ر
المشوعات
بمشاركة وفد من المستثمرين اإلماراتيي وضمن جولة لزيارة بعض

محافظ الوادي الجديد يتفقد مزرعة اإلنماء التابعة لجهينه ويشيد بالجهود التنموية
ر
للشكة
ً
كبى المزارع
فؤاد :تم إنشاء مزرعة اإلنماء طبقا ألفضل النماذج العالمية والتكنولوجيا المطبقة يف ر
القاهرة ×× ،يناير  :2022تفقد اللواء محمد الزملوط ،محافظ الوادي الجديد ،مزرعة اإلنماء للتنمية الزراعية بالفرافرة،
التابعة ر
اع
لشكة جهينه للصناعات الغذائية ،يرافقه الشيخ محمد
المزروع رئيس الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزر ي
ي
بدولة اإلمارات العربية المتحدة ،ووفد من المستثمرين.
ً
أثن اللواء الزملوط عىل جهود ا ر
لشكة يف مجال التنمية الزراعية والحيوانية ،موضحا أنها تعد اول مستثمر جاد بصحراء
الفرافرة وإحدى ر
اع ،وأنها تلعب دور فعال يف السوق
الشكات الرائدة يف قطاع األلبان والعصائر ،وقطاع اإلنتاج
ي
الحيوان والزر ي
المزروع باعتماد مزرعة اإلنماء عىل إمكانيات متطورة وفريق متكامل ومنظــم يوفر مقومات النجاح
المصي .كما أشاد الشيخ
ي
ويساهم يف نمو االقتصاد المصي.
،
ـا ،،رئــيس مركــز ومدينــة
جاء ذلك ضمن جولة لمحافظ الوادي الجديد ،والوفد اإلمــار ي
ان ،يـرافقهم المهنــد عبــد الحكــم الجبـ ي
الفرافـ ـرة ،ومحم ــود أحم ــد ،رئ ــيس الوح ــدة المحلي ــة لق ــرى أب ــو منق ــار ،وع ــدد م ــن المس ــتثمرين ،وأص ــحا المـ ـزارع ،لع ــدد م ــن
،
ر
شوعات
الن تعد واحدة من أهــم وأ كـ رـب م ر ـ
المشوعات االستثمارية المصية والعربية بمركز الفرافرة ،ومن بينها مزرعة اإلنماء ،ي
حوا 3000 ،فدان.
اع بمساحة تبلغ
ي
الوادي الجديد الزر ي
بشكة جهينــه للصــناعات الغذائيــة ،عــن ســعادتها بةيــارة اللــواء الزملــوط
أعربت بسنت فؤاد – رئيس قطاع العالقات الخارجيــة ر ـ
ك
،
ـوفب الطاق ــة والم ــوارد يف
ان ،ووف ــد المس ــتثمرين مزرع ــة اإلنم ــاء ،وأش ــارت إ ،أن ر ـ
الشكة اس ــتثمرت وقت ـا كً ـ ي كـبا يف ت ـ ي
والوف ــد االم ــار ي
شي ل ــديها .فكــان ه ــذا إ ،ح ــد كً ـ يـب الس ـ ب وراء
تعةيــز ق ــدراتها التكنولوجي ــة وأنش ــطة البح ــط والتطــيير وتنمي ــة رأ الم ــال ال ر ـ
نجاحها لتصًح مثال يحتذى به.
ً
واستكملت فؤاد" :تم تصميم مزرعــة اإلنمــاء وإنشــائها طبقــا ألفضــل النمــاذج العالميــة والتكنولوجيــا المطبقــة يف كـ ربى المـزارع،
،
اع
وذل ــك يف إط ــار سياس ــة التكام ــل ال ـرأ ي ال ـ  ،يـن تنتهجه ــا ر ـ
الشكة ،وال ـ يـن تعتم ــد كع ــىل العم ــل ب ــالتوا ي يف قطاع ــات اإلنت ــاج ال ــزر ي
ـايب يف كاف ــة المص ــانك واإلدارات بم ــا
ـناع والتج ــاري ،به ــدو رف ــك مس ــتييات النف ــاءة والت ك ــد م ــن العم ــل وفق ـا ألع ــىل المع ـ ي
والص ـ ي
يساهم يف تقديم منتجات فائقة الجودة ب سعار مناسبة".

-انتىه-

