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No.

1

Al Fajer

Egypt

Online

Arabic

-

03 – 10- 2015

2

Al Wafed

Egypt

Online

Arabic

-

03 – 10- 2015

3

Journal Egypt

Egypt

Online

Arabic

-

05 – 10- 2015

4

Al Tahreer

Egypt

Online

Arabic

-

05 – 10- 2015

5

Sada Al Balad

Egypt

Online

Arabic

-

05 – 10- 2015

5

Egypt News

Egypt

Online

Arabic

--

05 – 10- 2015

6

Al Youm Al Sabea

Egypt

Online

Arabic

-

05 – 10- 2015

7

Tarfeeh

Egypt

Online

Arabic

-

05 – 10- 2015

8

Bath Mobashar

Egypt

Online

Arabic

-

05 – 10- 2015

9

Al khbr.net

Egypt

Online

Arabic

--

05 – 10- 2015

10

Al Fajer

Egypt

Online

Arabic

-

05 – 10- 2015
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11

Al Ahram

Egypt

Online

Arabic

---

05 – 10- 2015

12

Al Maery Alyoum

Egypt

Online

Arabic

--

07 – 10- 2015

13

EGP News

Egypt

Online

Arabic

--

07 – 10- 2015

14

Al Youm News

Egypt

Online

Arabic

---

08 – 10- 2015

15

Al Fajer

Egypt

Online

Arabic

---

08 – 10- 2015

16

Al Bawaba

Egypt

Online

Arabic

---

08 – 10- 2015

17

Moheet .com

Egypt

Online

Arabic

---

08 – 10- 2015

18

Al Ahram

Egypt

Online

Arabic

--

09 – 10- 2015

19

Al Youm News

Egypt

Online

Arabic

--

09 – 10- 2015

20

Al Youm Al Sabea

Egypt

Online

Arabic

--

09 – 10- 2015

21

Al Masry Al youm

Egypt

Online

Arabic

--

09 – 10- 2015

22

Al Dostour News

Egypt

Online

Arabic

--

09 – 10- 2015

23

Al Balad News

Egypt

Online

Arabic

--

09 – 10- 2015

24

المال

Egypt

Online

Arabic

---

09 – 10- 2015

25

Vito

Egypt

Online

Arabic

--

09 – 10- 2015

26

Vito

Egypt

Online

Arabic

-

09 – 10- 2015

27

Vito

Egypt

Online

Arabic

-

09 – 10- 2015
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28

Vito

Egypt

Online

Arabic

-

09 – 10- 2015

29

EGY News

Egypt

Online

Arabic

-

09 – 10- 2015

30

Akbarak News

Egypt

Online

Arabic

-

10 – 10- 2015

31

Al Shrouq News

Egypt

Online

Arabic

-

10 – 10- 2015

32

Al Dostour News

Egypt

Online

Arabic

-

10 – 10- 2015

33

Al Masry Al youm

Egypt

Online

Arabic

-

11 – 10- 2015

34

Discription of
Egypt

Egypt

Online

Arabic

-

11 – 10- 2015

35

Al Masry Al youm

Egypt

4132

Arabic

02

07 – 10- 2015

36

Cairo

Egypt

-

Arabic

14

08 – 10- 2015

37

Al Mesa Weakly

Egypt

21347

Arabic

05

10 – 10- 2015

38

Al Mesa News

Egypt

Online

Arabic

-

10 – 10- 2015

39

Al Masry Al youm

Egypt

4132

Arabic

01

11 – 10- 2015

40

Al Ahram

Egypt

--

Arabic

19

11 – 10- 2015

41

Al Shorouq

Egypt

2443

Arabic

12

11 – 10- 2015

42

Al Ahram Al Mesa

Egypt

8932

Arabic

02

11 – 10- 2015

43

Al Ahram

Egypt

Online

Arabic

-

11 – 10- 2015

44

Al Ahram Al Mesa

Egypt

Online

Arabic

--

11 – 10- 2015
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سيوة تستعد الستقبال المهرجان الدولي للتمور
السبت /03أكتوبر2015/

محمد محمود

ينطلق في الثامن من أكتوبر الجاري ،المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة ،تحت رعاية محافظ
مطروح اللواء عالء أبوزيد بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأكدت منال شحاته مدير تنمية القرية بالمحافظة ،أن الهدف من إقامة المهرجان هو تقديم الدعم الفني
والتسويقي للتمور بسيوة ،نظرً ا لتميزها بجودة عالية وإنتاج ضخم عن باقي الدول الشهيرة بإنتاج التمور.
وأضافت "شحاته" أنه سيتم إقامة معرض لجميع أنواع التمور وإقامة ورش عمل بمصنع الصناعات الحرفية
بواحة سيوة إللقاء الضوء علي تقنيات الزراعة والتصنيع والتغليف للتمور باإلضافة إلي تقديم عروض فنية
علي مسرح ثقافة سيوة لفرقة سيوة للفنون الشعبية لضيوف الواحة من السائحين األجانب تعبر عن الفلكلور
السيوي للترويج عن المحافظة سياحيا.
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ومن جانبه أكد محافظ مطروح اللواء عالء أبوزيد ،أنه يرحب بإقامة المهرجان األول للتمور الذي تقيمه
جائزة خليفة لنخيل التمر بدولة اإلمارات الشقيقة مع الجهات المعنية بالمحافظة ،وأن المهرجان يمثل نقله
كبيرة في التسويق والترويج للتمور بواحة سيوة التي تتميز بأفضل أنواع التمور على مستوى العالم ،ولكن
ينقصها التسويق والترويج لها بشكل أفضل في األسواق العالمية ،مؤكدا بأنه سيتم دعوة أكبر  10مستوردين
للتمور بالعالم في المهرجان الدولي األول للتمور للتعارف عن قرب علي جميع أنواع التمور التي تشتهر بها
واحة سيوة للترويج والتسويق للتمور في األسواق العالمية.
وتابع "أبوزيد" أنه سيتم توزيع جوائز ألفضل مزارع وأفضل شركة تنتج تمور وأفضل بحث عن تطوير
التمور مضي ًفا بأن الهدف من إقامة المهرجان الترويج لواحة سيوة سياحيا لتنشيط السياحة وجذب المزيد من
السائحين األجانب وذلك بإقامة سياحة المهرجانات بالتنسيق مع األجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.
ً
استعدادا الستقبال المهرجان الدولي
ووجه المحافظ رئيس مدينة سيوة بااللتزام بالطابع البيئي لمدينة سيوة
للتمور بالتنسيق مع مديرية الزراعة واألجهزة التنفيذية المعنية ،وسرعة االنتهاء من كافة األعمال بواحة سيوة
لتكون الواحة في أبهى صورها لتليق بمكانتها األثرية والسياحية عند استقبال الضيوف بالمهرجان
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استعدادات موسعة إلقامة مهرجان التمور المصرية األول بسيوة
السبت /03أكتوبر2015/

صورة أرشيفية

مطروح  -بوابة الوفد -غادة الدربالى

تشهد مدينة سيوة السياحية تجهيزات موسعة استعداد لفعاليات المهرجان الدولى األول للتمور المصرية بواحة
سيوة المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل الموافق  ٨أكتوبر بمدينة سيوة على بعد  ٣٠٠كم جنوب مرسى
مطروح.
وقالت منال شحاتة ،مديرة تنمية القرية بمحافظة مطروح إن الهدف من إقامة المهرجان هو تقديم الدعم الفني
والتسويقي للتمور بسيوة نظراً لتميزها بجودة عالية وإنتاج ضخم عن باقي الدول الشهيرة بإنتاجها.
وأشارت إلى أن المهرجان سيتضمن إقامة معرض لجميع أنواع التمور وورش عمل بمصنع الصناعات
الحرفية بواحة سيوة إللقاء الضوء علي تقنيات الزراعة والتصنيع والتغليف لهذا المنتج.
وأكد اللواء عالء أبو وزيد محافظ مطروح أن إقامة المهرجان األول للتمور يأتي برعاية جائزة خليفة لنخيل
التمر بدولة االمارات بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة.
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«الصناعة واالبتكار» ينظم مهرجان التمور الخميس المقبل
اإلثنين /05أكتوبر2015/

وزير الصناعة والتجارة

كتب اسامة الشندويلي
ينظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة المهرجان االول للتمور المصرية
بسيوة بمحافظة مطروح خالل الفترة من  10-8اكتوبر الجارى بالتعاون مع منظمة اليونيدو وجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمور بدولة االمارات العربية المتحدة.
يأتي ذلك في اطار المشروع االقليمي لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية فى استهداف االسواق
الخارجية.
وفي هذا اإلطار وافق الوزير على تشكيل لجنة تنظيمية للمهرجان في اطار بروتوكول تعاون مشترك بين
مجلس الص ناعة للتكنولوجيا واالبتكار وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور برئاسة المهندسة حنان الحضري
مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار وممثلين عن جمعية تنمية سيوة وجائزة خليفة واليونيدو.
وتعقد اللجنة اجتماعا ً دوريا ً كل اسبوعين لمتابعة تنفيذ االعمال التي يتضمنها البروتوكول والتي تشمل وضع
خطط العمل ومتابعة التنفيذ وتنظيم برنامج الندوات والمحاضرات المرافقة للمهرجان واعداد دليل المهرجان
والملف االعالمي والبروشور التعريفي.
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تنظيم المهرجان األول للتمور المصرية في سيوة  8أكتوبر
اإلثنين /05أكتوبر2015/

معرض

منى عبد الباري
أرشيفية
ينظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار ،التابع لوزارة التجارة والصناعة ،تحت رعاية الوزير ،المهندس
طارق قابيل ،المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة في محافظة مطروح ،خالل الفترة من 10-8
أكتوبر الحالي ،بالتعاون مع منظمة اليونيدو وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،في إطار المشروع اإلقليمي لدعم التحالفات التصديرية ،ورفع الكفاءة المحلية في استهداف األسواق
الخارجية.
ووافق قابيل ،وفق بيان ،على تشكيل لجنة تنظيمية للمهرجان ،في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين
المجلس وجائزة "خليفة الدولية" ،برئاسة المهندسة حنان الحضري ،مقرر المجلس ،وممثلين عن جمعية تنمية
سيوة وجائزة خليفة واليونيدو ،وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا كل أسبوعين لمتابعة تنفيذ األعمال التي يتضمنها
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البروتوكول والتي تشمل وضع خطط العمل ومتابعة التنفيذ وتنظيم برنامج الندوات والمحاضرات المرافقة
للمهرجان واعداد دليل المهرجان والملف االعالمي والبروشور التعريفي.
وقال الوزير إن المهرجان يضم منتجي ومصنعي التمور من القطاع الخاص والحكومي من جميع مناطق
الجمهورية يهدف إلى تسليط الضوء على وضع زراعة النخيل وتشجيع قطاعي انتاج وتصنيع التمور ودعم
التحالفات التصديرية لرفع الكفاءة المحلية فى استهداف االسواق التصديرية وتقديم الدعم الفني وتعظيم القدرة
التنافسية وتحقيق االستفادة القصوي من انتاج التمور وربط التكنولوجيا بالبيئة المحلية بالتعاون مع المؤسسات
االقليمية والعالمية في مجال الصناعات القائمة علي التمور ،الفتا ً الى انه سيتم دعوة ممثلين عن اكبر مستوردى
وكبار سالسل التوزيع للتمور فى العالم للمشاركة فى هذا المهرجان الدولى للتعرف عن قرب على جميع
انواع التمور المصرية التى تشتهر بها سيوة للترويج لها فى االسواق الخارجية.
ونوه الوزير بأنه سيتم تنظيم معرض لعرض اجود انواع التمور المصرية بما فيها االصناف النادرة والشتالت
النسجية ومعدات التصنيع وتعبئة التمور وتقنيات وخدمات زراعة النخيل  ،الفتا انه سيتم التوعية بالجانب
الصحي والقيمة الغذائية للتمور من خالل عرض افالم متخصصة وكتب واصدارات علمية عن النخيل والتمور
وسيتم تقديم عرض تراثي لمنطقة سيوة المستضيفة للمهرجان وتحديد المشاكل التي تواجه تصنيع التمور
ودارسة الحلول المقترحة لها
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سيوة تستعد للمهرجان األول للتمور المصرية
اإلثنين /05أكتوبر2015/

شريف محمود
بدات واحة سيوة فى استعداداتها الستقبال المهرجان األول للتمور المصرية المقرر ان يعقد بواحة سيوة خالل
الفترة من  10-8أكتوبر المقبل بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة االمارات العربية المتحدة.
حيث عقد اجتماع برئاسة المهندس شعبان رئيس مركز ومدينة سيوة وبحضور المعنيين من اإلدارات التنفيذية
والجمعيات االهلية وممثل عن شيوخ قبائل سيوة وعدد من أصحاب مصانع التمور وتم خالل االجتماع
استعراض الجهود التي تبذل القامة المهرجان وتم استعراض بعض األفكار التي تعمل علي ظهور المهرجان
بشكل يليق بسيوة.
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ألول مرة فى مصر ..مهرجان للبلح بسيوة
اإلثنين /05أكتوبر2015/

ميالد حنا زكي

تستعد واحة سيوة النطالق المهرجان األول لل ُّتمور المصرية بالواحة ،وذلك ألول مرة فى مصر ،الذى سيُعقد
خالل الفترة من  10 -8أكتوبر الجارى فى مركز الصناعات الحرفية بسيوة ،حيث تنظم عدة عروض ثقافية
وزيارات سياحية لمعالم المدينة ،وكذلك مؤتمر علمى يناقش أنواع التمور ،كما ستشارك المدارس والهيئات
المحلية بسيوة فى فعاليات المهرجان بعدة أنشطة تعبر عن التراث السيوى األصيل.
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سيوة تستعد إلقامة المهرجان الدولى للتمور  8أكتوبر الجارى
اإلثنين /05أكتوبر2015 /

مطروح _ حسن مشالى
ينطلق يوم  8أكتوبر الجارى ،المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة ،تحت رعاية اللواء عالء أبو
وزيد محافظ مطروح ،بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأكدت منال شحاتة مدير تنمية القرية بالمحافظة ،فى تصريحات صحفية اليوم السبت ،أن الهدف من إقامة
المهرجان هو تقديم الدعم الفنى والتسويقى للتمور بسيوة ،نظرا لتميزها بجودة عالية وإنتاج ضخم عن باقى
الدول الشهيرة بإنتاج التمور.
وأضافت مدير تنمية القرية ،أنه سيتم إقامة معرض لجميع أنواع التمور وتنظيم ورش عمل بمصنع
الصناعات الحرفية بواحة سيوة ،إللقاء الضوء على تقنيات الزراعة والتصنيع والتغليف للتمور ،باإلضافة
إلى تقديم عروض فنية على مسرح ثقافة سيوة ،لفرقة سيوة للفنون الشعبية ،تعبر عن الفلكلور السيوى
للترويج عن المحافظة سياحيا.
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ومن جانبه أكد محافظ مطروح ،ترحيبه بإقامة المهرجان األول للتمور ،التى تقيمه جائزة خليفة لنخيل التمر
بدولة اإلمارات الشقيقة ،بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة ،وأشار إلى أن المهرجان يمثل نقلة كبيرة،
فى التسويق والترويج لتمور واحة سيوة ،التى تتميز بأفضل أنواع التمور على مستوى العالم ولكن ينقصها
التسويق والترويج لها بشكل أفضل فى األسواق العالمية.
وأشار المحافظ ،إلى أنه سيتم دعوة أكبر  10مستوردين للتمور بالعالم ،لحضور المهرجان الدولى األول
للتمور ،للتعرف عن قرب على جميع أنواع التمور التى تشتهر بها واحة سيوة ،للترويج والتسويق لها
باألسواق العالمية.
وأضاف المحافظ بأنه سيتم توزيع جوائز ألفضل مزارع وأفضل شركة تنتج تمورا وأفضل بحث عن
تطوير التمور
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اإلثنين /05أكتوبر2015 /

الجارى
أكتوبر
8
للتمور
الدولى
المهرجان
إلقامة
تستعد
سيوة
ينطلق يوم  8أكتوبر الجارى ،المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة ،تحت رعاية اللواء عالء أبو
وزيد محافظ مطروح ،بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة .وأكدت
منال شحاتة مدير تنمية القرية بالمحافظة ،فى تصريحات صحفية اليوم السبت ،أن الهدف من إقامة المهرجان
هو تقديم الدعم الفنى والتسويقى للتمور بسيوة ،نظرا لتميزها بجودة عالية وإنتاج ضخم عن باقى الدول الشهيرة
بإنتاج التمور .وأضافت مدير تنمية القرية ،أنه سيتم إقامة معرض لجميع أنواع التمور وتنظيم ورش عمل
بمصنع الصناعات الحرفية بواحة سيوة ،إللقاء الضوء على تقنيات الزراعة والتصنيع والتغليف للتمور،
باإلضافة إلى تقديم عروض فنية على مسرح ثقافة سيوة ،لفرقة سيوة للفنون الشعبية ،تعبر عن الفلكلور
السيوى للترويج عن المحافظة سياحيا.ومن جانبه أكد محافظ مطروح ،ترحيبه بإقامة المهرجان األول للتمور،
التى تقيمه جائزة خليفة لنخيل التمر بدولة اإلمارات الشقيقة ،بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة ،وأشار
إلى أن المهرجان يمثل نقلة كبيرة ،فى التسويق والترويج لتمور واحة سيوة ،التى تتميز بأفضل أنواع التمور
على مستوى العالم ولكن ينقصها التسويق والترويج لها بشكل أفضل فى األسواق العالمية.وأشار المحافظ،
إلى أنه سيتم دعوة أكبر  10مستوردين للتمور بالعالم ،لحضور المهرجان الدولى األول للتمور ،للتعرف عن
قرب على جميع أنواع التمور التى تشتهر بها واحة سيوة ،للترويج والتسويق لها باألسواق العالمية.وأضاف
المحافظ بأنه سيتم توزيع جوائز ألفضل مزارع وأفضل شركة تنتج تمورا وأفضل بحث عن تطوير التمور .
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الخميس ..انطالق المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة
اإلثنين /05أكتوبر2015 /

ينظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة المهرجان األول للتمور المصرية
بسيوة بمحافظة مطروح خالل الفترة من  10-8أكتوبر الجارى بالتعاون مع منظمة اليونيدو وجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك في إطار المشروع اإلقليمي لدعم التحالفات التصديرية ورفع
الكفاءة المحلية في استهداف األسواق الخارجية .وذلك تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة.
ووافق الوزير على تش كيل لجنة تنظيمية للمهرجان في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين مجلس الصناعة
للتكنولوجيا واالبتكار وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور برئاسة المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة
للتكنولوجيا واالبتكار وممثلين عن جمعية تنمية سيوة وجائزة خليفة واليونيدو ،وتعقد اللجنة اجتما ًعا دوريًا كل
أسبوعين لمتابعة تنفيذ األعمال التي يتضمنها البروتوكول والتي تشمل وضع خطط العمل ومتابعة التنفيذ وتنظيم
برنامج الندوات والمحاضرات المرافقة للمهرجان واعداد دليل المهرجان والملف اإلعالمي والبروشور التعريفي.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن هذا المهرجان الذي يضم منتجي ومصنعي
التمور من القطاع الخاص والحكومي من جميع مناطق الجمهورية يهدف إلى تسليط الضوء على وضع زراعة
النخيل وتشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور ودعم التحالفات التصديرية لرفع الكفاءة المحلية في استهداف
األسواق التصديرية وتقديم الدعم الفني وتعظيم القدرة التنافسية وتحقيق االستفادة القصوي من إنتاج التمور وربط
التكنولوجيا بالبيئة المحلية بالتعاون مع المؤسسات اإلقليمية والعالمية في مجال الصناعات القائمة على التمور.
وأشار إلى أنه سيتم دعوة ممثلين عن أكبر مستوردى وكبار سالسل التوزيع للتمور في العالم للمشاركة في هذا
المهرجان الدولى للتعرف عن قرب على جميع انواع التمور المصرية التي تشتهر بها واحة سيوة للترويج لها في
األسواق الخارجية.

ولفت الوزير أنه سيتم تنظيم معرض لعرض اجود انواع التمور المصرية بما فيها األصناف النادرة والشتالت
النسجية ومعدات التصنيع وتعبئة التمور وتقنيات وخدمات زراعة النخيل ،الفتا أنه سيتم التوعية بالجانب الصحي
والقيمة الغذائية للتمور من خالل عرض أفالم متخصصة وكتب وإصدارات علمية عن النخيل والتمور وسيتم
تقديم عرض تراثي لمنطقة سيوة المستضيفة للمهرجان وتحديد المشاكل التي تواجه تصنيع التمور ودراسة الحلول
المقترحة لها.
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وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة والمستشار الزراعي بوزارة شئون الرئاسة اإلماراتية إن
جائزة خليفة تهدف إلى تحفيز الباحثين والمزارعين في الدول النامية والمصدرين المعنيين بزراعة التمور على
المستويات المحلية واإلقليمية والدولية ودعم وتشجيع االبتكارات المتعلقة بصناعة نخيل التمر الف ًتا إلى أن قرار
جائزة خليفة بإقامة مهرجانها األول بواحة سيوة يأتى نتيجة كونها اشهر واحة إلنتاج التمر في العالم.
ومن جانبها أعربت جيوفانا تشيليه ،مدير المكتب اإلقليمى لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ،عن
أهمية المهرجان في إطار الدعم المبذول من اليونيدو لتطوير قطاع التمور في مصر من خالل تقديم الدعم الفنى
المتكامل للمنتجين والمصنعين ،وتبادل الزيارات الفنية والتعليمية على الصعيدين اإلقليمى والدولى ،وتسهيل
مشاركة صغار المنتجين في المعارض التسويقية العالمية ،باإلضافة إلى دعم المصنعين في تحسين وتطوير
السالسل اإلنتاجية مما يرفع من جودة المنتج ويزيد من قيمته التسويقية في األسواق العالمية.
وأضافت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار أن المهرجان سيتضمن تنظيم
ندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على زراعة النخيل في العالم بشكل عام وفي مصر بشكل خاص مع
التركيز على طرق مكافحة األمراض وآالفات والمعوقات التي تواجه تصنيع وتسويق التمور.
وقالت إنه سيتم مشاركة المزارعين المتخصصين بزراعة النخيل وخبراء وقاية النخيل من األمراض واآلفات
ومتخصصين في تصنيع وتصدير التمور وممثلين عن المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية.
وأوضحت الحضرى أن المجلس بصفته الجهة التنفيذية للمهرجان سيتولي التنسيق اإلعالمي وإعداد قوائم
العارضين بأجنحة المعرض وتجم يع النشرات والمواد العلمية التي سيتم توزيعها بالمهرجان من جهات مختلفة
ومخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب ،الفتة إلى أنه سيتم توزيع جوائز ألفضل مزارع،
وأفضل شركة تنتج تمور ،وأفضل بحث عن تطوير التمور.
وأضاف د .امجد القاضى مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى أن المركز سيقوم باستكمال
تنفيذ برنامج متكامل لتطوير قطاع إنتاج وتصنيع التمور في مصر وتعظيم القيمة المضافة من خالل رفع كفاءة
الكوادر العاملة بالمصانع القائمة في منطقة سيوة وبناء قدراتهم في تطبيق الممارسات التصنيعية والصحية الجيدة
واالرتقاء بمستوى جودة وسالمة المنتجات وتقديم الدعم الفنى والتسويقى ونقل التكنولوجيا الحديثة.
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موقع الخبر نت lkhbr.net
الخميس ..انطالق المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة
اإلثنين /05أكتوبر2015 /

ينظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة المهرجان األول للتمور المصرية
بسيوة بمحافظة مطروح خالل الفترة من  10-8أكتوبر الجارى بالتعاون مع منظمة اليونيدو وجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك في إطار المشروع اإلقليمي لدعم التحالفات التصديرية ورفع
الكفاءة المحلية في استهداف األسواق الخارجية .وذلك تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة.
ووافق الوزير على تشكيل لجنة تنظيمية للمهرجان في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين مجلس الصناعة
للتكنولوجيا واالبتكار وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور برئاسة المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة
للتكنولوجيا واالبتكار وممثلين عن جمعية تنمية سيوة وجائزة خليفة واليونيدو ،وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا كل
أسبوعين لمتابعة تنفيذ األعمال التي يتضمنها البروتوكول والتي تشمل وضع خطط العمل ومتابعة التنفيذ وتنظيم
برنامج الندوات والمحاضرات المرافقة للمهرجان واعداد دليل المهرجان والملف اإلعالمي والبروشور التعريفي.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن هذا المهرجان الذي يضم منتجي ومصنعي
التمور من القطاع الخاص والحكومي من جميع مناطق الجمهورية يهدف إلى تسليط الضوء على وضع زراعة
النخيل وتشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور ودعم التحالفات التصديرية لرفع الكفاءة المحلية في استهداف
األسواق التصديرية وتقديم الدعم الفني وتعظيم القدرة التنافسية وتحقيق االستفادة القصوي من إنتاج التمور وربط
التكنولوجيا بالبيئة المحلية بالتعاون مع المؤسسات اإلقليمية والعالمية في مجال الصناعات القائمة على التمور.
وأشار إلى أنه سيتم دعوة ممثلين عن أكبر مستوردى وكبار سالسل التوزيع للتمور في العالم للمشاركة في هذا
المهرجان الدولى للتعرف عن قرب على جميع انواع التمور المصرية التي تشتهر بها واحة سيوة للترويج لها في
األسواق الخارجية.
ولفت الوزير أنه سيتم تنظيم معرض لعرض اجود انواع التمور المصرية بما فيها األصناف النادرة والشتالت
النسجية ومعدات التصنيع وتعبئة التمور وتقنيات وخدمات زراعة النخيل ،الفتا أنه سيتم التوعية بالجانب الصحي
والقيمة ال غذائية للتمور من خالل عرض أفالم متخصصة وكتب وإصدارات علمية عن النخيل والتمور وسيتم
تقديم عرض تراثي لمنطقة سيوة المستضيفة للمهرجان وتحديد المشاكل التي تواجه تصنيع التمور ودراسة الحلول
المقترحة لها.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة والمستشار الزراعي بوزارة شئون الرئاسة اإلماراتية إن
جائزة خليفة تهدف إلى تحفيز الباحثين والمزارعين في الدول النامية والمصدرين المعنيين بزراعة التمور على
المستويات المحلية واإلقليمية والدولية ودعم وتشجيع االبتكارات المتعلقة بصناعة نخيل التمر الف ًتا إلى أن قرار
جائزة خليفة بإقامة مهرجانها األول بواحة سيوة يأتى نتيجة كونها اشهر واحة إلنتاج التمر في العالم.
ومن جانبها أعربت جيوفانا تشيليه ،مدير المكتب اإلقليمى لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ،عن
أهمية المهرجان في إطار الدعم المبذول من اليونيدو لتطوير قطاع التمور في #مصر من خالل تقديم الدعم الفنى
المتكامل للمنتجين والمصنعين ،وتبادل الزيارات الفنية والتعليمية على الصعيدين اإلقليمى والدولى ،وتسهيل
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مشاركة صغار المنتجين في المعارض التسويقية العالمية ،باإلضافة إلى دعم المصنعين في تحسين وتطوير
السالسل اإلنتاجية مما يرفع من جودة المنتج ويزيد من قيمته التسويقية في األسواق العالمية.
وأضافت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار أن المهرجان سيتضمن تنظيم
ندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على زراعة النخيل في العالم بشكل عام وفي #مصر بشكل خاص مع
التركيز على طرق مكافحة األمراض وآالفات والمعوقات التي تواجه تصنيع وتسويق التمور.
وقالت إنه سيتم مشاركة المزارعين المتخصصين بزراعة النخيل وخبراء وقاية النخيل من األمراض واآلفات
ومتخصصين في تصنيع وتصدير التمور وممثلين عن المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية.
وأوضحت الحضرى أن المجلس بصفته الجهة التنفيذية للمهرجان سيتولي التنسيق اإلعالمي وإعداد قوائم
العارضين بأجنحة المعرض وتجميع النشرات والمواد العلمية التي سيتم توزيعها بالمهرجان من جهات مختلفة
ومخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب ،الفتة إلى أنه سيتم توزيع جوائز ألفضل مزارع،
التمور.
تطوير
عن
بحث
وأفضل
تمور،
تنتج
شركة
وأفضل
وأضاف د .امجد القاضى مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى أن المركز سيقوم باستكمال
تنفيذ برنامج متكامل لتطوير قطاع إنتاج وتصنيع التمور في #مصر وتعظيم القيمة المضافة من خالل رفع كفاءة
الكوادر العاملة بالمصانع القائمة في منطقة سيوة وبناء قدراتهم في تطبيق الممارسات التصنيعية والصحية الجيدة
واالرتقاء بمستوى جودة وسالمة المنتجات وتقديم الدعم الفنى والتسويقى ونقل التكنولوجيا الحديثة.

نطالق المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة
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اإلثنين /05أكتوبر2015 /

أمل محمد
ينظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة المهرجان األول للتمور المصرية
بسيوة خالل الفترة من  10-8أكتوبر الجارى بالتعاون مع منظمة "اليونيدو" ،وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور
بدولة االمارات العربية المتحدة ،وذلك في اطار المشروع االقليمي لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية
فى استهداف االسواق الخارجية.
من جانبه قال طارق قبيل ،وزيرالصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،أن هذا المهرجان الذي
يضم منتجي ومصنعي التمور من القطاع الخاص والحكومي من جميع مناطق الجمهورية يهدف الي تسليط الضوء
على وضع زراعة النخيل وتشجيع قطاعي انتاج وتصنيع التمور ودعم التحالفات التصديرية لرفع الكفاءة المحلية
فى استهداف األسواق التصديرية وتقديم الدعم الفني وتعظيم القدرة التنافسية وتحقيق االستفادة القصوي من إنتاج
التمور وربط التكنولوجيا بالبيئة المحلية بالتعاون مع المؤسسات اإلقليمية والعالمية في مجال الصناعات القائمة
علي التمور ،الفتا ً الى أنه سيتم دعوة ممثلين عن أكبر مستوردى وكبار سالسل التوزيع للتمور فى العالم للمشاركة
فى هذا المهرجان الدولى.
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وأشار الوزير أنه سيتم تنظيم معرض لعرض أجود أنواع التمور المصرية بما فيها األصناف النادرة والشتالت
النسجية ومعدات التصنيع وتعبئة التمور وتقنيات وخدمات زراعة النخيل ،الف ًتا إلى أنه سيتم التوعية بالجانب
الصحي والقيمة الغذائية للتمور من خالل عرض أفالم متخصصة وكتب واصدارات علمية عن النخيل والتمور
وسيتم تقديم عرض تراثي لمنطقة سيوة المستضيفة للمهرجان وتحديد المشاكل التي تواجه تصنيع التمور ودارسة
الحلول المقترحة لها.
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سيوة..أشهر واحة إلنتاج التمور فى العالم
اإلثنين /05أكتوبر2015 /

مرسى مطروح  -محمد مصطفى حافظ وهاجر حجازى و عاطف المجعاوي
نظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة المهرجان االول للتمور المصرية
بواحة سيوة بمحافظة مطروح أمس تحت رعاية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة واللواء عالء
ابوزيد محافظ مرسى مطروح بالتعاون مع منظمة اليونيدو وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة االمارات
العربية المتحدة،وذلك فى اطار المشروع االقليمى لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية فى استهداف
االسواق الخارجية.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد امين عام جائزة خليفة والمستشار الزراعى بوزارة شئون الرئاسة االماراتية
ان جائزة خليفة تهدف الى تحفيز الباحثين والمزارعين فى الدول النامية والمصدرين المعنيين بزراعة التمور
على المستويات المحلية واالقليمية والدولية ودعم وتشجيع االبتكارات المتعلقة بصناعة نخيل التمر الفتا ً الى ان
قرار جائزة خليفة بإقامة مهرجانها االول بواحة سيوة يأتى نتيجة كونها اشهر واحة النتاج التمر فى العالم
ووافق وزير الصناعة على تشكيل لجنة تنظيمية للمهرجان برئاسة المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس
الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار وممثلين عن جمعية تنمية سيوة وجائزة خليفة واليونيدو.
وقال الوزير ان المهرجان يستمر لمدة  3أيام و يضم منتجى ومصنعى التمور من القطاعين الخاص والحكومى
من جميع مناطق الجمهورية ويهدف الى االهتمام بزراعة النخيل وتشجيع قطاعى انتاج وتصنيع التمور ودعم
التحالفات التصديرية لرفع الكفاءة المحلية فى استهداف االسواق التصديرية وتقديم الدعم الفنى وتعظيم القدرة
التنافسية وتحقيق االستفادة القصوى من انتاج التمور وربط التكنولوجيا بالبيئة المحلية بالتعاون مع المؤسسات
االقليمية والعالمية فى مجال الصناعات القائمة على التمور ،الفتا ً الى انه تمت دعوة ممثلين عن اكبر مستوردى
وكبار سالسل التوزيع للتمور فى العالم للمشاركة فى هذا المهرجان الدولى للتعرف عن قرب على جميع انواع
التمور المصرية التى تشتهر بها واحة سيوة للترويج لها فى االسواق الخارجية
وتقول المهندسة حنان الحضرى مقررة مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار ان المهرجان يتضمن تنظيم
ندوات علمية متخصصة لتسليط الضوء على زراعة النخيل فى العالم بشكل عام وفى مصر بشكل خاص مع
التركيز على طرق مكافحة االمراض واالفات والمعوقات التى تواجه تصنيع وتسويق التمور.
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ألول مرة فى مصر ..مهرجان للبلح بسيوة

األربعاء /07أكتوبر2015 /

سوق البلح فى سيوة
ميالد حنا
تستعد واحة سيوة النطالق المهرجان األول لل ُّتمور المصرية بالواحة ،وذلك ألول مرة فى مصر ،الذى سيُعقد
خالل الفترة من  ١٠ -٨أكتوبر الجارى فى مركز الصناعات الحرفية بسيوة ،حيث تنظم عدة عروض ثقافية
وزيارات سياحية لمعالم المدينة ،وكذلك مؤتمر علمى يناقش أنواع التمور ،كما ستشارك المدارس والهيئات المحلية
بسيوة فى فعاليات المهرجان بعدة أنشطة تعبر عن التراث السيوى األصيل.
المهرجان تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،ومقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تحت رعاية وزارة
الصناعة والتجارة المصرية ،وبالتعاون مع اليونيدو التابعة لألمم المتحدة كشريك استراتيجى.
ً
داللة على عمق العالقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين ،وعلى اهتمام دولة اإلمارات
يأتى تنظيم هذا المهرجان
ممثلة فى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على النهوض بقطاع زراعة وتنمية وتسويق التمور على مستوى الوطن
العربى كافة ،حسبما أكدت روناء المصرى ،المنسقة اإلعالمية للمهرجان ،مشيرة إلى أن فكرة المهرجان جاءت
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بمبادرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،بهدف تسليط الضوء على قطاع
نخيل التمر فى جمهورية مصر العربية ،وتقديم الدعم لهذا القطاع ،والنهوض به ،لما له من أهمية اقتصادية
وغذائية وتراثية.
وأوضحت أن أكثر من  ١١٠شركات عالمية ومحلية تشارك فى فعاليات المهرجان ،باإلضافة إلى مشاركة أكثر
من  ٧٠متسابقا ً ضمن الفئات العشرة للمسابقة الخاصة بالمهرجان.
الدكتور عبدالوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،قال إن «مبادرة إقامة مهرجان التمور
المصرية بواحة سيوة تهدف إلى االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية ،وإيجاد الحلول
للمشاكل التى يعانى منها المزارع المصرى؛ من عدم توفر أصناف ذات جودة عالية ،والمساهمة فى مكافحة آفات
النخيل ،باإلضافة إلى تحسين جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب ،وإيجاد حلول تسويقية ناجحة ما يؤدى إلى رفع
القيمة االقتصادية للتمور المصرية».
وأشار إلى أن هناك فكرة مشروع وطنى لتطوير زراعة النخيل بجمهورية مصر العربية لما لدولة اإلمارات من
خبرة كبيرة فى هذا المجال ،وسيتم تكريم الفائزين األوائل خالل فعاليات االفتتاح الرسمى يوم الجمعة  ٩أكتوبر
بتوزيع جوائز مقدارها عشرون ألف جنيه ،مع تقديم شهادة تقدير من جائزة خليفة الدولية لكل فائز.
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الخميس ..تنظيم المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة
األربعاء /07أكتوبر2015 /

كتبت  -إيمان منصور:
تحت رعاية طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ،ينظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار التابع لوزارة
التجارة والصناعة المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح خالل الفترة من 10 - 8
أكتوبر الجاري بالتعاون مع منظمة اليونيدو ،وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور باإلمارات في إطار المشروع
اإلقليمي لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية في استهداف األسواق الخارجية.
ووف ًقا لبيان لوزارة الصناعة اليوم االثنين تلقى مصراوي نسخة منه ،وافق الوزير على تشكيل لجنة تنظيمية
للمهرجان في إطار بروتوكول تعاون مشترك بين مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار ،وجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمور برئاسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار ،وممثلين عن جمعية تنمية سيوة
وجائزة خليفة واليونيدو.
وتعقد اللجنة اجتماعا ً دوريا ً كل أسبوعين لمتابعة تنفيذ األعمال التي يتضمنها البروتوكول والتي تشمل وضع خطط
العمل ومتابعة التنفيذ وتنظيم برنامج الندوات والمحاضرات المرافقة للمهرجان وإعداد دليل المهرجان والملف
اإلعالمي والبروشور التعريفي.
وقال الوزير إن هذا المهرجان الذي يضم منتجي ومصنعي التمور من القطاع الخاص والحكومي من جميع مناطق
الجمهورية يهدف إلى تسليط الضوء على وضع زراعة النخيل وتشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور ودعم
التحالفات التصديرية.
وأضاف أن المهرجان يهدف أيضًا إلى رفع الكفاءة المحلية في استهداف األسواق التصديرية وتقديم الدعم الفني
وتعظيم القدرة التنافسية وتحقيق االستفادة القصوى من إنتاج التمور وربط التكنولوجيا بالبيئة المحلية بالتعاون مع
المؤسسات اإلقليمية والعالمية في مجال الصناعات القائمة على التمور.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم دعوة ممثلين عن أكبر مستوردي وكبار سالسل التوزيع للتمور في العالم للمشاركة في
هذا المهرجان الدولي للتعرف عن قرب على جميع أنواع التمور المصرية التي تشتهر بها واحة سيوة للترويج
لها في األسواق الخارجية.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم معرض لعرض أجود أنواع التمور المصرية بما فيها األصناف النادرة والشتالت
النسيجية ومعدات التصنيع وتعبئة التمور وتقنيات وخدمات زراعة النخيل.
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وأوضح أنه سيتم التوعية بالجانب الصحي والقيمة الغذائية للتمور من خالل عرض أفالم متخصصة وكتب
وإصدارات علمية عن النخيل والتمور ،وسيتم تقديم عرض تراثي لمنطقة سيوة المستضيفة للمهرجان ،وتحديد
المشاكل التي تواجه تصنيع التمور ودراسة الحلول المقترحة لها.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة والمستشار الزراعي بوزارة شئون الرئاسة اإلماراتية إن
جائزة خليفة تهدف إلى تحفيز الباحثين والمزارعين في الدول النامية والمصدرين المعنيين بزراعة التمور على
المستويات المحلية واإلقليمية والدولية ودعم وتشجيع االبتكارات المتعلقة بصناعة نخيل التمر.
ولفت زايد إلى أن قرار جائزة خليفة بإقامة مهرجانها األول بواحة سيوة يأتي نتيجة كونها أشهر واحة إلنتاج التمر
في العالم.
ومن جانبها أعربت جيوفانا تشيليه ،مدير المكتب اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ،عن
أهمية المهرجان في إطار الدعم المبذول من اليونيدو لتطوير قطاع التمور في #مصر من خالل تقديم الدعم الفني
المتكامل للمنتجين والمصنعين.
كما يتيح المهرجان تبادل الزيارات الفنية والتعليمية على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،وتسهيل مشاركة صغار
المنتجين في المعارض التسويقية العالمية ،بجانب دعم المصنعين في تحسين وتطوير السالسل اإلنتاجية مما يرفع
من جودة المنتج ويزيد من قيمته التسويقية في األسواق العالمية.
وأضافت حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار أن المهرجان سيتضمن تنظيم ندوات علمية
متخصصة لتسليط الضوء على زراعة النخيل في العالم بشكل عام وفي #مصر بشكل خاص مع التركيز على
طرق مكافحة األمراض واآلفات والمعوقات التي تواجه تصنيع وتسويق التمور.
وأوضحت أنه سيتم مشاركة المزارعين المتخصصين بزراعة النخيل وخبراء وقاية النخيل من األمراض واآلفات
ومتخصصين في تصنيع وتصدير التمور وممثلين عن المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية.
وأشارت الحضري إلى أن المجلس بصفته الجهة التنفيذية للمهرجان سيتولى التنسيق اإلعالمي وإعداد قوائم
العارضين بأجنحة المعرض وتجميع النشرات والمواد العلمية التي سيتم توزيعها بالمهرجان من جهات مختلفة
ومخاطبة جميع الوزارات والجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب.
كما أنه سيتم توزيع جوائز ألفضل مزارع ،وأفضل شركة تنتج تمور ،وأفضل بحث عن تطوير التمور.
وأضاف أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي أن المركز سيقوم باستكمال
تنفيذ برنامج متكامل لتطوير قطاع انتاج وتصنيع التمور في #مصر وتعظيم القيمة المضافة.
وأوضح القاضي أن هذا التطوير سيتم من خالل رفع كفاءة الكوادر العاملة بالمصانع القائمة في منطقة سيوه وبناء
قدراتهم في تطبيق الممارسات التصنيعية والصحية الجيدة واالرتقاء بمستوى جودة وسالمة المنتجات وتقديم الدعم
الفني والتسويقي ونقل التكنولوجيا الحديثة.
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أمين عام جائزة الخليفة :سيوة أشهر واحة إلنتاج التمر في العالم
الخميس /08أكتوبر2015 /

المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة

أسامة الشريف  -محمد وحيد
أشاد أمين عام جائزة الخليفة والمستشار الزراعي بوزارة شئون الرئاسة اإلماراتية د.عبد الوهاب زايد ،بالمشاركة
الفعالة في مهرجان التمور ليصل عدد المشاركين  80مشتركا ً لعرض منتجات التمر في شكل حضاري ومنظم
وسط ساحة كبيرة بواحة سيوة وبينهم الباحثين والخبراء المصريين.
وأضاف أن سمو الشيخ منصور بن زايد أل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة أمر بتنظيم
مهرجان التمر في سيوة ألنها تعتبر من أجمل الواحات الموجودة في مصر كونها أشهر واحة إلنتاج التمر في
العالم.
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وأشاد بالمشاركة الفعالة في المهرجان وصرح بتقديم فعاليات أخري في المهرجان من خالل تنظيم  10مسابقات
للمزارعين ليعلن منها عن  10فائزين وتقدم جائزة قدرها  20الفا لكل فائز.
وأكد علي اهتمامه بالمحاضرات واللقاءات العلمية لحل مشكالت زراعة النخيل التي تقدم للمشاركين في الجائزة
من خالل محاضرين من مصر والوطن العربي  .حيث تقدم المحاضرات بقاعة كبيرة في واحة سيوة تضم عدد
المشاركين في المهرجان.
يضم المهرجان منتجي ومصنعي التمور من القطاع الخاص والحكومي من جميع مناطق الجمهورية يهدف تسليط
الضوء زراعة النخيل وتشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور ودعم التحالفات التصديرية لرفع الكفاءة المحلية في
استهداف األسواق التصديرية وتقديم الدعم الفني وتعظيم القدرة التنافسية وتحقيق االستفادة القصوى من إنتاج
التمور.
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إفتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة
الخميس /08أكتوبر2015 /

أفتتح ،اليوم الخميس،المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة ولمدة  3ايام وبرعاية وزارة الصناعة والتجارة
بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة األمارات العربية المتحدة وبحضور األمين العام لجائزة خليفة
الدولية لنخل التمر ومستشار الرئاسة لشئون الزراعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة الدكتور عبد الوهاب زايد
ومشايخ وعواقل سيوة وبعض القيادات التنفذية بالمحافظة ويشارك فى المهرجان  80شركة لصناعة منتجات
التمور وعارض لتلك المنتجات ،كما قام بعض أساتذة الجامعات المصرية والعربية بعرض بعض األبحاث فى
مجال تطوير صناعة التمور .
ومن المقرر أنه سيبدأ األفتتاح الرسمى للمهرجان غداً الجمعة بحضور وزير الصناعة والتجارة ومحافظ مطروح
اللواء عالء أبوزيد فى الثانية ونصف ظهراً بقاعة المؤتمرات بنادى القوات المسلحة بمدينة سيوة.
وسيتم توزيع جوائز ألفضل مزارع و أفضل شركة تنتج التمور و أفضل بحث عت تطوير التمور .
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بدء فعاليات المهرجان األول للتمور المصرية في سيوة
الخميس /08أكتوبر2015 /

المهرجان األول للتمور المصرية في سيوة
محمد الجندى

ينظم مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار ،التابع لوزارة التجارة والصناعة ،تحت رعاية الوزير طارق قابيل،
واللواء عالء فتحي أبو زيد ،محافظ مطروح ،المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة ،خالل الفترة من
اليوم الخميس وحتى  10أكتوبر الجاري ،بالتعاون مع منظمة اليونيدو وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور
باإلمارات.
يأتي ذلك في إطار المشروع اإلقليمي لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية في استهداف األسواق
الخارجية.
وأكدت منال شحاتة ،مدير تنمية القرية بديوان محافظة مطروح ،أن الهدف من إقامة المهرجان هو تقديم الدعم
الفني والتسويقي للتمور بسيوة ،نظرً ا لتميزها بجودة عالية وإنتاج ضخم.
وأضافت "شحاتة" أنه سيتم إقامة معرض لجميع أنواع التمور ،وإقامة ورش عمل بمصنع الصناعات الحرفية
بالواحة ،إللقاء الضوء على تقنيات الزراعة والتصنيع والتغليف للتمور ،إضافة إلى تقديم عروض فنية على مسرح
ثقافة سيوة لفرقة سيوة للفنون الشعبية.
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من جانبه ،أكد محافظ مطروح ترحيبه بإقامة المهرجان األول للتمور بالمحافظة ،الف ًتا إلى أن المهرجان يمثل نقله
كبيرة في التسويق والترويج للتمور بواحة سيوة التي تتميز بأفضل أنواع التمور على مستوى العالم ولكن ينقصها
التسويق والترويج لها بشكل أفضل في األسواق العالمية.
ودعت المحافظة أكبر  10مستوردين للتمور بالعالم لحضور لمهرجان ،للتعرف عن قرب على جميع أنواع التمور
التي تشتهر بها واحة سيوة للترويج والتسويق للتمور في األسواق العالمية.
وقال المحافظ إنه سيتم توزيع جوائز ألفضل مزارع وأفضل شركة تنتج تمور وأفضل بحث عن تطوير التمور
مضي ًفا أن الهدف من إقامة المهرجان الترويج لواحة سيوة سياحيًا ،لتنشيط السياحة وجذب المزيد من السائحين
األجانب وذلك بإقامة سياحة المهرجانات بالتنسيق مع األجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.
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بالصور ..اليوم انطالق فعاليات مهرجان التمور األول في سيوة
الخميس /08أكتوبر2015 /

بسمة علي
ينطلق اليوم  ،المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة ،خالل الفترة من اليوم الخميس وحتى  10أكتوبر
الجاري ،بالتعاون مع منظمة اليونيدو وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور باإلمارات.
يأتي ذلك في إطار المشروع اإلقليمي لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية في استهداف األسواق
الخارجية.
وأكدت منال شحاتة ،مدير تنمية القرية بديوان محافظة مطروح في تصريح لها ،أن الهدف من إقامة المهرجان
هو تقديم الدعم الفني والتسويقي للتمور بسيوة ،نظرً ا لتميزها بجودة عالية وإنتاج ضخم.
وأضافت “شحاتة” أنه سيتم إقامة معرض لجميع أنواع التمور ،وإقامة ورش عمل بمصنع الصناعات الحرفية
بالواحة ،إللقاء الضوء على تقنيات الزراعة والتصنيع والتغليف للتمور ،إضافة إلى تقديم عروض فنية على مسرح
ثقافة سيوة لفرقة سيوة للفنون الشعبية.
ومن جانبه اكد ،محافظ مطروح ،أنه يرحب بإقامة المهرجان ،الذى يحضره أكبر  10مستوردين بالعالم ،ألنه
يمثل نقله كبيرة فى التسويق والترويج للتمور بواحة سيوة ،التى تتميز بأفضل أنواع التمور على مستوى العالم.
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ويهدف المهرجان لتسليط الضوء على مشكالت المزارعين بالواحة ،وخاصة التمور ،للتسويق بالشكل الجيد ،كما
يهدف إلى الترويج لواحة سيوة سياحيًا لتنشيط السياحة وجذب المزيد من السائحين األجانب ،وذلك بإقامة سياحة
المهرجانات بالتنسيق مع األجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.
ومن المقرر أن تشهد نهاية المهرجان ،توزيع جوائز ألفضل مزارع وأفضل شركة إنتاج تمور ،وأفضل بحث عن
تطوير التمور ،إلى جانب إقامة معرض لجميع أنواع التمور وإقامة ورش عمل بمصنع الصناعات الحرفية بسيوة.
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قابيل :مصر تحتل المركز األول عالم ًيا فى إنتاج التمور
الجمعة /09أكتوبر2015 /

محمد مصطفى حافظ
أكد المهندس طارق قابيل ،وزير التجارة والصناعة ،على أهمية توفير الدعم الالزم لقطاع صناعة التمور
لالرتقاء بمستويات الجودة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته بهدف زيادة معدالت تصدير التمور المصرية
لألسواق الدولية وتنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور والتى تشمل صناعات غذائية وصناعة األخشاب،
باإلضافة الى العديد من الصناعات اإلبداعية وتوفير العديد من فرص العمل ،مؤكدا أن مصر تحتل المركز
األول عالميا فى إنتاج التمور حيث بلغ حجم االنتاج فى عام  2013حوالى  1,5مليون طن .
جاء ذلك خالل كلمة الوزير -والتى ألقتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا
واالبتكار  -فى افتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح  ،والذى ينظمه المجلس
بالتعاون مع منظمة اليونيدو بالقاهرة ،وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة،
وذلك فى اطار المشروع اإلقليمى لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية فى استهداف األسواق
الخارجية
وقد شارك فى اإلفتتاح عالء أبوزيد محافظ مرسى مطروح ،والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمور ،والسيدة جيوفانا تشيليه ،رئيس مكتب منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالقاهرة.
وقال الوزير :إن المهرجان يعد خطوة هامة نحو تطوير قطاع التمور وتأهيله للمنافسة عالميا ،مما سيساعد
على زيادة معدالت التصدير وفتح اسواق جديدة ،وتشجيع ريادة األعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،كما يعد انطالقة جديدة لقطاع صناعة التمور ودورها فى دعم وتطوير القطاعات الصناعية
الواعدة وعلى رأسها قطاع إنتاج وتصنيع التمور والذى يمكن أن يساهم فى تحقيق طفرة فى الصادرات
المصرية ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .
وأضاف أن المهرجان قد أقيم بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين مصر ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة
واإلمارات ممثلة فى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بمشاركة اليونيدو كشريك استراتيجى ،وذلك بهدف نقل
الدعم الفنى والتمويلى لنقل الخبرات والمعرفة التكنولوجية الحديثة فى مجال انتاج وتصنيع التمور وقد تم
اختيار واحة سيوة ليقام بها المهرجان األول للتمور المصرية ،وذلك بسبب الموقع الجغرافى المميز وتنوع
وجودة أصناف النخيل والتمور ،مما يجعلها مدينة نموذجية؛ ليقام بها هذا المهرجان .
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وأشار الوزير إلى أن دعم وتطوير القطاعات الصناعية الحيوية التى يقوم عليها عدد كبير من المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،والتى تمتلك فيها مصر قدرات تصديرية كبيرة هو أحد العناصر فى منظومة التنافسية
كى تصبح مصر دولة رائدة صناعيا فى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ولتحقيق االندماج فى االقتصاد
العالمي .
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قابيل :مصر تحتل المركز األول عالميا في إنتاج التمور
الجمعة /09أكتوبر2015 /

القاهرة  -وائل المزيكي
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أهمية توفير الدعم الالزم لقطاع صناعة التمور لالرتقاء
بمستويات الجودة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته بهدف زيادة معدالت تصدير التمور المصرية لألسواق
الدولية وتنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور والتي تشمل صناعات غذائية وصناعة األخشاب باإلضافة
إلى العديد من الصناعات اإلبداعية وتوفير العديد من فرص العمل  ،الفتا إلى أن مصر تحتل المركز األول
عالميا في إنتاج التمور ،حيث بلغ حجم اإلنتاج في عام  2013حوالي  1,5مليون طن.
وأشار إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنفيذ عدد من البرامج لتطوير سالسل القيمة لهذا القطاع مع التركيز
على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة في كافة عمليات إنتاج وتصنيع التمور ودعم المنتج
المصري في مراحل تسويق المنتج وعقد شراكات تجارية مع المستوردين بالخارج وأهمية تشجيع القطاع
الخاص وضخ استثمارات جديدة ودعم ريادة األعمال من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة
المضافة العالية والقائمة على نخيل التمور.
جاء ذلك خالل كلمة الوزير ،والتي ألقتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا
واالبتكار  -في افتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بسيوه بمحافظة مطروح والذي ينظمه مجلس الصناعة
للتكنولوجيا واالبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة خالل الفترة من  8وحتى  10أكتوبر بالتعاون مع
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منظمة اليونيدو بالقاهرة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك في إطار
المشروع اإلقليمي لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية فى استهداف األسواق الخارجية.
وشارك في االفتتاح عالء أبوزيد محافظ مرسى مطروح والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمور وجيوفانا تشيليه رئيس مكتب منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالقاهرة إلى جانب
عدد كبير من خبراء زراعة وانتاج النخيل ومتخصصون فى مجال تصنيع وتصدير التمور باإلضافة إلى ممثلي
المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات المانحة الدولية.
كما وجه الوزير خالل كلمته شكره للجانب اإلماراتي وباألخص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة وسمو الشيخ نهيان مبارك نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية
المجتمع ( رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة ) على دعمهم لهذا المهرجان وإنجاحه وهو ما يؤكد على أهمية
التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين في تنمية قطاع صناعة التمور في مصر.
وقال الوزير أن المهرجان يعد خطوة هامة نحو تطوير قطاع التمور وتأهيله للمنافسة عالميا مما سيساعد على
زيادة معدالت التصدير وفتح أسواق جديدة  ،وتشجيع ريادة األعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة  ،كما يعد انطالقة جديدة لقطاع صناعة التمور ودورها فى دعم وتطوير القطاعات الصناعية
الواعدة وعلى رأسها قطاع إنتاج وتصنيع التمور والذي يمكن أن يساهم في تحقيق طفرة في الصادرات
المصرية ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف قابيل أن هذا المهرجان قد أقيم بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين مصر ممثلة في وزارة التجارة
والصناعة واإلمارات ممثلة في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بمشاركة اليونيدو كشريك استراتيجي وذلك
بهدف نقل الدعم الفني والتمويلي لنقل الخبرات والمعرفة التكنولوجية الحديثة في مجال إنتاج وتصنيع التمور،
وقد تم اختيار واحة سيوة ليقام بها المهرجان األول للتمور المصرية ،وذلك بسبب الموقع الجغرافي المميز
وتنوع وجودة أصناف النخيل ،مما يجعلها مدينة نموذجية ليقام بها هذا المهرجان.
وأعربت جيوفانا تشيليه ،مدير المكتب اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ،عن أهمية
المهرجان في إطار الدعم المبذول من اليونيدو لتطوير قطاع التمور في مصر من خالل تقديم الدعم الفني
المتكامل للمنتجين والمصنعين ،وتبادل الزيارات الفنية والتعليمية على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،وتسهيل
مشاركة صغار المنتجين في المعارض التسويقية العالمية ،باإلضافة إلى دعم المصنعين في تحسين وتطوير
السالسل اإلنتاجية مما يرفع من جودة المنتج ويزيد من قيمته التسويقية في األسواق العالمية.
وأكد عالء أبو زيد محافظ مطروح ترحيبه بإقامة المهرجان األول للتمور بواحة سيوه حيث يمثل المهرجان
نقلة كبيرة فى التسويق والترويج للتمور بواحة سيوه التي تتميز بأفضل أنواع التمور على مستوى العالم ولكن
ينقصها التسويق والترويج لها بشكل أفضل فى األسواق العالمية  ،الفتا إلى أن دعوة اكبر مستوردين للتمور
في العالم لحضور المهرجان فرصة كبيرة للتعرف عن قرب على جميع أنواع التمور التي تشتهر بها واحة
سيوه للترويج والتسويق للتمور في األسواق العالمية.
وأشارت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار أن فعاليات المهرجان تشمل
االطالع على أجود أصناف التمور المصرية  ،بما فيها األصناف النادرة ،وتحديد المشاكل التي تواجه إنتاج
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وتصنيع التمور ودراسة الحلول المقترحة لها وعرض معدات تصنيع وتعبئة التمور ،وتقنيات وخدمات زراعة
النخيل ،باإلضافة إلى التوعية بالجانب الصحي والقيمة الغذائية للتمور.
كما ستقام مسابقة للمشاركين بالمهرجان وذلك على حسب عشرة فئات منها – أفضل بحث لتطوير زراعة
النخيل – أفضل تقنيات مستخدمة – أفضل منتج للتمور – أفضل مصنع وبيت تعبئة – أفضل عبوات تعبئة
وتغليف – ويحصل كل فائز على شهادة تقديرية ومبلغ مالي  20.000جنية مصري من جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر  ،كما أن المهرجان سيقام سنويا ً في محافظات مختلفة ،وذلك بغرض تطوير قطاع نخيل التمور
ووضع أهداف لتقييم وقياس مدى تطور هذا القطاع وذلك من خالل تقييم حجم صادراته.
ولفتت أيضا إلى أن من ضمن فعاليات المهرجان إقامة ندوات علمية يلقيها لفيف من الخبراء الدوليين العاملين
بالرابطة الدولية للنخيل وأيضا خبراء من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ويتم من خاللهم إعطاءهم
التوصيات سواء الخاصة بزراعة نخيل التمر أو الخاصة بإنتاج وتصنيع التمور ،وذلك بهدف تطوير وإدخال
التكنولوجيا الحديثة في زراعة وإنتاج التمور ،الفتة إلى أن عدد العارضين المشاركين فى هذا المهرجان بلغ
 113عارض فى مختلف المجاالت والصناعات المرتبطة بصناعة التمور.
كما أضاف الدكتور أمجد القاضي رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي أن المركز
سيقوم بتنفيذ برنامج متكامل لتطوير قطاع إنتاج وتصنيع التمور من خالل رفع كفاءة الكوادر العاملة بالمصانع
القائمة في منطقة سيوه وبناء قدراتهم في تطبيق الممارسات التصنيعية الجديدة ،كما سيشمل البرنامج تقديم
الدعم الفني والتسويقي لمجموعة من شباب رواد األعمال والخريجين لمساعداتهم على تنفيذ مشروعات ناجحة
في هذا المجال .
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بمتوسط  1.5مليون طن سنويا..
وزير التجارة :مصر تحتل المركز األول عالميا ً فى إنتاج التمور
الجمعة /09أكتوبر2015 /

كتبت سماح لبيب
أكد المهندس طارق قابيل ،وزير التجارة والصناعة ،أهمية توفير الدعم الالزم لقطاع صناعة التمور لالرتقاء
بمستويات الجودة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته ،بهدف زيادة معدالت تصدير التمور المصرية لألسواق
الدولية ،وتنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور ،والتى تشمل صناعات غذائية وصناعة األخشاب،
باإلضافة إلى العديد من الصناعات اإلبداعية وتوفير العديد من فرص العمل ،الفتا إلى أن مصر تحتل المركز
األول عالميا ً فى إنتاج التمور ،وبلغ حجم اإلنتاج عام  2013حوالى  1,5مليون طن.
وأشار "قابيل" ،فى بيان له اليوم ،إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنفيذ عدد من البرامج لتطوير سالسل
القيمة لهذا القطاع ،مع التركيز على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة فى كافة عمليات
إنتاج وتصنيع التمور ،ودعم المنتج المصرى فى مراحل تسويق المنتج ،وعقد شراكات تجارية مع المستوردين
بالخارج ،وأهمية تشجيع القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة ودعم ريادة األعمال من خالل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة العالية والقائمة على نخيل التمور.
جاء ذلك خالل كلمة الوزير ،والتى ألقتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا
واالبتكار فى افتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح ،والذى ينظمه مجلس الصناعة
للتكنولوجيا واالبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة خالل الفترة من  8وحتى  10أكتوبر بالتعاون مع منظمة
اليونيدو بالقاهرة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،فى إطار المشروع
اإلقليمى لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية فى استهداف األسواق الخارجية.
ووجه الوزير ،خالل كلمته ،الشكر للجانب اإلماراتى ،وباألخص الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة والشيخ نهيان مبارك نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع (رئيس
مجلس أمناء جائزة خليفة) ،على دعمهم لهذا المهرجان وإنجاحه ،وهو ما يؤكد أهمية التعاون المثمر بين
البلدين الشقيقين فى تنمية قطاع صناعة التمور فى مصر .وأضاف "قابيل" ،أن هذا المهرجان أقيم بنا ًء على
بروتوكول التعاون الموقع بين مصر ،ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة ،واإلمارات ممثلة فى جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر بمشاركة اليونيدو كشريك استراتيجى ،بهدف نقل الدعم الفنى والتمويلى لنقل الخبرات
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والمعرفة التكنولوجية الحديثة فى مجال إنتاج وتصنيع التمور ،وتم اختيار واحة سيوة ليقام بها المهرجان
األول للتمور المصرية بسبب الموقع الجغرافى المميز وتنوع وجودة أصناف النخيل والتمور مما يجعلها مدينة
نموذجية ليقام بها هذا المهرجان.
وأشار الوزير إلى أن دعم وتطوير القطاعات الصناعية الحيوية ،التى يقوم عليها عدد كبير من المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،وتمتلك فيها مصر قدرات تصديرية كبيرة ،هو أحد العناصر فى منظومة التنافسية كى
تصبح مصر دولة رائدة صناعيا فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ولتحقيق االندماج فى االقتصاد
العالمى.
وأوضحت المهندسة حنان الحضرى ،مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار ،أن فعاليات المهرجان
تشمل االطالع على أجود أصناف التمور المصرية ،بما فيها األصناف النادرة ،وتحديد المشاكل التى تواجه
إنتاج وتصنيع التمور ودراسة الحلول المقترحة لها وعرض معدات تصنيع وتعبئة التمور وتقنيات وخدمات
زراعة النخيل ،باإلضافة إلى التوعية بالجانب الصحى والقيمة الغذائية للتمور.

45

وزير التجارة :مصر األولى عالم ًيا في انتاج التمور
الجمعة /09أكتوبر2015 /

قال المهندس طارق قابيل ،وزير التجارة والصناعة ،إن مصر تحتل المركز األول عالميا في إنتاج التمور ،
حيث بلغ حجم اإلنتاج عام  2013حوالى  5.1مليون طن.
وأكد الوزير ،في بيان ،الجمعة ،أهمية توفير الدعم الالزم لقطاع صناعة التمور؛ لالرتقاء بمستويات الجودة
وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته بهدف زيادة معدالت تصدير التمور المصرية لألسواق الدولية ،مشددا على
ضرورة تنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور ،وتشمل صناعات غذائية وصناعة األخشاب ،باإلضافة
إلى العديد من الصناعات اإلبداعية وتوفير العديد من فرص العمل.
وأشار ،إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنفيذ عدد من البرامج؛ لتطوير سالسل القيمة للقطاع مع التركيز
على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة ،والممارسات الجيدة في كافة عمليات إنتاج وتصنيع التمور ودعم
المنتج المصري في مراحل تسويقه ،وعقد شراكات تجارية مع المستوردين بالخارج وأهمية تشجيع القطاع
الخاص وضخ استثمارات جديدة ،ودعم ريادة األعمال من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة
المضافة العالية والقائمة على نخيل التمور.
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طارق قابيل" مصر األول عالم ًيا في إنتاج التمور
الجمعة /09أكتوبر2015 /

وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل
صرح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ،بأن مصر تحتل المركز األول عالميًا فى إنتاج التمور،
حيث بلغ حجم اإلنتاج فى عام  2013نحو 5ر 1مليون طن.
وأكد الوزير أهمية توفير الدعم الالزم لقطاع صناعة التمور؛ لالرتقاء بمستويات الجودة وتعظيم القيمة المضافة
لمنتجاته بهدف زيادة معدالت تصدير التمور المصرية لألسواق الدولية ،مشددا على ضرورة تنمية الصناعات
القائمة على نخيل التمور والتى تشمل صناعات غذائية وصناعة األخشاب ،باإلضافة إلى العديد من الصناعات
اإلبداعية وتوفير العديد من فرص العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنفيذ عدد من البرامج؛ لتطوير سالسل القيمة لهذا القطاع مع التركيز
على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة فى كافة عمليات إنتاج وتصنيع التمور ودعم
المنتج المصري في مراحل تسويق المنتج وعقد شراكات تجارية مع المستوردين بالخارج وأهمية تشجيع
القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة ودعم ريادة األعمال من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات
القيمة المضافة العالية والقائمة على نخيل التمور.
جاء ذلك خالل كلمة الوزير ،والتي ألقتها نيابة عنه مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار المهندسة
حنان الحضرى في افتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح ،والذي ينظمه مجلس
الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة ،خالل الفترة من  8وحتى  10أكتوبر ،بالتعاون
مع منظمة اليونيدو بالقاهرة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

47

ويأتي المؤتمر في إطار المشروع اإلقليمى لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية فى استهداف
األسواق الخارجية.
ووجه الوزير شكره للجانب اإلماراتى والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
شئون الرئاسة والشيخ نهيان مبارك نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع (رئيس مجلس أمناء جائزة
خليفة) على دعم هذا المهرجان وإنجاحه ،وهو ما يؤكد على أهمية التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين فى
تنمية قطاع صناعة التمور فى مصر.
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وزير التجارة :مصر األولى عالميا في إنتاج التمور
الجمعة /09أكتوبر2015 /

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن مصر تحتل المركز األول عالميا فى إنتاج التمور،
حيث بلغ حجم اإلنتاج فى عام  2013حوالى 5ر 1مليون طن.
وأكد الوزير  -في بيان اليوم الجمعة  -أهمية توفير الدعم الالزم لقطاع صناعة التمور؛ لالرتقاء بمستويات
الجودة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته بهدف زيادة معدالت تصدير التمور المصرية لألسواق الدولية ،مشددا
على ضرورة تنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور والتى تشمل صناعات غذائية وصناعة األخشاب
باإلضافة الى العديد من الصناعات اإلبداعية وتوفير العديد من فرص العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنفيذ عدد من البرامج؛ لتطوير سالسل القيمة لهذا القطاع مع التركيز
على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة فى كافة عمليات إنتاج وتصنيع التمور ودعم
المنتج المصري في مراحل تسويق المنتج وعقد شراكات تجارية مع المستوردين بالخارج وأهمية تشجيع
القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة ودعم ريادة األعمال من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات
القيمة المضافة العالية والقائمة على نخيل التمور.
جاء ذلك خالل كلمة الوزير ،والتي ألقتها نيابة عنه مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار المهندسة
حنان الحضرى في افتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح ،والذي ينظمه مجلس
الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة خالل الفترة من  8وحتى  10أكتوبر بالتعاون
مع منظمة اليونيدو بالقاهرة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
ويأتي المؤتمر في إطار المشروع اإلقليمى لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية فى استهداف
األسواق الخارجية.
ووجه الوزير  -خالل كلمته  -شكره للجانب اإلماراتى والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير شئون الرئاسة والشيخ نهيان مبارك نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع (رئيس
مجلس أمناء جائزة خليفة) على دعم هذا المهرجان وإنجاحه ،وهو ما يؤكد على أهمية التعاون المثمر بين
البلدين الشقيقين فى تنمية قطاع صناعة التمور فى مصر.
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انطالق المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة
الجمعة /09أكتوبر2015 /

أ ش أ:
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ،أهمية توفير الدعم الالزم لقطاع صناعة التمور لإلرتقاء
بمستويات الجودة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته ،بهدف زيادة معدالت تصدير التمور المصرية لألسواق
الدولية ،وتنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور والتى تشمل ،صناعات غذائية وصناعة األخشاب،
باإلضافة إلى العديد من الصناعات اإلبداعية ،وتوفير العديد من فرص العمل  ،الفتا إلى أن مصر تحتل المركز
األول عالميا فى إنتاج التمور إذ بلغ حجم اإلنتاج فى عام  2013حوالى  1,5مليون طن.
وأشار إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنفيذ عدد من البرامج ،لتطوير سالسل القيمة لهذا القطاع مع التركيز
على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة ،والممارسات الجيدة فى عمليات إنتاج وتصنيع التمور ودعم المنتج
المصرى فى مراحل تسويق المنتج ،وعقد شراكات تجارية مع المستوردين بالخارج وأهمية تشجيع القطاع
الخاص ،وضخ استثمارات جديدة ودعم ريادة األعمال من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة
المضافة العالية والقائمة على نخيل التمور.
جاء ذلك خالل كلمة الوزيراليوم الجمعة - ،والتى ألقتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس
الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار  -فى افتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح والذى
ينظمه مجلس الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة ،خالل الفترة من  8وحتى 10
أكتوبر ،بالتعاون مع منظمة اليونيدو بالقاهرة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وذلك فى اطار المشروع اإلقليمى لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية فى استهداف
األسواق الخارجية.
وقد شارك فى اإلفتتاح عالء أبوزيد محافظ مرسى مطروح ،والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمور ،وجيوفانا تشيليه رئيس مكتب منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالقاهرة ،إلى
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جانب عدد كبير من خبراء زراعة وانتاج النخيل ومتخصصون فى مجال تصنيع وتصدير التمور ،باإلضافة
إلى ممثلى المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات المانحة الدولية.
و وجه الوزير خالل كلمته شكره للجانب اإلماراتى وباألخص الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء ،ووزير شئون الرئاسة وسمو الشيخ نهيان مبارك نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع
( رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة ) على دعمهم لهذا المهرجان ،وإنجاحه وهو ما يؤكد على أهمية التعاون
المثمر بين البلدين الشقيقين فى تنمية قطاع صناعة التمور فى مصر.
وقال الوزير إن المهرجان يعد خطوة هامة نحو تطوير قطاع التمور وتأهيله للمنافسة عالميا ،مما سيساعد على
زيادة معدالت التصدير وفتح اسواق جديدة  ،وتشجيع ريادة األعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة  ،كما يعد انطالقة جديدة لقطاع صناعة التمور ،ودورها فى دعم وتطوير القطاعات الصناعية
الواعدة وعلى رأسها قطاع إنتاج وتصنيع التمور والذى يمكن أن يساهم فى تحقيق طفرة فى الصادرات
المصرية ،ويوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف قابيل أن هذا المهرجان قد أقيم بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين مصر ،ممثلة فى وزارة التجارة
والصناعة واإلمارات ،ممثلة فى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،بمشاركة اليونيدو كشريك استراتيجى وذلك
بهدف نقل الدعم الفنى والتمويلى لنقل الخبرات والمعرفة التكنولوجية الحديثة فى مجال إنتاج وتصنيع التمور،
وقد تم اختيار واحة سيوة ليقام بها المهرجان األول للتمور المصرية ،وذلك بسبب الموقع الجغرافى المميز
وتنوع وجودة أصناف النخيل والتمور مما يجعلها مدينة نموذجية ليقام بها هذا المهرجان.
وأشار الوزير إلى أن دعم وتطوير القطاعات الصناعية الحيوية التى يقوم عليها عدد كبير من المشروعات
الصغيرة والمتوسطة والتى تمتلك فيها مصر قدرات تصديرية كبيرة هو أحد العناصر فى منظومة التنافسية،
كى تصبح مصر دولة رائدة صناعيا فى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ولتحقيق االندماج فى االقتصاد
العالمى .
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،أن رعاية ودعم جائزة
خليفة لهذا المهرجان جاءت بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير شئون الرئاسة وذلك تأكيداً على العالقات الوطيدة التى تربط البلدين ،وأيضا لتعزيز التعاون المشترك
فى دعم القطاع الزراعى ،خاصة فى مجال نخيل التمر والذى تتبناه جائزة خليفة الدولية ،بهدف تطوير هذا
القطاع واإلرتقاء به على المستوى العربى والدولى زراعة وإنتاجا وتسويقا.
ولفت إلى أن جائزة خليفة قررت دعم إقامة هذا المهرجان سنويا ،تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المصرى
كمهرجان جوائز وطنية لقطاع نخيل التمر على أن يقام بواحة سيوة فى اكتوبر من كل عام .
كما أعربت جيوفانا تشيليه ،مدير المكتب اإلقليمى لمنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ،عن أهمية
المهرجان فى إطار الدعم المبذول من اليونيدو لتطوير قطاع التمور فى مصر من خالل تقديم الدعم الفنى
المتكامل للمنتجين والمصنعين ،وتبادل الزيارات الفنية والتعليمية على الصعيدين اإلقليمى والدولى ،وتسهيل
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مشاركة صغار المنتجين فى المعارض التسويقية العالمية ،باإلضافة الى دعم المصنعين فى تحسين وتطوير
السالسل اإلنتاجية مما يرفع من جودة المنتج ويزيد من قيمته التسويقية فى األسواق العالمية.
وأكد عالء أبو زيد محافظ مطروح ترحيبه بإقامة المهرجان االول للتمور بواحة سيوة حيث يمثل المهرجان
نقلة كبيرة فى التسويق والترويج للتمور بواحة سيوة التى تتميز بأفضا أنواع التمور على مستوى العالم ولكن
ينقصها التسويق والترويج لها بشكل أفضل فى األسواق العالمية  ،الفتا إلى أن دعوة اكبر مستوردين للتمور
فى العالم لحضور المهرجان فرصة كبيرة للتعرف عن قرب على جميع انواع التمور التى تشتهر بها واحة
سيوة للترويج والتسويق للتمور فى األسواق العالمية.
وقال إن المهرجان يعد أيضا فرصة كبيرة للترويج لواحة سيوة سياحيا لتنشيط السياحة وجذب المزيد من
السائحين .
وأشارت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار ،إلى أن فعاليات المهرجان
تشمل االطالع على اجود اصناف التمور المصرية  ،بما فيها األصناف النادرة ،وتحديد المشاكل التى تواجه
إنتاج وتصنيع التمور ودراسة الحلول المقترحة لها وعرض معدات تصنيع وتعبئة التمور ،وتقنيات وخدمات
زراعة النخيل ،باإلضافة إلى التوعية بالجانب الصحى والقيمة الغذائية للتمور  ،كما ستقام مسابقة للمشاركين
بالمهرجان وذلك على حسب عشرة فئات منها – أفضل بحث لتطوير زراعة النخيل – أفضل تقنيات مستخدمة
– أفضل منتج للتمور – أفضل مصنع وبيت تعبئة – أفضل عبوات تعبئة وتغليف – ويحصل كل فائز على
شهادة تقديرية ومبلغ مالى  20.000جنيه مصرى من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر  ،كما أن المهرجان
سيقام سنويا ً فى محافظات مختلفة ،وذلك بغرض تطوير قطاع نخيل التمور ووضع أهداف لتقييم وقياس مدى
تطور هذا القطاع وذلك من خالل تقييم حجم صادراته.
ولفتت أيضا ً إلى أن من ضمن فعاليات المهرجان ،إقامة ندوات علمية يلقيها لفيف من الخبراء الدوليين العاملين
بالرابطة الدولية للنخيل ،وأيضا ً خبراء من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،ويتم من خاللهم إعطاء أهم
التوصيات سواء الخاصة بزراعة نخيل التمر أو الخاصة بإنتاج وتصنيع التمور ،وذلك بهدف تطوير وإدخال
التكنولوجيا الحديثة فى زراعة وإنتاج التمور ،موضحة أن عدد العارضين المشاركين فى هذا المهرجان بلغ
 113عارضا فى مختلف المجاالت والصناعات المرتبطة بصناعة التمور.
وأكد الدكتور أمجد القاضى رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى ،أن المركز سيقوم
بتنفيذ برنامج متكامل لتطوير قطاع إنتاج وتصنيع التمور ،من خالل رفع كفاءة الكوادر العاملة بالمصانع القائمة
فى منطقة سيوة ،وبناء قدراتهم فى تطبيق الممارسات التصنيعية الجديدة  ،كما سيشمل البرنامج تقديم الدعم
الفنى والتسويقى لمجموعة من شباب رواد األعمال والخريجين لمساعداتهم على تنفيذ مشروعات ناجحة فى
هذا المجال.
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تكنولوجيا االبتكار :برنامج متكامل لتطوير قطاع تصنيع التمور
الجمعة /09أكتوبر2015 /

آيات الموافى
أكدت المهندسة حنان الحضري  -مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار  -أن فعاليات المهرجان األول
للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح ،الذي نظمه المجلس ،تشمل االطالع على أجود أصناف التمور
المصرية ،بما فيها األصناف النادرة ،وتحديد المشاكل التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور ،ودراسة الحلول
المقترحة لها ،وعرض معدات تصنيع وتعبئة التمور ،وتقنيات وخدمات زراعة النخيل ،باإلضافة إلى التوعية
بالجانب الصحي والقيمة الغذائية للتمور.
جاء ذلك خالل مشاركتها في افتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح ،الذي ينظمه
مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة خالل الفترة من  8إلى  10أكتوبر
الجاري ،بالتعاون مع منظمة اليونيدو بالقاهرة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وذلك في إطار المشروع اإلقليمي لدعم التحالفات التصديرية.
وأشارت إلى أنه ستقام مسابقة للمشاركين بالمهرجان ،وذلك في مجاالت :أفضل بحث لتطوير زراعة النخيل
– أفضل تقنيات مستخدمة – أفضل منتج للتمور – أفضل مصنع وبيت تعبئة – أفضل عبوات تعبئة وتغليف
– ويحصل كل فائز على شهادة تقديرية ومبلغ  20ألف جنيه مصري من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.
وقالت" :المهرجان سيقام سنويًا في محافظات مختلفة ،وذلك بغرض تطوير قطاع نخيل التمور ،ووضع أهداف
لتقييم وقياس مدى تطور هذا القطاع ،وذلك من خالل تقييم حجم صادراته".
تجدر اإلشارة إلى أن فعاليات المهرجان تتضمن إقامة ندوات علمية يلقيها لفيف من الخبراء الدوليين العاملين
بالرابطة الدولية للنخيل ،وأيضً ا خبراء من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،ويتم من خاللهم إعطاء أهم
التوصيات سواء الخاصة بزراعة نخيل التمر أو الخاصة بإنتاج وتصنيع التمور ،وذلك بهدف تطوير وإدخال
التكنولوجيا الحديثة في زراعة وإنتاج التمور ،الفتة إلى أن عدد العارضين المشاركين في هذا المهرجان بلغ
 113عارضا في مختلف المجاالت والصناعات المرتبطة بصناعة التمور.
من جانبه أكد الدكتور أمجد القاضي  -رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي  -أن
المركز سيقوم بتنفيذ برنامج متكامل لتطوير قطاع إنتاج وتصنيع التمور ،من خالل رفع كفاءة الكوادر العاملة
بالمصانع القائمة في منطقة سيوة ،وبناء قدراتهم في تطبيق الممارسات التصنيعية الجديدة.
وقال" :يقدم البرنامج الدعم الفني والتسويقي لمجموعة من شباب رواد األعمال والخريجين؛ لمساعدتهم على
تنفيذ مشروعات ناجحة في هذا المجال".
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محافظ مطروح :مهرجان التمور نقلة كبيرة لـ«سيوة»
الجمعة /09أكتوبر2015 /

آيات الموافى
أكد عالء أبو زيد محافظ مطروح ،ترحيبه بإقامة المهرجان األول للتمور بواحة سيوة ،حيث يمثل المهرجان
نقلة كبيرة في التسويق والترويج للتمور بواحة سيوة التي تتميز بأفضل أنواع التمور على مستوى العالم،ولكن
ينقصها التسويق والترويج لها بشكل أفضل في األسواق العالمية.
جاء ذلك خالل مشاركته في افتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح والذي ينظمه
مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة ،بالتعاون مع منظمة اليونيدو بالقاهرة
وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك في إطار المشروع اإلقليمى لدعم
التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية في استهداف األسواق الخارجية.
وأشار «أبو زيد» إلى أن دعوة أكبر مستوردين للتمور في العالم لحضور المهرجان فرصة كبيرة للتعرف
عن قرب على جميع أنواع التمور التي تشتهر بها واحة سيوة للترويج والتسويق للتمور في األسواق العالمية.
وقال إن المهرجان يعد أيضا فرصة كبيرة للترويج لواحة سيوة سياحيا لتنشيط السياحة وجذب المزيد من
السائحين.
شارك في افتتاح المهرجان الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور ،وجيوفانا
تشيليه رئيس مكتب منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالقاهرة ،إلى جانب عدد كبير من خبراء زراعة
وإنتاج النخيل،ومتخصصون في مجال تصنيع وتصدير التمور ،باإلضافة إلى ممثلى المؤسسات العلمية
والبحثية والمنظمات والهيئات المانحة الدولية.
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«الصناعة» :دعم صناعة التمور لالرتقاء بمستويات الجودة
الجمعة /09أكتوبر2015 /

آيات الموافى
أكد المهندس طارق قابيل  -وزير التجارة والصناعة  -على أهمية توفير الدعم الالزم لقطاع صناعة التمور؛
لالرتقاء بمستويات الجودة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته؛ بهدف زيادة معدالت تصدير التمور المصرية
لألسواق الدولية ،وتنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور ،التي تشمل صناعات غذائية وصناعة األخشاب،
باإلضافة إلى العديد من الصناعات اإلبداعية ،وتوفير العديد من فرص العمل ،الفتا إلى أن مصر تحتل المركز
األول عالميا في إنتاج التمور؛ حيث بلغ حجم اإلنتاج في عام  2013نحو  1.5مليون طن.
وأشار «قابيل»  -في تصريحات صحفية ،اليوم الجمعة  -إلى أن «الصناعة» تولي أهمية كبيرة لتنفيذ عدد
من البرامج لتطوير سالسل القيمة لهذا القطاع ،مع التركيز على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة
والممارسات الجيدة في كل عمليات إنتاج وتصنيع التمور ،ودعم المنتج المصري في مراحل تسويق المنتج،
وعقد شراكات تجارية مع المستوردين بالخارج ،وأهمية تشجيع القطاع الخاص ،وضخ استثمارات جديدة،
ودعم ريادة األعمال من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة العالية والقائمة على
نخيل التمور.
جاء ذلك خالل كلمة الوزير  -التي ألقتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضري ،مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا
واالبتكار  -في افتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح ،الذي ينظمه مجلس الصناعة
للتكنولوجيا واالبتكار ،التابع لوزارة التجارة والصناعة ،خالل الفترة من  8وحتى  10أكتوبر الجاري،
بالتعاون مع منظمة "اليونيدو" بالقاهرة ،وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة،
في إطار المشروع اإلقليمي لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية في استهداف األسواق الخارجية.
وشارك في االفتتاح كل من عالء أبو زيد محافظ مطروح ،والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمور ،وجيوفانا تشيليه رئيس مكتب منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالقاهرة ،إلى جانب
عدد كبير من خبراء زراعة وإنتاج النخيل ،ومتخصصون في مجال تصنيع وتصدير التمور ،باإلضافة إلى
ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات المانحة الدولية.

55

ممثل وزير الصناعة« :بلح سيوة األفضل في مصر»
الجمعة /09أكتوبر2015 /

محمد بدر
أكدت الدكتورة حنان الحضرى ،ممثل وزير الصناعة ،في المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة،
أنه تم اختيار واحة سيوة خال ًفا عن باقي الجمهورية نظرً ا لتميز البلح والتمر السيوي على مستوى الجمهورية.
وأضافت الحضرى خالل كلمتها ،منذ قليل ،أنه من المقرر إقامة المهرجان كل عامين ،مشيرة إلى أن المؤتمر
شارك فيه  113عرضًا فنيًا بهدف تقديم الدعم الفني والتسويقي للتمور بسيوة؛ نظرً ا لتميزها بجودة عالية
وإنتاج ضخم عن باقي الدول الشهيرة بإنتاج التمور.
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تواصل فاعليات المهرجان االول للتمور فى سيوة
الجمعة /09أكتوبر2015 /

أخبار مصر  -هالة سيد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على اهمية توفير الدعم الالزم لقطاع صناعة التمور لإلرتقاء
بمستويات الجودة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته بهدف زيادة معدالت تصدير التمور المصرية لألسواق الدولية
وتنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور والتى تشمل صناعات غذائية وصناعة األخشاب باإلضافة الى العديد
من الصناعات اإلبداعية وتوفير العديد من فرص العمل  ،الفتا إلى أن مصر تحتل المركز األول عالميا فى انتاج
التمور حيث بلغ حجم االنتاج فى عام  2013حوالى  1,5مليون طن .
واشار إلى أن الوزا رة تولى اهمية كبيرة لتنفيذ عدد من البرامج لتطوير سالسل القيمة لهذا القطاع مع التركيز
على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة فى كافة عمليات انتاج وتصنيع التمور ودعم المنتج
المصرى فى مراحل تسويق المنتج وعقد شراكات تجارية مع المستوردين بالخارج وأهمية تشجيع القطاع الخاص
وضخ استثمارات جديدة ودعم ريادة األعمال من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة
العالية والقائمة على نخيل التمور .
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جاء ذلك خالل كلمة الوزير -والتى ألقتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا
واإلبتكار – فى افتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح والذى ينظمه مجلس الصناعة
للتكنولوجيا واإلبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة خالل الفترة من  8وحتى  10أكتوبر بالتعاون مع منظمة
اليونيدو بالقاهرة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك فى اطار المشروع
اإلقليمى لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية فى استهداف األسواق الخارجية
وقد شارك فى اإلفتتاح  /عالء أبوزيد محافظ مرسى مطروح والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمور  /جيوفانا تشيليه رئيس مكتب منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بالقاهرة إلى جانب عدد
كبير من خبراء زراعة وانتاج النخيل ومتخصصون فى مجال تصنيع وتصدير التمور باإلضافة الى ممثلى
المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات المانحة الدولية .
وقد وجه الوزير خالل كلمته شكره للجانب اإلماراتى وباألخص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة وسمو الشيخ نهيان مبارك نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع (
رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة ) على دعمهم لهذا المهرجان وانجاحه وهو ما يؤكد على أهمية التعاون المثمر
بين البلدين الشقيقين فى تنمية قطاع صناعة التمور فى مصر .
وقال الوزير إن المهرجان يعد خطوة هامة نحو تطوير قطاع التمور وتأهيله للمنافسة عالميا مما سيساعد على
زيادة معدالت التصدير وفتح اسواق جديدة  ،وتشجيع ريادة األعمال وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة
والمتوسطة  ،كما يعد انطالقة جديدة لقطاع صناعة التمور ودورها فى دعم وتطوير القطاعات الصناعية الواعدة
وعلى رأسها قطاع انتاج وتصنيع التمور والذى يمكن أن يساهم فى تحقيق طفرة فى الصادرات المصرية ويوفر
العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .
واضاف قابيل أن هذا المهرجان قد أقيم بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين مصر ممثلة فى وزارة التجارة
والصناعة واإلمارات ممثلة فى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بمشاركة اليونيدو كشريك استراتيجى وذلك بهدف
نقل الدعم الفنى والتمويلى لنقل الخبرات والمعرفة التكنولوجية الحديثة فى مجال انتاج وتصنيع التمور وقد تم
اختيار واحة سيوة ليقام بها المهرجان األول للتمور المصرية وذلك بسبب الموقع الجغرافى المميز وتنوع وجودة
أصناف النخيل والتمور مما يجعلها مدينة نموذجية ليقام بها هذا المهرجان .
واشار الوزير إلى أن دعم وتطوير القطاعات الصناعية الحيوية التى يقوم عليها عدد كبير من المشروعات
الصغيرة والمتوسطة والتى تمتلك فيها مصر قدرات تصديرية كبيرة هو أحد العناصر فى منظومة التنافسية كى
تصبح مصر دولة رائدة صناعيا فى منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ولتحقيق االندماج فى االقتصاد العالمى
ومن جانبه أكد الدكتور  /عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر أن رعاية ودعم جائزة خليفة
لهذا المهرجان جاءت بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
شئون الرئاسة وذلك تاكيداً على العالقات الوطيدة التى تربط البلدين وأيضا لتعزيز التعاون المشترك فى دعم
القطاع الزراعى وخاصة فى مجال نخيل التمر والذى تتبناه جائزة خليفة الدولية بهدف تطوير هذا القطاع واإلرتقاء
به على المستوى العربى والدولى زراعة وانتاجا وتسويقا .
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ولفت إلى أن جائزة خليفة قررت دعم اقامة هذا المهرجان سنويا تحت رعاية وزير التجارة والصناعة المصرى
كمهرجان جوائز وطنية لقطاع نخيل التمر على أن يقام بواحة سيوة فى اكتوبر من كل عام .
كما أعربت السيدة جيوفانا تشيليه ،مدير المكتب اإلقليمى لمنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ،عن
أهمية المهرجان فى إطار الدعم المبذول من اليونيدو لتطوير قطاع التمور فى مصر من خالل تقديم الدعم الفنى
المتكامل للمنتجين والمصنعين ،وتبادل الزيارات الفنية والتعليمية على الصعيدين اإلقليمى والدولى ،وتسهيل
مشاركة صغار المنتجين فى المعارض التسويقية العالمية ،باإلضافة الى دعم المصنعين فى تحسين وتطوير
السالسل اإلنتاجية مما يرفع من جودة المنتج ويزيد من قيمته التسويقية فى األسواق العالمية.
واكد  /عالء ابو زيد محافظ مطروح ترحيبه بإقامة المهرجان االول للتمور بواحة سيوة حيث يمثل المهرجان نقلة
كبيرة فى التسويق والترويج للتمور بواحة سيوة التى تتميز بأفضا أنواع التمور على مستوى العالم ولكن ينقصها
التسويق والترويج لها بشكل أفضل فى األسواق العالمية  ،الفتا إلى أن دعوة اكبر مستوردين للتمور فى العالم
لحضور المهرجان فرصة كبيرة للتعرف عن قرب على جميع انواع التمور التى تشتهر بها واحة سيوة للترويج
والتسويق للتمور فى األسواق العالمية .
وأشارت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار أن فعاليات المهرجان تشمل
االطالع على اجود اصناف التمور المصرية  ،بما فيها االصناف النادرة ،وتحديد المشاكل التى تواجة انتاج
وتصنيع التمور ودراسة الحلول المقترحة لها وعرض معدات تصنيع وتعبئة التمور ،وتقنيات وخدمات زراعة
النخيل ،باألضافة الى التوعية بالجانب الصحى والقيمة الغذائية للتمور
كما ستقام مسابقة للمشاركين بالمهرجان وذلك على حسب عشرة فئات منها – افضل بحث لتطوير زراعة النخيل
– افضل تقنيات مستخدمة – افضل منتج للتمور – افضل مصنع وبيت تعبئة – افضل عبوات تعبئة وتغليف –
ويحصل كل فائز على شهادة تقديرية ومبلغ مالى  20.000جنية مصرى من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،
كما أن المهرجان سيقام سنويا ً فى محافظات مختلفة وذلك بغرض تطوير قطاع نخيل التمور ووضع اهداف لتقييم
وقياس مدى تطور هذا القطاع وذلك من خالل تقييم حجم صادراته.
ولفتت ايضا ً الى ان من ضمن فعاليات المهرجان اقامة ندوات علمية يلقيها لفيف من الخبراء الدوليين العاملين
بالرابطة الدولية للنخيل وايضا ً خبراء من منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية ويتم من خاللهم اعطاء اهم
التوصيات سواء الخاصة بزراعة نخيل التمر او الخاصة بأنتاج وتصنيع التمور وذلك بهدف تطوير وادخال
التكنولوجيا الحديثة فى زراعة وانتاج التمور ،الفتة إلى أن عدد العارضين المشاركين فى هذا المهرجان بلغ 113
عارض فى مختلف المجاالت والصناعات المرتبطة بصناعة التمور.
كما أضاف الدكتور أمجد القاضى رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى أن المركز سيقوم
بتنفيذ برنامج متكامل لتطوير قطاع انتاج وتصنيع التمور من خالل رفع كفاءة الكوادر العاملة بالمصانع القائمة
فى منطقة سيوة وبناء قدراتهم فى تطبيق الممارسات التصنيعية الجديدة  ،كما سيشمل البرنامج تقديم الدعم الفنى
والتسويقى لمجموعة من شباب رواد األعمال والخريجين لمساعداتهم على تنفيذ مشروعات ناجحة فى هذا المجال
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بالصور ..توزيع جوائز مهرجان التمور األول فى سيوة
الجمعة /09أكتوبر2015 /

وزع محافظ مطروح اللواء عالء أبو زيد ،الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخل التمر
ومستشار الرئاسة لشئون الزراعة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،اليوم الجمعة ،الجوائز على الفائزين بالمهرجان
الدولى األول للتمور المصرية بواحة سيوة.و تم توزيع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور على  10فائزين ومُنح
كل فائز  20ألف جنيه ،والجوائز هى أفضل مزارع ،وأفضل بحث ،وأفضل نموذج لمنتج فلكلورى ،وأفضل
مزارع نخيل ألصناف البلح ،وأفضل تقنيات مستخدمة ،وأفضل زراعة عضوية ،وأفضل منتج من التمور ،وأفضل
مصنع وبيت لتعبئة التمور ،وأفضل عبوات تغليف تمور ،وأفضل شخصية خدمية.
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بالصور| برعاية اإلمارات ..محافظ مطروح يطلق مهرجان "التمور" األول بسيوة
الجمعة /09أكتوبر2015 /

أعلن محافظ مطروح اللواء عالء أبوزيد ،انطالق المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة ،برعاية دولة
اإلمارات ،وجائزة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات الشقيق ،بالتعاون مع محافظة مطروح
ووزارة الصناعة والتجارة المصرية واألمم المتحدة ومنظمة الفاو.
وقال المحافظ ،خالل الجلسة االفتتاحية للمهرجان األول ،للتمور المصرية بقاعة المؤتمرات الكبرى بسيوة ،إن
سيوة تنتج أجود تمور فى العالم ،ومصر من الدول الرائدة في إنتاج التمر ،وتتعاون مصر مع دولة اإلمارات
الشقيقة في تطوير إنتاج التمور وفتح مجاالت للتصدير لمختلف دول العالم ،وتبادل الخبرات في ذلك ،بما يخدم
الجانب االقتصادي المصري ،بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على تنمية
االقتصاد المصري وخلق فرص عمل للشباب وتنمية محافظة مطروح والتعاون المثمر مع دولة اإلمارات الشقيقة.
ورصدت "الوطن" بالصور انطالق فعاليات المؤتمر األول للتمور المصرية بواحة سيوة ،والذي يستمر لمدة 3
أيام ،وشارك أهالي وشيوخ واحة سيوة بعمل معارض للتمور بمشاركة  80متسابقا ،للتنافس على جائزة الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات الشقيقة.
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وردد أطفال سيوة من فتيات وأوالد األناشيد الوطنية المصرية في افتتاح المهرجان ،وحضر ما يقرب من  3آالف
من أبناء واحة سيوة وقيادات من مصر واإلمارات ،في ظل تأمين من مديرية أمن مطروح والقوات المسلحة
بواحة سيوة.
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المصرية
محافظ مطروح يفتتح المهرجان الدولي األول للتمور المصرية بواحة سيوة
الجمعة /09أكتوبر2015 /

محافظ مطروح اللواء عالء أبو زيد

سيوة  -أ ش أ
افتتح محافظ مطروح اللواء عالء أبو زيد ،اليوم الجمعة ،المهرجان الدولي األول للتمور المصرية بواحة سيوة،
بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،بحضور كبار المسئولين بدولة
اإلمارات والقيادات الشعبية والتنفيذية واألمنية بالمحافظة.
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وأكد المحافظ  -أن الهدف من إقامة المهرجان هو تقديم الدعم الفني والتسويقي للتمور بسيوة ،نظراً لتميزها بجودة
عالية وإنتاج ضخم عن باقي الدول الشهيرة بإنتاج التمور ،مضي ًفا أنه تم إقامة معرض لجميع أنواع التمور ،وإقامة
ورش عمل بمصنع الصناعات الحرفية بواحة سيوة إللقاء الضوء علي تقنيات الزراعة والتصنيع والتغليف للتمور.

وأشار إلى أن المهرجان يمثل نقله كبيرة في التسويق والترويج للتمور بواحة سيوة التي تتميز بأفضل أنواع التمور
علي مستوى العالم ولكن ينقصها التسويق والترويج لها بشكل أفضل في األسواق العالمية ،حيث تم دعوة أكبر
 10مستوردين للتمور بالعالم في المهرجان الدولي األول للتمور للتعارف عن قرب على جميع أنواع التمور التي
تشتهر بها واحة سيوة للترويج والتسويق للتمور في األسواق العالمية.
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وزير التجارة :مصر األولى عالميا في إنتاج التمور
الجمعة /09أكتوبر2015 /

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن مصر تحتل المركز األول عالميا فى إنتاج التمور،
حيث بلغ حجم اإلنتاج فى عام 2013حوالى 5ر 1مليون طن.
وأكد الوزير  -في بيان اليوم الجمعة  -أهمية توفير الدعم الالزم لقطاع صناعة التمور؛ لالرتقاء بمستويات
الجودة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته بهدف زيادة معدالت تصدير التمور المصرية لألسواق الدولية ،مشددا
على ضرورة تنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور والتى تشمل صناعات غذائية وصناعة األخشاب
باإلضافة الى العديد من الصناعات اإلبداعية وتوفير العديد من فرص العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنفيذ عدد من البرامج؛ لتطوير سالسل القيمة لهذا القطاع مع التركيز
على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة فى كافة عمليات إنتاج وتصنيع التمور ودعم
المنتج المصري في مراحل تسويق المنتج وعقد شراكات تجارية مع المستوردين بالخارج وأهمية تشجيع
القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة ودعم ريادة األعمال من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات
القيمة المضافة العالية والقائمة على نخيل التمور.
جاء ذلك خالل كلمة الوزير ،والتي ألقتها نيابة عنه مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار المهندسة
حنان الحضرى في افتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح ،والذي ينظمه مجلس
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الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة خالل الفترة من  8وحتى  10أكتوبر بالتعاون
مع منظمة اليونيدو بالقاهرة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
ويأتي المؤتمر في إطار المشروع اإلقليمى لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية فى استهداف
األسواق الخارجية.
ووجه الوزير  -خالل كلمته  -شكره للجانب اإلماراتى والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
ا لوزراء ووزير شئون الرئاسة والشيخ نهيان مبارك نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع (رئيس
مجلس أمناء جائزة خليفة) على دعم هذا المهرجان وإنجاحه ،وهو ما يؤكد على أهمية التعاون المثمر بين
البلدين الشقيقين فى تنمية قطاع صناعة التمور فى مصر
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المهرجان األول للتمور المصرية " يزيد فرصة التصدير لألسواق العالمية"
الجمعة /09أكتوبر2015 /

أكد المهندس طارق قابيل ،وزير التجارة والصناعة ،على أهمية توفير الدعم الالزم لقطاع صناعة التمور
لالرتقاء بمستويات الجودة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته بهدف زيادة معدالت تصدير التمور المصرية
لألسواق الدولية وتنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور والتى تشمل صناعات غذائية وصناعة األخشاب
باإلضافة إلى العديد من الصناعات اإلبداعية وتوفير العديد من فرص العمل ،الفتا إلى أن مصر تحتل المركز
األول عالميا في إنتاج التمور حيث بلغ حجم االنتاج في عام  2013حوالى  1،5مليون طن
جاء ذلك خالل كلمة الوزيرالتى ألقتها نيابة عنه المهندسة حنان الحضرى ،مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا
واالبتكار ،في افتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح ،والذى ينظمه مجلس الصناعة
للتكنولوجيا واالبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة الذى تم بدأ فاعليته من  8أكتوبر لينتهي في 10أكتوبر
من هذا العام بالتعاون مع منظمة اليونيدو بالقاهرة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية
المتحدة.
وأضاف قابيل أن هذا المهرجان أقيم بناء على بروتوكول التعاون الموقع بين مصر ممثلة في وزارة التجارة
والصناعة واإلمارات ممثلة في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بمشاركة اليونيدو كشريك استراتيجى وذلك
بهدف نقل الدعم الفنى والتمويلى لنقل الخبرات والمعرفة التكنولوجية الحديثة في مجال إنتاج وتصنيع التمور
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وزير التجارة :مصر األولى عالميا في إنتاج التمور
الجمعة /09أكتوبر2015 /

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ،أن مصر تحتل المركز األول عالميا فى إنتاج التمور ،حيث
بلغ حجم اإلنتاج فى عام  2013حوالى 5ر 1مليون طن  -في بيان اليوم الجمعة  -أهمية توفير الدعم الالزم لقطاع
صناعة التمور؛ لالرتقاء بمستويات الجودة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته بهدف زيادة معدالت تصدير التمور
المصرية لألسواق الدولية ،مشددا على ضرورة تنمية الصناعات القائمة على نخيل التمور والتى تشمل صناعات
غذائية وصناعة األخشاب باإلضافة الى العديد من الصناعات اإلبداعية وتوفير العديد من فرص العمل.
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وأشار إلى أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنفيذ عدد من البرامج؛ لتطوير سالسل القيمة لهذا القطاع مع التركيز
على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة فى كافة عمليات إنتاج وتصنيع التمور ودعم المنتج
المصري في مراحل تسويق المنتج وعقد شراكات تجارية مع المستوردين بالخارج وأهمية تشجيع القطاع الخاص
وضخ استثمارات جديدة ودعم ريادة األعمال من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات القيمة المضافة
العالية والقائمة على نخيل التمور.
جاء ذلك خالل كلمة الوزير ،والتي ألقتها نيابة عنه مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار المهندسة حنان
الحضرى في افتتاح المهرجان األول للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح ،والذي ينظمه مجلس الصناعة
للتكنولوجيا واإلبتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة خالل الفترة من  8وحتى  10أكتوبر بالتعاون مع منظمة
اليونيدو بالقاهرة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
ويأتي المؤتمر في إطار المشروع اإلقليمى لدعم التحالفات التصديرية ورفع الكفاءة المحلية فى استهداف األسواق
الخارجية
ووجه الوزير  -خالل كلمته  -شكره للجانب اإلماراتى والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير شئون الرئاسة والشيخ نهيان مبارك نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع (رئيس مجلس
أمناء جائزة خليفة) على دعم هذا المهرجان وإنجاحه ،وهو ما يؤكد على أهمية التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين
فى تنمية قطاع صناعة التمور فى مصر .
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محافظ مطروح خالل مهرجان التمور األول
 10مشروعات إماراتية بتكلفة  12مليار دوالر
السبت /10أكتوبر2015 /

مطروح -محمد السيد وهدي سعيد:

أعلن اللواء عالء أبو زيد محافظ مطروح توقيعپمذكرات تفاهم باألحرف األولي باستثمارات قيمتهاپ 12
مليار دوالر خالل جولته بدولة االماراتپالعربية .
أكد المحافظ خالل المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة وتوزيع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
باالمارات أنه تمپتوقيع مذكرة تفاهم لــ  10مشروعات استثمارية شملت مشروعين زراعيين و 4مشروعات
صناعية باستثمارات  5مليارات جنيه إلقامة مصنع مياه و استغالل أمالح سيوة وإقامة مصنع زيت زيتون
ومشروعينپسياحيين بمدينة مرسي مطروح احدهما تطوير هضبة عجيبة باستثمارات  3مليارات دوالر
واآلخر لتطوير منطقة روميل باستثمارات  4مليارات دوالر ومشروع ترفيهي إلقامة حديقة حيوان ذات
طابع صحراوي باالضافة لمشروع لالستزراع السمكي بواحة سيوة .
أكد د .عبد الوهاب زائد "أمين عام جائزة خليفة الدولية والمستشار الزراعي بوزارة الشئون الرئاسية
اإلماراتية "أن الجائزة للمرة األولي تنتقل إلي خارج دولة االمارات وجاء اختيار مصر بناء علي توجيهات
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة تأكيداً علي العالقات
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القوية بين االمارات ومصر وتعزيز أواصر التعاون المشترك في كافة المجاالت وعلي رأسها القطاع
الزراعي ونخيل التمر .
أضاف ان تم اختيار  10فائزين من  80مشاركا بالمسابقة من مختلف محافظات مصر ..وهذا عدد كبير جداً
من المقرر أن يتزايد في السنوات القادمة فضالً عن أن اللجنة حرصت علي اختيار الفائزين طبقا ً للمعايير
العالمية لرفع مستوي هذا القطاع من خالل تشجيعهم ومنحهم جائزة  20ألف جنية لكل فائز .
أسفرت نتائج المسابقة عن فوز مصطفي اسماعيل عثمان كأفضل مزارع منتج لصنف سيوي صعيدي بها
وفي مسابقة أفضل بحث مقدم لتطوير زراعة النخيل فاز بها د .سعد عبد الوهاب  .وفي مسابقة أفضل
نموذج لمنتج فلكلوري من المادة السيلكوزية فاز بها محمد حميدة بينما حصل الشيخ عمر عبد هللا راجح
كأفضل مزارع نخيل يقتني أصناف متعددة وحصل علي جائزة أفضل تقنيات مستخدمة موسي محمد عبد
الرحمن وأفضل منتج من التمور حصل عليها عبد الغني أبو كرم  .بينما فاز بجائزة أفضل مصنع وبيت
لتعبئة التمور بالل محمد بالل  .وأفضل عبوات تغليف فازت بها فاطمة هالل محمد وفاز بجائزة أفضل
شخصية قدمت خدمات لواحة سيوة والواحات الغربية حصل عليها محمد شاكر حبون  .بينما حجبت اللجنة
جائزة أفضل زراعة عضوية واالستفادة من المخلفات.
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فوز  10مزارعين بـ 200ألف جنيه في ختام الدورة األولى لمهرجان التمور بسيوة
السبت /10أكتوبر2015 /

ختام الدورة االولي لمهرجان التمور بسيوة

اختتمت محافظة مطروح فعاليات الدورة األولي لمهرجان التمور المصرية بفوز  10مزارعين بجوائز تقدر
قيمتها المالية بـ 200ألف جنيه .
حيث تم إعالن أسماء الفائزين فى مسابقة جائزة خليفة للتمور بعد تقييم لجنة المسابقة لكل المتقدمين من
المزارعين والمنتجين للتمور بواحة سيوة ،وتم اختيار أفضل  10منهم حيث تم تسليم جائزة المهرجان بقيمة 20
ألف جنيه لكل مزارع ومنتج من الفائزين .
كما تم تبادل الدروع بين الجهات المنظمة للمهرجان تقديرا للجهود المبذولة فى نجاحه مع الدعوة لتنظيم ذلك
المهرجان خالل األعوام القادمة .
وقام محافظ مطروح يرافقه كل اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام
جائزة الخليفة الدولية لنخيل التمور ،والدكتورة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعه للتكنولوجيا واالبتكار نيابة
عن وزير الصناعة والتجارة والدكتور عالء فهمى المسئول الوطنى لبرامج المكتب اإلقليمى لمنظمة األمم
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المتحده للتنمية الصناعية ،وعدد كبير من أهالى مزارعى ومنتجى التمور على مستوى جمهورية مصر العربية
بافتتاح معرض مهرجان التمور الذى تنافس فيه المشاركين من جميع المحافظات المصرية المنتجة للتمور .
وتشمل مجاالت المنافسة أساليب عرض نماذج من منتجاتهم ،وأحدث أساليب تطوير تلك الصناعة الهامة
باالضافة إلى عرض أهالى سيوة للمنتجات المختلفة القائمة على النخيل ومراحل إنتاجها ،وأشكالها المختلفة .
وأشاد محافظ مطروح والحضور من دولة اإلمارات الشقيقة ووزارة الصناعة المصرية ومنظمة ألفا ،وبتلك
المعروضات التى تؤكد ما تتمتع به مصر من أنواع متميزة ،وثروة هائلة من التمور يجب استغاللها اقتصاديا
وعالميا ً.

76

محافظ مطروح يفتتح المهرجان الدولي األول للتمور بسيوة
السبت /10أكتوبر2015 /

أحمد سباق

افتتح اللواء عالء ابو زيد محافظ مطروح المهرجان الدولي األول للتمور المصرية بواحة سيوة ،بالتعاون مع
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،بحضور أكبر  10مستوردين للتمور بالعالم
للتعرف عن قرب على جميع أنواع التمور للترويج والتسويق للتمور لها في األسواق العالمية .
وأكد المحافظـ أن الهدف من اقامة المهرجان هو تقديم الدعم الفني والتسويقي للتمور بسيوة ،نظرا لتميزها
بجودة عالية وإنتاج ضخم عن باقي الدول الشهيرة بإنتاج التمور .
وأضاف أبو زيد ،أنه "تم إقامة معرض لجميع أنواع التمور باإلضافة إلى إقامة ورش عمل بمصنع الصناعات
الحرفية بواحة سيوة إللقاء الضوء على تقنيات الزراعة والتصنيع والتغليف للتمور".
وأشار محافظ مطروح إلى أن المهرجان يمثل نقله كبيرة في التسويق والترويج للتمور بواحة سيوة التي تتميز
بأفضل أنواع التمور على مستوى العالم ولكن ينقصها التسويق والترويج لها بشكل أفضل في األسواق العالمية.
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انتهاء مهرجان "التمور" بسيوة ..وتسليم  20ألف جنيه لكل فائز
السبت /10أكتوبر2015 /

محافظ مطروح اللواء عالء أبو زيد

محروس الخطيب

إنتهت مساء اليوم ،السبت ،فعاليات مهرجات التمور الدولي ،بواحة سيوة ،الذي إفتتحه محافظ مطروح اللواء
عالء أبو زيد أمس الجمعة ،برعاية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.
حضر فعاليات المهرجان الدكتورة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار ،نيابة عن وزير
الصناعة والتجارة ،والدكتورعالء فهمى المسئول الوطنى لبرامج المكتب االقليمى لمنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية ،وعدد كبير من مزارعى ومنتجى التمور على مستوى جمهورية مصر العربية.
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وتم خالل المؤتمر إعالن أسماء الفائزين فى مسابقة جائزة خليفة للتمور بعد تقييم لجنة المسابقة لكافة
المتقدمين من المزارعين والمنتجين للتمور بواحة سيوة ،واختيار أفضل  10منهم حيث تم تسليم جائزة
المهرجان بقيمة  20ألف جنية لكل مزارع ومنتج من الفائزين.
وأشاد محافظ مطروح بالحضور من دولة االمارات الشقيقة ووزارة الصناعة المصرية ومنظمة الفاو بتلك
المعروضات التى تؤكد على ما تتمتع به مصر من أنواع متميزة وثروة هائلة من التمور يجب استغاللها
وعالميا.
إقتصاديا
ً
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3أيام فى واحة سيوة مهرجان «التمور» يختتم فعالياته« :شكراً اإلمارات
االحد /11أكتوبر2015 /

جانب من حفل اختتام مهرجان التمور

ميالد حنا و على الشوكى
بمشاركة  ٨٠متسابقا ً و ١١٠عارضين للتمر والمنتجات البدوية والتقنية للزراعة ،اختتم أمس المهرجان األول
للتمور المصرية بسيوة ،والذى تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،ومقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة،
ألول مرة فى مصر.
المهرجان الذى استمر  ٣أيام تنافس فيه المشاركون من جميع المحافظات المصرية المنتجة للتمور ،وعرض
نماذج من منتجاتهم وأحدث أساليب تطوير تلك الصناعة الهامة فى محاضرات علمية حول تطور الزراعة فى
واحة سيوة ،باإلضافة إلى عرض أهالى سيوة للمنتجات المختلفة القائمة على النخيل ومراحل إنتاجها وأشكالها
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المختلفة ،وفاز فى نهاية المهرجان  ١٠فئات من المزارعين والباحثين وحصل كل منهم على عشرين ألف جنيه
مصرى .
عالء أبوزيد ،محافظ مرسى مطروح ،قال« :المهرجان يمثل نقطة انطالق لمسيرة زراعة التمر فى واحة سيوة
على مستوى جمهورية مصر العربية» ،وأعرب عن أمله فى أن يكون هذا المهرجان حدثا سنويا بارزا ينهض
بزراعة وإنتاج وتصنيع التمور.
ومن جانبه ،أكد الدكتور عبدالوهاب زايد ،األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،حرص معالى الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على ترجمة توجيهات سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان فى دعم مزارعى النخيل فى واحة سيوة.
وقال المهندس محمود رفعت ،مدير عام المشاتل وإكثار النباتات بشركة بيكو للزراعة الحديثة والمشاركة ضمن
 ١١٠شركات عارضة للتمر فى المهرجان« :إن سيوة لها شهرة كبيرة فى إنتاج التمور عالية الجودة وهذا يجذب
جميع المهتمين بالتمور» مشيراً إلى أن جميع الشركات تهتم بشكل كبير على إعادة تصدير المنتجات الزراعية
التى تعتمد على البيئة الطبيعية فى إنتاجها دون أى مداخالت كيميائية عليها وهذا يتوفر فى تمر سيوة ،مما يعد
فرصة تصديرية جيدة للتنافس التصديرى .ووجه «رفعت» الشكر لدولة اإلمارات ولوزارة الصناعة المصرية
على توفير مساحة جديدة لالستثمار الزراعى بنوعية جيدة.
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برعاية دولة اإلمارات  ..ختام مهرجان التمور األول بسيوة
االحد /11أكتوبر2015 /

أكتوبر 2015 ,11

وصف مصر
أشاد شيوخ قبائل سيوة بموقف دولة اإلمارات و دعمها لتبنيها المهرجان ،مؤكدين على أن “روح زايد
الخير” ستظل حاضرة دائما فى الذاكرة الجمعية المصرية بما تحمله من خير و نماء تعود عليه المصريون
و حفظوه فى قلوبهم ودا و حبا وعرفانا.
جاء ذلك فى حفل ختام المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة التى تبعد عن القاهرة بحوالى 800
كم ,أمس األول  ,الذى نظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة  ،وبحضور عالء ابو زيد محافظ مرسى
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مطروح  ،و الدكتور عبد الوهاب زايد األمين العام للجائزة ،و ممثلون عن مختلف الوزارات المصرية و
كذلك عن منظمة األغذية و الزراعة “الفاو” و منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”و شيوخ
قبائل سيوة و مرسى مطروح.
في هذا السياق قال الشيخ فتحي الكيالني شيخ مشايخ الواحة ان المهرجان ساهم بقوة في دفع حركة السياحة
للواحة فنسبة االشغال بالفنادق بلغت  %100الول مرة منذ عدة سنوات كما ساهم في وضع سيوة علي
الخريطة العالمية لتصدير التمور والسياحة البيئية فكالهما مرتبط ببعض.
ومن جانبه أكد عالء ابو زيد على أن المواقف التاريخية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ستظل محفورة فى
نفوس المصريين بمداد من الفخر و العزة ،مشيرا إلى أن هذه الروح تتدفق عطاء من القيادة الرشيدة فى
دولة اإلمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مشيرا الي إن مستثمرين
من دولة االمارات بصدد تدشين مشروعات عمالقة فى محافظة مرسى مطروح تبلغ قيمتها عشرة مليارات
جنية مصريا فى قطاعات تنموية مختلفة فى مقدمتها القطاع السياحى”.
وقدم الشكر للشيخ منصور بن زايد آل نهيان علي رعاية المهرجان الذى يمثل نقطة إنطالق لمسيرة الشجرة
المباركة فى واحة سيوة بل و على مستوى جمهورية مصر العربية ،معربا عن أمله فى أن يكون هذا
المهرجان حدثا سنويا بارزا ينهض بزراعة و إنتاج و تصنيع التمور.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب زايد حرص جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر علي دعم مزارعى النخيل
فى واحة سيوة،و هوما تحقق من خالل المحاضرات وورش العمل التى قدمها عدد من خبراء الجائزة على
مدى يومين للمزارعين باإلضافة الى الزيارات الميدانية و اإلرشادية التى قام بها الخبراء لعدد من المزارع
و تناولت احدث الطرق و األساليب العلمية و التطبيقية فى رعاية الشجرة المباركة و رفع إنتاجيتها سنويا ،و
كذلك تطوير الصناعات الحرفية القائمة على منتجات شجرة النخيل.
بينما أوضح الدكتور عبدالوهاب زايد :أن المهرجان تضمن تكريم عشرة فائزين فى مجاالت مختلفة حول
زراعة النخيل و التميز فى إنتاج التمور و الحرف اليدوية و المشغوالت التراثية المرتبطة بالشجرة المباركة
،و حصل كل منهم على عشرين الف جنية مصريا،و شملت قائمة الفائزين كال من :مصطفى إسماعيل
عثمان فى فئة أفضل مزارع منتج للتمور صنف ” سيوى”  ،أما جائزة أفضل بحث مقدم لتطوير زراعات
النخيل و تقنيات التمور فكانت من نصيب الدكتور سعد عبد الوهاب يونس رزقه  ،و فاز محمد حميدة بيبى
بجائزة أفضل نموذج لمنتج فلكلوري من المواد السليولوزية للنخيل  ،كما فاز عمر عبد هللا أبو بكر راجح و
الشهير بالشيخ عمر راجح  ،ممثل مشايخ أهالي سيوة بجائزة أفضل مزارع نخيل يقتنى أصنافا متعددة من
نخيل التمر  ،أما الفئة الرابعة ألفضل تقنيات مستخدمة ففاز بها مرسى محمد عبد الرحمن  ،بينما تم حجب
الفئة السادسة من المسابقة و التى كانت حول أفضل زراعة عضوية مطبقة و اإلستفادة من المخلفات  ،و
الفئة السابعة ألفضل منتج من التمور فاز بها عبد الغنى كمال أبو كرم  ،بينما فاز فى الفئة الثامنة ألفضل
مصنع و بيت تعبئة تمور بالل محمد بالل  ،بينما فازت فاطمة هالل محمد بجائزة أفضل عبوات تغلفة و
تعبئة من تصميم نساء الواحة  ،و الجائزة العاشرة و األخيرة فى مسابقة المهرجان األول للتمور المصرية
فكانت من نصيب محمد بن عمر إدريس عثمان حبون  ،والشهير بشاكر حبون  ،و الذى نال تصفيقا طويال
و مستمرا من الحضور فى القاعة ما عكس شفافية و نزاهة و توافق نتائج المهرجان مع الشارع السيوى و
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البيت السيوى ذو العادات و التقاليد المميزة .
تم خالل المهرجان تنظيم معرض شامل للتمور و المنتجات الزراعية فى سيوة افتتحه معالى محافظ مرسى
مطروح ،بمشاركة  110عارضين قدموا صورة شاملة حول تطور الزراعة فى واحة سيوة و التى إحتفلت
من خالل هذا المهرجان بما يطلق عليه ” يوم الحصاد ” الذي يتم خالله االحتفاء بالشجرة المباركة.
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خطة لمضاعفة صادرات التمور  200ألف جنيه جوائز
بمهرجان سيوة
االحد /11أكتوبر2015 /

كتبت ـ هاجر حجازي:

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن مالمح خطة لمضاعفة صادرات مصر من التمور بالتعاون مع منظمة
االمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وجائزة خليفة الدولية الشجار النخيل تتمثل في تنظيم سلسلة من
المهرجانات للتمور بمحافظات مصر التي تشتهر بزراعته الي جانب تنمية الصناعات القائمة علي نخيل
التمور التي تشمل صناعات غذائية وصناعة األخشاب

واشار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الي ان الحكومة سيتقدم الدعم الالزم لقطاع صناعة
التمور لالرتقاء بمستويات الجودة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجاته حيث تحتل مصر المركز األول عالميا في
إنتاج التمور برصيد 1,5مليون طن سنويا.من جانبه أكد الدكتورعبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة أن
دعم مهرجان سيوة للتمورجاءت بتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
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ووزير شئون الرئاسةتاكيدا علي العالقات الوطيدة التي تربط البلدين و لتعزيز التعاون المشترك في دعم
القطاع الزراعي.وكشفت جيوفانا تشيل يه مديرالمكتب اإلقليمي لمنظمة اليونيدو عن تقديم المنظمة دعما فنيا
لتطوير قطاع التمور المصري يشمل تسهيل مشاركة صغار المنتجين في المعارض التسويقية العالمية,
باإلضافة الي دعم المصنعين لتحسين وتطوير السالسل اإلنتاجية.وأشارت المهندسة حنان الحضري مقرر
مجلس الصناعة الي أنه ستقام مسابقة للمشاركين بمهرجان وذلك في عشرة فئات ويحصل كل فائز علي شهادة
تقديرية ومبلغ 20الف جنيه باجمالي 200الف جنيه مقدمة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر.

93

 10فائزين في ختام مهرجان التمور المصرية
االحد /11أكتوبر2015 /

مطروح ـــ عاطف المجعاوي

اختتمت أمس فعاليات المؤتمر األول للتمور المصرية ,والذي نظمه مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار
التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة اليونيدو وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمور بدولة
اإلمارات ومحافظة مطروح.
حيث تم اإلعالن عن أسماء الفائزين في مسابقة جائزة خليفة للتمور بعد تقييم لجنة المسابقة لكافة المتقدمين
من المزارعين والمنتجين للتمور بواحة سيوة وتم اختيار أفضل 10منهم حيث تم تسليم جائزة المهرجان
بقيمة 20ألف جنيه لكل مزارع ومنتج من الفائزين
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