
 

  التسامحعام احتفاالت الدولة باليوم الوطني الثامن واألربعين و بمناسبة 

 "نخيل التمر باإلماراتنهيان مبارك يطلق كتاب "
 نهيان مبارك: 

إنجازات دولة اإلمارات في زراعة النخيل وإنتاج التمور مصدر فخر واعتزاز على المستوى الوطني  -

 بفضل رؤية خليفة بن زايد وتوجيهات محمد بن زايد ودعم منصور بن زايد والعربي

 الحضارة وأساسهي منبع القوة  الزراعةبأن الشيخ زايد تعلمنا في مدرسة  -

 

أطلق معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 

 
 
 بعنوان "نخيل التمر في اإلمارات" يتضمن إنجازات دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال زراعة النخيل وإنتاج  كتابا

 
جديدا

تعتبر شجرة النخيل ثروة وطنية وذات تاريخ عريق في دولة ، حيث (9117الى عام التسامح  1791من عام االتحاد )التمور 

 .للغذاء فقط ولكن الرتباطها النفس ي والثقافي باإلنسان اإلماراتيليس كمصدر اإلمارات العربية المتحدة 

مر في نخيل التجائزة خالل إطالق كتاب "الأكد ذلك معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء 

 .سامحمن واألربعين للدولة وعام التاحتفاالت الدولة باليوم الوطني الثا" الصادر عن األمانة العامة للجائزة بمناسبة اإلمارات

امة دعامة أساااساااية و وأضااام معاليب ب ن الاشاااز الزراعي بدولة اإلمارات وزراعة النخيل وإنتاج التمور بشاااكل خا   عتبر 

 لمصااااااادر ااألمن الغذائي  لتعزيزمصاااااادر رئيساااااا ي باإلضااااااافة لكونب ، المساااااتدامةلتحقيق التنمية 
 
لدخل ألفراد املجتمع، وتنويعا

القومي.  من  ذا المنطلق كان ا تمام مؤساااااااااااس اليهضااااااااااااة الزراعية المغفور لب الشااااااااااايخ زايد بن ساااااااااااالطان آل نهيان "طي  اللب 

"إننا نرى فيها أسسسسسذ وجحور حضسسسسسارتنا ، حيث قال بصاااافتب دعامة أساااااسااااية من دعائت البناء والتنمية ثراه".. بقطاع الزراعة..

لعديد من أجيالنا"، "كان الخبراء ال يشسسسنعون الزراعة ويقولون إن نموتا في ومنبع القوة التي سسساتمف في ااحاف ة على ا

أرضسسسسسنا ووسسسسسسا تحا المناي أمر مسسسسسستحيل، و لنا ل.م، دعونا نجرب   ووفقنا اللو، وننحنا في تحويل منطقتنا ال سسسسسحراوية 

ب الشاااااايخ زايد بن سااااااالطان آل المغفور لب بإذن الل هذه الكلمات لخصبإلى منطقة خضسسسسسسراء   مما عسسسسسسنعنا على االسسسسسسستمرار"   

  أن كانعملية التطور في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور، والذي شااااااااااهدتب دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ  نهيان
 
حاكما

م، ثت بمواصاااااااالتب مساااااااايرة التقدم والتنمية عندما 1711، وأثناء توليب مقاليد الحكت في إمارة أبوظبي عام 1791للعين من عام 

 م.  9119م وحتى وافتب المنية في عام 1791رئاسة دولة االتحاد عام  تولى

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وبهذه المناسبة جدد 

راعية في دولة باني اليهضة الز ” طي  اللب ثراه“ الوالء والعهد أن نبقى أوفياء لرؤية الوالد المؤسس الشيخ زايدواالبتكار الزراعي 

 على خطى صاح  السمو الشيخ خليفة بن زايد آل اإلمارات العربية المتحدة، باملحافظة
 
 على إرثب الزراعي. والمض ي قدما

د األعلى ئنهيان ولي عهد أبوظبي نائ  القا وتوجيهات صاح  السمو الشيخ محمد بن زايد آل” حفظب اللب“نهيان رئيس الدولة 

 منصور بن زايد آل نهيان نائ  رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة. للقوات المسلحة، ودعت سمو الشيخ

 صفحة من القطع الكبير، بتضمن سبعة فصول، موثق بالصور والمراجع. 499يقع الكتاب في 


