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1

Wam

UAE

Online

Arabic

--

06 – 10- 2015

2

Al Khaleej

UAE

Online

Arabic

--

06 – 10- 2015

3

Beaa Abu Dhabi

UAE

Online

Arabic

--

06 – 10- 2015

4

Al Ittihad

UAE

95,000

Arabic

18

07 – 10- 2015

5

Al Khaleej

UAE

114,800

Arabic

03

07 – 10- 2015

6

Al Bayan

UAE

68,845

Arabic

21

07 – 10- 2015

7

Al Fajer

UAE

23,000

Arabic

08

07 – 10- 2015

8

Al Watan

UAE

30,000

Arabic

19

07 – 10- 2015

9

AL Roya

UAE

---

Arabic

04

07 – 10- 2015

10

Al Ittihad

UAE

Online

Arabic

-

07 – 10- 2015

11

Al Khaleej

UAE

Online

Arabic

--

07 – 10- 2015
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12

Al Bayan

UAE

Online

Arabic

---

07 – 10- 2015

13

Al Fajer

UAE

Online

Arabic

---

07 – 10- 2015

14

Al Watan

UAE

Online

Arabic

--

07 – 10- 2015

15

AL Roya

UAE

Online

Arabic

---

07 – 10- 2015

16

Emirates Voice

UAE

Online

Arabic

---

07 – 10- 2015

17

Poetry News
Agancy

UAE

Online

Arabic

---

08 – 10- 2015

18

Wam

UAE

Online

Arabic

---

09 – 10- 2015

19

Beaa Abu Dhabi

UAE

Online

Arabic

--

09 – 10- 2015

20

Emirates Voice

UAE

Online

Arabic

--

09 – 10- 2015

21

Al Ittihad

UAE

95,000

Arabic

10

10 – 10- 2015

22

Al Khaleej

UAE

114,800

Arabic

02

10 – 10- 2015

23

Al Bayan

UAE

68,845

Arabic

07

10 – 10- 2015

24

Al Fajer

UAE

23,000

Arabic

02

10 – 10- 2015

25

Al Watan

UAE

30,000

Arabic

14

10 – 10- 2015

26

AL Roya

UAE

--

Arabic

12

10 – 10- 2015

27

Emirate Al youm

UAE

-

Arabic

28

10 – 10- 2015

28

Al Khaleej

UAE

Online

Arabic

--

10 – 10- 2015
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29

Al Bayan

UAE

Online

Arabic

---

10 – 10- 2015

30

Al Watan

UAE

Online

Arabic

--

10 – 10- 2015

31

AL Roya

UAE

Online

Arabic

--

10 – 10- 2015

32

Emirate Al youm

UAE

Online

Arabic

--

10 – 10- 2015

33

Wam

UAE

Online

Arabic

---

10 – 10- 2015

34

Al Ittihad

UAE

95,000

Arabic

17

11 – 10- 2015

35

Al Khaleej

UAE

114,800

Arabic

06

11 – 10- 2015

36

Al Bayan

UAE

68,845

Arabic

14

11 – 10- 2015

37

Al Fajer

UAE

23,000

Arabic

22

11 – 10- 2015

38

Al Roya

UAE

-----

Arabic

04-05

11 – 10- 2015

39

Al Ittihad

UAE

Online

Arabic

-

11 – 10- 2015

40

Al Khaleej

UAE

Online

Arabic

-

11 – 10- 2015

41

Al Bayan

UAE

Online

Arabic

-

11 – 10- 2015

42

Al Fajer

UAE

Online

Arabic

-

11 – 10- 2015

43

Al Watan

UAE

Online

Arabic

--

11 – 10- 2015

44

Al Roya

UAE

Online

Arabic

--

11 – 10- 2015

45

Middle East

--

Online

Arabic

-

11 – 10- 2015

4

46

Middle East

47

Al Watan

---

Online

Arabic

-

11 – 10- 2015

UAE

Online

Arabic

--

13 – 10- 2015
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بمكرمة منصور بن زايد  ..انطالق فعاليات المهرجان األول للتمور المصرية
في سيوة بعد غد.
الثالثاء 2015/10/06

القاهرة في  6أكتوبر  /وام  /بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة تستضيف واحة سيوة المصرية خالل الفترة من  8إلى  10أكتوبر الجاري أول مهرجان
للتمور المصرية .
وتؤكد هذه المكرمة على عمق العالقات األخوية الوثيقة بين اإلمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة
وتعكس تعزيز أواصر التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين وإبراز دور اإلمارات في دعمها
واهتمامها بق طاع نخيل التمر وكافة المشاريع الهادفة إلى تطويره وتنميته زراعة وإنتاجا وتسويقا على
المستويين العربي والعالمي.
وستقوم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالتعاون مع منظمة اليونيدو التابعة لألمم المتحدة بتنظيم هذا المهرجان
السنوي األول الذي يقام بمركز الصناعات الحرفية بواحات سيوة تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة
المصرية ومشاركة أكثر من  110شركات عالمية ومحلية واكثر من  70متسابقا ضمن الفئات العشر للمسابقة.
كما سيتم تكريم الفائزين األوائل في المسابقة يوم  9أكتوبر بجوائز مقدارها عشرين ألف جنيه وشهادات تقدير
من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لكل فائز .
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وقال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر إن المهرجان يهدف إلى
االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية وإيجاد حلول تسويقية ناجعة ما يؤدي إلى رفع
القيمة االقتصادية لهذه التمور وحل المشاكل التي يعاني منها المزارع المصري.
وأوضح أن هذه الحلول تتمثل في توفير أصناف ذات جودة عالية والمساهمة في مكافحة آفات النخيل وتحسين
جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب  ..مشيرا إلى أن االمارات يمكن ان تقدم خبرتها لتنفيذ فكرة مشروع وطني
لتطوير زراعة النخيل بجمهورية مصر العربية.
ولفت إلى أن مكرمة اإلمارات اتت بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للتأكيد على العالقات
المتينة بين البلدين وضمن منظومة المشاريع التنموية اإلماراتية في مصر  ..مؤكدا ان المهرجان سيكون
سنويا ً تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وبمثابة
مهرجان جوائز وطنية لقطاع نخيل التمر.
وأشار إلى أن الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جمهورية مصر العربية قد أبدت
استعدادها للتعاون وتوفير الدعم الالزم إلنجاح هذا المهرجان إضافة إلى الجهود الكبيرة لسفارة الدولة في
القاهرة وتقديمها لكافة التسهيالت لضمان نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.
ومن المقرر أن تقام خالل المهرجان عدة عروض ثقافية وزيارات سياحية لمعالم المدينة إلى جانب مؤتمرعلمي
حول التمور يضم خيرة الخبرات العلمية الدولية كما ستشارك المدارس والهيئات المحلية بسيوة في فعاليات
المهرجان بعدة أنشطة تعبر عن تراث سيوة األصيل.
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بمكرمة منصور بن زايد  ..انطالق فعاليات المهرجان األول للتمور المصرية في
سيوة بعد غد

الثالثاء 2015/10/06
بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تستضيف
واحة سيوة المصرية خالل الفترة من  8إلى  10أكتوبر الجاري أول مهرجان للتمور المصرية.
وتؤكد هذه المكرمة على عمق العالقات األخوية الوثيقة بين اإلمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة
وتعكس تعزيز أواصر التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين وإبراز دور اإلمارات في دعمها
واهتمامها بقطاع نخيل التمر وكافة المشاريع الهادفة إلى تطويره وتنميته زراعة وإنتاجا وتسويقا على
والعالمي.
العربي
المستويين
وستقوم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالتعاون مع منظمة اليونيدو التابعة لألمم المتحدة بتنظيم هذا المهرجان
السنوي األول الذي يقام بمركز الصناعات الحرفية بواحات سيوة تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة
المصرية ومشاركة أكثر من  110شركات عالمية ومحلية واكثر من  70متسابقا ضمن الفئات العشر للمسابقة.
كما سيتم تكريم الفائزين األوائل في المسابقة يوم  9أكتوبر بجوائز مقدارها عشرين ألف جنيه وشهادات تقدير
.
فائز
لكل
التمر
لنخيل
الدولية
خليفة
جائزة
من
وقال سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر إن المهرجان يهدف إلى
االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية وإيجاد حلول تسويقية ناجعة ما يؤدي إلى رفع
القيمة االقتصادية لهذه التمور وحل المشاكل التي يعاني منها المزارع المصري.
وأوضح أن هذه الحلول تتمثل في توفير أصناف ذات جودة عالية والمساهمة في مكافحة آفات النخيل وتحسين
جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب  ..مشيرا إلى أن االمارات يمكن ان تقدم خبرتها لتنفيذ فكرة مشروع وطني
العربية.
مصر
بجمهورية
النخيل
زراعة
لتطوير
ولفت إلى أن مكرمة اإلمارات اتت بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للتأكيد على العالقات
المتينة بين البلدين وضمن منظومة المشاريع التنموية اإلماراتية في مصر  ..مؤكدا ان المهرجان سيكون
سنويا ً تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وبمثابة
التمر.
نخيل
لقطاع
وطنية
جوائز
مهرجان
وأشار إلى أن الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جمهورية مصر العربية قد أبدت
استعدادها للتعاون وتوفير الدعم الالزم إلنجاح هذا المهرجان إضافة إلى الجهود الكبيرة لسفارة الدولة في
أهدافه.
وتحقيق
المهرجان
نجاح
لضمان
التسهيالت
لكافة
وتقديمها
القاهرة
ومن المقرر أن تقام خالل المهرجان عدة عروض ثقافية وزيارات سياحية لمعالم المدينة إلى جانب مؤتمرعلمي
حول التمور يضم خيرة الخبرات العلمية الدولية كما ستشارك المدارس والهيئات المحلية بسيوة في فعاليات
المهرجان بعدة أنشطة تعبر عن تراث سيوة األصيل
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إنطالق المهرجان األول للتمور المصرية في سيوة الخميس
القادم
الثالثاء 2015/10/06

بمكرمة من منصور بن زايد
شبكة بيئة ابوظبي 6 :اكتوبر :2015
تشهد واحة ومدينة سيوة حاليا نشاطا مكثفا ،إستعدادا إلستقبال أول وأهم حدث للتمور المصرية من خالل
فعاليات المهرجان السنوى األول للتمور المصرية والذي سيعقد خالل الفترة من  10- 8أكتوبر .2015
ويأتي تنظيم هذا المهرجان بمبادرة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،بهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية ،وإيجاد
حلول تسويقية ناجعة ما يؤدي إلى رفع القيمة االقتصادية للتمور المصرية ،كما تؤكد هذه المكرمة على عمق
العالقات األخوية الوثيقة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة ،وتعزيز أواصر
التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين ،وكذلك إبراز الدور الرائد لدولة اإلمارات في دعمها
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واهتمامها بقطاع نخيل التمر وكافة المشاريع الهادفة إلى تطويره وتنميته زراعة وإنتاجا وتسويقا على
المستويين العربي والعالمي.
ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
بالتعاون مع منظمة اليونيدو التابعة لألمم المتحدة كشريك إستراتيجي.
وسوف يعمل هذا المهرجان من خالل رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية له على دعم أواصر العالقات
التاريخية بين البلدين وعلى النهوض بقطاع النخيل فى مصر ،السيما فى ظل وجود أكثر من  110شركة
عالمية ومحلية ضمن فعاليات المهرجان ،باإلضافة إلى مشاركة أكثر من  70متسابقا ضمن الفئات العشر
للمسابقة الخاصة بالمهرجان.
وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،أن مبادرة
إقامة مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة تهدف إلى االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور
المصرية ،وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المزارع المصري؛ من عدم توفر أصناف ذات جودة
عالية ،والمساهمة في مكافحة آفات النخيل ،باإلضافة إلى تحسين جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب ،وأشار إلى
أن هناك فكرة مشروع وطني لتطوير زراعة النخيل بجمهورية مصر العربية لما لدولة اإلمارات من خبرة
كبيرة في هذا المجال ،وقال الدكتور زايد" :تـأتي هذه المكرمة من دولة اإلمارات وبتوجيهات سمو الشيخ
منصور بن زايد للتأكيد على العالقات المتينة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية
وضمن منظومة المشاريع التنموية اإلماراتية في مصر ،حيث تقرر أن يكون المهرجان حدثا ً سنويا ً تحت
رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ،كمهرجان جوائز وطنية
لقطاع نخيل التمر ،وأشار زايد إلى أن الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جمهورية
مصر العربية قد أبدت استعدادها للتعاون وتوفير الدعم الالزم إلنجاح هذا المهرجان ،إضافة إلى الجهود
الكبيرة لسفارة دولة اإلمارات بمصر وتقديمها لكافة التسهيالت لضمان نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه".
ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان فى مركز الصناعات الحرفية بسيوة ،حيث تنظم عدة عروض ثقافية
وزيارات سياحية لمعالم المدينة ،وكذلك مؤتمرا علميا يناقش التمورو يضم خيرة الخبرات العلمية الدولية
على هامش المهرجان ،كما ستشارك المدارس والهيئات المحلية بسيوة فى فعاليات المهرجان بعدة أنشطة تعبر
عن التراث السيوى األصيل.
وسوف يتم تكريم الفائزين األوائل خالل فعاليات اإلفتتاح الرسمى يوم الجمعة  9أكتوبر الحالي ،بتوزيع جوائز
مقدارها عشرين ألف جنيه مع تقديم شهادة تقدير من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لكل فائز.
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بمبادرة من منصور بن زايد
المهرجان األول للتمور المصرية ينطلق في سيوة غدا
االربعاء 2015/10/07

أبوظبي (االتحاد)
تشهد واحة ومدينة سيوة بجمهورية مصر العربية نشاطا ً مكثفا ً استعداداً الستقبال أول وأهم حدث للتمور
المصرية من خالل فعاليات المهرجان السنوي األول للتمور المصرية والذي سينطلق غدا ويستمر حتى العاشر
من أكتوبر الجاري.
ويأتي تنظيم هذا المهرجان بمبادرة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،بهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية ،وإيجاد
حلول تسويقية ناجعة ما يؤدي إلى رفع القيمة االقتصادية للتمور المصرية ،كما تؤكد هذه المكرمة على عمق
العالقات األخوية الوثيقة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة ،وتعزيز أواصر
التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين ،وكذلك إبراز الدور الرائد لدولة اإلمارات في دعمها
17

واهتمامها بقطاع نخيل التمر ،وكافة المشاريع الهادفة إلى تطويره وتنميته زراعة وإنتاجا ً وتسويقا ً على
المستويين العربي والعالمي.
ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
بالتعاون مع منظمة اليونيدو التابعة لألمم المتحدة كشريك استراتيجي.
وسوف يعمل هذا المهرجان من خالل رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية له على دعم أواصر العالقات
التاريخية بين البلدين وعلى النهوض بقطاع النخيل في مصر ،السيما في ظل وجود أكثر من  110شركات
عالمية ومحلية ضمن فعاليات المهرجان ،باإلضافة إلى مشاركة أكثر من  70متسابقا ضمن الفئات العشر
للمسابقة الخاصة بالمهرجان.
وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،أن مبادرة إقامة مهرجان التمور
المصرية بواحة سيوة تهدف إلى االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية ،وإيجاد الحلول
للمشاكل التي يعاني منها المزارع المصري ،من عدم توافر أصناف ذات جودة عالية ،والمساهمة في مكافحة
آفات النخيل ،باإلضافة إلى تحسين جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب ،وأشار إلى أن هناك فكرة مشروع وطني
لتطوير زراعة النخيل بجمهورية مصر العربية لما لدولة اإلمارات من خبرة كبيرة في هذا المجال.
وقال الدكتور زايد« :تأتي هذه المكرمة من دولة اإلمارات وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد للتأكيد
على العالقات المتينة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وضمن منظومة المشاريع
التنموية اإلماراتية في مصر ،حيث تقرر أن يكون المهرجان حدثا ً سنويا ً تحت رعاية معالي وزير الصناعة
والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ،كمهرجان جوائز وطنية لقطاع نخيل التمر ،وأشار
زايد إلى أن الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جمهورية مصر العربية قد أبدت
استعدادها للتعاون وتوفير الدعم الالزم إلنجاح هذا المهرجان ،إضافة إلى الجهود الكبيرة لسفارة دولة اإلمارات
بمصر وتقديمها لكافة التسهيالت لضمان نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه».
ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان في مركز الصناعات الحرفية بسيوة ،حيث تنظم عدة عروض ثقافية
وزيارات سياحية لمعالم المدينة ،وكذلك مؤتمرا علميا يناقش التمور ويضم خيرة الخبرات العلمية الدولية على
هامش المهرجان ،كما ستشارك المدارس والهيئات المحلية بسيوة في فعاليات المهرجان بعدة أنشطة تعبر عن
التراث السيوى األصيل.
وسوف يتم تكريم الفائزين األوائل خالل فعاليات االفتتاح الرسمي يوم بعد غ ٍد الجمعة  9أكتوبر الحالي،
بتوزيع جوائز مقدارها عشرون ألف جنيه مع تقديم شهادة تقدير من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لكل فائز.
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بمكرمة من منصور بن زايد
70متسابقا في مهرجان التمور المصرية في سيوة غدا
االربعاء 2015/10/07
»:أبوظبي « -الخليج

تشهد واحة ومدينة سيوة المصرية حاليا ً نشاطا ً مكثفاً ،استعداداً النطالق فعاليات المهرجان السنوي األول
للتمور المصرية الذي سيعقد خالل الفترة من  10- 8أكتوبر /تشرين األول الجاري.
ويأتي تنظيم هذا المهرجان بمبادرة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،بهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية ،وإيجاد
حلول تسويقية ناجعة ما يؤدي إلى رفع القيمة االقتصادية للتمور المصرية ،كما تؤكد هذه المكرمة على عمق
العالقات األخوية الوثيقة بين دولة اإلمارات وجمهورية مصر العربية ،وتعزيز أواصر التعاون المشترك في
القطاع الزراعي بين البلدين ،وكذلك إبراز الدور الرائد لدولة اإلمارات في دعمها واهتمامها بقطاع نخيل
التمر وكافة المشاريع الهادفة إلى تطويره وتنميته زراعة وإنتاجا ً وتسويقا ً على المستويين العربي والعالمي.
ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
بالتعاون مع منظمة اليونيدو التابعة لألمم المتحدة كشريك استراتيجي.
وأكد الدكتور عبدالوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،أن مبادرة إقامة مهرجان التمور
المصرية بواحة سيوة تهدف إلى االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية ،وإيجاد الحلول
للمشاكل التي يعاني منها المزارع المصري ،من عدم توفر أصناف ذات جودة عالية ،والمساهمة في مكافحة
آفات النخيل ،إضافة إلى تحسين جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب
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بمكرمة وتوجيهات منصور بن زايد
المهرجان األول للتمور المصرية في سيوة غدا
االربعاء 2015/10/07

20

تشهد واحة ومدينة سيوة بجمهورية مصر العربية حاليا ً نشاطا ً مكثفاً ،استعداداً الستقبال أول وأهم حدث
للتمور المصرية ،من خالل فعاليات المهرجان السنوي األول للتمور المصرية ،الذي سيعقد اعتباراً من غد
ويستمر حتى  10أكتوبر الجاري.
ويأتي تنظيم هذا المهرجان بمبادرة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،بهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية ،وإيجاد
حلول تسويقية ناجعة ما يؤدي إلى رفع القيمة االقتصادية للتمور المصرية ،وتأكيداً على عمق العالقات األخوية
الوثيقة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة ،وتعزيز أواصر التعاون المشترك
في القطاع الزراعي بين البلدين ،وكذلك إبراز الدور الرائد لدولة اإلمارات في دعمها واهتمامها بقطاع نخيل
التمر وكل المشاريع الهادفة إلى تطويره وتنميته زراعة وإنتاجا ً وتسويقا ً على المستويين العربي والعالمي.
تنظيم
ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
بالتعاون مع منظمة اليونيدو التابعة لألمم المتحدة شريكا ً استراتيجياً.
وسوف يعمل هذا المهرجان من خالل رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية له على دعم أواصر العالقات
التاريخية بين البلدين وعلى النهوض بقطاع النخيل في مصر ،السيما في ظل وجود أكثر من  110شركات
عالمية ومحلية ،ضمن فعاليات المهرجان ،إضافة إلى مشاركة أكثر من  70متسابقا ً ضمن الفئات العشر
للمسابقة الخاصة بالمهرجان.

21

تطوير
وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،أن مبادرة إقامة مهرجان التمور
المصرية بواحة سيوة تهدف إلى االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية ،وإيجاد الحلول
للمشكالت التي يعاني منها المزارع المصري؛ من عدم توفر أصناف ذات جودة عالية ،والمساهمة في مكافحة
آفات النخيل ،إضافة إلى تحسين جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب ،وأشار إلى أن هناك فكرة مشروع وطني
لتطوير زراعة النخيل بجمهورية مصر العربية ،لما لدولة اإلمارات من خبرة كبيرة في هذا المجال.
وقال إن هذه المكرمة من دولة اإلمارات وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تـأتي للتأكيد على
العالقات المتينة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ،وضمن منظومة المشاريع
التنموية اإلماراتية في مصر ،حيث تقرر أن يكون المهرجان حدثا ً سنويا ً تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ،مهرجان جوائز وطنية لقطاع نخيل التمر.
وأشار إلى أن الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جمهورية مصر العربية أبدت
استعدادها للتعاون وتوفير الدعم الالزم إلنجاح هذا المهرجان ،إضافة إلى الجهود الكبيرة لسفارة دولة اإلمارات
بمصر وتقديمها كل التسهيالت لضمان نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.
عروض ثقافية
وستقام فعاليات المهرجان فى مركز الصناعات الحرفية بسيوة ،حيث تنظم عروضا ً ثقافية عدة وزيارات
سياحية لمعالم المدينة ،وكذلك مؤتمراً علميا ً يناقش التمور ويضم خيرة الخبرات العلمية الدولية على هامش
المهرجان ،كما ستشارك المدارس والهيئات المحلية بسيوة في فعاليات المهرجان بأنشطة عدة تعبر عن التراث
السيوي األصيل.
سيتم تكريم الفائزين األوائل خالل فعاليات االفتتاح الرسمي بعد غد الجمعة ،بتوزيع جوائز مقدارها عشرون
ألف جنيه مع تقديم شهادة تقدير من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لكل فائز.
سوق الحراج الجديد لبيع السيارات قد تم االنتهاء منه بشكل كامل ،وقد بدء فعليا ً انتقال بعض المعارض
المتواجدة في منطقة أبو شغارة إلى الموقع الجديد في شارع محمد بن زايد ،الفتا ً إلى أن كل معرض ينتهي
عقده ال يتم التجديد له وينتقل إلى المقر اآلخر.
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بمكرمة من منصور بن زايد...
انطـالق المهرجان األول للتمـور المصريـة في سيـوة غدا
االربعاء 2015/10/07

تشهد واحة ومدينة سيوة حاليا نشاطا مكثفا ،استعدادا الستقبال أول وأهم حدث للتمور المصرية من خالل
فعاليات المهرجان السنوي األول للتمور المصرية والذي سيعقد خالل الفترة من  10- 8أكتوبر .2015
ويأتي تنظيم هذا المهرجان بمبادرة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،بهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية ،وإيجاد
حلول تسويقية ناجعة ما يؤدي إلى رفع القيمة االقتصادية للتمور المصرية ،كما تؤكد هذه المكرمة على عمق
العالقات األخوية الوثيقة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة ،وتعزيز أواصر
التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين ،وكذلك إبراز الدور الرائد لدولة اإلمارات في دعمها
واهتمامها بقطاع نخيل التمر وكافة المشاريع الهادفة إلى تطويره وتنميته زراعة وإنتاجا وتسويقا على
المستويين العربي والعالمي.
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ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
بالتعاون مع منظمة اليونيدو التابعة لألمم المتحدة كشريك استراتيجي.وسوف يعمل هذا المهرجان من خالل
رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية له على دعم أواصر العالقات التاريخية بين البلدين وعلى النهوض
بقطاع النخيل فى مصر ،السيما فى ظل وجود أكثر من  110شركة عالمية ومحلية ضمن فعاليات المهرجان،
باإلضافة إلى مشاركة أكثر من  70متسابقا ضمن الفئات العشر للمسابقة الخاصة بالمهرجان.
وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،أن مبادرة
إقامة مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة تهدف إلى االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور
المصرية ،وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المزارع المصري؛ من عدم توفر أصناف ذات جودة
عالية ،والمساهمة في مكافحة آفات النخيل ،باإلضافة إلى تحسين جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب ،وأشار إلى
أن هناك فكرة مشروع وطني لتطوير زراعة النخيل بجمهورية مصر العربية لما لدولة اإلمارات من خبرة
كبيرة في هذا المجال ،وقال الدكتور زايد :تـأتي هذه المكرمة من دولة اإلمارات وبتوجيهات سمو الشيخ
منصور بن زايد للتأكيد على العالقات المتينة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية
وضمن منظومة المشاريع التنموية اإلماراتية في مصر ،حيث تقرر أن يكون المهرجان حدثا ً سنويا ً تحت
رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ،كمهرجان جوائز وطنية
لقطاع نخيل التمر ،وأشار زايد إلى أن الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جمهورية
مصر العربية قد أبدت استعدادها للتعاون وتوفير الدعم الالزم إلنجاح هذا المهرجان ،إضافة إلى الجهود
الكبيرة لسفارة دولة اإلمارات بمصر وتقديمها لكافة التسهيالت لضمان نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه .
ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان فى مركز الصناعات الحرفية بسيوة ،حيث تنظم عدة عروض ثقافية
و زيارات سياحية لمعالم المدينة ،وكذلك مؤتمرا علميا يناقش التمور يضم خيرة الخبرات العلمية الدولية على
هامش المهرجان ،كما ستشارك المدارس والهيئات المحلية بسيوة فى فعاليات المهرجان بعدة أنشطة تعبر عن
التراث السيوي األصيل.
وسوف يتم تكريم الفائزين األوائل خالل فعاليات االفتتاح الرسمي يوم الجمعة  9أكتوبر الحالي ،بتوزيع جوائز
مقدارها عشرين ألف جنيه مع تقديم شهادة تقدير من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لكل فائز.
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بمكرمة من منصور بن زايد...
انطـالق المهرجان األول للتمـور المصريـة في سيـوة غدا
االربعاء 2015/10/07

أبوظبي  -أماني لقمان:
تشهد واحة ومدينة سيوة حاليا نشاطا مكثفا ،استعدادا الستقبال أول وأهم حدث للتمور المصرية من خالل
فعاليات المهرجان السنوى األول للتمور المصرية والذي سيعقد خالل الفترة من  10- 8أكتوبر .2015
ويأتي تنظيم هذا المهرجان بمبادرة كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،بهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية ،وإيجاد
حلول تسويقية ناجعة ما يؤدي إلى رفع القيمة االقتصادية للتمور المصرية ،كما تؤكد هذه المكرمة على عمق
العالقات األخوية الوثيقة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة ،وتعزيز أواصر
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التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين ،وكذلك إبراز الدور الرائد لدولة اإلمارات في دعمها
واهتمامها بقطاع نخيل التمر وكافة المشاريع الهادفة إلى تطويره وتنميته زراعة وإنتاجا وتسويقا على
المستويين العربي والعالمي.ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،بتنظيم من جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر ،بالتعاون مع منظمة اليونيدو التابعة لألمم المتحدة كشريك استراتيجي.وسوف يعمل
هذا المهرجان من خالل رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية له على دعم أواصر العالقات التاريخية
بين البلدين وعلى النهوض بقطاع النخيل فى مصر ،السيما فى ظل وجود أكثر من  110شركة عالمية ومحلية
ضمن فعاليات المهرجان ،باإلضافة إلى مشاركة أكثر من  70متسابقا ضمن الفئات العشر للمسابقة الخاصة
ب المهرجان.وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
أن مبادرة إقامة مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة تهدف إلى االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة
التمور المصرية ،وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها المزارع المصري؛ من عدم توفر أصناف ذات
جودة عالية ،والمساهمة في مكافحة آفات النخيل ،باإلضافة إلى تحسين جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب،
وأشار إلى أن هناك فكرة مشروع وطني لتطوير زراعة النخيل بجمهورية مصر العربية لما لدولة اإلمارات
من خبرة كبيرة في هذا المجال ،وقال الدكتور زايد" :تـأتي هذه المكرمة من دولة اإلمارات وبتوجيهات سمو
الشيخ منصور بن زايد للتأكيد على العالقات المتينة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر
العربية وضمن منظومة المشاريع التنموية اإلماراتية في مصر ،حيث تقرر أن يكون المهرجان حدثا ً سنويا ً
تحت رعاية معالي وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ،كمهرجان جوائز
وطنية لقطاع نخيل التمر ،وأشار زايد إلى أن الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في
جمهورية مصر العربية قد أبدت استعدادها للتعاون وتوفير الدعم الالزم إلنجاح هذا المهرجان ،إضافة إلى
الجهود الكبيرة لسفارة دولة اإلمارات بمصر وتقديمها لكافة التسهيالت لضمان نجاح المهرجان وتحقيق
أهدافه".ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان فى مركز الصناعات الحرفية بسيوة ،حيث تنظم عدة عروض
ثقافية وزيارات سياحية لمعالم المدينة ،وكذلك مؤتمرا علميا يناقش التمور ويضم خيرة الخبرات العلمية الدولية
على هامش المهرجان ،كما ستشارك المدارس والهيئات المحلية بسيوة فى فعاليات المهرجان بعدة أنشطة تعبر
عن التراث السيوى األصيل.وسوف يتم تكريم الفائزين األوائل خالل فعاليات اإلفتتاح الرسمى يوم الجمعة 9
أكتوبر الحالي ،بتوزيع جوائز مقدارها عشرين ألف جنيه مع تقديم شهادة تقدير من جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر لكل فائز .
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االرتقاء بقطاع النخيل

بمبادرة منصور بن زايد  ..غداً انطالق أول مهرجان للتمور المصرية

االربعاء 2015/10/07

الرؤية ـ القاهرة

بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ينطلق
غداً في واحة سيوة المصرية أول مهرجان للتمور المصرية ،ويستمر حتى العاشر من أكتوبر الجاري.
وتؤكد هذه المكرمة عمق العالقات األخوية الوثيقة بين اإلمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة ،وتعكس
تعزيز أواصر التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين وإبراز دور اإلمارات في دعمها واهتمامها
بقطاع نخيل التمر وجميع المشاريع الهادفة إلى تطويره وتنميته زراعة وإنتاجا ً وتسويقا ً على المستويين
العربي والعالمي.
وستنظم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالتعاون مع منظمة اليونيدو التابعة لألمم المتحدة هذا المهرجان
السنوي األول الذي يجري في مركز الصناعات الحرفية في واحات سيوة ،تحت رعاية وزارة الصناعة
والتجارة المصرية ،ومشاركة أكثر من  110شركات عالمية ومحلية ،وأكثر من  70متسابقا ً ضمن الفئات
العشر للمسابقة.
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كما سيُكرّم الفائزون األوائل في المسابقة بعد غ ٍد بجوائز مقدارها  20ألف جنيه وشهادات تقدير من جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر لكل فائز.
وحدد األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الدكتور عبدالوهاب زايد أهداف المهرجان في االرتقاء
بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية وإيجاد حلول تسويقية ناجعة ،ما يؤدي إلى رفع القيمة
االقتصادية لهذه التمور وحل المشاكل التي يعانيها المزارع المصري.
وأوضح أن هذه الحلول تتمثل في توفير أصناف ذات جودة عالية والمساهمة في مكافحة آفات النخيل
وتحسين جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب ،مشيراً إلى أن اإلمارات يمكن أن تقدم خبرتها لتنفيذ فكرة مشروع
وطني لتطوير زراعة النخيل في جمهورية مصر العربية.
ولفت إلى أن مكرمة اإلمارات أتت بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للتأكيد على العالقات
المتينة بين البلدين ،وضمن منظومة المشاريع التنموية اإلماراتية في مصر ،مؤكداً أن المهرجان سيكون
سنويا ً تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وبمثابة مهرجان
جوائز وطنية لقطاع نخيل التمر.
وأشار إلى أن الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جمهورية مصر العربية أبدت
استعدادها للتعاون وتوفير الدعم الالزم إلنجاح هذا المهرجان ،إضافة إلى الجهود الكبيرة لسفارة الدولة في
القاهرة وتقديمها جميع التسهيالت لضمان نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.
وتتخلل المهرجان عروض ثقافية وزيارات سياحية لمعالم المدينة ،إلى جانب مؤتمر علمي حول التمور
يضم خيرة الخبرات العلمية الدولية ،كما ستشارك المدارس والهيئات المحلية في سيوة في فعاليات المهرجان
بأنشطة عدة تعبّر عن تراث سيوة األصيل.
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 70متساب ً
قا ُيشاركون في مهرجان التمور المصرية في سيوة

االربعاء 2015/10/07

فعاليات المهرجان السنوي األول للتمور المصرية
أبوظبي ـ صوت اإلمارات

تشهد واحة ومدينة سيوة المصرية حاليا ً نشاطا ً مكثفاً ،استعداداً النطالق فعاليات المهرجان السنوي األول
للتمور المصرية الذي سيعقد خالل الفترة من  10- 8أكتوبر /تشرين األول الجاري.
ويأتي تنظيم هذا المهرجان بمبادرة كريمة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء،
وزير شؤون الرئاسة ،بهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية ،وإيجاد حلول
تسويقية ناجعة ما يؤدي إلى رفع القيمة االقتصادية للتمور المصرية ،كما تؤكد هذه المكرمة على عمق
العالقات األخوية الوثيقة بين دولة اإلمارات وجمهورية مصر العربية ،وتعزيز أواصر التعاون المشترك في
القطاع الزراعي بين البلدين ،وكذلك إبراز الدور الرائد لدولة اإلمارات في دعمها واهتمامها بقطاع نخيل
التمر وكافة المشاريع الهادفة إلى تطويره وتنميته زراعة وإنتاجا ً وتسويقا ً على المستويين العربي والعالمي.
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ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
بالتعاون مع منظمة اليونيدو التابعة لألمم المتحدة كشريك استراتيجي.
وأكد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،الدكتور عبدالوهاب زايد ،أن مبادرة إقامة مهرجان التمور
المصرية بواحة سيوة تهدف إلى االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور المصرية ،وإيجاد الحلول
للمشاكل التي يعاني منها المزارع المصري ،من عدم توفر أصناف ذات جودة عالية ،والمساهمة في مكافحة
آفات النخيل ،إضافة إلى تحسين جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب
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بمبادرة منصور بن زايد ..أول مهرجان للتمور المصرية..اليوم
الخميس 2015/10/08

بمكرمة من سمو ال شيخ من صور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئا سة ينطلق
اليوم في واحة سييييوة المصيييرية أول مهرجان للتمور المصيييرية ،ويسيييتمر حتى العاشييير من أكتوبر الجاري.
وتؤكد هذه المكرمة عمق العالقات األخوية الوثيقة بين اإلمارات وجمهورية مصييير العربية  ،وتعكس تعزيز
أواصر التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين وإبراز دور اإلمارات في دعمها واهتمامها بقطاع
نخيل التمر وجميع المشيييياريع الهادفة إلى تطويره وتنميته زراعة وإنتاجا ً وتسييييويقا ً على المسييييتويين العربي
والعالمي.
وسيييييييتنظم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالتعاون مع منظمة اليونيدو التابعة لألمم المتحدة هذا المهرجان
السييينوي األول الذي يجري في مركز الصيييناعات الحرفية في واحات سييييوة ،تحت رعاية وزارة الصيييناعة
والتجارة المصييرية ،ومشيياركة أكثر من  110شييركات عالمية ومحلية ،وأكثر من  70متسييابقا ً ضييمن الفئات
العشر للمسابقة.
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كما سيييُكرّ م الفائزون األوائل في المسييابقة بعد غ ٍد بجوائز مقدارها  20ألف جنيه وشييهادات تقدير من جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر لكل فائز.
وحدد األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الدكتور عبدالوهاب زايد أهداف المهرجان في االرتقاء
بقطاع النخيل ودعم وتنشيييط زراعة التمور المصييرية وإيجاد حلول تسييويقية ناجعة ،ما يؤدي إلى رفع القيمة
االقتصادية لهذه التمور وحل المشاكل التي يعانيها المزارع المصري.
وأوضيييييييح أن هذه الحلول تتمثل في توفير أصيييييييناف ذات جودة عالية والمسييييييياهمة في مكافحة آفات النخيل
وتحسين جودة اإلنتاج والتغليف والتعليب ،مشيراً إلى أن اإلمارات يمكن أن تقدم خبرتها لتنفيذ فكرة مشروع
وطني لتطوير زراعة النخيل في جمهورية مصر العربية.
ولفت إلى أن مكرمة اإلمارات أتت بتوجيهات سيييمو الشييييخ منصيييور بن زايد آل نهيان للتأكيد على العالقات
المتينة بين البلدين ،وضيييمن منظومة المشييياريع التنموية اإلماراتية في مصييير ،مؤكداً أن المهرجان سييييكون
سنويا ً تحت رعاية وزير ال صناعة والتجارة والمشروعات ال صغيرة والمتو سطة في مصر وبمثابة مهرجان
جوائز وطنية لقطاع نخيل التمر.
وأشييييار إلى أن الكثير من الوزارات والمؤسييييسييييات الحكومية والخاصيييية في جمهورية مصيييير العربية أبدت
اسييتعدادها للتعاون وتوفير الدعم الالزم إلنجاح هذا المهرجان ،إضييافة إلى الجهود الكبيرة لسييفارة الدولة في
القاهرة وتقديمها جميع التسهيالت لضمان نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.
وتتخلل المهرجان عروض ثقافية وزيارات سياحية لمعالم المدينة ،إلى جانب مؤتمر علمي حول التمور يضم
خيرة الخبرات العلمية الدولية ،كما سيييييتشيييييارك المدارس والهيئات المحلية في سييييييوة في فعاليات المهرجان
بأنشطة عدة تعبّر عن تراث سيوة األصيل.
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انطالق مهرجان التمور المصرية األول بواحة سيوة بمكرمة من
منصور بن زايد.
الجمعة 2015/10/09

سيوة  -مصر في  9أكتوبر /وام  /انطلقت اليوم في واحة سيوة المصرية فعاليات مهرجان التمور المصرية
السنوي األول بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون
الرئاسة الذى تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
"يونيدو"تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية وبمشاركة  110عارضين من مختلف القطاعات.
وتشمل الفعاليات معرضا بمركز الصناعات الحرفية بسيوة ومشروع منتج ريف مصر الذي يعد مدخال تنمويا
لدعم الحرف اليدوية وصناعة التمور بمصر فيما تشارك وزارة التعاون الدولي المصرية بعدة أنشطة.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر المستشار الزراعي في وزارة شؤون
الرئاسة لدى افتتاح المهرجان إن تنظيم هذا الحدث جاء ليؤكد ويبرهن على عمق العالقات التاريخية بين دولة
اإلمارات ومصر ويعزز أواصر التعاون والتنمية بينهما خاصة في القطاع الزراعي ..وأكد أن نجاح المهرجان
ا لذي يعد األول من نوعه جاء ثمرة للتعاون الوثيق بين الهيئات الحكومية والوزارات المعنية في كال البلدين.
وأقيم على هامش المهرجان مؤتمر علمي حول صناعة وإنتاج وزراعة وتسويق التمور الهدف الرئيس
للمهرجان.
وأدار جلسات المؤتمر العلمية التى تناولت انتاج التمور عالية الجودة ودراسة متطلبات السوق ومعامالت
مابعد الحصاد والقيمة المضافة والرؤى المستقبلية لتطوير التمور والنخيل كل من الدكتور سمير شاكر ممثال
عن الشبكة الدولية للنخيل والدكتور موالي سدرة الخبير الدولي في قطاع التمور وتميم الضوي مدير التسويق
بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية والدكتور عبد المحسن نظام مستشار معهد تكنولوجيا األغذية.
حضر فعاليات اليوم األول معالي الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة المصري وعدد من الوزراء
والسفراء.
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اليوم االفتتاح الرسممممي لمهرجان التمور المصمممرية األول بسممميوة
2015
الجمعة 2015/10/09

يتضمن جوائز ومؤتمرات وأنشطة متنوعة...
بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،وتحت
رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،تنطلق اليوم الجمعة فعاليات اإلفتتاح الرسمي لمهرجان التمور
المصرية السنوي األول والمنعقد بواحة سيوة ،بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،بالشراكة مع
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".
وتبدأ فعاليات اليوم األول التي يشهدها معالى الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ،وعدد من المعالي
الوزراء وأصحاب السعادة السفراء؛ بتوزيع الجوائز المقدمة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على الفائزين
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في فئات المسابقة المقامة على هامش المهرجان ،وتبلغ قيمة كل جائزة عشرون ألف جنيه مصري للفائز
األول بكل فئة من إجمالي عشرة فئات هي :فئة أفضل مزارع منتج لصنف تمور سيوى "صعيدى" ،أفضل
بحث مقدم لتطوير زراعات النخيل و تقنيات التمور ،فئة أفضل نموذج لمنتج فلكلورى من المادة السليولوزية
لنخيل التمر ،فئة أفضل مزارع نخيل يقتنى أصنافا متعددة من نخيل التمر ،فئة أفضل تقنيات مستخدمة ،فئة
أفضل زراعة عضوية مطبقة مع اإلستفادة من المخلفات ،فئة أفضل منتج من التمور ،فئة أفضل مصنع بيت
لتعبئة التمور ،فئة أفضل عبوات تغليف وتعبئة للتمور ،وفئة أفضل شخصية خدمت واحة سيوة والواحات
الغربية بجمهورية مصر العربية.
وكانت اللجنة العلمية قد عقدت إجتماعاتها وعلى مدار األيام التي سبقت المهرجان ،بعد اإلنتهاء من إستالم
العينات وإغالق باب التقدم للمشاركة في مسابقة المهرجان ،حيث قامت بتقييم المشاركات في كافة الفئات
والتي تجاوزت  70مشاركة ،في إقبال مشهود على المهرجان في عامه األول .كما أقيم على هامش المهرجان
مؤتمرا علميا تناول عدة محاور رئيسية هامة في مجال صناعة وإنتاج وزراعة وتسويق التمور ،وهي الهدف
الرئيس للمهرجان.
وأدار جلسات المؤتمر العلمية كال من الدكتور سمير شاكر ممثال عن الشبكة الدولية للنخيل ،والدكتور موالي
سدرة الخبير الدولي في قطاع التمور ،األستاذ تميم الضوي مدير التسويق بالمجلس التصديري للصناعات
الغذائية ،والدكتور عبد المحسن نظام مستشار معهد تكنولوجيا األغذية .وشارك في الجلسات العلمية نخبة من
العلماء والخبراء الدوليين في مجال نخيل التمر وصناعاته ،وتناولت الدراسات عدة محاورة أهمها :إنتاج
التمور عالية الجودة  ،ودراسة لمتطلبات السوق ،معامالت ما بعد الحصاد والقيمة المضافة ،وأخيرا الرؤى
المستقبلية لتطوير التمور والنخيل.
وفي تصريح خاص بمناسبة افتتاح المؤتمر ،قال الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر ،المستشار الزراعي في وزارة شؤون الرئاسة ،والذي حرص على تواجده في القاهرة قبل انعقاد
المهرجان بوقت كاف ،قال :إن المهرجان األول للتمور المصرية في سيوة يأتي ليؤكد ويبرهن على عمق
العالقات التاريخية بين دولة اإلمارات ومصر ويعزز أواصر التعاون والتنمية بين البلدين الشقيقين وخاصة
في القطاع الزراعي ،وأكد أن نجاح المهرجان جاء ثمرة للتعاون الوثيق بين الهيئات الحكومية والوزارات
المعنية في كال البلدين.

هذا وقد إمتدت فعاليات المهرجان لتشمل إقامة معرض بمركز الصناعات الحرفية بسيوة بحضور عدة وزارات
وهيئات حكومية ومشاركة  110عارضا من مختلف القطاعات ،كما شاركت وزارة التعاون الدولي في مصر
بعدة أنشطة خالل المهرجان ،من ضمنها مشروع منتج ريف مصر والذي يعد مدخال تنمويا لدعم الحرف
اليديوية وصناعة التمور بمصر.
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إنطالق فعاليات مهرجان التمور المصرية األول في سيوة
الجمعة 2015/10/09

مهرجان التمور المصرية األول في سيوة

انطلقت فعاليات اإلفتتاح الرسمي لمهرجان التمور المصرية السنوي األول والمنعقد في واحة سيوة الجمعة،
بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"،
وذلك بمكرمة من نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة اإلماراتية الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان ،وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية
وبدأت فعاليات اليوم األول التي شهدها وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق قابيل ،وعدد من الوزراء
والسفراء؛ بتوزيع الجوائز المقدمة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على الفائزين في فئات المسابقة
المقامة على هامش المهرجان ،وتبلغ قيمة كل جائزة  20ألف جنيه مصري للفائز األول بكل فئة من إجمالي
عشرة فئات هي :فئة أفضل مزارع منتج لصنف تمور سيوى "صعيدي" ،أفضل بحث مقدم لتطوير زراعات
النخيل وتقنيات التمور ،وفئة أفضل نموذج لمنتج فلكلوري من المادة السليولوزية لنخيل التمر ،وفئة أفضل
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مزارع نخيل يقتني أصنا ًفا متعددة من نخيل التمر ،وفئة أفضل تقنيات مستخدمة ،وفئة أفضل زراعة عضوية
مطبقة مع اإلستفادة من المخلفات ،وفئة أفضل منتج من التمور ،وفئة أفضل مصنع وبيت لتعبئة التمور،
وفئة أفضل عبوات تغليف وتعبئة للتمور ،وفئة أفضل شخصية خدمت واحة سيوة والواحات الغربية في
جمهورية مصر العربية.
وكانت اللجنة العلمية عقدت اجتماعاتها وعلى مدار األيام التي سبقت المهرجان ،بعد اإلنتهاء من إستالم
العينات وإغالق باب التقدم للمشاركة في مسابقة المهرجان،حيث قيمت المشاركات في كافة الفئات والتي
تجاوزت  70مشاركة ،في إقبال مشهود على المهرجان في عامه األول.
كما أقيم على هامش المهرجان مؤتمرً ا علميًا تناول عدة محاور رئيسية هامة في مجال صناعة وإنتاج
وزراعة وتسويق التمور ،وهي الهدف الرئيس للمهرجان.
ً
ممثال عن الشبكة الدولية للنخيل ،والدكتور موالي
وأدار جلسات المؤتمر العلمية كل من الدكتور سمير شاكر
سدرة الخبير الدولي في قطاع التمور ،وتميم الضوي مدير التسويق بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية،
والدكتور عبد المحسن نظام مستشار معهد تكنولوجيا األغذية.
وشارك في الجلسات العلمية نخبة من العلماء والخبراء الدوليين في مجال نخيل التمر وصناعاته ،وتناولت
الدراسات عدة محاورة أهمها :إنتاج التمور عالية الجودة  ،ودراسة لمتطلبات السوق ،معامالت ما بعد
الحصاد والقيمة المضافة ،وأخيرا الرؤى المستقبلية لتطوير التموروالنخيل.
وقال أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،المستشار الزراعي في وزارة شؤون الرئاسة الدكتور
عبدالوهاب زايد :إن المهرجان األول للتمور المصرية في سيوة يأتي ليؤكد ويبرهن على عمق العالقات
التاريخية بين دولة اإلمارات ومصر ويعزز أواصر التعاون والتنمية بين البلدين الشقيقين وخاصة في
القطاع الزراعي ،وأكد أن نجاح المهرجان جاء ثمرة للتعاون الوثيق بين الهيئات الحكومية والوزارات
المعنية في كال البلدين.
وامتدت فعاليات المهرجان لتشمل إقامة معرض في مركز الصناعات الحرفية بسيوة بحضور عدة وزارات
وهيئات حكومية ومشاركة  110عارضًا من مختلف القطاعات ،كما شاركت وزارة التعاون الدوليفي مصر
بعدة أنشطة خالل المهرجان ،من ضمنها مشروع منتج ريف مصر والذي يعد مدخال تنمويا لدعم الحرف
اليديوية وصناعة التمور في مصر.
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بمكرمة من منصور بن زايد وحضور عدد من الوزراء والسفراء
توزيع جوائز خليفة الدولية في مهرجان التمور المصرية األول
السبت 2015/10/10

أبوظبي «الخليج

بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،وتحت
ر عاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،انطلقت أمس الجمعة ،فعاليات االفتتاح الرسمي لمهرجان التمور
المصرية السنوي األول والمنعقد في واحة سيوة ،بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،بالشراكة مع
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو».
وبدأت فعاليات اليوم األول التي شهدها وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق قابيل ،وعدد من الوزراء
والسفراء؛ بتوزيع الجوائز المقدمة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على الفائزين في فئات المسابقة المقامة
على هامش المهرجان ،وتبلغ قيمة كل جائزة  20ألف جنيه مصري للفائز األول بكل فئة من إجمالي عشر
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فئات هي :فئة أفضل مزارع منتج لصنف تمور سيوي «صعيدي» ،أفضل بحث مقدم لتطوير زراعات النخيل
و تقنيات التمور ،فئة أفضل نموذج لمنتج فلكلوري من المادة السليولوزية لنخيل التمر ،فئة أفضل مزارع
نخيل يقتنى أصنافا ً متعددة من نخيل التمر ،فئة أفضل تقنيات مستخدمة ،فئة أفضل زراعة عضوية مطبقة مع
االستفادة من المخلفات ،فئة أفضل منتج من التمور ،فئة أفضل مصنع بيت لتعبئة التمور ،فئة أفضل عبوات
تغليف وتعبئة للتمور ،وفئة أفضل شخصية خدمت واحة سيوة والواحات الغربية بجمهورية مصر العربية.
وعقدت اللجنة العلمية اجتماعاتها على مدار األيام التي سبقت المهرجان ،بعد االنتهاء من استالم العينات
وإغالق باب التقدم للمشاركة في مسابقة المهرجان ،حيث قامت بتقييم المشاركات في كافة الفئات والتي
تجاوزت  70مشاركة ،في إقبال مشهود على المهرجان في عامه األول .كما أقيم على هامش المهرجان
مؤتمراً علميا ً تناول عدة محاور رئيسية مهمة في مجال صناعة وإنتاج وزراعة وتسويق التمور ،وهي الهدف
الرئيسي للمهرجان.
وأدار جلسات المؤتمر العلمية كل من الدكتور سمير شاكر ممثالً عن الشبكة الدولية للنخيل ،والدكتور موالي
سدرة الخبير الدولي في قطاع التمور ،وتميم الضوي مدير التسويق بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية،
والدكتور عبد المحسن نظام مستشار معهد تكنولوجيا األغذية.
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،المستشار الزراعي في وزارة
شؤون الرئاسة :إن المهرجان األول للتمور المصرية في سيوة يأتي ليؤكد ويبرهن على عمق العالقات
التاريخية بين دولة اإلمارات ومصر ويعزز أواصر التعاون والتنمية بين البلدين الشقيقين وخاصة في القطاع
الزراعي.
وامتدت فعاليات المهرجان لتشمل إقامة معرض بمركز الصناعات الحرفية بسيوة بحضور عدة وزارات
وهيئات حكومية ومشاركة  110عارضين من مختلف القطاعات ،كما شاركت وزارة التعاون الدولي في
مصر بعدة أنشطة خالل المهرجان ،من ضمنها مشروع منتج ريف مصر والذي يعد مدخالً تنمويا ً لدعم
الحرف اليدوية وصناعة التمور بمصر
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بمكرمة منصور بن زايد ومشاركة األمم المتحدة
«خليفة الدولية» تنظم المهرجان األول للتمور المصرية
السبت 2015/10/10

■ مدخل المهرجان في مدينة سيوة المصرية | من المصدر

بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،وتحت
رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،انطلقت أمس الجمعة فعاليات مهرجان التمور المصرية السنوي
األول في واحة سيوة ،بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية
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الصناعية «يونيدو» .وشهد افتتاح المهرجان الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة المصري ،وعدد
من الوزراء والسفراء ،وتم توزيع الجوائز المقدمة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على الفائزين في فئات
المسابقة المقامة على هامش المهرجان.
وتبلغ قيمة كل جائزة عشرين ألف جنيه مصري للفائز األول في كل فئة من إجمالي عشر فئات هي :فئة
أفضل مزارع منتج لصنف تمور سيوي «صعيدي» ،وأفضل بحث مقدم لتطوير زراعات النخيل وتقنيات
التمور ،وفئة أفضل نموذج لمنتج فلكلوري من المادة السليولوزية لنخيل التمر ،وفئة أفضل مزارع نخيل يقتني
أصنافا متعددة من نخيل التمر ،وفئة أفضل تقنيات مستخدمة ،وفئة أفضل زراعة عضوية مطبقة مع االستفادة
من المخلفات ،وفئة أفضل منتج من التمور ،وفئة أفضل مصنع بيت لتعبئة التمور ،وفئة أفضل عبوات تغليف
وتعبئة للتمور ،وفئة أفضل شخصية خدمت واحة سيوة والواحات الغربية في جمهورية مصر العربية.
 70مشاركة
وكانت اللجنة العلمية قد عقدت اجتماعاتها على مدار األيام التي سبقت المهرجان ،بعد االنتهاء من استالم
العينات وإغالق باب التقدم للمشاركة في مسابقة المهرجان ،حيث قامت بتقييم المشاركات في كافة الفئات،
والتي تجاوزت  70مشاركة ،في إقبال مشهود على المهرجان في عامه األول .وأدار جلسات المؤتمر العلمية
كل من الدكتور سمير شاكر ممثال عن الشبكة الدولية للنخيل ،والدكتور موالي سدرة الخبير الدولي في قطاع
التمور ،وتميم الضوي مدير التسويق في المجلس التصديري للصناعات الغذائية ،والدكتور عبد المحسن نظام
مستشار معهد تكنولوجيا األغذية .وشارك في الجلسات العلمية نخبة من العلماء والخبراء الدوليين في مجال
نخيل التمر وصناعاته.
عالقات تاريخية
وقال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر المستشار الزراعي في وزارة شؤون
الرئاسة ،إن المهرجان األول للتمور المصرية في سيوة يأتي ليؤكد ويبرهن على عمق العالقات التاريخية بين
دولة اإلمارات ومصر ،ويعزز أواصر التعاون والتنمية بين البلدين الشقيقين وخاصة في القطاع الزراعي،
وأكد أن نجاح المهرجان جاء ثمرة للتعاون الوثيق بين الهيئات الحكومية والوزارات المعنية في كال البلدين.
وامتدت فعاليات المهرجان لتشمل إقامة معرض في مركز الصناعات الحرفية في سيوة ،بحضور عدة وزارات
وهيئات حكومية ومشاركة  110عارضين من مختلف القطاعات.
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يتضمن جوائز ومؤتمرات وأنشطة متنوعة
انطالق فعاليات االفتتاح الرسمي لمهرجان التمور المصرية األول بسيوة
السبت 2015/10/10

القاهرة – الوطن :بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
شؤون الرئاسة ،وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،انطلقت أمس فعاليات االفتتاح الرسمي
لمهرجان التمور المصرية السنوي األول والمنعقد بواحة سيوة ،بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،
بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".وتبدأ فعاليات اليوم األول التي يشهدها معالى
الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة،وعدد من المعالي الوزراء وأصحاب السعادة السفراء؛ بتوزيع
الجوائز المقدمة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على الفائزين في فئات المسابقة المقامة على هامش
المهرجان ،وتبلغ قيمة كل جائزة عشرون ألف جنيه مصري للفائز األول بكل فئة من إجمالي عشرة فئات
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هي :فئة أفضل مزارع منتج لصنف تمور سيوى "صعيدى" ،أفضل بحث مقدم لتطوير زراعات النخيل و
تقنيات التمور ،فئة أفضل نموذج لمنتج فلكلورى من المادة السليولوزية لنخيل التمر ،فئة أفضل مزارع نخيل
يقتنى أصنافا متعددة من نخيل التمر ،فئة أفضل تقنيات مستخدمة ،فئة أفضل زراعة عضوية مطبقة مع
اإلستفادة من ا لمخلفات ،فئة أفضل منتج من التمور ،فئة أفضل مصنع بيت لتعبئة التمور ،فئة أفضل عبوات
تغليف وتعبئة للتمور ،وفئة أفضل شخصية خدمت واحة سيوة والواحات الغربية بجمهورية مصر
العربية.وكانت اللجنة العلمية قد عقدت إجتماعاتها وعلى مدار األيام التي سبقت المهرجان ،بعد اإلنتهاء من
استالم العينات وإغالق باب التقدم للمشاركة في مسابقة المهرجان،حيث قامت بتقييم المشاركات في كافة
الفئاتوالتي تجاوزت  70مشاركة ،في إقبال مشهود على المهرجان في عامه األول .كما أقيم على هامش
المهرجان مؤتمرا علميا تناول عدة محاور رئيسية هامة في مجال صناعة وإنتاج وزراعة وتسويق التمور،
وهي الهدف الرئيس للمهرجان.وأدار جلسات المؤتمر العلمية كل من الدكتور سمير شاكر ممثال عن الشبكة
الدولية للنخيل ،والدكتور موالي سدرة الخبير الدولي في قطاع التمور ،األستاذ تميم الضويمدير التسويق
بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية ،والدكتور عبد المحسن نظام مستشار معهد تكنولوجيا األغذية.وشارك
في الجلسات العلمية نخبة من العلماء والخبراء الدوليين في مجال نخيل التمر وصناعاته ،وتناولت الدراسات
عدة محاورة أهمها :إنتاج التمور عالية الجودة ،ودراسة لمتطلبات السوق ،معامالت ما بعد الحصاد والقيمة
المضافة ،وأخيرا الرؤى المستقبلية لتطوير التموروالنخيل.وفي تصريح خاص بمناسبة افتتاح المؤتمر ،قال
الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،المستشار الزراعي في وزارة شؤون
الرئاسة ،والذي حرص على تواجده في القاهرة قبل انعقاد المهرجان بوقت كاف ،قال :إن المهرجان األول
للتمور المصرية في سيوة يأتي ليؤكد ويبرهن على عمق العالقات التاريخية بين دولة اإلمارات ومصر ويعزز
أواصر التعاون والتنمية بين البلدين الشقيقين وخاصة في القطاع الزراعي ،وأكد أن نجاح المهرجان جاء ثمرة
للتعاون الوثيق بين الهيئات الحكومية والوزارات المعنية في كال البلدين.هذا وقد امتدت فعاليات المهرجان
لتشمل إقامة معرض بمركز الصناعات الحرفية بسيوة بحضور عدة وزارات وهيئات حكومية ومشاركة 110
عارضا من مختلف القطاعات ،كما شاركت وزارة التعاون الدوليفي مصر بعدة أنشطة خالل المهرجان،من
ض منها مشروع منتج ريف مصر والذي يعد مدخال تنمويا لدعم الحرف اليديوية وصناعة التمور بمصر . -
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 110عارضين في مهرجان التمور المصرية األول ببادرة من منصور بن زايد
ثمرة تعاون زراعي
السبت 2015/10/10

وام ـ سيوة ( مصر)

انطلقت أمس في واحة سيوة المصرية مناشط مهرجان التمور المصرية السنوي األول ببادرة من سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،بمشاركة  110عارضين من
مختلف القطاعات ،والذي جاء ثمرة للتعاون الزراعي بين اإلمارات ومصر.
وتنظم المهرجان جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
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المصرية.
والتجارة
الصناعة
وزارة
رعاية
تحت
«يونيدو»
وتشمل المناشط معرضا ً في مركز الصناعات الحرفية في سيوة ومشروع منتج ريف مصر الذي يعد مدخالً
تنمويا ً لدعم الحرف اليدوية وصناعة التمور في مصر ،فيما تشارك وزارة التعاون الدولي المصرية بأنشطة
عدة.
وأفاد األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر المستشار الزراعي في وزارة شؤون الرئاسة الدكتور
عبدالوهاب زايد لدى افتتاح المهرجان بأن تنظيم هذا الحدث جاء ليؤكد ويبرهن على عمق العالقات التاريخية
بين دولة اإلمارات ومصر ويعزز أواصر التعاون والتنمية بينهما خصوصا ً في القطاع الزراعي.
وأكد أن نجاح المهرجان الذي يعد األول من نوعه جاء ثمرة للتعاون الوثيق بين الهيئات الحكومية والوزارات
البلدين.
كال
في
المعنية
ونظم على هامش المهرجان مؤتمر علمي حول صناعة وإنتاج وزراعة وتسويق التمور الهدف الرئيس
للمهرجان.
وأدار جلسات المؤتمر العلمية التي تناولت إنتاج التمور عالية الجودة ودراسة متطلبات السوق ومعامالت ما
بعد الحصاد والقيمة المضافة والرؤى المستقبلية لتطوير التمور والنخيل ممثل الشبكة الدولية للنخيل الدكتور
سمير شاكر والمختص الدولي في قطاع التمور الدكتور موالي سدرة ومدير التسويق في المجلس التصديري
للصناعات الغذائية تميم الضوي ومستشار معهد تكنولوجيا األغذية الدكتور عبدالمحسن نظام.
حضر مناشط اليوم األول وزير الصناعة والتجارة المصري الدكتور طارق قابيل وعدد من الوزراء والسفراء.
.
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تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
مهرجان التمور المصرية األول بسيوة
السبت 2015/10/10

بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،وتحت
رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية ،انطلقت أمس فعاليات مهرجان التمور المصرية السنوي األول في
واحة سيوة ،بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
«يونيدو».
وشهدت فعاليات اليوم األول توزيع الجوائز المقدمة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على الفائزين في
فئات المسابقة المقامة على هامش المهرجان ،وتبلغ قيمة كل جائزة  20ألف جنيه مصري للفائز األول بكل
فئة من إجمالي  10فئات هي :فئة أفضل مزارع منتج لصنف تمور سيوي «صعيدي» ،أفضل بحث مقدم
لتطوير زراعات النخيل وتقنيات التمور ،فئة أفضل نموذج لمنتج فلكلوري من المادة السليولوزية لنخيل التمر،
فئة أفضل مزارع نخيل يقتني أصنافا ً متعددة من نخيل التمر ،فئة أفضل تقنيات مستخدمة ،فئة أفضل زراعة
عضوية مطبقة مع االستفادة من المخلفات ،فئة أفضل منتج من التمور ،فئة أفضل مصنع بيت لتعبئة التمور،
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فئة أفضل عبوات تغليف وتعبئة للتمور ،فئة أفضل شخصية خدمت واحة سيوة والواحات الغربية بجمهورية
مصر العربية.
وكانت اللجنة العلمية قد عقدت اجتماعاتها وعلى مدار األيام التي سبقت المهرجان ،بعد االنتهاء من استالم
العينات وإغالق باب التقدم للمشاركة في مسابقة المهرجان ،حيث قامت بتقييم المشاركات في الفئات كافة
والتي تجاوزت  70مشاركة ،في إقبال مشهود على المهرجان في عامه األول .كما أقيم على هامش المهرجان
مؤتمر علمي تناول محاور رئيسة مهمة في مجال صناعة وإنتاج وزراعة وتسويق التمور ،وهي الهدف
الرئيس للمهرجان.
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بمكرمة من منصور بن زايد ..اختتام المهرجان السنوي األول للتمور المصرية
بواحة سيوة.
السبت 2015/10/10

واحة سيوة  -مصر في  10اكتوبر  /وام  /اختتم المهرجان السنوي األول للتمور المصرية بواحة سيوة اليوم
فعالياته التي نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
تضمن المهرجان مسابقة حول التمور وتنظيم معرض شامل للتمور والمنتجات الزراعية في سيوة بمشاركة
 110عارضين قدموا صورة شاملة حول تطور الزراعة فى الواحة التي احتفلت خالل المهرجان بما يطلق
عليه "يوم الحصاد" الذي يتم فيه االحتفاء بالشجرة المباركة.
وكان معالي عالء أبو زيد محافظ مرسى مطروح افتتح المهرجان بحضور الدكتور عبدالوهاب زايد األمين
العام للجائزة المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة وممثلين عن مختلف الوزارات المصرية وعن منظمة
األغذية والزراعة "الفاو" ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وشيوخ وأبناء قبائل سيوة ومرسى
مطروح.
وأشاد محافظ مرسى مطروح بمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برعاية المهرجان الذي يمثل
نقطة انطالق لمسيرة الشجرة المباركة في واحة سيوة بل وعلى مستوى جمهورية مصر العربية ..معربا عن
أمله في أن يكون هذا المهرجان حدثا سنويا بارزا ينهض بزراعة وإنتاج وتصنيع التمور.
وأكد أن المواقف التاريخية لإلمارات ستظل محفورة في نفوس المصريين الذين ال يمكن لهم وهم يحتفلون
بالذكرى الـ  42إلنتصارات أكتوبر المجيدة اال أن يقفوا مع بقية العرب إجالال وترحما على روح المغفور له
الشيخ زايد "طيب هللا ثراه" مستذكرين قولته المأثورة "النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي".
وأشار معاليه الى أن هذه الروح تتدفق عطاء بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة واخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات.
وقال إن مستثمرين من دولة اإلمارات بصدد تدشين مشروعات عمالقة في محافظة مرسى مطروح تبلغ
قيمتها عشرة مليارات جنيه مصري في قطاعات تنموية مختلفة في مقدمتها القطاع السياحي.
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وفي كلمة نيابة عن وزير التجارة والصناعة المصري أكدت المهندسة حنان الحضري عمق العالقات التاريخية
والتعاون بين البلدين الشقيقين وقدمت باسم الوزير الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على مكرمة
تنظيم المهرجان وسط مشاركة جماهيرية عريضة من أهالي سيوة.
من جهة اخرى أكد شيوخ القبائل أن اإلمارات ستظل دائما عنوانا للدعم المستمر للمصريين من خالل ما
تدشنه من مشروعات تنموية وما تطرحه من مبادرات تستهدف النهوض بالمواطن المصري.
وأشادوا بموقف الدولة لتحقيق االستقرار في مصر ..مؤكدين أن "روح زايد الخير" ستظل حاضرة دائما في
الذاكرة الجمعية المصرية بما تحمله من خير ونماء تعود عليه المصريون.
بدوره أكد الدكتور عبدالوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر حرص الجائزة برئاسة معالي
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على ترجمة توجيهات سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان في دعم مزارعي النخيل فى واحة سيوة.
واضاف ان ذلك تحقق من خالل المحاضرات وورش العمل التي قدمها عدد من خبراء الجائزة على مدى
يومين للمزارعين باإلضافة الى الزيارات الميدانية واإلرشادية التي قام بها الخبراء لعدد من المزارع وتناولت
أحدث الطرق واألساليب العلمية والتطبيقية في رعاية الشجرة المباركة ورفع إنتاجيتها وتطوير الصناعات
الحرفية القائمة على منتجات شجرة النخيل.
وقال إن المهرجان تضمن تكريما لعشرة فائزين فى مجاالت مختلفة حول زراعة النخيل والتميز في إنتاج
التمور والحرف اليدوية والمشغوالت التراثية المرتبطة بالشجرة المباركة وحصل كل منهم على عشرين ألف
جنيه مصري.
وأوضح أن قائمة الفائزين شملت مصطفى اسماعيل عثمان في فئة أفضل مزارع منتج للتمور صنف "سيوي"
أما جائزة أفضل بحث مقدم لتطوير زراعات النخيل وتقنيات التمور فكانت من نصيب الدكتور سعد عبدالوهاب
يونس رزقه ..بينما فاز محمد حميدة بيبى بجائزة أفضل نموذج لمنتج فلكلوري من المواد السليولوزية للنخيل
كما فاز عمر عبدهللا أبو بكر راجح الشهير بالشيخ عمر راجح ممثل مشايخ أهالي سيوة بجائزة أفضل مزارع
نخيل يقتنى أصنافا متعددة من نخيل التمر.
وفي الفئة الرابعة ألفضل تقنيات مستخدمة فاز مرسي محمد عبد الرحمن بينما تم حجب الفئة السادسة من
المسابقة حول أفضل زراعة عضوية مطبقة واالستفادة من المخلفات.
وفاز في الفئة السابعة ألفضل منتج من التمور عبدالغني كمال أبو كرم بينما فاز في الفئة الثامنة ألفضل مصنع
وبيت تعبئة تمور بالل محمد بالل وفازت فاطمة هالل محمد بجائزة أفضل عبوات تغلفة وتعبئة من تصميم
نساء الواحة وذهبت الجائزة العاشرة الى محمد بن عمر إدريس عثمان حبون الشهير بشاكر حبون.
وأكد الفائزون أن لجنة تحكيم المهرجان التي اختارتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ومعايير تقييم تلك
اللجنة وطريقة أدائها كانت محل ثقة وتقدير كبير ورضا من قبل المشاركين وأن النتائج جاءت لتعكس واقع
الحال في مجال زراعات التمور في الواحة مما زاد من مصداقية المهرجان والقائمين عليه.
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شيوخ القبائل يشيدون بدعم اإلمارات
ختام المهرجان األول للتمور المصرية
األحد 2015/10/11

جانب من فعاليات اليوم الختامي للمهرجان

مرسى مطروح (االتحاد)
أكد شيوخ قبائل سيوة المصرية أن دولة اإلمارات ستظل دائما ً عنوانا ً للبهجة في نفوس المصريين من خالل
ما تدشنه من مشروعات تنموية وما تطرحه من مبادرات تستهدف النهوض بالمواطن المصري في ربوع
أرض الكنانة.

62

وأشادوا بموقف دولة اإلمارات ودعمها لتحقيق االستقرار في مصر ،مؤكدين أن «روح زايد الخير» ستظل
حاضرة دائما ً في ذاكرة الجمعية المصرية بما تحمله من خير ونماء تعود عليه المصريون وحفظوه في قلوبهم
وداً وحبا ً وعرفاناً.
جاء ذلك في حفل ختام المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة التي تبعد عن القاهرة بحوالي  800كم،
أمس األول ،الذي نظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
حضر المهرجان عالء أبوزيد محافظ مرسى مطروح ،والدكتور عبد الوهاب زايد األمين العام للجائزة،
وممثلون عن مختلف الوزارات المصرية ومنظمة األغذية والزراعة «الفاو» ومنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية «اليونيدو» وشيوخ قبائل سيوة ومرسى مطروح.
وأكد معالي عالء أبوزيد أن المواقف التاريخية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ستظل محفورة في نفوس
المصريين بمداد من الفخر و العزة.
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بمكرمة من منصور بن زايد وفي واحة سيوة
تكريم الفائزين في مسابقة زراعة وإنتاج نخيل التمر في مصر
األحد 2015/10/11

»:أبوظبي «الخليج

بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،احتفت
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،أمس ،وضمن فعاليات المهرجان األول للتمور المصرية في واحة سيوة،
بالفائزين في كافة فئات مسابقة زراعة وإنتاج نخيل التمر التي أطلقتها الجائزة خالل المهرجان.
وأشاد شيوخ القبائل بموقف دولة اإلمارات ودعمها لتحقيق االستقرار في مصر مؤكدين على أن «روح زايد
الخير» ستظل حاضرة دائما في الذاكرة الجمعية المصرية بما تحمله من خير ونماء تعوّ د عليه المصريون
وحفظوه في قلوبهم وداً وحبا ً وعرفانا ً.
جاء ذلك في حفل ختام المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة ،يوم أمس ،الذي نظمته جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
شؤون الرئاسة.
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وحضر المهرجان عالء أبوزيد محافظ مرسى مطروح ،والدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر ،وممثلون عن مختلف الوزارات المصرية ،وكذلك عن منظمة األغذية والزراعة «الفاو»
ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وشيوخ وأبناء قبائل سيوة ومرسى مطروح.
وأكد أبوزيد على أن المواقف التاريخية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ستظل محفورة في نفوس المصريين
بمداد من الفخر والعزة ،وال يمكن للمصريين والعرب وهم يحتفلون بالذكرى  42النتصارات أكتوبر المجيدة
ّإال أن يقفوا إجالالً وترحما ً على روح المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ زايد «طيب هللا ثراه» مستذكرين بعز
العربي».
الدم
من
أغلى
ليس
العربي
«النفط
المأثورة
قولته
وشموخ
وأشار إلى أن هذه الروح تتدفق عطا ًء من القيادة الرشيدة في دولة اإلمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه هللا ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه هللا ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي
نائب القا ئد األعلى للقوات المسلحة ،وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام
اإلمارات.
كما ثمن مكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برعاية هذا المهرجان الذي يمثل نقطة انطالق لمسيرة
الشجرة المباركة في واحة سيوة ،بل وعلى مستوى جمهورية مصر العربية ،معربا ً عن أمله في أن يكون هذا
بارزاً
سنويا ً
حدثا ً
التمور.
وتصنيع
وإنتاج
بزراعة
ينهض
المهرجان
من جانبها أكدت المهندسة حنان الحضري والتي ألقت كلمتها نيابة عن وزير التجارة والصناعة المصري،
عمق العالقات التاريخية والتعاون بين البلدين الشقيقين ،وامتنانها لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على
هذه المكرمة ،وفخرها بنجاح المهرجان وسط مشاركة جماهيرية عريضة من أهالي سيوة.
وبدوره أكد الدكتور عبدالوهاب زايد حرص جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك
آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ،على ترجمة توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
في دعم مزارعي النخيل في واحة سيوة ،وهذا ما تحقق من خالل المحاضرات وورش العمل التي قدمها عدد
من خبراء الجائزة على مدى يومين للمزارعين ،إضافة إلى الزيارات الميدانية واإلرشادية التي قام بها الخبراء
لعدد من المزارع وتناولت أحدث الطرق واألساليب العلمية والتطبيقية في رعاية الشجرة المباركة ورفع
إنتاجيتها سنوياً ،وكذلك تطوير الصناعات الحرفية القائمة على منتجات شجرة النخيل.
ثقة وتقدير
أكد الفائزون أن لجنة تحكيم المهرجان التي اختارتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،ومعايير تقييم تلك
اللجنة وطريقة أدائها كانت محل ثقة وتقدير كبيرين ورضا من قبل المشاركين ،وأن النتائج جاءت لتعكس
واقع الحال في مجال زراعات التمور في الواحة ما زاد من مصداقية المهرجان والقائمين عليه.
معرض شامل
تم على هامش الحفل تنظيم معرض شامل للتمور والمنتجات الزراعية في سيوة افتتحه محافظ مرسى مطروح،
بمشاركة  110عارضين قدموا صورة شاملة حول تطور الزراعة في واحة سيوة ،والتي احتفلت من خالل
هذا المهرجان بما يطلق عليه «يوم الحصاد» الذي يتم خالله االحتفاء بالشجرة المباركة
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جائزة خليفة الدولية» تكرم الفائزين بمسابقة زراعة وإنتاج
نخيل التمر في سيوة
األحد 2015/10/11

بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،كرمت
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يوم أمس األول وضمن فعاليات المهرجان األول للتمور المصرية في واحة
سيوة ،الفا ئزين في كافة فئات مسابقة زراعة وإنتاج نخيل التمر التي أطلقتها الجائزة خالل المهرجان األول
للتمور المصرية في سيوة.
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وأكد شيوخ قبائل سيوة المصرية أن دولة اإلمارات العربية المتحدة ستظل دائما ً عنوانا ً للبهجة في نفوس
المصريين من خالل ما تدشنه من مشروعات تنموية وما تطرحه من مبادرات تستهدف النهوض بالمواطن
المصري في ربوع أرض الكنانة.
وحصل المكرمون لكل واحد منهم على عشرين ألف جنيه مصري وشملت قائمة الفائزين :مصطفى إسماعيل
عثمان في فئة أفضل مزارع منتج للتمور صنف «سيوي» ،أما جائزة أفضل بحث مقدم لتطوير زراعات
النخيل وتقنيات التمور فكانت من نصيب الدكتور سعد عبدالوهاب يونس رزقه ،وفاز محمد حميدة بيبى بجائزة
أفضل نموذج لمنتج فلكلوري من المواد السليولوزية للنخيل..
كما فاز عمر عبدهللا أبو بكر راجح والشهير بالشيخ عمر راجح ،ممثل مشايخ أهالي سيوة بجائزة أفضل
مزارع نخيل يقتني أصنافا ً متعددة من نخيل التمر ،أما الفئة الرابعة ألفضل تقنيات مستخدمة ففاز بها مرسي
محمد عبدالرحمن ،بينما تم حجب الفئة السادسة من المسابقة والتي كانت حول أفضل زراعة عضوية مطبقة
واالستفادة من المخلفات ،والفئة السابعة ألفضل منتج من التمور فاز بها عبدالغني كمال أبو كرم..
بينما فاز في الفئة الثامنة ألفضل مصنع وبيت تعبئة تمور بالل محمد بالل ،بينما فازت فاطمة هالل محمد
بجائزة أفضل عبوات تغليف وتعبئة من تصميم نساء الواحة ،والجائزة العاشرة واألخيرة في مسابقة المهرجان
األول للتمور المصرية فكانت من نصيب محمد بن عمر إدريس عثمان حبون ،والشهير بشاكر حبون.
وقد تم تنظيم معرض شامل للتمور والمنتجات الزراعية في سيوة افتتحه معالي محافظ مرسى مطروح،
بمشاركة  110عارضين قدموا صورة شاملة حول تطور الزراعة في واحة سيوة والتي احتفلت من خالل
هذا المهرجان بما يطلق عليه «يوم الحصاد» الذي يتم خالله االحتفاء بالشجرة المباركة.
تنظيم
جاء ذلك في حفل ختام المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة يوم أمس ،الذي نظمته جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
شؤون الرئاسة.
وحضر المهرجان عالء أبو زيد محافظ مرسى مطروح ،والدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام لجائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر ،وممثلون عن مختلف الوزارات المصرية وكذلك عن منظمة األغذية والزراعة «الفاو»
ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وشيوخ وأبناء قبائل سيوة ومرسى مطروح.
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بمكرمة من منصور بن زايد  ..ووسط حضور جماهيري كبير
"خليفة الدولية لنخيل التمر" تكرم الفائزين فى مسابقة زراعة وإنتاج نخيل التمر
األحد 2015/10/11

بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،كرمت
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يوم أمس وضمن فعاليات المهرجان األول للتمور المصرية في واحة
سيوة ،الفائزين في كافة فئات مسابقة زراعة وإنتاج نخيل التمر التي أطلقتها الجائزة خالل المهرجان.
وأكد شيوخ قبائل سيوة المصرية على أن دولة اإلمارات العربية المتحدة ستظل دائما عنوانا َ للبهجة فى نفوس
المصريين من خالل ما تدشنه من مشروعات تنموية وما تطرحه من مبادرات تستهدف النهوض بالمواطن
المصرى فى ربوع أرض الكنانة.

وأشاد شيوخ القبائل بموقف دولة اإلمارات ودعمها لتحقيق اإلستقرار فى مصر مؤكدين على أن "روح زايد
الخير" ستظل حاضرة دائما فى الذاكرة الجمعية المصرية بما تحمله من خير و نماء تعوّ د عليه المصريون
وحفظوه فى قلوبهم وداَ وحبا َ وعرفاناَ.
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جاء ذلك فى حفل ختام المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة يوم أمس ،الذى نظمته جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
شؤون الرئاسة.
وحضر المهرجان معالي عالء أبو زيد محافظ مرسى مطروح ،والدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام لجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر،وممثلون عن مختلف الوزارات المصرية وكذلك عن منظمة األغذية و الزراعة
"الفاو" ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وشيوخ وأبناء قبائل سيوة ومرسى مطروح.
وأكد معالي عالء ابو زيد على أن المواقف التاريخية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ستظل محفورة فى نفوس
المصريين بمداد من الفخر والعزة ،وال يمكن للمصريين والعرب وهم يحتفلون بالذكرى  42إلنتصارات
أكتوبر المجيدة اال أن يقفوا إجالال وترحما َ على روح المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ زايد طيب هللا ثراه
مستذكرين بعز وشموخ قولته المأثورة النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي.
وأشار معاليه الى أن هذه الروح تتدفق عطا َء من القيادة الرشيدة فى دولة اإلمارات ممثلة بصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه هللا وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد
أبوظبى نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،واخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد
حكام اإلمارات ،قائال إن مستثمرين من دولة اإلمارات بصدد تدشين مشروعات عمالقة في محافظة مرسى
مطروح تبلغ قيمتها عشرة مليارات جنيه مصري فى قطاعات تنموية مختلفة فى مقدمتها القطاع السياحي.
كما ثمن معاليه مكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برعاية هذا المهرجان الذى يمثل نقطة إنطالق
لمسيرة الشجرة المباركة فى واحة سيوة ،بل وعلى مستوى جمهورية مصر العربية ،معربا َ عن أمله فى أن
يكون هذا المهرجان حدثا َ سنويا َ بارزا ينهض بزراعة وإنتاج و تصنيع التمور.
من جانبها أكدت المهندسة حنان الحضرى والتي ألقت كلمتها نيابة عن وزير التجارة والصناعة المصري،
عمق العالقات التاريخية والتعاون بين البلدين الشقيقين ،وإمتنانها لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على
هذه المكرمة ،وفخرها بنجاح المهرجان وسط مشاركة جماهيرية عريضة من أهالي سيوة.
وبدوره أكد الدكتور عبد الوهاب زايد حرص جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر برئاسة معالي الشيخ نهيان بن
مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على ترجمة توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان فى دعم مزارعي النخيل فى واحة سيوة ،وهذا ما تحقق من خالل المحاضرات وورش العمل التى قدمها
عدد من خبراء الجائزة على مدى يومين للمزارعين

باإلضافة الى الزيارات الميدانية واإلرشادية التى قام بها الخبراء لعدد من المزارع وتناولت أحدث الطرق
واألساليب العلمية والتطبيقية في رعاية الشجرة المباركة ورفع إنتاجيتها سنوياَ ،وكذلك تطوير الصناعات
الحرفية القائمة على منتجات شجرة النخيل.
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وقال زايد :إن المهرجان تضمن تكريما لعشرة فائزين فى مجاالت مختلفة حول زراعة النخيل والتميز فى
إنتاج التمور والحرف اليدوية والمشغوالت التراثية المرتبطة بالشجرة المباركة ،وحصل كل منهم على عشرين
ألف جنيه مصري ،وأوضح أن قائمة الفائزين شملت كال من :مصطفى اسماعيل عثمان فى فئة أفضل مزارع
منتج للتمور صنف سيوي  ،أما جائزة أفضل بحث مقدم لتطوير زراعات النخيل وتقنيات التمور فكانت من
نصيب الدكتور سعد عبد الوهاب يونس رزقه ،وفاز محمد حميدة بيبى بجائزة أفضل نموذج لمنتج فلكلوري
من المواد السليولوزية للنخيل.
كما فاز عمر عبد هللا أبو بكر راجح والشهير 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 مرسي
محمد عبد الرحمن ،بينما تم حجب الفئة السادسة من المسابقة والتى كانت حول أفضل زراعة عضوية مطبقة
واإلستفادة من المخلفات ،والفئة السابعة ألفضل منتج من التمور فاز بها عبد الغنى كمال أبو كرم ،بينما فاز
فى الفئة الثامنة ألفضل مصنع وبيت تعبئة تمور بالل محمد بالل ،بينما فازت فاطمة هالل محمد بجائزة
أفضل عبوات تغلفة وتعبئة من تصميم نساء الواحة ،والجائزة العاشرة واألخيرة في مسابقة المهرجان األول
للتمور المصرية فكانت من نصيب محمد بن عمر إدريس عثمان حبون ،والشهير بشاكر حبون.
كما أكد الفائزون أن لجنة تحكيم المهرجان التى إختارتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،ومعايير تقييم تلك
اللجنة وطريقة أداءها كانت محل ثقة وتقدير كبير ورضا من قبل المشاركين ،وأن النتائج جاءت لتعكس واقع
الحال فى مجال زراعات التمور فى الواحة مما زاد من مصداقية المهرجان والقائمين عليه.
وقد تم تنظيم معرض شامل للتمور والمنتجات الزراعية في سيوة إفتتحه معالي محافظ مرسى مطروح،
بمشاركة  110عارضين قدموا صورة شاملة حول تطور الزراعة فى واحة سيوة والتى إحتفلت من خالل
هذا المهرجان بما يطلق عليه "يوم الحصاد" الذي يتم خالله االحتفاء بالشجرة المباركة.
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بمكرمة من منصور بن زايد
«خليفة الدولية لنخيل التمر» تكرم الفائزين في مسابقة زراعة وإنتاج نخيل التمر
األحد 2015/10/11

القاهرة – الوطن
بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،كرمت
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يوم أمس وضمن فعاليات المهرجان األول للتمور المصرية في واحة سيوة،
الفائزين في كافة فئات مسابقة زراعة وإنتاج نخيل التمر التي أطلقتها الجائزة خالل المهرجان.وأكد شيوخ
قبائل سيوة المصرية على أن دولة اإلمارات العربية المتحدة ستظل دائما عنوانا َ للبهجة فى نفوس المصريين
من خالل ما تدشنه من مشروعات تنموية وما تطرحه من مبادرات تستهدف النهوض بالمواطن المصرى فى
ربوع أرض الكنانة.وأشاد شيوخ القبائل بموقف دولة اإلمارات ودعمها لتحقيق االستقرار فى مصر مؤكدين
على أن "روح زايد الخير" ستظل حاضرة دائما فى الذاكرة الجمعية المصرية بما تحمله من خير ونماء تعوّ د
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عليه المصريون وحفظوه فى قلوبهم وداً وحبا ً وعرفاناً.جاء ذلك فى حفل ختام المهرجان األول للتمور المصرية
بواحة سيوة يوم أمس ،الذى نظمته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة.وحضر المهرجان معالي عالء أبو زيد محافظ
مرسى مطروح ،والدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر،وممثلون عن مختلف
الوزارات المصرية وكذلك عن منظمة األغذية و الزراعة "الفاو" ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
"اليونيدو"وشيوخ وأبناء قبائل سيوة ومرسى مطروح.وأكد معالي عالء ابو زيد على أن المواقف التاريخية
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ستظل محفورة فى نفوس المصريين بمداد من الفخر والعزة ،وال يمكن
للمصريين والعرب وهم يحتفلون بالذكرى  42النتصارات أكتوبر المجيدة اال أن يقفوا إجالال وترحما على
روح المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ زايد"طيب هللا ثراه" مستذكرين بعز وشموخ قولته المأثورة "النفط
العربي ليس أغلى من الدم العربي".وأشار معاليه الى أن هذه الروح تتدفق عطاء من القيادة الرشيدة فى دولة
اإلمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا"وصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه هللا» ،وصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،واخوانهم أصحاب السمو
الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات ،قائال "إن مستثمرين من دولة اإلمارات بصدد تدشين
مشروعات عمالقة في محافظة مرسى مطروح تبلغ قيمتها عشرة مليارات جنيه مصري فى قطاعات تنموية
مختلفة فى مقدمتها القطاع السياحي".كما ثمن معاليه مكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برعاية هذا
المهرجان الذى يمثل نقطة انطالق لمسيرة الشجرة المباركة فى واحة سيوة ،بل وعلى مستوى جمهورية مصر
العربية ،معربا ً عن أمله فى أن يكون هذا المهرجان حدثا ً سنويا ً بارزا ينهض بزراعة وإنتاج وتصنيع
التمور.من جانبها أكدت المهندسة حنان الحضرى والتي ألقت كلمتها نيابة عن وزير التجارة والصناعة
المصري ،عمق العالقات التاريخية والتعاون بين البلدين الشقيقين ،وامتنانها لسمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان على هذه المكرمة ،وفخرها بنجاح المهرجان وسط مشاركة جماهيرية عريضة من أهالي سيوة.وبدوره
أكد الدكتور عبد الوهاب زايد حرص جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك
آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على ترجمة توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
فى دعم مزارعي النخيل فى واحة سيوة،وهذا ما تحقق من خالل المحاضرات وورش العمل التى قدمها عدد
من خبراء الجائزة على مدى يومين للمزارعين باإلضافة الى الزيارات الميدانية واإلرشادية التى قام بها
الخبراء لعدد من المزارع وتناولت أحدث الطرق واألساليب العلمية والتطبيقية في رعاية الشجرة المباركة
ورفع إنتاجيتها سنوياَ ،وكذلك تطوير الصناعات الحرفية القائمة على منتجات شجرة النخيل
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محافظ مرسى مطروح :بادرة منصور بن زايد نقطة انطالق لمسيرة الشجرة
المباركة
شراكة في التمور
األحد 2015/10/11

أكد محافظ مرسى مطروح عالء أبو زيد أن بادرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة برعاية المهرجان السنوي األول للتمور المصرية في واحة سيوة نقطة انطالق
مصر.
مستوى
وعلى
بل
سيوة،
واحة
في
المباركة
الشجرة
لمسيرة
وأسدل الستار أمس على مناشط المهرجان التي نظمتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،متضمنة مسابقة
شامالً
ومعرضا ً
سيوة.
في
الزراعية
والمنتجات
للتمور
التمور
حول
وشارك في المهرجان  110عارضين قدموا صورة شاملة حول تطور الزراعة في الواحة التي احتفلت في
المهرجان بما يطلق عليه «يوم الحصاد» الذي يُحتفى فيه بالشجرة المباركة.
وكان أبو زيد افتتح المهرجان بحضور األمين العام للجائزة المستشار الزراعي في وزارة شؤون الرئاسة
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الدكتور عبدالوهاب زايد ،وممثلين عن الوزارات المصرية ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم المتحدة
مطروح.
ومرسى
سيوة
قبائل
وأبناء
وشيوخ
الصناعية
للتنمية
وأكد أبو زيد أن المواقف التاريخية لإلمارات ستظل محفورة في نفوس المصريين الذين ال يمكن لهم ،وهم
يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر إال أن يقفوا مع بقية العرب إجالالً وترحما ً على روح المغفور له الشيخ
زايد ،طيب هللا ثراه ،مستذكرين قولته المأثورة «النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي».
وأشار إلى أن هذه الروح تتدفق عطاء بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ،حفظه هللا ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي ،رعاه هللا ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات.
وفي كلمة نيابة عن وزير التجارة والصناعة المصري ،أكدت المهندسة حنان الحضري عمق العالقات
التاريخية والتعاون بين البلدين الشقيقين ،وقدمت باسم الوزير الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
المهرجان.
تنظيم
بادرة
على
من جهة أخرى ،أكد شيوخ القبائل أن اإلمارات ستظل دائما ً عنوانا ً للدعم المستمر للمصريين عبر ما تدشنه
من مشروعات تنموية وما تطرحه من مبادرات تستهدف النهوض بالمواطن المصري.
بدوره ،أكد األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر الدكتور عبدالوهاب زايد حرص الجائزة على ترجمة
توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في دعم مزارعي النخيل في واحة سيوة.
وتضمن المهرجان تكريما ً لعشرة فائزين حصل كل منهم على عشرين ألف جنيه مصري ،وفقا ً لزايد ،الذي
أوضح أن قائمة الفائزين شملت مصطفى إسماعيل عثمان في فئة أفضل مزارع منتج للتمور صنف «سيوي».
وكانت جائزة أفضل بحث لتطوير زراعات النخيل من نصيب سعد رزقة ،بينما فاز محمد بيبي بجائزة أفضل
نموذج لمنتج فلكلوري من المواد السليولوزية للنخيل وفاز عمر راجح ممثل مشايخ أهالي سيوة بجائزة أفضل
أصنافا ً
التمر.
نخيل
من
متعددة
يقتني
نخيل
مزارع
وفاز في الفئة الرابعة ألفضل تقنيات مستخدمة مرسي عبدالرحمن بينما حجبت الفئة السادسة حول أفضل
زراعة عضوية مطبقة واالستفادة من المخلفات ،وفاز في الفئة السابعة ألفضل منتج من التمور عبدالغني أبو
كرم.
وفاز في الفئة الثامنة ألفضل مصنع وبيت تعبئة تمور بالل بالل وفازت فاطمة محمد بجائزة أفضل عبوات
تغلفة وتعبئة من تصميم نساء الواحة وذهبت الجائزة العاشرة إلى محمد حبون.
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'خليفة الدولية لنخيل التمر' تكرم الفائزين فى مسابقة زراعة وإنتاج نخيل
التمر
شيوخ قبائل سيوة المصرية يؤكدون على أن دولة اإلمارات ستظل دائما عنوانا َ للبهجة في
نفوس المصريين من خالل ما تدشنه من مشروعات تنموية.
األحد 2015/10/11

مكرمة من منصور بن زايد

أبوظبي ـ كرمت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر وضمن فعاليات المهرجان األول للتمور المصرية
في واحة سيوة ،الفائزين في كافة فئات مسابقة زراعة وإنتاج نخيل التمر التي أطلقتها الجائزة خالل
المهرجان.
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وأكد شيوخ قبائل سيوة المصرية على أن دولة اإلمارات العربية المتحدة ستظل دائما عنوانا َ للبهجة في
نفوس المصريين من خالل ما تدشنه من مشروعات تنموية وما تطرحه من مبادرات تستهدف النهوض
بالمواطن المصرى فى ربوع أرض الكنانة.
وأشاد شيوخ القبائل بموقف دولة اإلمارات ودعمها لتحقيق اإلستقرار فى مصر مؤكدين على أن "روح
زايد الخير" ستظل حاضرة دائما فى الذاكرة الجمعية المصرية بما تحمله من خير ونماء تعوّ د عليه
المصريون وحفظوه فى قلوبهم ودا وحبا وعرفانا.
جاء ذلك فى حفل ختام المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة ،الذى نظمته جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر بمكرمة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون
الرئاسة.
وحضر المهرجان عالء أبو زيد محافظ مرسى مطروح ،والدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام لجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر ،وممثلون عن مختلف الوزارات المصرية وكذلك عن منظمة األغذية و
الزراعة "الفاو" ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وشيوخ وأبناء قبائل سيوة ومرسى
مطروح.
وأكد عالء ابو زيد على أن المواقف التاريخية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ستظل محفورة فى نفوس
المصريين بمداد من الفخر والعزة ،وال يمكن للمصريين والعرب وهم يحتفلون بالذكرى 42
إلنتصارات أكتوبر المجيدة اال أن يقفوا إجالال وترحما َ على روح الشيخ زايد مستذكرين بعز وشموخ
قولته المأثورة "النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي".
وأشار معاليه الى أن هذه الروح تتدفق عطاء من القيادة الرشيدة فى دولة اإلمارات ممثلة بالشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي ،والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،وأخوانهم الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لإلتحاد حكام اإلمارات ،قائال "إن مستثمرين من
دولة اإلمارات بصدد تدشين مشروعات عمالقة في محافظة مرسى مطروح تبلغ قيمتها عشرة مليارات
جنيه مصري فى قطاعات تنموية مختلفة فى مقدمتها القطاع السياحى".
كما ثمن مكرمة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برعاية هذا المهرجان الذى يمثل نقطة إنطالق لمسيرة
الشجرة المباركة فى واحة سيوة ،بل وعلى مستوى جمهورية مصر العربية ،معربا َ عن أمله فى أن
يكون هذا المهرجان حدثا َ سنويا َ بارزا ينهض بزراعة وإنتاج وتصنيع التمور.
من جانبها أكدت المهندسة حنان الحضرى والتي ألقت كلمتها نيابة عن وزير التجارة والصناعة المصري،
عمق العالقات التاريخية والتعاون بين البلدين الشقيقين ،وامتنانها للشيخ منصور بن زايد آل نهيان على هذه
المكرمة ،وفخرها بنجاح المهرجان وسط مشاركة جماهيرية عريضة من أهالي سيوة.
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وبدوره أكد الدكتور عبدالوهاب زايد حرص جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر برئاسة الشيخ نهيان بن
مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على ترجمة توجيهات الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان فى دعم مزارعي النخيل فى واحة سيوة ،وهذا ما تحقق من خالل المحاضرات وورش العمل
التي قدمها عدد من خبراء الجائزة على مدى يومين للمزارعين باإلضافة الى الزيارات الميدانية
واإلرشادية التي قام بها الخبراء لعدد من المزارع وتناولت أحدث الطرق واألساليب العلمية والتطبيقية
في رعاية الشجرة المباركة ورفع إنتاجيتها سنوياَ ،وكذلك تطوير الصناعات الحرفية القائمة على
منتجات شجرة النخيل.
وقال زايد :إن المهرجان تضمن تكريما لعشرة فائزين في مجاالت مختلفة حول زراعة النخيل والتميز
في إنتاج التمور والحرف اليدوية والمشغوالت التراثية المرتبطة بالشجرة المباركة ،وحصل كل منهم
على عشرين ألف جنيه مصري ،وأوضح أن قائمة الفائزين شملت كال من :مصطفى اسماعيل عثمان
في فئة أفضل مزارع منتج للتمور صنف "سيوي" ،أما جائزة أفضل بحث مقدم لتطوير زراعات النخيل
وتقنيات التمور فكانت من نصيب الدكتور سعد عبدالوهاب يونس رزقه ،وفاز محمد حميدة بيبى بجائزة
أفضل نموذج لمنتج فلكلوري من المواد السليولوزية للنخيل .كما فاز عمر عبدهللا أبو بكر راجح
والشهير 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 مرسي محمد عبدالرحمن ،بينما تم حجب الفئة
السادسة من المسابقة والتي كانت حول أفضل زراعة عضوية مطبقة واإلستفادة من المخلفات ،والفئة
السابعة ألفضل منتج من التمور فاز بها عبدالغني كمال أبو كرم ،بينما فاز في الفئة الثامنة ألفضل
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مصنع وبيت تعبئة تمور بالل محمد بالل ،بينما فازت فاطمة هالل محمد بجائزة أفضل عبوات تغلفة
وتعبئة من تصميم نساء الواحة ،والجائزة العاشرة واألخيرة في مسابقة المهرجان األول للتمور
المصرية فكانت من نصيب محمد بن عمر إدريس عثمان حبون ،والشهير بشاكر حبون.
وأكد الفائزون أن لجنة تحكيم المهرجان التى اختارتها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،ومعايير تقييم
تلك اللجنة وطريقة أدائها كانت محل ثقة وتقدير كبير ورضا من قبل المشاركين ،وأن النتائج جاءت
لتعكس واقع الحال في مجال زراعات التمور في الواحة مما زاد من مصداقية المهرجان والقائمين
عليه.
وقد تم تنظيم معرض شامل للتمور والمنتجات الزراعية في سيوة افتتحه محافظ مرسى مطروح ،بمشاركة
 110عارضين قدموا صورة شاملة حول تطور الزراعة فى واحة سيوة والتى احتفلت من خالل هذا المهرجان
بما يطلق عليه "يوم الحصاد" الذي يتم خالله االحتفاء بالشجرة المباركة.
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مهرجان التمور المصرية يفتتح فعالياته في واحة سيوه
مؤتمر علمي أقيم على هامش المهرجان تناول عدة محاور رئيسية في مجال صناعة وإنتاج
وزراعة وتسويق التمور ،وهي الهدف الرئيس للمهرجان.
األحد 2015/10/11

يتضمن جوائز ومؤتمرات وأنشطة متنوعة

أبوظبي ـ انطلقت الجمعة فعاليات اإلفتتاح الرسمي لمهرجان التمور المصرية السنوي األول والمنعقد
بواحة سيوة ،بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ،بالشراكة مع منظمة األمم المتحدة للتنمية
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الصناعية "يونيدو" ،وبمكرمة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
شؤون الرئاسة ،وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المصرية،
وبدأت فعاليات اليوم األول التي شهدها الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة ،وعدد من
الوزراء والسفراء؛ بتوزيع الجوائز المقدمة من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على الفائزين في فئات
المسابقة المقامة على هامش المهرجان ،وتبلغ قيمة كل جائزة عشرين ألف جنيه مصري للفائز األول
بكل فئة من إجمالي عشرة فئات هي :فئة أفضل مزارع منتج لصنف تمور سيوى "صعيدى" ،أفضل
بحث مقدم لتطوير زراعات النخيل وتقنيات التمور ،فئة أفضل نموذج لمنتج فلكلورى من المادة
السليولوزية لنخيل التمر ،فئة أفضل مزارع نخيل يقتني أصنافا متعددة من نخيل التمر ،فئة أفضل
تقنيات مستخدمة ،فئة أفضل زراعة عضوية مطبقة مع اإلستفادة من المخلفات ،فئة أفضل منتج من
التمور ،فئة أفضل مصنع بيت لتعبئة التمور ،فئة أفضل عبوات تغليف وتعبئة للتمور ،وفئة أفضل
شخصية خدمت واحة سيوة والواحات الغربية بجمهورية مصر العربية.
وكانت اللجنة العلمية قد عقدت إجتماعاتها وعلى مدار األيام التي سبقت المهرجان ،بعد اإلنتهاء من
استالم العينات وإغالق باب التقدم للمشاركة في مسابقة المهرجان ،حيث قامت بتقييم المشاركات في
كافة الفئات والتي تجاوزت  70مشاركة ،في إقبال مشهود على المهرجان في عامه األول.

كما أقيم على هامش المهرجان مؤتمر علمي تناول عدة محاور رئيسية هامة في مجال صناعة وإنتاج
وزراعة وتسويق التمور ،وهي الهدف الرئيس للمهرجان.
وأدار جلسات المؤتمر العلمية كل من الدكتور سمير شاكر ممثال عن الشبكة الدولية للنخيل ،والدكتور
موالي سدرة الخبير الدولي في قطاع التمور ،وتميم الضوي مدير التسويق بالمجلس التصديري
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للصناعات الغذائية ،والدكتور عبدالمحسن نظام مستشار معهد تكنولوجيا األغذية .وشارك في الجلسات
العلمية نخبة من العلماء والخبراء الدوليين في مجال نخيل التمر وصناعاته ،وتناولت الدراسات عدة
محاورة أهمها :إنتاج التمور عالية الجودة ،ودراسة لمتطلبات السوق ،معامالت ما بعد الحصاد والقيمة
المضافة ،وأخيرا الرؤى المستقبلية لتطوير التمور والنخيل.
وفي تصريح خاص بمناسبة افتتاح المؤتمر ،قال الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر ،المستشار الزراعي في وزارة شؤون الرئاسة ،والذي حرص على تواجده في القاهرة قبل
انعقاد المهرجان بوقت كاف ،قال :إن المهرجان األول للتمور المصرية في سيوة يأتي ليؤكد ويبرهن
على عمق العالقات التاريخية بين دولة اإلمارات ومصر ويعزز أواصر التعاون والتنمية بين البلدين
الشقيقين وخاصة في القطاع الزراعي ،وأكد أن نجاح المهرجان جاء ثمرة للتعاون الوثيق بين الهيئات
الحكومية والوزارات المعنية في كال البلدين.
هذا وقد امتدت فعاليات المهرجان لتشمل إقامة معرض بمركز الصناعات الحرفية بسيوة بحضور عدة
وزارات وهيئات حكومية ومشاركة  110عارضا من مختلف القطاعات ،كما شاركت وزارة التعاون
الدولي في مصر بعدة أنشطة خالل المهرجان ،من ضمنها مشروع منتج ريف مصر والذي يعد مدخال
تنمويا لدعم الحرف اليديوية وصناعة التمور بمصر.
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بمكرمة من منصور بن زايد
ووسط حضور جماهيرى كبير «خليفة الدولية لنخيل التمر» تكرم الفائزين فى
مسابقة زراعة وإنتاج نخيل التمر
الثالثاء 2015/10/13

الوطن
القاهرة
بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة ،كرمت
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر أمس االول وضمن فعاليات المهرجان األول للتمور المصرية في واحة سيوة،
الفائزين في كافة فئات مسابقة زراعة وإنتاج نخيل التمر التي أطلقتها الجائزة خالل المهرجان.
وأكد شيوخ قبائل سيوة المصرية على أن دولة اإلمارات العربية المتحدة ستظل دائما عنوانا َ للبهجة فى نفوس
المصريين من خالل ما تدشنه من مشروعات تنموية وما تطرحه من مبادرات تستهدف النهوض بالمواطن
الكنانة.
أرض
ربوع
فى
المصرى
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وأشاد شيوخ القبائل بموقف دولة اإلمارات ودعمها لتحقيق االستقرار فى مصر مؤكدين على أن "روح زايد
الخير" ستظل حاضرة دائما فى الذاكرة الجمعية المصرية بما تحمله من خير و نماء تعوّ د عليه المصريون
وحبا َ
وداَ
وعرفانا َ.
قلوبهم
فى
وحفظوه
جاء ذلك فى حفل ختام المهرجان األول للتمور المصرية بواحة سيوة يوم أمس ،الذى نظمته جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
الرئاسة.
شؤون
وحضر المهرجان معالي عالء أبو زيد محافظ مرسى مطروح ،والدكتور عبدالوهاب زايد األمين العام لجائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر،وممثلون عن مختلف الوزارات المصرية وكذلك عن منظمة األغذية و الزراعة
"الفاو" ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"وشيوخ وأبناء قبائل سيوة ومرسى مطروح.
وأكد معالي عالء ابو زيد على أن المواقف التاريخية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ستظل محفورة فى نفوس
المصريين بمداد من الفخر والعزة ،وال يمكن للمصريين والعرب وهم يحتفلون بالذكرى  42النتصارات
أكتوبر المجيدة اال أن يقفوا إجالال وترحما َ على روح المغفور له بإذن هللا تعالى الشيخ زايد"طيب هللا ثراه"
مستذكرين بعز وشموخ قولته المأثورة "النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي".
وأشار معاليه الى أن هذه الروح تتدفق عطا َء من القيادة الرشيدة فى دولة اإلمارات ممثلة بصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه هللا» ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبى نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،واخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس
األعلى لالتحاد حكام اإلمارات ،قائال "إن مستثمرين من دولة اإلمارات بصدد تدشين مشروعات عمالقة في
محافظة مرسى مطروح تبلغ قيمتها عشرة مليارات جنيه مصري فى قطاعات تنموية مختلفة فى مقدمتها
السياحي".
القطاع
كما ثمن معاليه مكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برعاية هذا المهرجان الذى يمثل نقطة انطالق
لمسيرة الشجرة المباركة فى واحة سيوة ،بل وعلى مستوى جمهورية مصر العربية ،معربا َ عن أمله فى أن
يكون هذا المهرجان حدثا َ سنويا َ بارزا ينهض بزراعة وإنتاج و تصنيع التمور.
من جانبها أكدت المهندسة حنان الحضرى والتي ألقت كلمتها نيابة عن وزير التجارة والصناعة المصري،
عمق العالقات التاريخية والتعاون بين البلدين الشقيقين ،وامتنانها لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على
هذه المكرمة ،وفخرها بنجاح المهرجان وسط مشاركة جماهيرية عريضة من أهالي سيوة
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