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كورونا»نهيان بن مبارك يدعو لالستعداد لما بعد  » 
 

 

 

رة دأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، ق

عدادًا تالجائزة على مواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص إيجابية، والتزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء، والعمل بجد اس
 .لمرحلة ما بعد كورونا

وذلك في  ستخدام تقنيات االتصال المرئي،وعقدت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي اجتماعًا خاصًا عن ُبعد با
ت اإطار مساعيها لتوفير األدوات والمنصات المناسبة التي تسهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغير 

 .«19كوفيد »الظروف الراهنة، وبما يخدم جهود الدولة في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا 

اقش االجتماع الذي عقد بتوجيهات معالي رئيس مجلس أمناء الجائزة، برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، ومشاركة ون 
 ةالدكتور هالل حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، وفريق عمل الجائزة، منظومة الجائزة وقدرتها على التكيف مع األوضاع الراهن

 .«19كوفيد »لمرحلة ما بعد  استعداداً 
والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها المختلفة داخل  2020واستعرض المشاركون جدول أعمال الجائزة خالل العام  

 تقدم المحرز على مختلفوخارج الدولة، بجانب استعراض إنجازات ومستجدات الربع األول لخطط األمانة العامة للجائزة من العام الجاري، وال
وناقشوا اإلجراءات الخاصة بإطالق الدورة الثالثة عشرة من الجائزة، وآليات التواصل وتمكين الفئات المستهدفة من المشاركة من  الصعد. 

 .خالل المنصة اإللكترونية، إضافة إلى آليات تنفيذ مهرجانات التمور الدولية في عدد من الدول العربية
نسعى في األمانة العامة للجائزة بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس »عبد الوهاب زايد:  وقال الدكتور



 
 

 

، فالوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى تلبية تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في مختلف الظرو 
 .«بتعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات عالميًا في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر ومهما كانت التحديات،

بفضل البنية التحتية القوية التي مكنتها من تجاوز تداعيات « 19كوفيد »من جهته، أكد الدكتور هالل الكعبي، استعداد الجائزة لمرحلة ما بعد 
 .واإلجراءات كافة الصادرة عن جهات االختصاص بالدولة األزمة واستمرارية األعمال، التزامًا بالتوجيهات

 

 

%A7%D8%AA/3998091/%D9%8https://www.alittihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8

-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%86-6%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86

-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7--%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%A7 

 

 

 

 

 

https://www.alittihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3998091/%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alittihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3998091/%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alittihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3998091/%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.alittihad.ae/news/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/3998091/%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF--%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

لنخيل التمر" تناقش منظومة التكيف مع األوضاع الراهنةخليفة   

 

 

االبتكار الزراعي اجتماعًا خاصًا عن ُبعد باستخدام تقنيات االتصال المرئي وذلك في قدت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و ع
ت اإطار مساعيها لتوفير األدوات والمنصات المناسبة التي تسهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغير 

 ."19 -تحديات انتشار فيروس كورونا "كوفيد الظروف الراهنة وبما يخدم جهود الدولة ا في مواجهة 

لجائزة اوأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي قدرة 
رحلة ما مواجهة هذا الوباء، والعمل بجد استعدادًا لم على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص إيجابية والتزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في

 .بعد كورونا

برئاسة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة ومشاركة  -الذي عقد بتوجيهات معالي رئيس مجلس أمناء الجائزة  -وناقش االجتماع 
عمل الجائزة منظومة الجائزة وقدرتها على التكيف مع األوضاع  سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة وفريق

 . " 19 -الراهنة استعدادًا لمرحلة ما بعد " كوفيد 



 
 

 

والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها المختلفة داخل  2020واستعرض المشاركون جدول أعمال الجائزة خالل العام 
إنجازات ومستجدات الربع األول لخطط األمانة العامة للجائزة من العام الجاري والتقدم المحرز على مختلف  وخارج الدولة بجانب استعراض

 .الصعد

نصة موناقشوا اإلجراءات الخاصة بإطالق الدورة الثالثة عشرة من الجائزة، وآليات التواصل وتمكين الفئات المستهدفة من المشاركة من خالل ال
 اإللكترونية

https://www.kiaai.ae/ إضافة إلى آليات تنفيذ مهرجانات التمور الدولية في عدد من الدول العربية. 

 ءوقال الدكتور عبد الوهاب زايد : نسعى في األمانة العامة للجائزة بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزرا
ؤون الرئاسة وتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى تلبية تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في مختلف الظروف ومهما وزير ش

هذا  يكانت التحديات بتعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات عالميًا في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي وتشجيع العاملين ف
من الباحثين والمزارعين والمنتجين والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة إضافة إلى دعم البحث العلمي الخاص بتطوير القطاع 

الزراعي  رقطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي وتنمية التعاون الدولي بين الجهات المختصة العاملة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمر واالبتكا
 .مواجهة تحديات هذا القطاع واستعداده لمرحلة ما بعد كورونال

" بفضل البنية التحتية القوية التي مكنتها من تجاوز 19 -من جهته أكد سعادة الدكتور هالل الكعبي استعداد الجائزة لمرحلة ما بعد " كوفيد 
 .الصادرة عن جهات االختصاص بالدولة تداعيات األزمة واستمرارية األعمال التزامًا بكافة التوجيهات واإلجراءات

 

 

https://www.wam.ae/ar/details/1395302845654  

https://www.kiaai.ae/
https://www.wam.ae/ar/details/1395302845654


 
 

 

Khalifa International Award for Date Palm discusses adaptation process with 

current situation 
 

 

 

The General Secretariat of the Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation has held a special remote meeting 

using visual communication techniques, within its framework, to provide the appropriate tools and platforms, that empower the work team 

and target groups to deal efficiently and effectively with the current changes and serve the UAE in facing the challenges of the coronavirus, 
COVID-19 . 

Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Minister of Tolerance and President of the Board of Trustees of the Award, praised the Award's ability 

to face the challenges and turn them into opportunities, and its commitment to the guidance of rational leadership in facing this epidemic 
and preparing for the post-corona period . 

The meeting was chaired by Dr. Abdelouahhab Zaid, the Award’s Secretary-General, with the participation of Dr. Helal Humaid Saeed Al Kaabi, 

member of the Award’s Board of Trustees, and the Award’s personnel who discussed the work system and its ability to adapt to the 
conditions while preparing for the post-COVID-19 phase . 



 
 

 

The participants also reviewed the remaining agenda during the year 2020 and the digital transformation of most of the activities and 

applications with regard to various programmes inside and outside the country, and review the achievements and developments of the first 
quarter of the Secretariat's plans for the current year and the progress made . 

The procedures for launching the thirteenth session of the award were discussed, as well as communication mechanisms that enable the 
target groups to participate within the categories through the online platform  (  

https://www.kiaai.ae .)/The mechanism for implementing international date festivals in a number of Arab countries was also discussed . 

The participants thanked H.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs, for the support 
and the directives of Sheikh Nahyan bin Mubarak . 

Dr. Abdelouahhab Zaid said that the UAE is a global leader in the date palm sector and agricultural innovation, and encourages workers in 

this sector, including researchers, farmers, producers, exporters, institutions, associations and competent bodies. This is in addition to the 

support for scientific research in the development of the date palm sector and agricultural innovation, as well as international cooperation 

between the competent authorities working in the date palm cultivation sector; agricultural innovation to meet the challenges, and its 
readiness post the Coronavirus period . 

Dr. Helal Al Kaabi, member of the Board of Trustees, also praised the readiness of the Award for the post-COVID-19 stage, thanks to the 

strong infrastructure that enabled it to overcome the repercussions of the crisis and business continuity in compliance with the directives 
and procedures issued by the competent authorities in the country . 

 

 http://wam.ae/en/details/1395302845682 

 

https://www.kiaai.ae/).
https://www.kiaai.ae/).
http://wam.ae/en/details/1395302845682


 
 

 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تناقش االستعداد لمرحلة ما بعد  

  19 -كوفيد 

 

 

مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، عقدت األمانة توجيهات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس ب
ناسبة مالعامة للجائزة اجتماعًا خاصًا عن ُبعد باستخدام تقنيات االتصال المرئي، وذلك في إطار المساعي الهادفة لتوفير األدوات والمنصات ال

لتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغيرات الظروف الراهنة، وتخدم جهود دولة اإلمارات في التي تسهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفة ل
، حيث أشاد الشيخ نهيان بن مبارك بقدرة الجائزة على مواجهة التحديات، وتحويلها إلى 19 -مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا كوفيد 

 .هة هذا الوباء، والعمل بجد استعدادًا لمرحلة ما بعد كورونافرص إيجابية، والتزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مواج
وناقش االجتماع برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، ومشاركة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة 

، كما استعرض 19 -ستعدادًا لمرحلة ما بعد كوفيد وفريق عمل الجائزة، منظومة الجائزة وقدرتها على التكيف مع األوضاع الراهنة ا
، والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها المختلفة داخل وخارج الدولة، 2020المشاركون جدول أعمال الجائزة خالل عام 

 .والتقدم المحرز على مختلف الصعدواستعراض إنجازات ومستجدات الربع األول لخطط األمانة العامة للجائزة من العام الجاري 
 كما تمت مناقشة اإلجراءات الخاصة بإطالق الدورة الثالثة عشرة من الجائزة، وآليات التواصل وتمكين الفئات المستهدفة من المشاركة ضمن

، إضافة إلى آليات تنفيذ مهرجانات التمور الدولية في عدد من الدول (/https://www.kiaai.ae) الفئات من خالل المنصة اإللكترونية
 .العربية



 
 

 

 ،وقال الدكتور عبد الوهاب زايد: نسعى في األمانة العامة للجائزة بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة، وتوجيهات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان إلى تلبية تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في مختلف الظروف، ومهما كانت 

ت، بتعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات عالميًا في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتشجيع العاملين في هذا التحديا

القطاع من الباحثين والمزارعين والمنتجين والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة، إضافة إلى دعم البحث العلمي الخاص 
يل التمر واالبتكار الزراعي، وتنمية التعاون الدولي بين الجهات المختصة العاملة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمر بتطوير قطاع نخ

 .واالبتكار الزراعي لمواجهة تحديات هذا القطاع، واالستعداد لمرحلة ما بعد كورونا
، بفضل البنية التحتية القوية التي مكنتها 19 -لة ما بعد كوفيد كما أشاد الدكتور هالل الكعبي عضو مجلس األمناء باستعداد الجائزة لمرح

 من تجاوز تداعيات األزمة واستمرارية األعمال، التزامًا بكافة التوجيهات واإلجراءات الصادرة عن جهات االختصاص بالدولة

 

  

 

6bddb1cfe4b8-c58b-4e1a-b5f8-http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/7f7ab6f6 

 

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/7f7ab6f6-b5f8-4e1a-bc58-6bddb1cfe4b8


 
 

 

خليفة الدولية لنخيل  بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان 

 التمر تستعد لمرحلة ما بعد كورونا

 

مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، عقدت األمانة توجيهات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس ب
ناسبة مالعامة للجائزة اجتماعًا خاصًا عن ُبعد باستخدام تقنيات االتصال المرئي، وذلك في إطار المساعي الهادفة لتوفير األدوات والمنصات ال

لتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغيرات الظروف الراهنة، وتخدم جهود دولة اإلمارات في التي تسهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفة ل
، حيث أشاد الشيخ نهيان بن مبارك بقدرة الجائزة على مواجهة التحديات، وتحويلها إلى 19 -مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا كوفيد 

 .هة هذا الوباء، والعمل بجد استعدادًا لمرحلة ما بعد كورونافرص إيجابية، والتزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مواج
وناقش االجتماع برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، ومشاركة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة 

، كما استعرض 19 -ستعدادًا لمرحلة ما بعد كوفيد وفريق عمل الجائزة، منظومة الجائزة وقدرتها على التكيف مع األوضاع الراهنة ا
، والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها المختلفة داخل وخارج الدولة، 2020المشاركون جدول أعمال الجائزة خالل عام 

 .والتقدم المحرز على مختلف الصعدواستعراض إنجازات ومستجدات الربع األول لخطط األمانة العامة للجائزة من العام الجاري 
 كما تمت مناقشة اإلجراءات الخاصة بإطالق الدورة الثالثة عشرة من الجائزة، وآليات التواصل وتمكين الفئات المستهدفة من المشاركة ضمن

، إضافة إلى آليات تنفيذ مهرجانات التمور الدولية في عدد من الدول (/https://www.kiaai.ae) الفئات من خالل المنصة اإللكترونية



 
 

 

 .العربية
 ،وقال الدكتور عبد الوهاب زايد: نسعى في األمانة العامة للجائزة بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير شؤون الرئاسة، وتوجيهات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان إلى تلبية تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في مختلف الظروف، ومهما كانت 

ت، بتعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات عالميًا في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتشجيع العاملين في هذا التحديا
القطاع من الباحثين والمزارعين والمنتجين والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة، إضافة إلى دعم البحث العلمي الخاص 

يل التمر واالبتكار الزراعي، وتنمية التعاون الدولي بين الجهات المختصة العاملة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمر بتطوير قطاع نخ
 .واالبتكار الزراعي لمواجهة تحديات هذا القطاع، واالستعداد لمرحلة ما بعد كورونا

، بفضل البنية التحتية القوية التي مكنتها 19 -لة ما بعد كوفيد كما أشاد الدكتور هالل الكعبي عضو مجلس األمناء باستعداد الجائزة لمرح
 من تجاوز تداعيات األزمة واستمرارية األعمال، التزامًا بكافة التوجيهات واإلجراءات الصادرة عن جهات االختصاص بالدولة

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2020-06-01-1.3872772  
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ما ل نهيان مبارك: مستمرون بتحويل التحديات إلى فرص و االستعداد
 19بعد كوفيد 

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تناقش منظومة 
 19التكيف مع األوضاع الراهنة وتستعد لمرحلة ما بعد كوفيد 

 
  

 تبتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل الترم واالبتكار الزراعي، عقد
ت نصاماألمانة العامة للجائزة اجتماعًا خاصًا عن ُبعد باستخدام تقنيات االتصال المرئي، وذلك في إطار المساعي الهادفة لتوفير األدوات وال

ارات مالمناسبة التي تسهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغيرات الظروف الراهنة ويخدم جهود دولة اإل
 ص. حيث أشاد معالي الشيخ نهيان بقدرة الجائزة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فر 19في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا كوفيد 

 .إيجابية، والتزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء، والعمل بجد استعدادًا لمرحلة ما بعد كورونا

وناقش االجتماع برئاسة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، ومشاركة سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس 
، كما استعرض 19ل الجائزة، منظومة الجائزة وقدرتها على التكيف مع األوضاع الراهنة استعدادًا لمرحلة ما بعد كوفيد أمناء الجائزة وفريق عم

https://alwatan.ae/


 
 

 

والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها المختلفة داخل وخارج الدولة،  2020المشاركون جدول أعمال الجائزة خالل العام 
مستجدات الربع األول لخطط األمانة العامة للجائزة من العام الجاري والتقدم المحرز على مختلف الصعد. كما تمت مناقشة واستعراض إنجازات و 

 اإلجراءات الخاصة بإطالق الدورة الثالثة عشرة من الجائزة، وآليات التواصل وتمكين الفئات المستهدفة من المشاركة ضمن الفئات من خالل
 .باإلضافة إلى آليات تنفيذ مهرجانات التمور الدولية في عدد من الدول العربية .(/https://www.kiaai.ae) المنصة االلكترونية

 وقال الدكتور عبد الوهاب زايد نسعى في األمانة العامة للجائزة بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء،
لي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان إلى تلبية تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في مختلف الظروف ومهما كانت وزير شؤون الرئاسة، وتوجيهات معا

العاملين  عالتحديات بتعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عالميًا في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتشجي
ن والمزارعين والمنتجين والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة. باإلضافة الى دعم البحث العلمي في هذا القطاع من الباحثي

لتمر االخاص بتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتنمية التعاون الدولي بين الجهات المختصة العاملة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج 
 .ة تحديات هذا القطاع واستعداداه مرحلة ما بعد كوروناواالبتكار الزراعي لمواجه

، بفضل البنية التحتية القوية التي مكنتها 19كما أشاد سعادة الدكتور هالل الكعبي عضو مجلس األمناء باستعداد الجائزة لمرحلة ما بعد كوفيد 
 .جراءات الصادرة عن جهات االختصاص بالدولةمن تجاوز تداعيات األزمة واستمرارية األعمال. التزامًا بكافة التوجيهات واإل

https://alwatan.ae/?p=633467 
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 بتوجيهات نهيان بن مبارك 

خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تناقش منظومة  جائزة

 91 كوفيد بعد ما لمرحلة وتستعد الراهنة وضاعاأل مع التكيف

 
 

 تبتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، عقد
تصال المرئي، وذلك في إطار المساعي الهادفة لتوفير األدوات والمنصات األمانة العامة للجائزة اجتماعًا خاصًا عن ُبعد باستخدام تقنيات اال

ارات مالمناسبة التي تسهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغيرات الظروف الراهنة ويخدم جهود دولة اإل
الي الشيخ نهيان بقدرة الجائزة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص . حيث أشاد مع19في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا كوفيد 

 .إيجابية، والتزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء، والعمل بجد استعدادًا لمرحلة ما بعد كورونا
 

عادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس وناقش االجتماع برئاسة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، ومشاركة س

https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDlt7z0PngAhVCXBoKHcAgAaoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.alfajr-news.net/&psig=AOvVaw3oHBqgDbiOwkKFzR5ICpEs&ust=1552377995209731


 
 

 

، كما استعرض 19أمناء الجائزة وفريق عمل الجائزة، منظومة الجائزة وقدرتها على التكيف مع األوضاع الراهنة استعدادًا لمرحلة ما بعد كوفيد 
تها لمواصلة برامجها المختلفة داخل وخارج الدولة، والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقا 2020المشاركون جدول أعمال الجائزة خالل العام 

واستعراض إنجازات ومستجدات الربع األول لخطط األمانة العامة للجائزة من العام الجاري والتقدم المحرز على مختلف الصعد. كما تمت 

ن لفئات المستهدفة من المشاركة ضمن الفئات ممناقشة اإلجراءات الخاصة بإطالق الدورة الثالثة عشرة من الجائزة، وآليات التواصل وتمكين ا
 .باإلضافة إلى آليات تنفيذ مهرجانات التمور الدولية في عدد من الدول العربية .(/https://www.kiaai.ae) خالل المنصة االلكترونية

 
وزراء، يد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوقال الدكتور عبد الوهاب زايد نسعى في األمانة العامة للجائزة بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زا

 توزير شؤون الرئاسة، وتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان إلى تلبية تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في مختلف الظروف ومهما كان
جيع العاملين ل التمر واالبتكار الزراعي، وتشالتحديات بتعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عالميًا في تنمية وتطوير قطاع نخي

في هذا القطاع من الباحثين والمزارعين والمنتجين والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة. باإلضافة الى دعم البحث العلمي 
تاج العاملة في قطاع زراعة النخيل وإن الخاص بتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتنمية التعاون الدولي بين الجهات المختصة

التمر واالبتكار الزراعي لمواجهة تحديات هذا القطاع واستعداده مرحلة ما بعد كورونا. كما أشاد سعادة الدكتور هالل الكعبي عضو مجلس 

وز تداعيات األزمة واستمرارية األعمال. ، بفضل البنية التحتية القوية التي مكنتها من تجا19األمناء باستعداد الجائزة لمرحلة ما بعد كوفيد 
  التزامًا بكافة التوجيهات واإلجراءات الصادرة عن جهات االختصاص بالدولة

-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-news.net/details/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-https://alfajr

-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1

-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1

-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81-88%D9%85%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%B8%D9% 
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تناقش منظومة التكيف مع األوضاع الراهنة خليفة لنخيل التمر   
 

 

 

ة لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، اجتماعًا خاصًا عن ُبعد باستخدام تقنيات االتصال المرئي، وذلك في عقدت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولي
ات ر إطار مساعيها لتوفير األدوات والمنصات المناسبة، التي تسهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغي

(19-الدولة في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا )كوفيدالظروف الراهنة، وبما يخدم جهود  . 
 زة علىوأكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، قدرة الجائ

الرشيدة في مواجهة هذا الوباء، والعمل بجد استعدادًا لمرحلة ما بعد  مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص إيجابية، والتزامها بتوجيهات القيادة
 .كورونا

وناقش االجتماع، الذي عقد بتوجيهات رئيس مجلس أمناء الجائزة، برئاسة األمين العام للجائزة الدكتور عبدالوهاب زايد، ومشاركة عضو 
ل الجائزة، منظومة الجائزة وقدرتها على التكيف مع األوضاع الراهنة مجلس أمناء الجائزة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي، وفريق عم

(19-استعدادًا لمرحلة ما بعد )كوفيد . 

https://www.google.ae/url?sa=i&url=https://twitter.com/alroeya&psig=AOvVaw1nLjOEPMHc4fDog876Owms&ust=1581657977130000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMimgtvrzecCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

 

، والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها المختلفة داخل 2020واستعرض المشاركون جدول أعمال الجائزة خالل العام 
زات ومستجدات الربع األول لخطط األمانة العامة للجائزة من العام الجاري، والتقدم المحرز على مختلف وخارج الدولة، بجانب استعراض إنجا

 .الصعد
منصة وناقشوا اإلجراءات الخاصة بإطالق الدورة الثالثة عشرة من الجائزة، وآليات التواصل وتمكين الفئات المستهدفة من المشاركة من خالل ال

 .إضافة إلى آليات تنفيذ مهرجانات التمور الدولية في عدد من الدول العربية /https://www.kiaai.ae اإللكترونية
 نسعى في األمانة العامة للجائزة بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء»وقال الدكتور عبدالوهاب زايد: 

 وزير شؤون الرئاسة، وتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى تلبية تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في مختلف الظروف ومهما
ذا هفي  كانت التحديات، بتعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات عالميًا في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتشجيع العاملين

القطاع من الباحثين والمزارعين والمنتجين والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة، إضافة إلى دعم البحث العلمي الخاص 
بتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتنمية التعاون الدولي بين الجهات المختصة العاملة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمر 

كار الزراعي لمواجهة تحديات هذا القطاع واستعداده لمرحلة ما بعد كوروناواالبت ». 
( بفضل البنية التحتية القوية التي مكنتها من تجاوز تداعيات 19-من جهته، أكد الدكتور هالل الكعبي، استعداد الجائزة لمرحلة ما بعد )كوفيد

إلجراءات الصادرة عن جهات االختصاص بالدولةاألزمة، واستمرارية األعمال التزامًا بكافة التوجيهات وا . 
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Khalifa International Award for Date Palm discusses adaptation  

 process with current situation 

 

 

The General Secretariat of the Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation has held a special remote meeting 

using visual communication techniques, within its framework, to provide the appropriate tools and platforms, that empower the work 

team and target groups to deal efficiently and effectively with the current changes and serve the UAE in facing the challenges of the 

coronavirus, COVID-19. 

Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Minister of Tolerance and President of the Board of Trustees of the Award, praised the Award's 

ability to face the challenges and turn them into opportunities, and its commitment to the guidance of rational leadership in facing this 
epidemic and preparing for the post-corona period. 

The meeting was chaired by Dr. Abdelouahhab Zaid, the Award’s Secretary-General, with the participation of Dr. Helal Humaid Saeed Al 

Kaabi, member of the Award’s Board of Trustees, and the Award’s personnel who discussed the work system and its ability to adapt to the 

conditions while preparing for the post-COVID-19 phase. 



 
 

 

The participants also reviewed the remaining agenda during the year 2020 and the digital transformation of most of the activities and 

applications with regard to various programmes inside and outside the country, and review the achievements and developments of the 

first quarter of the Secretariat's plans for the current year and the progress made. 

The procedures for launching the thirteenth session of the award were discussed, as well as communication mechanisms that enable the 
target groups to participate within the categories through the online platform ( 

https://www.kiaai.ae/). The mechanism for implementing international date festivals in a number of Arab countries was also discussed.   

The participants thanked H.H. Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs, for the 

support and the directives of Sheikh Nahyan bin Mubarak. 

Dr. Abdelouahhab Zaid said that the UAE is a global leader in the date palm sector and agricultural innovation, and encourages workers in 

this sector, including researchers, farmers, producers, exporters, institutions, associations and competent bodies. This is in addition to 

the support for scientific research in the development of the date palm sector and agricultural innovation, as well as international 

cooperation between the competent authorities working in the date palm cultivation sector; agricultural innovation to meet the challenges, 

and its readiness post the Coronavirus period. 

Dr. Helal Al Kaabi, member of the Board of Trustees, also praised the readiness of the Award for the post-COVID-19 stage, thanks to the 

strong infrastructure that enabled it to overcome the repercussions of the crisis and business continuity in compliance with the 

directives and procedures issued by the competent authorities in the country. 
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تناقش منظومة التكيف مع 

 األوضاع الراهنة وتستعد لمرحلة ما بعد كوفيد 19

 

 

شيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل الترم واالبتكار الزراعي، عقدت بتوجيهات معالي ال
نصات ماألمانة العامة للجائزة اجتماعًا خاصًا عن ُبعد باستخدام تقنيات االتصال المرئي، وذلك في إطار المساعي الهادفة لتوفير األدوات وال

سهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغيرات الظروف الراهنة ويخدم جهود دولة اإلمارات المناسبة التي ت

. حيث أشاد معالي الشيخ نهيان بقدرة الجائزة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص 19في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا كوفيد 
 .مها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء، والعمل بجد استعدادًا لمرحلة ما بعد كوروناإيجابية، والتزا

وناقش االجتماع برئاسة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، ومشاركة سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس 
، كما استعرض 19أمناء الجائزة وفريق عمل الجائزة، منظومة الجائزة وقدرتها على التكيف مع األوضاع الراهنة استعدادًا لمرحلة ما بعد كوفيد 

والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها المختلفة داخل وخارج الدولة،  2020مشاركون جدول أعمال الجائزة خالل العام ال

شة قواستعراض إنجازات ومستجدات الربع األول لخطط األمانة العامة للجائزة من العام الجاري والتقدم المحرز على مختلف الصعد. كما تمت منا
 اإلجراءات الخاصة بإطالق الدورة الثالثة عشرة من الجائزة، وآليات التواصل وتمكين الفئات المستهدفة من المشاركة ضمن الفئات من خالل

 .باإلضافة إلى آليات تنفيذ مهرجانات التمور الدولية في عدد من الدول العربية .(/https://www.kiaai.ae) المنصة االلكترونية
عبد الوهاب زايد نسعى في األمانة العامة للجائزة بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء،  وقال الدكتور

https://www.abudhabienv.ae/


 
 

 

 توزير شؤون الرئاسة، وتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان إلى تلبية تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في مختلف الظروف ومهما كان
الدور الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عالميًا في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتشجيع العاملين  التحديات بتعزيز

في هذا القطاع من الباحثين والمزارعين والمنتجين والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة. باإلضافة الى دعم البحث العلمي 

ير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتنمية التعاون الدولي بين الجهات المختصة العاملة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمر الخاص بتطو 
 .واالبتكار الزراعي لمواجهة تحديات هذا القطاع واستعداداه مرحلة ما بعد كورونا

، بفضل البنية التحتية القوية التي مكنتها 19د الجائزة لمرحلة ما بعد كوفيد كما أشاد سعادة الدكتور هالل الكعبي عضو مجلس األمناء باستعدا
  من تجاوز تداعيات األزمة واستمرارية األعمال. التزامًا بكافة التوجيهات واإلجراءات الصادرة عن جهات االختصاص بالدولة
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 Nahayan Mabarak: We continue to turn challenges into opportunities 

and we are working to prepare for the post COVID-19 stage 

 

 Highness Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Minister of Tolerance and President of the Board of Trustees of the KhalifaInternational 
Award for Date Palm and Agricultural Innovation, the Award’s General Secretariat held aspecial remote meeting using visual 

communication techniques, within the framework of the endeavors to provide the appropriate tools and platforms that contribute to 
empowering the team work and target groups,  and to deal efficiently and effectively with the changes of the current conditions and serve 

the efforts of the UAE in facing the challenges of the spread of coronavirus  COVID-19. His Highness Sheikh Nahayan praised the Award’s 

ability to face challenges and turn them into positive opportunities, and its commitment to the guidance of rational leadership in facing 
this epidemic, and work hard in preparation for the post corona period. 

The meeting was chaired by  Dr. Abdelouahhab Zaid, Award’s Secretary General ,and the participation of Dr. Helal Humaid Saeed Al Kaabi, 
member of the Award’s Board of Trustees and the Award’s personnel in where the work’s system was discussed and its ability to adapt to 

the current conditions in preparation for the post-COVID19 phase. Participants also reviewed the Award’s remaining agenda during the 
year 2020 and the digital transformation of most of its activities and applications to continue its various programs inside and outside the 
country, and review the achievements and developments of the first quarter of the Secretariat’s plans for the award ‘s current year and 

the progress made at various levels. The procedures for launching the thirteenth session of the award were discussed, as well as 
communication mechanisms and enabling the target groups to participate within the categories through the online platform 

(https://www.kiaai.ae/). In addition to the mechanisms for implementing international date festivals in a number of Arab countries. 

https://www.kiaai.ae/
https://www.abudhabienv.ae/


 
 

 

Thanks to the support of His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs, 

and the directives of 

His Highness Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation discuss 

the adaptation system with the current situation and preparing for the post COVID-19 . 

Thanks to the support of His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, UAE Deputy Prime Minister and Minister of Presidential Affairs, 
and the directives of His Highness Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayanto meet the aspirations and vision of rational leadership in various 

circumstances, whatever the challenges, by strengthening the leadership role, Dr. Abdelouahhab Zaid said, the United Arab Emirates is 

globally leading date palm sector and agricultural innovation, and encourage workers in this sector, including researchers, farmers, 

producers, exporters, institutions, associations and competent bodies. In addition to supporting scientific research for the development of 

the date palm sector and agricultural innovation, and the development of international cooperation between the competent authorities 
working in the date palm cultivation sector and the production of dates and agricultural innovation to meet the challenges of this sector 

and its readiness after the Corona period. 

Dr. Helal Al Kaabi, member of the Board of Trustees, also praised the readiness of the Award for the post Coved 19 stage, thanks to the 

strong infrastructure that enabled it to overcome the repercussions of the crisis and business continuity in compliance with 

all the directives and procedures issued by the competent authorities in the country. 
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 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تناقش

 19نة وتستعد لمرحلة ما بعد كوفيد منظومة التكيف مع األوضاع الراه

 

نة ابتوجيهات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، عقدت األم
اسبة نمالعامة للجائزة اجتماعًا خاصًا عن ُبعد باستخدام تقنيات االتصال المرئي، وذلك في إطار المساعي الهادفة لتوفير األدوات والمنصات ال
واجهة مالتي تسهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغيرات الظروف الراهنة ويخدم جهود دولة اإلمارات في 

ية، ب. حيث أشاد معالي الشيخ نهيان بقدرة الجائزة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص إيجا19تحديات انتشار فيروس كورونا كوفيد 
 والتزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء، والعمل بجد استعدادًا لمرحلة ما بعد كورونا.

وناقش االجتماع برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، ومشاركة سعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء 
، كما استعرض 19نظومة الجائزة وقدرتها على التكيف مع األوضاع الراهنة استعدادًا لمرحلة ما بعد كوفيد الجائزة وفريق عمل الجائزة، م

والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها المختلفة داخل وخارج الدولة،  2020المشاركون جدول أعمال الجائزة خالل العام 
ع األول لخطط األمانة العامة للجائزة من العام الجاري والتقدم المحرز على مختلف الصعد. كما تمت مناقشة واستعراض إنجازات ومستجدات الرب

 اإلجراءات الخاصة بإطالق الدورة الثالثة عشرة من الجائزة، وآليات التواصل وتمكين الفئات المستهدفة من المشاركة ضمن الفئات من خالل
 /(. باإلضافة إلى آليات تنفيذ مهرجانات التمور الدولية في عدد من الدول العربية.https://www.kiaai.aeالمنصة االلكترونية )

 وقال الدكتور عبد الوهاب زايد نسعى في األمانة العامة للجائزة بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء،
ان مبارك آل نهيان إلى تلبية تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في مختلف الظروف ومهما كانت وزير شؤون الرئاسة، وتوجيهات معالي الشيخ نهي



 
 

 

العاملين  عالتحديات بتعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عالميًا في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتشجي
والمنتجين والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة. باإلضافة الى دعم البحث العلمي  في هذا القطاع من الباحثين والمزارعين

لتمر االخاص بتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتنمية التعاون الدولي بين الجهات المختصة العاملة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج 
 القطاع واستعداداه مرحلة ما بعد كورونا. واالبتكار الزراعي لمواجهة تحديات هذا

، بفضل البنية التحتية القوية التي مكنتها من 19كما أشاد الدكتور هالل الكعبي عضو مجلس األمناء باستعداد الجائزة لمرحلة ما بعد كوفيد 
 جهات االختصاص بالدولة. تجاوز تداعيات األزمة واستمرارية األعمال. التزامًا بكافة التوجيهات واإلجراءات الصادرة عن

 

http://marocenv.com/13221.html  
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 19الستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تناقش ا
 

 
 

 

نة ابتوجيهات الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، عقدت األم
مناسبة دفة لتوفير األدوات والمنصات الالعامة للجائزة اجتماعًا خاصًا عن ُبعد باستخدام تقنيات االتصال المرئي، وذلك في إطار المساعي الها

 التي تسهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغيرات الظروف الراهنة، وتخدم جهود دولة اإلمارات في
واجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص ، حيث أشاد الشيخ نهيان بن مبارك بقدرة الجائزة على م19مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا كوفيد 

 اإيجابية، والتزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء، والعمل بجد استعدادًا لمرحلة ما بعد كورون
 

لجائزة اء اوناقش االجتماع برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، ومشاركة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمن
، كما استعرض المشاركون 19وفريق عمل الجائزة، منظومة الجائزة وقدرتها على التكيف مع األوضاع الراهنة استعدادًا لمرحلة ما بعد كوفيد 

ستعراض وا، والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها المختلفة داخل وخارج الدولة، 2020جدول أعمال الجائزة خالل عام 
 دي والتقدم المحرز على مختلف الصعإنجازات ومستجدات الربع األول لخطط األمانة العامة للجائزة من العام الجار 

-4b0341/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-https://nabd.com/s/73311848

-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84

-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4

-8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D

-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9

19-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF 

https://nabd.com/s/73311848-4b0341/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://nabd.com/s/73311848-4b0341/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://nabd.com/s/73311848-4b0341/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://nabd.com/s/73311848-4b0341/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://nabd.com/s/73311848-4b0341/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://nabd.com/s/73311848-4b0341/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://nabd.com/s/73311848-4b0341/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19


 
 

 

لنخيل التمر"تناقش األوضاع الراهنة وتحديات مواجهة  جائزة خليفة
   فايروس كورونا

 

 

 جتماعًا خاصًا عن ُبعد باستخدام تقنيات االتصال المرئي وذلك فيعقدت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ا
ت اإطار مساعيها لتوفير األدوات والمنصات المناسبة التي تسهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغير 

 ".19 -كورونا "كوفيد الظروف الراهنة وبما يخدم جهود الدولة في مواجهة تحديات انتشار فيروس 

لجائزة اوأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي قدرة 
دادًا لمرحلة ما والعمل بجد استععلى مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص إيجابية والتزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء، 

 بعد كورونا.



 
 

 

برئاسة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة ومشاركة الدكتور  -الذي عقد بتوجيهات معالي رئيس مجلس أمناء الجائزة  -وناقش االجتماع 
تها على التكيف مع األوضاع الراهنة استعدادًا هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة وفريق عمل الجائزة منظومة الجائزة وقدر 

 " . 19 -لمرحلة ما بعد " كوفيد 

والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها المختلفة داخل  2020واستعرض المشاركون جدول أعمال الجائزة خالل العام 
طط األمانة العامة للجائزة من العام الجاري والتقدم المحرز على مختلف وخارج الدولة بجانب استعراض إنجازات ومستجدات الربع األول لخ

 الصعد.

الل خوناقش االجتماع اإلجراءات الخاصة بإطالق الدورة الثالثة عشرة من الجائزة، وآليات التواصل وتمكين الفئات المستهدفة من المشاركة من 
 المنصة اإللكترونية

https://www.kiaai.ae آليات تنفيذ مهرجانات التمور الدولية في عدد من الدول العربية. / إضافة إلى 

واكد الدكتورعبد الوهاب زايد سعى األمانة العامة للجائزة بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
ان بن مبارك آل نهيان إلى تلبية تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في مختلف الظروف ومهما كانت شؤون الرئاسة وتوجيهات معالي الشيخ نهي

لقطاع ا التحديات بتعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات عالميًا في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي وتشجيع العاملين في هذا
مصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة إضافة إلى دعم البحث العلمي الخاص بتطوير قطاع من الباحثين والمزارعين والمنتجين وال

اعي ر نخيل التمر واالبتكار الزراعي وتنمية التعاون الدولي بين الجهات المختصة العاملة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمر واالبتكار الز 
 مرحلة ما بعد كورونا.لمواجهة تحديات هذا القطاع واستعداده ل

" بفضل البنية التحتية القوية التي مكنتها من تجاوز تداعيات 19 -من جهته اكد الدكتور هالل الكعبي استعداد الجائزة لمرحلة ما بعد " كوفيد 
 األزمة واستمرارية األعمال التزامًا بكافة التوجيهات واإلجراءات الصادرة عن جهات االختصاص بالدولة.

 

sd.net/ar/single?id=671128-/sunahttps:/  

 

 

 

 

 

 

https://suna-sd.net/ar/single?id=671128


 
 

 

 ةتناقش منظومة التكيف مع األوضاع الراهن” خليفة لنخيل التمر

 

 

ئي، وذلك في التصال المر عقدت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي اجتماعًا خاصًا عن ُبعد باستخدام تقنيات ا
ت اإطار مساعيها لتوفير األدوات والمنصات المناسبة التي تسهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفة للتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغير 

 ”.19 –كوفيد “الظروف الراهنة، وبما يخدم جهود الدولة في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا 

ح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، قدرة الجائزة على وأكد وزير التسام
ا بعد م مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص إيجابية والتزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء، والعمل بجد استعدادًا لمرحلة

 .كورونا

برئاسة أمين عام الجائزة الدكتور عبد الوهاب زايد، ومشاركة عضو  –الذي عقد بتوجيهات رئيس مجلس أمناء الجائزة  –وناقش االجتماع 
الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي، وفريق عمل الجائزة، منظومة الجائزة وقدرتها على التكيف مع األوضاع الراهنة  مجلس أمناء الجائزة

 ”.19 –كوفيد “لمرحلة ما بعد استعدادًا 

والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها المختلفة داخل  2020واستعرض المشاركون جدول أعمال الجائزة خالل العام 
 قدم المحرز على مختلفوخارج الدولة، بجانب استعراض إنجازات ومستجدات الربع األول لخطط األمانة العامة للجائزة من العام الجاري والت

 الصعد.

https://alnaasher.com/


 
 

 

صة نناقشوا اإلجراءات الخاصة بإطالق الدورة الثالثة عشرة من الجائزة، وآليات التواصل وتمكين الفئات المستهدفة من المشاركة من خالل الم
 إضافة إلى آليات تنفيذ مهرجانات التمور الدولية في عدد من الدول العربية. /https://www.kiaai.ae/اإللكترونية 

يخ منصور بن لشنسعى في األمانة العامة للجائزة بفضل دعم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ا“وقال الدكتور عبد الوهاب زايد: 
زايد آل نهيان، وتوجيهات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى تلبية تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في مختلف الظروف ومهما كانت 

هذا  يالتحديات، بتعزيز الدور الريادي لدولة اإلمارات عالميًا في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتشجيع العاملين ف
القطاع من الباحثين والمزارعين والمنتجين والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة، إضافة إلى دعم البحث العلمي الخاص 

بتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتنمية التعاون الدولي بين الجهات المختصة العاملة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمر 
 بتكار الزراعي لمواجهة تحديات هذا القطاع واستعداده لمرحلة ما بعد كورونا.واال

 تجاوز من مكنتها التي القوية التحتية البنية بفضل ″19 –كوفيد ” من جهته، أكد الدكتور هالل الكعبي استعداد الجائزة لمرحلة ما بعد 
 واإلجراءات الصادرة عن جهات االختصاص بالدولة. التوجيهات بكافة التزاماً  األعمال، واستمرارية األزمة تداعيات

-https://alnaasher.com/2020/06/01/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84

-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4
AA%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%84%D8% / 
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تناقش منظومةالتكيف 

 19مع األوضاع الراهنة وتستعد لمرحلة ما بعد كوفيد 

 
 

الزراعي، عقدت  كاربتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبت
ات صاألمانة العامة للجائزة اجتماعًا خاصًا عن ُبعدباستخدام تقنيات االتصال المرئي، وذلك في إطار المساعي الهادفة لتوفيراألدوات والمن

جهود دولة اإلمارات  مالمناسبة التي تسهم في تمكين فريق العمل والفئات المستهدفةللتعامل بكفاءة وفاعلية مع متغيرات الظروف الراهنة ويخد
. حيث أشاد معالي الشيخ نهيان بقدرة الجائزة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص 19في مواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا كوفيد 

 .إيجابية، والتزامها بتوجيهات القيادة الرشيدة في مواجهة هذا الوباء، والعمل بجد استعدادًا لمرحلة ما بعد كورونا

 ءناقش االجتماع برئاسة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، ومشاركةسعادة الدكتور هالل حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناو 
، كما استعرض 19الجائزة وفريق عمل الجائزة، منظومة الجائزة وقدرتها على التكيف مع األوضاع الراهنة استعدادًا لمرحلة ما بعد كوفيد 

والتحول الرقمي لمعظم أنشطتها وتطبيقاتها لمواصلة برامجها المختلفة داخل وخارج الدولة،  2020اركون جدول أعمال الجائزة خالل العام المش
شة قواستعراض إنجازات ومستجدات الربع األول لخطط األمانة العامة للجائزة من العام الجاري والتقدم المحرز على مختلف الصعد. كما تمت منا

جراءات الخاصة بإطالق الدورة الثالثة عشرة من الجائزة، وآليات التواصل وتمكين الفئات المستهدفة من المشاركة ضمن الفئات من خالل اإل
 .باإلضافة إلى آليات تنفيذ مهرجانات التمور الدولية في عدد من الدول العربية .(/https://www.kiaai.ae) المنصة االلكترونية



 
 

 

بد الوهاب زايد نسعى في األمانة العامة للجائزة بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وقال الدكتور ع
 وزير شؤون الرئاسة،وتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان إلى تلبية تطلعات ورؤية القيادة الرشيدة في مختلف الظروف ومهما كانت

دور الريادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة عالميًا في تنمية وتطوير قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتشجيع العاملين التحديات بتعزيز ال
في هذا القطاع من الباحثين والمزارعين والمنتجين والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة. باإلضافة الى دعم البحث العلمي 

قطاع نخيل التمر واالبتكار الزراعي، وتنمية التعاون الدولي بين الجهات المختصة العاملة في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمر الخاص بتطوير 
 .واالبتكار الزراعيلمواجهة تحديات هذا القطاع واستعداداه مرحلة ما بعد كورونا

، بفضل البنية التحتية القوية التي مكنتها 19كما أشاد سعادة الدكتور هالل الكعبي عضو مجلس األمناء باستعداد الجائزة لمرحلة ما بعد كوفيد 
 .من تجاوز تداعيات األزمة واستمرارية األعمال. التزامًا بكافة التوجيهات واإلجراءات الصادرة عن جهات االختصاص بالدولة
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