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 جائزة خليفة لنخيل التمر تصدر كتاباً جديداً 

 

ة العامة للجائزة ر عن األمانبتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي، صد

زة اب ضمن سلسلة من اإلصدارات العلمية للجائللدكتور وليد عبد الغني كعكة خبير األمراض واآلفات الزراعية، ويأتي هذا الكت« أمراض وآفات نخيل التمر»كتاب 

  خصصة التي غدتالتي حرصت األمانة العامة من خاللها إلى تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها، وهي دعم البحث العلمي ونشر املعرفة العلمية املت
ً
جزءا

كار الزراعي، واالستفادة من مختلف الخبرات لالرتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق من مصادر املعلومات األساسية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور واالبت

  أفضل املمارسات الدولية.

 

-s/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/4155814/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9https://www.alittihad.ae/new
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تصدر كتابا جديدا   

 

 

با جديدا بعنوان " أمراض وآفات نخيل التمر " وذلك صدرت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كتا

 .بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة

ة للجائزة يويأتي هذا الكتاب وهو لألستاذ الدكتور وليد عبد الغني كعكة خبير األمراض واآلفات الزراعية ضمن سلسلة من اإلصدارات العلم

 . التي حرصت األمانة العامة من خاللها إلى تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها

 من مصادر املعلومات األساسية في مجال زراعة 
ً
وتهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي ونشر املعرفة العلمية املتخصصة التي غدت جزءا

 .ستفادة من مختلف الخبرات لالرتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل املمارسات الدوليةالنخيل وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي واال 

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي إلى أن هذا الكتاب يتضمن معلومات 

بزراعة أشجار النخيل وخاصة املزارعين ومتخصص ي وقاية النبات واملكافحة واملرشدين  وتوجيهات علمية وتقنية وتوصيات تفيد املشتغلين

جار شالزراعيين، الفتا إلى أن مكافحة أمراض وآفات النخيل والتمور تعتبر من العمليات الهامة التي يلجأ إليها املزارع للحفاظ على إنتاج أ

 . نخيل التمر ملا تسببه من أضرار وخسائر

 

 

 

 



 
 

 

 

 اقتصادية من حيث  وأوضح أن
ً
الهدف الرئيس ي من مكافحة األمراض واآلفات هو تقليل أعدادها دون املستوى الذي تسبب عنده أضرارا

 ىالكم والنوع وال شك بأن التطور والتقدم العلمي قد أعطى اإلنسان الكثير من األساليب واإلجراءات والتقنيات التي مكنته من السيطرة عل

قتصادية على أشجار النخيل والتي ساهمت في إنجاح العديد من برامج املكافحة املختلفة وقللت من أضرار وأخطار العديد من اآلفات اال

 .هذه اآلفات

 

 

https://www.wam.ae/ar/details/1395302900318  
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 تصدر كتاباً جديداً « خليفة لنخيل التمر»

 بعنوان 
ً
 جديدا

ً
لك ، وذ«أمراض وآفات نخيل التمر»أصدرت األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي كتابا

 .بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة

يد عبد الغني كعكة خبير األمراض واآلفات الزراعية ضمن سلسلة من اإلصدارات العلمية للجائزة ويأتي هذا الكتاب وهو لألستاذ الدكتور ول

 .التي حرصت األمانة العامة من خاللها إلى تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها

 من مصادر 
ً
املعلومات األساسية في مجال زراعة وتهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي ونشر املعرفة العلمية املتخصصة التي غدت جزءا

النخيل وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي واالستفادة من مختلف الخبرات لالرتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل املمارسات 

 .الدولية
خيل التمر واالبتكار الزراعي إلى أن هذا الكتاب يتضمن معلومات وتوجيهات وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لن

علمية وتقنية وتوصيات تفيد املشتغلين بزراعة أشجار النخيل وخاصة املزارعين ومتخصص ي وقاية النبات واملكافحة واملرشدين الزراعيين، 

 إلى أن مكافحة أمراض وآفات النخيل والتمور تعتبر من العملي
ً
 ات املهمة التي يلجأ إليها املزارع للحفاظ على إنتاج أشجار نخيل التمر ملاالفتا

 .تسببه من أضرار وخسائر

 اقتصادية من حيث الكم 
ً
وأوضح أن الهدف الرئيس ي من مكافحة األمراض واآلفات هو تقليل أعدادها دون املستوى الذي تسبب عنده أضرارا

 والنوع.

1.4062028-10-01-/2021https://www.albayan.ae/uae/news  
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 نهيان مبارك: حريصون على ترجمة رؤية القيادة في دعم وتطوير القطاع

أمراض “جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تصدر كتاباً جديداً بعنوان 
 وآفات نخيل التمر

 
  

رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي صدر عن  بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح،

لألستاذ الدكتور وليد عبد الغني كعكة خبير األمراض واآلفات الزراعية، ويأتي هذا ” أمراض وآفات نخيل التمر“األمانة العامة للجائزة كتاب 

رصت األمانة العامة من خاللها إلى تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها الكتاب ضمن سلسلة من اإلصدارات العلمية للجائزة التي ح

 من مصادر املعلومات األساسية في مجال زراعة النخيل وإنتاج 
ً
وهي ودعم البحث العلمي ونشر املعرفة العلمية املتخصصة التي غدت جزءا

 .ء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل املمارسات الدوليةالتمور واالبتكار الزراعي، واالستفادة من مختلف الخبرات لالرتقا

هات يفقد أشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بأن هذا الكتاب يتضمن معلومات وتوج

ين. رعين ومتخصص ي وقاية النبات واملكافحة واملرشدين الزراعيعلمية وتقنية وتوصيات تفيد املشتغلين بزراعة أشجار النخيل، وخاصة املزا

ا وأضاف تعتبر مكافحة أمراض وآفات النخيل والتمور من العمليات الهامة التي يلجأ إليها املزارع للحفاظ على إنتاج أشجار نخيل التمر، مل

 تسببه من أضرار وخسائر. ولذلك فالهدف الرئيس ي من مكافحة األمراض واآلفات ه
ً
و تقليل أعدادها دون املستوى الذي تسبب عنده أضرارا

https://alwatan.ae/


 
 

 

اقتصادية، من حيث الكم والنوع. وال شك بأن التطور والتقدم العلمي قد أعطى اإلنسان بعديد من األساليب واإلجراءات والتقنيات التي 

 إنجاح العديد من برامج املكافحة املختلفةمكنته من السيطرة على العديد من اآلفات االقتصادية على أشجار النخيل، والتي ساهمت في 

 .وقللت من أضرار وأخطار هذه اآلفات

 

 

 

 

https://alwatan.ae/?p=727396 
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https://alwatan.ae/?p=727396


 
 

 

أمراض »ائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تصدر كتاباً جديداً بعنوان ج

 «وآفات نخيل التمر

ية القيادة في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل نهيان بن مبارك: حريصون على ترجمة رؤ

 وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي

 
ة العامة للجائزة عن األمان بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي صدر

ية ذا الكتاب ضمن سلسلة من اإلصدارات العلمكتاب "أمراض وآفات نخيل التمر" لألستاذ الدكتور وليد عبد الغني كعكة خبير األمراض واآلفات الزراعية، ويأتي ه

لتي غدت مية املتخصصة اللجائزة التي حرصت األمانة العامة من خاللها إلى تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها وهي ودعم البحث العلمي ونشر املعرفة العل

 من مصادر املعلومات األساسية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور 
ً
واالبتكار الزراعي، واالستفادة من مختلف الخبرات لالرتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر  جزءا

 .وفق أفضل املمارسات الدولية

 

 قنيةيهات علمية وتفقد أشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بأن هذا الكتاب يتضمن معلومات وتوج

افحة أمراض وآفات مكوتوصيات تفيد املشتغلين بزراعة أشجار النخيل، وخاصة املزارعين ومتخصص ي وقاية النبات واملكافحة واملرشدين الزراعيين.  وأضاف تعتبر 

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


 
 

 

من مكافحة  وخسائر. ولذلك فالهدف الرئيس ي النخيل والتمور من العمليات الهامة التي يلجأ إليها املزارع للحفاظ على إنتاج أشجار نخيل التمر، ملا تسببه من أضرار

 اقتصادية، من حيث الكم والنوع. وال شك بأن التطور والتقدم ا
ً
اإلنسان  لعلمي قد أعطىاألمراض واآلفات هو تقليل أعدادها دون املستوى الذي تسبب عنده أضرارا

يد من اآلفات االقتصادية على أشجار النخيل، والتي ساهمت في إنجاح العديد من برامج بعديد من األساليب واإلجراءات والتقنيات التي مكنته من السيطرة على العد

 املكافحة املختلفة وقللت من أضرار وأخطار هذه اآلفات.

 

-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83:-%D8%A8%D9%86-news.net/details/%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-https://alfajr
-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%B1%D9%8A

-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9
-D8%A9%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1

-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84
-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A  

 

 

 

https://alfajr-news.net/details/%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83:-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://alfajr-news.net/details/%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83:-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://alfajr-news.net/details/%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83:-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://alfajr-news.net/details/%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83:-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://alfajr-news.net/details/%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83:-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://alfajr-news.net/details/%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83:-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://alfajr-news.net/details/%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83:-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A


 
 

 

التمر تصدر كتاباً جديداً  جائزة خليفة الدولية لنخيل    

 
” مر أمراض وآفات نخيل الت” أصدرت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كتابا جديدا بعنوان 

 .وذلك بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة

 

اب وهو للأستاذ الدكتور وليد عبد الغني كعكة خبير الأمراض والآفات الزراعية ضمن سلسلة من الإصدارات ويأتي هذا الكت

  .العلمية للجائزة التي حرصت الأمانة العامة من خلالها إلى تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها

 

ة التي غدت جزءاً من مصادر المعلومات الأساسية وتهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي ونشر المعرفة العلمية المتخصص

في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي والاستفادة من مختلف الخبرات للارتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر 

 .وفق أفضل الممارسات الدولية

 

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إلى أن هذا الكتاب يتضمن 

معلومات وتوجيهات علمية وتقنية وتوصيات تفيد المشتغلين بزراعة أشجار النخيل وخاصة المزارعين ومتخصصي وقاية 

فتا إلى أن مكافحة أمراض وآفات النخيل والتمور تعتبر من العمليات الهامة التي النبات والمكافحة والمرشدين الزراعيين، لا

  .يلجأ إليها المزارع للحفاظ على إنتاج أشجار نخيل التمر لما تسببه من أضرار وخسائر



 
 

 

ادية اقتص وأوضح أن الهدف الرئيسي من مكافحة الأمراض والآفات هو تقليل أعدادها دون المستوى الذي تسبب عنده أضراراً 

من حيث الكم والنوع ولا شك بأن التطور والتقدم العلمي قد أعطى الإنسان الكثير من الأساليب والإجراءات والتقنيات التي 

مكنته من السيطرة على العديد من الآفات الاقتصادية على أشجار النخيل والتي ساهمت في إنجاح العديد من برامج 

 رار وأخطار هذه الآفات.المكافحة المختلفة وقللت من أض

 

 

 

-https://alwahdanews.ae/101902/%d8%ac%d8%a7%d8%a6%d8%b2%d8%a9

-%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

%d9%83-%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1/  
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https://alwahdanews.ae/101902/%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%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%83/
https://alwahdanews.ae/101902/%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%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%83/


 
 

 

 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر تصدر كتاباً جديداً 
 

 

، «مرأمراض وآفات نخيل الت»أصدرت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، كتاباً جديداً بعنوان 

 .ن مبارك آل نهيانبتوجيهات وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخ نهيان ب

 

ويأتي هذا الكتاب، وهو لخبير الأمراض والآفات الزراعية الأستاذ الدكتور وليد عبدالغني كعكة، ضمن سلسلة من الإصدارات 

 .العلمية للجائزة التي حرصت الأمانة العامة من خلالها على تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها

 

وتهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي ونشر المعرفة العلمية المتخصصة التي غدت جزءاً من مصادر المعلومات الأساسية 

في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي والاستفادة من مختلف الخبرات للارتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر 

 .وفق أفضل الممارسات الدولية

وأشار أمين عام الجائزة الدكتور عبدالوهاب زايد، إلى أن هذا الكتاب يتضمن معلومات وتوجيهات علمية وتقنية وتوصيات 

تفيد المشتغلين بزراعة أشجار النخيل، ولا سيما المزارعين ومتخصصي وقاية النبات والمكافحة والمرشدين الزراعيين، لافتاً 

والتمور تعد من العمليات المهمة التي يلجأ إليها المزارع للحفاظ على إنتاج أشجار إلى أن مكافحة أمراض وآفات النخيل 

 .نخيل التمر، لما تسببه تلك الأمراض من أضرار وخسائر

 

وأوضح أن الهدف الرئيسي من مكافحة الآفات هو تقليل أعدادها دون المستوى الذي تسبب عنده أضراراً اقتصادية من حيث 

 .الكم والنوع

-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-76/2189247-s://www.alroeya.com/173http

-%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%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-7%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A  
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https://www.alroeya.com/173-76/2189247-%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%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://www.alroeya.com/173-76/2189247-%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%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7


 
 

 

ً  جديداً   جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر« تصدر كتابا

 .«مرأمراض وآفات نخيل الت»أصدرت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي كتاباً جديداً بعنوان 

دالغني كعكة، خبير الأمراض والآفات الزراعية، ضمن سلسلة من الإصدارات العلمية ويأتي الكتاب، وهو للدكتور وليد عب

للجائزة، التي حرصت الأمانة العامة من خلالها على تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها. وتهدف الجائزة إلى دعم 

علومات الأساسية في مجال زراعة النخيل البحث العلمي ونشر المعرفة العلمية المتخصصة، التي غدت جزءاً من مصادر الم

وإنتاج التمور والابتكار الزراعي، والاستفادة من مختلف الخبرات للارتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل الممارسات 

يات وتوص الكتاب يتضمن معلومات وتوجيهات علمية وتقنية»الدولية. وقال أمين عام الجائزة، الدكتور عبدالوهاب زايد، إن 

، مشيراً «تفيد المشتغلين بزراعة أشجار النخيل، خصوصاً المزارعين ومتخصصي وقاية النبات والمكافحة والمرشدين الزراعيين

إلى أن مكافحة أمراض وآفات النخيل والتمور من العمليات المهمة التي يلجأ إليها المزارع للحفاظ على إنتاج أشجار نخيل 

الهدف الرئيس من مكافحة الأمراض والآفات هو تقليل أعدادها دون »رار وخسائر. وأوضح أن التمر، لما تسببه من أض

المستوى الذي تسبب عنده أضراراً اقتصادية من حيث الكم والنوع، ولا شك بأن التطور والتقدم العلمي قد أعطى الإنسان 

ى العديد من الآفات الاقتصادية على أشجار النخيل، كثيراً من الأساليب والإجراءات والتقنيات، التي مكنته من السيطرة عل

 .«والتي أسهمت في إنجاح العديد من برامج المكافحة المختلفة، وقللت من أضرار وأخطار هذه الآفات

 

 

1.1441247-10-01-sides/2021-https://www.emaratalyoum.com/life/four  
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أمراض وآفات نخيل التمر” كتاب جديد صدر عن جائزة خليفة الدولية لنخيل 

 التمر واالبتكار الزراعي 
 

 
بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار 

للأستاذ الدكتور وليد عبد الغني كعكة خبير الأمراض ” أمراض وآفات نخيل التمر“الزراعي صدر عن الأمانة العامة للجائزة كتاب 

ذا الكتاب ضمن سلسلة من الإصدارات العلمية للجائزة التي حرصت الأمانة العامة من خلالها إلى والآفات الزراعية، ويأتي ه

تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها وهي ودعم البحث العلمي ونشر المعرفة العلمية المتخصصة التي غدت جزءاً 

والابتكار الزراعي، والاستفادة من مختلف الخبرات  من مصادر المعلومات الأساسية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور

 .للارتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل الممارسات الدولية

فقد أشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بأن هذا الكتاب يتضمن 

وتوصيات تفيد المشتغلين بزراعة أشجار النخيل، وخاصة المزارعين ومتخصصي وقاية معلومات وتوجيهات علمية وتقنية 

النبات والمكافحة والمرشدين الزراعيين. وأضاف تعتبر مكافحة أمراض وآفات النخيل والتمور من العمليات الهامة التي يلجأ 

خسائر. ولذلك فالهدف الرئيسي من مكافحة الأمراض إليها المزارع للحفاظ على إنتاج أشجار نخيل التمر، لما تسببه من أضرار و

 والآفات هو تقليل أعدادها دون المستوى الذي تسبب عنده أضراراً اقتصادية، 

 

 

https://www.abudhabienv.ae/


 
 

 

من حيث الكم والنوع. ولا شك بأن التطور والتقدم العلمي قد أعطى الإنسان بعديد من الأساليب والإجراءات والتقنيات التي 

من الآفات الاقتصادية على أشجار النخيل، والتي ساهمت في إنجاح العديد من برامج  مكنته من السيطرة على العديد

 المكافحة المختلفة وقللت من أضرار وأخطار هذه الآفات.
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Date Palm Diseases and Pests 
 

 

 

Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation publishes a new book entitled 

H.H. Sheikh Nahayan Mabarak AL Nahayan: We are keen to translate the leadership’s vision in supporting 

and developing the date palm cultivation, date production and agricultural innovation sectors, at the local 

and international levels. 

Under the directives of H.H. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Minister of Tolerance and Coexistence, 

Chairman of the Board of Trustees of the Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural 

Innovation, the Award’s General Secretariat issued a book entitled “Date Palm Diseases and Pests” by Dr. 

Walid Abdul-Ghani Kaakeh, Diseases and Agricultural Pests expert. This book is one among a series of the 

Award’s scientific publications, through which the General Secretariat was keen to achieve the Award’s 

objectives for which it was established, and its role to support scientific research and disseminate specialized 

scientific information, as the Award became one of the main sources of information in the field of date palm 

cultivation, date production and agricultural innovation, and benefiting from various experiences to improve 

the agricultural and date palm sector according to International best practices. 

Dr. Abdelouahhab Zaid, Secretary-General of the Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural 

Innovation highlighted that this book includes scientific and technical information and guidance as well as 

recommendations that will benefit Date Palm cultivators, especially farmers, plant protection specialists, and 

https://www.abudhabienv.ae/


 
 

 

Agricultural guides. Dr. Zaid, also highlighted that combating date palm diseases and pests is one of the 

important operations that farms tend to use to maintain the production of date palm trees, due to the damage 

and losses caused by pests. Therefore, the main goal of combating diseases and pests is to reduce their numbers 

to a level at which they can’t cause economic damage, in terms of quantity and quality. The scientific 

development and progress have also provided several methods, procedures and techniques that enabled 

controlling many economic Date palm tree pests, which contributed to the success of many different control 

programs and reduced the damage and dangers of these pests. 
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 جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تصدر كتاباً جديداً بعنوان

 "أمراض وآفات نخيل التمر"

دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور نهيان مبارك: حريصون على ترجمة رؤية القيادة في 

واالبتكار الزراعي على المستوى المحلي والدولي

 

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

نخيل التمر" لألستاذ الدكتور وليد عبد الغني  واالبتكار الزراعي صدر عن األمانة العامة للجائزة كتاب "أمراض وآفات

كعكة خبير األمراض واآلفات الزراعية، ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة من اإلصدارات العلمية للجائزة التي حرصت 

 األمانة العامة من خاللها إلى تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها وهي ودعم البحث العلمي ونشر املعرفة العلمية

 من مصادر املعلومات األساسية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور واالبتكار الزراعي، 
ً
املتخصصة التي غدت جزءا

 .واالستفادة من مختلف الخبرات لالرتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل املمارسات الدولية

 

لدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بأن هذا الكتاب يتضمن فقد أشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة ا

معلومات وتوجيهات علمية وتقنية وتوصيات تفيد املشتغلين بزراعة أشجار النخيل، وخاصة املزارعين ومتخصص ي وقاية 

مة التي ات الهاالنبات واملكافحة واملرشدين الزراعيين.  وأضاف تعتبر مكافحة أمراض وآفات النخيل والتمور من العملي

 يلجأ إليها املزارع للحفاظ على إنتاج أشجار نخيل التمر، ملا تسببه من أضرار وخسائر. ولذلك فالهدف الرئيس ي من مكافحة 

https://www.kiaai.ae/


 
 

 

 

 

 

 اقتصادية، من حيث الكم والنوع. وال شك 
ً
األمراض واآلفات هو تقليل أعدادها دون املستوى الذي تسبب عنده أضرارا

ي قد أعطى اإلنسان بعديد من األساليب واإلجراءات والتقنيات التي مكنته من السيطرة على بأن التطور والتقدم العلم

العديد من برامج املكافحة املختلفة وقللت  العديد من اآلفات االقتصادية على أشجار النخيل، والتي ساهمت في إنجاح 

 من أضرار وأخطار هذه اآلفات.

 

 

 

 

-https://www.kiaai.ae/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
-%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1  
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Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation publishes a new book entitled 

“Date Palm Diseases and Pests”

 
 

Under the directives of H.H. Sheikh Nahayan Mabarak Al Nahayan, Minister of Tolerance and 

Coexistence, Chairman of the Board of Trustees of the Khalifa International Award for Date Palm and 

Agricultural Innovation, the Award’s General Secretariat issued a book entitled “Date Palm Diseases and 

Pests” by Dr. Walid Abdul-Ghani Kaakeh, Diseases and Agricultural Pests expert. This book is one 

among  a series of the Award’s scientific  publications, through which the General Secretariat was keen 

to achieve the Award’s objectives for which it was established, and its role to support scientific research 

and disseminate specialized scientific information, as the Award  became one of the main sources of 

information in the field of date palm cultivation, date production and agricultural innovation, and 

benefiting from various experiences to improve the agricultural and date palm sector according to 

International best practices. 

Dr. Abdelouahhab Zaid, Secretary-General of the Khalifa International Award for Date Palm and 

Agricultural Innovation highlighted that this book includes scientific and technical information and 

guidance as well as recommendations that will benefit Date Palm cultivators, especially farmers, plant 

protection specialists, and Agricultural guides. Dr. Zaid, also highlighted that combating date palm 

diseases and pests is one of the important operations that farms tend to use to maintain the production of 

date palm trees, due to the damage and losses caused by pests.  
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Therefore, the main goal of combating diseases and pests is to reduce their numbers to a level at which 

they can’t cause economic damage, in terms of quantity and quality. The scientific development and 

progress have also provided several methods, procedures and techniques that enabled controlling many 

economic Date palm tree pests, which contributed to the success of many different control programs and 

reduced the damage and dangers of these pests. 
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تصدر كتاباً 

 ”أمراض وآفات نخيل التمر“جديداً بعنوان 

 

 

شيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار بتوجيهات معالي ال

لألستاذ الدكتور وليد عبد الغني كعكة خبير ” أمراض وآفات نخيل التمر“الزراعي صدر عن األمانة العامة للجائزة كتاب 

لة من اإلصدارات العلمية للجائزة التي حرصت األمانة العامة من األمراض واآلفات الزراعية، ويأتي هذا الكتاب ضمن سلس

خاللها إلى تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها وهي ودعم البحث العلمي ونشر املعرفة العلمية املتخصصة التي غدت 

 من مصادر املعلومات األساسية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور واالبتكار الزراع
ً
ي، واالستفادة من مختلف جزءا

 .الخبرات لالرتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل املمارسات الدولية

 

 



 
 

 

 

 

فقد أشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بأن هذا الكتاب يتضمن 

تغلين بزراعة أشجار النخيل، وخاصة املزارعين ومتخصص ي وقاية معلومات وتوجيهات علمية وتقنية وتوصيات تفيد املش

النبات واملكافحة واملرشدين الزراعيين. وأضاف تعتبر مكافحة أمراض وآفات النخيل والتمور من العمليات الهامة التي يلجأ 

افحة دف الرئيس ي من مكإليها املزارع للحفاظ على إنتاج أشجار نخيل التمر، ملا تسببه من أضرار وخسائر. ولذلك فاله

 اقتصادية، من حيث الكم والنوع. وال شك بأن 
ً
األمراض واآلفات هو تقليل أعدادها دون املستوى الذي تسبب عنده أضرارا

التطور والتقدم العلمي قد أعطى اإلنسان بعديد من األساليب واإلجراءات والتقنيات التي مكنته من السيطرة على العديد 

ادية على أشجار النخيل، والتي ساهمت في إنجاح العديد من برامج املكافحة املختلفة وقللت من أضرار من اآلفات االقتص

 .وأخطار هذه اآلفات

http://al3loom.com/?p=27304  
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جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تصدر كتاباً 

 ”أمراض وآفات نخيل التمر“جديداً بعنوان 

 

 

 

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

لألستاذ الدكتور وليد عبد الغني كعكة خبير ” أمراض وآفات نخيل التمر“الزراعي صدر عن األمانة العامة للجائزة كتاب 

هذا الكتاب ضمن سلسلة من اإلصدارات العلمية للجائزة التي حرصت األمانة العامة من  األمراض واآلفات الزراعية، ويأتي

خاللها إلى تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها وهي ودعم البحث العلمي ونشر املعرفة العلمية املتخصصة التي غدت 

 من مصادر املعلومات األساسية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التم
ً
ور واالبتكار الزراعي، واالستفادة من مختلف جزءا

 .الخبرات لالرتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل املمارسات الدولية



 
 

 

 

 

فقد أشار الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بأن هذا الكتاب يتضمن 

تغلين بزراعة أشجار النخيل، وخاصة املزارعين ومتخصص ي وقاية معلومات وتوجيهات علمية وتقنية وتوصيات تفيد املش

النبات واملكافحة واملرشدين الزراعيين. وأضاف تعتبر مكافحة أمراض وآفات النخيل والتمور من العمليات الهامة التي يلجأ 

افحة دف الرئيس ي من مكإليها املزارع للحفاظ على إنتاج أشجار نخيل التمر، ملا تسببه من أضرار وخسائر. ولذلك فاله

 اقتصادية، من حيث الكم والنوع. وال شك بأن 
ً
األمراض واآلفات هو تقليل أعدادها دون املستوى الذي تسبب عنده أضرارا

التطور والتقدم العلمي قد أعطى اإلنسان بعديد من األساليب واإلجراءات والتقنيات التي مكنته من السيطرة على العديد 

ادية على أشجار النخيل، والتي ساهمت في إنجاح العديد من برامج املكافحة املختلفة وقللت من أضرار من اآلفات االقتص

 .وأخطار هذه اآلفات

-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-https://sawahmedia.com/mix/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9

-9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%84%D-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1 / 
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 جائزة خليفة لنخيل التمر تصدر كتاباً جديداً 

 

 

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر 

ر للدكتور وليد عبد الغني كعكة خبي« أمراض وآفات نخيل التمر»واالبتكار الزراعي، صدر عن األمانة العامة للجائزة كتاب 

اب ضمن سلسلة من اإلصدارات العلمية للجائزة التي حرصت األمانة العامة من األمراض واآلفات الزراعية، ويأتي هذا الكت

خاللها إلى تحقيق أهداف الجائزة التي قامت من أجلها، وهي دعم البحث العلمي ونشر املعرفة العلمية املتخصصة التي 

 من مصادر املعلومات األساسية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور واالبت
ً
كار الزراعي، واالستفادة من غدت جزءا

 مختلف الخبرات لالرتقاء بالواقع الزراعي ونخيل التمر وفق أفضل املمارسات الدولية.

-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-news/9548110/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-emirates-arab-https://gulf365.com/united

-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84

 %D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B.html-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B 

https://gulf365.com/united-arab-emirates-news/9548110/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B.html
https://gulf365.com/united-arab-emirates-news/9548110/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B.html
https://gulf365.com/united-arab-emirates-news/9548110/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B.html


 
 

 

 

 

 

Book on date palm diseases and pests released 
 

 

Under the directives of Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, Minister of 

Tolerance and Coexistence, Chairman of the Board of Trustees of the Khalifa 

International Award for Date Palm and Agricultural Innovation, the Award’s General 

Secretariat issued a book entitled “Date Palm Diseases and Pests” by Dr. Walid 

Abdul-Ghani Kaakeh, Diseases and Agricultural Pests expert.  

The book is one among a series of the Award’s scientific publications, through 

which the General Secretariat was keen to achieve the Award’s objectives for which 

it was established, and its role to support scientific research and disseminate 

specialized scientific information, as the Award became one of the main sources of 

information in the field of date palm cultivation, date production and agricultural 

innovation, and benefiting from various experiences to improve the agricultural 

and date palm sector according to International best practices.  



 
 

 

 

 

 

Dr. Abdelouahhab Zaid, Secretary-General of the Khalifa International Award for 

Date Palm and Agricultural Innovation highlighted that this book includes scientific 

and technical information and guidance as well as recommendations that will 

benefit Date Palm cultivators, especially farmers, plant protection specialists, and 

Agricultural guides.  

Dr. Zaid, also highlighted that combating date palm diseases and pests is one of 

the important operations that farms tend to use to maintain the production of date 

palm trees, due to the damage and losses caused by pests.  

Therefore, the main goal of combating diseases and pests is to reduce their 

numbers to a level at which they can’t cause economic damage, in terms of quantity 

and quality. The scientific development and progress have also provided several 

methods, procedures and techniques that enabled controlling many economic 

Date palm tree pests, which contributed to the success of many different control 

programs and reduced the damage and dangers of these pests. 

 

https://emirati.news/book-on-date-palm-diseases-and-pests-released/  
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Khalifa International Award for Date Palm" publishes a 

new book 
 

The General Secretariat of the Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation 

issued a new book entitled “Diseases and pests of the date palm.” The book, by Dr. Walid Abdul-Ghani 

Kaake, an expert on agricultural diseases and pests, is part of a series of scientific publications of the award, 

which the secretariat has been keen on The book includes information and recommendations for those 

involved in the cultivation of palm trees. 

Archives 

The General Secretariat of the Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation has 

issued a new book entitled "Diseases and Pests of Date Palm". 

The book, by Dr. Walid Abdul-Ghani Kaake, an expert on diseases and agricultural pests, is part of a series 

of scientific publications of the award, through which the General Secretariat was keen to achieve the 

objectives of the award for which it was established. 

The award aims to support scientific research and the dissemination of specialized scientific knowledge, which 

has become part of the basic information sources in the field of date palm cultivation, date production and 

agricultural innovation, and to benefit from various experiences to improve the agricultural reality and date 

palms in accordance with best international practices. 

The Secretary-General of the Award, Dr. Abdel-Wahab Zayed, said, "The book includes scientific and 

technical information and guidance and recommendations that benefit those working in the cultivation of palm 

trees, especially farmers, plant protection specialists, control and agricultural extension workers," indicating 

that combating diseases and pests of palm and dates is one of the important processes that farms resort to to 

preserve On the production of date palm trees, due to the damage and losses they cause. 

He explained that «the main goal of combating diseases and pests is to reduce their numbers below the level 

at which they cause economic damage in terms of quantity and quality. There is no doubt that scientific 

development and progress has given man many methods, procedures and techniques, which enabled him to 

control many economic pests on trees. Date palm, which contributed to the success of many different control 

programs, and reduced the damage and dangers of these pests. 

 

http://www.tellerreport.com/life/2021-01-09-%0A---%22khalifa-international-award-for-date-palm%22-

publishes-a-new-book%0A--.Sk_MaYswRw.html  

 

 

http://www.tellerreport.com/life/2021-01-09-%0A---%22khalifa-international-award-for-date-palm%22-publishes-a-new-book%0A--.Sk_MaYswRw.html
http://www.tellerreport.com/life/2021-01-09-%0A---%22khalifa-international-award-for-date-palm%22-publishes-a-new-book%0A--.Sk_MaYswRw.html


 
 

 

 

 

 

Twitter  

https://twitter.com/envabudhabi/status/1347785179092410369 

 

 

https://twitter.com/envabudhabi/status/1347785179092410369
https://twitter.com/envabudhabi/status/1347785179092410369


 
 

 

 

 

 

Twitter  

 

 

https://twitter.com/envabudhabi/status/1347786302171787265 

 

https://twitter.com/envabudhabi/status/1347786302171787265
https://twitter.com/envabudhabi/status/1347786302171787265


 
 

 

 

 

Twitter  

https://twitter.com/ALWATAN_UAE/status/1347819764522086401  

https://twitter.com/ALWATAN_UAE/status/1347819764522086401

