

املكافاأة  عمالئنا،  جميع  جتاه  الكامل  اللتزام 

عند الأداء املتميز.

ق�صة جن�اح: 

م��ن خ���الل جم��م��وع��ة امل��ن��ت��ج��ات واخل��دم��ات 

الوا�شعة التي توفرها �شركة الظاهرة الزراعية  

تديرها  التي  الت�شغيلية  العمليات  جانب  اإىل 

يف كل من الإم��ارات العربية املتحدة، وم�شر، 

واإ�شبانيا،  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 

الظاهرة  �شركة  تتمتع  وباك�شتان،  وناميبيا، 

الزراعية مبوقع مثايل يوؤهلها للتنبوؤ باحلقائق 

الثقافية  وال��ت��غ��ي��ريات  الأ���ش��واق  يف  اجل��دي��دة 

والتكيف مع كل ذلك.  

رطب ناميبيا 
يزين موائد اإلمـارات  في الشتاء والربيع
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�شركة  لنجاح  احلقيقي  ال��ن��ج��اح  مفتاح  اإن 

الظاهرة الزراعية يتمثل يف خربات فريق العمل 

الإنتاج  الزراعة،  التالية:  املجالت  ول�شيما يف 

اللوجي�شتيات،  التمويل،  الإدارة،  احل��ي��واين، 

والقانون.  

وقد اأ�شبحت �شركة الظاهرة الزراعية ال�شركة 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  ال��رائ��دة يف  الزراعية 

ال�شوق  بطلب  الوفاء  يف  ت�شاعد  حيث  املتحدة 

النجيلية  والأع����الف  الرب�شيم  على  املحلية 

علف  ت��وف��ري  لعمالئها  ت�شمن  كما  الأخ����رى. 

عايل اجلودة من خالل ال�شترياد من م�شادر 

م�شتمرة وم�شتدامة عرب خمتلف اأنحاء العامل.  

وتوؤمن �شركة الظاهرة الزراعية اإميانًا را�شخًا 

لها  اأت���اح  ولقد  الكاملة(.  )اخل��دم��ة  مبفهوم 

الذي  الوقت  يف  تدريجيًا  تنمو  اأن  املنهج  هذا 

اجلديدة  الزراعية  املنتجات  يف  ت�شتثمر  كانت 

وتطورها يف مناطق متفرقة من العامل.  

نحو  دائمًا  الزراعية  الظاهرة  �شركة  وت�شعى 

من  عالية  اأهدافًا  لإجنازاتها  وت�شع  التح�شن، 

املتميزة.  اجل��ودة  ذات  املنتجات  اإخ��راج  اأج��ل 

تاأثري  لذلك  ك��ان  دولية،  موؤ�ش�شة  وباعتبارها 

من  العديد  يف  منتجاتها  ج��ودة  على  اإيجابي 

الأ�شواق. وتعد الغلة الناجتة عن حما�شيلها لكل 

هكتار من الأرز والفواكه واخل�شراوات من بني 

اأعلى املعدلت يف العامل. اأما يف منطقة ال�شرق 

اخلا�شة  والتوزيع  الإنتاج  اأن�شطة  فاإن  الأو�شط 

بها لي�س لها نظري على الإطالق يف املنطقة.     

القطاعات  يف  ال�����ش��رك��ة  تتخ�ش�ص 

الرئي�شية التالية: 

 الق�شم الزراعي )املحلي والدويل( 

 ق�شم املعدات الزراعية. 

  ق�����ش��م امل��ن��ت��ج��ات ال��ع�����ش��وي��ة والأب���ح���اث 
والتطوير. 

والت�شنيع  احل���ي���واين  الإن����ت����اج    ق�����ش��م 
واإمدادات الغذاء. 

  ق�����ش��م اإم������دادات ال��رب���ش��ي��م والع����الف 
النجيلية الخرى واملحا�شيل الزراعية.

 ق�شم اللوجي�شتيات. 

 ق�شم �شرب الأرز.

�شركة الظاهرة الزراعية-ناميبيا:

ناميبيا   - الزراعية  الظاهرة  �شركة  تاأ�ش�شت 

يف فرباير عام 2009 مبوجب قوانني جمهورية 

ناميبيا. وتقع بالقرب من �شد نايوت يف اجلزء 

اجلنوبي من ناميبيا، على بعد حوايل 50 كم من 

جنوب غرب مدينة كيتمان�شوب. وتعمل ال�شركة 

التمر  حم�شويل  اإن��ت��اج  على  رئي�شية  ب�شورة 

والعنب بهدف التوزيع التجاري يف منطقة تزيد 

مياه  على  وحت�شل  هكتار   200 عن  م�شاحتها 

اأحد  من  الزراعي  لال�شتخدام  اجلاهزة  الري 

الظاهرة  �شركة  قدمت  وقد  املحلية.  ال�شدود 

خمتلف  الدولية  لالأ�شواق  الزراعية-ناميبيا 

اأ�شناف التمر املعروفة مثل املجدول، والربحي، 

واأبوفقو�س.  والهاليل،  واخلنيزي،  واخلال�س، 

العر�س  على  احل��ف��اظ  امل�����ش��روع  وي�شتهدف 
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امل�شتمر من التمر يف املوا�شم التي ل يتوفر فيها 

التمر يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

اأن موقع ناميبيا يف الن�شف اجلنوبي من  كما 

املناخية  بالظروف  مقرتنًا  الأر���ش��ي��ة،  الكرة 

املناطق اجلنوبية  والرتبة اخل�شبة يف  املواتية 

والغربية وال�شمالية الغربية من البالد، ي�شمح 

فرباير  من  الفرتة  خالل  طازجة  متور  باإنتاج 

اأنواعه  اأبريل، وعدم توفر الرطب بكافة  لغاية 

يف الأ�شواق اخلليجية خا�شة والعاملية يف الوقت 

الذي يكون فيه مو�شم التمور قد انتهى عند كبار 

خ�شو�شًا  ال�شمايل  الكرة  ن�شف  يف  املنتجني 

ح�شلت  فقد  وعليه  العربي.  اخلليج  منطقة 

�شركة الظاهرة الزراعية على حق ت�شويق اإنتاج 

على  امل��زروع  والربحي  املجدول  نخيل  اأ�شناف 

م�شاحة 80 هكتارًا واملتوقع اأن ي�شل الإنتاج اإىل 

300 طن يف املو�شم الزراعي2011 .

امل�شروع احلايل )املرحلة الأوىل(:

مت التفاق مع ال�شركة احلكومية الناميبية على 

اأن ت�شرف �شركة الظاهرة الزراعية - ناميبيا 

على م�شاحة 13 هكتارًا م�شتاأجرة ملدة 5 �شنوات 

اعتبارًا من العام 2009 وقابلة للزيادة وذلك مع 

بدء الإنتاج، عدد اأ�شجار النخيل 1610، الإنتاج 

53 طنًا مرتيًا. تزرع بالأ�شناف الآتية  احلايل 

من النخيل خال�س، خنيزي وبوفقو�س.

امل�شروع اجلديد )املرحلة الثانية(:

ا�شت�شالح وزراعة م�شاحة وقدرها 200 هكتار، 

اأ�شا�س ال�شراكة  99 عامًا، على  م�شتاأجرة ملدة 

الناميبية.  احلكومية  ال�شركة  مع   %50 بن�شبة 

عدد اأ�شجار النخيل فيها 24400 وذلك ح�شب 

الآتي:

زراعة 180 هكتارًا بالأ�شناف الآتية من النخيل 

عدد  برحي   نخلة،   4000 ع��دد  جم��دول  مثل: 

7000 نخلة، خال�س عدد 3000 نخلة، خنيزي 

عدد 2000 نخلة. واأخرى متنوعة مثل بومعان، 

�شكري، مكتومي، فر�س ابي�س، خ�شراوي، نبتة 

�شيف، �شلطانة، نغال وفحول. بعدد 700 نخلة 

لكل �شنف باإجمايل 7،000 نخلة. بالإ�شافة اإىل 

زراعة 20 هكتارًا باأ�شناف متنوعة من العنب.

التحتية  والبنية  ال�شت�شالح  باأعمال  البدء  مت 

للم�شروع يف فرباير 2010 ومتوقع البدء بزراعة 

�شيتم  كما   2011 فرباير/مار�س  يف  النخيل 

زراعة العنب يف اأغ�شط�س 2011، علمًا باأنه مت 

النخيل من  اأ�شجار  الأوىل من  الدفعة  ا�شتالم 

الإم���ارات  جامعة  يف  الأن�شجة  زراع��ة  خمترب 

يتم  و�شوف  �شتلة   9850 بعدد  املتحدة  العربية 

ا�شتالم الكميات املتبقية يف دي�شمرب 2010 .

القطاع الخاص يلعب دور مسـؤول 
في دفع عجلة التنمية المستدامة 
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يبوح به النخل 

انتظار  م��ن  م�سافة  اغ��راب��ه,  ي�سبه  ظلها 

لزاوية  �سعفها  م��د  يف  النخلة  تخت�سرها 

الهموم  تتدىل  ثم  الال�سيء,  اإىل  ت�سري  م��ا, 

مر�سومان  غريب,  بوجع  مثقالن  معا,  منهما 

واملكان,  للزمان  االنتماء  ت�سبه  ال  مبالمح 

جتمعهما..  ال��ت��ي  ال��ق��ل��ق  ك��ي��م��ي��اء  ه��ي  ه���ذه 

النخلة وال�ساعر, هكذا ر�سمت الق�سائد هذا 

ال�سعر.  نخيل  من  املت�ساقط  اللذيذ  احلنني 

�سورت  التي  االأبيات  بع�ض  على  �سنقف  وهنا 

وجه الغربة بينهما.

» حكى عي�سى بن اأحمد الرازي اأن عبد الرحمن 

بن معاوية – اأول نزوله منية الر�سافة بقرطبة 

واتخاذه لها – نظر اإىل نخلة مفردة, فهاجت 

�سجنه وتذكر بلد امل�سرق فقال بديهًا:

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة

                تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 

فقلت: شبيهي في التغرب والنوى

              وطول التنائي عن بني وعن أهلي 

�سيخة بنت عبد اهلل جا�سم املطريي

رئي�ض ق�سم الراث الوطني

مركز جمعة املاجد للثقافة والراث - دبي

نشأِت بأرض أنِت فيها غريبة 

          فمثلك في اإلقصاء والمنتأى مثلي 

سقتك غوادي المزن من صوبها الذي 

              يسح ويستمري السماكين بالوبل

وقال اأي�سًا فيها: 

يا نخل أنت غريبة مثلي                           

                             في الغرب نائية عن األصل

فابكي, وهل تبكي مكبسة                        

                           عجماء لم تطبع على خبل 

لو أنها تبكي, إذن لبكت                           

                                ماء الفرات ومنبت النخل

لكنها ذهلت, وأذهلني                             

                      بغضي بني العباس عن أهلي

امللك  لعبد  َول 
ُ
االأ االأربعة  االأبيات  اإن  قيل  وقد 

عند  قالها  احل��ك��م,  ب��ن  م���روان  ب��ن  ب�سر  ب��ن 

دخوله االأندل�ض فرارًا من بني العبا�ض يف �سدر 

وقيل  معاوية.  بن  الرحمن  عبد  االأم��ري  اأي��ام 

عمر  بن  امللك  لعبد  اإنها  االأخ��رية  االأبيات  يف 

ق�سده  يف  اجتاز  وق��د  احلكم,  بن  م��روان  بن 

قرطبة, ح�سرة االأمري عبد الرحمن بن معاوية 



حكى احلافظ – مبدينة اإ�سبيلية,  ما  – على 
اإىل  ب� )النخيل(  يعرف  فراأى يف مو�سع منها 

النظر  عند  رقة  فلحقته  مفردة,  نخلة  اليوم 

اإليها, وقال بديهًا االأبيات املذكورة. )1(

ومن جميل الت�سبيهات يقول ابن نفطويه: )2(

كأنما النخل وقد نكست 

                                       رؤوَسها الريُح بأذيالها

أحبة فارقها إلفها

                              فأطرقت تنظر في حالها

يف  التن�سي�ض  معاهد  كتاب  �ساحب  ويذكر 

حديثه عن ال�ساعر �سريع الغواين ما حدث له 

قبيل وفاته فيقول: )3( وكانت وفاته بجرجان 

وهو يتقلد بها عمال, يروى اأنه ملا احت�سر نظر 

اإىل نخلة مل يكن بجرجان مثلها فقال:

أ ال يا نخلة بالســــ 

                                     ـفح من أكناف جرجان

أ ال إني وإياك 

                                                     بجرجان غريبان 

ثم مات عند اآخرهما, رحمه اهلل تعاىل 

فهو  اإ�سماعيل,  ح�سن  حممود  ال�ساعر  اأم��ا 

ال���ذي تطمئن  امل���ورق���ة,  ال��ق�����س��ائ��د  ���س��اح��ب 

يف  ف��ي��ق��ول  قلبه  نخيل  ظ���الل  يف  الق�سيدة 

ق�سيدة )راهب النخيل( )4(  

وصبك هذا النخل إني أحبه

                      و بي ما به : وجد لبلواك ساعر 

تظل على عرجونه متأرجحا

                          خطيبا فتحنو أغصن ومنابر 

وتنعق في أظالله متصايحا

                  فيحسب أن شدت عليه المزاهر 

وراح رخيم الكف والصوت والصدى                    

                       تناديه ألحان الخلود السواحر 

فتخشع أهداب الجريد كأنما

                      تودع نعش الريح منك المناقر 

وتأوي إليه في الهجير فترتوي 

                من الظل حيث الظل أفيح عاطر 

ويف م�سافة من غربة اأخرى , يتوحد فيها قلب 

عبد  اأحمد  ال�ساعر  ي�ستمر   , والنخلة  ال�ساعر 

الكرمي يف تغريبته , فيقول يف ق�سيدته  تغريبة 

)النخلة الها�سمية(: )5( 

أنا النخلة الهاشمية 

أكتب تغريبتي فوق حد المياه 

وأشعل تنهيدتي 

حيثما غربتني الرياح 

�سباك  يفتح  اجل��م��ري  جعفر  ال�ساعر  وجن��د 

ق�سيدته )طيور الغيب( مت�سائاًل: )6( 

أ من نخلة 

كل هذا الهديل الرحيم ؟؟

فيجيب ال�ساعر حميي الدين خريف: )7( 

فاسأل النخل في الصحارى عن الشعـــ         

                             ــــر تر النخل عن هواه يبين 

ي�ستمر  وه��ك��ذا  احل��ن��ني,,  ي�ستمر  هكذا  اإذن 

البوح,, وهكذا يبوح بنا النخل..

لو يعدل هذا العيد .. 

باح النخل بغربتنا  )8( 

الهوام�ش:

بن  حممد  اهلل  عبد  الأب���ي  ال�����س��رياء  )1(  احل��ل��ة 

املعروف  الق�ساعي  بكر  اأب��ي  ب��ن  اهلل  عبد 

ال�سركة  موؤن�ض.  ح�سني  حتقيق:  االأبار,  بابن 

العربية للطباعة والن�سر – القاهرة – 1963 

م ج 1 �ض 37- 38

)2(  غرائب التنبيهات على عجائب الت�سبيهات / 

لعلي بن ظافر االأزدي امل�سري؛ حتقيق حممد 

زغلول �سالم, م�سطفى ال�ساوي اجلويني , 

دار املعارف – القاهرة 1971 م , �ض 14 .

)3(  معاهد التن�سي�ض على �سواهد التلخي�ض / 

لعبد الرحيم بن اأحمد العبا�سي؛ حققه و علق 

حوا�سيه و �سنع فهار�سه حممد حميي الدين 

والن�سر  للطباعة  الكتب  عامل  احلميد.  عبد 

والتوزيع – بريوت – 1980 م. ج 3 �ض 67  

حممود   / امللك  دي��وان   / الكاملة  )4(  االأع��م��ال 

 – ال�سباح  �سعاد  دار   / اإ�سماعيل  ح�سن 

الكويت – 1993 م. املجلد 1 �ض 412

)5(  تغريبة النخلة الها�سمية: �ض 37  من ديوان 

تغريبة النخلة الها�سمية / اأحمد عبد الكرمي 

– اجلزائر – 1997 م  التبيني  – من�سورات 

)6(  ق�سيدة طيور الغيب �ض 88 . ديوان �سيء من 

ال�سهو يف رئتي / جعفر اجلمري. احتاد كتاب 

واأدباء االإمارات – ال�سارقة – 1992 م 

)7(  ق�سيدة ا�ساأل النخل �ض 60 , من ديوان طلع 

النخيل 1987 م  / حميي الدين خريف  

من   ,  51 ���ض  بغربتنا  النخل  ب��اح  ق�سيدة    )8(

النخيل ترباأ من متره / عي�سى قارف  ديوان 

– من�سورات التبيني – اجلزائر – 1999 م .
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العمليات الزراعية 
مـاقــبل الجــنـي 

ومدى تأثيرها على 
المواصفات النوعية 

والكمية للتمور
من الأمرا�ض املخزنية، وغري ذلك من املوا�صفات 

املتعلقة بتحديد مرتبة اجلودة.

واحل�صول  التمور  مبوا�صفات  الرتقاء  وبغية 

اأخذ  يتعني  ت�صويقها،  لدى  اأ�صعار جمزية  على 

وتطبيقها  العتبار  بنظر  املهمة  النقاط  بع�ض 

وفقًا لال�ص�ض العلمية املعتمدة.

وتطبيقاتها يف  والعملية  العلمية  الأ�ص�ض  بع�ض 

جمال حت�صني موا�صفات التمور:-

 الت�سميد والري 

ينبغي تطبيق برنامج الت�صميد باأ�صلوب علمي  

�صحيح،واإ�صافة ال�صماد يف املوعد املحدد 

�صواًء اأكان ال�صماد ع�صويًا اأم كيمياويا. ويجب 

اللتزام بجداول الت�صميد ال�صادرة عن 

تعتمد  القيمة  الت�صويقية  للتمور  ب�صكل  كبري  

على  مدى  توفر  املوا�صفات  املرغوب  فيها. 

وتعتمد  ال�صركات  امل�صوقة او امل�صّنعة  معايري  

خا�صة  لكل  �صنف  من  اأ�صناف  التمور، يتم  

مبوجبها  حتديد  مراتب  اجلودة.

وتت�صمن مراتب  اجلودة  هذه – على  �صبيل  

بحجم   تتعلق  موا�صفات   - احل�صر  ل  املثال 

وامل�صتوى  ول��ون��ه��ا  وطعمها  ووزن��ه��ا   ال��ث��م��رة  

الرطوبي، وخلو التمور من الت�صوهات والعاهات 

والآفات والمرا�ض امل�صببة  لتعفن  والتحم�ض 

اأو الظروف  امل�صببة  لظاهرة التق�صر.

كما  يدخل  �صمن  موا�صفات  اجلودة  مدى  تنا�صق  

الثمار  يف  احلجم  واللون  ومرحلة  الن�صج، وخلوها 

الدكتور ح�سن �سبانة

خبري التمور والنخيل

ال�صبكة  الدولية لنخيل التمر

DPGN

الدكتور بدري العاين
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ال�صبكة الدولية لنخيل التمر

DPGN

hasanshabana@hotmail.com

dbadryalani@yahoo.com



20
س 11

مار
 - 

كة
بار

لم
ة ا

جر
ش

ال

67

اجلهات العلمية املعنّية وتطبيقها بدّقة.

ويراعى اأي�صا  اإّتباع ا�صلوب الري ّوتنفيذ جداول 

املثال  �صبيل  وعلى  املقررة،  ومواعيده  كمياته 

الثمار  وتطور  منو  اثناء  ال��ري  مواعيد  تقارب 

وتخفي�صها  والكمري  احلبابوك  مرحلتي  يف 

الن�صاطان  ويعترب  ال��رط��ب.  بداية  مرحلة  يف 

املزارعني.  اأ�صا�صيني ومعلومني لدى  املذكوران 

�صرورة  ه��و  عليه  ال��ت��اأك��ي��د  ماينبغى  ان  اإل 

الخرى  اخلا�صة  العمليات  ببع�ض  الهتمام 

الثمار  مبوا�صفات  الرتفاء  �صاأنها  من   والتي 

اىل امل�صتويات املطلوبة لدى امل�صتهلكني، والتي 

�صوف يتم تناولها تباعًا يف هذه الدرا�صة.

عملية التنبيت

ال���ذك���ري( من  ال��ن��ب��ات )ال��ط��ل��ع  اإن اخ��ت��ي��ار 

جودة  وذات  متميزة  ذك��ري��ة  نخيل  اأ���ص��ن��اف 

معروفة بقوة حيويتها، يعترب اأمرًا بالغ الأهمية، 

الإنثوية  النخيل  من  اأ�صنافًا  هنالك  اأن  كما 

حم��ددة،  ذك��ري��ة  ب��اأ���ص��ن��اف  التنبيت  تتطلب 

التوافق  م�صطلح  الظاهرة  ه��ذه  على  ويطلق 

توافق  ال��ت��واف��ق  وي�صمل   .)Compatibility(

من    ،)sterility alleles( العقم  جينات  اآليات 

ناحية، وكذلك  التوافق بني موعد التنبيت وبني 

وقت  ا�صتقبال الأزهار النثوية لعملية التنبيت 

�صنف  من  ع��ادًة  تختلف  والتي  والإخ�����ص��اب، 

بعد   يومًا  اإىل15  بع�صها  ميتد  واأحيانًا  لآخ��ر، 

اأ�صنافًا  هنالك  اأن  كما  الأنثوية.  الطلعة  تفتح 

الطلع  تفتح  مبا�صرة حال  تنبيتها  يجب  معينة 

الأنثوي.

ويطلق على الفرتة التي ت�صتطيع الزهرة النثوية 

)النبات(  ال��ل��ق��اح  ح��ب��وب  ا�صتقبال  خاللها 

  Receptive Periodال�صتقبال فرتة  م�صطلح 

ال�صتقبالية م�صطلح  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  وعلى 

. Receptivity

ا�صناف  بع�ض  ف��اإن  اأي�صًا  م��ع��روف  ه��و  وكما 

موا�صفات  على  وا�صحة  تاأثريات  ذات  الذكور 

واللون  احلجم  يخ�ض  فيما  فقط  لي�ض  الثمرة 

موعد  على  ل��ي��وؤث��ر  ذل��ك  يتعدى  ب��ل  وال����وزن، 

الن�صج. اذ يعمل بع�صها على التبكري يف ن�صج 

اأ�صناف معينة من التمور، فيما يوؤدي ا�صتعمال 

التاأخري  اإىل  اخرى  ذكرية  اأ�صناف  من  نبات 

النبات  تاأثري  ظاهرة  على  ويطلق  الن�صج.  يف 

)اللقاح( على بع�ض ال�صفات التي اأ�صرنا اإليها 

الثمار،  ن�صج  وق��ت  يف  التاأخري  اأو  التبكري  اأو 

.Metazenia يطلق عليها ظاهرة امليتازينية

كمية  العتبار  بنظر  يوخذ  اأن  كذلك  وينبغي 

اإن  حيث  انثوية  طلعة  لكل  تعطى  التي  النبات 

�صرهة  بكونها  تو�صف  النخيل  ا�صناف  بع�ض 

وحتتاج اىل كميات كبرية من النبات ، يف حني 

اأن اأ�صنافًا اخرى تكتفي بكمية اأقل من النبات 

لتحقيق عملية التلقيح والخ�صاب وعقد الثمار 

ب�صورة جيدة.

عقد الثمار

الرتاكم احلراري  وكمية  تلعب درجة احلرارة 

وتك�صف  ن�صوء   مراحل  خمتلف  يف  مهمًا  دورًا 

العري�صي  ت��ك��ون  مب��راح��ل   
ً
ب���داأ الثمار  ومن��و 

والنثوية  الذكرية  والنورات   Spadix )الطلع( 

الن�صج  م��راح��ل  اىل  ال��ث��م��ار  و���ص��ول  وحل���ني 

النهائية.

الأحيان قد تكون درجات احلرارة  ففي بع�ض 

اثناء مو�صم التنبيت منخف�صة ن�صبيًا)اقل من 

اإجراء  فانه رغم  وبالتايل   ، 18 درجة مئوية( 

عملية التنبيت ،الآ  ان  ذلك ينعك�ض �صلبًا على 

عملية الخ�صاب ، ومن ثم ف�صل عملية التنبيت 

بالن�صبة  الثمار. وعليه يتطلب - خا�صة  وعقد 

العذوق  – تغطية  بالتزهري  لالأ�صناف املبكرة 

بعد تنبيتها باأكيا�ض ورقية مثقبة، كما ان عملية 

التغطية هذه تعترب مهمة جدًا لال�صناف التي 

�صنفي  يف  كما  كافية  غري  عقد  بن�صبة  تت�صم 

اخلال�ض وال�صقعي مثاًل.

وجترى عملية تغطية العذوق بالأكيا�ض الورقية 

مبا�صرًة بعد التنبيت، ويرتك الكي�ض ملدة 30-

الإيجابي  التاأثري  ه��ذا  عن  وف�صاًل  يومًا.   40

والعقد،  التنبيت  عملية  على  الأكيا�ض  لهذة 

فهنالك تاأثريات اإيجابية اآخرى غري مبا�صرة، 

منها التبكري بالن�صج وحماية الثمار من بع�ض 

الآفات والتعر�ض للغبار والعنكبوت.

الأكيا�س البال�ستيكية

تكيي�ض  ه��ي  اأي�صًا  ال�صرورية  العمليات  م��ن 

نهاية  يف  م�صبكة  بال�صتيكية  باكاي�ض   العذوق 

مرحلة الكمري وبداية مرحلة الب�صر)اخلالل(، 
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اإذ اأن لهذه الكيا�ض فوائد عديدة منها حماية 

الدبابري  خا�صة  الآف����ات،  بع�ض  م��ن  الثمار 

الر���ض  على  ال��ث��م��ار  ت�صاقط  وم��ن  وال��ط��ي��ور 

وبالتايل حتا�صي ال�صابة يف هذه املرحلة بتلك 

ت�صبح م�صدرًا  اأن  واحلد كذلك من  الآف��ات، 

للعدوى يف مراحل ما بعد اجلني، وكذلك احلد 

من اأن ت�صبح م�صدرًا للتلوث البيئي.

البال�صتيكية  الك��ي��ا���ض  على  الب��ق��اء  ومي��ك��ن 

وهي  العذوق  وقطع  اجلني  عملية  مابعد  حتى 

التعبيئة  م��واق��ع  اىل  ونقلها  الك��ي��ا���ض  داخ���ل 

الولية ب�صهولة وي�صر. وف�صاًل عن فوائد عملية 

التكيي�ض بالكيا�ض البال�صتيكية فاإن ا�صتعمالها 

ينعك�ض ايجابًا كذلك على تقليل العمالة  ووقاية  

كما  امل�صابة  الثمار  من  ال��ع��دوى  من  التمور 

حتول دون ت�صاقط الثمار على اأر�ض الب�صتان.

عملية خف الثمار

تعترب هذه العملية اأ�صا�صية للح�صول على متور 

مبا�صرًا  تاأثريًا  لها  اأن  حيث  الأوىل،  الدرجة 

على حجم الثمار ونوعية التمور. وجتري عملية 

اخلف هذه بطريقتني:

الوىل-وتت�صمن خف عدد العذوق على النخلة 

اخل�صري  النمو  م��ع  ع��دده��ا  يتنا�صب  بحيث 

ويف�صل  الخ�����ص��ر(.  ال�صعف  )ع���دد  للنخلة 

 8 هنالك  تكون  بحيث  العذوق  خف  يجري  ان 

�صعفات لكل عذق يف النخلة .

الطريقة   هذه  وتتعلق  للخف:  الثانية  الطريقة 

وعدد   ، العذق  يف  ال�صماريخ  بعدد  اخلف  من 

الثمار يف ال�صمراخ الواحد . ويف هذه الطريقة 

من اخلف جتري اإزالة  قلب  العذق  وعدد من 

ال�صماريخ  داخل  العذق . يف حني تتطلب بع�ض 

ال�صمراخ  على  الثمار  خف  اإج��راء  ال�صناف 

الواحد يف بداية  مرحلة الكمري )عندما تكون 

الثمرة بحجم احلم�صة(.

ثماره  ال�صمراخ ن�صف عدد  ويرتك عادًة على 

ف��ق��ط اأو اأق���ل م��ن ذل���ك، ك��م��ا ه��و احل���ال يف 

�صنفي جمهول  و�صقعي وغريهما . وعند عدم 

الثمار  حجم  فاإن  هذه  اخلف  عملية  ممار�صة 

يكون �صغريًا وغري منا�صب مما يوؤثر �صلبًا على 

ت�صويقها وبالتايل خف�ض �صعرها.

موعد جني الثمار 

اأهم  م��ن  واح���دة  ال��ث��م��ار  جني  عملية  تعترب 

العمليات الزراعية ، �صيما وان ا�صناف التمور 

اإذ  اجلني.  ملوعد  اإ�صتجابتها  مدى  يف  تتباين 

اكتمال  بعد  جنيها  ينبغي  ال�صناف  بع�ض  اأن 

كما  الأم  النخلة  على  وجفافها  الثمار  ن�صج 

وج�ض  رزي���ز  ل�صنف   بالن�صبة  احل���ال  ه��ي 

حب�ض وديري وزهدي وغريها، يف حني تتطلب 

قبل  ثمارها  جني  يف  التبكري  اآخ��رى  اأ�صناف 

كما  الأم  النخلة  على  وجفافها  ن�صجها  امتام 

الربحي،  ال�صقعي،  ال�صكري،  اأ���ص��ن��اف  يف 

ي��ف�����ص��ل جنيها  وال���ت���ي  وغ���ريه���ا،  امل��ج��ه��ول، 

وت�صويقها يف مراحل مبكرة من مرحلة الرطب 



20
س 11

مار
 - 

كة
بار

لم
ة ا

جر
ش

ال

69

. ومن اجلدير بالذكر اأنه يتعني اأن يدر�ض كل 

�صنف من ا�صناف التمور وفقًا للظروف البيئية 

واملحلية التي تتواجد بها النخلة وتقدير املوعد 

الف�صل لكل �صنف من هذه ال�صناف.

اإغفال  عدم  يتعني  فاإنه  اآخ��رًا،  ولي�ض  واآخ��ريًا 

ال�صناعي  كالن�صاج  الأخرى  العمليات  بع�ض 

احل�صول  بغية  وغريها  ال�صناعي  والتجفيف 

وحتقيق  التمور،  يف  املوا�صفات  اأف�صل  على 

للثمار  يوفر  مما  اجل��ودة  من  عالية  درج��ات 

يلبي  مبا  وذل��ك  واقت�صادية،  جمزية  اأ�صعارًا 

طلب املنتجني وامل�صوقني.

نخلة  اأن  دائمًا  نتذكر  اأن  فعلينا  اخلتام  ويف 

التمر التي متد الكثري من بقاع الر�ض بالغذاء 

و�صكريات  كربوهيدراتية  م��واد  من  حتوية  ملا 

وزيوت وعنا�صر معدنية وبروتينات وفيتامينات 

اأهميتها  تقت�صر  ل  اأخ���رى،  كثرية  ومكونات 

على كونها م�صدرًا مهمًا من م�صادر الغذاء، 

من  والعديد  الدواء  لت�صمل  ذلك  تتعدى  لكنها 

وماحتويه  والتحويلية،  الغذائية  ال�صناعات 

م�صادة  خ�����ص��ائ�����ض  م���ن  م��ك��ون��ات��ه��ا  ب��ع�����ض 

بع�ض  اأظهرت  كما   Antioxidants لالأك�صدة 

بع�ض  وبذور  ثمار  اإحتواء  احلديثة  الدرا�صات 

لبع�ض اخلطوط  مواد م�صاّدة  التمور  ا�صناف 

ميكن  عما  ف�صاًل  ه��ذا  ال�صرطانية.  اخللوية 

يف  فاعل  دور  م��ن  امل��ب��ارك��ة  النخلة  تلعبة  ان 

الزحف  ووقف  املناخ،  وتلطيف  البيئة  حت�صني 

الحتبا�ض  ظ��اه��رة  م��ن  واحل��د  ال�صحراوي، 

احلراري Greenhouse effect  وما اإىل ذلك 

من جوانب يتعذر ح�صرها يف مقالة حمدودة 

كالتى بني اأيديكم . فالنخلة بحق هي ال�صجرة 

الكثري  فيها  ت��ع��اىل  اهلل  اودع  ال��ت��ي  امل��ب��ارك��ة 

والباحثني  بالعلماء  فحرّي  لذا  الأ���ص��رار،  من 

ان  التمور  وان��ت��اج  النخيل  ب��زراع��ة  واملعنيني 

والتى  الواعدة،  املباركة  ال�صجرة  بهذة  يهتموا 

احلياة  م�صتقبل  يف  مهمًا  دورًا  تلعب  اأن  يوؤمل 

العديد  حل  يف  ت�صهم  وان  الكوكب،  هذا  على 

من امل�صكالت الكربى التي تواجُه الب�صرية يف 

عاملنا املعا�صر.

امل�سادر العربية:

 2000 ال�صريقى  را���ص��د   ، ح�صن   ، 1-  �صبانة 
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246 �صفحة. دبي  العربية املتحدة ، كتاب 

/ الإمارات العربية املتحدة.

2-  �صبانه ح�صن ، وليد ال�صفدى 1995 درا�صة 

وت��اأث��ريه على حت�صني  ال��ع��ذوق  خ��ف ع��دد 

التمر.  نخيل  اأ���ص��ن��اف  بع�ض  موا�صفات 

ن�صرة فنية وزارة الزراعة والرثوة ال�صمكية 

/ الإمارات العربية املتحدة.

3-  را�صد ال�صريقى ، �صبانة ح�صن ، ا�صماعيل 

خمتلفة  طرق  تاأثري  درا�صة   1992 ح�صني 

خلف ثمار النخيل على موا�صفاتها النوعية 

والرثوة  ال��زراع��ة  وزارة  ن  ز/  فنية  ن�صرة 

ال�صمكية / الإمارات العربية املتحدة.

4-   عبدالطيف، �صو�صن 1988 ف�صلجة ون�صج 

اأطروحة ماج�صتري /  التمر /  ثمار ونخيل 

كلية الزراعة / جامعة بغداد.

وح�صني  را���ص��د  وال�صريقي  �صبانة  ح�صن     -5

ا�صماعيل 1994 درا�صة تاأثري طرق خمتلفة 

خلف ثمار النخيل على املوا�صفات النوعية 

وزارة  فنية  ن�صرة  ولولو.  خ�صاب  ل�صنفي 

 2 ال�صمكية رقم ز/ ن /   الزراعة والرثوة 

الإمارات العربية املتحدة.

النخلة  2009 ندوة  الثقايف،  6-   مركز عي�صى 

)حياة وح�صارة( ومعر�ض منتجاتها.
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دورة تدريبية على 
عمليات خدمة النخيل 

وتحسين إنتاجه 

الغربية  باملنطقة  املزارعني  نظم مركز خدمة 

كري�س  ال�سيد  بح�سور  حقلية  تدريبية  دورة 

املييزارعييني،  خييدميية  ملييركييز  التنفيذي  املييدييير 

طوين  وال�سيد  التطوير،  م�سوؤول  ري  وال�سيد 

املدير الإقليمي للمنطقة الغربية و�سارك فيها 

وبع�س  املييزارع  اأ�سحاب  من  الأخييوة  من  عدد 

نظمها مركز خدمة المزارعين 
بالمنطقة الغربية

يف  بها  والعاملني  املييزارع  اإدارة  على  القائمني 

مراكز  اأبوظبي يف  اإمييارة  من  الغربية  املنطقة 

والرثوانية،  ومزيرعه،  اخليير،  �سيح  اإر�ييسيياد 

علي  اإ�سماعيل  الدكتور  قييام  حيث  وح�سان، 

بتدريب  الييزراعييي  الإر�ييسيياد  خبر  احلو�سني 

الأخوة املزارعني على كيفية احلفاظ على هذه 
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واأهميتها  النخيل،  اأ�سجار  من  الوطنية  الرثوة 

املييزارع  دخييل  زييييادة  يف  ودورهيييا  القت�سادية 

يف  الكبر  ودورهيييا  للتمور  الغذائية  والقيمة 

ال�سناعات الغذائية املختلفة، ما يحتم احلفاظ 

على هذه الرثوة الوطنية باعتبارها جزءًا من 

القت�ساد الوطني ورفع دخل املزارع. وبعد ذلك 

مت تدريب امل�ساركني على الطرق ال�سحيحة يف 

عمليات اخلدمة ل�سمان �سالمة النخلة وزيادة 

الإنتاج  بداية  يعترب  العمر  �سنوات، وهذا  �سبع 

القت�سادي للنخلة املزروعة حديثًا.

قواعد  بييقييايييا  قييطييع  حتمية  ي�ستدعي  وهيييذا 

اجلانبية  النموات  وبالذات  )الكرب(  ال�سعف 

حتى  ال�سعف  اإبييط  يف  النامية  )الييكييواريييب( 

من  واإنتاجيتها  الأم  �سعف  يف  �سببًا  تكون  ل 

الثمار والتمور ول تكون مرتعًا وملجاأ للح�سرات 

توؤدي  والتي  مثل احلمرة  الأخرى  والإ�سابات 

اإىل  تييوؤدي  التي  والعناكب  الثمار  �سقوط  اإىل 

قيمة  اأي  لها  توجد  ول  الثمار  ونوعية  رداءة 

اأهم  اإحيييدى  تعترب  العملية  وهييذه  ت�سويقية، 

مقاومة  عملية  يف  اإتباعها  يجب  التي  الطرق 

النخيل  �سو�سة  ح�سرة  وبالذات  النخيل  اآفييات 

احلمراء وحفارات ال�ساق )امل�سمار( وحفارات 

واحلفاظ  الإ�سابة  لتقليل  )العاقور(  العذوق 

لأ�سجار  الإنتاجية  م�ستوى  ورفع  النخيل  على 

وعند  اليينييادرة  الأ�سناف  حالة  ويف  النخيل. 

ول  نظيفة  النخلة  كانت  اإذا  النخلة  تنظيف 

ذكرها  مت  التي  الإ�سابات  من  اأي  فيها  توجد 

فال مانع من ترك اأثنتني اإىل ثالث ف�سائل حول 

التو�سع  اأو  للبيع  فر�سه  تواجدت  اإذا  النخلة 

املييزرعيية ومييا عييدا ذلك  يف زراعيية النخيل يف 

النمو  الف�سائل يف جورة ويف حالة  ميكن و�سع 

وجناحها ميكن ا�ستخدامها وزراعتها.

كما وجه احلو�سني �سوؤاًل للم�ساركني هل تريد 

الإنتاج الوفر اأم قتل الأمهات؟ اإذا كنت تريد 

النخيل  ب�ساتني  على  واحلفاظ  الإنتاج  زيييادة  

من الإ�سابة بال�سو�سة والإ�سابات الأخرى فال 

بالكامل حول  الف�سائل  واجتثاث  اإزاليية  من  بد 

الأم وعدم تركها حتت الأمهات وقطع الكرب 

اجلذع  على  النامية  اجلانبية  النموات  واإزاليية 

الأمهات  مييوت  اأردت  واإذا  ال�سعف،  بني  ومييا 

اخليار.  ولك  والكرب  الف�سائل  على  فتحفظ 

طبعًا كلهم اأجابوا باأنهم يريدون زيادة الإنتاج 

وبالتايل توفر العناية الالزمة لل�سجرة املباركة 

من اأجل اإنتاج اأف�سل كمًا ونوعًا.

وعدم  الف�سائل  اجتثاث  وطريقة  اإنتاجيتها 

الأمهات حتى  الوقت احلا�سر حتت  تركها يف 

ال�سارة  تكون م�سدرًا لالإ�سابات احل�سرية  ل 

التي ت�سبب اأ�سرارًا ج�سيمة للنخيل مثل �سو�سة 

النخيل التي توؤدي اإىل ك�سر ووقوع النخلة من 

بالرياح  �سواء  ميكانيكي  موؤثر  بيياأي  القاعدة 

املال  �سياع  اإىل  تييوؤدي  مما  قوية  هزة  بيياأي  اأو 

واملجهود ولوحظ ذلك حتى يف اأ�سجار عمرها 
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في ظـالل النخـيل

ال ينف�صل تاريخ زراعة النخيل والعناية به عن 

مناخات  عن  االإم���ارات  دول��ة  وح�صارة  ت��راث 

االإن�صان الذي عا�ش يف املناطق البيئية اجلافة 

ب�صبب  العربية  اجل��زي��رة  يف  اجل��اف��ة  و�صبه 

تاأقلمها وتكيفها مع الظروف ال�صحراوية، فقد 

ازدهرت �صجرة النخيل يف بيئة مل ت�صتطع اأن 

تتواجد فيها غريها من االأ�صجار املثمرة.

وتوؤكد �صجالت االآثار النباتية حقيقة اأن اأ�صجار 

�صكان  حياة  يف  مهمًا  دورًا  لعبت  قد  النخيل 

املهند�س �سيف الدين الأتا�سي

خبري يف االقت�صاد والتنمية امل�صتدامة

aborashed6@gmail.com

الغذائية  الأهميتها  العربي  اخلليج  منطقة 

واالقت�صادية.

معروف  �صريط  اأط���ول  على  االإم����ارات  وت��ق��ع 

اجلاف،  ال�صرق  هذا  يف  التمر  نخيل  الأ�صجار 

يف  النخيل  مزارع  تطور  لتاريخ  املتابع  اأن  كما 

مدينة العني القدمية عند مقارنة منا�صيبها مع 

ب�صهولة  لي�صتدل  االفالج اجلارية  مياه  اأر�صية 

زرعت يف  قد  النخيل  اأ�صجار  اأ�صالف  اأن  على 

املكان نف�صه وبنف�ش امل�صتوى املكاين قدميًا، الأن 
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ع�صرات  وعر�صًا  ط��واًل  تغطى  حيث  ال�صرقي 

فكان  خ��ور  من  م��رورا  دب��ا  من  الكيلومرتات  

وكلباء حتى الفجرية. كما متيزت اأي�صًا منطقة 

العني بواحاتها حيث ت�صاهد مئات من اأ�صجار 

منذ  املرتفعة  بقامتها  �صاخمة  املعمرة  النخيل 

ع�صرات ال�صنني.

ولقد ترافق هذا التاريخ العريق لزراعة النخيل 

لدى  اأن يظهر  وبعد  اأ�صناف كثرية،  مع ظهور 

اإح��دى  يف  اجل��ي��دة  ال�صفات  بع�ش  امل����زارع 

�صجريات النخيل النامية من النوى، يقوم قبل 

اجليدة  ال�صفات  ثبات  من  بالتاأكد  اإكثارها 

هي  النامية  ال�صرم  زراع��ة  تتو�صع  وتدريجيا 

اأن  اإىل  النخلة فتنت�صر وتربز موا�صفاتها  هذه 

ت�صبح �صنفا معروفًا، اأما النخيل ذو ال�صفات 

الرديئة فترتاجع اأهميته ويندثر نتيجة اإهماله، 

حول  �صجل  ثم  �صفاهة  اإلينا  ورد  ما  وح�صب 

اأ�صناف النخيل هذا ما �صهل علينا اال�صتنتاج 

يتم  ال  تاريخيًا  ك��ان  واأف��ول��ه  �صنف  �صعود  اأن 

االأ�صناف  من  كثريا  اإن  بل  علمية  اأ�ص�ش  على 

املوجودة ما هو اإال نخالت تنبت عن نوى ترامى 

دون عناية اأو انتقائية بل بطرق ع�صوائية بعدها 

فلج املاء ال ميكن اأن يرتفع عن م�صتوى منبعه، 

بينما جند يف مزارع العني اأن معدل الرمل قد 

النخيل  اأ�صجار  بني  ال�صيقة  الطرق  يف  ارتفع 

اأنه  على  يدل  عاليا  ارتفاعًا  املاء  م�صتوى  عن 

ارتفع �صيئا ف�صيئا عرب ال�صنني.

وال ينكر اأحد من اأبناء املنطقة الدور الذي اأداه 

الغذاء  التمور  �صكلت  حيث  حلياتهم،  النخيل 

الرئي�صي الذي اعتمد عليه اأبناء املنطقة.

املنت�صرة حاليا  التمر  اأ�صناف نخيل  اأن  ال�صك 

طويلة  حقبة  دام  عمل  نتيجة  ه��ي  ال��ع��امل  يف 

تزايد  يف  لالآن  اأعدادها  تزال  وما  الزمن  من 

م�صتمر نتيجة لعملية التلقيح اخللطي وهو من 

اأهم �صفات هذه ال�صجرة الطيبة.

ولعل ال�صيد حممد بن را�صد اجلروان )رحمه 

تابعوا  الذين  االأوائ��ل  املوؤرخني  من  كان  اهلل( 

مناطق  خمتلف  يف  النخيل  اأ���ص��ج��ار  انت�صار 

االإمارات قبل فرتة االحتاد واإعالن الدولة.

االإم����ارات ور���ص��د مزارع  اأن��ح��اء  ف��زار معظم 

منت�صف  يف  م�صاهدته  و�صجل  فيها،  النخيل 

“اإنه  ثمانينيات القرن املا�صي والتي تت�صمن: 

النخيل  زراع���ة  ب��داي��ات  ت��اري��خ  تتبع  ي�صعب 

والقرى  ال�صاحلية  املناطق  تغطي  كانت  التي 

اأن  املوؤكد  ولكن من  و�صفوح اجلبال  والواحات 

نتيجة  ال�صنني  مئات  منذ  ب��داأ  زراعتها  تاريخ 

�صاعدت  لقد  الغذاء“.  يف  لها  املا�صة  احلاجة 

االأث���اث  وجتهيز  امل�صاكن  اإع����داد  يف  النخلة 

اأنها  لدرجة  االإن�صانية  احلاجات  من  وغريها 

عرفت ب�صجرة احلياة.

طول  على  القدم  ومنذ  النخيل  اأ�صجار  متتد 

ال�صريط الرملي القريب من �صواحل املدن يف 

اأبوظبى ودبي وال�صارقة وعجمان واأم القيوين، 

راأ���ش اخليمة  اإم��ارة  االنت�صار كان يف  اأما قمة 

النخيل بكثافة من  حيث كانت تتالحق مزارع 

م�صكلة  ال�صاحل  وحتى  اجلبال  روؤو���ش  مناطق 

غابات تبهج الناظر وت�صد احتياجات ال�صكان. 

ال�صاحل  على  النخيل  غابات  ت�صاهد  وكانت 
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وان  وال�صدفة  االإلهية  للعناية  يرتك م�صريها 

يكون بع�ش منها جيدًا مثل اأ�صناف “ البقل “ 

و” الق�ش “.

 “ �صنف  ع��ام  مائتي  ومنذ  دب��ا  يف  �صجل  كما 

فيها،  زراع��ة  االأك��ر  النخلة  هو   “ ال�صربوت 

ال�صاحل  اأرج��اء  جميع  يف  كبري  ب�صكل  وانت�صر 

ال�صرقي لالإمارات وبعد فرتة تراجعت اأهميتها 

بدرجة كبرية.

وتتميز  متعددة  العامل  يف  النخيل  اأ�صناف  اإن 

ولكن  فيها،  تنتج  معينة  باأ�صناف  منطقة  كل 

تكون  اأخ��رى  مناطق  يف  وزراعتها  نقلها  عند 

م��وا���ص��ف��ات ث��م��اره��ا ردي��ئ��ة ك��اأ���ص��ن��اف دخلة 

وزغلول وغريهما.

اأما تخ�ص�ش منطقة ما باأ�صناف معينة فيمكن 

تكيف  اأه��م��ه��ا:  ع��دي��دة  اأ���ص��ب��اب  اإىل  يعود  اأن 

اأ�صال  فيها  ن�صا  التي  البيئة  وعنا�صر  ال�صنف 

من تربة ورطوبة واأمطار وتوزيعها على ف�صول 

الري،  مياه  ونوعية  اإىل كمية  باالإ�صافة  ال�صنة 

كما اأن هناك اأ�صنافًا تنجح زراعتها يف بيئات 

على  جناحها  يقت�صر  وال  العامل،  يف  متعددة 

كاأ�صناف  فيها  ن�صاأت  التي  االأ�صلية  املنطقة 

وذلك  وغ��ريه��ا،  وخ�����ص��راوي  وح���الوي  برجي 

الظروف  خمتلف  مع  الوا�صع  تالوؤمها  نتيجة 

املناخية والبيئية.  

العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  نفرق  اأن  وميكن 

تختلف  زراع��ي��ة  مناطق  اأرب���ع  مابني  املتحدة 

املنطقة  وهى:  البيئية  �صروطها  يف  بينها  فيما 

واملنطقة  ال�����ص��م��ال��ي��ة،  وامل��ن��ط��ق��ة  ال��غ��رب��ي��ة، 

تتميز عن  ال�صرقية، حيث  واملنطقة  الو�صطى، 

التي  البيئة  عنا�صر  بع�ش  باختالف  بع�صها 

االأ�صناف  بع�ش  ج��ودة  يف  وا���ص��ح  ت��اأث��ري  لها 

مواقع  بع�ش  فمثاًل  خا�ش،  ب�صكل  وجناحها 

تتميز  زاي��د(  ومدينة  )ليوا  الغربية  املنطقة 

مقارنة  اجلو  يف  الن�صبية  الرطوبة  بانخفا�ش 

يف  وا���ص��ح  اث��ر  لذلك  فيكون  املناطق،  ببقية 

وهى  ثمارها  وجفاف  االأ�صناف  بع�ش  ن�صج 

ال�صرقية  املنطقة  يف  حني  ال�صجر،على  على 

فرتة  خالل  الن�صبية  الرطوبة  بارتفاع  تتميز 

رطب  من  حتولها  مرحلة  من  اأي  الثمار  ن�صج 

اإىل متر، وينتج عن ذلك تاأثري كبري يف نوعية 

التمور وزيادة فر�ش تعر�صها لالإ�صابة ببع�ش 

اآفات التعفن والتخمر.

لقد �صاهم التوزيع اجلغرايف لدولة االإمارات يف 

وتنت�صر  املناطق،  ح�صب  النخيل  اأ�صناف  تنوع 

وع�صرين  مائة  على  تربو  اأ�صناف  الدولة  يف 

اأدخلت  اأو  اأ�صا�صي،  ب�صكل  ن�صاأت حمليا  �صنفا 

من املناطق املجاورة مثل دول اخلليج والعراق 

االأ�صناف  من  جدا  قليل  عدد  بجانب  واإي��ران 

على  لزراعته  اإفريقيا  �صمال  من  ا�صترياده  مت 

�صبيل التجربة، وفتحت العديد من الدرا�صات 

لتتبع اأ�صناف النخيل يف دولة االإمارات لتحقيق 

رمز  لتج�صيد  واأي�صا  العلمية  االأه��داف  بع�ش 

الهوية الوطنية وللم�صاعدة يف التعمق من كافة 

املعلومات لتظهر مدى االرتباط الع�صوي مابني 

االأر�ش وخرياتها للحفاظ على االأ�صالة.

االإمارات  لدولة  اجلغرايف  التوزيع  �صاهم  لقد 

بني  املناطق  ح�صب  النخيل  اأ�صناف  تنوع  يف 

ال�صاحلية واجلبلية وال�صحراوية فانت�صر �صنف 

“�صهل “ انت�صارا كبريا يف دبا وخوفكان، وكان 
�صنف “اأم النداء” من اأكر االأ�صناف ح�صورًا 

والزال  ن���ادرًا،  احلا�صر  الوقت  يف  �صار  وق��د 

اهتمام بع�ش املزارعني ب�صنف معروف با�صم 

�صدنا “ الأنه من اأكر اأ�صناف النخيل  “ اآخر 
تاأخرًا وجودة.

 “ �صنف  فيها  فانت�صر  وكلباء  الفجرية  اأما يف 

عمان  �صلطنة  مناطق  من  “ لقربها  ال�صلة  اأم 

والتي ينت�صر فيها هذا ال�صنف انت�صارًا كبريًا، 

 “ �صنف  فهناك  اخليمة  راأ����ش  منطقة  وف��ى 

ق�ش خ�صبي “ وهو ميثل الغالبية العظمى، كما 

ينت�صر “ املدهون “ يف البثنة. 

ويف املناطق اجلبلية توجد اأ�صناف نادرة مثل 

:” �صكارى” مع �صنف “ حن�صكار “ لقدرتها 

العني  منطقة  يف  اأم���ا  اجل��ف��اف،  حتمل  على 

فان “البقال “ �صنف منت�صر يف جميع اأرجاء 

االإمارات باعتباره من االأ�صناف املبكرة مثل “ 

وحتا  العني  الدجالة” يف  الطوعة” وبقل  بقل 

ومز يرع وم�صفوت.
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مناطق  يف  اأ���ص��ن��اف  ت��وج��د  اأن  املمكن  وم��ن 

وبع�صها  اأخ��رى،  اأماكن  يف  متاما  تختفي  لكن 

اأ�صناف نادرة جدًا وجيدة، ومن ذلك �صف “ 

لولو اأحمر “ الذي يوجد يف الفجرية.

اختفت  التي  االأ���ص��ن��اف  م��ن  العديد  وه��ن��اك 

كانا  اللذان  املوت”  وق�ش  زينيب  ق�ش   “ مثل 

اختفيا من  اأنهما  اإال  ودبي  �صمل  منت�صرين يف 

املكانني، واأي�صًا �صنفا “ بقل غلوى “ و” بقل 

ال�صوكة  بلدة  يف  حاليا  امل��وج��ودان  ال�صرم” 

اأول مرة  وقد ظهرا  االنقرا�ش،  وهما يف طور 

يف وادي “ براق “ الذي كانت ت�صكنه قبيلة” 

القوايد “.

لغوية  روؤي���ة  هناك  وامل��الح��ظ��ة  التحليل  وف��ى 

اأن  وه��ي  لل�صبب،  واإدراك  حتليل  اإىل  حتتاج 

اللون االأ�صفر يطلق عليه كبار ال�صن يف منطقة 

التمر  فاإذا �صنفوا  البيا�ش،  اخلليج عن �صفة 

قالوا “ اأحمر واأبي�ش “ وال يقولون “ اأ�صفر”، 

يعود  قد  قدمي  لغوي  �صبب  له  هذا  اأن  وال�صك 

اإىل عالقة مقاربة بني اللونني االأ�صفر واالأبي�ش 

وا�صتقاق احدهما من االآخر.

القدمية  االأ�صناف  من  الكثري  انقر�صت  ولقد 

االختفاء  اأو  االنقرا�ش  على  بع�صها  ق��ارب  اأو 

الطبيعي  االن��ق��را���ش  منها:  ع��دي��دة  الأ�صباب 

اإهمال املزارعني له،  لبع�ش االأ�صناف، ب�صبب 

فانقر�صت اأ�صناف مثل “ ق�ش زرايف” _ “ 

“هبيل  البخور” و�صنف  ق�ش الليف “ و” ق�ش 

م�صفوت. يف  معروفا  كان  “ الذي 
اإن وفاة الكثري من املزارعني والتي كانت  كما 

لكن  ل��ه��م،  الرئي�صة  احل��رف��ة  ال��زراع��ة  متثل 

بوفاتهم مل يهتم اأبناوؤهم با�صتنباط االأ�صناف 

الزالت  لكن  عليها....  واملحافظة  القدمية 

توجد اأ�صناف قدمية والعارفني فيها قد انتقلوا 

من  جبارة  جهود  بذلت  لكن  اهلل،  رحمة  اإىل 

اهلل  عبد  ابني  وحمد/  )احمد  االأخوين:  قبل 

بن ثاين( )من الرم�ش( يف ا�صتق�صاء االأنواع 

املوجودة يف ب�صتانهما املوجود يف �صانة، وهي 

اأ�صناف نادرة جدًا ومتنوعة .

وتوجد يف ب�صتان ال�صيد “ علي ح�صن الظهوري” 

اإليهم  اآل���ت  ن���ادرة  اأ���ص��ن��اف  احل�صن  دب��ا  يف 

بال�صراء اأو الوراثة، ومل يوجد اأحد يذكرها.

كما اه��ل��ك اجل��ف��اف ون���درة امل��ي��اه ك��ث��ريًا من 

املواقع التي كانت م�صهورة بالنخيل، ولعل اأكر 

اخليمة،  براأ�ش  �صمل  منطقة  ت�صررًا  املناطق 

كانت  ب�صاتني  جفت  حيث  وكلباء  وبالفجرية 

العمراين  التو�صع  نطلب  كما  غناء.  يوم  ذات 
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اإزالة الكثري من مزارع النخيل القدمية، وهذا 

فيها  اأزيلت  التي  دبي  مدينة  يف  وا�صحا  كان 

هيل  اأب��و  منطقة  يف  القدمية  النخيل  م���زارع 

وكذلك يف ال�صارقة ودبا احل�صن.

العامل كثرية قد تعدت  النخيل يف  اأ�صناف  اإن 

للتلقيح  نتيجة  م�صتمر  تزايد  يف  وهي  االألفني 

اأو  املنتظم  والغر�ش  البذور  وزراع��ة  اخللطي 

الزمن،  م��ن  طويلة  حقبة  خ��الل  الع�صوائي 

الدولة  يف  املح�صورة  النخيل  اأ�صناف  وتتعدد 

التمور  جمموعة  حت��ت  معظمهما  يقع  حيث 

الطرية ون�صف اجلافة ومن اأهم اأ�صنافها:

منطقة  به  ا�صتهرت  قدمي  �صنف  1-  الفر�ش: 

عمان منذ القدم، وجد يف االإمارات ب�صبب 

وتنت�صر  املنطقة  لهذه  اجلغرافية  الوحدة 

زراعة الفر�ش حاليًا يف مدينة العني اأكر 

الفر�ش  ن��وع��ان  وي��وج��د منه  م��ن غ��ريه��ا. 

الفر�ش  ثم  واالأق���دم  االأج��ود  وه��و  االأحمر 

ال�صفر.

الزمان  بديع  ذك��ره  ق��دمي  �صنف  2-  االأزاد: 

البغدادية” ا�صتهيت  مقامته  يف  الهمذانى 

هذا  ان��ت��ق��ل  ل��ق��د  ببغداد”.  واأن����ا  االزاد 

العراق  اإىل  اخلليج  منطقة  من  ال�صنف 

كانوا  الذين  املنطقة  هذه  �صكان  بوا�صطة 

العراق،  اإىل  قدميًا  العراق  اإىل  ي�صافرون 

وراأ�ش  دبا  متواجدًا يف  كان  ال�صنف  وهذا 

اخليمة وقد انقر�ش االآن.

طويل  غامق  اأحمر  �صنف  وهو  3-  ال�صوادي: 

به انحناء، وهو �صبه منقر�ش حاليًا، ولعله 

ال�صنف العراقي القدمي.

4-  الربثى: �صنف عماين قدمي كان يف �صلطنة 

عمان ومل يكن معروفًا يف دولة االإمارات.

5-  املعقلي: �صنف اأحمر فاحت، متو�صط الطول، 

نف�صه  ه��و  دب��ا،  يف  يوجد  االنت�صار،  قليل 

�صنف املعقلى العراقي القدمي املن�صوب اإىل 

معقل بالب�صرة.

املعروف،  ال��ع��راق��ي  ال�صنف  6-  ال���زاه���دى: 

اأح�صره  فقط،  يوجد يف خورفكان   والذي 

لكن  مريزا”  “علي  ال�صيد  الب�صرة  م��ن 

االإم���ارات  يف  زراع��ت��ه  بعد  كانت  املفاجاأة 

حيث وجد اأن ثمرته مل تكن ت�صبه ال�صنف 

االأ�صلي، ومل تكن ثمرته ت�صبه الثمرة االأم.

بع�ش  يف  انت�صر  عراقي،  وهو  7-  ا�صتعمران: 

االأحمر  ال��ن��وع  خا�صة  خ��ورف��ك��ان  مناطق 

ويوجد نوع اأ�صفر يف دبا.

8-  الب�صري: اأ�صله من متور الب�صرة، ويوجد 

يف دبا وراأ�ش اخليمة.

ال�صاحل  يف  يوجد  ن��ادر  �صنف  9-  ال��رم��وزي: 

ال�صرقي لدولة االإمارات العربية املتحدة.

قدميا  موجود  اإي��راين  �صنف  10-  الراد�صخ: 

املزارع  يف  وينت�صر  ال�صرقي،  ال�صاحل  يف 

اخلا�صة بجميع اأنحاء دولة االإمارات.

لكنه  االأ���ص��ل،  اإي���راين  �صنف  11-  الو�صابي: 

منقر�ش يف االإمارات ال يوجد اإال نادرًا.

االأحمر  خا�صة  االإي��راين  ال�صكري  12-  �صكر: 

ال�صاحل  يف  االن��ت�����ص��ار  ك��ث��ري  ك���ان  م��ن��ه، 

ال�صرقي.

اأحمر  االأ�صل  اإي��راين  �صنف  13-  ال�صربيبي: 

اللون.

14-  زرك: �صنف اأ�صفر اللون مدور، منقر�ش 

كان يوجد يف ال�صاحل ال�صرقي.

15-  كبكاب: �صنف منت�صر يف اإيران والعراق، 

نخالت  منه  بقيت  االأ�صناف،  اأج��ود  من 

قليلة.

16-  زمردي: �صنف اأ�صفر اللون، نادر، يوجد 

حاليًا يف بلدة �صاية براأ�ش اخليمة.

االأ�صناف  مابني  ت��داخ��الت  هناك  اأن  ال�صك 

يف االإمارات العربية املتحدة والبد من درا�صة 

معمقة ملوا�صفات االأ�صناف وف�صل تداخالتها 

واإعادة ت�صنيفها. ويف االأعوام االأخرية ا�صتقدم 

العديد  االإم��ارات  دولة  بالنخيل يف  املخت�صون 

وم�صر  ال�صعودية  من  اجليدة  االأ�صناف  من 

مثل  االأمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  وامل��غ��رب 

الربجى واأبو فقو�ش واملجدول وغريها.

كما اأن درا�صة االأ�صناف حتتاج لدرا�صة حتملها 

للعوامل البيئية واإدخال االأ�ص�ش العلمية لو�صف  

للنخلة،  ال��ع��ام  املظهر  مثل:  االأ���ص��ن��اف  تلك 

ك�صكل  املوا�صفات  وبع�ش  الثمار،  وموا�صفات 

وبع�ش  ال�صلبة  املواد  ون�صبة  وحجمها  الثمرة 

ال�صفات الكيميائية واحليوية.

�صاهدتها  ال��ت��ي  الهائلة  النه�صة  اأن  ال���ص��ك 

االإمارات و�صلت رياحها لالعتناء بالنخيل فتم 

التو�صع يف زراعته وتطوير تقنياته واالرتقاء يف 

اإنتاج التمور كمًا ونوعًا، كما اإن �صعب االإمارات 

واملنطقة يعتربون اأن �صجرة النخيل هي �صيدة 

ال�صماء  عنان  �صعفها  يناطح  والتي  ال�صجر، 

باطن  مع  لتتوحد  ج��ذوره��ا  وتتعمق  ب�صموخ؛ 

البالد  لعبور  مهد  ال��ذي  اجل�صر  وهي  االأر���ش 

للو�صول اإىل اقت�صاد الوفرة الذي تبعه الكثري 

واحلياتية  والثقافية  االجتماعية  التغريات  من 

والذي ازدهر حتت ظالل اأ�صجار النخيل والتي 

هي خري بال حدود.
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ألبوم األعمال الفائزة والمتميزة في 
المسابقة الدولية للتصوير الضوئي

عن  �����ص����در 

العامة  االأم����ان����ة 

لنخيل  الدولية  خليفة  جلائزة 

الفائزة  ل��الأع��م��ال  تعريفي  األ��ب��وم  ال��ت��م��ر 

واملميزة يف امل�صابقة الدولية للت�صوير ال�صوئي 

2011 حتت �صعار )النخلة  الثانية  يف ن�صختها 

اجلائزة  تنظمها  وال��ت��ي  ال��ع��امل(  ع��ي��ون  يف 

للت�صوير  الدولية  اأبوظبي  رابطة  مع  بالتعاون 

الثانية  الن�صخة  اطالق  مت  حيث  الفوتوغرايف 

دي�صميرب   31 اىل  يونيو   1 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 

باملراكز  الفائزة  ال�صور  االألبوم  �صم   . 2010

ثماين  اأف�صل  اإىل  باالإ�صافة  االأوائ���ل  الثالثة 

1160 �صورة  وثالثون �صورة مميزة )من بني 

م�صاركة يف امل�صابقة متثل 305 م�صور من 38 

دولة حول العامل( كما �صم االألبوم اإح�صائيات 

والثانية باال�صافة  ن�صختها االوىل  امل�صابقة يف 

اىل جدول بكامل اأ�صماء امل�صاركني يف الن�صخة 

مبثابة  االألبوم  باعتبار  امل�صابقة،  من  الثانية 

وثيقة توؤرخ للمنا�صبة وامل�صاركني فيها. وكانت 

امل�صابقة قد امتدت ل�صبعة اأ�صهر كاملة اأتيحت 

هواة  العامل  م�صوري  ملختلف  الفر�صة  فيها 

هذا  يف  الفنية  روؤي��ت��ه��م  لتقدمي  وحم��رتف��ني 

املجال وقد اأبدعوا فعاًل.

باأن هذه م�صابقة النخلة يف عيون العامل  يذكر 

العامل مت  م�صتوى  نوعها على  االأوىل من  تعترب 

اإطالقها بتوجيهات �صمو ال�صيخ نهيان مبارك اآل 

نهيان وزير التعليم العايل والبحث العلمي رئي�ش 

جمل�ش اأمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

بهدف تعزيز عالقة االإن�صان ب�صجرة نخيل التمر 

عرب توظيف فن الت�صوير ال�صوئي كو�صيلة لتنمية 

وخلق  النخيل.  �صجرة  باأهمية  اجلمهور  وع��ي 

امل�صورين  بني  اخل��ربات  لتبادل  اأرح��ب  ف�صاء 

واإب����راز  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  ك��اف��ة  م��ن  ال�صوئيني 

ل�صجرة  والرتاثية  والبيئية  ال�صياحية  املقومات 

الفوتوغرافية  ال�صورة  خالل  من  التمر  نخيل 

والزراعة.  باالأر�ش  االإن�صان  ارتباط  وت�صجيع 

وقد عمدت اللجنة االإعالمية يف اجلائزة على 

توفري ن�صخة لكل م�صارك عرب الربيد الر�صمي 

العامة  االأمانة  اأ�صدرت  تقدير. كما  �صهادة  مع 

جمموعة من البطاقات الربيدية �صمت ع�صرة 

�صور منها الفائزة واملميزة يف امل�صابقة.
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صورة النخلة 
في ُمصنفات األديب 

الَجــــاِحــــــظ 

سيرة أكرم الشجر »8«

الُكّتاب،  يف  العلم  وطلب  وت��رع��رع  اخلطباء. 

والأدب،  العلم  اأه��ل  م��ن  امل�سجديني  وخ��ال��ط 

الوّراقني  حوانيت  يكرتي  وك��ان  عنهم.  فاأخذ 

اأّن �سيق ذات يده  ويبيت فيها للمطالعة. على 

اأم��ره.  اأول  يف  العلم  اإىل  ينقطع  اأن  له  يتح  مل 

�سيحان-  وال�ّسمك يف  اخلبز  يبيع  �ُسوهد  فقد 

نهر بالب�سرة- ولعّله اأفاد من هذه التجارة ما 

قــبــ�س حمـــــــّمد

Oms_1990@yahoo.com

  الأديب العربي الب�سرّي اأبو عمرو بن حمبوب 

الكناين، اأبو عثمان، امللقب باجلاحظ من اأوائل 

املوؤلفني الذين اأولوا اجلوانب احلياتية وال�سعبّية 

املعروفة  املو�سوعية  الأبرز يف ُم�سنفاته  الدور 

ك��احل��ي��وان، وال��ب��ي��ان، وال��ت��ب��ي��ني، وال��ب��خ��اء، 

فاجلاحظ  وغريها...  والعرجان،  والرب�سان 

معّلم العقل والأدب، الذي ندَر اأن اأّتفق للعربية 

و�سمول  �سعة اطّاع،  َمن مياثله  العربية  وغري 

و�سربًا  ف��ري��دًا،  وَج��َل��دًا  ثقافة،  وعمق  اأف���ق، 

اعترب  حتى  والت�سنيف،  املطالعة  على  عظيمًا 

ع�سره  وغري  بل  ع�سره،  معارف  دائ��رة  بحقٍّ 

الب�سرة  مدينة  يف  اجلاحظ  ولد  وقد  اأي�سًا. 

150 هجرية، وتويف والده وهو طفل، وملا  �سنة 

ترعرع تعلم اخلط والقراءة يف اأحد كتاتيبها، 

�سفاهًا  الف�ساحة  يتلقى  يافعًا  كان  مذ  واأخ��ذ 

عن العرب بامِلْرَبد. 

كانت  وبه  الب�سرة،  حمال  اأ�سهر  امِلْرَبد  وكان 

وجمال�س  ال�����س��ع��راء  م��ف��اخ��رات  الإ���س��ام  يف 
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اأغناه بع�س ال�سيء فان�سرف يجل�س اإىل علماء 

ِمْرَبد  يف  اخُلّل�س  العرب  من  وي�سمع  الب�سرة 

بالب�سرة.  وتوفاه اهلل تعاىل يف الب�سرة، حيث 

فلج يف اآخر ُعمره، �سنة 255 هجرية، والكتاب 

الكتب  من  جملدات  قتلته  حيث  �سدره،  على 

قال:” ما  اأّنه  النحوي  يزيد  وعن  عليه.  وقعت 

العلم من ثاثة: اجلاحظ،  اأحر�ُس على  راأيُت 

وال��ف��ت��ح ب��ن خ��اق��ان، واإ���س��م��اع��ي��ل ب��ن ا�سحق 

القا�سي”.

وق����د ت����رك اجل���اح���ظ ع���رب ���س��ن��ي ح��ي��ات��ه “ 

من  الكثري  والتاأليف  الكتابة  يف  150-255ه���� 

امل�سنفات العامة واخلا�سة من الكتب والر�سائل 

واملجاميع، و�سرد لذكرها ياقوت احلموي يف” 

النعل،  احل��ي��وان،  وهي:”  الأدباء”،  معجم 

املعرفة،  واملتنبي،  والنبّي  والتبيني،  البيان 

العبا�س،  بني  اإمامة  العثمانية،  القراآن،  ونظم 

العرجان  اجل��واري،  الفتيان،  الكام،  �سياغة 

الطفيليني،  وال��ت��دوي��ر،  الرتبيع  وال��رب���س��ان، 

احلا�سد واملح�سود، البخاء، الن�ساء، البلدان، 

الغناء وال�سنعة، جمهرة امللوك، اأمهات الأولد،  

عنا�سر  والعزم،  احلزم  الطّب،  نق�س  التفاح، 

ال�سناعات،  غ�س  وال�سطرجن،  ال��رد،  الأدب، 

طّار، ر�سالة  ذوي العاهات، املغنني، اأخاق ال�سُّ

يف  ر�سالة  ال�سر،  كتمان  يف  ر�سالة  القلم،  يف 

احِللية،...”. 

ابن  اجل��اح��ظ  الأدي����ب  ُم�سنفات  جن��د  كما 

اأنواع  باأجود  العراقية احلافلة  الب�سرة  مدينة 

بعد  نخلة  فيها  غر�ست  مدينة  واأول  التمور 

الفتح الإ�سامي اأيام اخلليفة الرا�سد عمر بن 

التمور  بذكر  حافلة  عنه،  اهلل  ر�سي  اخلطاب 

والنا�س  الفاحون  األفها  التي  وامل�سطلحات 

لإ���س��اءة ج��وان��ب من  اآن����ذاك. ونقف ه��ا هنا 

�سور النخلة يف ُم�سنفات اجلاحظ املو�سوعية 

التمور،  اأن���واع  اأك���ار،  اأع����ذاق،  يف”  واملتمثلة 

متر،  تبليا،  ب��ي��ادر،  ب���رين،  ب���ال،  ب���اروك���ات، 

قفري،  ُقفة،  ف�سيل،  عجوة،  حلقان،  ُج��ّم��ارة، 

ر، ونخل”. معا�سِ

�أعذ�ق و�أكار

ذك��ر اجل��اح��ظ الع���ذاق وال��ع��راج��ني يف كتابه 

البخاء، وهي من اأجزاء النخلة يف حديثه عن 

اأحد البخاء فقال: كان اأحمد بن 

اخلاركي بخيًا نفاجًا، وي�سرتي 

الأعذاق العراجني وال�سعف من 

الكاء فاإذا جاء به احلمال اإىل 

النا�س  يوهم  �ساعة  تركه  بابه 

يحتمل  ما  الأر���س��ني  له من  اأن 

اأما”  منه.  كله  ذل��ك  يكون  اأن 

الأكار” فاإّنها تتعلق باملهن حيث 

الأدي��ب  عند  اللفظة  هذه  وردت 

اجلاحظ يف ن�ّس يو�سح لنا مهنة 

هذا الأكار، فقال: اإذا �سعد ابن 

الأكار، اإىل نخلة له ليلتقط له 

رطبًا ماأ فاه ماء، وفر لنا 

كتاب غرائب اللغة العربية 

ح��راث  مبعنى  اأك���ار  لفظة 

وي�ساعد  اأرام����ي،  واأ���س��ل��ه��ا 

املزارعني يف عملهم الزراعي فئة من 

الأج��زاء الذين يحرثون الأر���س،  وقد ذكرهم 

اجلاحظ بلفظة اأكار، واجلمع اأكرة، فقال: وقد 

اأث��ارة ول اإىل  ورثته ال�سيعة التي ل حتتاج اإىل 

�سقي ول اإىل اأ�سحال باإيفار، ول اإىل �سرط، ول 

حتتاج اإىل اأكار وذكر ن�سًا يحدد فيه بع�س عمل 

الأكار، فقال: فاإذا �سرنا اإىل اأر�س كلف اأكاره اأن 

يج�سه يف حم�سة له. 

�أنو�ع �لتمر

نوعًا  و�ستني  ثاثمائة  بوجود  العراق  ي�ستهر 

ال�سنة  اأيام  اأي على عدد  التمور فيه  اأنواع  من 

ال��واح��دة، وق��د ع��دد اجل��اح��ظ اأن��واع��ًا كثرية 

منها  التمر،  من  والأ�سكال  الأل���وان  ومتعددة 

اجل��ي�����س��ران وال��ه��ل��ب��اث��ا وال��ه��ن�����س��ت��ه وال��ربن��ى 

وال��ت��اب��ج��ى وال�����س��ه��ري��ر وغ���ريه���ا، وق���د ق��ال: 

�سكر  رط��ب  عليه  بطبق  ج��اءن��ا  اأن  يلبث  فلم 

ويذكر  اأيدينا،  بني  فو�سعه  اأ�سود  وجي�سران 

لهم  اأن  البحرين  اأهل  واأجمع  بقوله:  النابجى 

وجعله  ف�سه،  من  واأن  النابجى،  ي�سمى  مت��رًا 

نبيذًا، ثم �سربه وعليه ثوب اأبي�س �سبغه عرقه 

حتى كاأنه ثوب اأحتمى، وقال عن ال�سهرير: فلو 

اأطعمتهم  والربين  ال�سهرير  من  ب�سيء  جئتنا 
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غدا ال�سكر، وبعد غد الهلباثا، وي�سف اجلاحظ 

هذه الأنواع من التمور بقوله: واإمنا هن مبنزلة 

ال�سمام والتفاح الذي يتهاداه النا�س بينهم. 

باروكات

ثم قال اجلاحظ عن” باروكات” يف بخائه: 

واأوئ��ل��ه،  اب��ت��دائ��ه  ال��رط��ب عند  ا���س��ربوا على 

الباكور من كل �سيء:  الفاكهة،  باروكات  وعن 

ب��اك��ورة،  والأن��ث��ى  والإدراك،  امل��ج��يء  املُعجل 

الفاكهة  اأول  والباكورة  منه،  الثمرة  وباكورة 

وقد ابتكرت ال�سيء اإذا ا�ستوليت على باكورته، 

املُبكر  هو  والباكور:  باكورته،  �سيء  كل  واأول 

ال�سريع الإدراك.

بال وبرين

ومن الأدوات التي اأ�سار اإليها الأديب اجلاحظ 

يف ُم�سنفه البيان والتبيني: “ بال” وهي اأداة 

ت�ستعمل يف الزراعة، ذكرها يف البيان والتبيني 

وبال  بال،  امل�سحاة  ي�سمون  الكوفة  اأهل  قائًا: 

بالفار�سية، ولفظة بال ف�سرها اآدى �سري مبعنى 

لفظة  ا�ستاينج�س  معجم  ويف  بيل،  معرب  املر 

اأداة  وهي  الأ�سل،  الفار�سية  الألفاظ  من  بال 

للزراعة. 

اأ�سناف:  ك�اأحد  “برين”  ع��ن  حت��دث  بينما 

اأحمر م�سروب ب�سفرة  التمر يف البخاء وهو 

اأ�سناف  مع  اجلاحظ  ذك��ره  احل���اوة،  ع��ذب 

وال�سكر  ال��ه��ل��ب��اث��ا  م��ث��ل  ال��ت��م��ور  م��ن  اأخ����رى 

اليوم  اأطعمتهم  اإذا  اإن���ك  ق��ائ��ًا:  وال��رط��ب 

وبعد  ال�سكر،  غ��دا  ال��ربين  اأطعمتهم  ال��ربين 

اجلع  اأي��ام  بعد  ذل��ك  ي�سري  ثم  الهلباثا،  غد 

يف �سائر اأيام الأ�سبوع، ثم يتحول الرطب اإىل 

غداء، ويف �سفاء الغليل يف�سر اخلفاجي معنى 

بالفار�سية  معناه  ال��ربين  بقوله:  اللفظة  هذه 

“نى”  و  حمل  “بر” مبعنى  لأن  مبارك  حمل 

مبعنى جيد فعربته العرب واأدخلته يف كامها، 

قال الإمام ال�سهيلى: وفيه نوع يقال له الربدى 

الربنى  اإن  يقول:  واآدي �سري  كما يف امل�سباح، 

التمر،  اأن��واع  اأجود  التمر، وهو من  �سرب من 

معرب بارتيك واأ�سل معناه احلمل اجليد.

بيادر

  ” كما ذكر الأديب الب�سري اجلاحظ” البيادر

الغال  عن  حديثه  �سمن  احليوان،  كتابه  يف 

التي تكد�س يف الأنابري ، على �سكل بيدر واجلمع 

التمر  اأن  وذلك  قائًا:  البيادر  في�سف  بيادر، 

يكون م�سبوبًا يف بيادر التمر يف �سق الب�ساتني، 

به  وخ�س  الن���در،  البيدر:  الل�سان:  يف  ج��اء 

ف�سره  وبذلك  منه،  الكد�س  يعنى  القمح،  اأندر 

فيه  يدا�س  ال��ذي  املو�سع  والبيدر  اجلوهري، 

املو�سع  البيدر  اأن  �سري  اآدي  وذك��ر  الطعام، 

الذي يدا�س فيه القمح وال�سعري معرب “ باي 

در” ومعناه الرجل ال�ساحقة الدائ�سة ويحتمل 

اأن يكون معربًا عن ال�سرياين . وذكر اجلاحظ 

لفظة البيدر بقوله: ولو اأن رجًا جل�س على بري 

وعلى  منعوت،  كمرثى  كد�س  وعلى  فائق،  متر 

مائة قنّو موز م�سفوف، مل يكن اأكله على قدر 

ا�ستطرافه؟

�لتبليا

اإحدى الأدوات التي اأفرد لها الذكر يف البخاء 

ل�سعود  اأداة  وهي  التبلّية”  اأو”  تبليا”  هي” 

ال��ن��خ��ل، ذك��ره��ا اجل��اح��ظ ���س��م��ن الأل��ف��اظ 

يزال  وما  العراق-  جنوب  �سكان  بني  ال�سائعة 

والتبليا  العراق-  عموم  يف  م�ستخدمًا  ال�سم 

الآرامية يف لفظها ومعناها  كلمة ماأخوذة من 

امل�سعد امل�سنوع من احلبال. وقد ورد ذكرها 

عند اجلاحظ يف و�سفه لأكار يريد ان ي�سعد 

النخلة  اإىل  ونظر  به  ج��اء  فلما  فقال:  نخلة، 

قال: هذه ل ت�سعد: ول يرتقى عليها اإل بالتبليا 

والربنبد فكيف اأرومها اأنا با �سبب؟ 

متر وُجّمارة 
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ت�سكل التمور منذ القدمي وما تزال ثروة  كبرية 

يف  اجل��اح��ظ  ذك��ر  وق��د  الب�سرة،  مدينة  يف 

البخاء: اأنهم اأح�سروا اأ�سناف نخل الب�سرة، 

فاإذا هي ثاثمائة و�ستون �سربًا، ترد لفظة متر 

اجلاحظ  كتابات  من  ج��دًا  كثرية  ن�سو�س  يف 

مثل  فقال:  البخاء  كتاب  يف  ذكره  ما  خا�سة 

بع�سهم عن خطوط البلدان يف الطعام فقال: 

ذهبت الروم باحل�سو واحل�سو، وذهبت فار�س 

ب��ال��ب��ارد واحل��ل��و، ولأه���ل ال��ب��دو ال��ل��ب��اأ وال��اء 

والتمر  الرائب  يف  واخلبزة  والكماأة  واجل��راد 

بالزبد. ون�س اآخر من كتاب البخاء يقول فيه 

اجلاحظ: كان الأ�سمعي يقول: قد كان للعرب 

قول  للعرب كام على معان، فمن ذلك  كام 

كان  واإمن��ا  �سدقها،  اإليها  �ساق  اليوم:  النا�س 

اإيًا وغنمًا، ويف  هذا يقال حني كان ال�سداق 

قيا�س قول الأ�سمعي اأن اأ�سحاب التمر، الذين 

يقولون  ل  كانوا  ومهورهم،  دياتهم  التمر  كان 

�ساق فان �سداقه. وقال اجلاحظ يف احليوان 

ُجّمارة  لفظة  ذاكرًا  النخيل  خال حديثه عن 

عن  وقال  رطبة،  جمارة  وكاأنه  ُجّمار:  واجلمع 

جمار  من  تخلق  ما  النخلة:  لب  وه��و  اجلمار 

النخلة. 

حلقان وعجوة

م��ن اأو����س���اف ال��رط��ب ال��ت��ي ذك��ره��ا الأدي���ب 

اجلاحظ يف البخاء، حلقان املنب�ستة واملن�سفة 

فرتتفع  تعتاد  اأتانا  اأن  فذكروا  بقولة:  واملعوة 

يديها وتعطو بفيها، وتاأخذ احللقان واملنب�ستة 

واملن�سفة واملعوة، وهو اأو�ساف للرطبة قبل اأن 

يتم الن�سج يف الب�سرة.. وتعني العجوة: التمر 

بقوله:  البخاء  يف  اجلاحظ  ذكرها  املح�سي 

وقد ياأكل النا�س األفت قداحًا وال�سعري فريكًا، 

ونوى الب�سر الأخ�سر، ونوى العجوة. 

ف�سيل وُقفة

ال�سغرية،  النخلة  وه��و  ف�سيلة  جمع  الف�سيل 

ذكرها اجلاحظ  يف البخاء قائًا: واأنت رجل 

الف�سيل  اأ�سحاب  يف  ورج��ل  الب�ستان،  يف  لك 

ورجل يف ال�سوق ورجل يف الكاء. ، بينما عّرف 

نوع  باأّنها:  احليوان  كتابه  املوؤلف” القفة” يف 

و�سعف  اخلو�س،  من  امل�سبوغة  الأوع��ي��ة  من 

منه  فتل  ثم  قائًا:  اجلاحظ  ذكرها  النخيل، 

حبًا، ثم عمل منه كهيئة قفة، ثم جعله مدىل 

بذلك احلبل. 

قفري ومعا�سر

ال��ق��ف��ري ع��ن��د اجل��اح��ظ يف ال��ب��خ��اء: وح��دة 

مكاكيك،  لنا  يذكر  وال��وزن  باملكاييل  خا�سة 

وهو القفيز واجلمع قفزان، وترد لفظة اجلمع 

بقوله: اأنا ل اأعرف الأكرار وح�ساب القفزان. 
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التمر،  ع�سل  لتح�سري  املعا�سر  وت�ستخدم 

ومفردها  معا�سر  لفظة  اجلاحظ  اإليها  اأ�سار 

وا�ستخراج  التمر  لع�سر  وت�ستعمل  مع�سرة 

هناك  وتكون  احليوان:  يف  قائًا  منه  الدب�س 

�ساأن  ومن  املعا�سر ظال،  ولأ�سحاب  معا�سر 

واإمنا  الظل،  اإىل  ال�سم�س  من  الفرار  الذباب 

تلك املعا�سر بني ثمرة ورطبة، ودب�س وجتري، 

يف  واملعا�سر  الظال  تلك  يف  ترى  تكاد  ل  ثم 

انت�ساف النهار ول يف وقت طلب الذبان الكن، 

اإل دون ما تراه يف املنزل املو�سوف بقلة الذبان، 

ذلك  وهو  املع�سرة:  لفظة  ذاكرًا  اأي�سًا  ويقول 

الثمر وتلك املع�سرة، ول تكون تلك امل�سافة اإل 

مائة ذراع اأو اأزيد �سيئًا.

نخل

الب�سرة  بيات”عن  “�سارل  ذكرها   النخلة 

ب��ل��د اجل���اح���ظ: ال��ب�����س��رة، وم���ا اأك����رث ك��ام 

اجلغرافيني عنها، وما بها من ب�ساتني النخيل 

ومن مزروعات، ومن ثم ي�سفها بقوله: واأقول 

اجلغرافيني عن مزروعات هذه اجلزيرة حيث 

زمن  العاطلون  الر���س��ت��ق��راط��ي��ون  يلجاأ  ك��ان 

دور حتجبها  بامللذات يف  لا�ستمتاع  اجلاحظ 

الب�سرة  ملنطقة  و���س��ف  وه��ن��اك  اخل�����س��رة، 

عن  “كتابها  يف  ديولفوي  الفرن�سية  لل�سيدة 

امل�ساكن غا�سة فجاأة  ترى  فيه:  فار�س” تقول 

ب�سفة  حماطة  العك�س  على  وت��ارة  القناة،  يف 

تفوق  التي  الر�سيقة  ال��ق��وارب  وت��رى  �سيقة، 

م�ساكن  اأم��ام  م�سدودة  اجلندولت  خفتها  يف 

ذكرها  النخل  لفظة  البيوت،  اأجمل  من  تعد 

من  ف��اه  مي��اأ  بعدها  فكان  بقوله:  اجل��اح��ظ 

ماء اأ�سفر اأو اأخ�سر، لكيا يقدر على مثله يف 

فقال:  النخلة  اجلاحظ  وذك��ر  النخل،  روؤو���س 

ابن  اإذا �سعد  اأ�سد  بني  وكان عندنا رجل من 

الأكار اإىل نخلة له ليلقط رطبًا، ماأ فاه ماًء، 

النخلة: يف هذه  لفظة  ذاك��رًا  ويقول اجلاحظ 

مدرجان.  فرخان  ولهما  ور�سان،  زوج  النخلة 

وعن �سعود النخلة يقول اجلاحظ: فطلبوا يف 

اجلريان اإن�سانًا ي�سعد تلك النخلة، فلما جاء 

اإل  ت�سعد  ل  هذه  ق��ال:  النخلة،  اإىل  ونظر  به 

بالتبليا والربيند. 

�مل�سادر و�ملر�جع

1-  ف���وزي ع��ط��وي: اجل��اح��ظ دائ���رة معارف 

ع�سره، دار الفكر العربي، ، الطبعة الثانية، 

بريوت، لبنان، 1998م.

2-  حم��ّم��د ك��رد ع��ل��ي: اأم���راء ال��ب��ي��ان، مكتبة 

الثقافة الدينية، م�سر، 2000م.

3-  بطر�س الب�ستاين: اأدباء العرب، دار اجليل، 

بريوت، لبنان، 1997م.

للمايني،  العلم  دار  الأع���ام،  4-  الزركلي: 

الطبعة العا�سرة، بريوت، لبنان، 1992م.

5-  ابن الندمي: الفهر�ست، حتقيق ناهدة عبا�س 

الطبعة  الفجاءة،  بن  قطري  دار  عثمان، 

الأوىل، الدوحة، دولة قطر، 1985م.

6-  ياقوت احلموي: معجم الأدباء، دار الكتب 

لبنان،    ب��ريوت،  الأوىل،  الطبعة  العلمية، 

1991م.

7-  اب�����ن ال�����ن�����دمي: ال���ف���ه���ر����س���ت،  حت��ق��ي��ق 

بن  ق��ط��ري  دار  ع��ث��م��ان،  عبال�س  ن��اه��دة 

دولة  الدوحة،  الأوىل،   الطبعة  الفجاءة، 

قطر،1985م.

ُم�سطلحات  معجم  ال�سذر:  �سالح  8-    طيبة 

تقدمي  والتوحيدي،  اجلاِحظ  بني  الثقافة 

الكتاب  دار  ح��ج��ازي،  فهمي  حممود  د. 

اللبناين،  الكتاب  دار  القاهرة،  امل�سري، 

بريوت، الطبعة الأوىل، 2009-2010م.

عليه  وع��ل��ق  �سرحه  ال��ب��خ��اء:  9-   اجل��اح��ظ: 

ب���ريوت،  ال��ت��وجن��ي، دار اجل��ي��ل،  حم��ّم��د 

لبنان” د.ت”.

عبدال�سام  حتقيق  احليوان،  10-   اجلاحظ: 

حمّمد هارون، دار اإحياء الرتاث العربي، 

بريوت، لبنان”د.ت”. 

وال��ت��ب��ي��ني: حتقيق  ال��ب��ي��ان  11-  اجل���اح���ظ: 

اإحياء  دار  ه���ارون،  حمّمد  عبدال�سام 

الرتاث العربي، بريوت، لبنان”د.ت”.

حتقيق   ، اجلاحظ”  ر�سائل    12-  اجلاحظ: 

اإحياء  دار  ه��ارون،  حمّمد  عبدال�سام 

الرتاث العربي، بريوت، لبنان”د.ت”.

   13-  �سارل بيا: اجلاحظ يف الب�سرة وبغداد 

الكياين،  اإبراهيم  ترجمة  و�سامّراء، 

دار الفكر، دم�سق، �سورية، 1985م.
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نخلة واعدة ي�ستفاد من ثمارها كب�سر ورطب ومتر. هذه النخلة حلوة الثمار، غزيرة الإنتاج، و�سهلة 

النبات، اأ�سلها من نواة “برحي”، وتعترب من الأ�سناف التي ركزت عليها “جمعية اأ�سدقاء النخلة 

اأن تكون مر�سحة لاإكثار. وبعد جناحها يف خمترب اجلمعية مت اإنتاج واإكثار النبتة، وحاليُا  “ على 
موجودة مبخترب جامعة الإمارات مبدينة العني للبيع اإىل املزارعني. اأ�سل النخلة من جهود الدكتور 

اأحمد �سيف الفا�سي.

نخلة جش فاطمة
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ق��ام��ت ج��م��ع��ي��ة اأ����س���دق���اء ال��ن��خ��ل��ة مب��راق��ب��ة 

)خا�سة الظاهرة( املهداة من معايل ال�سيخ 

ال�سمكية  والرثوة  الزراعة  وزير  �سامل اخلليلي 

يف �سلطنة عمان، فوجد اأن جميع اخلا�س من 

)يوليو،  املعتاد  املو�سم  اأنتج يف  قد  النوع  نف�س 

ت��اأخ��ري  فيهما  ك���ان  نخلتني  اإل  اأغ�����س��ط�����س( 

اأكتوبر.  منت�سف  حتى  ي�ستمر  ميكن  بالن�سج 

خالصة الظاهرة

وتعتقد اجلمعية اأن هذه طفرة مفيدة اإذا ثبت 

وتاأ�سلت  القادمة  ال�سنوات  يف  الن�سوج  ه��ذا 

هذه ال�سفة لإنتاج نوع جديد من هذه النخلة 

لويفة  اأبو  متاأخر من خا�س  ل�سنف  الواعدة 

)خا�س الظاهرة(. وهذه �سور من  التجربة 

يف مزرعة �سلطان خليفة احلبتور نائب رئي�س 

راأ�س  النخلة يف  اأ�سدقاء  اإدارة جمعية  جمل�س 

اخليمة. �ل�سورة ماأخوذة يف:    2010/10/01
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نخلة واعدة ي�ستفاد من ثمارها كب�سر ورطب ومتر. هذه النخلة حلوة الثمار، غزيرة الإنتاج، و�سهلة 

النبات. تقرتب يف اخلوا�س وال�سكل اإىل نواة “خا�س”. هذه النبتة تختلف كثريًا مع نبتات اأخرى 

جامعة  يف  الأن�سجة  زراع��ة  خمترب  يف  جناحها  بعد  لاإكثار   اختيارها  مت  فقد  الدولة،  يف  رائجة 

امل�ستقبل.  نوعيات ممتازة يف  اإىل  تن�سم  ناجحة  اإماراتية  وتتاأهل كنخلة  العني،  الإم��ارات مبدينة 

يف  الآن  موجودة  وهي  املزروعي،  اهلل  عبد  وال�سيد  فا�سل  بن  فرج  ال�سيد  جهود  من  النخلة  اأ�سل 

مزرعة ال�سيد عبد اهلل املزروعي مبنطقة اخلوانيج بدبي.

نبتة المزروعي
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أطفــال اإلمــارات 
يبدعـون فكرًا وفنـًا 
من مخلفات شجرة 

نخيــل التمــر . . .

خالل بينالي الشارقة الدولي الثاني 
لفنـون األطـفال 28 /11/ - 30 /2010/12

بينالي الشارقة يبعث 
رسائل محبة وسالم بأنامل األطفال
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لفنون  ال���دويل  ال�����ش��ارق��ة  بينايل  ا�شت�شاف 

الأعمال  من  ع��ددًا  الثانية  دورت��ه  يف  الأطفال 

من  �صنعوها  الإم���ارات  اأطفال  نفذها  الفنية 

من  وع���روا  ال��ت��م��ر،  نخيل  �صجرة  خملفات 

الذي  قيم احلق واخلري واجلمال  خاللها عن 

ما  والب�صيطة،  الريئة  نفو�صهم  ب��ه  فا�صت 

�صلة  ذات  فنية  مل�صة  املهرجان  على  اأ�صفى 

حيث  والبيئة،  الطبيعة  مب��ف��ردات  اإن�صانية 

العامل  فناين  ملعظم  الفنية  امليول  اليوم  نرى 

)خ�صو�صًا الكبار( تتجه نحو جماراة الطبيعة 

جزءًا  ميثل  الإن�صان  باعتبار  البيئة  وحماية 

الهرم  راأ���س  على  يرتبع  بل  البيئة  من  حيويًا 

البيئي باحلياة على الكرة الأر�صية.

ن�صخته  يف  ال��دويل  ال�صارقة  بينايل  اأن  يذكر 

العامة  الإدارة  قبل  من  تنظيمه  جرى  الثانية 

ملراكز الأطفال والفتيات التابع للمجل�س الأعلى 

ل�صوؤون الأ�صرة بحكومة ال�صارقة، ومت افتتاحه 

برعاية كرمية من قرينة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

ع�صو  القا�صمي،  حممد  بن  �صلطان  الدكتور 

ال�صيخة  �صمو  ال�صارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س 

املجل�س  رئي�س  القا�صمي  حممد  بنت  جواهر 

متحف  وا�صت�صافه  الأ���ص��رة،  ل�صوؤون  الأع��ل��ى 

الرتاثية  ال�صويهني  مبنطقة  للفنون  ال�صارقة 

لغاية  نوفمر   28 من  الفرتة  خالل  بال�صارقة 

4267 عماًل فنيًا  2010 مب�صاركة  30 دي�صمر 

منهم 1479 عماًل لالأطفال من الدول العربية 

الأجنبية.  ال��دول  من  لالأطفال  عماًل   1501 و 

بزيادة 70 % عنه يف الدورة ال�صابقة اإىل جانب 

ذوي  الأط��ف��ال  اإب��داع��ات  من  فنيًا  عماًل   225

الأعمال  تنوعت  حيث  اخلا�صة.  الحتياجات 

الفنية بني جمالت الر�صم والت�صوير، اخلزف، 

الالينو(  )الباتيك-  الطباعة  جمال  وكذلك 

كما مت عر�س الأعمال الفائزة وعددها 1914 

عماًل يف اأجنحة املتحف خالل فرتة املعر�س.
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المقالة الثالثة

اأ�ضدقاء النخلة حما�ضرة حول  نظمت جمعية 

يوم  التمر  نخيل  لثمار  اجلني  بعد  ما  تقنيات 

االثنني  املوافق 21-2-2011 ، قدمها الدكتور 

النبات  �ضحة  ق�ضم  رئي�س  العبودي  عبداهلل 

مبحطة اأبحاث احلمرانية بوزارة البيئة واملياه 

وذلك يف مقر اجلمعية  مبزرعة كلية االأغذية 

العني.  يف  مبدينة  الفوعة  مبنطقة  وال��زراع��ة 

بعد اجلني  تقنيات ما  اإىل  تطرقت املحا�ضرة 

تقنيات 
ما بعد الجني لثمار النخيل

نظمتها جمعية أصدقاء النخلة

الثمرة  على  باحلفاظ  يهتم  ال��ذي  العلم  وه��و 

�ضليمة.  بحالة  امل�ضتهلك  يد  اإىل  ت�ضل  بحيث 

وتهدف هذه التقنية اإىل احلفاظ على النوعية 

جنيها.وترتكز  بعد  الثمار  تلف  من  والتقليل 

اإيجابياتها بالنقاط التالية:

التقليل من الفاقد بعد اجلني للثمار. واحلفاظ 

الغذاء  �ضالمة  على  واحلفاظ  النوعية.  على 



20
س 11

مار
 - 

كة
بار

لم
ة ا

جر
ش

ال

89

وتوفري  املزارعني.  دخل  وزي��ادة  للم�ضتهلكني. 

املواد اخلام لعمليات املعاجلة والت�ضنيع.

ثم تطرق املحا�ضر اإىل اأهم املبادئ يف عمليات 

ما قبل جني التمور، من حتديد لوجهة ت�ضريف 

االأ�ضناف  واختيار  )ال�ضوق(  الزراعي  املنتج 

املنا�ضبة لل�ضوق، والقيام بالدرا�ضة االقت�ضادية 

وقت  من  لالإنتاج  خطة  وعمل  الربح،  لتحديد 

القيام  وكذلك  اجلني،  مرحلة  اإىل  ال��زراع��ة 

اجلني  قبل  املنا�ضبة  ال��زراع��ي��ة  بالعمليات 

ثمار  على  احل�ضول  اإىل  يهدف  ذل��ك  وجميع 

تلبي حاجة ال�ضوق. ثم انتقل املحا�ضر للحديث 

عن اأ�ضناف النخيل يف دولة االإمارات العربية 

النخيل  اأ�ضناف  غالبية  تنتمي  حيث  املتحدة، 

الطرية ون�ضف اجلافة  االأن��واع  اإىل  الدولة  يف 

وتكاد تخلو من االأنواع اجلافة.  وذكر اأن بع�س 

العربية  االإم����ارات  دول��ة  يف  النخيل  اأ�ضناف 

املتحدة تبداأ باالإزهار يف بداية �ضهر يناير اإىل 

الن�ضج  وموعد  تقريبًا.  مار�س  �ضهر  منت�ضف 

منت�ضف  اإىل  يونيو  �ضهر  منت�ضف  يف  ي��ب��داأ 

�ضهر اأكتوبر. واختتم الدكتور عبداهلل العبودي 

املحا�ضرة ببع�س املالحظات والتو�ضيات التي 

يجب اأن توؤخذ باالعتبار من اأهمها:

احلديثة.  ال��زراع��ي��ة  ال��ط��رق  على  االع��ت��م��اد 

واإدخال االأ�ضناف املطلوبة دوليًا �ضواء بغر�ضها 

بدل االأ�ضناف الرديئة اأو اعتمادها من البداية 

مع  تاأقلمها  مدى  واختبار  املحدثة  امل��زارع  يف 

م�ضح  واإج��راء  منطقة.  لكل  البيئية  الظروف 

الأهم االأ�ضناف املحلية من اأجل اختيار اأجودها 

وحت�ضني موا�ضفاتها كي تتما�ضى مع متطلبات 

عن  الت�ضويق  قنوات  وتطوير  الدولية.  ال�ضوق 

طريق اإن�ضاء جمعيات مهنية اأو �ضركات تتكفل 

بت�ضويق املنتج يف ال�ضوق الدولية والرتويج له. 

واالهتمام بتطوير اإنتاج التمور اجليدة الع�ضوية 

نظرًا ملا ل�ضوق هذا املنتج من م�ضتقبل. 
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المقالة الثالثة

اســتـــراحـــة العـــدد

اإعـداد: مــــــاهـر �ســــــالـم
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حتتوي هذه �ل�صبكة على 9 مربعات كبرية كل مربع منها مق�صم �إىل 9 خانات �صغرية. هدف هذه 

�للعبة ملء �خلانات بالأرقام �لالزمة من 1 �إىل 9، �صرط عدم تكر�ر �لرقم �أكرث من مرة و�حدة 

يف كل مربع كبري ويف كل خط �أفقي وعمودي.

�لثالثية  �لكلمات  ومعاين  مر�دف  �كتب 

�حلروف عك�س عقارب �ل�صاعة. �جمع حروف 

�لدو�ئر �ملوقمة لتح�صل على �لكلمة �ملطلوبة.

1- ابو الب�سر    2- قرب     3- اكرث من 

الطلب     4- وحدة م�ساحة

5- ابوح بال�سر     6- يعلو العني

7- ا�صلح ال�صدع      8- متر النخيل

دولة خليجية

ثالثيات

5

6

7

8

1

2

3

4
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تعرف على للأماكن ال�صحيحة 

واكت�صف مع احلل ال�صحيح الكلمة املفقودة

من اأجزاء �صجرة النخيل 

النخيل - اجلائزة - العذوق - اأم - جودة - اأمة - نابل�س 

- العني - ال�صلل - براق - حيفا - عقود - بورون - حال - 

جميد - اأذاع - قول - ع�صل - ف�صاء - فلج

الكلمة  الضائعة

الكلمات  المتقاطعة

املفردات: اأفقي وعمودي:

1ــ مهرجان �إمار�تي للرطب باملنطقة �لغربية - من �أنو�ع �صجر �لنخيل.

2ــ مو�صيقي عربي قدمي - من �لأ�صجار طويلة �ل�صاق.

3ــ معًا )م( - نعا�س - و�حة �مار�تية ت�صتهر بزر�عة �لنخيل.

4ــ قنوط - �صهر هحري - منزل.

5ــ من �حلبوب )م(-من �أنو�ع �لنخيل موطنه �لأ�صلي �ل�صني-�صر )م(. 

6ــ يطلق على جتمع �صكني للعمال - نب�صر )م(.

7ــ من �أ�صناف �لتمور - رئي�س �ملحكمة.

8ــ مت�صابهة - �أجر�م �صماوية �صاقطة.

9ــ ركيزة )م( - جنادلهم - ي�صاف للطعام.

10ــ ه�صاب مرتفعة - ي�صاهدهم - ��صم �أول لزعيم �صيني ر�حل.

11ــ مادة حارقة - قل و�صح - مبهج.

12ــ من �أنو�ع �لطائر - من �أجز�ء �صجرة �لنخيل.

13ــ من �أ�صناف �لتمور - م�صطلح يطلق على نخيل �ل�صكر.
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