
 
 

 منصور بن زايد آل نهيان  دعمبو  جاللة الملك عبد الله الثانيبرعاية 

 1029األردنية بعّمان للتمور  الثانيالمهرجان الدولي افتتاح 
 خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعيبإشراف جائزة 

  األردنيةبالتعاون مع وزارة الزراعة 

  لالقتصاد الزراعياألردنية يؤسس لمستقبل واعد  التمور  مهرجان: الشحاحدة إبراهيم

 المهرجان يعزز العالقة األخوية بين اإلمارات واألردن احتفاء بعام التسامح: أحمد البلوش ي

 التنمية المستدامةعبد الوهاب زايد: نخيل التمر يعزز األمن الغذائي ويدعم 

 رواد األوائل الذين استثمروا في زراعة النخيلالالمهرجان ثمرة مباركة للجهود الرسمية و أنور الحداد: 

 

 1169 / 61/  61 :عمان

 إبراهيم دسالمهن معالي شهد الهاشمية األردنية المملكة ملك ”الله حفظه“ الحسين ابن الثاني الله عبد الملك جاللة برعاية

سعادة أحمد علي محمد البلوش ي سفير دولة اإلمارات العربية  وبحضور  المهرجان، راعي ممثل الزراعة وزير الشحاحدة

 حافتتاوسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي،  ،المتحدة بعمان

األردنية  الزراعة ةووزار  الزراعي واالبتكار التمر لنخيل الدولية خليفة جائزة تنظمه الذي األردنية للتمور  الثاني الدولي المهرجان

كما شهد حفل االفتتاح تسعة عشر سفير دولة من أعضاء السلك الدبلوماس ي المقيم في األردن  ،األردنية التمور  وجمعية

 وحشد كبير من الباحثين وأصحاب المزارع ومنتجي التمور والشركات في المملكة األردنية الهاشمية.

 لهذا االستراتيجية األهمية على االفتتاح حفل خالل كلمته في الزراعة وزير الشحاحدة إبراهيم المهندس معالي أكدحيث 

  األردنية التمور  وتسويق وصناعة وإنتاج النخيل زراعة في فارقة عالمة بصفته المهرجان
 
 من تمثله مال املجهول  تمور  خصوصا

  ك  ر  د  ت   الهاشمية األردنية المملكة بأن وأضاف األردني، لالقتصاد داعمة تنافسية أهمية
 
 لتمور ا أصناف زراعة أهمية تماما

 األسواق ياجاتاحت تلبي التي التقليدية غير الزراعات لتشجيع وتسعى والبرحي املجهول  مثل المرتفع االقتصادي العائد ذات

  والدولية املحلية
 
 بنيت في المزارعين ومساعدة الزراعي القطاع في للنهوض وذلك األغذية وسالمة الجودة لمعايير وفقا

 المضافة ةالقيم زيادة خالل من لهم المعيش ي المستوى  ورفع دخلهم زيادة يضمن بما لألسواق والنفاذ الحديثة التكنولوجيا

  المنطلق هذا ومن. الزراعية للمنتجات القيمة سالسل وتطوير
 
 أعداده لغتب الذي التمر نخيل زراعة تطوير بأهمية منا وإيمانا

 بها تميزي التي األصناف أهم أحد املجهول  صنف ويعتبر نخيل، شجرة مليون  نصف يقارب ما الهاشمية األردنية المملكة في

شكل األردن  كافة مع للتعاون  الزراعة وزارة سعت فقد المميز، الصنف هذا من العالمي اإلنتاج من %61 يقارب ما إنتاجه وي 

 بين طالرواب وتوثيق كاملجهول  التمور  أصناف أجود عرض بهدف األردنية للتمور  الثاني الدولي المهرجان إلقامة الشركاء

 بين يجايياإل  التنافس روح وخلق. دولية شراء عقود توقيع لضمان الدوليين والمشترين التمور  ومصنعي ومنتجي المزارعين

 .والجودة اإلنتاجية من عالية مستويات الى للوصول  واإلنتاج اإلدارة في اإلبداعية األنشطة وتطوير النخيل مزارعي

 الهاشمية ةاألردني المملكة تربط التي المتميزة التاريخية العالقات عمق على المهرجان، راعي ممثل الزراعة وزير معالي وأضاف

  الزراعي، االستثمار مجال في خاصة األصعدة مختلف على المتحدة العربية اإلمارات ودولة
 
 لدولة النبيلة بالمواقف مشيدا



 
 

 جاحهان على للجائزة العامة األمانة بجهود أشاد كما مكان، كل في العرب واألشقاء لألخوة الداعمة المتحدة العربية اإلمارات

 .األردنية التمور  وجمعية الزراعة وزارة في األخوة مع بالتعاون  األردنية للتمور  األول  الدولي المهرجان هذا تنظيم في

ر في تنمية نخيل التم بأنأحمد علي محمد البلوش ي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بعمان سعادة  أشارمن جهته فقد 

بلدينا، يحتل أولوية خاصة على خارطة التنمية الزراعية واالقتصادية، لما يمثله نخيل التمر في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية، من أهمية اقتصادية متزايدة لتعزيز األمن الغذائي من خالل تنمية واستغالل مواردنا 

 ع  ي   المهرجان هذاوأن  ة وتحقيق التنمية المستدامة.الطبيعي
 
 الشقيقين البلدين بين القائم التعاون و  نجاحال ص  ص  ق   أحد ر  ب  ت

 واردنام واستغالل تنمية خالل من الغذائي األمن لتعزيز وذلك التالحم أواصر لتوثيق الرشيدة القيادة بها تسعى التي

  الطبيعية،

 ائيةالثن العالقات عمق على ليؤكد جاء األردنية للتمور  الثاني الدولي المهرجان بأنسفير دولة اإلمارات بعمان  وأضاف

 بن خليفة لشيخا السمو لصاحب رشيدة بقيادة والدولتين الشعبين بين يربط الذي الوثيق والتعاون  البلدين، بين التاريخية

 مملكةال عاهل الحسين، ابن الثاني الله عبد الملك جاللة وشقيقه المتحدة، العربية اإلمارات دولة رئيس نهيان، آل زايد

 .الله حفظهما الهاشمية، األردنية

 تطوير يف البناء ودورها الزراعي واالبتكار التمر لنخيل الدولية خليفة لجائزة الدولية المكانة على المهرجان ذاه يؤكد كما

 كبيرة عايةر  من به تحظى ما بفضل وذلك والدولي، العريي المستوى  على بها االرتقاء وضرورة التمر نخيل وصناعة منتجات

 احبص وتوجيهات الله، حفظه الدولة رئيس نهيان آل زايد بن خليفة الشيخ السمو صاحب وراعيها الجائزة صاحب قبل من

 الشيخ وسم ودعم الله، حفظه المسلحة للقوات األعلى القائد نائب أبوظبي عهد ولي نهيان آل زايد بن محمد الشيخ السمو

 وزير اننهي آل مبارك نهيان الشيخ معالي ومتابعة الرئاسة شؤون وزير الوزراء مجلس رئيس نائب نهيان آل زايد بن منصور 

  الجائزة حققت أن بعد. الزراعي واالبتكار التمر لنخيل الدولية خليفة جائزة أمناء مجلس رئيس التسامح
 
 مل نجاحا

 
 في موسا

مهرجان ، و ةمتتالي ثالث سنواتل السودانية التمور  ومهرجان على التوالي سنوات لخمس المصرية التمور  مهرجان تنظيم

 التمور الموريتانية األول.

  المتحدة، العربية اإلمارات دولة تحيات بنقل كلمتهدة أحمد علي محمد البلوش ي اسع واختتم
 
 وخالص وحكومة، شعبا

 التمر لنخيل ةالدولي خليفة وجائزة األردنية الزراعة وزارة رأسهم وعلى األردنية للتمور  الثاني الدولي المهرجان لمنظمي التقدير

  يألوا لم الذين بعّمان، المتحدة العربية اإلمارات دولة وسفارة ،وجمعية التمور األردنية الزراعي واالبتكار
 
 كافة قديمت في جهدا

 .له المرصودة األهداف وتحقيق المهرجان إلنجاح الالزمة التسهيالت

 

 لزراعيا واالبتكار التمر لنخيل الدولية خليفة جائزة عام أمين زايد، الوهاب عبد الدكتور  فقد أشار سعادة ناحية أخرى،من 

ارات مفي تصريح صحفي إلى أن هذا المهرجان يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وبالتزامن مع احتفاالت دولة اإل 

 على عمل العالقات األخوية والتاريخية بين الشعبين والبلدين الشقيقين، 1169العربية المتحدة بعام التسامح 
 
، وتأكيدا

لثاني على التوالي برعاية سامية من جاللة الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة األردنية حيث يحظى المهرجان وللعام ا

 دور كافة الشركاء 
 
الهاشمية. ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مثمنا

لتمور الزراعي وجمعية ا واالبتكارخليفة الدولية لنخيل التمر  سهم وزارة الزراعة األردنية وجائزةأفي إنجاح المهرجان وعلى ر 



 
 

األردنية، إلبراز الوجه المشرق لألردن والدور الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ومساهمتها الفاعلة في صنع الحضارة 

 .اإلنسانية ومكانتها المرموقة على الصعيدين العريي والعالمي

 

 منظماتوال الهاشمية األردنية بالمملكة االختصاص وجهات الجائزة بين الشراكة أهمية إلى جائزةال عام أمينكما أكد سعادة 

  المهرجان، هذا نجاح في الدولية
 
 دةالمتح لألمم والزراعة األغذية منظمة إلى األردنية التمور  وجمعية الزراعة وزارة من بدءا

 الملحية، للزراعة الدولي والمركز الزراعية للتنمية العربية والمنظمة الجافة المناطق في الزراعية للبحوث الدولي والمركز

 بقطاع اءاالرتق بهدف اإلماراتية، النخلة أصدقاء وجمعية التمر لنخيل الدولية والشبكة الزراعية للبحوث الوطني والمركز

 ادعمه في اإلمارات لدولة الريادي ر الدو  إبراز على المهرجان هذا يؤكد كما باألردن، التمور  زراعة وتنشيط ودعم النخيل

  زراعة وتنميته تطويره إلى الهادفة المشاريع وكافة التمر، نخيل بقطاع واهتمامها
 
  وإنتاجا

 
 العريي ويينالمست على وتسويقا

 .والعالمي

 

 نضماما ان إلىخالل حفل االفتتاح  كلمته فيرئيس جمعية التمور األردنية  حداد أنور  المهندس سعادة أشار من جهته فقد

 وائلاأل  والرواد المزارعين ولجهود الرسمية للجهود ةمبارك ثمرة يأتي 1162 عام في للتمور  المنتجة الدول  قائمة ضمن ردناأل 

 أ املجال هذا في واستثمروا الريادة مخاطر تحملوا الذين
 
 في مثمرال النخيل عدد بلغ بحيث دوالر المليار نصف تجاوزت مواال

 من %61 شكل ما طن ألف 12 حوالي االن حتى تنتج %8 تجاوز  سنوي  نمو بمعدل شجرة مليون  النصف يتجاوز  ما االردن

 االردن دريص حيث العالمي السوق  في مطلوبة فارقة عالمة االردنية املجهول  تمور  واصبحت العالم في املجهول  تمور  انتاج

 العالميو  االقليمي السوق  في التجارية عالمته اهمية تعزيز الى المهرجان هذا ويهدف. الصنف هذا من انتاجه من % 21 حوالي

 .العالمي السوق  في العربية التمور  سلسة تكامل الى يهدف كما

 

المهرجان الدولي الثاني للتمور األردنية تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة  نيذكر بأ

 ألغذيةا منظمةمثل  والوطنية واإلقليمية الدولية المنظمات أهمباإلضافة إلى وجمعية التمور األردنية، الزراعة األردنية 

 الزراعية للتنمية العربية والمنظمة ،(ICARDA) الجافة المناطق في الزراعية للبحوث الدولي والمركز( FAO) والزراعة

(AOAD)، الملحية للزراعة الدولي والمركز (ICBA)، التمر لنخيل الدولية والشبكة (DPGN)، النخلة أصدقاء وجمعية 

 (.DPFS) باإلمارات

 

 تكريم الفائزين بمسابقة التمور األردنية بدورتها الثانية:

شهد معالي المهندس إبراهيم الشحاحدة وزير الزراعة ممثل راعي المهرجان جاللة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، كما 

علي محمد البلوش ي سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بعّمان وسعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام وسعادة أحمد 

جائزة خليفة الدولية لنخيال لتمر واالبتكار الزراعي، وسعادة المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور األردنية، خالل حفل 

بفندق انتركونتيننتال عمان، تكريم الفائزين  1169تشرين األول /أكتوبر  61ة افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور األردني

 وكانت النتائج على النحو التالي: 1169بمسابقة التمور األردنية في دورتها الثانية 

 فئة أفضل بحث علمي تطبيقي لصنفي املجهول والبرحي باألردن -6



 
 

 فاز بها الدكتور نعيم ذياب مزاهرة

 إنتاج لتمور املجهول في األردنفئة أفضل  -1

 فاز بها مزارع وردة الرمل وندعو المهندس طارق محمد حسن الجنيدي لتسلم الجائزة

 فئة أفضل إنتاج لصنف البرحي )البلح( األردني -3

 قص ي غوانمة لتسلم الجائزة فاز بها مزارع لينة للتمور وندعو السيد

 فئة أفضل تعبئة وتغليف للتمور األردنية -1

 عوض لتسلم الجائزة أبو اياد از بها شركة مزاج الغذاء الجيد وندعو السيدف

 فئة أفضل منتج غذائي من التمور األردنية -2

 فاز بها السيد سالم ايليا نينو

 فئة أفضل مزرعة متميزة لنخيل التمر باألردن -1

 العدوان لتسلم الجائزة فيصل ثائر فازت بها مزارع جنات عدن وندعو السيد

 فئة أفضل ابتكار في مجال النخيل والتمور باألردن -2

 إبراهيم حسين لتسلم الجائزة محمد فازت بها مزارع تالل النور للتمور وندعو السيد

 فئة أفضل مشغل )بيت تعبئة أو مصنع( للتمور باألردن -8

 الناعوري لتسلم الجائزة عيد إبراهيم فاز بها مزارع تمارا وندعو السيد

 

 الشخصيات المؤثرةتكريم 

كما قام معالي الوزير ممثل راعي المهرجان بتكريم الشخصيات المؤثرة في قطاع نخيل التمر بالمملكة األردنية الهاشمية، 

 حيث تم تكريم كل من األسماء التالية:

متحدة وزير زراعة سابق ونائب مدير عام منظمة األغذية والزراعة لألمم ال –معالي الدكتور محمود الدويري  .2

 
 
 )الفاو( سابقا

 مالك مزارع الغول  –السيد صالح عبدالقادر الغول  .1

 المركز الوطني للبحوث الزراعية  –الدكتورة منى مشعل باحثة في مجال النخيل  .3

 يستلمها ابنه احمد إبراهيم حمدان  –المرحوم إبراهيم حمدان  .4

مشارك من مختلف مزارع نخيل التمر  29بلغ  1169الثانية يذكر بأن عدد المشاركين في مسابقة التمور األردنية في دورتها 

باألردن، كما اتسمت المسابقة بمشاركة أصناف التمور األردنية الفاخرة مع التركيز على املجهول وأفضل منتج غذائي 

ة طيبة عباإلضافة على التركيز في البحوث المقدمة اصبحت أكثر اختصاص باملجهول، المسابقة بشكل عام مهمة وخلقت سم

 للمهرجان

 


