
 العلمية اإلنجازات لقاء المستوى رفيعة جائزة تتلقى الملحية للزراعة الدولي المركز عام مدير
 

 الملحية للزراعة الدولي المركز عام مدير الوافي، سمهانا الدكتورة حازت  - 2016 األول ديسمبر/كانون 1 المتحدة، المملكة لندن،
 مجال في األجل طويلة وإسهاماتها التزاماتها على لها تقديراً  المستوى الرفيعة 2016 لعام العربيات النساء أفضل جائزة على (إكبا)
  العربيات. النساء بين السيما واالبتكار العلوم تحفيز

 من ملكية شخصيات بحضور لندن في فعالياته تجر المستوى رفيع حفل خالل العلمية اإلنجازات جائزة الوافي الدكتورة تسلّمت
  ألعمال.ا مجال في البارزة القيادية شخصياتال كبار عن فضالً  بريطانيين، وساسة ودبلوماسيين الخليج

  العلمي. المجال في ائدةالر الشخصيات أو المتبصرة الرؤية صاحبات المتفانيات للنساء تقديراً  الجائزة هذه قدمتُ 

 النساء قائمة في اسمي درجيُ  وأن المرموقة الجائزة هذه أنال أن ويشرفني يسرني" :وائزالج تسليم حفل خالل الوافي الدكتورة قالت
 هذا والتحفيز القوة مصدر النساء كافة ستغلت أن آملو بالمزيد. للقيام والحافز بالقوة يمدنا التقدير هذا أن شك ال .البارزات العربيات
 ثقة على أنا .بالجوائز القترانه حاجة ال تقدير وبلدانهن، وزمالئهن مجتمعاتهن إلى أسرهن تقدير من بدءاً  ،متميزةال رتهنيمس لمواصلة

  المجاالت." هذه في التميز على العربيات النساء من المزيد ستشجع الجائزة هذه أن

 مؤخراً  أطلق برنامج قبيل من شتى برامج اللخ من العلوم مجال في المرأة تمكين على نعمل إكبا في "نحن الوافي: الدكتورة وأضافت
  ".(تمكين) الشابات العربيات الباحثات قيادة برنامج باسم

 حيث ،غيتس داينومل بيل مؤسسةو للتنمية اإلسالمي البنك من بتمويل "تمكين" برنامج تصميم مرحلة إكبا أطلق أغسطس/آب، وفي
 هذا ويهدف أفريقيا. وشمال األوسط الشرق طقةمن في نوعه من األول يعتبر الذي "تمكين"، برنامج أسس التصميم مرحلة ستضع

 التي البحوث لزيادة األجل طويل الهدف في واإلسهام والمرشدين، الزمالء بين العالقات وإقامة القيادة فرص تحسين إلى البرنامج
   الغذائي. األمن لتحسين النساء تقودها

 مجاالت ضمن العام خالل األعمال أصحابو بارزة نسائية شخصيات أفضل لىإ أخرى زجوائ تقديم جرى التسليم، حفل وخالل
  المجاالت. من وغيرها والرياضة والموسيقى والسينما التلفاز قبيل من مختارة

ً  اتالفائز بين ومن  مجال في( أخانوش يإدريس سلوى واآلنسة االجتماعية)؛ القيادة مجال (في الطويل أميرة األميرة سمو تكان أيضا
 سوسن واآلنسة اإلعالم)؛ مجال (في الرويني ةنشو والدكتورة الحياة)؛ مدى ازات(اإلنج الصباح سعاد الشيخة وسمو األعمال)؛

 تلفزيونية)؛ مذيعة (جائزة عياد إيمان واآلنسة الدولي)؛ القانون (مجال حكمت تغريد وسعادة المجتمعية)؛ التوعية مجال (في الشاعر
 (مجال بولمرقة حسيبة واآلنسة الشباب)؛ تعليم في (ناشطة انليحالم راكان ونزم واآلنسة الفنون)؛ (مجال لجميليا جنات واآلنسة

  ).2016 -1978( كرم بنت أميرة الراحلة ذوي إلى ةخاص جائزة قدمت اكم الرياضة).

  .لندن في ريجنت وجامعة البريطانية العربية األعمال جمعية قبل من الحفل ونظم هذا
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   مع: التواصل يرجى الصحفية النشرة صبخصو لتساؤالتكم
  +971 56 505 2483 أو ، a.begmuratov@biosaline.org.ae (إكبا): بيغمراتوف المطلب عبد السيد

 
 
 

  إكبا حول
 الهامشية البيئات في الزراعية اإلنتاجية تحسين إلى تهدف الربح تبغي ال دولية منظمة هو (إكبا) الملحية للزراعة الدولي المركز

  الدخل. وضمان والتغذوي الغذائي األمن لتحقيق مستدامة حلول إلى الوصول وتسهيل واختبار تحديد خالل من والمالحة
  
  
  


