MEDIA CLIPPING REPORT

فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة
Month: OCT 2016

October 2016

1

Month: Oct 2016
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No.
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1

Arabia News

Egypt

Online

Arabic

--

02-10-2016

2

Bawaba Al Asima

Egypt

---

Arabic

----

15-10-2016

3

Al Ahram

Egypt

Online

Arabic

--

15-10-2016

4

Al Bawaba

Egypt

Online

Arabic

--

15-10-2016

5

Al Watan News

---

Online

Arabic

--

19-10-2016

6

24 Egypt

Egypt

Online

Arabic

--

19-10-2016

7

Al Sabah News

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

8

Egypt News

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

9

Bawaba News

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

10 Al Zaman

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

11 Masier News

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

12 Masier News

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

13 Akbar Baladna

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016
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14 Akbar Baladna

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

Al Youm Al
sabea

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

16 Egypt News

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

17 Al Dostour News

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

18 Akbarak News

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

19 Akbar News

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

20 Infirad News

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

21 Al Bawabaa

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

22 Al Watan

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

23 Face Egypt

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

24 Al Shrouq

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

25 Al Ahram

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

26 Elgornal

Egypt

Online

Arabic

--

27-10-2016

27 Sadaa Al Arab

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

28 Masress News

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

29 Al Hadath News

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

Al Masry Al
youm

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

15

30

3

31 Saudi News

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

Al Youm Al
sabea

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

-----

Online

Arabic

--

28 -10-2016

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

32

33 Al Muaten
34 Al Ahram Canada
35 Al Fajer News
36

Al Masry Al
youm

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

37

Al Masry Al
youm

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

38

Al Masry Al
youm

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

39

Al Masry Al
youm

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

40 Bawabaa News

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

41 Al Arabia News

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

42

Al Masry Al
youm

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

43

Al Masry Al
youm

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

44 Al Ghad News

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

45 Al Arabia News

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

46 Al Arabia News

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

47 Al Fajer News

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016
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48 Al Hadath News

Egypt

Online

Arabic

--

28 -10-2016

Al Masry Al
youm

Egypt

Online

Arabic

--

29 -10-2016

50 Watania News

Egypt

Online

Arabic

--

29 -10-2016

51 Al Ahram News

Egypt

Online

Arabic

--

29 -10-2016

52 Belaraby News

Egypt

Online

Arabic

--

29 -10-2016

53 Al Jill News

Egypt

Online

Arabic

--

29 -10-2016

54 Al Balad News

Egypt

Online

Arabic

--

29 -10-2016

55 Voice News

Egypt

Online

Arabic

--

29 -10-2016

56 Libia News

Egypt

Online

Arabic

--

29 -10-2016

57 Veto News

Egypt

Online

Arabic

--

29 -10-2016
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اإلعداد للمهرجان الثانى للتمور المصرية في «سيوة» برعاية
«السيسى»
االحد  02أكتوبر 2016

قال الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى ،ومستشار
الزراعة بوزارة شؤون الرئاسة أن مشاركة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى في
تنظيم مهرجان التمور المصرية يأتي بتوجيه ومكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة وتاكيدا ً على العالقات المتينة بين دولة اإلمارات العربية المتحدة
وجمهورية مصر العربية ،وتعزيز أواصر التعاون المشترك في القطاع الزراعي وكذلك إللقاء الضوء
على دور دولة اإلمارات العربية المتحدة الرائد في دعم القطاع الزراعي وخاصة في مجال نخيل
التمر ،هذا فضالً عن التأكيد على مكانة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمرواألبتكار الزراعى ،ودورها
البناء في تطوير قطاع نخيل التمر واالرتقاء به على مستوى الوطن العربي وأكد ،على نجاح المهرجان
في دورته األولى وإعتزازه أن تكون النسخة الثانية من المهرجان برعاية من الرئيس عبدالفتاح
السيسى ،مما يضيف المزيد من الحماسة والتشجيع لكى يكون المهرجان نموذجا يستدل به على عمق
العالقات الودية التي تربط ما بين البلدين الشقيقين ،الفتا ً إلى ان مهرجان هذا العام سيشهد تقديم 10
جوائز في مجاالت اإلنتاج الزراعى ومعامالت ما بعد الحصاد والتسويق مقدمة من جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمور واالبتكار الزراعى .وحول مساهمة الجائزة في تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة
لتطوير صناعة التمور ،أكد الدكتور عبدالوهاب زايد حرص الجائزة على تقديم كل خبراتها لمساعدة
وزارة التجارة والصناعة في االرتقاء بالقدرة التنافسية لقطاع التمور المصرية،الفتا ً في هذا الصدد إلى
قيام جائزة خليفة ايضا ً بتوجيه ومكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد بتحمل كافة التكاليف الخاصة
باعادة تأهيل مصنع التمور بسيوة والذى من المقرر افتتاحه خالل فعاليات المهرجان .وأشار األمين
العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى إلى أهمية إتاحة الفرصة امام القطاع الخاص
للمشاركة في تنمية هذا القطاع الهام ليس فقط في سيوة ولكن في مختلف المناطق التي تشتهر بانتاج
التمور .وحول اهمية اقامة المهرجان الثانى للتمور أكد اللواء عالء ابو زيد محافظ مطروح أن استضافة
واحة سيوة للمهرجان الثانى للتمور للعام الثانى على التوالي يعد تأكيدا ً على نجاح المهرجان الدولى
األول الذي تم إقامته العام الماضي بما يعطى مزيدا ً من التشجيع والتحفيز نحو تحقيق مزيد من التطلعات
،كما أنه يؤكد أيضا ً مدى االهتمام الذي توليه إهتمام القيادة السياسية الرشيدة بتلك البقعة الغالية من
أرض الوطن بكل ما يحمله أبناؤها من وطنية وانتماء يبعث دائما على اإلعتزاز والفخر كما أوضحت
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المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار أن فعاليات المهرجان الثانى
للتمور ستتضمن إقامة معرضا ً لعرض مختلف أنواع التمور والمنتجات الثانوية والشتالت النسيجية
من كافة أنحاء الجمهورية ،وإستعراض معدات تصنيع التمور والتعبئة والتغليف وتقنيات خدمة زراعة
النخيل ،إلى جانب التعريف بأحدث التقنيات في سلسلتى اإلمداد والقيمة ،وترتيب لقاءات ثنائية بين
المنتجين المصريين وأكبر مستوردى التمور في العالم .الجدير بالذكر التقى وزير التجارة والصناعة
بالدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى وتناول بحث
آخر الترتيبات الخاصة بالمهرجان الثانى للتمور المصرية والمقرر عقده بواحة سيوة نهاية شهر أكتوبر
المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (
اليونيدو ) ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ( الفاو ) ومحافظة مطروح بمشاركة مصنعي
ومصدرى التمور من كافة أنحاء الجمهورية ،وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل من األمراض
واألفات ،وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور ،وكذا ممثلى عدد من
المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.
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مطروح" تستعد الستقبال المهرجان الدولي للتمور نهاية الشهر
الجاري
السبت  15أكتوبر 2016

إسراء شوقي

أعلن اللواء عالء أبو زيد ،محافظ مطروح ،عن تكثيف االستعدادات الستقبال المهرجان الدولي
للتمور ،الذي تقيمه دولة اإلمارات الشقيقة ،للعام الثاني علي التوالي بمطروح ،وذلك برعاية
جائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر ،والذين يعدون من أوائل المهتمين بتطوير القطاع
الزراعي ،والمساهمة في تنمية النخيل ،حيث من المقرر إقامته بسيوة خالل الفترة من 27
وحتي  29أكتوبر الجاري ،بحضور وزير التجارة و الصناعة ممثال عن السيد رئيس
الجمهورية ،و الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة آل خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
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الزراعي والمستشار الزراعى بوزارة شئون الرئاسة بدولة اإلمارات  ،إضافة إلي عدد من
المسئولين ورجال األعمال المصريين والعرب.
وأضاف أبو زيد ،في بيان له اليوم ،أن الهدف من إقامة مهرجان التمور بواحة سيوة ،هو تقديم
نظرا لتميز تمورها بالجودة العالية ،وإنتاجيتها الضخمة
الدعم الفني والتسويقي للتمور بالواحة،
ً
عن باقي الدول الشهيرة بإنتاج التمور ،الفتا إلى حرص جائزة خليفة اإلمارتية علي تقديم
الدراسات والبحوث للحفاظ علي التمور كعنصر غذائي مهم .
وأوضح أبو زيد ،أن جميع المحافظات ،ستشارك بمعارض لجميع أنواع التمور خالل المهرجان،
إضافة إلي مشاركة عدد من الدول العربية المهتمة بزراعة النخيل ،كما سيتم إقامة ندوات وورش
عمل يحاضر فيها العلماء والمتخصصين في مجال زراعة وصناعة التمور من الجامعات
المصرية والعربية .
وأشار أبو زيد ،إلى أن المهرجان رصد العديد من الجوائز المالية القيمة هذا العام ،قيمتها  20ألف
جنيه ،وذلك لعدد  12فئات ،للفائز بأفضل عنصر في كل فئة من فئات المسابقة،التى تشمل الزراعة
 ،واألبحاث ،ونماذج المنتجات
الفلكلورية ،ومزارع النخيل ألصناف البلح ،والتقنيات المستخدمة ،والزراعة العضوية ،وأفضل
منتج من التمور ،وأفضل مصنع وبيت لتعبئة التمور ،وأفضل عبوات تغليف للتمور ،وأفضل
شخصية خدمية.
وكشف أبو زيد ،عن أنه تم االتفاق بين المحافظة ،وجائزة خليفة لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى
اإلمارتية ،علي تطوير مصنع تعبئة التمور بسيوة ،والذي كان متوقفا منذ أكثر من  10سنوات
لوجود بعض العيوب الفنية في األجهزة والمعدات ،وذلك بتكلفة خمسة مليون جنيه ،تتحملها
جائزة خليفة للتمور ،موضحا أن عملية التطوير تشمل رفع كفاة خطوط اإلنتاج لمصنع التمور،
وتأهيل المصنع وتشغيله بكامل طاقته مساهمة من الجانب اإلمارتي .
ولفت إلى أنه سيتم االنتهاء من تطوير المصنع ،بأحدث التقنيات الحديثة ،وبدء التشغيل التجريبي
له بالتوازي مع المهرجان ،مشيرا إلي أن المصنع سيعمل على تشغيل ما يقرب من  100عامل
من أبناء المحافظة ،باإلضافة إلى الحفاظ على تمور الواحة ،وعدم إهدارها ،ومساعدة المزارعين
فى تسويق منتجاتهم ،وفتح آفاق جديدة للتصدير للخارج .
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من جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب زايد  ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و االبتكار
الزراعى  ،أن التعاون المثمر ما بين الجانب اإلماراتى و المتمثل فى الجائزة ،وبين الجانب
المصرى و المتمثل فى وزارة التجارة والصناعة ،ومحافظة مطروح ،أثمر عن نجاح المهرجان
فى دورته األولى ،وساهم في إضافة أجندات جديدة تضاف لفعاليات المهرجان فى دورته الثانية،
فإلى جانب جوائز المهرجان العشرة للفئات العشرة للمسابقة فى العام األول ،و التى تبلغ قيمة
كل منها عشرون ألف جنيه ،مقدمة من جائزة خليفة لنخيل التمر واالبتكار الزراعى ،تم إضافة
فئتين جديدتين لتصبح فئات المسابقة  12فئة بإجمالى جوائز بلغت  220ألف جنيه مصرى
تقدمها الجائزة ،وسوف يتم عقد مؤتمرا علميا يحمل عنوان "التنمية المستدامة لنخيل التمر و
دور البحث العلمى و التكنولوجيا فى تحقيقه  ".وأضاف الدكتور عبد الوهاب  ":لقد أثبتنا من
خالل إعادة تشغيل مصنع التمور الموجود بسيوة ،أن جميع توصيات المؤتمر العلمى ال تهمل
بل تؤخذ بعين الدراسة ،والتطبيق والتنفيذ ليتم تحقيقها على أرض الواقع بشكل ملموس  ،فعلى
مد ار العام الماضى لم تتوقف البعثات المختصة من جانب جائزة خليفة لنخيل التمر و االبتكار
الزراعى و التى ضمت الخبراء الموجودين بالجائزة ،و امتدت لتستضيف عددا من الخبراء
الدوليين لعمل دراسة شاملة تبين تكلفة إعادة تشغيل المصنع المتوقف ،و المعدات الالزمة ،و
عمل دراسة للوضع الراهن للمصنع ،باإلضافة إلى وضع خطة مستقبلية ،لضمان استمراريته
فى نفس االنتاجية التى تدعم التنمية بسيوة ،و محافظة مطروح ،و هى الرسالة الرئيسية لمكرمة
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،ووزير شئون الرئاسة عندما
قرر فى باديء األمر إقامة المهرجان بسيوة ،مساهمة من سموه فى تحقيق التنمية على أرض
الواقع ،و هى الثقة والمسؤلية التى ألقاها على عاتقنا من جديد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى،
عندما وافق على أن يكون المهرجان برعايته فى دورته الثانية ،و بلغت إجمالى تكلفة تشغيل
المصنع حوالى خمسة ماليين جنيه ،متضمنة الخبراء و العلماء و الدراسات و األالت و المعدات
و خطوط االنتاج ،و التعاون المثمر ال يزال قائما بيننا و بين محافظة مطروح فى هذا الشأن
خاصة بعد توقيع بروتوكول رسمى خالل حفل الجائزة السنوى فى مارس الماضى بين المحافظة
و بين أمانة الجائزة فى هذا الصدد .جدير بالذكر ،أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و االبتكار
الزراعى ،قد تأسست عام 2007م ،حاملة إسم صاحب الجائزة وراعيها صاحب السمو .الشيخ
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مطروح" تستعد الستقبال المهرجان الدولي للتمور نهاية الشهر
الجاري في سيوة ..وجوائز إماراتية للفائزين
السبت  15أكتوبر 2016

أعلن عالء أبو زيد محافظ مطروح ،عن تكثيف االستعدادات الستقبال المهرجان الدولي للتمور،
الذي تقيمه دولة اإلمارات ،للعام الثاني علي التوالي بمطروح ،وذلك برعاية جائزة الشيخ خليفة
الدولية لنخيل التمر.
ومن المقرر إقامة االحتفال بسيوة ،خالل الفترة من  27وحتي  29أكتوبر الجاري ،بحضور وزير
ً
ممثال عن رئيس الجمهورية ،والدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة آل
التجارة و الصناعة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،والمستشار الزراعي بوزارة شئون الرئاسة بدولة
اإلمارات ،إضافة إلي عدد من المسئولين ورجال األعمال المصريين والعرب.
وأضاف محافظ مطروح ،في بيان له اليوم ،أن الهدف من إقامة مهرجان التمور بواحة سيوة ،هو
نظرا لتميز تمورها بالجودة العالية ،وإنتاجيتها الضخمة
تقديم الدعم الفني والتسويقي للتمور بالواحةً ،
عن باقي الدول ،الفتا إلى حرص جائزة خليفة اإلمارتية علي تقديم الدراسات والبحوث للحفاظ علي
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التمور كعنصر غذائي مهم.
وأوضح "أبو زيد" أن جميع المحافظات ،ستشارك بمعارض لجميع أنواع التمور خالل المهرجان،
إضافة إلي مشاركة عدد من الدول العربية المهتمة بزراعة النخيل ،كما سيتم إقامة ندوات وورش
عمل يحاضر فيها العلماء والمتخصصين في مجال زراعة وصناعة التمور من الجامعات المصرية
والعربية.
وأشار إلى أن المهرجان رصد العديد من الجوائز المالية القيمة هذا العام ،قيمتها  20ألف جنيه،
وذلك لـ  12فئة ،للفائز بأفضل عنصر في كل فئة من فئات المسابقة ،التى تشمل الزراعة،
واألبحاث ،ونماذج المنتجات الفلكلورية ،ومزارع النخيل ألصناف البلح ،والتقنيات المستخدمة،
والزراعة العضوية ،وأفضل منتج من التمور ،وأفضل مصنع وبيت لتعبئة التمور ،وأفضل عبوات
تغليف للتمور ،وأفضل شخصية خدمية.
وكشف "أبو زيد" عن االتفاق بين المحافظة ،وجائزة خليفة لنخيل التمر و االبتكار الزراعى
اإلماراتية ،على تطوير مصنع تعبئة التمور بسيوة ،والذي كان متوقفا منذ أكثر من  10سنوات،
لوجود بعض العيوب الفنية في األجهزة والمعدات ،وذلك بتكلفة  5ماليين جنيه ،تتحملها جائزة خليفة
للتمور ،موضحا أن عملية التطوير تشمل رفع كفاة خطوط اإلنتاج لمصنع التمور ،وتأهيل المصنع
وتشغيله بكامل طاقته مساهمة من الجانب اإلمارتي.
ولفت إلى أنه سيتم االنتهاء من تطوير المصنع ،بأحدث التقنيات الحديثة ،وبدء التشغيل التجريبي له
بالتوازي مع المهرجان ،مشيرا إلي أن المصنع سيعمل على تشغيل ما يقرب من  100عامل من
أبناء المحافظة ،باإلضافة إلى الحفاظ على تمور الواحة ،وعدم إهدارها ،ومساعدة المزارعين فى
تسويق منتجاتهم ،وفتح آفاق جديدة للتصدير للخارج.
من جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب زايد  ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و االبتكار
الزراعى ،أن التعاون المثمر بين الجانب اإلماراتى و المتمثل فى الجائزة ،وبين الجانب المصرى و
المتمثل فى وزارة التجارة والصناعة ،ومحافظة مطروح ،أثمر عن نجاح المهرجان فى دورته
األولى ،وساهم في إضافة أجندات جديدة تضاف لفعاليات المهرجان فى دورته الثانية ،إلى جانب
جوائز المهرجان العشرة للفئات العشرة للمسابقة فى العام األول ،و التى تبلغ قيمة كل منها  20ألف
جنيه ،مقدمة من جائزة خليفة لنخيل التمر واالبتكار الزراعى.
ولفت إلى إضافة فئتين جديدتين لتصبح فئات المسابقة  12فئة بإجمالى جوائز بلغت  220ألف جنيه
مصرى تقدمها الجائزة ،وسوف يتم عقد مؤتمر علمي يحمل عنوان "التنمية المستدامة لنخيل التمر و
دور البحث العلمى و التكنولوجيا فى تحقيقه ".
وأضاف":لقد أثبتنا من خالل إعادة تشغيل مصنع التمور الموجود بسيوة ،أن جميع توصيات المؤتمر
العلمى ال تهمل بل تؤخذ بعين الدراسة ،والتطبيق والتنفيذ ليتم تحقيقها على أرض الواقع بشكل
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ملموس ،وعلى مدار العام الماضى لم تتوقف البعثات المختصة من جانب جائزة خليفة لنخيل التمر و
االبتكار الزراعى و التى ضمت الخبراء الموجودين بالجائزة ،و امتدت لتستضيف عددا من الخبراء
الدوليين لعمل دراسة شاملة تبين تكلفة إعادة تشغيل المصنع المتوقف ،و المعدات الالزمة ،و عمل
دراسة للوضع الراهن للمصنع ،باإلضافة إلى وضع خطة مستقبلية ،لضمان استمراريته بنفس
اإلنتاجية التى تدعم التنمية بسيوة ،ومحافظة مطروح.
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مطروح" تستعد الستقبال المهرجان الدولي للتمور نهاية الشهر الجاري في
سيوة ..اإلمارات تختار الواحة للعام الثاني على التوالي إلقامته برعاية جائزة خليفة
الدولية للنخيل واالبتكار الزراعي
السبت  15أكتوبر 2016

محمد الجندي
أعلن اللواء عالء أبو زيد ،محافظ مطروح ،عن تكثيف االستعدادات الستقبال المهرجان الدولي للتمور،
الذي تقيمه دولة اإلمارات الشقيقة ،للعام الثاني على التوالي بمطروح ،وذلك برعاية جائزة الشيخ خليفة
الدولية لنخيل التمر ،والمساهمة في تنمية النخيل ،حيث من المقرر إقامته بسيوة خالل الفترة من 27
وحتى  29أكتوبر الجاري ،بحضور وزير التجارة والصناعة ممثال عن رئيس الجمهورية ،والدكتور
عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة آل خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي والمستشار الزراعى
بوزارة شئون الرئاسة بدولة اإلمارات ،إضافة إلى عدد من المسئولين ورجال األعمال المصريين
والعرب.
وأضاف أبو زيد ،في بيان له اليوم ،أن الهدف من إقامة مهرجان التمور بواحة سيوة ،هو تقديم الدعم
نظرا لتميز تمورها بالجودة العالية ،وإنتاجيتها الضخمة عن باقي
الفني والتسويقي للتمور بالواحة،
ً
الدول الشهيرة بإنتاج التمور ،الفتا إلى حرص جائزة خليفة اإلمارتية على تقديم الدراسات والبحوث
مهم.
غذائي
كعنصر
التمور
على
للحفاظ
وأوضح أبو زيد ،أن جميع المحافظات ،ستشارك بمعارض لجميع أنواع التمور خالل المهرجان،
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إضافة إلى مشاركة عدد من الدول العربية المهتمة بزراعة النخيل ،كما سيتم إقامة ندوات وورش عمل
يحاضر فيها العلماء والمتخصصين في مجال زراعة وصناعة التمور من الجامعات المصرية والعربية.
وأشار أبو زيد ،إلى أن المهرجان رصد العديد من الجوائز المالية القيمة هذا العام ،قيمتها  20ألف
جنيه ،وذلك لعدد  12فئات ،للفائز بأفضل عنصر في كل فئة من فئات المسابقة ،التي تشمل الزراعة،
واألبحاث ،ونماذج المنتجات الفلكلورية ،ومزارع النخيل ألصناف البلح ،والتقنيات المستخدمة،
والزراعة العضوية ،وأفضل منتج من التمور ،وأفضل مصنع وبيت لتعبئة التمور ،وأفضل عبوات
خدمية.
شخصية
وأفضل
للتمور،
تغليف
وكشف أبو زيد ،عن أنه تم االتفاق بين المحافظة ،وجائزة خليفة لنخيل التمر واالبتكار الزراعى
اإلمارتية ،على تطوير مصنع تعبئة التمور بسيوة ،والذي كان متوقفا منذ أكثر من  10سنوات لوجود
بعض العيوب الفنية في األجهزة والمعدات ،وذلك بتكلفة خمسة مليون جنيه ،تتحملها جائزة خليفة
للتمور ،موضحا أن عملية التطوير تشمل رفع كفاة خطوط اإلنتاج لمصنع التمور ،وتأهيل المصنع
اإلمارتي.
الجانب
من
مساهمة
طاقته
بكامل
وتشغيله
ولفت إلى أنه سيتم االنتهاء من تطوير المصنع ،بأحدث التقنيات الحديثة ،وبدء التشغيل التجريبي له
بالتوازي مع المهرجان ،مشيرا إلى أن المصنع سيعمل على تشغيل ما يقرب من  100عامل من أبناء
المحافظة ،إضافة إلى الحفاظ على تمور الواحة ،وعدم إهدارها ،ومساعدة المزارعين في تسويق
للخارج.
للتصدير
جديدة
آفاق
وفتح
منتجاتهم،
من جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى،
أن التعاون المثمر ما بين الجانب اإلماراتى والمتمثل في الجائزة ،وبين الجانب المصرى والمتمثل في
وزارة التجارة والصناعة ،ومحافظة مطروح ،أثمر عن نجاح المهرجان في دورته األولى ،وساهم في
إضافة أجندات جديدة تضاف لفعاليات المهرجان في دورته الثانية ،فإلى جانب جوائز المهرجان العشرة
للفئات العشرة للمسابقة في العام األول ،والتي تبلغ قيمة كل منها عشرون ألف جنيه ،مقدمة من جائزة
خليفة لنخيل التمر واالبتكار الزراعى ،تم إضافة فئتين جديدتين لتصبح فئات المسابقة  12فئة بإجمالى
جوائز بلغت  220ألف جنيه مصرى تقدمها الجائزة ،وسوف يتم عقد مؤتمر علمي يحمل عنوان
"التنمية المستدامة لنخيل التمر ودور البحث العلمى والتكنولوجيا في تحقيقه".
وأضاف الدكتور عبد الوهاب ":لقد أثبتنا من خالل إعادة تشغيل مصنع التمور الموجود بسيوة ،أن
جميع توصيات المؤتمر العلمى ال تهمل بل تؤخذ بعين الدراسة ،والتطبيق والتنفيذ ليتم تحقيقها على
أرض الواقع بشكل ملموس ،فعلى مدى العام الماضى لم تتوقف البعثات المختصة من جانب جائزة
خليفة لنخيل التمر واالبتكار الزراعى والتي ضمت الخبراء الموجودين بالجائزة ،وامتدت لتستضيف
عددا من الخبراء الدوليين لعمل دراسة شاملة تبين تكلفة إعادة تشغيل المصنع المتوقف ،والمعدات
الالزمة ،وعمل دراسة للوضع الراهن للمصنع ،إضافة إلى وضع خطة مستقبلية ،لضمان استمراريته
في نفس اإلنتاجية التي تدعم التنمية بسيوة ،ومحافظة مطروح ،وهى الرسالة الرئيسية لمكرمة سمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،ووزير شئون الرئاسة عندما قرر في
باديء األمر إقامة المهرجان بسيوة ،مساهمة من سموه في تحقيق التنمية على أرض الواقع ،وهى الثقة
والمسئولية التي ألقاها على عاتقنا من جديد الرئيس عبد الفتاح السيسى ،عندما وافق على أن يكون
المهرجان برعايته في دورته الثانية ،وبلغت إجمالى تكلفة تشغيل المصنع نحو خمسة ماليين جنيه،
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متضمنة الخبراء والعلماء والدراسات واألالت والمعدات وخطوط اإلنتاج ،والتعاون المثمر اليزال
قائما بيننا وبين محافظة مطروح في هذا الشأن خاصة بعد توقيع بروتوكول رسمى خالل حفل الجائزة
السنوى في مارس الماضى بين المحافظة وبين أمانة الجائزة في هذا الصدد.
جدير بالذكر ،أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى ،قد تأسست عام 2007م ،حاملة
اسم صاحب الجائزة وراعيها.
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مطروح تستعد للمهرجان الدولى الثانى للتمور نهاية أكتوبر فى سيوة
السبت  15أكتوبر 2016

أعلن اللواء عالء أبو زيد محافظ مطروح ،تكثيف االستعدادات إلقامة المهرجان الدولى للتمور ،الذى
تنظمه دولة اإلمارات الشقيقة ،للعام الثانى على التوالى بواحة سيوة ،وذلك برعاية جائزة الشيخ خليفة
الدولية لنخيل التمر ،فى إطار االهتمام بتطوير القطاع الزراعى ،والمساهمة فى تنمية النخيل ،حيث
من المقرر إقامة المهرجان خالل الفترة من  27وحتى  29أكتوبر الجارى ،بحضور وزير التجارة
والصناعة ،ممثال لرئيس الجمهورية ،ووزير الزراعة والدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة آل
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى ،والمستشار الزراعى بوزارة شئون الرئاسة بدولة
اإلمارات ،إضافة إلى عدد من المسئولين ورجال األعمال المصريين والعرب .
وأضاف أبو زيد ،فى بيان صحفى ،أن الهدف من إقامة مهرجان التمور بواحة سيوة ،هو تقديم الدعم
نظرا لتميز تمورها بالجودة العالية ،وإنتاجيتها الضخمة عن باقى
الفنى والتسويقى للتمور بالواحة،
ً
الدول الشهيرة بإنتاج التمور ،الفتا إلى حرص جائزة خليفة اإلماراتية على تقديم الدراسات والبحوث
للحفاظ على التمور كعنصر غذائى مهم .
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وأوضح أبو زيد ،أن جميع المحافظات ،ستشارك بمعارض لجميع أنواع التمور خالل المهرجان،
إضافة إلى مشاركة عدد من الدول العربية المهتمة بزراعة النخيل ،كما سيتم إقامة ندوات وورش عمل
يحاضر فيها العلماء والمتخصصين فى مجال زراعة وصناعة التمور من الجامعات المصرية والعربية
.
أبو زيد ،إلى أن المهرجان رصد العديد من الجوائز المالية القيمة هذا العام ،قيمتها  20ألف جنيه لـ
 12فئة ،للفائز بأفضل عنصر فى كل فئة من فئات المسابقة ،التى تشمل الزراعة ،واألبحاث ،ونماذج
المنتجات الفلكلورية ،ومزارع النخيل ألصناف البلح ،والتقنيات المستخدمة ،والزراعة العضوية،
وأفضل منتج من التمور ،وأفضل مصنع وبيت لتعبئة التمور ،وأفضل عبوات تغليف للتمور ،وأفضل
شخصية خدمية .
وكشف محافظ مطروح ،عن أنه تم االتفاق بين المحافظة وجائزة خليفة لنخيل التمر واالبتكار الزراعى
اإلماراتية ،على تطوير مصنع تعبئة التمور بسيوة ،والذى كان متوقفا منذ أكثر من  10سنوات لوجود
بعض العيوب الفنية فى األجهزة والمعدات ،وذلك بتكلفة  5ماليين جنيه ،تتحملها جائزة خليفة للتمور،
موضحا أن عملية التطوير تشمل رفع كفاءة خطوط اإلنتاج لمصنع التمور ،وتأهيل المصنع وتشغيله
بكامل طاقته مساهمة من الجانب اإلمارتى .
ولفت إلى أنه سيتم االنتهاء من تطوير المصنع ،بأحدث التقنيات الحديثة ،وبدء التشغيل التجريبى له
بالتوازى مع المهرجان ،مشيرا إلى أن المصنع سيعمل على تشغيل نحو  100عامل من أبناء المحافظة،
باإلضافة إلى الحفاظ على تمور الواحة ،وعدم إهدارها ،ومساعدة المزارعين فى تسويق منتجاتهم،
وفتح آفاق جديدة للتصدير للخارج
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سيوة تستعد الستقبال المهرجان الدولي الثاني للتمور األسبوع
المقبل
االربعاء  19أكتوبر 2016

كتب :محمد بخات

أعلن اللواء عالء أبوزيد ،محافظ مطروح ،عن تكثيف االستعدادات الستقبال المهرجان الدولي الثاني
للتمور ،والذي تقيمه دولة اإلمارات الشقيقة ،للعام الثاني على التوالي في واحة سيوة بمحافظة مطروح،
وذلك برعاية جائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر ،والذين يعدون من أوائل المهتمين بتطوير القطاع
الزراعي ،والمساهمة في تنمية النخيل.
ومن المقرر إقامة المهرجان الثاني بسيوة خالل الفترة من  27وحتى  29أكتوبر الجاري ،بحضور
وزير التجارة والصناعة ممثال عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،والدكتور عبد الوهاب
زايد ،أمين عام جائزة آل خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي والمستشار الزراعى بوزارة
شئون الرئاسة بدولة اإلمارات الشقيقة ،باإلضافة إلي عدد من المسئولين ورجال األعمال المصريين
والعرب.
وقال أبوزيد ،اليوم ،إن الهدف من إقامة مهرجان التمور بواحة سيوة ،هو تقديم الدعم الفني والتسويقي
نظرا لتميز تمورها بالجودة العالية ،وإنتاجيتها الضخمة عن باقي الدول الشهيرة بإنتاج
للتمور بالواحةً ،
التمور ،الفتا إلى حرص جائزة خليفة اإلمارتية علي تقديم الدراسات والبحوث للحفاظ علي التمور
كعنصر غذائي مهم.
وأوضح أن جميع المحافظات ،ستشارك بمعارض لجميع أنواع التمور خالل المهرجان ،إضافة إلي
مشاركة عدد من الدول العربية المهتمة بزراعة النخيل ،كما سيتم إقامة ندوات وورش عمل يحاضر
فيها العلماء والمتخصصين في مجال زراعة وصناعة التمور من الجامعات المصرية والعربية.
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وأشار أبوزيد ،إلى أن المهرجان رصد العديد من الجوائز المالية القيمة هذا العام ،قيمتها  20ألف
جنيه ،وذلك لعدد  12فئات ،للفائز بأفضل عنصر في كل فئة من فئات المسابقة ،والتى تشمل الزراعة،
واألبحاث ،ونماذج المنتجات الفلكلورية ،ومزارع النخيل ألصناف البلح ،والتقنيات المستخدمة،
والزراعة العضوية ،وأفضل منتج من التمور ،وأفضل مصنع وبيت لتعبئة التمور ،وأفضل عبوات
تغليف للتمور ،وأفضل شخصية خدمية.
وكشف عن اإلتفاق الذى تم بين المحافظة ،وجائزة خليفة لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى اإلمارتية،
علي تطوير مصنع تعبئة التمور بسيوة ،والذي كان متوقفا منذ أكثر من  10سنوات لوجود بعض
العيوب الفنية في األجهزة والمعدات ،وذلك بتكلفة نحو  20مليون جنيه ،تتحملها جائزة خليفة للتمور،
موضحا أن عملية التطوير تشمل رفع كفاة خطوط اإلنتاج لمصنع التمور ،وتأهيل المصنع وتشغيله
بكامل طاقته مساهمة من الجانب اإلمارتي ،وأنه سيتم االنتهاء من تطوير المصنع ،بأحدث التقنيات
الحديثة ،وبدء التشغيل التجريبي له بالتوازي مع بدء فعاليات إففتاح المهرجان ،مشيرا إلي أن المصنع
سيعمل على تشغيل ما يقرب من  100عامل من أبناء المحافظة ،باإلضافة إلى الحفاظ على تمور
الواحة ،وعدم إهدارها ،ومساعدة المزارعين فى تسويق منتجاتهم ،وفتح آفاق جديدة للتصدير للخارج.
من جانبه ،أكد الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى،
أن التعاون المثمر ما بين الجانب اإلماراتى والمتمثل فى الجائزة ،وبين الجانب المصرى والمتمثل فى
وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح ،أثمر عن نجاح المهرجان فى دورته األولى ،وساهم في
إضافة أجندات جديدة تضاف لفعاليات المهرجان فى دورته الثانية ،فإلى جانب جوائز المهرجان العشرة
للفئات العشرة للمسابقة فى العام األول ،والتى تبلغ قيمة كل منها عشرون ألف جنيه ،مقدمة من جائزة
خليفة لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى ،تم إضافة فئتين جديدتين لتصبح فئات المسابقة  12فئة بإجمالى
جوائز بلغت  220ألف جنيه مصرى تقدمها الجائزة ،وسوف يتم عقد مؤتمرا علميا يحمل عنوان
"التنمية المستدامة لنخيل التمر ودور البحث العلمى والتكنولوجيا فى تحقيقه ".
وأو ضح أننا أثبتنا من خالل إعادة تشغيل مصنع التمور الموجود بسيوة ،أن جميع توصيات المؤتمر
العلمى ال تهمل بل تؤخذ بعين الدراسة ،والتطبيق والتنفيذ ليتم تحقيقها على أرض الواقع بشكل ملموس،
فعلى مدار العام الماضى لم تتوقف البعثات المختصة من جانب جائزة خليفة لنخيل التمر واالبتكار
الزراعى والتى ضمت الخبراء الموجودين بالجائزة ،وإمتدت لتستضيف عددا من الخبراء الدوليين
لعمل دراسة شاملة تبين تكلفة إعادة تشغيل المصنع المتوقف ،والمعدات الالزمة ،وعمل دراسة للوضع
الراهن للمصنع ،باإلضافة إلى وضع خطة مستقبلية ،لضمان إستمراريته فى نفس اإلنتاجية التى تدعم
التنمية الزراعية والتجارية بسيوة ومحافظة مطروح ،وهى الرسالة الرئيسية لسمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،ووزير شئون الرئاسة عندما قرر فى باديء األمر إقامة
المهرجان بسيوة ،مساهمة من سموه فى تحقيق التنمية على أرض الواقع ،وهى الثقة والمسؤلية التى
ألقاها على عاتقنا من جديد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ،عندما وافق على أن يكون المهرجان
برعايته فى دورته الثانية ،كما أن عملية تطوير المصنع تضمنت الخبراء والعلماء والدراسات واألالت
والمعدات وخطوط االنتاج ،والتعاون المثمر ال يزال قائما بيننا وبين محافظة مطروح فى هذا الشأن
خاصة بعد توقيع بروتوكول رسمى خالل حفل الجائزة السنوى فى مارس الماضى بين المحافظة وبين
أمانة الجائزة فى هذا الشأن.
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سيوة تستعد للمهرجان الدولي الثانى للتمور األسبوع المقبل
االربعاء  19أكتوبر 2016

أعلن اللواء عالء أبو زيد ،محافظ مطروح ،عن تكثيف االستعدادات الستقبال المهرجان الدولي للتمور،
الذي تقيمه دولة اإلمارات الشقيقة ،للعام الثاني علي التوالي بمطروح ،وذلك برعاية جائزة الشيخ خليفة
الدولية لنخيل التمر.
واشار إلى أن دولة اإلمارات من أوائل المهتمين بتطوير القطاع الزراعي ،والمساهمة في تنمية النخيل،
حيث من المقرر إقامة المهرجان بسيوة خالل الفترة من  27وحتي  29أكتوبر الجاري ،بحضور
وزير التجارة و الصناعة ممثال عن رئيس الجمهورية ،و الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة
آل خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي والمستشار الزراعى بوزارة شئون الرئاسة بدولة
اإلمارات  ،إضافة إلي عدد من المسئولين ورجال األعمال المصريين والعرب.
وأضاف أبو زيد أن الهدف من إقامة مهرجان التمور بواحة سيوة ،هو تقديم الدعم الفني والتسويقي
نظرا لتميز تمورها بالجودة العالية ،وإنتاجيتها الضخمة عن باقي الدول الشهيرة بإنتاج
للتمور بالواحةً ،
التمور ،الفتا إلى حرص جائزة خليفة اإلمارتية علي تقديم الدراسات والبحوث للحفاظ علي التمور
كعنصر غذائي مهم.
وأوضح أبو زيد أن جميع المحافظات ،ستشارك بمعارض لجميع أنواع التمور خالل المهرجان ،إضافة
إلي مشاركة عدد من الدول العربية المهتمة بزراعة النخيل ،كما سيتم إقامة ندوات وورش عمل يحاضر
فيها العلماء والمتخصصين في مجال زراعة وصناعة التمور من الجامعات المصرية والعربية.
موقع الوحدة االخباري نقدم لكم اخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية واخر االخبار لحظة
وقوعها اخر االخبار الرياضية والعربية والعالمية واالخبار المنوعة كما ونقدم لكم حصادنا االخباري
لجميع الدول العربية
شكرا لكم لزيارتنا وقراءة خبر االخبار اليوم  -سيوة تستعد للمهرجان الدولي الثانى للتمور األسبوع
المقبل والذي تم نقله كما هو من موقع جريدة الوادي  -كل االخبار وتقع مسئولية الخبر من عدمه علي
عاتق المصدر جريدة الوادي  -كل االخبار

21

بدء فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية غدا
الخميس  27أكتوبر 2016

غدا الجمعة ،بدء فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية ،الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ،المقرر عقده
في واحة سيوة ،بمشاركة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
ويشارك في المهرجان كل من الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعى ،مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية ( اليونيدو ) ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ( الفاو ) ومحافظة مطروح.
ويشارك بالمهرجان مصنعى ومصدرى التمور من كل أنحاء الجمهورية ،وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل
من األمراض واألفات ،وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمو
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انطالق فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية بمشاركة وزير
التجارة غدا
الخميس  27أكتوبر 2016

تبدأ غدا الجمعة ،فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية ،والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ،والمقرر
عقده بواحة سيوة ،بمشاركة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
كما يشارك فى المهرجان كال من الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعى ،مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية ( اليونيدو ) ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ( الفاو ) ومحافظة مطروح.
ويشارك بالمهرجان مصنعى ومصدرى التمور من كافة أنحاء الجمهورية ،وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل
من األمراض واألفات ،وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور ،وكذا ممثلى عدد من
المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية .
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انطالق مهرجان التمور الدولى الثانى بسيوة مساء اليوم
الخميس  27أكتوبر 2016

تنطلق مساء اليوم الخميس ،وقائع المهرجان الدولى الثانى بسيوة ،الذى تنظمه جائزة خليفة لنخيل التمر ويسمر
حتى يوم السبت المقبل بحضور اللواء عالء أبو زيد ،محافظ مطروح ،ووزيرى الزراعة والصناعة ،ومسئولى
جائزة خليفة االماراتية  ،وأعلن محافظ مطروح عن االنتهاء من االستعدادات للمهرجان الدولى للتمور ،الذى تقيمه
دولة اإلمارات الشقيقة ،للعام الثانى على التوالى بسيوة ،برعاية جائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر ،والتى تعد
من أوائل المهتمين بتطوير القطاع الزراعي ،والمساهمة فى تنمية النخيل ،بحضور الصناعة ممثال لرئيس
الجمهورية ،ووزير الزراعة والدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة آل خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
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الزراعى والمستشار الزراعى بوزارة شئون الرئاسة بدولة اإلمارات ،إضافة إلى عدد من المسئولين ورجال
األعمال المصريين والعرب .

وأشار "أبو زيد" أن الهدف من إقامة مهرجان التمور بواحة سيوة ،هو تقديم الدعم الفنى والتسويقى للتمور بالواحة،
نظرا لتميز تمورها بالجودة العالية ،وإنتاجيتها الضخمة عن باقى الدول الشهيرة بإنتاج التمور ،الفتا إلى حرص
ً
جائزة خليفة اإلماراتية على تقديم الدراسات والبحوث للحفاظ على التمور كعنصر غذائى مهم .
وأوضح محافظ مطروح ،أن جميع المحافظات ،ستشارك بمعارض لجميع أنواع التمور خالل المهرجان ،إضافة
إلى مشاركة عدد من الدول العربية المهتمة بزراعة النخيل ،كما سيتم إقامة ندوات وورش عمل يحاضر فيها
العلماء والمتخصصين فى مجال زراعة وصناعة التمور من الجامعات المصرية والعربية .
ويرصد المهرجان العديد من الجوائز المالية القيمة هذا العام ،قيمتها  20ألف جنيه لـ 12فئة ،للفائز بأفضل عنصر
فى كل فئة من فئات المسابقة ،التى تشمل الزراعة ،واألبحاث ،ونماذج المنتجات الفلكلورية ،ومزارع النخيل
ألصناف البلح ،والتقنيات المستخدمة ،والزراعة العضوية ،وأفضل منتج من التمور ،وأفضل مصنع وبيت لتعبئة
التمور ،وأفضل عبوات تغليف للتمور ،وأفضل شخصية خدمية .
وكشف محافظ مطروح ،عن أنه تم االتفاق بين المحافظة وجائزة خليفة لنخيل التمر واالبتكار الزراعى اإلماراتية،
على تطوير مصنع تعبئة التمور بسيوة ،والذى كان متوقفا منذ أكثر من  10سنوات لوجود بعض العيوب الفنية
فى األجهزة والمعدات ،وذلك بتكلفة  5ماليين جنيه ،تتحملها جائزة خليفة للتمور ،موضحا أن عملية التطوير
تشمل رفع كفاءة خطوط اإلنتاج لمصنع التمور ،وتأهيل المصنع وتشغيله بكامل طاقته مساهمة من الجانب
اإلمارتى.
ولفت إلى أنه سيتم االنتهاء من تطوير المصنع ،بأحدث التقنيات الحديثة ،وبدء التشغيل التجريبى له بالتوازى مع
المهرجان ،مشيرا إلى أن المصنع سيعمل على تشغيل نحو  100عامل من أبناء المحافظة ،باإلضافة إلى الحفاظ
على تمور الواحة ،وعدم إهدارها ،ومساعدة المزارعين فى تسويق منتجاتهم ،وفتح آفاق جديدة للتصدير للخارج.
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افتتاح فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية بسيوة
الخميس  27أكتوبر 2016

أسامه الشريف محمد وحيد

بدأ اليوم الخميس فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة  ،و ذلك برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح
السيسى  ،و بمكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان  ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة
بدولة اإلمارات العربية المتحدة  ،حيث جاء تنظيم المهرجان بتعليمات و توجيهات من سمو الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعي ،ويصبح المهرجان األول الذى تخرج به
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعي من حدود دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الوطن العربي
لتكون جمهورية مصر العربية هى المحطة األولى لها .حيث يتم تنظيم المهرجان بالتعاون مع وزارة التجارة و
الصناعة المصرية و شراكة كل من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو" و منظمة األمم المتحدة
لألغذية و الزراعة " الفاو"  ،ومحافظة مطروح بمشاركة مصنعي و مصدري التمورمن كافة أنحاء الجمهورية ،
إلى جانب خبراء زراعة و إنتاج و وقاية النخيل من األفات و األمراض و عدد من المزراعين المختصين بزراعة
الن خيل و تصنيع التمور و عدد من الوزارات والهيئات الحكومية و المؤسسات العلمية والبحثية و المنظمات و
الهيئات الدولية المعنية بنخيل التمر و الزراعة  .و قد صرح الدكتور عبد الوهاب زايد  ،أمين عام جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمرو اإلبتكار الزراعى بأن  ":نجاح المهرجان فى نسخته األولى جاء ليعكس عمق العالقات
الثنائية بين البلدين الشقيقين و الحرص المشترك على السعى من أجل التنمية فى أرجاء الوطن العربي ،و هو ما
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أكدته مكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان  ،نائب رئيس مجلس الوزراء  ،وزير شئون الرئاسة ،
ومتابعة سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان  ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار
الزراعىي وزير الثقافة وتنمية المعرفة  ،للفعاليات و األنشطة التى يتبناها المهرجان إلى جانب الخطة التى تسير
عليها جائزة خليفة الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بسيوة و النهوض بقطاع نخيل التمر فى جمهورية
"
العربية.
مصر
هذا وسوف ُيفتتح المهرجان رسميا فى يوم الجمعة الموافق  28أكتوبر  ، 2016بحضور المهندس طارق قابيل
وزير التجارة و الصناعة مندوبا عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى  ،رئيس جمهورية مصر العربية ،
و بحضور محافظ مطروح اللواء /عالء أبو زيد  ،و عدد من السادة ممثلي الوزرات والهيئات الحكومية المختلفة
 .و من المقرر أن يتم عقد المؤتمر العلمي الذى يقام على هامش المهرجان لتبدأ فعالياته فى  27أكتوبر و يستمر
لمدة ثالثة أيام ؛ بعنوان " التنمية المستدامة لنخيل التمر و دور البحث العلمي و التكنولوجيا فى تحقيقها " ،
باإلضافة إلى فعاليات المهرجان و المتمثلة فى المعارض والعروض التراثية و الفنية التى تشارك فى تنظيمها
الهيئات المختلفة  ،و كذلك المسابقة السنوية الخاصة بالمهرجان والتى تحتوي على إثنتى عشرة فئة وثيقة الصلة
بالنخيل و التمور زراعة و إنتاجا و تسويقا و تغليفا حيث تم إستحداث فئتين من فئات المسابقة لهذا العام ،و تبلغ
قيمة الجائزة فى كل فئة من فئات المسابقة عشرون ألف جنيه مصرى مقدمة من جائزة خليفة لنخيل التمر و
اإلبتكار الزراعي بإجمالي  220ألف جنيه كقيمة للجوائز المقدمة من جائزة خليفة لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعي
 ،و فى هذا العام بلغ عدد المشاركين فى المسابقة  80مشتركا بزيادة فى أعداد المتقدمين للمسابقة بلغ قدرها
 % 14عن العام الماضي  .و من المتوقع أن تشهد إحتفاليات المهرجان هذا العام عدد من اإلنجازات التى جسدت
تنفيذ توصيات المهرجان فى عامه األول  ،و منها إعادة تشغيل مصنع التمور بسيوة بعد توقف دام لعدة سنوات ،
ومتابعة تسجيل مدينة سيوة ضمن قائمة المدن الحاصلة على شهادة "جياس" وهى الشهادة التى تمنحها الفاو للمدن
ذات النظم الزراعة التقليدية و التى تعد إرثا إنسانيا هاما .
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بدء فعاليات مهرجان سيوة للتمور تحت رعاية السيسي وزايد
الخميس  27أكتوبر 2016

صورة أرشيفية

حممد عبد املنصف -أمحد صالح اجلمل

بدأت صباح اليوم فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية بسيوة ويستمر حتى  29من أكتوبر
 2016م بالقرية األوليمبية  ،و ذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى  ،والشيخ منصور بن زايد آل
نهيان  ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة بدولة األمارات العربية المتحدة.
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و صرح الدكتور عبد الوهاب زايد  ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمرو اإلبتكار الزراعى
راعية المهرجان بان اليوم شهد افتتاح جلسات المؤتمر العلمي المنعقد علي هامش المهرجان لمناقشة
الخطة االستراتيجية للنهوض بقطاع التمور المصرية  ،ودور الجمعيات االهلية في دعم ونشر زراعة
النخيل وخريطة زراعة أصناف النخيل في مصر والمكافحة الحيوية لالفات ودور المجلس التصديري
في تنمية الصادرات المصرية للتمور والمواصفات القياسية للتمور المصرية واشتراطات سالسل
التسويق المصرية لتوزيع التمور المصرية.
يشارك في تنظيم المهرجان وزارة التجارة و الصناعة المصرية و شراكة كل من منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية " اليونيدو" و منظمة األمم المتحدة لألغذية و الزراعة " الفاو"  ،ومحافظة مطروح
بمشاركة مصنعى و مصدرى التمورمن كافة أنحاء الجمهورية  ،إلى جانب خبراء زراعة و إنتاج و
وقاية النخيل من األفات و األمراض و عدد من المزراعين المختصين بزراعة النخيل و تصنيع التمور
و عدد من الوزارات والهيئات الحكومية و المؤسسات العلمية والبحثية و المنظمات و الهيئات الدولية
المعنية بنخيل التمر و الزراعة.
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بدء فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية فى سيوة
بمطروح
الخميس  27أكتوبر 2016

المهرجان الثانى للتمور المصرية فى سيوة

بدأت فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح ،اليوم الخميس ،وتستمر حتي السبت
القادم بالقرية األوليمبية بالواحة ،وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ،وبدعم من الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة بدولة األمارات العربية المتحدة.
وصرح أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي الدكتور عبد الوهاب زايد ،أن تنظيم
المهرجان جاء بتعليمات وتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لجائزة خليفة الدولية ،ليصبح
لمهرجان األول الذي تخرج به الجائزة من حدود دولة األمارات العربية المتحدة إلى الوطن العربي لتكون جمهورية
لها.
األولى
المحطة
هي
العربية
مصر
وأضاف أن نجاح المهرجان في نسخته األولى جاء ليعكس عمق العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والحرص
المشترك على السعي من أجل التنمية في أرجاء الوطن العربي ،وهو ما أكده دعم الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شئون الرئاسة ،ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،رئيس مجلس
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أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وزير الثقافة وتنمية المعرفة ،للفعاليات واألنشطة التي
يتبناها المهرجان إلى جانب الخطة التي تسير عليها جائزة خليفة الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بسيوة
العربية.
مصر
جمهورية
في
التمر
نخيل
بقطاع
والنهوض
وأوضح أن المهرجان يفتتح رسميا "غدا الجمعة" ،بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مندوبا
عن الرئيس عبدالفتاح السيسى ،بحضور محافظ مطروح اللواء عالء أبو زيد ،وعدد من ممثلي الوزرات والهيئات
المختلفة.
الحكومية
وأشار بدر إلى أن المسابقة السنوية الخاصة بالمهرجان ،تشمل  12فئة بعد استحداث فئتين من فئات المسابقة لهذا
العام ،وتبلغ قيمة الجائزة في كل فئة  20ألف جنيه مصري مقدمة من جائزة خليفة لنخيل التمر بإجمالي 220
ألف جنيه ،الفتا إلى أن عدد المشاركين هذا العام في المسابقة  80مشتركا بزيادة بلغ قدرها  %14عن العام
الماضي.
وتابع أنه من المتوقع أن تشهد احتفاليات المهرجان هذا العام عددا من اإلنجازات منها إعادة تشغيل مصنع التمور
بسيوة بعد توقف دام لعدة سنوات ،ومتابعة تسجيل مدينة سيوة ضمن قائمة المدن الحاصلة على شهادة "جياس"
وهى الشهادة التي تمنحها الفاو للمدن ذات النظم الزراعة التقليدية والتي تعد إرثا إنسانيا هاما.
وينظم المهرجان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية وشراكة كل من منظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية "اليونيدو" ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة "الفاو" ،ومحافظة مطروح بمشاركة مصنعي
ومصدري التمور من كافة أنحاء الجمهورية ،إلى جانب خبراء زراعة وانتاج ووقاية النخيل من اآلفات واألمراض
وعدد من المزراعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية
والمؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بنخيل التمر والزراعة.
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محافظ مطروح يعلن إطالق المهرجان الدولي للتمور بحضور
ممثلي الدول المنتجة
الخميس  27أكتوبر 2016

انطلقققققق ،اليقققققوم الخمقققققيس ،المهرجقققققان القققققدولي للتمقققققور بسقققققيوة بمحافظقققققة مطقققققروح  ،والقققققذي تقيمقققققه دولقققققة
اإلمقققارات الشققققيقة بمصقققر للعقققام الثقققاني علقققي التقققوالي  ،وذلقققك تحقققت رعايقققة جقققائزة الشقققيخ خليفقققة الدوليقققة
لنخيقققل التمقققر ،حيقققث تعقققد دولقققة اإلمقققارات مقققن أوائقققل المهتمقققين بتطقققوير القطقققاع الزراعقققي ،والمسقققاهمة فقققي
تنميققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة النخيقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققل .
مقققن جانبقققه سقققيقوم محقققافظ مطقققروح اللقققواء عقققالء أبقققو زيقققد غقققدا ً الجمعقققة بتدشقققين أعمقققال تطقققوير مصقققنع
التمقققور بسقققيوة  ،يرافققققه كقققل مقققن وزيقققر التجقققارة والصقققناعة ممقققثال عقققن السقققيد رئقققيس الجمهوريقققة ،ووزيقققر
الزراعقققة ووزيقققرة التعقققاون القققدولي و أمقققين عقققام جقققائزة آل خليفقققة الدوليقققة لنخيقققل التمقققر واالبتكقققار الزراعقققي
القققدكتور عبقققد الوهقققاب زايقققد ،والمستشقققار الزراعقققي بقققوزارة شقققئون الرئاسقققة بدولقققة اإلمقققارات ،إضقققافة إلقققى
حضققققور عققققدد مققققن المسققققئولين ورجققققال األعمققققال المصققققريين والعققققرب وممثلققققي الققققدول المنتجققققة للتمققققور .
وققققال محقققافظ مطقققروح  -فقققي تصقققريحات اليقققوم  -إن جميقققع المحافظقققات تشقققارك بمعقققارض لجميقققع أنقققواع
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التمقققور بالمهرجقققان ،إضقققافة إلقققى مشقققاركة عقققدد مقققن القققدول العربيقققة المهتمقققة بزراعقققة النخيقققل ،كمقققا سقققيتم
إقامقققة نقققدوات وورش عمقققل يحاضقققر فيهقققا العلمقققاء والمتخصصقققين فقققي مجقققال زراعقققة وصقققناعة التمقققور مقققن
الجامعقققات المصقققرية والعربيقققة  ،الفتقققا إلقققى حقققرص جقققائزة خليفقققة اإلمارتيقققة علقققى تققققديم الدراسقققات والبحقققوث
للحفقققاظ علقققي التمقققور كعنصقققر غقققذائي مهقققم  ،وأضقققاف " إن المهرجقققان رصقققد العديقققد مقققن الجقققوائز الماليقققة
القيمققة هققذا العققام ،قيمتهققا  20ألققف جنيققه لققـ  12فئققة للفققائز بأفضققل عنصققر فققي كققل فئققة مققن فئققات المسققابقة
التققققي تشققققمل الزراعققققة  ،واألبحققققاث ،ونمققققاذج المنتجققققات الفلكلوريققققة ،ومققققزارع النخيققققل ألصققققناف الققققبلح،
والتقنيققققات المسققققتخدمة ،والزراعققققة العضققققوية ،وأفضققققل منققققتج مققققن التمققققور ،وأفضققققل مصققققنع وبيققققت لتعبئققققة
التمقققققققققققققققور ،وأفضقققققققققققققققل عبقققققققققققققققوات تغليقققققققققققققققف للتمقققققققققققققققور ،وأفضقققققققققققققققل شخصقققققققققققققققية خدميقققققققققققققققة.
كمقققا أكقققد اللقققواء أبقققو زيقققد أنقققه تقققم االتفقققاق بقققين المحافظقققة ،وجقققائزة خليفقققة لنخيقققل التمقققر و االبتكقققار الزراعقققي
اإلمارتيقققة ،علقققى تطقققوير مصقققنع تعبئقققة التمقققور بسقققيوة  -والقققذي كقققان متوقفقققا منقققذ أكثقققر مقققن  10سقققنوات -
لوجقققود بعقققض العيقققوب الفنيقققة فقققي األجهقققزة والمعقققدات ،وذلقققك بتكلفقققة خمسقققة ماليقققين جنيقققه ،تتحملهقققا جقققائزة
خليفقققة للتمقققور ،موضقققحا أن عمليقققة التطقققوير تشقققمل رفقققع كفقققاءة خطقققوط اإلنتقققاج لمصقققنع التمقققور ،وتأهيقققل
المصنع وتشغيله بكامل طاقته كمساهمة من الجانب اإلمارتي.
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عبد الوهاب زايد إهتمام إماراتى كبير إلنجاح المهرجان
والنهوض بقطاع نخيل التمر فى مصر
الخميس  27أكتوبر 2016

كتبت  :رباب حجر

أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى أن إقامة الدورة
الثانية من المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ،تأتى لتؤكد عمق العالقات الثنائية بين مصر
واإلمارات والحرص المشترك من قيادتى البلدين نحو السعى من أجل التنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك
في القطاع الزراعي فى كافة أرجاء الوطن العربى ،مؤكدا على حرص كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة ،والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،رئيس مجلس أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى ووزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على متابعة الفعاليات
واألنشطة التى يتبناها المهرجان ،وكذا للخطة التى تسير عليها جائزة خليفة الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة
بسيوة والنهوض بقطاع نخيل التمر فى مصر.
وأضاف خالل اطالق فاعليات المهرجان الدولى للتمور الذي تقيمه دولة اإلمارات الشقيقة للعام الثاني علي التوالي
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بسيوة بمحافظة مطروح تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبحضور كل من اللواء عالء
ابو زيد محافظ مطروح والمهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة ممثال عن السيد رئيس الجمهورية،
وعصام فايد وزير الزراعة والمستشار الزراعى بوزارة شئون الرئاسة بدولة اإلمارات والسفير جمعة سالم سفير
دولة االمارات العربية المتحدة بمصر  ،واللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أن المهرجان يتضمن عقد
مؤتمر علمى بدأت فعالياته باألمس ويستمر لمدة ثالثة أيام تحت عنوان ” التنمية المستدامة لنخيل التمر ودور
البحث العلمى والتكنولوجيا فى تحقيقها “ ،باإلضافة إلى فعاليات المهرجان والمتمثلة فى المعارض والعروض
التراثية والفنية التى تشارك فى تنظيمها الهيئات المختلفة ،وكذا المسابقة السنوية الخاصة بالمهرجان والتى بلغ
عدد المشاركين فيها  80مشتركا بزيادة بلغ قدرها  % 14عن العام الماضى ،الفتا إلى حرص جائزة خليفة لنخيل
التمر واإلبتكار الزراعى على تقديم جوائز للفائزين بواقع عشرون ألف جنيه للفئة الواحدة وبإجمالى  220ألف
جنيه حيث تم إستحداث فئتين من فئات المسابقة لهذا العام لتضم  12فئة تتعلق بالنخيل والتمور زراعة و إنتاجا
وتسويقا و تغليفا.
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أبوزيد ”  :مهرجان التمور هذا العام تأكيدا على نجاح مهرجان العام
الماضى
الخميس  27أكتوبر 2016

كتبت  :رباب حجر
قال اللواء عالء أبو زيد ،محافظ مطروح خالل كلمته بعد ترحيبه بالضيوف فى واحة الغروب التى عشقتها
القلوب أن المهرجان الدولي الثاني للتمور ،في سيوة ،يأتي تأكيدا علي نجاح المؤتمر الدولي في العام الماضي،
بما يشجع علي تحقيق مزيد من التطلعات لتبادل المعلومات ،والخطط المستقبلية ،بدولة اإلمارات الشقيقة ،الفتا
إلى أن المهرجان الثاني هذا العام ،يحمل حدث ضخم وهو االحتفال بتدشين مصنع التمور ،بتكنولوجيا حديثة
وخبرة إماراتية في هذا المجال مساعدة من جائزة ال خليفة ،وذلك بعد أن أتم توقيع مذكرة تعاون بين مصر
واإلمارات دلتشغيل المصنع ،مارس الماضي ،الفتا الي ان سيوة بها  800الف نخلة تنتج  84الف طن تمور
بمعدل  120كيلو جرام من النخلة الواحدة ،وكان ال بد أن يلحق بهذا المصنع ،العديد من الدعاية والترويج لزراعة
وصناعة التمور ،ومصنع سيوة للتمور الذي تم افتتاحه بالتوازي مع المهرجان ،والذي يأتي المهرجان بدء الدعاية
الفعلية له.
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واضاف ابو زيد ،انه جاري اعداد مزيد من الدراسات لفتح اسواق جديدة لتمور سيوة ،وتشكيل لجان لدراسة
العناية بزراعة النخيل ،لمزيد من االرتقاء بهذه الصناعة ،الفتا الي ان سيوة حصلت هذا العام علي شهادة النظم
الزراعية التراثية العالمية من منظمة الفاو ،وهو ما يعد نقلة نوعية لسيوة.
وأعلن أبو زيد ،عن مفاجأة ألهالي سيوة ،وهي افتتاح إذاعة سيوة ،الفتا الي ان هذه اإلذاعة إنجاز ال يقل عن
اإلنجازات الزراعية والصناعية ،ألنها تربط أهالي سيوة بالتنوير والتبصير ،وتفتح نافذة لها للعالم.

37

انطالق فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية بمشاركة وزير
التجارة غدا
الخميس  27أكتوبر 2016

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

كتب إسالم سعيد
تبدأ غدا الجمعة ،فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية ،والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ،والمقرر
عقده بواحة سيوة ،بمشاركة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.
كما يشارك فى المهرجان كال من الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعى ،مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية ( اليونيدو ) ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ( الفاو ) ومحافظة مطروح.
ويشارك بالمهرجان مصنعى ومصدرى التمور من كافة أنحاء الجمهورية ،وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل
من األمراض واألفا ت ،وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور ،وكذا ممثلى عدد من
المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعني
38

بدء فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية فى سيوة
بمطروح
الخميس  27أكتوبر 2016

مرسي مطروح-ا ش ا

بدأت فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح اليوم الخميس وتستمر حتي السبت القادم
بالواحة
األوليمبية
بالقرية
وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبدعم من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شئون الرئاسة بدولة األمارات العربية المتحدة.
وصرح أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي الدكتور عبد الوهاب زايد أن تنظيم المهرجان
جاء بتعليمات وتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لجائزة خليفة الدولية ليصبح لمهرجان األول
الذي تخرج به الجائزة من حدود دولة األمارات العربية المتحدة إلى الوطن العربي لتكون جمهورية مصر العربية
هي المحطة األولى لها.
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وأضاف أن نجاح المهرجان في نسخته األولى جاء ليعكس عمق العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والحرص
المشترك على السعي من أجل التنمية في أرجاء الوطن العربي وهو ما أكده دعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان رئيس مجلس أمناء جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي وزير الثقافة وتنمية المعرفة ,للفعاليات واألنشطة التي يتبناها
المهرجان إلى جانب الخطة التي تسير عليها جائزة خليفة الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بسيوة والنهوض
بقطاع نخيل التمر في جمهورية مصر العربية.
وأوضح أن المهرجان يفتتح رسميا غدا /الجمعة ,/بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مندوبا
عن الرئيس عبدالفتاح السيسى ,بحضور محافظ مطروح اللواء عالء أبو زيد ,وعدد من ممثلي الوزرات والهيئات
الحكومية المختلفة.
وأشار بدر إلى أن المسابقة السنوية الخاصة بالمهرجان ,تشمل  12فئة بعد استحداث فئتين من فئات المسابقة لهذا
العام ,وتبلغ قيمة الجائزة في كل فئة  20ألف جنيه مصري مقدمة من جائزة خليفة لنخيل التمر بإجمالي 220
ألف جنيه ,الفتا إلى أن عدد المشاركين هذا العام في المسابقة  80مشتركا بزيادة بلغ قدرها  %14عن العام
الماضي.
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بققققدأت فعاليققققات المهرجققققان الثققققاني للتمققققور المصققققرية بسققققيوة بمحافظققققة مطققققروح ،اليققققوم الخمققققيس ،وتسققققتمر
حتقققي السقققبت الققققادم بالقريقققة األوليمبيقققة بالواحقققة ،وذلقققك برعايقققة القققرئيس عبقققد الفتقققاح السيسقققى ،وبقققدعم مقققن
الشقققيخ منصقققور بقققن زايقققد آل نهيقققان ،نائقققب رئقققيس مجلقققس القققوزراء وزيقققر شقققئون الرئاسقققة بدولقققة األمقققارات
العربيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة المتحققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققدة.
وصقققرح أمقققين عقققام جقققائزة خليفقققة الدوليقققة لنخيقققل التمقققر واالبتكقققار الزراعقققي القققدكتور عبقققد الوهقققاب زايقققد ،أن
تنظقققيم المهرجقققان جقققاء بتعليمقققات وتوجيهقققات مقققن سقققمو الشقققيخ منصقققور بقققن زايقققد آل نهيقققان لجقققائزة خليفقققة
الدوليقققة ،ليصقققبح لمهرجقققان األول القققذي تخقققرج بقققه الجقققائزة مقققن حقققدود دولقققة األمقققارات العربيقققة المتحقققدة إلقققى
القققققققققققوطن العربقققققققققققي لتكقققققققققققون جمهوريقققققققققققة مصقققققققققققر العربيقققققققققققة هقققققققققققي المحطقققققققققققة األولقققققققققققى لهقققققققققققا.
وأضققققاف أن نجققققاح المهرجققققان فققققي نسققققخته األولققققى جققققاء لققققيعكس عمققققق العالقققققات الثنائيققققة بققققين البلققققدين
الشقققيقين والحققرص المشققترك علققى السققعي مققن أجققل التنميققة فققي أرجققاء الققوطن العربققي ،وهققو مققا أكققده دعققم
الشقققيخ منصقققور بقققن زايقققد آل نهيقققان ،نائقققب رئقققيس مجلقققس القققوزراء ،وزيقققر شقققئون الرئاسقققة ،ومتابعقققة الشقققيخ
نهيققققان مبققققارك آل نهيققققان ،رئققققيس مجلققققس أمنققققاء جققققائزة خليفققققة الدوليققققة لنخيققققل التمققققر واالبتكققققار الزراعققققي
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وزيقققر الثقافقققة وتنميقققة المعرفقققة ،للفعاليقققات واألنشقققطة التقققي يتبناهقققا المهرجقققان إلقققى جانقققب الخطقققة التقققي تسقققير
عليهقققا جقققائزة خليفقققة الدوليقققة مقققن أجقققل تحقيقققق التنميقققة المسقققتدامة بسقققيوة والنهقققوض بقطقققاع نخيقققل التمقققر فقققي
جمهوريقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة مصقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققر العربيقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة.
وأوضققققح أن المهرجققققان يفتققققتح رسققققميا غققققدا /الجمعققققة ،/بحضققققور المهنققققدس طققققارق قابيققققل وزيققققر التجققققارة
والصققققناعة منققققدوبا عققققن الققققرئيس عبققققدالفتاح السيسققققى ،بحضققققور محققققافظ مطققققروح اللققققواء عققققالء أبققققو زيققققد،
وعقققققققققققققققققققققدد مقققققققققققققققققققققن ممثلقققققققققققققققققققققي القققققققققققققققققققققوزرات والهيئقققققققققققققققققققققات الحكوميقققققققققققققققققققققة المختلفقققققققققققققققققققققة.
وأشقققار بقققدر إلقققى أن المسقققابقة السقققنوية الخاصقققة بالمهرجقققان ،تشقققمل  12فئقققة بعقققد اسقققتحداث فئتقققين مقققن فئقققات
المسقققابقة لهقققذا العقققام ،وتبلقققغ قيمقققة الجقققائزة فقققي كقققل فئقققة  20ألقققف جنيقققه مصقققري مقدمقققة مقققن جقققائزة خليفقققة
لنخيققققل التمققققر بإجمققققالي  220ألققققف جنيققققه ،الفتققققا إلققققى أن عققققدد المشققققاركين هققققذا العققققام فققققي المسققققابقة 80
مشققققققققققققققققققققققتركا بزيققققققققققققققققققققققادة بلققققققققققققققققققققققغ قققققققققققققققققققققققدرها  %14عققققققققققققققققققققققن العققققققققققققققققققققققام الماضققققققققققققققققققققققي.
وتقققابع أنقققه مقققن المتوققققع أن تشقققهد احتفاليقققات المهرجقققان هقققذا العقققام عقققددا مقققن اإلنجقققازات منهقققا إعقققادة تشقققغيل
مصقققنع التمققققور بسققققيوة بعققققد توقققققف دام لعققققدة سققققنوات ،ومتابعقققة تسققققجيل مدينققققة سققققيوة ضققققمن قائمققققة المققققدن
الحاصقققلة علقققى شقققهادة جيقققاس وهقققى الشقققهادة التقققي تمنحهقققا الفقققاو للمقققدن ذات القققنظم الزراعقققة التقليديقققة والتقققي
تعقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققد إرثقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا إنسقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققانيا هامقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا.
ويققققنظم المهرجققققان بالتعققققاون مققققع وزارة التجققققارة والصققققناعة المصققققرية وشققققراكة كققققل مققققن منظمققققة األمققققم
المتحقققدة للتنميقققة الصقققناعية اليونيقققدو ومنظمقققة األمقققم المتحقققدة لألغذيقققة والزراعقققة الفقققاو  ،ومحافظقققة مطقققروح
بمشققققاركة مصققققنعي ومصققققدري التمققققور مققققن كافققققة أنحققققاء الجمهوريققققة ،إلققققى جانققققب خبققققراء زراعققققة وانتققققاج
ووقايققققة النخيققققل مققققن اآلفققققات واألمققققراض وعققققدد مققققن المققققزراعين المختصققققين بزراعققققة النخيققققل وتصققققنيع
التمققققور وعققققدد مققققن الققققوزارات والهيئققققات الحكوميققققة والمؤسسققققات العلميققققة والبحثيققققة والمنظمققققات والهيئققققات
الدولية المعنية بنخيل التمر والزراعة.
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بقققدأت فعاليقققات المهرجقققان الثقققاني للتمقققور المصقققرية بسقققيوة بمحافظقققة مطقققروح اليقققوم الخمقققيس وتسقققتمر حتقققي
السقققققققققققققققققققققققققققققققققققققبت الققققققققققققققققققققققققققققققققققققققادم بالقريقققققققققققققققققققققققققققققققققققققة األوليمبيقققققققققققققققققققققققققققققققققققققة بالواحقققققققققققققققققققققققققققققققققققققة
وذلقققك برعايقققة القققرئيس عبقققد الفتقققاح السيسقققى وبقققدعم مقققن الشقققيخ منصقققور بقققن زايقققد آل نهيقققان نائقققب رئقققيس
مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة بدولة األمارات العربية المتحدة.
وصقققرح أمقققين عقققام جقققائزة خليفقققة الدوليقققة لنخيقققل التمقققر واالبتكقققار الزراعقققي القققدكتور عبقققد الوهقققاب زايقققد أن
تنظقققيم المهرجقققان جقققاء بتعليمقققات وتوجيهقققات مقققن سقققمو الشقققيخ منصقققور بقققن زايقققد آل نهيقققان لجقققائزة خليفقققة
الدوليقققة ليصقققبح لمهرجقققان األول القققذي تخقققرج بقققه الجقققائزة مقققن حقققدود دولقققة األمقققارات العربيقققة المتحقققدة إلقققى
الوطن العربي لتكون جمهورية مصر العربية هي المحطة األولى لها.
وأضققققاف أن نجققققاح المهرجققققان فققققي نسققققخته األولققققى جققققاء لققققيعكس عمققققق العالقققققات الثنائيققققة بققققين البلققققدين
الشقققيقين والحققرص المشققترك علققى السققعي مققن أجققل التنميققة فققي أرجققاء الققوطن العربققي وهققو مققا أكققده دعققم
الشقققيخ منصقققور بقققن زايقققد آل نهيقققان نائقققب رئقققيس مجلقققس القققوزراء وزيقققر شقققئون الرئاسقققة ومتابعقققة الشقققيخ
نهيقققان مبقققارك آل نهيقققان رئقققيس مجلقققس أمنقققاء جقققائزة خليفقققة الدوليقققة لنخيقققل التمقققر واالبتكقققار الزراعقققي وزيقققر
الثقافقققة وتنميقققة المعرفقققة ,للفعاليقققات واألنشقققطة التقققي يتبناهقققا المهرجقققان إلقققى جانقققب الخطقققة التقققي تسقققير عليهقققا
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جققققائزة خليفققققة الدوليققققة مققققن أجققققل تحقيققققق التنميققققة المسققققتدامة بسققققيوة والنهققققوض بقطققققاع نخيققققل التمققققر فققققي
جمهورية مصر العربية.
وأوضققققح أن المهرجققققان يفتققققتح رسققققميا غققققدا /الجمعققققة ,/بحضققققور المهنققققدس طققققارق قابيققققل وزيققققر التجققققارة
والصقققناعة منقققدوبا عقققن القققرئيس عبقققدالفتاح السيسقققى ,بحضقققور محقققافظ مطقققروح اللقققواء عقققالء أبقققو زيقققد,
وعدد من ممثلي الوزرات والهيئات الحكومية المختلفة.
وأشقققار بقققدر إلقققى أن المسقققابقة السقققنوية الخاصقققة بالمهرجقققان ,تشقققمل  12فئقققة بعقققد اسقققتحداث فئتقققين مقققن فئقققات
المسقققابقة لهقققذا العقققام ,وتبلقققغ قيمقققة الجقققائزة فقققي كقققل فئقققة  20ألقققف جنيقققه مصقققري مقدمقققة مقققن جقققائزة خليفقققة
لنخيققل التمققر بإجمققالي  220ألققف جنيققه ,الفتققا إلققى أن عققدد المشققاركين هققذا العققام فققي المسققابقة  80مشققتركا
بزيادة بلغ قدرها  %14عن العام الماضي
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بدء فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية فى سيوة
بمطروح
الخميس  27أكتوبر 2016
بقققدأت فعاليقققات المهرجقققان الثقققاني للتمقققور المصقققرية بسقققيوة بمحافظقققة مطقققروح اليقققوم الخمقققيس وتسقققتمر حتقققي
السقققققققققققققققققققققققققققققققققققققبت الققققققققققققققققققققققققققققققققققققققادم بالقريقققققققققققققققققققققققققققققققققققققة األوليمبيقققققققققققققققققققققققققققققققققققققة بالواحقققققققققققققققققققققققققققققققققققققة
وذلقققك برعايقققة القققرئيس عبقققد الفتقققاح السيسقققى وبقققدعم مقققن الشقققيخ منصقققور بقققن زايقققد آل نهيقققان نائقققب رئقققيس
مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة بدولة األمارات العربية المتحدة.
وصقققرح أمقققين عقققام جقققائزة خليفقققة الدوليقققة لنخيقققل التمقققر واالبتكقققار الزراعقققي القققدكتور عبقققد الوهقققاب زايقققد أن
تنظقققيم المهرجقققان جقققاء بتعليمقققات وتوجيهقققات مقققن سقققمو الشقققيخ منصقققور بقققن زايقققد آل نهيقققان لجقققائزة خليفقققة
الدوليقققة ليصقققبح لمهرجقققان األول القققذي تخقققرج بقققه الجقققائزة مقققن حقققدود دولقققة األمقققارات العربيقققة المتحقققدة إلقققى
الوطن العربي لتكون جمهورية مصر العربية هي المحطة األولى لها.
وأضققققاف أن نجققققاح المهرجققققان فققققي نسققققخته األولققققى جققققاء لققققيعكس عمققققق العالقققققات الثنائيققققة بققققين البلققققدين
الشقققيقين والحققرص المشققترك علققى السققعي مققن أجققل التنميققة فققي أرجققاء الققوطن العربققي وهققو مققا أكققده دعققم
الشقققيخ منصقققور بقققن زايقققد آل نهيقققان نائقققب رئقققيس مجلقققس القققوزراء وزيقققر شقققئون الرئاسقققة ومتابعقققة الشقققيخ
نهيقققان مبقققارك آل نهيقققان رئقققيس مجلقققس أمنقققاء جقققائزة خليفقققة الدوليقققة لنخيقققل التمقققر واالبتكقققار الزراعقققي وزيقققر
الثقافقققة وتنميقققة المعرفقققة ,للفعاليقققات واألنشقققطة التقققي يتبناهقققا المهرجقققان إلقققى جانقققب الخطقققة التقققي تسقققير عليهقققا
جققققائزة خليفققققة الدوليققققة مققققن أجققققل تحقيققققق التنميققققة المسققققتدامة بسققققيوة والنهققققوض بقطققققاع نخيققققل التمققققر فققققي
جمهورية مصر العربية.
وأوضققققح أن المهرجققققان يفتققققتح رسققققميا غققققدا /الجمعققققة ,/بحضققققور المهنققققدس طققققارق قابيققققل وزيققققر التجققققارة
والصققققناعة منققققدوبا عققققن الققققرئيس عبققققدالفتاح السيسققققى ,بحضققققور محققققافظ مطققققروح اللققققواء عققققالء أبققققو زيققققد,
وعدد من ممثلي الوزرات والهيئات الحكومية المختلفة.
وأشقققار بقققدر إلقققى أن المسقققابقة السقققنوية الخاصقققة بالمهرجقققان ,تشقققمل  12فئقققة بعقققد اسقققتحداث فئتقققين مقققن فئقققات
المسقققابقة لهقققذا العقققام ,وتبلقققغ قيمقققة الجقققائزة فقققي كقققل فئقققة  20ألقققف جنيقققه مصقققري مقدمقققة مقققن جقققائزة خليفقققة
لنخيققل التمققر بإجمققالي  220ألققف جنيققه ,الفتققا إلققى أن عققدد المشققاركين هققذا العققام فققي المسققابقة  80مشققتركا
بزيادة بلغ قدرها  %14عن العام الماضي.
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انطالق فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية بمشاركة
وزير التجارة غدا
الخميس  27أكتوبر 2016

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
تبدأ غدا الجمعة ،فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية ،والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ،والمقرر
عقده بواحة سيوة ،بمشاركة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة .كما يشارك فى المهرجان كال من
الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى ،مع جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) ومنظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة ( الفاو ) ومحافظة مطروح .ويشارك بالمهرجان مصنعى ومصدرى التمور من كافة
أنحاء الجمهورية ،وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل من األمراض واألفات ،وعدد من المزارعين المختصين
بزراعة النخيل وتصنيع التمور ،وكذا ممثلى عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية
المعنية.
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بدء فعاليات المؤتمر العلمى للتمور المصرية في سيوة
الخميس  27أكتوبر 2016

محمد الجندى

فعاليات المؤتمر العلمى للتمور المصرية في سيوة

بدأت فعاليات المؤتمر العلمى المقام على هامش المهرجان الثانى للتمور المصرية بسيوة ،اليوم
الخميس ،تحت عنوان "دورالبحث العلمى والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة" ،ومن
المتوقع أن يستمر المؤتمر العلمى حتى التاسع والعشرين من أكتوبر خالل فترة انعقاد المهرجان
الثانى للتمور المصرية.
وشهد المهرجان األول للتمور المصرية انعقاد المؤتمر العلمى األول ،والذي تناول عدة محاور
رئيسية هامة في مجال صناعة وإنتاج وزراعة وتسويق التمور ،وهي الهدف الرئيسي من
المهرجان ،ويأتى تنظيم المهرجان الثانى بتوجيهات ومكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شئوون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأكد الدكتور عبدالوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى،
الجهة المنظمة للمهرجان والذي حظى هذا العام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بأن مكرمة
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،مستمرة حتى تحقق أهدافها في تنمية قطاع التمر
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بجمهورية مصر العربية ،زراعة وإنتاجا وتسويقا ،جاء ذلك خالل كلمته التي ألقاها في حفل
مشيرا أن محاور المؤتمر العلمى عدة جلسات علمية يلقيها عدد من
افتتاح المؤتمر العلمى،
ً
العلماء المتخصيين ،والخبراء الدوليين الذين قامت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعى بدعوتهم للحضور والمشاركة.
وتضم هذه المحاور :اإلدارة والتخطيط االستراتيجى لقطاع التمور ،وأدار هذه الجلسة الدكتور
سمير شاكر رئيس اللجنة الفنية والعلمية للمهرجان الثانى للتمور المصرية بسيوة ،وجلسة عن
التنمية المستدامة لقطاع التمور ،وإدارةا الدكتور أمجد أحمد القاضى مدير مركز تكنولوجيا
الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى ،طرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء ،وإدارةا الدكتور
محمد األنصارى استشارى مكتب منظمة األغذية والزراعة في مصر ،وأستاذ بكلية الزراعة
جامعة كفر الشيخ ،ومعامالت ما قبل وبعد الحصاد للتمور والتسويق والتمويل ،وإدارةا الدكتور
عالء فهمى المسئول الوطنى للبرامج ونائب المدير اإلقليمى بمنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية.
كانت التوصيات التي خرج بها المؤتمر العلمى األول ،قد طالبت بإعادة تشغيل مصنع التمور
بسيوة ،وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع خالل العام الماضى من جهود بذلتها جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى بالتعاون مع محافظة مطروح ،ومن المنتظر أن يتم افتتاح
المصنع خالل حفل افتتاح المهرجان الثانى للتمور المصرية يوم غد الجمعة.
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على هامش "التمور المصرية" ..بدء فعاليات المؤتمر العلمي
في سيوة
الخميس  27أكتوبر 2016
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بدأت فعاليات المؤتمر العلمي المقام على هامش المهرجان الثاني للتمور المصرية ،اليوم
بسيوة ،تحت عنوان "دور البحث العلمي والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة".
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بدء فعاليات المؤتمر العلمى للتمور المصرية في سيوة
الخميس  27أكتوبر 2016

بدأت فعاليات المؤتمر العلمى المقام على هامش المهرجان الثانى للتمور المصرية بسيوة ،اليوم
الخميس ،تحت عنوان “دورالبحث العلمى والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة” ،ومن
المتوقع أن يستمر المؤتمر العلمى حتى التاسع والعشرين من أكتوبر خالل فترة انعقاد المهرجان
الثانى للتمور المصرية.
وشهد المهرجان األول للتمور المصرية انعقاد المؤتمر العلمى األول ،والذي تناول عدة محاور
رئيسية هامة في مجال صناعة وإنتاج وزراعة وتسويق التمور ،وهي الهدف الرئيسي من
المهرجان ،ويأتى تنظيم المهرجان الثانى بتوجيهات ومكرمة من سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شئوون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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وأكد الدكتور عبدالوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى،
الجهة المنظمة للمهرجان والذي حظى هذا العام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ بأن مكرمة
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،مستمرة حتى تحقق أهدافها في تنمية قطاع التمر
بجمهورية مصر العربية ،زراعة وإنتاجا وتسويقا.
كانت التوصيات التي خرج بها المؤتمر العلمى األول ،قد طالبت بإعادة تشغيل مصنع التمور
بسيوة ،وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع خالل العام الماضى من جهود بذلتها جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى بالتعاون مع محافظة مطروح ،ومن المنتظر أن يتم افتتاح
المصنع خالل حفل افتتاح المهرجان الثانى للتمور المصرية يوم غد الجمعة.

51

انطالق المؤتمر العلمي للنهوض بـ«قطاع التمور» في سيوة
الخميس  27أكتوبر 2016

مهرجان التمور-أرشيفية

انطلقت ،الخميس ،فعاليات المؤتمر العلمي المقام على هامش المهرجان الثاني للتمور المصرية
بسيوة ،تحت عنوان « دور البحث العلمي والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة» ،والذي
يتناول مالمح الخطة االستراتيجية للنهوض بقطاع التمور المصرية وتطور الحالة العالمية للنخيل
والتمر.
كما تناول المؤتمر خريطة زراعية ألصناف نخيل البلح والتمور واستراتيجية جمعية تمور مصر
و تطوير الخدمات اإلرشادية لقطاع التمور ،واألصول الوراثية ألصناف نخيل التمور فى سيوة،
وذلك من خالل أربعة جلسات علمية بمشاركة عدد من العلماء المتخصيين ،والخبراء الدوليين.
حاضر في الجلسات دكتور سمير شاكر رئيس اللجنة الفنية والعلمية للمهرجان الثانى للتمور
المصرية بسيوة ،والدكتور أمجد أحمد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية
والتصنيع الزراعي ،والدكتور محمد األنصاري استشارى مكتب األغذية والزراعة «الفاو» في
مصر واألستاذ بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.
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مؤتمر علمي للنهوض بقطاع التمور المصرية على هامش
مهرجان التمور الثاني
الخميس  27أكتوبر 2016

مطروح  -أحمد نفادي,

بققدأت اليوم "الخميس" فعققاليققات المؤتمر العلمي المقققام على هققامش المهرجققان الثققاني للتمور
المصققرية بسققيوة  ،تحت عنوان " دور البحث العلمى والتكنولوجيا فى تحقيق التنمية المسققتدامة
" ،والذي تناول مالمح الخطة اإلسققققتراتيجية للنهوض بقطاع التمور المصققققرية و تطور الحالة
والققققققققققققتققققققققققققمققققققققققققر.
لققققققققققققلققققققققققققنققققققققققققخققققققققققققيققققققققققققل
الققققققققققققعققققققققققققالققققققققققققمققققققققققققيققققققققققققة
وخريطة زراعية بأصقققناف نخيل البلح والتمور فى البلح و إسقققتراتيجية جمعية تمور مصقققر و
تطوير الخدمات اإلرشقققادية لقطاع التمور األصقققول الوراثية ألصقققناف نخيل التمور فى سقققيوة،
وذلك من خالل أربعة جلسققققات علمية شققققارك فيها عدد من العلماء المتخصققققصققققين ،والخبراء
الدوليين الذين قامت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تناولت محاور اإلدارة
والتخطيط اإلسققتراتيجي لقطاع التمور والتنمية المسققتدامة لقطاع التمور وطرق مكافحة سققوسققة
الققققنققققخققققيققققل الققققحققققمققققراء و مققققعققققامققققالت مققققا قققققبققققل وبققققعققققد الققققحصقققققققققققاد لققققلققققتققققمققققور.
حاضر في الجلسات كل من الدكتور سمير شاكر رئيس اللجنة الفنية والعلمية للمهرجان الثاني
للتمور المصقققققرية بسقققققيوة و الدكتور أمجد أحمد القاضقققققى مدير مركز تكنولوجيا الصقققققناعات
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الغذائية والتصققققنيع الزراعى والدكتور محمد األنصققققاري اسققققتشققققاري مكتب األغذية والزراعة
"القققفققققاو" فقققى مصققققققققققر ،وأسققققققققققتققققاذ بقققكقققلقققيققققة القققزراعققققة بقققجققققامقققعققققة كقققفقققر الشققققققققققيقققخ.
كانت التوصقققيات التي خرج بها المؤتمر العلمى األول قد طالبت بإعادة تشقققغيل مصقققنع التمور
بسققققققيوة ،وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع خالل العام الماضققققققى من جهود بذلتها جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع محافظة مطروح ،ومن المنتظر أن
يتم افتتاح المصنع خالل حفل افتتاح المهرجان الثاني للتمور المصرية يوم غد الجمعة.
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مؤتمر علمي للنهوض بقطاع التمور المصرية على هامش
مهرجان التمور الثاني
الخميس  27أكتوبر 2016

بققدأت اليوم "الخميس" فعققاليققات المؤتمر العلمي المقققام على هققامش المهرجققان الثققاني للتمور
المصققرية بسققيوة  ،تحت عنوان " دور البحث العلمى والتكنولوجيا فى تحقيق التنمية المسققتدامة
" ،والذي تناول مالمح الخطة اإلسققققتراتيجية للنهوض بقطاع التمور المصققققرية و تطور الحالة
والققققققققققققتققققققققققققمققققققققققققر.
لققققققققققققلققققققققققققنققققققققققققخققققققققققققيققققققققققققل
الققققققققققققعققققققققققققالققققققققققققمققققققققققققيققققققققققققة
وخريطة زراعية بأصقققناف نخيل البلح والتمور فى البلح و إسقققتراتيجية جمعية تمور مصقققر و
تطوير الخدمات اإلرشقققادية لقطاع التمور األصقققول الوراثية ألصقققناف نخيل التمور فى سقققيوة،
وذلك من خالل أربعة جلسققققات علمية شققققارك فيها عدد من العلماء المتخصققققصققققين ،والخبراء
الدوليين الذين قامت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي تناولت محاور اإلدارة
والتخطيط اإلسققتراتيجي لقطاع التمور والتنمية المسققتدامة لقطاع التمور وطرق مكافحة سققوسققة
الققققنققققخققققيققققل الققققحققققمققققراء و مققققعققققامققققالت مققققا قققققبققققل وبققققعققققد الققققحصقققققققققققاد لققققلققققتققققمققققور.

55

حاضر في الجلسات كل من الدكتور سمير شاكر رئيس اللجنة الفنية والعلمية للمهرجان الثاني
للتمور المصقققققرية بسقققققيوة و الدكتور أمجد أحمد القاضقققققى مدير مركز تكنولوجيا الصقققققناعات
الغذائية والتصققققنيع الزراعى والدكتور محمد األنصققققاري اسققققتشققققاري مكتب األغذية والزراعة
"القققفققققاو" فقققى مصققققققققققر ،وأسققققققققققتققققاذ بقققكقققلقققيققققة القققزراعققققة بقققجققققامقققعققققة كقققفقققر الشققققققققققيقققخ.
كانت التوصقققيات التي خرج بها المؤتمر العلمى األول قد طالبت بإعادة تشقققغيل مصقققنع التمور
بسققققققيوة ،وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع خالل العام الماضققققققى من جهود بذلتها جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بالتعاون مع محافظة مطروح ،ومن المنتظر أن
يتم افتتاح المصنع خالل حفل افتتاح المهرجان الثاني للتمور المصرية يوم غد الجمعة.
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قابيل يفتتح المهرجان الثانى للتمور المصرية
الجمعة  28أكتوبر 2016

م .طارق قابيل
مي ابراهيم:

"إقامة المهرجان تحت رعاية رئيس الجمهورية تأكيد على إهتمام الدولة بتنمية قطاع التمور"
"اإلنتهاء من اإلستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر"
"نستهدف زيادة معدالت التصدير من  38ألف إلى  120طن سنويا ً خالل السنوات الخمس المقبلة"
"توجيه الشكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مؤسس جائزة خليفة الدولية لنخيل التمور واإلبتكار الزراعى لدعم
تنظيم المهرجان"
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د.عصام فايد :
"نستهدف تحويل واحة سيوة إلى مقصد زراعى دولى هام لمنتجات التمور  ...ومصر تمتلك  12.3مليون
نخلة تمثل  %9من تعداد النخيل العالمى"
د.عبد الوهاب زايد :
"إهتمام إماراتى كبير إلنجاح المهرجان والنهوض بقطاع نخيل التمر فى مصر"
اللواء عالء أبو زايد :
"إستضققققاف ة واحققققة سققققيوة لمهرجققققان التمققققور للعققققام الثققققانى علققققى التققققوالي فرصققققة كبيققققرة لجققققذب المزيققققد
مققققققققققققققققققققققققن اإلسققققققققققققققققققققققققتثمارات والتققققققققققققققققققققققققرويج السققققققققققققققققققققققققياحى لمحافظققققققققققققققققققققققققة مطققققققققققققققققققققققققروح"
تحققققت رعايققققة الققققرئيس عبققققد الفتققققاح السيسققققى -إفتققققتح اليققققوم  -المهنققققدس طققققارق قابيققققل وزيققققر التجققققارة
والصققققناعة – باإلنابققققة عققققن السققققيد رئققققيس الجمهوريققققة – المققققه رجققققان الثققققانى للتمققققور المصققققرية والمنعقققققد
بواحقققة سقققيوة بمحافظقققة مطقققروح خقققالل الفتقققرة مقققن  29 -27أكتقققوبر الجقققارى  ،وققققد شقققارك فقققى مراسقققم
اإلفتتقققاح كقققل مقققن القققدكتور ،عصقققام فايقققد وزيقققر الزراعقققة واستصقققالح االراضقققى ،والسقققيد ،جمعقققة مبقققارك
جمعققة سقققالم الجنيبقققى سقققفير دولققة االمقققارات العربيقققة المتحقققدة بمصقققر والمنققدوب القققدائم لقققدى جامعقققة القققدول
العربيققققة ،والققققدكتور ،عبققققد الوهققققاب زايققققد أمققققين عققققام جققققائزة خليفققققة الدوليققققة لنخيققققل التمققققرو اإلبتكققققار
الزراعققققى ،واللققققواء ،عققققالء أبققققو زيققققد محققققافظ مطققققروح ،واللققققواء ،محمققققود عشققققماوى محققققافظ الققققوادى
الجديققققد ،والسققققيدة ،جيوفانققققا سققققجيلى مققققدير المكتققققب االقليمققققى لمنظمققققة األمققققم المتحققققدة للتنميققققة الصققققناعية
"اليونيققققققدو" بالقققققققاهرة ،والققققققدكتور ،حسققققققين جققققققادين المققققققدير االقليمققققققى لمنظمققققققة االغذيققققققة والزراعققققققة
"الفاو" بالقاهرة ،إلى جانب عدد من ممثلى الوزرات والهيئات الحكومية المختلفة.
وينظم المهرجان وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة
"الفاو" ووزارة الزراعة واستصالح األراضي ومحافظتي مطروح والوادي الجديد وجمعية سيوه لتنمية
المجتمع وعدد من الجمعيات األهلية بمشاركة مصنعي ومصدرى التمور من كافة أنحاء الجمهورية ،وخبراء
زراعة وإنتاج ووقاية النخيل من األمراض واألفات ،وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع
التمور.
وأوضح قابيل أن إقامة الدورة الثانية من المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هو تأكيد على
األهمية ال التي توليها الدولة لقطاع التمور والذى يعد أحد أهم القطاعات الواعدة والذى تمتلك فيه مصر فرصا ً
تنافسية كبيرة ليس على المستوى اإلقليمى فحسب ولكن على المستوى الدولي أيضا ً حيث تعد مصر أكبر منتج
للتمور على المستويين العالمي والعربي أيضا ً حيث تنتج مصر  %18من إجمالي اإلنتاج العالمي
للتمور و %23من اإلنتاج العربى ،الفتا إلى حرص الوزارة على االرتقاء بالصادرات المصرية من
التمور خاصة وأن مصر تصدر حوالى  % 2.7فقط من جملة اإلنتاج بما يمثل  % 4.6من حجم التجارة
الدولية للتمور محتلة بذلك المركز التاسع من جملة العشر دول المصدرة للتمور بالعالم.
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وقال أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التى تمتلك مصر فيها
مزايا تنافسية كبيرة بما يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى اإلجمالي لتصل الي %23
بحلول عام  2020بدال من  %17حاليا وهو ما يضمن توفير  3ماليين فرصة عمل جديدة مع تحقيق زيادة
بالصادرات السلعية المصرية بنسبة  %10سنويا.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة إنتهت من إعداد "االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر"
وذلك بالتعاون مع منظمة االمم المتحدة لألغذية والزراعة "الفاو" حيث تم وضع خطة عمل طموحة
بجدول زمني محدد من شأنها العمل علي تطوير القطاع وزيادة الصادرية التنافسية للتمور المصرية تستهدف
زيادة معدالت التصدير من  38ألف طن الي  120ألف طن سنويا خالل الخمس سنوات المقبلة .
وأشار قابيل إلى أنه فى إطار تنفيذ "االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر" تقوم الوزارة
بالتعاون مع كافة األطراف المعنية بوضع مجموعة متكاملة من البرامج تستهدف التطوير السريع والمستدام
لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتسويق وتصدير التمور ،وتطوير سلسلتي اإلمداد والقيمة لقطاع
التمور واالستفادة من مخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور بما يعود بالنفع علي
المستثمرين والمصنعين والتجار وكذا صغار المزارعين ،إلى جانب تنشيط قطاع صناعي واسع يعتمد علي
النخيل ،وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب حيث تعد صناعة التمور من الصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح الوزير أن المهرجان الثانى للتمور يستهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط صناعة التمور
المصرية واالطالع على أجود أصناف التمور واألصناف النادرة منها ،إلى جانب تحديد المشكالت التي تواجه
إنتاج وتصنيع التمور ،ودراسة الحلول الناجحة لها ،وتشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور لرفع الكفاءات
المحلية في استهداف األسواق التصديرية ،وكذا عرض المنتجات الثانوية ،فضال عن تبادل الخبرات
وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل وخارج مصر حيث يشهد المهرجان هذا
العام مشاركة عدد من المشترين من عدد من الدول منها اندونسيا واالردن ،الفتا أنه سيتم خالل المهرجان
عرض نتائج كافة األنشطة التي تم تنفيذها منذ إنعقاد المهرجان األول للتمور خالل العام الماضي لدعم
قطاع التمور وتقييم أثر هذه األنشطة.
وأضاف قابيل أنه ايمانا ً بأهمية قطاع التمور والدور الكبير الذى من الممكن أن يلعبه في رفع مستوي
االقتصاد المصري ليس فقط علي الصعيد المحلي بل الدولي ايضاً ،تقوم الوزارة حاليا – من خالل
مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار بالوزارة
 بتنفيذ عدد من المبادرات بهدف دعم هذا القطاع الهام والعمل علي النهوض واالرتقاء به حيث تم التعاون معمشروع "" Farmer to Farmerوالذي يهدف الي دعم منتجين التمور في الدول النامية وذلك من خالل
إستقدام خبراء دوليين في مجاالت معامالت ما بعد الحصاد وتعبئة وتغليف وتسويق التمور وتم تقديم استشارات
فنية لعدد من مصانع التمور بمختلف المحافظات ،كما تم تنفيذ عدد من البرامج المتخصصة لتأهيل
الكوادر البشرية العاملة بهذا القطاع الواعد ،مع التركيز على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات
الجيدة في كافة عمليات انتاج وتصنيع التمور وزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي.
وأرجقققققققع القققققققوزير الزيقققققققادة التقققققققى حققتهقققققققا صقققققققادرات التمقققققققور المصقققققققرية خقققققققالل هقققققققذا العقققققققام إلقققققققى
التوصقققيات والنتقققائج الهامقققة التقققى خقققرج بهقققا المهرجقققان األول للتمقققور والقققذى اشقققتمل علقققى نقققدوات فنيقققة
للوققققوف علقققى المشقققكالت التقققي تواجقققه قطقققاع التمقققور وطقققرح الحلقققول العلميقققة التطبيقيقققة لهقققا والتقققي تقققم
بالفعققققققل االسققققققتفادة منهققققققا هققققققذا العققققققام وتطبيقهققققققا ،مؤكققققققدا علققققققى كافققققققة الجهققققققات المنظمققققققة للمهرجققققققان
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فققققي اسققققتمرار عقققققد هققققذا المهرجققققان سققققنويا ً لزيققققادة التققققرويج للتمققققور المصققققرية حيققققث ان االعققققداد لققققه
كققققان بمثابققققة عققققرض لجميققققع األنشققققطة لققققدعم القطققققاع علققققي مققققدار العققققام وقيققققاس معققققدل التطققققوير لهققققذه
األنشققققققققققققققققققطة والعمققققققققققققققققققل علققققققققققققققققققي عققققققققققققققققققرض إنجازاتهققققققققققققققققققا بالمهرجققققققققققققققققققان السققققققققققققققققققنوي .
كمققققا وجققققه وزيققققر التجققققارة والصققققناعة خققققالل كلمتققققه الشققققكر للشققققيخ خليفققققة بققققن زايققققد آل نهيققققان رئققققيس
دولققققققة اإلمققققققارات العربيققققققة المتحققققققدة ومؤسققققققس "جققققققائزة خليفققققققة الدوليققققققة لنخيققققققل التمققققققر واالبتكققققققار
الزراعققققققي" علققققققى دعققققققم اإلمققققققارات فققققققي تنظققققققيم المهرجققققققان الثققققققانى للتمققققققور المصققققققرية والققققققذي يعققققققد
بمثابققققة إمتققققداد ألواصققققر التعققققاون البنققققاء والمعهققققود بققققين البلققققدين فققققي كافققققة المجققققاالت التنمويققققة ،كمققققا
قققققققام بتوجيققققققه الشققققققكر لكافققققققة الجهققققققات المعنيققققققة التققققققى قامققققققت بتنظققققققيم المهرجققققققان وإخراجققققققه بهققققققذه
الصقققورة المشقققرفة والقققذى يجعلقققه إنطالققققة كبيقققرة جديقققدة ل قتصقققاد المصقققري تضقققع مصقققر فقققي مكانهقققا
المناسب علي خريطة التنافسية العالمية.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصالح األراضي ،ان الوزارة تستكمل خطتها إلحداث
تنمية شاملة بواحة سيوة ،والتوسع في زراعات النخيل بها ،نظرا ً ألهميتها االستراتيجية ،والمساهمة في رفع
مستوى معيشة سكانها.
وأشار فايد الى ان خطة تنمية واحة سيوة تستهدف تحويلها الى مقصد زراعي دولي هام لمنتجات التمور،
بحيث تكون ماركة عالمية مسجلة عالية الجودة ،الفتا ً الى ان هذا المهرجان يعد فرصة جيدة لتدشين
مصنع تمور سيوة والذي توقف عن العمل منذ عام .2005
ولفت الوزير إلى وجود حوالي  3 .12مليون نخلة بمصر تمثل  %9من تعداد النخيل العالمي ،و %14من تعداد
النخيل في الوطن العربي ،منزرعة على مساحة تبلغ حوالي  90ألف فدان.
وأشاد فايد بالمهرجان الدولي األول للنخيل والذي تم تنظيمه العام الماضي ،شارك فيه عدد كبير من دول الشرق
االوسط المنتجة للتمور ،مشيرا ً الى ان جائزة الشيخ خليفة الدولية لنخيل التمر كان لها دور كبير في تطوير
القطاع الزراعي ومساهماتها في تنمية النخيل وتقديم الدراسات والبحوث للحفاظ عليها كعنصر غذائي
هام وجزء من الموروث العريق ونشر ثقافة نخيل التمر على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.
هذا وقد أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى أن
إقامة الدورة الثانية من المهرجان تحت رعاية الرئيس ،عبد الفتاح السيسى ،تأتى لتؤكد عمق العالقات الثنائية
بين مصر واإلمارات والحرص المشترك من قيادتى البلدين نحو السعى من أجل التنمية وتعزيز أواصر التعاون
المشترك في القطاع الزراعي فى كافة أرجاء الوطن العربى ،مؤكدا على حرص كل من الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة ،والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،رئيس
مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى ووزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على
متابعة الفعاليات واألنشطة التى يتبناها المهرجان ،وكذا للخطة التى تسير عليها جائزة خليفة الدولية من أجل
تحقيق التنمية المستدامة بسيوة والنهوض بقطاع نخيل التمر فى مصر.
وأضاف أن المهرجان يتضمن عقد مؤتمر علمى بدأت فعالياته باألمس ويستمر لمدة ثالثة أيام تحت عنوان "
التنمية المستدامة لنخيل التمر ودور البحث العلمى والتكنولوجيا فى تحقيقها " ،باإلضافة إلى فعاليات المهرجان
والمتمثلة فى المعارض والعروض التراثية والفنية التى تشارك فى تنظيمها الهيئات المختلفة ،وكذا المسابقة
السنوية الخاصة بالمهرجان والتى بلغ عدد المشاركين فيها  80مشتركا بزيادة بلغ قدرها  % 14عن العام
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الماضى ،الفتا إلى حرص جائزة خليفة لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى على تقديم جوائز للفائزين بواقع
عشرون ألف جنيه للفئة الواحدة وبإجمالى  220ألف جنيه حيث تم إستحداث فئتين من فئات المسابقة لهذا
العام لتضم  12فئة تتعلق بالنخيل والتمور زراعة و إنتاجا وتسويقا و تغليفا.
كما أشار اللواء ،عالء أبو زيد ،محافظ مطروح إلى أن إستضافة واحة سيوة لمهرجان التمور للعام الثانى على
التوالي يعد فرصة ممتازة لجذب المزيد من االستثمارات والترويج السياحى لمحافظة مطروح خاصة فى ظل
ما تتمتع به من إمكانيات تنموية وسياحية هائلة ،وكذا إشتهارها بعدد من الصناعات اليدوية المتميزة من
منتجات النخيل والتطريز وصناعة الفضة والتى تستوجب اإلهتمام بعمليات الدعاية والترويج لها من
خالل إقامة المزيد من المعارض الدائمة والمؤقتة المحلية والدولية.
ولفت إلى أن نجاح المهرجان فى دورته األولى التي عقدت العام الماضى قد أعطت مزيدا ً من التشجيع والتحفيز
نحو تحقيق مزيد من التطلعات لتنمية صناعة وزراعة التمور فى واحة سيوة  ،مشيرا ً إلى أن وضع
هذا المهرجان تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية يؤكد مدى االهتمام الذى توليه إهتمام القيادة السياسية
الرشيدة بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن بكل ما يحمله أبناؤها من وطنية وانتماء يبعث دائما على اإلعتزاز
والفخر
ومن جانبها ،أكدت السيدة ،جيوفانا سجيلى مدير المكتب االقليمى لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
"اليونيدو" بالقاهرة حرص المنظمة على دعم وتطوير 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.
وأوضح الدكتور ،حسين جادين المدير االقليمى لمنظمة االغذية والزراعة "الفاو" بالقاهرة إلى إعتزام
المنظمة تمويل أول مشروع لتنفيذ " االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر" والتى قامت
المنظمة بإعدادها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ،وكذا تعيين خبير دولي لهذا الغرض ،الفتا إلى أنه
قد تم مناقشة محاور هذه االستراتيجية مع كل من وزارة الزراعة واستصالح األراضي ،وجائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،واليونيدو ،والعاملين في مجال التمور ونخيل البلح  ،كما أشار إلى الدور
الكبير الذى لعبته الفاو في إعالن النظام الزراعي في سيوة كمنطقة تراث زراعي عالمي من خالل تسهيل
إجراءات حصولها على شهادة الزراعة التراثية " "GIAHSوذلك بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ووزارة الزراعة.
كما أوضحت المهندسة ،حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا واالبتكار بوزارة التجارة والصناعة
إستهداف المهرجان الثاني للتمور فتح آفاق جديدة لمنتجي ومصنعي التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم من
خالل دعوة عدد من المستوردين والمصدرين وممثلي سالسل التسويق الكبرى والشركات الكبرى ،الفتة أن
فعاليات المهرجان تتضمن إقامة معرض لعرض مختلف أنواع التمور والمنتجات الثانوية والشتالت النسيجية
من كافة أنحاء الجمهورية ،واستعراض معدات تصنيع التمور والتعبئة والتغليف وتقنيات خدمة زراعة النخيل،
إلى جانب التعريف بأحدث التقنيات فى سلسلتي اإلمداد والقيمة ،وترتيب لقاءات ثنائية بين المنتجين المصريين
وأكبر مستوردى التمور فى العالم ،وكذا منح  12جوائز في مجاالت اإلنتاج الزراعي ومعامالت ما بعد
والتسويق.
الحصاد
توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة والزراعة لتطوير سلسلة اإلمداد لقطاع التمور فى مصر
ودعم تطوير قطاع النخيل في محافظتي المنيا واألقصر.
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شهد المهندس ،طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على هامش فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية
توقيع مذكرتي تفاهم األولى حول تنمية سلسلة القيمة لقطاع التمور في مصر بين كل من وزارة
التجارة والصناعة ،ووزارة الزراعة واستصالح األراضي ،ومنظمة االمم المتحدة لألغذية والزراعة "الفاو"
حيث تستهدف تطوير سلسلة اإلمداد والقيمة لقطاع التمور في مصر وتقديم الدعم الفني لصغار
ومتوسطي المزارعين بهدف زيادة القيمة المضافة للتمور المصرية وإنتاج تمور ذات جودة عالية.
بينما تختص مذكرة التفاهم الثانية بتنمية قطاع التمور في مصر وتم توقيعها بين كل من وزارة التجارة
والصناعة ،ووزارة الزراعة واستصالح األراضي ،وهيئة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" حيث
تستهدف المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في دعم تطوير قطاع النخيل في
مصر خاصة فى محافظة المنيا واألقصر فى مجاالت تحسين ممارسات إنتاج المزارعين ،ودعم
اإلدارة المتكاملة لآلفات من سوسة النخيل الحمراء ،وزيادة القيمة المضافة لتمور النخيل والصناعات ذات
الصلة ،وكذا تقديم المساعدة الفنية لمرحلة ما بعد عمليات الحصاد والتجهيز ،وتيسير الوصول إلى
األسواق والتسويق ،وتشجيع خلق فرص العمل في قطاع النخيل.
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عبد الوهاب زايد :اهتمام إماراتي كبير إلنجاح «مهرجان التمور
الثاني »
الجمعة  28أكتوبر 2016
أكققد الققدكتور عبققد الوهققاب زايققد أمققين عققام جققائزة خليفققة الدوليققة لنخيققل التمققر واإلبتكققار الزراعققى أن إقامقققة
القققدورة الثانيققققة مققققن المهرجقققان تحققققت رعايققققة الققققرئيس عبقققد الفتققققاح السيسققققى ،تقققأتى لتؤكققققد عمققققق العالقققققات
الثنائيققققة بققققين مصققققر واإلمققققارات والحققققرص المشققققترك مققققن قيققققادتى البلققققدين نحققققو السققققعى مققققن أجققققل التنميققققة
وتعزيقققز أواصقققر التعقققاون المشقققترك فقققي القطقققاع الزراعقققي فقققى كافقققة أرجقققاء القققوطن العربقققى ،مؤكقققدا علقققى
حقققرص كقققل مقققن الشقققيخ منصقققور بقققن زايقققد آل نهيقققان نائقققب رئقققيس مجلقققس القققوزراء ووزيقققر شقققئون الرئاسقققة،
والشقققيخ نهيقققان بقققن مبقققارك آل نهيقققان ،رئقققيس مجلقققس أمنقققاء جقققائزة خليفقققة الدوليقققة لنخيقققل التمقققر واإلبتكقققار
الزراعققققى ووزيقققققر الثقافقققققة والشقققققباب وتنميققققة المجتمقققققع علقققققى متابعقققققة الفعاليققققات واألنشقققققطة التقققققى يتبناهقققققا
المهرجققان ،وكققذا للخطقققة التققى تسقققير عليهققا جققائزة خليفقققة الدوليققة مقققن أجققل تحقيققق التنميقققة المسققتدامة بسقققيوة
.
والنهققققققققققققققققققققققوض بقطققققققققققققققققققققققاع نخيققققققققققققققققققققققل التمققققققققققققققققققققققر فققققققققققققققققققققققى مصققققققققققققققققققققققر
وأضقققاف زايقققد خقققالل افتتقققاح مهرجقققان التمقققور الثقققاني بواحقققة سقققيوة بحضقققور وزيقققرى الصقققناعة والتجقققارة
المهنقققدس طقققارق قابيقققل والزراعقققة عصقققام فايقققد أن المهرجقققان يتضقققمن عققققد مقققؤتمر علمقققى بقققدأت فعالياتقققه
بققققاألمس ويسققققتمر لمققققدة ثالثققققة أيققققام تحققققت عنققققوان "التنميققققة المسققققتدامة لنخيققققل التمققققر ودور البحققققث العلمققققى
والتكنولوجيققققا فققققى تحقيقهققققا" ،باإلضققققافة إلققققى فعاليققققات المهرجققققان والمتمثلققققة فققققى المعققققارض والعققققروض
التراثيقققة والفنيقققة التقققى تشقققارك فقققى تنظيمهقققا الهيئقققات المختلفقققة ،وكقققذا المسقققابقة السقققنوية الخاصقققة بالمهرجقققان
والتقققى بلقققغ عقققدد المشقققاركين فيهقققا  80مشقققتركا بزيقققادة بلقققغ ققققدرها  % 14عقققن العقققام الماضقققى ،الفتقققا إلقققى
حقققرص جقققائزة خليفقققة لنخيقققل التمقققر واإلبتكقققار الزراعقققى علقققى تققققديم جقققوائز للفقققائزين بواققققع  20ألقققف جنيقققه
للفئقققة الواحقققدة وبإجمقققالى  220ألقققف جنيقققه حيقققث تقققم اسقققتحداث فئتقققين مقققن فئقققات المسقققابقة لهقققذا العقققام لتضقققم
 12فئققققققققققققققققة تتعلققققققققققققققققق بالنخيققققققققققققققققل والتمققققققققققققققققور زراعققققققققققققققققة وإنتاجققققققققققققققققا وتسققققققققققققققققويقا وتغليفققققققققققققققققا.
كمقققا أشقققار اللقققواء عقققالء أبقققو زيقققد محقققافظ مطقققروح إلقققى أن استضقققافة واحقققة سقققيوة لمهرجقققان التمقققور للعقققام
الثقققانى علقققى التقققوالي يعقققد فرصقققة ممتقققازة لجقققذب المزيقققد مقققن االسقققتثمارات والتقققرويج السقققياحى لمحافظقققة
مطقققرو ح خاصقققة فقققى ظقققل مقققا تتمتقققع بقققه مقققن إمكانيقققات تنمويقققة وسقققياحية هائلقققة ،وكقققذا اشقققتهارها بعقققدد مقققن
الصقققناعات اليدويقققة المتميقققزة مقققن منتجقققات النخيقققل والتطريقققز وصقققناعة الفضقققة والتقققى تسقققتوجب اإلهتمقققام
بعمليققات الدعايقققة والتققرويج لهقققا مقققن خققالل إقامقققة المزيقققد مققن المعقققارض الدائمقققة والمؤقتققة المحليقققة والدوليقققة.
ولفقققت إلقققى أن نجقققاح المهرجقققان فقققى دورتقققه األولقققى التقققي عققققدت العقققام الماضقققى أعطقققت مزيقققدًا مقققن التشقققجيع
ققيرا إلقققى
والتحفيقققز نحقققو تحقيقققق مزيقققد مقققن التطلعقققات لتنميقققة صقققناعة وزراعقققة التمقققور فقققى واحقققة سقققيوة ،مشق ً
أن وضققع هققذا المهرجققان تحققت رعايققة رئققيس الجمهوريققة يؤكققد مققدى االهتمققام الققذى توليققه القيققادة السياسققية
الرشققيدة بتلققك البقعققة الغاليققة مققن أرض الققوطن بكققل مققا يحملققه أبناؤهققا مققن وطنيققة وانتمققاء يبعققث دائمققا علققى
اإلعتققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققزاز والفخققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققر.
مقققن جانبهقققا ،أكقققدت جيوفانقققا سقققجيلى مقققدير المكتقققب االقليمقققى لمنظمقققة األمقققم المتحقققدة للتنميقققة الصقققناعية
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(اليونيقققدو) بالققققاهرة حقققرص المنظمقققة علقققى دعقققم وتطقققوير قطقققاع التمقققور فقققى مصقققر مقققن خقققالل تققققديم القققدعم
الفنققققى المتكامققققل للمنتجققققين والمصققققنعين ،وتبققققادل الزيققققارات الفنيققققة والتعليميققققة علققققى الصققققعيدين اإلقليمققققى
والققققدولى ،وتسققققهيل مشققققاركة صققققغار المنتجققققين فققققى المعققققارض التسققققويقية العالميققققة ،باإلضققققافة الققققى دعققققم
المصققققنعين فققققى تحسققققين وتطققققوير السالسققققل اإلنتاجيققققة ممققققا يرفققققع مققققن جققققودة المنققققتج ويزيققققد مققققن قيمتققققه
التسقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققويقية فقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققى األسقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققواق العالميقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة.
وأوضقققح القققدكتور حسقققين جقققادين المقققدير االقليمقققى لمنظمقققة االغذيقققة والزراعقققة (الفقققاو) بالققققاهرة إلقققى إعتقققزام
المنظمقققة تمويقققل أول مشقققروع لتنفيقققذ " االسقققتراتيجية الوطنيقققة لتطقققوير قطقققاع النخيقققل والتمقققور فقققي مصقققر"
والتقققى قامقققت المنظمقققة بإعقققدادها بالتعقققاون مقققع وزارة التجقققارة والصقققناعة ،وكقققذا تعيقققين خبيقققر دولقققي لهقققذا
الغقققرض ،الفتقققا إلقققى أنقققه ققققد تقققم مناقشقققة محقققاور هقققذه االسقققتراتيجية مقققع كقققل مقققن وزارة الزراعقققة واستصقققالح
األراضققققي ،وجققققائزة خليفققققة الدوليققققة لنخيققققل التمققققر واالبتكققققار الزراعققققي ،واليونيققققدو ،والعققققاملين فققققي مجققققال
التمققور ونخيققل الققبلح ،كمققا أشققار إلققى الققدور الكبيققر الققذى لعبتققه الفققاو فققي إعققالن النظققام الزراعققي فققي سققيوة
كمنطققققة تقققراث زراعقققي عقققالمي مقققن خقققالل تسقققهيل إجقققراءات حصقققولها علقققى شقققهادة الزراعقققة التراثيقققة
GIAHSوذلقققك بالتعقققاون مقققع جقققائزة خليفقققة الدوليقققة لنخيقققل التمقققر واالبتكقققار الزراعقققي ووزارة الزراعقققة.
كمقققا أوضقققحت المهندسقققة حنقققان الحضقققري مققققرر مجلقققس الصقققناعة للتكنولوجيقققا واالبتكقققار بقققوزارة التجقققارة
والصققققناعة اسققققتهداف المهرجققققان الثققققاني للتمققققور فققققتح آفققققاق جديققققدة لمنتجققققي ومصققققنعي التمققققور لتسققققويق
وتصقققدير منتجقققاتهم مقققن خقققالل دعقققوة عقققدد مقققن المسقققتوردين والمصقققدرين وممثلقققي سالسقققل التسقققويق الكبقققرى
والشقققركات الكبقققرى ،الفتقققة أن فعاليقققات المهرجقققان تتضقققمن إقامقققة معقققرض لعقققرض مختلقققف أنقققواع التمقققور
والمنتجقققات الثانويقققة والشقققتالت النسقققيجية مقققن كافقققة أنحقققاء الجمهوريقققة ،واسقققتعراض معقققدات تصقققنيع التمقققور
والتعبئقققة والتغليققققف وتقنيققققات خدمققققة زراعقققة النخيققققل ،إلققققى جانققققب التعريقققف بأحققققدث التقنيققققات فققققى سلسققققلتي
اإلمقققداد والقيمقققة ،وترتيقققب لققققاءات ثنائيقققة بقققين المنتجقققين المصقققريين وأكبقققر مسقققتوردى التمقققور فقققى العقققالم،
وكققققذا مققققنح  12جققققوائز فققققي مجققققاالت اإلنتققققاج الزراعققققي ومعققققامالت مققققا بعققققد الحصققققاد والتسققققويق توقيققققع
مقققذكرتي تفققققاهم بققققين وزارتقققي التجققققارة والصققققناعة والزراعقققة لتطققققوير سلسققققلة اإلمقققداد لقطققققاع التمققققور فققققى
مصر ...ودعم تطوير قطاع النخيل في محافظتي المنيا واألقصر.
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جائزة خليفة وأهالي سيوة يحتفلون بالمهرجان الثاني للتمور
الجمعة  28أكتوبر 2016

تحقققت رعايققققة الققققرئيس المصققققري عبققققد الفتققققاح السيسققققي ،تققققم أول أمققققس الجمعققققة االحتفققققال الرسققققمي بافتتققققاح
المهرجقققان الثقققاني لمهرجقققان التمقققور المصقققرية فقققي واحقققة سقققيوة ،القققذي تنظمقققه جقققائزة خليفقققة الدوليقققة لنخيقققل
التمققققققققققققققققققققققققققققققر واالبتكققققققققققققققققققققققققققققققار الزراعققققققققققققققققققققققققققققققي لمققققققققققققققققققققققققققققققدة ثالثققققققققققققققققققققققققققققققة أيققققققققققققققققققققققققققققققام.
وافتقققتح المهرجقققان المهنقققدس طقققارق قابيقققل وزيقققر التجقققارة والصقققناعة إيقققذانا ً بافتتقققاح مصقققنع سقققيوة للتمقققور
القققذي تكفلقققت بتأهيلقققه وتشقققغيله األمانقققة العامقققة لجقققائزة خليفقققة الدوليقققة لنخيقققل التمقققر واالبتكقققار الزراعقققي بعقققد
أن توققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققف لمقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققدة عشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققر سقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققنوات تقريبقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا ً.
شقققارك فقققي االفتتقققاح جمعقققة مبقققارك الجنيبقققي سقققفير دولقققة اإلمقققارات فقققي الققققاهرة ومنقققدوبها القققدائم فقققي جامعقققة
الققققدول العربيققققة ،والققققدكتور عبققققدالوهاب زايققققد أمققققين عققققام الجققققائزة والوفققققد المرافققققق والققققدكتور عصققققام فايققققد
الققققوزير المصققققري للزراعققققة واستصققققالح األراضققققي ،واللققققواء عققققالء أبققققو زيققققد محققققافظ مطققققروح واللققققواء
محمقققود عشقققماوي محقققافظ القققوادي الجديقققد ،والسقققفير الكقققويتي لقققدى الققققاهرة وبعقققض سقققفراء القققدول األخقققرى
وبعقققض ممثلققققي المؤسسققققات والمنظمققققات الدوليققققة ذات العالقققققة والخبققققراء المشققققاركون فققققي المققققؤتمر العلمققققي
للمهرجقققققققققققققققققققققققققققققققققققققان وشقققققققققققققققققققققققققققققققققققققيو القبائقققققققققققققققققققققققققققققققققققققل وأهقققققققققققققققققققققققققققققققققققققالي سقققققققققققققققققققققققققققققققققققققيوة.
وتجقققول الجميقققع فقققي مختلقققف أقسقققام المصقققنع حيقققث اطلعقققوا علقققى عمليقققة التصقققنيع منقققذ بقققدايتها حتقققى التغليقققف
النهقققققائي لمختلقققققف أصقققققناف التمقققققور العاديقققققة والمحشقققققوة بالمكسقققققرات والمطليقققققة بالشقققققوكوالتة إلقققققى جانقققققب
اسققققققتخراج الققققققدبس وعجينققققققة التمققققققر بققققققاآلالت واألجهققققققزة الحديثققققققة التققققققي وفرتهققققققا الجققققققائزة للمصققققققنع.
وتبلققغ التكلفققة النهائيققة إلعققادة تأهيققل وتشققغيل المصققنع خمسققة ماليققين جنيققه مصققري بينمققا تبلققغ كميققة إنتققاج
المصقققققنع المتوقعقققققة للعقققققام  ،2017 /2016نحقققققو  3آالف طقققققن مقققققن التمقققققور «الصقققققنف السقققققيوي» ومقققققن
مختلقققف المنتجقققات والعبقققوات ،بينمقققا تققققدر الطاققققة اإلنتاجيقققة القصقققوى للمصقققنع خقققالل ثقققالث سقققنوات قادمقققة
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 19ألقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققف طقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققن.
وأعربقققوا أيضقققا ً عقققن امتنقققانهم وشقققكرهم العميقققق لسقققمو الشقققيخ منصقققور بقققن زايقققد آل نهيقققان ،القققذي وجقققه بعققققد
مهرجقققان التمقققور بشقققكل سقققنوي وكقققذلك إعقققادة تأهيقققل وتشقققغيل مصقققنع التمقققور فقققي سقققيوة ،كمقققا ققققدموا الشقققكر
كقققذلك إلقققى الشقققيخ نهيقققان بقققن مبقققارك آل نهيقققان ،وزيقققر الثقافقققة وتنميقققة المعرفقققة ،رئقققيس مجلقققس أمنقققاء جقققائزة
خليفقققة الدوليقققة لنخيقققل التمقققر واالبتكقققار الزراعقققي علقققى تعليماتقققه لألمانقققة العامقققة للجقققائزة بقققإخراج المهرجقققان
فقققققققققققققققققققققققققققققي أفضقققققققققققققققققققققققققققققل صقققققققققققققققققققققققققققققورة مقققققققققققققققققققققققققققققن حيقققققققققققققققققققققققققققققث التنظقققققققققققققققققققققققققققققيم واإلدارة.
وألققققى جمعقققة الجنيبقققي سقققفير دولقققة اإلمقققارات فقققي الققققاهرة ،كلمقققة فقققي بدايقققة الحفقققل أشقققار فيهقققا إلقققى أن دعقققم
صقققاحب السقققمو الشقققيخ خليفقققة بقققن زايقققد آل نهيقققان ،رئقققيس الدولقققة حفظقققه  ،وصقققاحب السقققمو الشقققيخ محمقققد
بققققن زايققققد آل نهيققققان ،ولققققي عهققققد أبققققوظبي ،نائققققب القائققققد األعلققققى للقققققوات المسققققلحة ،للجققققائزة التققققي تققققنظم
المهرجقققان دليقققل علققققى عمقققق العالققققات القائمققققة بقققين البلقققدين الشقققققيقين وقيادتيهمقققا وحكومتيهمقققا وشققققعبيهما.
وأضقققاف أن مكرمقققة سقققمو الشقققيخ منصقققور بقققن زايقققد الخاصقققة بإعقققادة تأهيقققل وتشقققغيل مصقققنع التمقققور فقققي
سققققيوة تمثققققل صققققفحة مضققققيئة فققققي هققققذه العالقققققات المتينققققة وتعققققزز التعققققاون المشققققترك خاصققققة فققققي مجققققال
الزراعقققة ونخيقققل التمقققر بصقققفة خاصقققة واالرتققققاء بقققه عربيقققا ً ودوليقققاً ،كمقققا نققققل تحيقققات الشقققيخ نهيقققان بقققن
مبققارك آل نهيققان إلققى المسققؤولين المصققريين وأملققه فققي أن يحقققق المهرجققان نتققائج طيبققة فققي مجققال زراعققة
وتصققققققققققققققققققققققققققققققنيع التمققققققققققققققققققققققققققققققور مققققققققققققققققققققققققققققققع افتتققققققققققققققققققققققققققققققاح المصققققققققققققققققققققققققققققققنع مجققققققققققققققققققققققققققققققددا ً.
كمقققا وقعقققت الوزارتقققان مقققذكرة مماثلقققة مقققع هيئقققة األمقققم المتحقققدة للتنميقققة الصقققناعية اليونيقققدو بهقققدف تحقيقققق
التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في دعم قطاع النخيل في مصر .
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أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر نسعى لزراعته في
مصر كلها
الجمعة  28أكتوبر 2016

قال الدكتور عبدالوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات ،في
المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة  ،إن «مشاركة هذا العدد الكبير وقطعهم مسافة كبيرة من جميع المحافظات
المصرية للمشاركة في المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة ،الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعى بدولة اإلمارات ،بمشاركة وزراء التجارة والصناعة ،هو محبة الستكمال الشجرة المباركة في
الود لمصر ،وسعي لالرتقاء بصناعة وزراعة النخيل ،ليس فقط في سيوة وإنما في جميع أنحاء الجمهورية».
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وأوضح «زايد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ،إن «جمهورية مصر العريية هي الوطن العربي،
والتعاون المشترك في الزراعة هو من أهداف دولتنا ،وكانت من أهم أهدافنا أن تأتي الجائزة إلى منطقة سيوة
وتقترب من المزارعين لتنمية صناعة وزراعة التمور بالمدينة» ،الفتا إلى أن هناك استمرارية لهذا المهرجان في
مدينة سيوة ومزيد من التعاون مع جميع الخبراء والوزراء المصريين للتطوير.
وأشار إلى أن من ضمن مخرجات هذا المهرجان هو إستراتيجية لصناعة وزراعة النخيل في جميع إنحاء
الجمهورية المصرية ،وليس سيوة فقط ،وهذا يعني برنامج وطني يضم كل ما يهم صناعة النخيل ،لالبتكار وزراعة
ومحاربة اآلفات ،وهذا لم يمنع أن يكون هناك نشاطات في أماكن أخرى».
وتابع «زايد» « :كل سنة يقدم المهرجان توصيات ومن أمثلة توصيات العام الماضى أن يكون المهرجان سنويا،
وقد كانت مشكلة واحة سيوة الرئيسية هو مصنع التمور وخالل سنة تم تشغيل وإعادة تهيئة المصنع للعمل ،وسوف
نقرر في هذا المهرجان وصيتين أو ثالثة سوف نقوم بتطبيقهم ،وال يعني أن الوصيتين سوف يكونا لسيوة».
أما عن االتفاقيات التي تم توقيعها ،يقول «زايد»« :األولي بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية «يونيدو» ،والثانية بين التجارة والصناعة ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة «الفاو»،
وتشمل زراعة التمور والنخيل في كل أنحاء الجمهورية ،وهكذا بدأنا بزراعة النواة وبدأت تنبت في كل مصر»،
مشيرا إلى استقدام خبراء دوليين لمعالجة المشاكل التي تقابل جميع المزارعين للنهوض بزراعة النخيل في كل
مصر.
وأكد «زايد» استمرارية المهرجان في مدينة سيوة ،قائال« :الجميع يرى ما تشهده اآلن مدينة سيوة من إقبال
سياحي كبير ونهضة قادمة في صناعة وزراعة النخيل ،ولكن من الممكن أن يشمل البرنامج تنفيذ خطط في
محافظات أخرى».
ولفت إلى أول زيارة لمدينة سيوة وكيف كانت قائال« :عقدنا اجتماعا مع أصحاب الفنادق لقياس قدرتهم على
استقبال الزوار ،واآلن اتحدى أي شخص إذا استطاع إيجاد غرفة لمدة ستة أشهر قبل وبعد المهرجان».
يذكر أن فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية انطلقت بواحة سيوة يوم الخميس 27أكتوبر ،وتستمر حتى
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Saudi News
أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر نسعى لزراعته في
مصر كلها
الجمعة  28أكتوبر 2016

بدء فاعليات

مهرجان التمور بمدينة سيوة 27 ،أكتوبر  .2016تصوير  :محمد السعيد
كتب :ميالد حنا زكي |

قال الدكتور عبدالوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات ،في
المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة  ،إن «مشاركة هذا العدد الكبير وقطعهم مسافة كبيرة من جميع المحافظات
المصرية للمشاركة في المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة ،الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
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واالبتكار الزراعى بدولة اإلمارات ،بمشاركة وزراء التجارة والصناعة ،هو محبة الستكمال الشجرة المباركة في
الود لمصر ،وسعي لالرتقاء بصناعة وزراعة النخيل ،ليس فقط في سيوة وإنما في جميع أنحاء الجمهورية».
وأوضح «زايد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ،إن «جمهورية مصر العريية هي الوطن العربي،
والتعاون المشترك في الزراعة هو من أهداف دولتنا ،وكانت من أهم أهدافنا أن تأتي الجائزة إلى منطقة سيوة
وتقترب من المزارعين لتنمية صناعة وزراعة التمور بالمدينة» ،الفتا إلى أن هناك استمرارية لهذا المهرجان في
مدينة سيوة ومزيد من التعاون مع جميع الخبراء والوزراء المصريين للتطوير.
وأشار إلى أن من ضمن مخرجات هذا المهرجان هو إستراتيجية لصناعة وزراعة النخيل في جميع إنحاء
الجمهورية المصرية ،وليس سيوة فقط ،وهذا يعني برنامج وطني يضم كل ما يهم صناعة النخيل ،لالبتكار وزراعة
ومحاربة اآلفات ،وهذا لم يمنع أن يكون هناك نشاطات في أماكن أخرى».
وتابع «زايد»« :كل سنة يقدم المهرجان توصيات ومن أمثلة توصيات العام الماضى أن يكون المهرجان سنويا،
وقد كانت مشكلة واحة سيوة الرئيسية هو مصنع التمور وخالل سنة تم تشغيل وإعادة تهيئة المصنع للعمل ،وسوف
نقرر في هذا المهرجان وصيتين أو ثالثة سوف نقوم بتطبيقهم ،وال يعني أن الوصيتين سوف يكونا لسيوة».
أما عن االتفاقيات التي تم توقيعها ،يقول «زايد»« :األولي بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية «يونيدو» ،والثانية بين التجارة والصناعة ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة «الفاو»،
وتشمل زراعة التمور والنخيل في كل أنحاء الجمهورية ،وهكذا بدأنا بزراعة النواة وبدأت تنبت في كل مصر»،
مشيرا إلى استقدام خبراء دوليين لمعالجة المشاكل التي تقابل جميع المزارعين للنهوض بزراعة النخيل في كل
مصر.
وأكد «زايد» استمرارية المهرجان في مدينة سيوة ،قائال« :الجميع يرى ما تشهده اآلن مدينة سيوة من إقبال
سياحي كبي ر ونهضة قادمة في صناعة وزراعة النخيل ،ولكن من الممكن أن يشمل البرنامج تنفيذ خطط في
محافظات أخرى».
ولفت إلى أول زيارة لمدينة سيوة وكيف كانت قائال« :عقدنا اجتماعا مع أصحاب الفنادق لقياس قدرتهم على
استقبال الزوار ،واآلن اتحدى أي شخص إذا استطاع إيجاد غرفة لمدة ستة أشهر قبل وبعد المهرجان».
يذكر أن فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية انطلقت بواحة سيوة يوم الخميس 27أكتوبر ،وتستمر حتى
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بدء فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية بسيوة وانطالقه
رسميا
الجمعة  28أكتوبر 2016

ر

مطروح – حسن مشالى
بدأت فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية بسيوة ،الخميس ،وتنطلق صباح اليوم الجمعة الوقائع الرسمية
للمهرجان ،الذى يستمر حتى السبت بالقرية األوليمبية بواحة سيوة ،برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ،وبمكرمة
من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية
المتحدة.
جاء تنظيم المهرجان بتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعى ،ليصبح مهرجان سيوة هو األول الذى تخرج به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى،
من حدود دولة اإلمارات إلى الوطن العربى لتكون جمهورية مصر العربية هى المحطة األولى لها.
ينظم المهرجان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ،وشراكة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
" اليونيدو" ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة " الفاو" ،ومحافظة مطروح بمشاركة مصنعى ومصدرى
التمور من كافة أنحاء الجمهورية ،إلى جانب خبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل من اآلفات واألمراض وعدد
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من المزراعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور ،وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات
العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية بنخيل التمر والزراعة.
صرح الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمرو االبتكار الزراعى بأن" :نجاح
المهرجان فى نسخته األولى ،العام الماضى ،جاء ليعكس عمق العالقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ،والحرص
المشترك على السعى من أجل التنمية فى أرجاء الوطن العربى ،وهو ما أكدته مكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة ،ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،رئيس مجلس
أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى وزير الثقافة وتنمية المعرفة ،للفعاليات واألنشطة التى
يتبناها المهرجان ،إلى جانب الخطة التى تسير عليها جائزة خليفة الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بسيوة
والنهوض بقطاع نخيل التمر فى جمهورية مصر العربية ".
وينطلق المهرجان رسميا اليوم الجمعة ،بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مندوبا عن الرئيس
عبد الفتاح السيسى ،و اللواء عالء أبو زيد محافظ مطروح ،وعدد من ممثلى الوزرات والهيئات الحكومية المختلفة.
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بدء فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية بسيوة الصور..
ب الجمعة  28أكتوبر 2016
دء فعاليات المهرجان

فعاليات

بدأت فعاليات المؤتمر العلمي المقام على هامش المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة ،صباح اليوم الخميس،
تحت عنوان "دور البحث العلمي والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة" ،ويستمر المؤتمر حتى التاسع
والعشرين من أكتوبر خالل فترة إنعقاد المهرجان الثاني للتمور المصرية.
و شهد المهرجان األول للتمور المصرية إنعقاد المؤتمر العلمي األول ،والذي تناول عدة محاور رئيسية هامة في
مجال صناعة وإنتاج وزراعة وتسويق التمور ،وهو الهدف الرئيسي من المهرجان.
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و يأتي تنظيم مهرجان التمور المصرية الثاني بتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء ،وزير شئوون الرئاسة بدولة األمارات العربية المتحدة.
و أكد الدكتور عبد الوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي ،الجهة المنظمة
للمهرجان ،والذي حظى هذا العام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بأن مبادرة الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان ،مستمرة حتى تحقق أهدافها في تنمية قطاع التمر بجمهورية مصر العربية من "زراعة وإنتاج وتسويق"،
جاء ذلك خالل كلمته التي ألقاها في حفل إفتتاح المؤتمر العلمي صباح هذا اليوم.
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بدء فعاليات المهرجان الثانى للتمور المصرية بسيوة الصور..
ب الجمعة  28أكتوبر 2016

كتققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققب عصققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققام أبوشققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققادى
للمقققرة الثانيقققة علقققى التقققوالى يققققام مهرجقققان التمقققور الثقققانى بواحقققة سقققيوة بالتنسقققيق مقققع محافظقققة مطقققروح،
ورعايقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة دولقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققة االمقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققارات الشققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققيق،
وبحضقققور عقققدد مقققن القققوزراء مقققنهم وزيقققر الصقققناعة والتجقققارة،ووزير الزراعقققة ومنقققدوب عقققن سقققمو الشقققيخ
خليفققققة بققققن زايققققد ال نهيققققان صققققاحب الجققققائزة ومحققققافظ مطققققروح وبعققققض الشخصققققيات العامققققة،حيث يقققققام
المهرجقققققان الختيقققققار الفقققققائزين لنخيقققققل التمر،واالبتكقققققار الزراعى،لتقققققوزع علقققققيهم الجقققققائزة الدوليقققققه والتقققققى
خصصققققققها سققققققمو الشققققققيخ خليفققققققة بققققققن زايققققققد آل نهيققققققان ،والتققققققى اقققققققرت بالمرسققققققوم االتحققققققادى رققققققققم
97لسققققققققققنه2015بتققققققققققاريخ 5اكتققققققققققوبر 2015وبققققققققققالقرار االتحققققققققققادى رقققققققققققم5لسققققققققققنه2015بتققققققققققاريخ
5أكتققققوبر2015بشققققأن تشققققكيل مجلققققس أمناءالجائزة،وقققققد تققققم اشققققهار الجققققائزة بفنققققدق قصراالمارات،وسققققط
اهتمقققققققام اقليمقققققققى ودولقققققققى باالبتكقققققققارالزراعى وبشقققققققجرة نخيقققققققل التمر،والمسقققققققتقبل االسقققققققتراتيجى لهقققققققذين
القطاعين،واعتبارهمققققققققققققققققققا ركنققققققققققققققققققا اساسققققققققققققققققققيا مققققققققققققققققققن أركققققققققققققققققققان التنميققققققققققققققققققة المسققققققققققققققققققتدامة.
هقققذا وققققد أققققيم المهرجقققان بالقريقققة االولمبيقققة بسقققيوة فقققى جقققو مقققن الفرحقققة العارمقققه ألهقققالى سقققيوة،حيث اقيمقققت
أكشقققققققققققققققققققققققققققققققققاك للشقققققققققققققققققققققققققققققققققركات األفقققققققققققققققققققققققققققققققققراد العارضقققققققققققققققققققققققققققققققققين لمنتجقققققققققققققققققققققققققققققققققاتهم.
حيققققث بققققدأت المراسققققم بعققققد إعققققالن الجققققوائز للشققققركات واالفققققراد المشققققاركين بالمهرجققققان بقققققص شققققريط
المعرض،وبدايقققققة فاعليقققققات المهرجقققققان داخقققققل إسقققققتاد القريقققققة االولمبيقققققة،بطابور عقققققرض للفقققققرق الشقققققعبية
،والتقققققى توضقققققح تراثهقققققا سقققققواء سقققققيوى،أو بقققققدوى أو نقققققوبى وكقققققذلك شقققققاركت فرققققققة خقققققرى كقققققالتنورة.
واتسقققم المهرجقققان بجقققو مقققن المقققرح واأللفقققة ،وخاصقققة أن أهقققل سقققيوة اهقققل كقققرم وطيبقققه لقققم تلقققوث بعقققد،ويكفى
أن يعقققققرف الققققققارض أن العقققققروض المقامقققققه كلهقققققا مقققققن منتجقققققات النخيل،،وبقققققدأ العقققققرض بطلبقققققة المقققققدارس
والكشققققققافة،ثم أعقبققققققه توضققققققيح البيئققققققة التققققققى يعققققققيش فيهققققققا السققققققيوي عققققققن طريققققققق االطفققققققال والفتيققققققات
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الصقققققققققغيرات،وهم يمارسقققققققققون الحيقققققققققاه التقققققققققى يعيشقققققققققونها فقققققققققى تلقققققققققك الواحقققققققققة الجميلقققققققققة الربانيقققققققققة.
ويسقققتمر المهرجقققان لمقققده ثالثقققة أيقققام ،ويعيقققب علقققى المهرجقققان سقققوء التنظيم،وضقققيق وققققت العقققرض حيقققث
يبققققدأ بعققققد صققققاله العصققققر بسققققاعة وهققققذا ال يفققققى بوضققققوح جمالققققه وقققققد حضققققر كثيققققرا مققققن االعالميققققين
والمصققققورين لتسققققجيل هققققذا المهرجققققان ،،،كققققذلك غيققققاب الدعايققققة االعالميققققة لهققققذا الحققققدث ،والققققذى يعتبققققر
سقققطه كبيققرة لققوزارة السققياحه،والتى لققم تسققتغل هققذا الحققدث قبققل حدوثققه للتققرويج لققه محليققا وعالميققا بققالرغم
مققققققققققققن حضققققققققققققور بعققققققققققققض السققققققققققققياح األجانققققققققققققب انجليققققققققققققز وفرنسققققققققققققيين،ولكن بعققققققققققققدد محققققققققققققدود.
ومقققن منطلقققق الحقققرص علقققى مصقققلحة البلقققد نسقققتطيع أن نققققول أن واحقققة سقققيوة مقققن االمقققاكن الواعقققده لجقققذب
السقققياحة،ولكن وزارة السقققياحة وزيرهقققا مققققازالوا نقققائمين فقققى العسقققل،ومن ناحيققققة أخقققرى مقققن المهقققم إنشققققاء
مقققدرج مقققدنى للطقققائرات يخقققدم زائقققرى تلقققك الواحقققة وليسقققهل علقققيهم مشققققة السقققفر لها،وخاصقققة أن رحقققالت
السفارى تبدأ من داخل الواحة.
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وزير التجارة والصناعة يفتتح المهرجان الثانى للتمور
المصرية بواحة سيوة
الجمعة  28أكتوبر 2016

وزير الصناعة يفتتح مهرجان التمور بواحة سيوة
الزغبي حالوة

افتتح المهندس طارق قابيل ،وزير التجارة والصناعة ،اليوم الجمعة ،باإلنابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى
رئيس الجمهورية المهرجان الثانى للتمور المصرية ،والمنعقد بواحة سيوة بمحافظة مطروح خالل الفترة من -27
 29أكتوبر الجارى ،وقد شارك فى مراسم اإلفتتاح كالً من الدكتورعصام فايد وزير الزراعة واستصالح
االراضى ،وجمعة مبارك جمعة سالم الجنيبى سفير دولة االمارات العربية المتحدة بمصر والمندوب الدائم لدى
جامعة الدول العربية ،والدكتورعبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى،
واللواء عالء أبو زيد محافظ مطروح ،واللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد ،وجيوفانا سجيلى مدير
المكتب االقليمى لمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة ،والدكتور حسين جادين المدير
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االقليمى لمنظمة األغذية والزراعة "الفاو" بالقاهرة ،إلى جانب عدد من ممثلى الوزرات والهيئات الحكومية
المختلفة.
وينظم المهرجان وزارة التجارة والصناعة ،بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمربدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ،ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة "الفاو"،
ووزارة الزراعة واستصالح األراضي ،ومحافظتي مطروح والوادي الجديد ،وجمعية سيوه لتنمية المجتمع وعدد
من الجمعيات األهلية بمشاركة مصنعي ومصدرى التمور من كافة أنحاء الجمهورية ،وخبراء زراعة وإنتاج
ووقاية النخيل من األمراض واألفات ،وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور.

ومن جانبه أوضح قابيل ،أن إقامة الدورة الثانية من المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هو تأكيد
على األهمية ال التي توليها الدولة لقطاع التمور والذى يعد أحد أهم القطاعات الواعدة والذى تمتلك فيه
مصر فرصا ً تنافسية كبيرة ليس على المستوى اإلقليمى فحسب ولكن على المستوى الدولي أيضا ً حيث تعد مصر
أكبر منتج للتمور على المستويين العالمي والعربي أيضا ً حيث تنتج مصر  %18من إجمالي اإلنتاج العالمي
للتمور و %23من اإلنتاج العربى ،الفتا إلى حرص الوزارة على االرتقاء بالصادرات المصرية من التمور
خاصة وأن مصر تصدر حوالى  % 2.7فقط من جملة اإلنتاج بما يمثل  % 4.6من حجم التجارة الدولية للتمور
محتلة بذلك المركز التاسع من جملة العشر دول المصدرة للتمور بالعالم.

وقال الوزير ،أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التى تمتلك مصر
فيها مزايا تنافسية كبيرة بما يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى اإلجمالي لتصل الي
 %23بحلول عام  2020بدال من  %17حاليا وهو ما يضمن توفير  3ماليين فرصة عمل جديدة مع تحقيق
زيادة بالصادرات السلعية المصرية بنسبة  %10سنويا.

ولفت الوزير ،إلى أن الوزارة إنتهت من إعداد "االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر"
وذلك بالتعاون مع منظمة االمم المتحدة لألغذية والزراعة "الفاو" حيث تم وضع خطة عمل طموحة
بجدول زمني محدد من شأنها العمل علي تطوير القطاع وزيادة الصادرية التنافسية للتمور المصرية تستهدف
زيادة معدالت التصدير من  38ألف طن الي  120ألف طن سنويا خالل الخمس سنوات المقبلة.
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وأشار قابيل ،إلى أنه فى إطار تنفيذ "االستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر" تقوم الوزارة
بالتعاون مع كافة األطراف المعنية بوضع مجموعة متكاملة من البرامج تستهدف التطوير السريع والمستدام
لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتسويق وتصدير التمور ،وتطوير سلسلتي اإلمداد والقيمة لقطاع
التمور واالستفادة من مخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور بما يعود بالنفع علي
المستثمرين والمصنعين والتجار وكذا صغار المزارعين ،إلى جانب تنشيط قطاع صناعي واسع يعتمد علي
النخيل ،وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب حيث تعد صناعة التمور من الصناعات كثيفة العمالة.

وأوضح الوزير ،أن المهرجان الثانى للتمور يستهدف االرتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط صناعة التمور
المصرية واالطالع على أجود أصناف التمور واألصناف النادرة منها ،إلى جانب تحديد المشكالت التي تواجه
إنتاج وتصنيع التمور ،ودراسة الحلول الناجحة لها ،وتشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور لرفع الكفاءات
المحلية في استهداف األسواق التصديرية ،وكذا عرض المنتجات الثانوية ،فضال عن تبادل الخبرات وتوثيق
الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل وخارج مصر حيث يشهد المهرجان هذا العام مشاركة
عدد من المشترين من عدد من الدول منها اندونسيا واالردن ،الفتا أنه سيتم خالل المهرجان عرض نتائج
كافة األنشطة التي تم تنفيذها منذ إنعقاد المهرجان األول للتمور خالل العام الماضي لدعم قطاع التمور وتقييم
أثر هذه األنشطة.

وأضاف قابيل ،أنه ايمانا ً بأهمية قطاع التمور والدور الكبير الذى من الممكن أن يلعبه في رفع مستوي
االقتصاد المصري ليس فقط علي الصعيد المحلي بل الدولي ايضاً ،تقوم الوزارة حاليا – من خالل
مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا واإلبتكار بالوزارة
 بتنفيذ عدد من المبادرات بهدف دعم هذا القطاع الهام والعمل علي النهوض واالرتقاء به حيث تم التعاون معمشروع  ،Farmer to Farmerوالذي يهدف الي دعم منتجين التمور في الدول النامية وذلك من خالل
إستقدام خبراء دوليين في مجاالت معامالت ما بعد الحصاد وتعبئة وتغليف وتسويق التمور وتم تقديم استشارات
فنية لعدد من مصانع التمور بمختلف المحافظات ،كما تم تنفيذ عدد من البرامج المتخصصة لتأهيل الكوادر
البشرية العاملة بهذا القطاع الواعد ،مع التركيزعلى نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة في
كافة عمليات انتاج وتصنيع التمور وزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي.
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وأرجع الوزير ،الزيادة التى حققتها صادرات التمور المصرية خالل هذا العام إلى التوصيات والنتائج الهامة
التى خرج بها المهرجان األول للتمور والذى اشتمل على ندوات فنية للوقوف على المشكالت التي تواجه
قطاع التمور وطرح الحلول العلمية التطبيقية لها والتي تم بالفعل االستفادة منها هذا العام وتطبيقها ،مؤكدا على
كافة الجهات المنظمة للمهرجان في استمرارعقد هذا المهرجان سنويا ً لزيادة الترويج للتمور المصرية حيث أن
اإلعداد له كان بمثابة عرض لجميع األنشطة لدعم القطاع علي مدار العام وقياس معدل التطوير لهذه
األنشطة والعمل علي عرض إنجازاتها بالمهرجان السنوي.

كما وجه وزير التجارة والصناعة ،خالل كلمته الشكر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات
العربية المتحدة ومؤسس "جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي" على دعم اإلمارات في
تنظيم المهرجان الثانى للتمور المصرية والذي يعد بمثابة إمتداد ألواصر التعاون البناء والمعهود بين البلدين
في كافة المجاالت التنموية ،كما قام بتوجيه الشكر لكافة الجهات المعنية التى قامت بتنظيم المهرجان وإخراجه
بهذه الصورة المشرفة والذى يجعله إنطالقة كبيرة جديدة ل قتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب
علي خريطة التنافسية العالمية.
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وزير الصناعة يفتتح مهرجان التمور الدولي الثاني بمطروح
الجمعة  28أكتوبر 2016

طارق قابيل ،وزير التجارة والصناعةتصوير  :سمير صادق
كتب :متولي سالم ,ياسمين كرم ,علي الشوكي

افتتح المهندس طارق قابيل  ،وزير التجارة والصناعة  ،باإلنابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي،
الجمعة ،المهرجان الثاني للتمور المصرية ،المنعقد بواحة سيوة بمحافظة مطروح  ،خالل الفترة
من  27إلى  29أكتوبر الجاري.
وأكد «قابيل»  ،خالل افتتاح المهرجان ،أن الوزارة قامت بتنظيم المهرجان بالتعاون مع جائزة
خليفة ا لدولية لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية
الصناعية «اليونيدو» ،ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة «الفاو» ،ووزارة الزراعة
واستصالح األراضي ،ومحافظتي مطروح والوادي الجديد ،وجمعية سيوه لتنمية المجتمع ،وعدد
من الجمعيات
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بمشاركة مصنعي ومصدري التمور من كافة أنحاء الجمهورية ،وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية
النخيل من األمراض واآلفات ،وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور.
وأوضح أن إقامة الدورة الثانية من المهرجان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تأكيد
على األهمية التي توليها الدولة لقطاع التمور ،الذي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة ،والذي تمتلك
فيه مصر فرصا ً تنافسية كبيرة ،ليس على المستوى اإلقليمي فحسب ،ولكن على المستوى الدولي.
وقال «قابيل» :إن « مصر تعد أكبر منتج للتمور على المستويين العالمي والعربي ،حيث يصل
حجم إنتاجنا من التمور نسبة  %18من إجمالي اإلنتاج العالمي للتمور ،و %23من اإلنتاج
العربي».
وأشار إلى حرص الوزارة على االرتقاء بالصادرات المصرية من التمور ،خاصة أن مصر
تصدر حوالي  %2.7فقط من جملة اإلنتاج ،بما يمثل  %4.6من حجم التجارة الدولية للتمور،
محتلة بذلك المركز التاسع من جملة العشر دول المصدرة للتمور بالعالم.
وأضاف «قابيل» :إن «الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير القطاعات الصناعية والتصديرية
الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة ،بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الصناعة
في الناتج المحلي اإلجمالي ،لتصل إلى  %23بحلول عام  ،2020بدال من  %17حاليا ،وهو
ما يضمن توفير  3ماليين فرصة عمل جديدة مع تحقيق زيادة بالصادرات السلعية المصرية
بنسبة  %10سنويا».
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أهالي سيوة يحتفلون بمهرجان التمور
الجمعة  28أكتوبر 2016

بدء فاعليات مهرجان التمور بمدينة سيوة 27 ،أكتوبر .2016تص
وير  :محمد السعيد
كتب :ميالد حنا زكي |

احتفلت واحة سيوة  ،أمس ،بالدورة الثانية لمهرجان التمور المصرية ،بعروض كشافة ،وفرق
رقص نوبي ،ورسمومات على شعار محافظة مطروح.
ويقام المهرجان برعاية جائزة خليفة الدولية لنخيل التمرواالبتكار الزراعي ،بالتعاون مع وزارة
التجارة والصناعة ،وشراكة كل من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ،ومنظمة األمم المتحدة
لألغذية والزراعة «الفاو» ،ومحافظة مطروح ،وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات ،بحضور
عدد من السفراء والشخصيات الدولية .
وتم توزيع جوائز الفئات الـ 12الخاصة بمسابقة مهرجان التمور ،حيث تبلغ قيمة جائزة كل فئة
منها  20ألف جنيه مصري ،تقدمها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
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سفير اإلمارات بمصر :مهرجات التمور دليل على قوة العالقة
مع القاهرة
الجمعة  28أكتوبر 2016

السيسي يستقبل سفير اإلمارات بالقاهرة  -صورة أرشيفيةتصوير  :آخرون
كتب :متولي سالم

قال جمعة مبارك ،سفير دولة اإلمارات بمصر ،إن إقامة مهرجان التمور للعام الثاني على التوالي
يؤكد مدى العالقات القوية بين مصر واإلمارات ،إضافة إلى إدراج سيوة كأول مدينة مصرية
في التراث الزراعي العالمي ،وحصولها على شهاده عالمية من منظمة األمم المتحدة لألغذية.
وأضاف «مبارك» ،خالل إطالق فاعليات المهرجان الدولي للتمور،أن المهرجان حقق نجاحا
كبيرا ،وأنه يجرى تطوير مصنع سيوة للتمور بمبلغ  ٥ماليين جنيه.
وحضر المهرجان اللواء عالء أبوزيد ،محافظ مطروح ،والمهندس طارق قابيل ،وزير التجارة
والصناعة ،ممثال عن رئيس الجمهورية ،وعصام فايد ،وزي
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مهرجان التمور يستضيف الخبير الدولي خوسيه رومينو فاليرو
لمكافحة «سوسة النخيل»
الجمعة  28أكتوبر 2016

تنافس بين أكبر الدول المنتجة على جوائز مهرجان التمورتصوير  :المصري اليوم
كتب :ميالد حنا زكي |

دعت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،الخبير الدولي خوسيه رومينو فاليرو،
المتخصص في مكافحة سوسة النخيل الحمراء  ،في إطار فعاليات المهرجان الثاني للتمور
المصرية بواحة سيوة ،والمقام في الفترة من  27إلى  29أكتوبر.
تأتي زيارة الخبير الدولي ضمن مكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،التي من خاللها قامت
85

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بتنظيم مهرجان التمور السنوية ليكون بمثابة
مهرجان جوائز وطنية سنوية ،بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ،ومحافظة مطروح،
وبشراكة كل من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» ،ومنظمة األمم المتحدة
لألغذية والزراعة «الفاو».
ويقام المهرجان في نسخته الثانية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ،نظرا لما لقطاع التمور
المصرية من أهمية خاصة في دعم االقتصاد القومي ،وهو األمر الذي يستتبعه االهتمام بمكافحة
اآلفاست التي تصيب التمور والنخيل بوجه خاص.
بالنسبة للخبير الدولي خوسيه روميرو فاليرو ستكون هذه هي الدراسة األولى التي يجريها على
تطبيق تقني ة الجذب والقتل ضمن خطط مكافحة سوسة النخيل الحمراء في مصر ،حيث لم يتم
عمل أي دراسات محلية أو دولية سابقة على استخدام هذا التكنيك في مكافحة اآلفة الخطيرة في
مصر.
ويأمل الخبير الدولي في أن تقنية الجذب والقتل سيكون لها دور إيجابي وفعال لتحسين عملية
التخلص الجماعي بواسطة مصائد الحشرات البالغة للسوسة في حقول مزارع نخيل التمر ،وبدون
أن يكون هناك أي أعباء أو تكلفة إضافية ،التي عادة ما يتم إضافتها عند تطبيق الخدمات الدورية
كتغيير مصائد الطعام والمياه ،والتي ترتبط بمصائد الهرمونات الغذائية التقليدية األخرى.
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أمين جائزة النخيل :المهرجان تأكيد على عمق العالقة بين
مصر واإلمارات
الجمعة  28أكتوبر 2016

الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية
محمد الجندى

أكد الدكتور عبدالوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعى أن إقامة الدورة الثانية
من المهرجان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ،تأتى لتؤكد عمق العالقات الثنائية بين مصر واإلمارات
والحرص المشترك من قيادتى البلدين نحو السعى من أجل التنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في القطاع
الزراعي في كل أرجاء الوطن العربى ،مؤكدا على حرص كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة ،والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى ووزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على متابعة الفعاليات واألنشطة التي يتبناها
المهرجان ،وكذا للخطة التي تسير عليها جائزة خليفة الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة بسيوة والنهوض
بقطاع نخيل التمر في مصر.
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ويقام المهرجان للعام الثاني على التوالي بسيوة بمحافظة مطروح تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس
الجمهورية وبحضور كل من اللواء عالء أبو زيد محافظ مطروح والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
ممثال عن رئيس الجمهورية ،وعصام فايد وزير الزراعة والمستشار الزراعى بوزارة شئون الرئاسة بدولة
اإلمارات والسفير جمعة سالم سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بمصر ،واللواء محمود عشماوى محافظ الوادى
الجديد أن المهرجان يتضمن عقد مؤتمر علمى بدأت فعالياته باألمس ويستمر لمدة ثالثة أيام تحت عنوان " التنمية
المستدامة لنخيل التمر ودور البحث العلمى والتكنولوجيا في تحقيقها " ،إضافة إلى فعاليات المهرجان والمتمثلة
في المعارض والعروض التراثية والفنية التي تشارك في تنظيمها الهيئات المختلفة ،وكذا المسابقة السنوية الخاصة
بالمهرجان والتي بلغ عدد المشاركين فيها  80مشتركا بزيادة بلغ قدرها  % 14عن العام الماضى.
ولفت خليفة إلى حرص جائزة نخيل التمر واالبتكار الزراعى على تقديم جوائز للفائزين بواقع  20ألف جنيه للفئة
الواحدة ،وبإجمالى  220ألف جنيه حيث تم استحداث فئتين من فئات المسابقة لهذا العام لتضم  12فئة تتعلق
بالنخيل والتمور زراعة وإنتاجا وتسويقا وتغليفا.
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عبد الوهاب زايد" :إهتمام إماراتي كبير إلنجاح المهرجان
والنهوض بقطاع نخيل التمر في مصر
الجمعة  28أكتوبر 2016

جانب من المهرجان
مطروح  -منى سالم

أكقققد القققدكتور عبقققد الوهقققاب زايقققد أمقققين عقققام جقققائزة خليفقققة الدوليقققة لنخيقققل التمقققر واإلبتكقققار الزراعقققي ،أن
إقامققة الققدورة الثانيققة مققن المهرجققان تحققت رعايققة الققرئيس عبققد الفتققاح السيسققي ،تققأتى لتؤكققد عمققق العالقققات
الثنائيققققة بققققين مصققققر واإلمققققارات والحققققرص المشققققترك مققققن قيققققادتى البلققققدين نحققققو السققققعي مققققن أجققققل التنميققققة
وتعزيققققققز أواصققققققر التعققققققاون المشققققققترك فققققققي القطققققققاع الزراعققققققي فققققققى كافققققققة أرجققققققاء الققققققوطن العربققققققى.
وأكقققد خقققالل اطقققالق فاعليقققات المهرجقققان القققدولى للتمقققور القققذي تقيمقققه دولقققة اإلمقققارات الشققققيقة للعقققام الثقققاني
علقققى التققققوالي بسقققيوة بمحافظققققة مطققققروح تحقققت رعايققققة القققرئيس عبققققد الفتققققاح السيسقققى رئققققيس الجمهوريققققة،
وبحضققققور كق ً
قققال مققققن اللققققواء عققققالء ابققققو زيققققد محققققافظ مطققققروح ،والمهنققققدس طققققارق قابيققققل وزيققققر التجققققارة
والصققققناعة ممققققثالً عققققن السققققيد رئققققيس الجمهوريققققة ،وعصققققام فايققققد وزيققققر الزراعققققة ،والمستشققققار الزراعققققي
بققققوزارة شققققئون الرئاسققققة بدولققققة اإلمققققارات ،والسققققفير جمعققققة سققققالم سققققفير دولققققة االمققققارات العربيققققة المتحققققدة
بمصققر ،واللققواء محمققود عشققماوي محققافظ الققوادى الجديققد ،علققى حققرص ً
كققال مققن الشققيخ منصققور بققن زايققد
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آل نهيققققان نائققققب رئققققيس مجلققققس الققققوزراء ووزيققققر شققققئون الرئاسققققة ،والشققققيخ نهيققققان بققققن مبققققارك آل نهيققققان،
رئققققيس مجلققققس أمنققققاء جققققائزة خليفققققة الدوليققققة لنخيققققل التمققققر واإلبتكققققار الزراعققققي ،ووزيققققر الثقافققققة والشققققباب
وتنميققققة المجتمققققع ،علققققى متابعققققة الفاعليققققات واألنشققققطة التققققى يتبناهققققا المهرجققققان ،وكققققذا للخطققققة التققققى تسققققير
عليهقققا جقققائزة خليفقققة الدوليقققة مقققن أجقققل تحقيقققق التنميقققة المسقققتدامة بسقققيوة والنهقققوض بقطقققاع نخيقققل التمقققر فقققى
مصقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققر.
وأضقققاف أن المهرجقققان يتضقققمن عققققد مقققؤتمر علمقققي بقققدأت فعالياتقققه بقققاألمس ويسقققتمر لمقققدة ثالثقققة أيقققام تحقققت
عنقققوان "التنميقققة المسقققتدامة لنخيقققل التمقققر ودور البحقققث العلمقققى والتكنولوجيقققا فقققى تحقيقهقققا" ،باإلضقققافة إلقققى
فعاليققققات المهرجققققان والمتمثلققققة فققققي المعققققارض والعققققروض التراثيققققة والفنيققققة التققققى تشققققارك فققققى تنظيمهققققا
الهيئققققات المختلفققققة ،وكققققذا المسققققابقة السققققنوية الخاصققققة بالمهرجققققان والتققققي بلققققغ عققققدد المشققققاركين فيهققققا 80
مشققققققققققققققققققققققتركا بزيققققققققققققققققققققققادة بلققققققققققققققققققققققغ قققققققققققققققققققققققدرها  % 14عققققققققققققققققققققققن العققققققققققققققققققققققام الماضققققققققققققققققققققققى.
وأشقققار إلقققى حقققرص جقققائزة خليفقققة لنخيقققل التمقققر واإلبتكقققار الزراعقققي علقققى تققققديم جقققوائز للفقققائزين بواققققع
عشققققرون ألققققف جنيققققه للفئققققة الواحققققدة وبإجمققققالي  220ألققققف جنيققققه ،حيققققث تققققم إسققققتحداث فئتققققين مققققن فئققققات
المسابقة لهذا العام لتضم  12فئة تتعلق بالنخيل والتمور زراعة و إنتا ًجا وتسويقًا وتغليفًا.
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أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر :نسعى لزراعته في
مصر كلها
الجمعة  28أكتوبر 2016

بدء فاعليات مهرجان التمور بمدينة سيوة 27 ،أكتوبر .2016تصوير  :محمد السعيد
| كتب :ميالد حنا زكي

قال الدكتور عبدالوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات،
في المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة  ،إن «مشاركة هذا العدد الكبير وقطعهم مسافة كبيرة من جميع
المحافظات المصرية للمشاركة في المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة ،الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر واالبتكار الزراعى بدولة اإلمارات ،بمشاركة وزراء التجارة والصناعة ،هو محبة الستكمال الشجرة
المباركة في الود لمصر ،وسعي لالرتقاء بصناعة وزراعة النخيل ،ليس فقط في سيوة وإنما في جميع أنحاء
الجمهورية».
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وأوضح «زايد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ،إن «جمهورية مصر العريية هي الوطن العربي،
والتعاون المشترك في الزراعة هو من أهداف دولتنا ،وكانت من أهم أهدافنا أن تأتي الجائزة إلى منطقة سيوة
وتقترب من المزارعين لتنمية صناعة وزراعة التمور بالمدينة» ،الفتا إلى أن هناك استمرارية لهذا المهرجان في
مدينة سيوة ومزيد من التعاون مع جميع الخبراء والوزراء المصريين للتطوير.
وأشار إلى أن من ضمن مخرجات هذا المهرجان هو إستراتيجية لصناعة وزراعة النخيل في جميع إنحاء
الجمهورية المصرية ،وليس سيوة فقط ،وهذا يعني برنامج وطني يضم كل ما يهم صناعة النخيل ،لالبتكار وزراعة
ومحاربة اآلفات ،وهذا لم يمنع أن يكون هناك نشاطات في أماكن أخرى».
وتابع «زايد»« :كل سنة يقدم المهرجان توصيات ومن أمثلة توصيات العام الماضى أن يكون المهرجان سنويا،
وقد كانت مشكلة واحة سيوة الرئيسية هو مصنع التمور وخالل سنة تم تشغيل وإعادة تهيئة المصنع للعمل ،وسوف
نقرر في هذا المهرجان وصيتين أو ثالثة سوف نقوم بتطبيقهم ،وال يعني أن الوصيتين سوف يكونا لسيوة».
أما عن االتفاقيات التي تم توقيعها ،يقول «زايد»« :األولي بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية «يونيدو» ،والثانية بين التجارة والصناعة ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة «الفاو»،
وتشمل زراعة التمور والنخيل في كل أنحاء الجمهورية ،وهكذا بدأنا بزراعة النواة وبدأت تنبت في كل مصر»،
مشيرا إلى استقدام خبراء دوليين لمعالجة المشاكل التي تقابل جميع المزارعين للنهوض بزراعة النخيل في كل
مصر.
وأكد «زايد» استمرارية المهرجان في مدينة سيوة ،قائال« :الجميع يرى ما تشهده اآلن مدينة سيوة من إقبال
سياحي كبير ونهضة قادمة في صناعة وزراعة النخيل ،ولكن من الممكن أن يشمل البرنامج تنفيذ خطط في
محافظات أخرى».
ولفت إلى أول زيارة لمدينة سيوة وكيف كانت قائال« :عقدنا اجتماعا مع أصحاب الفنادق لقياس قدرتهم على
استقبال الزوار ،واآلن اتحدى أي شخص إذا استطاع إيجاد غرفة لمدة ستة أشهر قبل وبعد المهرجان».
يذكر أن فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية انطلقت بواحة سيوة يوم الخميس 27أكتوبر ،وتستمر حتى
.29
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وزير الزراعة %18 :من النخيل العالمي في مصر
الجمعة  28أكتوبر 2016

عصام فايد ،وزير الزراعة  -صورة أرشيفيةتصوير  :آخرون
كتب :متولي سالم

أكد الدكتور عصام فايد  ،وزير الزراعة واستصالح األراضي ،أن الوزارة تستكمل خطتها إلحداث تنمية شاملة
بواحة سيوة ،والتوسع في زراعات النخيل بها ،نظرا ً ألهميتها االستراتيجية ،والمساهمة في رفع مستوى معيشة
سكانها.
وأشار إلى أن خطة تنمية واحة سيوة تستهدف تحويلها إلى مقصد زراعي دولي هام لمنتجات التمور ،بحيث تكون
ماركة عالمية مسجلة عالية الجودة ،موض ًحا أن هذا المهرجان يعد فرصة جيدة لتدشين مصنع تمور سيوة ،الذي
توقف عن العمل منذ عام .2005
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وحضر الوزير إطالق فعاليات المهرجان الدولي للتمور ،الذي تقيمه دولة اإلمارات الشقيقة للعام الثاني على
التوالي بسيوة بمحافظة مطروح ،تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ،وبحضور كل من اللواء عالء أبوزيد،
محافظ مطروح ،والمهندس طارق قابيل ،وزير التجارة والصناعة ،ممثال عن الرئيس ،والدكتور عبدالوهاب زايد،
أمين عام جائزة آل خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي ،والمستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة
بدولة اإلمارات ،والسفير جمعة سالم ،سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة بمصر ،واللواء محمود عشماوي،
محافظ الوادي الجديد.
وأكد وجود حوالي  12.3مليون نخلة بمصر تمثل  %18من تعداد النخيل العالمي ،و %14من تعداد النخيل في
الوطن العربي ،منزرعة على مساحة تبلغ حوالي  90ألف فدان.
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وزيررررر الصررررناعة يفتررررتح أعمررررال المهرجرررران الثررررانى للتمررررور
المصرية بواحة سيوة
الجمعة  28أكتوبر 2016

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتبت-سناء عالم-:

افتتح اليوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المهرجان الثانى للتمور المصرية والمنعقد بواحة سيوة
بمحافظة مطروح خالل الفترة من  29 -27أكتوبر الجارى  ،باالنابة عن رئيس الجمهورية .
وقد شارك فى مراسم اإلفتتاح كل من د .عصام فايد وزير الزراعة واستصالح االراضى ،و جمعة مبارك جمعة
سالم الجنيبى سفير دولة االمارات العربية المتحدة بمصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ،ود .عبد
الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمرو اإلبتكار الزراعى ،واللواء عالء أبو زيد محافظ مطروح،
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واللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد ،جيوفانا سجيلى مدير المكتب االقليمى لمنظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالقاهرة ،ود .حسين جادين المدير االقليمى لمنظمة االغذية والزراعة (الفاو) بالقاهرة،
إلى جانب عدد من ممثلى الوزرات والهيئات الحكومية المختلفة.

وينظم المهرجان وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو)
ووزارة الزراعة واستصالح األراضي ومحافظتي مطروح والوادي الجديد وجمعية سيوه لتنمية المجتمع وعدد
من الجمعيات األهلية بمشاركة مصنعي ومصدرى التمور من كافة أنحاء الجمهورية ،وخبراء زراعة وإنتاج
ووقاية النخيل من األمراض واألفات ،وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور.
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برعايرررة السيسررري وال نهيررران  :االفتتررراح الرسرررمي لمهرجررران
التمرررررررور المصررررررررية بسررررررريوة بحضرررررررور وزيرررررررر الصرررررررناعة
والتجارة ومحافظ مطروح
الجمعة  28أكتوبر 2016

مطروح  -منى سالم

تشققققققهد واحققققققة سققققققيوة اليققققققوم الجمعققققققة وقققققققائع االفتتققققققاح الرسققققققمي لمهرجققققققان التمققققققور المصققققققرية لعامققققققه
الثقققققاني علقققققى التقققققوالي ،تحقققققت رعايقققققة رئقققققيس الجمهوريقققققة القققققرئيس عبقققققد الفتقققققاح السيسقققققي و بمكرمقققققة
مققققققن سققققققمو الشققققققيخ منصققققققور بققققققن زايققققققد ال نهيققققققان ،وبحضققققققور وزيققققققر الصققققققناعة والتجققققققارة المهنققققققدس
طقققققارق قابيقققققل واللقققققواء عقققققالء أبقققققو زيقققققد محقققققافظ مطقققققروح  ،ولفيقققققف مقققققن ممثلقققققي القققققوزرات والهيئقققققات
الحكوميققققققة المختلفققققققة ،وذلققققققك بمقققققققر القريققققققة االوليمبيققققققة بالواحققققققة بققققققن زايققققققد آل نهيققققققان ،نائققققققب رئققققققيس
مجلققققققققققققس الققققققققققققوزراء وزيققققققققققققر شققققققققققققئون الرئاسققققققققققققة بدولققققققققققققة األمققققققققققققارات العربيققققققققققققة المتحققققققققققققدة.
وكانققققققت وقققققققائع المققققققؤتمر العلمققققققي الققققققذي يقققققققام علققققققى هققققققامش المهرجققققققان قققققققد بققققققدأت فعالياتققققققه امققققققس
الخمقققققيس وتسقققققتمر لمقققققدة ثالثقققققة أيقققققام تحقققققت عنقققققوان "التنميقققققة المسقققققتدامة لنخيقققققل التمقققققر ودور البحقققققث
العلمقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققى والتكنولوجيقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا فقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققى تحقيقهقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا".
فضققققققالً عققققققن الفعاليققققققات العديققققققدة للمهرجققققققان والمتمثلققققققة فققققققي المعققققققارض والعققققققروض التراثيققققققة والفنيققققققة
المختلفققققققة التققققققي تشققققققارك فققققققي تنظيمهققققققا العديققققققد مققققققن الهيئققققققات المختلفققققققة ،وكققققققذلك المسققققققابقة السققققققنوية
الخاصققققققة بالمهرجققققققان والتققققققي تحتققققققوي علققققققى إثنتققققققي عشققققققرة فئققققققة وثيقققققققة الصققققققلة بالنخيققققققل والتمققققققور
زراعقققققة وإنتا ًجقققققا وتسقققققويقا وتغليفًقققققا ،حيقققققث تقققققم إسقققققتحداث فئتقققققين مقققققن فئقققققات المسقققققابقة لهقققققذا العقققققام ،و
تبلقققققغ قيمقققققة الجقققققائزة فقققققى كقققققل فئقققققة مقققققن فئقققققات المسقققققابقة عشقققققرون ألقققققف جنيقققققه مصقققققري مقدمقققققة مقققققن
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جقققققققائزة خليفقققققققة لنخيقققققققل التمقققققققر واإلبتكقققققققار الزراعقققققققي بإجمقققققققالى  220ألقققققققف جنيقققققققه كقيمقققققققة للجقققققققوائز
المقدمقققققة مقققققن جقققققائزة خليفقققققة لنخيقققققل التمقققققر واإلبتكقققققار الزراعقققققى ،حيقققققث بلقققققغ عقققققدد المشقققققاركين فقققققي
المسقققققققابقة  80مشقققققققتركا بزيقققققققادة فقققققققي أعقققققققداد المتققققققققدمين للمسقققققققابقة بلقققققققغ ققققققققدرها  % 14عقققققققن العقققققققام
الماضقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققي.
كمققققققققا تتضققققققققمن فعاليققققققققات المهرجققققققققان إحتفاليققققققققات باإلنجققققققققازات التققققققققي جسققققققققدت تنفيققققققققذ توصققققققققيات
المهرجقققققان فقققققي عامقققققه األول  ،وعلقققققى راسقققققها إعقققققادة تشقققققغيل مصقققققنع التمقققققور بسقققققيوة بعقققققد توققققققف دام
لعققققققدة سققققققنوات ،وكققققققذا متابعققققققة تسققققققجيل مدينققققققة سققققققيوة ضققققققمن قائمققققققة المققققققدن الحاصققققققلة علققققققى شققققققهادة
"جيقققققاس" وهقققققي الشقققققهادة التقققققى تمنحهقققققا الفقققققاو للمقققققدن ذات القققققنظم الزراعقققققة التقليديقققققة والتقققققي تعقققققد إرثًقققققا
إنسققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققانيًا ها ًمققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا.
الجقققققققدير بالقققققققذكر ان تنظقققققققيم هقققققققذا المهرجقققققققان ققققققققد جقققققققاء بتعليمقققققققات وتوجيهقققققققات مقققققققن سقققققققمو الشقققققققيخ
منصققققققور بققققققن زايققققققد آل نهيققققققان لجققققققائزة خليفققققققة الدوليققققققة لنخيققققققل التمققققققر واإلبتكققققققار الزراعققققققى ،ليصققققققبح
هقققققققذا المهرجقققققققان هقققققققو األول القققققققذي تخقققققققرج بقققققققه جقققققققائزة خليفقققققققة الدوليقققققققة لنخيقققققققل التمقققققققر واإلبتكقققققققار
الزراعققققققي مققققققن حققققققدود دولققققققة األمققققققارات العربيققققققة المتحققققققدة إلققققققى الققققققوطن العربققققققي لتكققققققون جمهوريققققققة
مصققققققر العربيققققققة هقققققققي المحطققققققة األولققققققى لهقققققققا بالتعققققققاون مققققققع وزارة التجقققققققارة والصققققققناعة المصقققققققرية
وشقققققراكة كقققققل مقققققن منظمقققققة األمقققققم المتحقققققدة للتنميقققققة الصقققققناعية "اليونيقققققدو" و منظمقققققة األمقققققم المتحقققققدة
لألغذيققققققة و الزراعقققققققة "الفققققققاو" ،ومحافظقققققققة مطققققققروح بمشقققققققاركة مصققققققنعي و مصقققققققدري التمققققققور مقققققققن
كافقققققققة أنحقققققققاء الجمهوريقققققققة ،إلقققققققى جانقققققققب خبقققققققراء زراعقققققققة وإنتقققققققاج ووقايقققققققة النخيقققققققل مقققققققن األفقققققققات
واألمققققققراض ولفيققققققف مققققققن المققققققزراعين المختصققققققين بزراعققققققة النخيققققققل وتصققققققنيع التمققققققور وعققققققدد مققققققن
القققققققوزارات والهيئقققققققات الحكوميقققققققة والمؤسسقققققققات العلميقققققققة والبحثيقققققققة والمنظمقققققققات والهيئقققققققات الدوليقققققققة
المعنية بنخيل التمر والزراعة.
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عبد الوهاب زايد" :إهتمام إماراتي كبير إلنجاح المهرجان
والنهوض بقطاع نخيل التمر في مصر
الجمعة  28أكتوبر 2016
الجمعة  06:17 - 10-28م

جانب من المهرجان
مطروح  -منى سالم

أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي ،أن إقامة الدورة
الثانية من المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السققققققيسققققققي ،تأتى لتؤكد عمق العالقات الثنائية بين مصققققققر
واإلمارات والحرص المشققترك من قيادتى البلدين نحو السققعي من أجل التنمية وتعزيز أواصققر التعاون المشققترك
فققققققققي القققققققققققققققققطققققققققاع الققققققققزراعققققققققي فققققققققى كققققققققافققققققققة أرجققققققققاء الققققققققوطققققققققن الققققققققعققققققققربققققققققى.
وأكد خالل اطالق فاعليات المهرجان الدولى للتمور الذي تقيمه دولة اإلمارات الشققققققيقة للعام الثاني على التوالي
بسقققيوة بمحافظة مطروح تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السقققيسقققى رئيس الجمهورية ،وبحضقققور ً
كال من اللواء
عالء ابو ز يد م حافظ مطروح ،والمه ندس طارق قاب يل وزير الت جارة والصققققققق نا عة ممثالً عن السققققققق يد رئيس
الجمهورية ،وع صام فايد وزير الزراعة ،والم ست شار الزراعي بوزارة شئون الرئا سة بدولة اإلمارات ،وال سفير
جمعة سققالم سققفير دولة االمارات العربية المتحدة بمصققر ،واللواء محمود عشققماوي محافظ الوادى الجديد ،على
حرص ً
كال من الشقققيخ منصقققور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شقققئون الرئاسقققة ،والشقققيخ
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نه يان بن م بارك آل نه يان ،رئيس مجلس أم ناء جائزة خلي فة ا لدول ية لنخ يل التمر واإلبت كار الزراعي ،ووزير
الثقافة وال شباب وتنمية المجتمع ،على متابعة الفاعليات واألن شطة التى يتبناها المهرجان ،وكذا للخطة التى ت سير
عليها جائزة خليفة الدولية من أجل تحقيق التنمية المسققققققتدامة بسققققققيوة والنهوض بقطاع نخيل التمر فى مصققققققر.
وأ ضقققققاف أن المهرجان يتضقققققمن عقد مؤتمر علمي بدأت فعالياته باألمس ويسقققققتمر لمدة ثالثة أيام تحت عنوان
"التنمية المسقققتدامة لنخيل التمر ودور البحث العلمى والتكنولوجيا فى تحقيقها" ،باإلضقققافة إلى فعاليات المهرجان
والمتمثلة في المعارض والعروض التراثية والفنية التى تشقققققققارك فى تنظيمها الهيئات المختلفة ،وكذا المسقققققققابقة
السققققنوية الخاصققققة بالمهرجان والتي بلغ عدد المشققققاركين فيها  80مشققققتركا بزيادة بلغ قدرها  % 14عن العام
الققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققمققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققاضققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققى.
وأشققققار إلى حرص جائزة خليفة لنخيل التمر واإلبتكار الزراعي على تقديم جوائز للفائزين بواقع عشققققرون ألف
جنيه للفئة الواحدة وبإجمالي  220ألف جنيه ،حيث تم إستحداث فئتين من فئات المسابقة لهذا العام لتضم  12فئة
تتعلق بالنخيل والتمور زراعة و إنتا ًجا وتسويقًا وتغليفًا.
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باإلسماء :توزيع جوائز الفئات اإلثنى عشر الخاصة بمهرجان
التمور الثاني في سيوة
الجمعة  28أكتوبر 2016

مهرجان التمور الثاني في سيوة
محمد محمود

احتفلت ،اليوم الجمعة ،مدينة وواحة سيوة باإلفتتاح الرسمي للدورة الثانية لمهرجان التمور المصرية برعاية
الرئيس عبد الفتاح السيسى ،وبتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار الزراعى بالتعاون مع وزارة
التجارة والصناعة وشراكة كل من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" ومنظمة األمم المتحدة
لألغذية والزراعة "الفاو" ومحافظة مطروح وعدد من ممثلى الوزارات والهيئات وحضور عدد من السفراء
والشخصيات الهامة الدولية ،حيث تم توزيع جوائز الفئات اإلثنى عشر الخاصة بمسابقة مهرجان التمور حيث
تبلغ قيمة جائزة كل فئة منها ؛عشرون ألف جنيه مصرى تقدمها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واإلبتكار
الزراعى بإجمالى بلغ  220ألف جنيه مصرى ،وتضم الفئات اإلثنى عشر:
فئة أفضل مزارع منتج لصنف تمور سيوي "صعيدي"
وفاز بها حامد السعيد محمد
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الفئة الثانية فئة أفضل بحث مقدم لتطوير زراعات النخيل وتقنيات التمور
وفاز بها الدكتورة إيمان محمد
الفئة الثالثة فئة أفضل نموذج لمنتج فلكلورى من المادة السليولوزية لنخيل التمر
وفاز بها حسين محمد حسين
الفئة الرابعة فئة أفضل مزارع نخيل يقتنى أصنافا متعددة من نخيل التمر
وفاز بها يوسف احمد عدول
الفئة الخامسة فئة أفضل تقنيات مستخدمة
وفاز بها مهدي بالل محمد بالل
الفئة السادسة فئة أفضل زراعة عضوية مطبقة مع اإلستفادة من المخلفات
وفاز بها إبراهيم علي يوسف محمد
الفئة السابعة فئة أفضل منتج من التمور
وفاز بها مصطفي يوسف أحمد
الفئة الثامنة فئة أفضل مصنع وبيت لتعبئة التمور
وفاز بها شركة المتوكل
الفئة التاسعة فئة أفضل عبوات تغليف وتعبئة للتمور
وفاز بها محمد شريف السيوي
الفئة العاشرة فئة أفضل شخصية خدمت واحة سيوة والواحات الغربية
وفاز بها حجبت الجائزة
الفئة الحادية عشر فئة التمور الفاخرة وتضم ثالثة جوائز ؛ الجائزة األولى وقدرها خمسة آالف جنيه
وفاز بها يوسف إبراهيم محمد
الجائزة الثانية وقدرها ثالثة آالف جنيه
وفاز بها يوسف أحمد سالمة
الجائزة الثالثة وقدرها إلفى جنيه
و فاز بها عبد

عمر عبد

الفئة الثانية عشر وهى فئة الحى البيئى وتضم ثالثة جوائز ؛ الجائزة الولى وقدرها خمسة آالف جنيه
وفاز بها إبراهيم عبد لقادر محمد (حي تايا)
والجائزة الثانية وقدرها ثالثة آالف جنيه
وفاز بها معروف أحمد معروف ( حي تايا الكبير)
والجائزة الثالثة وقدرها ألفى جنيه
وفاز بها أحمد محمد بالي ( حي أبوبكر الصديق)
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غدا السبت:ختام فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية
الجمعة  28أكتوبر 2016

تختتم ،غدا السبت فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة بمحافظة مطروح ،والمقام تحت رعاية الرئيس
عبد الفتاح السيسى ،والشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة بدولة
األمارات العربية المتحدة.
كما يقام غدا السبت المهرجان الختامي لتصفيات مسابقتي دوري المسرح المدرسي واإللقاء على مستوى
الجمهورية ،والتى تستمر ثالثة أيام على مسرح اتحاد الطالب بالعجوزة ،تحت رعاية وزير الثقافة حلمي النمنم
ووزير التربية والتعليم الدكتور الهاللي الشربيني
كتبت :منى فرج
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أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر :مصر هي الوطن
العربي
السبت  29أكتوبر 2016

صورة أرشيفيةتصوير  :رويترز
كتب :ميالد حنا زكي

قال الدكتور عبدالوهاب زايد ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات ،في
المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة ،إن «مشاركة هذا العدد الكبير وقطعهم مسافة كبيرة من جميع المحافظات
المصرية للمشاركة في المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة ،الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
واالبتكار الزراعي بدولة اإلمارات ،بمشاركة وزراء التجارة والصناعة ،هو محبة الستكمال الشجرة المباركة في
الود لمصر ،وسعي لالرتقاء بصناعة وزراعة النخيل ،ليس فقط في سيوة وإنما في جميع أنحاء الجمهورية».
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وأوضح «زايد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ،أن «جمهورية مصر العريية هي الوطن العربي،
والتعاون المشترك في الزراعة هو من أهداف دولتنا ،وكانت من أهم أهدافنا أن تأتي الجائزة إلى منطقة سيوة
وتقترب من المزارعين لتنمية صناعة وزراعة التمور بالمدينة» ،الفتا إلى أن هناك استمرارية لهذا المهرجان في
مدينة سيوة ومزيد من التعاون مع جميع الخبراء والوزراء المصريين للتطوير.
وأشار إلى أن من ضمن مخرجات هذا المهرجان هو إستراتيجية لصناعة وزراعة النخيل في جميع إنحاء
الجمهورية المصرية ،وليس سيوة فقط ،وهذا يعني برنامج وطني يضم كل ما يهم صناعة النخيل ،لالبتكار وزراعة
ومحاربة اآلفات ،وهذا لم يمنع أن يكون هناك نشاطات في أماكن أخرى».
وتابع «زايد» « :كل سنة يقدم المهرجان توصيات ومن أمثلة توصيات العام الماضى أن يكون المهرجان سنويا،
وقد كانت مشكلة واحة سيوة الرئيسية هو مصنع التمور وخالل سنة تم تشغيل وإعادة تهيئة المصنع للعمل ،وسوف
نقرر في هذا المهرجان وصيتين أو ثالثة سوف نقوم بتطبيقهم ،وال يعني أن الوصيتين سوف يكونا لسيوة».
أما عن االتفاقيات التي تم توقيعها ،يقول «زايد»« :األولي بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية «يونيدو» ،والثانية بين التجارة والصناعة ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة «الفاو»،
وتشمل زراعة التمور والنخيل في كل أنحاء الجمهورية ،وهكذا بدأنا بزراعة النواة وبدأت تنبت في كل مصر»،
مشيرا إلى استقدام خبراء دوليين لمعالجة المشاكل التي تقابل جميع المزارعين للنهوض بزراعة النخيل في كل
ً
مصر.
وأكد «زايد» استمرارية المهرجان في مدينة سيوة ،قائال« :الجميع يرى ما تشهده اآلن مدينة سيوة من إقبال
سياحي كبير ونهضة قادمة في صناعة وزراعة النخيل ،ولكن من الممكن أن يشمل البرنامج تنفيذ خطط في
محافظات أخرى».
ولفت إلى أول زيارة لمدينة سيوة وكيف كانت قائال« :عقدنا اجتماعا مع أصحاب الفنادق لقياس قدرتهم على
استقبال الزوار ،واآلن اتحدى أي شخص إذا استطاع إيجاد غرفة لمدة ستة أشهر قبل وبعد المهرجان».
يذكر أن فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية انطلقت بواحة سيوة يوم الخميس  27أكتوبر ،وتستمر حتى
.29
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افتتاح مهرجان التمور المصرية و"زغروتة مصرية" تنطلق
فرحا بسيوة
السبت  29أكتوبر 2016

إدراج سيوة ضمن المدن ذات النظم التراثية الزراعية العالمية
إحتفلت أمس مدينة و واحة سيوة باإلفتتاح الرسمى للدورة الثانية لمهرجان التمور المصرية برعاية فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسى  ،و بتنظيم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى بالتعاون مع وزارة التجارة
والصناعة و شراكة كل من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ” يونيدو” و منظمة األمم المتحدة لألغذية و
الزراعة ” الفاو ” و محافظة مطروح  ،حضر حفل اإلفتتاح الرسمى كل من معالى وزير التجارة والصناعة نائبا
عن السيد رئيس الجمهورية المهندس /طارق قابيل  ،و معالى وزير الزراعة و إستصالح األراضى الدكتور/
عصام فايد  ،و سعادة سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة المهندس  /جمعة مبارك الجنيبى ،و سيادة اللواء/عالء
أبو زيد  ،محافظ مطروح  ،و سيادة اللواء  /محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد .
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حيث تم إعالن جوائز المهرجان من خالل الفئات اإلثنى عشر الخاصة بمسابقة مهرجان التمور تقدمها جائزة
خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى بإجمالى بلغ  220ألف جنيه مصرى ،و تضم الفئات اإلثنى عشر:
فئة أفضل مزارع منتج لصنف تمور سيوى “صعيدى”
وفاز بها  /حامد السعيد محمد
الفئة الثانية  /فئة أفضل بحث مقدم لتطوير زراعات النخيل و تقنيات التمور
وفازت بها  /الدكتورة إيمان محمد عبد
الفئة الثالثة  /فئة أفضل نموذج لمنتج فلكلورى من المادة السليولوزية لنخيل التمر
وفاز بها  /حسين محمد حسين
الفئة الرابعة  /فئة أفضل مزارع نخيل يقتنى أصنافا متعددة من نخيل التمر
وفاز بها /يوسف أحمد محمد عدول
الفئة الخامسة  /فئة أفضل تقنيات مستخدمة
وفاز بها  /إبراهيم على يوسف محمد
الفئة السادسة  /فئة أفضل زراعة عضوية مطبقة مع اإلستفادة من المخلفات
وفاز بها  /مهدى بالل محمد
الفئة السابعة  /فئة أفضل منتج من التمور
وفاز بها  /مصطفى يوسف أحمد
الفئة الثامنة  /فئة أفضل مصنع و بيت لتعبئة التمور
وفاز بها  /مصنع المتوكل للتمور والحاصالت الزراعية
الفئة التاسعة  /فئة أفضل عبوات تغليف و تعبئة للتمور
وفاز بها  /محمد الشريف السنوسى على
الفئة العاشرة  /فئة أفضل شخصية خدمت واحة سيوة و الواحات الغربية
و تم حجب جائزتها هذا العام
الفئة الحادية عشر  /فئة التمور الفاخرة و تضم ثالثة جوائز ؛ الجائزة األولى و قدرها خمسة آالف جنيه
وفاز بها  /يوسف إبراهيم محمد
الجائزة الثانية و قدرها ثالثة آالف جنيه
و فاز بها  /يوسف أحمد سالمة
الجائزة الثالثة و قدرها إلفى جنيه
و فاز بها  /عبد عمر عبد
107

الفئة الثانية عشر  /و هى فئة الحى البيئى و تضم ثالثة جوائز ؛ الجائزة الولى و قدرها خمسة آالف جنيه
و فاز بها  /إبراهيم عبد القادر محمد
والجائزة الثانية و قدرها ثالثة آالف جنيه
وفاز بها /معرف أحمد معرف
و الجائزة الثالثة و قدرها ألفى جنيه
و فاز بها  /أحمد محمد محمد بالى

حيث بدأ الحفل بكلمات ألقاها أهالى سيوة عبروا خاللها عن روح أكتوبر المجيدة و التى تمتد عبر إحتفاالت سيوة
باعياد السياحة والحصاد و تستمر خالل مهرجان التمور المصرية  ،تال ذلك كلمة ألقاها السيد اللواء عالء أبو
زيد محافظ مطروح  ،أعقبه كلمة سعادة السفير المهندس جمعة الجنيبى  ،سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة
عن األمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى و التى أكد فيها على مكرمة سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان  ،نائب رئيس مجلس الوزراء  ،وزير شئوون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة
و التى تؤكد على عمق العالقات الطيبة بين البلدين كما أكد على الثقة الكبيرة التي أوالها لنا صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة حفظه  ،وكذلك ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ،من أجل العمل سويا ً لتطوير وتنمية قطاع التمور بجمهورية مصر
العربية ،الهدف الرئيسي من عقد المهرجان  ،و نقل خاللها تحيات سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،رئيس
مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمرو اإلبتكار الزراعى  ،وزير الثقافة و تنمية المعرفة  ،وتهاني سموه
لكم بإفتتاح الدورة الثانية لمهرجان التمور المصرية بسيوة ،وتقديره لجهودكم في أن يأتي اإلحتفال مكلالً بأحداث
هامة تغير خريطة التمور في مصر وتعيد صياغة قطاع نخيل التمر بشكل عام ،وترسم أبعادا ً جديدة عالمية لمدينة
ومحمية سيوة الزراعية .ففي هذا العام نشهد افتتاح مصنع التمور بسيوة وهو المصنع الذي نجحت جائزة خليفة
الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي بتشغيله بعد توقف دام عشر سنوات وبتكلفة بلغت حوالي خمسة ماليين
جنيه ،ليعمل المصنع وفق خطة إنتاجية طموحة ليصل إنتاجه النهائي إلى ثالثة االف طن سنويا ً من التمور صنف
السيوي  ،و أعلن خاللها عن إدراج النظام الزراعى بسيوة ضمن نظام التراث الزراعى العالمى  ،و فور اإلنتهاء
من هذا اإلعالن دوت القاعة الكبيرة للمهرجان ب” زغروتة مصرية ” فرحا بإدراج سيوة ضمن المدن ذات النظم
التراثية الزراعية العالمية ،حيث قام كل من السيد حسين جادين ممثل الفاو لدى جمهورية مصر العربية  ،و
الدكتورعبد الوهاب زايد  ،األمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى  ،بتسليم الشهادة إلى
معالى وزير الزراعة و اإلستصالح األراضى الدكتور عصام فايد  ،وسط تصفيق الجمهور و الحضور؛كما ألقى
معالى الوزير المهندس طارق قابيل  ،وزير التجارة والصناعة كلمته  ،و كان المهندس طارق قابيل وزير التجارة
و الصناعة قد أعلن فى فترة سابقة عن تبنى الوزراة إلستراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة التمور و زيادة قدراتها
التنافسية بهدف زيادة معدالت التصدير من  38ألف طن إلى  120ألف طن سنويا خالل الخمس سنوات المقبلة.
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و أضاف سيادته  :إن إقامة المهرجان الثانى للتمور المصرية يأتى إستكماال للنجاح الذى حققه المهرجان األول
حيث نجح فى تسليط الضوء على أهمية قطاع التمور المصرية بإعتباره إحدى القطاعات التصديرية الواعدة  ،و
تقوم وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ عدد من البرامج لتطوير قطاع التمور من خالل مركز تكنولوجيا الصناعات
الغذائية و التصنيع الزراعى التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا و اإلبتكار بالوزارة .
من جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب زايد  ،أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى على”
أن إعادة تشغيل مصنع التمور بسيوة إنما هو نتاج عام كامل من الجهد و التعاون ما بين جائزة خليفة الدولية لنخيل
التمر و اإلبتكار الزراعى و بين محافظة مطروح  ،حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظ مطروح و بين
الجائزة بمقتضاها تم تسليم مصنع التمور ألمانة الجائزة التى عملت على إستجالب الخبرات العلمية لتشغيله و
المعدات الالزمة لخطوط اإلنتاج الرئيسية به  ،و شهد على توقيع البروتوكول سمو الشيخ نهيان مبارك آل نهيان
 ،رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و اإلبتكار الزراعى  ،وزير الثقافة و تنمية المعرفة ” و
أكمل قائال  ” :نعمل على أن تكون كل فعاليات المهرجان أنعكاسا صادقا لمكرمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل
نهيان  ،نائب رئيس مجلس الوزراء  ،وزير شئون الرئاسة بدولة اإلمارات العربية المتحدة  ،و هو ما يتضح جليا
من خالل المسابقة الخاصة بالمهرجان و التى يتم تحكيمها بطريقة علمية تحمل المصداقية مما ادى إلى زيادة
اإلقبال على المشاركة بها هذا العام”.
و ضمن وقائع حفل اإلفتتاح تم توقيع إتفاقيتى تعاون ما بين وزارتى التجارة و الصناعة  ،و الزراعة و بين منظمة
األمم المتحدة للتنمية الصناعية حول تطوير قطاع التمور بمصر  ،و بين الوزارتين و الفاو بشأن تطوير سلسلة
القيمة المضافة للتمور فى مصر .
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سيوة قبلة التمور في العالم
السبت  29أكتوبر 2016
صالح زلط مطروح عاطف المجعاوي

افتقققتح المهنقققدس طقققارق قابيقققل وزيقققر التجقققارة والصقققناعة أمقققس المهرجقققان الثقققاني للتمقققور المصقققرية والمنعققققد
والققققققققققققققققققذي بققققققققققققققققققدأ فعالياتققققققققققققققققققه امققققققققققققققققققس بواحققققققققققققققققققة سققققققققققققققققققيوة بمحافظققققققققققققققققققة مطققققققققققققققققققروح.
وقققققال :إن الققققوزارة تنفققققذ خطققققة شققققاملة لتطققققوير القطاعققققات الصققققناعية والتصققققديرية الواعققققدة التققققي تمتلققققك
مصققر فيهققا مزايققا تنافسققية كبيققرة بمققا يسققهم فققي زيققادة مسققاهمة قطققاع الصققناعة فققي النققاتج المحلققي اإلجمققالي
لتصقققل إلقققي %23بحلقققول عقققام 2020بقققدال مقققن %17حاليقققا وهقققو مقققا يضقققمن تقققوفير 3ماليقققين فرصقققة عمقققل
جديقققققققققققدة مقققققققققققع تحقيقققققققققققق زيقققققققققققادة بالصقققققققققققادرات السقققققققققققلعية المصقققققققققققرية بنسقققققققققققبة %10سقققققققققققنويا.
وأوضقققح قابيقققل أن إقامقققة القققدورة الثانيقققة مقققن المهرجقققان تحقققت رعايقققة القققرئيس عبقققد الفتقققاح السيسقققي تأكيقققد
علققي األهميققة التققي توليهققا الدولققة لقطققاع التمققور والققذي يعققد أحققد أهققم القطاعققات الواعققدة وتمتلققك فيققه مصققر
فرصققا تنافسققية كبيققرة لققيس علققي المسققتوي اإلقليمققي فحسققب ولكققن علققي المسققتوي الققدولي أيضققا ,حيققث تعققد
مصققققر أكبققققر منققققتج للتمققققور علققققي المسققققتويين العققققالمي والعربققققي .حيققققث تنققققتج %18مققققن إجمققققالي اإلنتققققاج
العققققالمي للتمققققور و %23مققققن اإلنتققققاج العربققققي .الفتققققا إلققققي حققققرص الققققوزارة علققققي االرتقققققاء بالصققققادرات
المصقققرية مقققن التمقققور خاصقققة وأن مصقققر تصقققدر حقققوالي %2.7فققققط مقققن جملقققة اإلنتقققاج بمقققا يمثقققل%4.6
مقققن حجقققم التجقققارة الدوليقققة للتمقققور محتلقققة بقققذلك المركقققز التاسقققع مقققن جملقققة العشقققر دول المصقققدرة للتمقققور.
ولفقققت القققوزير -القققذي افتقققتح المهرجقققان نائبقققا عقققن القققرئيس عبقققدالفتاح السيسقققي -إلقققي أن القققوزارة انتهقققت مقققن
إعقققداد االسقققتراتيجية الوطنيقققة لتطقققوير قطقققاع النخيقققل والتمقققور فقققي مصقققر وذلقققك بالتعقققاون مقققع منظمقققة األمقققم
المتحقققدة لألغذيقققة والزراعقققة( الفقققاو) ,حيقققث تقققم وضقققع خطقققة عمقققل طموحقققة بجقققدول زمنقققي محقققدد مقققن شقققأنها
العمققققل علققققي تطققققوير القطققققاع وزيققققادة الصققققادرية التنافسققققية للتمققققور المصققققرية تسققققتهدف زيققققادة معققققدالت
التصقققدير مقققن 38ألقققف طقققن إلقققي 120ألقققف طقققن سقققنويا خقققالل الخمقققس سقققنوات المقبلقققة .وأرجقققع القققوزير
الزيقققادة التقققي حققتهقققا صقققادرات التمقققور المصقققرية خقققالل هقققذا العقققام إلقققي التوصقققيات والنتقققائج المهمقققة التقققي
خقققرج بهقققا المهرجقققان األول للتمقققور والقققذي اشقققتمل علقققي نقققدوات فنيقققة للوققققوف علقققي المشقققكالت التقققي تواجقققه
قطقققاع التمقققور وطقققرح الحلقققول العلميقققة التطبيقيقققة لهقققا التقققي تقققم بالفعقققل االسقققتفادة منهقققا هقققذا العقققام وتطبيقهقققا,
مؤكقققدا علقققي كقققل الجهقققات المنظمقققة للمهرجقققان اسقققتمرار عققققد هقققذا المهرجقققان سقققنويا لزيقققادة التقققرويج للتمقققور
المصققرية ,حيققث ان االعققداد لققه كققان بمثابققة عققرض لجميققع األنشققطة لققدعم القطققاع علققي مققدي العققام وقيققاس
معقققققققققدل التطقققققققققوير لهقققققققققذه األنشقققققققققطة والعمقققققققققل علقققققققققي عقققققققققرض إنجازاتهقققققققققا بالمهرجقققققققققان السقققققققققنوي.
شقققارك فقققي اإلفتتقققاح كقققل مقققن القققدكتور عصقققام فايقققد وزيقققر الزراعقققة واستصقققالح االراضقققي .والسقققيد جمعقققة
مبقققارك جمعقققة سقققالم الجنيبقققي سقققفير دولقققة اإلمقققارات العربيقققة المتحقققدة بمصقققر والمنقققدوب القققدائم لقققدي جامعقققة
الققققدول العربيققققة ,والققققدكتور عبققققد الوهققققاب زايققققد أمققققين عققققام جققققائزة خليفققققة الدوليققققة لنخيققققل التمققققر واإلبتكققققار
الزراعققققي .واللققققواء عققققالء أبوزيققققد محققققافظ مطققققروح ,واللققققواء محمققققود عشققققماوي محققققافظ الققققوادي الجديققققد,
والسققققيدة جيوفانققققا سققققجيلي مققققدير المكتققققب االقليمققققي لمنظمققققة األمققققم المتحققققدة للتنميققققة الصققققناعية( اليونيققققدو)
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بالقققققاهرة ,والققققدكتور حسققققين جققققادين المققققدير االقليمققققي لمنظمققققة األغذيققققة والزراعققققة( الفققققاو) بالقققققاهرة ,إلققققي
جانققب عققدد مققن ممثلققي الققوزارات والهيئققات الحكوميققة المختلفققة .مققن جانبققه أكققد الققدكتور عصققام فايققد وزيققر
الزراعقققققة واستصقققققالح األراضقققققي .ان القققققوزارة تسقققققتكمل خطتهقققققا إلحقققققداث تنميقققققة شقققققاملة بواحقققققة سقققققيوة,
والتوسقققع فقققي زراعقققات النخيقققل بهقققا ,نظقققرا ألهميتهقققا االسقققتراتيجية ,والمسقققاهمة فقققي رفقققع مسقققتوي معيشقققة
سقققكانها .ولفقققت القققوزير إلقققي وجقققود نحقققو 3.12مليقققون نخلقققة بمصقققر تمثقققل %9مقققن تعقققداد النخيقققل العقققالمي.
و %14مققن تعققداد النخيققل فقققي الققوطن العربققي .منزرعققة علقققي مسققاحة تبلققغ نحققو 90ألقققف فققدان .كمققا أشقققار
اللقققواء عقققالء أبقققو زيقققد محقققافظ مطقققروح إلقققي أن إستضقققافة واحقققة سقققيوة لمهرجقققان التمقققور للعقققام الثقققاني علقققي
التقققوالي يعقققد فرصقققة ممتقققازة لجقققذب المزيقققد مقققن االسقققتثمارات والتقققرويج السقققياحي لمحافظقققة مطقققروح خاصقققة
فققي ظقققل مقققا تتمتقققع بققه مقققن إمكانيقققات تنمويقققة وسققياحية هائلقققة ,وكقققذا اشقققتهارها بعققدد مقققن الصقققناعات اليدويقققة
المتميققققزة مققققن منتجققققات النخيققققل والتطريققققز وصققققناعة الفضققققة والتققققي تسققققتوجب االهتمققققام بعمليققققات الدعايققققة
والتققققرويج لهققققا مققققن خققققالل إقامققققة المزيققققد مققققن المعققققارض الدائمققققة والمؤقتققققة المحليققققة والدوليققققة .وأوضققققحت
المهندسققققة حنققققان الحضققققري مقققققرر مجلققققس الصققققناعة للتكنولوجيققققا واالبتكققققار بققققوزارة التجققققارة والصققققناعة
اسقققققتهداف المهرجقققققان الثقققققاني للتمقققققور فقققققتح آفقققققاق جديقققققدة لمنتجقققققي ومصقققققنعي التمقققققور لتسقققققويق وتصقققققدير
منتجقققققاتهم مقققققن خقققققالل دعقققققوة عقققققدد مقققققن المسقققققتوردين والمصقققققدرين وممثلقققققي سالسقققققل التسقققققويق الكبقققققري
والشقققركات الكبقققري .الفتقققة أن فعاليقققات المهرجقققان تتضقققمن إقامقققة معقققرض لعقققرض مختلقققف أنقققواع التمقققور
والمنتجقققققققققققققققات الثانويقققققققققققققققة والشقققققققققققققققتالت النسقققققققققققققققيجية مقققققققققققققققن جميقققققققققققققققع أنحقققققققققققققققاء الجمهوريقققققققققققققققة.
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ختام فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة
السبت  29أكتوبر 2016

اختتمت فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية والمنعقد بواحة سيوة بمحافظة مطروح ،اليوم السبت ،وأكد
المهندس طارق قابيل ،وزير الصناعة والتجارة ،أن الوزارة نظمت المهرجان بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) ووزارة الزراعة واستصالح األراضي ومحافظتي مطروح والوادي الجديد
وجمعية سيوة لتنمية المجتمع.
وأوضح "قابيل"« :أن إقامة الدورة الثانية من المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تأكيد على
صا
األهمية التي توليها الدولة لقطاع التمور والذي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة والذي تمتلك فيه مصر فر ً
ضا».
تنافسية كبيرة ليس على المستوى اإلقليمى فحسب ولكن على المستوى الدولي أي ً
ولفت "قابيل" إلى حرص الوزارة على االرتقاء بالصادرات المصرية من التمور ،خاصة وأن مصر تصدر نحو
 % 2.7فقط من جملة اإلنتاج بما يمثل  % 4.6من حجم التجارة الدولية للتمور محتلة بذلك المركز التاسع من
جملة العشر دول المصدرة للتمور بالعا
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ختام فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة
السبت  29أكتوبر 2016

اختتمت فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية والمنعقد بواحة سيوة بمحافظة مطروح ،اليوم السبت ،وأكد
المهندس طارق قابيل ،وزير الصناعة والتجارة ،أن الوزارة نظمت المهرجان بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) ووزارة الزراعة واستصالح األراضي ومحافظتي مطروح والوادي الجديد
وجمعية سيوة لتنمية المجتمع.
وأوضح "قابيل أن إقامة الدورة الثانية من المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تأكيد على
صا
األهمية التي توليها الدولة لقطاع التمور والذي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة والذي تمتلك فيه مصر فر ً
ضا».
تنافسية كبيرة ليس على المستوى اإلقليمى فحسب ولكن على المستوى الدولي أي ً
ولفت "قابيل" إلى حرص الوزارة على االرتقاء بالصادرات المصرية من التمور ،خاصة وأن مصر تصدر نحو
 % 2.7فقط من جملة اإلنتاج بما يمثل  % 4.6من حجم التجارة الدولية للتمور محتلة بذلك المركز التاسع من
جملة العشر دول المصدرة للتمور بالعالم.
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ختام فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة
السبت  29أكتوبر 2016
اختتمت فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية والمنعقد بواحة سيوة بمحافظة مطروح ،اليوم السبت ،وأكد
المهندس طارق قابيل ،وزير الصناعة والتجارة ،أن الوزارة نظمت المهرجان بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) ووزارة الزراعة واستصالح األراضي ومحافظتي مطروح والوادي الجديد
وجمعية سيوة لتنمية المجتمع.وأوضح قابيل :أن إقامة الدورة الثانية من المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد
الفتاح السيسي هو تأكيد على األهمية التي توليها الدولة لقطاع التمور والذي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة
صا تنافسية كبيرة ليس على المستوى اإلقليمى فحسب ولكن على المستوى الدولي
والذي تمتلك فيه مصر فر ً
ضا.ولفت قابيل إلى حرص الوزارة على االرتقاء بالصادرات المصرية من التمور ،خاصة وأن مصر تصدر
أي ً
نحو  % 2.7فقط من جملة اإلنتاج بما يمثل  % 4.6من حجم التجارة الدولية للتمور محتلة بذلك المركز التاسع
من جملة العشر دول المصدرة للتمور بالعالم.
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اختتمققققققت مدينققققققة سققققققيوة ،الجمعققققققة ،المققققققؤتمر الثققققققاني للتمققققققور المصققققققرية برعايققققققة الققققققرئيس عبققققققدالفتاح
السيسققققققي ،بحضققققققور المهنققققققدس طققققققارق قابيققققققل وزيققققققر التجققققققارة والصققققققناعة ،والققققققدكتور عصققققققام فايققققققد
وزيققققققر الزراعققققققة ،واللققققققواء عققققققالء أبققققققو زيققققققد محققققققافظ مطققققققروح ،وجمعققققققة مبققققققارك سققققققفير اإلمققققققارات،
ومحمققققققققد صققققققققالح سققققققققفير الكويققققققققت ،وعبققققققققدالمحمود عبققققققققدالحليم سققققققققفير السققققققققودان ،واللققققققققواء مختققققققققار
السققققققققققمبالوي مققققققققققدير أمققققققققققن مطققققققققققروح ،واللققققققققققواء صققققققققققالح سققققققققققراي قائققققققققققد المنطقققققققققققة الغربيققققققققققة.
وقققققققال قابيققققققل ،إن إقامققققققة المهرجققققققان تحققققققت رعايققققققة رئققققققيس الجمهوريققققققة يؤكققققققد علققققققى اهتمققققققام الدولققققققة
بتنميقققققة قطقققققاع التمقققققور ونسقققققتهدف زيقققققادة معقققققدالت التصقققققدير مقققققن  38ألفقققققا إلقققققى  120طقققققن سقققققنويا،
خقققققالل السقققققنوات الخمقققققس المقبلقققققة ،موجهقققققا الشقققققكر إلقققققى الشقققققيخ خليفقققققة بقققققن زايقققققد آل نهيقققققان مؤسقققققس
جققققققققققققائزة الدوليققققققققققققة لنخيققققققققققققل التمققققققققققققور واالبتكققققققققققققار الزراعققققققققققققي لققققققققققققدعم تنظققققققققققققيم المهرجققققققققققققان.
وأضققققققاف فايققققققد ،خققققققالل كلمتققققققه بالمهرجققققققان« :نحققققققن نسققققققتهدف تحويققققققل واحققققققة سققققققيوة إلققققققى مقصققققققد
زراعقققققي دولقققققي هقققققام لمنتجقققققات التمقققققور ومصقققققر تمتلقققققك  12.3مليقققققون نخلقققققة تمثقققققل  %9مقققققن تعقققققداد
النخيققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققل العقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققالمي».
وشققققققدد القققققققدكتور عبقققققققدالوهاب زايقققققققد أمقققققققين عقققققققام جققققققائزة خليفقققققققة الدوليقققققققة لنخيقققققققل التمقققققققر واالبتكقققققققار
الزراعققققققي ،علققققققى اهتمققققققام دولققققققة اإلمققققققارات بنجققققققاح المهرجققققققان والنهققققققوض بقطققققققاع نخيققققققل التمققققققر فققققققي
مصقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققر.
وانتهقققققققى الحفقققققققل بتوزيقققققققع جقققققققوائز المهرجقققققققان وتوقيقققققققع مقققققققذكرتي تفقققققققاهم بقققققققين وزارتقققققققي التجقققققققارة
والصقققققناعة لتطقققققوير سلسقققققلة اإلمقققققداد لقطقققققاع التمقققققور فقققققي مصقققققر ودعقققققم تطقققققوير قطقققققاع النخيقققققل فقققققي
محقققققافظتي المنيقققققا واألقصقققققر ،وأيضقققققا تقققققم عقققققرض عديقققققد مقققققن فققققققرات الفقققققن السقققققيوي بمشقققققاركة فقققققرق
الكشافة بمحافظة مرسى مطروح.
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ختام فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية بسيوة
السبت  29أكتوبر 2016
اختتمت فعاليات المهرجان الثاني للتمور المصرية والمنعقد بواحة سيوة بمحافظة مطروح ،اليوم السبت ،وأكد
المهندس طارق قابيل ،وزير الصناعة والتجارة ،أن الوزارة نظمت المهرجان بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية
لنخيل التمر بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة (الفاو) ووزارة الزراعة واستصالح األراضي ومحافظتي مطروح والوادي الجديد
وجمعية سيوة لتنمية المجتمع.
وأوضح "قابيل"« :أن إقامة الدورة الثانية من المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تأكيد على
صا
األهمية التي توليها الدولة لقطاع التمور والذي يعد أحد أهم القطاعات الواعدة والذي تمتلك فيه مصر فر ً
ضا».
تنافسية كبيرة ليس على المستوى اإلقليمى فحسب ولكن على المستوى الدولي أي ً
ولفت "قابيل" إلى حرص الوزارة على االرتقاء بالصادرات المصرية من التمور ،خاصة وأن مصر تصدر نحو
 % 2.7فقط من جملة اإلنتاج بما يمثل  % 4.6من حجم التجارة الدولية للتمور محتلة بذلك المركز التاسع من
جملة العشر دول المصدرة للتمور بالعالم.
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آيات الموافى

اختتمتتتتا فعاليتتتتات المهرجتتتتان الثتتتتاني للتمتتتتور المصتتتترية الم ع تتتت وا تتتتة تتتتيوة بمحافظتتتتة مطققققروح ،اليققققوم
السقققبت ،وأكقققد المهنقققدس طقققارق قابيقققل ،وزيقققر الصقققناعة والتجقققارة ،أن القققوزارة نظمقققت المهرجقققان بالتعقققاون
مقققع جقققائزة خليفقققة الدوليقققة لنخيقققل التمقققر بدولقققة اإلمقققارات العربيقققة المتحقققدة ،ومنظمقققة األمقققم المتحقققدة للتنميقققة
الصقققناعية( اليونيقققدو )ومنظمقققة األمقققم المتحقققدة لألغذيقققة والزراعقققة (الفقققاو) ووزارة الزراعقققة واستصقققالح
األراضققققققققققي ومحققققققققققافظتي مطققققققققققروح والققققققققققوادي الجديققققققققققد وجمعيققققققققققة سققققققققققيوة لتنميققققققققققة المجتمققققققققققع.
وأوضقققح "قابيقققل"« :أن إقامقققة القققدورة الثانيقققة مقققن المهرجقققان تحقققت رعايقققة القققرئيس عبقققد الفتقققاح السيسقققي هقققو
تأكيقققد علقققى األهميقققة التقققي توليهقققا الدولقققة لقطقققاع التمقققور والقققذي يعقققد أحقققد أهقققم القطاعقققات الواعقققدة والقققذي
صققا تنافسققية كبيققرة لققيس علققى المسققتوى اإلقليمققى فحسققب ولكققن علققى المسققتوى الققدولي
تمتلققك فيققه مصققر فر ً
ضققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا».
أي ً
ولفقققت "قابيقققل" إلقققى حقققرص القققوزارة علقققى االرتققققاء بالصقققادرات المصقققرية مقققن التمقققور ،خاصقققة وأن مصقققر
تصقققدر نحقققو  % 2.7فققققط مقققن جملقققة اإلنتقققاج بمقققا يمثقققل  % 4.6مقققن حجقققم التجقققارة الدوليقققة للتمقققور محتلقققة
بذلك المركز التاسع من جملة العشر دول المصدرة للتمور بالعالم.
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فعاليات جائزة خليفة الدولية

محمد أحمد

أعلنققققت جققققائزة خليفققققة الدوليققققة لنخيققققل التمققققر واالبتكققققار الزراعققققي ،اليققققوم األربعققققاء ،دعققققوة الخبيققققر الققققدولي
خوسقققيه رومينقققو فقققاليرو ،المتخصقققص فقققي مكافحقققة سوسقققة النخيقققل الحمقققراء؛ لحضقققور فعاليقققات المهرجقققان
والوقققققققققققوف علققققققققققى مسققققققققققتجدات اإلصققققققققققابة بالحشققققققققققرة الضققققققققققارة علققققققققققى أرض الواقققققققققققع بسققققققققققيوة.
وتققققققققم تصققققققققنيف السوسققققققققة بالعققققققققدو األول للنخيققققققققل ،وتكتسققققققققب اآلفققققققققة المعروفققققققققة باالسققققققققم العلمققققققققي
"ر.فيرروجينسققققيس" ،أهميتهققققا مققققن أن أطققققوار اإلصققققابة األوليققققة بهققققذه اآلفققققة يصققققعب اكتشققققافها بسققققهولة،
عقققالوة علقققى أن اإلصقققابة بهقققذا النقققوع مقققن حفقققارات أنسقققجة السقققيقان غيقققر الواضقققحة ،بمثابقققة حك ًمقققا باإلعقققدام
للنخيقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققل.
وتقققأتي زيقققارة "فقققاليرو" بعقققد انتهقققاء فعاليقققات المهرجقققان الثقققاني للتمقققور المصقققرية بواحقققة سقققيوة ،القققذي أققققيم
فقققي الفتقققرة مقققن  29 - 27مقققن أكتقققوبر الماضقققي ،وسقققتكون هقققذه هقققي الدراسقققة األولقققى التقققي يجريهقققا علقققى
تطبيقققق تقنيقققة الجقققذب والقتقققل ضقققمن خطقققط مكافحقققة سوسقققة النخيقققل الحمقققراء فقققي مصقققر ،ولقققم يقققتم عمقققل أي
دراسققققات محليققققة أو دوليققققة سققققابقة علققققى اسققققتخدام هققققذا التكنيققققك فققققي مكافحققققة اآلفققققة الخطيققققرة فققققي مصققققر.
ويأمققققل الخبيققققر الققققدولي فققققي أن تقنيققققة الجققققذب والقتققققل سققققيكون لهققققا دور إيجققققابي وفعققققال لتحسققققين عمليققققة
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القققتخلص الجمقققاعي بواسقققطة مصقققائد الحشقققرات البالغقققة للسوسقققة فقققي حققققول مقققزارع نخيقققل التمقققر ،وبقققدون أن
يكققون هنققاك أيققة أعبققاء أو تكلفققة إضققافية ،التققي عققادة مققا يققتم إضققافتها عنققد تطبيققق الخققدمات الدوريققة كتغييققر
مصققققققائد الطعققققققام "الغققققققذاء" والميققققققاه ،التققققققي تققققققرتبط بمصققققققائد الهرمونققققققات الغذائيققققققة التقليديققققققة األخققققققري.
عقققالوة علقققى ذلقققك فقققإن تقنيقققة الجقققذب والقتقققل يمكنهقققا أن تسقققاهم فقققي القققتخلص مقققن األفقققة بكفقققاءة أعلقققى إذا مقققا
اقترنققققت بققققالحقن الكيمققققائي الوقققققائي أو العالجققققي الققققدوري للنخيققققل ،مققققا يسققققاهم فققققي رفققققع إنتاجيققققة التمققققور
المصقققققققققققققققققرية ،خاصقققققققققققققققققة فقققققققققققققققققي سقققققققققققققققققيوة ،وهنقققققققققققققققققا يبقققققققققققققققققرز دور جقققققققققققققققققائزة الخليفقققققققققققققققققة.
وتقققدميرا
وققققد تقققم االتفقققاق دوليًقققا مقققن قبقققل منظمقققة األغذيقققة والزراعقققة علقققى أن األفقققة هقققي األكثقققر خطقققورة
ً
لزراعقققات النخيقققل علقققى مسقققتوى العقققالم ،وصقققنفتها كطفقققة رققققم واحقققد فقققي منطققققة الشقققرق األوسقققط تحديقققدًا،
وربمقققا تصققققل نسققققب الفققققد فققققي إنتققققاج النخيققققل العقققالمي؛ بسققققببها إلققققى  ،%30وفقققق إحصققققائية "الفققققاو" لعققققام
2013م؛ بسققققبب األمققققراض التققققي تسققققببها للنبققققات والناتجققققة عققققن تققققدميرها ألنسققققجته الحيويققققة الهامققققة ،مققققا
يتركقققققققه عرضقققققققة لهجقققققققوم األفقققققققات األخقققققققرى واألمقققققققراض الفتاكقققققققة األخقققققققرى التقققققققي تصقققققققيب النخيقققققققل.
وتتقققراوح نسقققبة الخسقققارة الناجمقققة عقققن تلقققك األفقققة فقققي منطققققة الشقققرق األوسقققط والخلقققيج مقققا بقققين %1.74
دوالر إلقققى  8.69مليققققون ،مققققا بققققين  %5:1مققققن اإلصققققابات ،ويققققتم مكافحتهققققا فققققي العديققققد مققققن البلققققدان عققققن
طريققققق مصققققايد الفيرمونققققات الغذائيققققة ،وتعققققد هققققذه المصققققائد الغذائيققققة الفيرمونيققققة إحققققدى خطققققط المكافحققققة
المتكاملقققة لألفققققات ،ووفققققا لدراسققققة أجراهقققا "أبراهققققام وأخقققرون ،عققققام  ،1998المملكقققة العربيققققة السققققعودية"
ضا إضافة تقنية الجذب والقتل ،أثبتت الدراسة كونها فعالة في التخلص من تلك األفة.
يمكن أي ً
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