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 خالل احتفالية يوم النخيل ومعرض التمور...

 وزير الزراعة: القطاع الزراعي مقبل على مرحلة جديدة للتنمية الزراعية المستدامة
 

نخيل العراق برعاية السيد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني اقامت وزارة الزراعة وتحت شعار ) 
ومعرض التمور العراقية على ارض معرض بغداد  ( احتفالية يوم النخيل العربيرمز الخير والعطاء 

الدولي ، بحضور نائب رئيس مجلس النواب السيد بشير خليل الحداد ومستشار رئيس الوزراء الدكتور وليد 
الحلي وعدد من السادة اعضاء مجلس النواب وعضو هيئة المستشارين لمجلس الوزراء الدكتور حسين 

سعادة سفير دولة قطر وممثلي السفارات والهيئات الدبلوماسية الواسطي ووكالء ومستشاري الوزارة و
والمنظمات اإلنسانية ورئيس االتحاد العام للجمعيات الفالحية والمدراء العاميين وجمع غفير من الفالحين 

 .والمزارعين والمستثمرين والمختصين في المجال الزراعي وعدد من االعالميين ووسائل االعالم
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كلمته التي ألقاها بالمناسبة إن وزارة الزراعة حريصة على تنمية وتطوير قطاع النخيل  واكد الحسني في
والتمور والتوسع بزراعته وحمايته من خالل منع استيراد التمور ودخولها في السوق العالمية والعمل الجاد 

لتنمية هذا القطاع على تسويقها وتصديرها للخارج ودعم واسناد القطاع الخاص بإنشاء مشاريع استثمارية 
 . الحيوي
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فيما القى معاون مدير عام دائرة البستنة السيد علي عبد الهادي الفرعون كلمة اشار فيها بوجود أكثر من 

موضحا ان المعرض شارك فيه عدد من الشركات  ،صنف في العراق من اجود واشهر انواع التمور 650

ديريات الزراعة والعتبات المقدسة والمزارعين المختصة بتصنيع منتجات التمور فضال عن دوائر وم
 . المتميزين بزراعة وإنتاج النخيل

 
كما جرى خالل االحتفالية عرض فلم وثائقي وعرض مسرحي عن دور وزارة الزراعة وانجازاتها في 

ل ، فضال عن توزيع دروع وشهادات تقديرية على المتميزين في مجاالدعم واالهتمام بقطاع النخيل والتمور
 . زراعة النخيل والمشاركين في المعرض

 
  .وفي ختام االحتفالية أفتتح وزير الزراعة والضيوف الكرام معرض التمور ومصنعاتها

 ير الزراعة الدكتور صالح الحسنينظرا إلقبال المواطنين على معرض التمور وز)
 (يوجه بتمديد المعرض حتى يوم غدا الجمعة.

 

 
 
During the celebration of date palm Day and dates exhibition Minister of 
Agriculture: The agricultural sector is entering a new stage of sustainable 
agricultural development 
 
     Under the sponsorship of the Minister of Agriculture, Dr. Saleh Al-Hassany, 
the Ministry of Agriculture, under the slogan (Iraqi date palm is a symbol of 
good and donation ), holds the Arabian date Palm Day and the Iraqi dates 
exhibition on the land of Baghdad International Fair, in the presence of Deputy 
of Parliament`s chief  Mr. Bashir Khalil Al-Haddad, Advisor  of Prime Minister Dr. 
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Walid Al-Haly , a number of members in the Parliament, a member of the 
Council of Advisers to the Council of Ministers Dr. Hussein Al-Wasty, Deputies 
and advisors of the Ministry, the Ambassador of the State of Qatar and 
representatives of Embassies, diplomatic bodies and humanitarian 
organizations, President of the General Union of Agricultural Societies, General 
Managers and attendants from farmers, investors and specialists in the field of 
agriculture and a number of journalists and media 
 
    In his speech, Al-Hassany stressed that the Ministry of Agriculture is keen to 
develop the dates and date palm sector and expand its cultivation and 
protection by preventing the importation of dates and its entry into the global 
market and work hard for marketing and exporting abroad and support the 
private sector to establish investment projects to develop this vital sector 
 
    The Assistant Director General of Horticulture office , Mr. Ali Abdul Hadi 
Pharaon said there are more than 650 varieties in Iraq of the finest and most 
famous types of dates, pointing out that the exhibition was attended by a 
number of companies specialized in the manufacture of dates products as well 
as offices and directorates of agriculture and holy  thresholds and distinguished 
farmers for date palm planting and production 
 
         During the celebration, a documentary and a theatrical film has been 
shown about the role of the Ministry of Agriculture and its achievements in 
supporting and paying attention to the dates and date palm sector  
 
At the end of the celebration, the Minister of Agriculture and distinguished 
guests opened the exhibition of dates and their manufactures 
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 وزارة الزراعة تختتم فعاليات يوم النخيل العربي

ومعرض التمور العراقية على ارض معرض بغداد الدولي   
 

 
 

زراعة فعاليات يوم النخيل العربي ومعرض التمور العراقية في جناح الوزارة الدائم على أختتمت وزارة ال
ارض معرض بغداد الدولي والذي أستمر ليومين، برعاية السيد وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني 

  .(نخيل العراق رمز الخير والعطاء وتحت شعار ) 
والمختصين والمسؤولين لالطالع على المنتجات واألنشطة  وشهد جناح الوزارة اقباال من قبل الزائرين

الخاصة بقطاع النخيل والتمور  العراقية والتي تعكس التقدم الكبير الذي يشهده هذا القطاع الحيوي وتحقيقه 
معدالت إنتاج كبيرة تخطت حاجز االكتفاء الذاتي من حاجة السوق المحلي نتيجة الدعم الكبير الذي تقدمه 

   .لفالحي ومزارعي النخيل ومنع استيراد التمور من الخارجالوزارة 
 

شارك في المعرض عدد من شركات الخاصة بتصنيع منتجات التمور  ومديريات الزراعة ودوائر 
وتشكيالت الوزارة والعتبات المقدسة وفالحي ومزارعي النخيل المتميزين، لعرض اجود وأشهر أصناف 

 .صنف 650زيد عن التمور العراقية والتي ت

 
Ministry of Agriculture concludes the activities of the Arab date palm and the 
Iraqi dates exhibition on the ground of the Baghdad International Fair 
 
The Ministry of Agriculture concluded the activities of the Arab Palm Day and 
the Iraqi Dates Exhibition in the permanent pavilion of the Ministry on the 
ground of the Baghdad International Fair, which lasted for two days, under the 
patronage of the Minister of Agriculture, Dr. Saleh Al-Hassani and under the 
slogan (Iraq palm symbol of goodness) 
 
The Ministry`s pavilion witnessed a high turnout by visitors, specialists and 
officials to get acquainted with the products and activities related to the Iraqi 
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date and palm sector, which reflects the great progress witnessed by this vital 
sector and achieve large production rates that exceeded the self-sufficiency 
barrier of the local market need due to the great support provided by the 
Ministry to palm farmers and peasants and prevent importation Dates from 
outside 
 

Where participated in the exhibition a number of companies specializing in the 
manufacture of dates products and agricultural directorates and departments 
and formations of the ministry and the holy thresholds and distinguished 
peasants and palm farmers to display the finest and most famous varieties of 
Iraqi dates of which more than 650 varieties 
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https://www.facebook.com/pg/agrimediaiq/posts/ 

 


