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»االتحادية للرقابة النووية« تختتم 
خلوتها االستراتيجية التحضيرية

طلبة المدرسة اإلماراتية يواصلون تقديم 
x 5050 أفكارهم عبر مبادرة

أبوظبي - البيان

ــــة لــــلــــرقــــابــــة الـــــنـــــوويـــــة خـــلـــوتـــهـــا  ــــاديــ ــــحــ اخــــتــــتــــمــــت الــــهــــيــــئــــة االتــ

االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــتــــحــــضــــيــــريــــة الـــــتـــــي عـــــقـــــدت تــــمــــاشــــيــــاً مــع 

تــوجــهــات الــحــكــومــة حـــول »مـــشـــروع تــصــمــيــم الخمسين 

ــــاً الـــمـــقـــبـــلـــة لـــــدولـــــة اإلمـــــــــــــارات« الـــــــذي أطـــلـــقـــه صـــاحـــب  عـــــامـ

الــســمــو الــشــيــخ محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم نــائــب رئيس 

الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء حــاكــم دبــــي، رعــــاه الــلــه، 

مـــن أجـــل وضـــع الــخــارطــة الــمــســتــقــبــلــيــة الــتــي تــضــع دولـــة 

اإلمـــارات فــي مصاف أفضل الـــدول فــي العالم ولضمان 

استدامتها.

وقـــــامـــــت الـــهـــيـــئـــة خـــــــال الــــخــــلــــوة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة بــتــقــيــيــم 

العوامل التي تؤثر في أهدافها االستراتيجية ومهامها.

ورش 
وشـــمـــلـــت الـــخـــلـــوة الـــتـــي بــــــدأت الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي وعـــقـــدت 

عـــن ُبـــعـــد ســلــســلــة مـــن ورش الــعــمــل نــاقــشــت عــــــدداً من 

لــأعــوام الخمسين المقبلة  المواضيع مثل االســتــعــداد 

واســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــهــــيــــئــــة تــــمــــاشــــيــــاً مــــــع تـــــوجـــــهـــــات حـــكـــومـــة 

اإلمــــــــــارات الــمــســتــقــبــلــيــة، كـــمـــا نـــاقـــشـــت مــخــتــلــف الـــفـــرص 

والتحديات المستقبلية والتي تغطي مختلف النواحي 

الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة فضاً 

عن االبتكار والتكنولوجيا والبيئة.

وتـــــــعـــــــتـــــــزم الـــــهـــــيـــــئـــــة عــــــقــــــد الـــــــخـــــــلـــــــوة االســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة فـــي 

منتصف شهر نوفمبر بعنوان »معاً لتصور هيئة رائدة« 

لاطاع على منجزات استراتيجية الهيئة 2017 - 2021 

فــي الــرقــابــة عــلــى الــقــطــاع الـــنـــووي واإلشــعــاعــي فــي دولــة 

اإلمارات وأيضاً وضع استراتيجية الهيئة للفترة المقبلة 

التي تغطي 2022 - 2026.

وأكد كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة االتحادية 

ــلــــيــــل الـــــعـــــوامـــــل  ــــيـــــة مــــنــــاقــــشــــة وتــــحــ ــــلـــــرقـــــابـــــة الــــــنــــــوويــــــة أهـــــمـ لـ

الــتــي تــؤثــر فـــي مهمتنا فـــي الــرقــابــة عــلــى الــقــطــاع الــنــووي 

واإلشـــــعـــــاعـــــي بـــــالـــــدولـــــة، وقـــــــال نـــاقـــشـــنـــا مـــخـــتـــلـــف الـــفـــرص 

والتحديات في عملنا.

دبي - البيان

ــــمـــــدرســـــة اإلمــــــاراتــــــيــــــة مـــشـــاركـــتـــهـــم الــــفــــعــــالــــة فــي  يـــــواصـــــل طـــلـــبـــة الـ

مبادرة x 5050، التي تستهدف إشراكهم في مشروع تصميم 

الخمسين عاما القادمة.

 وشـــــــــارك فـــــي الـــــورشـــــة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــطـــلـــبـــة مـــــن مـــدرســـتـــي 

مـــــريـــــم بــــنــــت ســــلــــطــــان بــــالــــعــــيــــن ومـــــــدرســـــــة خـــلـــيـــفـــة »أ« بـــأبـــوظـــبـــي 

ــــة  ــــعــ ــــيـــــن مـــــــحـــــــاور الـــــــمـــــــبـــــــادرة األربــ ــــتـ ونـــــــاقـــــــش الــــطــــلــــبــــة فـــــــي الـــــمـــــدرسـ

الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــــــي »أســــــلــــــوب الــــحــــيــــاة فــــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل واالســـــتـــــدامـــــة 

والــبــيــئــة ومــســتــقــبــل الــقــيــم اإلمـــاراتـــيـــة والــوظــائــف والــمــواهــب في 

الــمــســتــقــبــل«. وطــرحــت الـــورشـــة فــي كلتا الــمــدرســتــيــن تــســاؤالت 

مـــحـــوريـــة قـــــام الــطــلــبــة بـــاإلجـــابـــة عــلــيــهــا مــــن خـــــال اقــــتــــراح أفـــكـــار 

إبداعية مبنية على استشرافهم للمستقبل وتصورهم ألنماط 

العيش وممارسة األعمال.

وقدم طلبة مدرسة خليفة »أ« مجموعة من األفكار من أجل 

الحفاظ على نمط عيش صحي وآمن ومستدام في المستقبل 

كــالــتــركــيــز عـــلـــى زيـــــــادة الـــنـــشـــاط الـــبـــدنـــي لــــأفــــراد وتــصــمــيــم ألـــعـــاب 

المتقدمة  التقنيات  لــروادهــا واالســتــفــادة مــن  إلكترونية محفزة 

فــــــي مــــــجــــــاالت الــــــــروبــــــــوت، فـــيـــمـــا قـــــــدم طـــلـــبـــة مــــــدرســــــة مـــــريـــــم بــنــت 

.x 5050 سلطان أفكاراً عديدة انبثقت عن محاور مبادرة

مطلب وطني
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت مــريــم الــظــاهــري مـــديـــرة مـــدرســـة مــريــم بنت 

القادمة  عــامــا  الخمسين  الطلبة بتصميم  إن مشاركة  سلطان 

مطلب وطني وواجب أخاقي، نشارك فيه دولتنا بكل امتنان 

ليكون طلبتنا شركاء حقيقيين في التنمية الشاملة لدولتنا.

وأكدت آمنة الزعابي مديرة مدرسة خليفة »أ« على اإليمان 

الـــكـــبـــيـــر بــــقــــدرة الـــطـــلـــبـــة عـــلـــى رســــــم خــــارطــــة الـــطـــريـــق لــلــمــســتــقــبــل 

بــفــضــل مـــا يــتــمــتــعــون بـــه مـــن عـــلـــوم ومــــعــــارف ومــــهــــارات وإيـــمـــان 

مطلق بأن ال وجود لكلمة مستحيل في قاموس اإلمارات.

خالل الخلوة التحضيرية | من المصدر

خالل مشاركة الطالبات في الورشة | من المصدر

ضاحي خلفان وعدد من المشاركين في الحلقة | من المصدر

عــــقــــدت وزارة تـــنـــمـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــع بــــالــــتــــعــــاون مـــــع جــمــعــيــة 

توعية ورعاية األحداث، حلقة نقاشية بعنوان »أبناؤنا 

ثروتنا فلنحافظ عليهم لالستعداد للخمسين عامًا«، 

والتي جرى تنفيذها عبر تقنية االتصال المرئي، تحت 

مـــظـــلـــة مـــــبـــــادرة »حــــــــــــوارات الـــنـــفـــع الـــــعـــــام« الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 

وزارة تنمية الــمــجــتــمــع بــالــتــعــاون مــع لــجــنــة االســتــعــداد 

لـــلـــخـــمـــســـيـــن، والـــــتـــــي تـــســـتـــهـــدف مــــؤســــســــات وجـــمـــعـــيـــات 

النفع العام في الدولة، في إطار اإلشراك المجتمعي 

ضمن مــشــروع تصميم الخمسين عــامــًا المقبلة الــذي 

أطــــلــــقــــه صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــــــن راشــــــــــد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ــــلـــــه، بــــهــــدف إشـــــــــراك أفـــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع مــن  دبـــــــي، رعـــــــاه الـ

مواطنين ومقيمين في تصميم مستقبل اإلمارات.

تـــــحـــــّدث خــــــالل الـــحـــلـــقـــة مـــعـــالـــي الــــفــــريــــق ضــــاحــــي خــلــفــان 

تـــمـــيـــم، نـــائـــب رئـــيـــس الـــشـــرطـــة واألمـــــــن الــــعــــام فــــي دبــــي، 

رئــيــس مجلس إدارة جمعية تــوعــيــة ورعــايــة األحــــداث، 

ــــيـــــل الــــمــــســــاعــــد لــــشــــؤون  بــــحــــضــــور نـــــاصـــــر إســــمــــاعــــيــــل الـــــوكـ

الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة بــــــوزارة تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع، وأعــضــاء 

مــجــلــس اإلدارة وأعــــضــــاء الــجــمــعــيــة. ونـــتـــج عـــن الــحــلــقــة 

مــجــمــوعــة مـــن األفــــكــــار والــــمــــبــــادرات حــــول رعـــايـــة األبـــنـــاء 

ــــيـــــم الـــــقـــــيـــــم الــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة لــــــــــدى األجــــــيــــــال  وتــــــعــــــزيــــــز مـــــفـــــاهـ

القادمة. 

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن من أهم 

مقومات المحافظة على األبناء باعتبارهم ثروة وطنية 

ُيـــعـــّول عــلــيــهــا اســـتـــعـــداداً لــلــخــمــســيــن عـــامـــًا الــمــقــبــلــة، أن 

نـــــرّســـــخ فـــيـــهـــم مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــقــــيــــم واألخــــــــــــالق الـــمـــثـــلـــى 

ــــانـــــة، والـــتـــربـــيـــة الـــصـــالـــحـــة، ومــعــامــلــة  مــثــل الـــصـــدق واألمـ

ــــنـــــة، ورعـــــايـــــتـــــهـــــم فـــــــي كــــبــــرهــــم،  الـــــــوالـــــــديـــــــن مــــعــــامــــلــــة حـــــسـ

إضــــافــــة إلـــــى تــعــلــيــم الــــنــــشء مــــبــــادئ الـــتـــســـامـــح والــتــربــيــة 

الدينية الصحيحة التي تبعدهم عن األفــكــار الطائفية 

والمتطرفة.   )دبي – البيان( 

مناقشة تعزيز رعاية األبناء 
خالل »الخمسين المقبلة«

استعراض خطط ومبادرات تعزيز األمن الغذائي 
المستقبلي لإلمارات

دبي – البيان

نــظــم مــكــتــب األمــــن الــغــذائــي والــمــائــي ورشــــة عــمــل افــتــراضــيــة، 

بهدف تبادل األفكار واستعراض الخطط والمبادرات لضمان 

ــــزيـــــز األمــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي لــــــدولــــــة اإلمـــــــــــــــارات عــلــى  وتـــــعـ

مــدى السنوات الخمسين المقبلة، وذلــك فــي إطــار اإلشــراك 

الــقــادمــة  المجتمعي ضــمــن مــشــروع تصميم الخمسين عــامــاً 

الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نــائــب رئــيــس الــدولــة رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبـــي، رعــاه 

الــلــه، بــهــدف إشـــراك أفـــراد المجتمع مــن مواطنين ومقيمين 

في تصميم مستقبل دولة اإلمــارات ووضع محاور ومكونات 

خــطــة مــئــويــة اإلمـــــــــارات، الــخــطــة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة لـــإمـــارات 

ــــاً مــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــاً الــــتــــالــــيــــة. وانــــــطــــــاقــ ــــامــ خـــــــال الـــخـــمـــســـيـــن عــ

حــكــومــة دولــــة اإلمــــــارات والــجــهــود الــمــتــضــافــرة لــكــافــة الــجــهــات 

ضمن عام االستعداد للخمسين بإشراف اللجنة العليا لعام 

االســـتـــعـــداد للخمسين الــتــي يــرأســهــا ســمــو الــشــيــخ مــنــصــور بن 

ــــــؤون  ــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء وزيـــــــــــر شـ ــــائــــــب رئــ ــــيـــــان نــ زايـــــــــــد آل نـــــهـ

الرئاسة.

أقيمت الورشة بحضور معالي مريم المهيري، وزيرة الدولة 

لــأمــن الــغــذائــي والـــمـــائـــي، إلـــى جــانــب عـــدد مـــن مــمــثــلــي الــجــهــات 

المعنية والمختصة وأفراد المجتمع. 

استراتيجية وطنية
ونــاقــشــت الـــورشـــة الــتــحــديــات الــحــالــيــة والمستقبلية الــتــي تــواجــه 

تحقيق االستراتيجية الوطنية لأمن الغذائي في الدولة، والتي 

ــــذا الـــمـــلـــف خـــال  تـــمـــت صـــيـــاغـــتـــهـــا لـــتـــحـــدد أبـــــــرز الـــتـــوجـــهـــات فــــي هــ

المستقبلية  التحديات  مــن  لمجموعة  وفــقــاً  المقبلة،  المرحلة 

الـــتـــي تـــهـــدد مـــــوارد الـــغـــذاء والـــمـــاء فـــي الـــعـــالـــم. كــمــا تــنــاولــت دور 

المجتمع واألفراد في المساهمة بمعالجة هذه التحديات. 

وقــــــالــــــت مــــعــــالــــي الـــــمـــــهـــــيـــــري: »األمــــــــــــن الــــــغــــــذائــــــي والــــــمــــــائــــــي يــعــد 

ــــز الــــرئــــيــــســــيــــة لـــتـــحـــقـــيـــق االســــــتــــــدامــــــة ألي مـــجـــتـــمـــع مــن  ــــائــ ــــركــ مــــــن الــ

الــمــجــتــمــعــات، لــــذا ونـــحـــن نــتــجــه لـــعـــام الــخــمــســيــن عــلــى تــأســيــس 

دولــة اإلمـــارات، وفي ظل االستعدادات المكثفة التي تقوم بها 

جــمــيــع الــجــهــات فـــي كـــافـــة الـــمـــجـــاالت، تــشــكــل الـــلـــقـــاءات وورش 

العمل المتخصصة، خطوة بناءة وإيجابية لتأسيس آلية عمل 

مشتركة بين الجهات المعنية وأفــراد المجتمع لتعزيز العمل 

الـــمـــشـــتـــرك والــــبــــحــــث عــــن األفـــــكـــــار اإلبــــداعــــيــــة والــــحــــلــــول الــمــبــتــكــرة 

للتحديات المحتملة، األمر الذي يشكل ركيزة لبناء قطاع أكثر 

مرونة وتحقيق رؤية اإلمارات«. 

وتـــنـــاولـــت الــــورشــــة اآللــــيــــات الـــتـــي يــتــم مـــن خــالــهــا الــســعــي إلــى 

تـــحـــقـــيـــق الـــعـــمـــل عـــلـــى زيـــــــــادة اإلنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي لــــلــــغــــذاء، وتـــنـــويـــع 

مــــصــــادر االســــتــــيــــراد مــــن الـــــخـــــارج، فـــضـــاً عــــن اإلشــــــــراك الــحــقــيــقــي 

لمختلف أطياف المجتمع في مسألة االنتقال إلى نظم غذائية 

أكثر استدامة، عبر رفع مستوى الوعي لديهم بأهمية التغذية 

وضرورة تقليل نسب هدر وفقد الطعام. 

وســلــطــت الــورشــة الــضــوء عــلــى مــحــاور االســتــراتــيــجــيــة الوطنية 

لـــــأمـــــن الـــــغـــــذائـــــي وأهــــــــــم أهـــــدافـــــهـــــا والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي تــــواجــــهــــهــــا، 

حيث ساهمت التحديات العالمية األخــيــرة فــي خلق صعوبات 

لـــوجـــســـتـــيـــة أمــــــــام ســــاســــل اإلمـــــــــــداد وتــــــوريــــــد الـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة 

والـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة، األمــــــــــــر الــــــــــــذي تــــطــــلــــب تــــــــدخــــــــاً ســــــريــــــعــــــاً وفــــــــــوريــــــــــاً مـــن 

الـــحـــكـــومـــات، لـــوضـــع مــنــظــومــة مــحــكــمــة تــحــقــق االكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 

للدول وترسخ األمن الغذائي الذي هو أحد أهم ركائز استقرار 

المجتمعات وضمان رفاهيتها وتقدمها. 

اتجاهات مستقبلية
واســتــعــرضــت الـــورشـــة جـــوانـــب ومــكــانــة األمــــن الــغــذائــي فـــي دولـــة 

اإلمــــــارات، واالتـــجـــاهـــات المستقبلية الــتــي تــؤثــر عــلــى هـــذا الملف 

ــــلـــــول الـــمـــبـــتـــكـــرة لــــضــــمــــان األمـــــــــن الــــغــــذائــــي  الــــحــــيــــوي لــــــلــــــدول. والـــــحـ

ــــتـــــدام، فـــــضـــــاً عــــــن دور الــــحــــكــــومــــة فــــــي تـــبـــنـــي نــــهــــج »األمـــــــن  ــــمـــــسـ الـ

الــغــذائــي المجتمعي«، والـــذي يعد مــحــفــزاً مهماً لضمان األمــن 

ــــلـــــت: االبــــــتــــــكــــــارات  ــــا تـــــنـــــاولـــــت مـــــــحـــــــاور شـــــمـ الــــــغــــــذائــــــي الــــــوطــــــنــــــي. كـــــمـ

ــــيـــــم الـــــــذكـــــــي لــــــأغــــــذيــــــة، والــــــــــزراعــــــــــة الــــمــــنــــزلــــيــــة،  ــــتـــــوسـ الــــــغــــــذائــــــيــــــة، الـ

ورفـــــــع مـــســـتـــوى الـــــوعـــــي حــــــول اإلنـــــتـــــاج الــــغــــذائــــي الـــمـــحـــلـــي، ودور 

الشباب في األنظمة الغذائية، والــزراعــة، والشركات الناشئة، 

والــتــغــذيــة عــلــى جميع الــمــســتــويــات ومــســألــة هـــدر وفــقــد الطعام 

والمساهمات المجتمعية بمجال الغذاء.

مريم المهيري خالل الورشة | من المصدر

ورشة عمل لمكتب األمن   ›
الغذائي والمائي ضمن 

مشروع تصميم االستعداد 
للخمسين

مريم المهيري:   ›
العمل المشترك والحلول 

المبتكرة للتحديات ركيزة 
لقطاع أكثر مرونة 

مساهمات
ركزت ورشة العمل على دور المساهمات المجتمعية في 

مجال الغذاء وتعزيز الوعي بقيمة الغذاء، وخطط مكتب 

األمن الغذائي والمائي للعمل على مجموعة من اآلليات 

الـــتـــي تــســعــى إلــــى إشــــــراك الــمــجــتــمــع فـــي إنـــتـــاج الــــغــــذاء من 

الــمــنــازل للمساهمة فــي تــعــزيــز األمــــن الــغــذائــي ولـــو بنسبة 

بــســيــطــة، فـــضـــاً عـــن تــوجــيــه األفـــــــراد نــحــو الـــحـــد مـــن هــدر 

الغذاء واتباع ممارسات صحية وغذائية سليمة. 
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