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ورش عمل لمجّندي الخدمة الوطنية 
إلشراكهم في رسم المستقبل

تعزيز مشاركة الطلبة في صياغة 
مستقبل الصحة

أبوظبي - البيان 

تــــنــــفــــيــــذاً لـــتـــوجـــيـــهـــات صــــاحــــب الــــســــمــــو الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــــد آل 

مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبـــي، 

ــــاه الــــلــــه، بــــإطــــاق مــــشــــروع تــصــمــيــم الــــــ 50 عــــامــــاً الــمــقــبــلــة لـــدولـــة  ــ رعـ

اإلمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع المجتمع، شاركت هيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية على مدى 3 أيام في إعداد وتنظيم 

ورش عــــمــــل لـــمـــنـــتـــســـبـــي الـــــخـــــدمـــــة الــــوطــــنــــيــــة واالحـــــتـــــيـــــاطـــــيـــــة، بـــهـــدف 

إشــــراكــــهــــم فـــــي رســــــم مـــســـتـــقـــبـــل دولــــــــة اإلمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة 

ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة لإلمارات خال 

الخمسين عاماً المقبلة.

وأكــــد الـــلـــواء الـــركـــن طــيــار الــشــيــخ أحــمــد بـــن طــحــنــون بـــن محمد 

ــــيـــــة، أهـــمـــيـــة  ــــيـــــاطـ ــــتـ ــــيـــــس هـــيـــئـــة الــــخــــدمــــة الــــوطــــنــــيــــة واالحـ آل نــــهــــيــــان رئـ

تكثيف الجهود المؤسسية في الــدولــة وكافة الــمــوارد واإلمكانات 

الــتــي تمتلكها الـــكـــوادر والــعــقــول اإلبـــداعـــيـــة والـــمـــواهـــب والــكــفــاءات 

المقبلة،  للـ 50 عــامــاً  االستثنائية لتصميم منظومة عمل جــديــدة 

ــــئـــــات الـــمـــجـــتـــمـــع لــــتــــكــــون دولــــــة  ــــافـــــة فـ وتــــوفــــيــــر رؤيـــــــــة تـــلـــتـــف حــــولــــهــــا كـ

اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة خـــال الــمــرحــلــة المقبلة الــدولــة األكــثــر 

تميزاً واألفضل في جودة الحياة على مستوى العالم.

مشاركة 
وفــــــي إطــــــــار الــــمــــشــــاركــــة فـــــي مـــــشـــــروع تـــصـــمـــيـــم الـــــــ 50 عـــــامـــــاً الــمــقــبــلــة 

عقدت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية ورش عمل لـ600 مجند 

مــــن مــنــتــســبــي الـــخـــدمـــة الـــوطـــنـــيـــة واالحـــتـــيـــاطـــيـــة فــــي مــــراكــــز الـــتـــدريـــب 

التأسيسي، بمشاركة معالي عمر بن سلطان العلماء وزيــر دولة 

للذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، 

إضافة إلى ورشتي عمل في مقر الهيئة في أبوظبي لـ43 مجنداً من 

المجندين في الخدمة الفعلية، وورشــة عمل لـــ400 من مجندي 

الــدفــعــات الــســابــقــة. وشــمــلــت الــمــواضــيــع الــتــي تــنــاولــهــا الــمــشــاركــون 

فـــي الــــــورش عــــدة جـــوانـــب فـــي قـــطـــاعـــات الــصــحــة والــتــعــلــيــم واألمــــن 

الـــــغـــــذائـــــي والـــــــذكـــــــاء االصــــطــــنــــاعــــي والـــــريـــــاضـــــة واألنـــــشـــــطـــــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 

واإلعـــــام والــســيــاحــة ونــاقــشــوا اآلراء واألفـــكـــار والـــمـــبـــادرات الــتــي تم 

طرحها وحصرها لبحث تنفيذها مستقباً.

تخطيط 
وأكـــــد الـــمـــجـــنـــدون الـــمـــشـــاركـــون فـــي الــــــورش ضــــــرورة إشــــــراك جميع 

أفـــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع فـــــي الـــتـــخـــطـــيـــط االســــتــــراتــــيــــجــــي بـــمـــا يـــجـــســـد حـــرص 

الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــــرشـــــــيـــــــدة عـــــلـــــى مــــــواصــــــلــــــة مــــســــيــــرتــــهــــا عـــــلـــــى خـــــطـــــى اآلبــــــــــاء 

الـــمـــؤســـســـيـــن لــتــمــكــيــن األجـــــيـــــال الــــقــــادمــــة مــــن تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات 

التي تواجهها مختلف  التحديات  »مئوية اإلمــــارات 2071« ووضــع 

فئات المجتمع في المجاالت المعنية بها.

دبي - البيان 

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلسة تشاورية افتراضية 

ــــمــــــدارس،  مــــع طـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــات ومـــجـــلـــس اإلمـــــــــــارات لـــلـــشـــبـــاب والــ

بـــحـــضـــور مـــعـــالـــي عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــــن مــحــمــد الـــعـــويـــس وزيــــــر الــصــحــة 

ووقـــــــايـــــــة الــــمــــجــــتــــمــــع، والــــــدكــــــتــــــور أمـــــيـــــن حــــســــيــــن األمـــــــيـــــــري الــــوكــــيــــل 

الـــمـــســـاعـــد لـــقـــطـــاع ســـيـــاســـة الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة والــــتــــراخــــيــــص، رئــيــس 

فــــريــــق خـــطـــة االســـــتـــــعـــــداد لــلــخــمــســيــن وقــــــيــــــادات مـــــن الــــــــــــــوزارة، فــي 

إطار مبادرات اإلشراك المجتمعي لفئة الشباب، ضمن مشروع 

المقبلة لــلــدولــة، وذلـــك تــجــســيــداً لتوجيهات  الــــ 50 عــامــاً  تصميم 

صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم نـــائـــب رئــيــس 

ــــاه الــــلــــه، بـــإطـــاق  الــــدولــــة رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء حـــاكـــم دبــــــي، رعــ

تـــصـــمـــيـــم الـــــــــ 50 كــــأكــــبــــر مــــــشــــــروع لـــلـــتـــصـــمـــيـــم الـــمـــجـــتـــمـــعـــي لـــتـــطـــويـــر 

المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية الشاملة للدولة نحو الـ 50 

عاماً المقبلة.

ــــيـــــة  مــــواضــــيــــع حـــيـــويـــة  ــــتـــــراضـ وتـــضـــمـــنـــت الـــجـــلـــســـة الـــنـــقـــاشـــيـــة االفـ

عــدة تهم فئة الشباب في مسار الصحة، ومــن أهمها ترسيخ 

الــســلــوك الــصــحــي فـــي الــمــجــتــمــع وتــعــزيــز مــنــظــومــة وقــائــيــة 

وعاجية تعتمد الخدمات الصحية الذكية، واالنتقال 

إلــى نموذج الرعاية الصحية الشخصي المعتمد على 

تقنيات الــثــورة الصناعية الرابعة لتحقيق ريــادة دولة 

اإلمارات العربية المتحدة في المجال الصحي. 

تفاعل
وأكد معالي عبد الرحمن 

بن محمد العويس »إن الجلسة االفتراضية مع طلبة الجامعات 

ومجلس اإلمارات للشباب والمدارس في مشروع تصميم الـ 50 

عـــامـــاً الــمــقــبــلــة فـــي مـــســـار الــصــحــة ضــمــن مـــحـــور الــمــجــتــمــع، كــانــت 

ــــيـــــة والـــمـــبـــتـــكـــرة، وشـــــهـــــدت تـــفـــاعـــاً  مـــثـــمـــرة وغـــنـــيـــة بــــاألفــــكــــار اإلبـــــداعـ

إيــــجــــابــــيــــاً مـــــن الـــمـــشـــاركـــيـــن حــــــول تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم ورؤيــــتــــهــــم لــمــســتــقــبــل 

الدولة، األمر الذي يثبت أنهم أهل للمسؤولية الوطنية والثقة، 

التي تتوسمها فيهم القيادة لحصد نتائج االستثمار الطويل في 

طاقات الشباب والعقول والمواهب، مستفيدين من اإلمكانات 

التي توفرها الدولة ألبنائها الشباب في التأهيل العلمي والتدريب 

والتطوير«.

اقتراحات 
وشهدت مشاركات طلبة الجامعات والمدارس تقديم عدد من 

الرعاية  المبتكرة لتطوير منظومة  الــبــنــاءة واألفــكــار  االقــتــراحــات 

الـــصـــحـــيـــة بـــــالـــــدولـــــة، حــــيــــث تــــقــــدمــــت أســـــمـــــاء مـــحـــمـــد طــــالــــبــــة طــب 

افتراضي  باقتراح تطبيق ذكــي لمستشفى  فــي جامعة الشارقة 

ودمــــج الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة فـــي بــرنــامــج واحـــد، 

مــــــن خــــــــال الــــســــجــــل الــــطــــبــــي لــــكــــل الــــمــــرضــــى، 

الــــــــــــــــــذي يـــــــتـــــــوفـــــــر فـــــــــــي الــــــتــــــطــــــبــــــيــــــق مـــــــــــع الـــــــتـــــــاريـــــــخ 

المرضي دون الحاجة إلــى زيــارة المستشفى 

فـــي كـــل مــــرة. وعـــرضـــت أروى ذيــــاب الــطــالــبــة في 

بــزيــادة الــرقــابــة على صرف  جامعة زايـــد مقترحاً 

المضادات الحيوية في الصيدليات ألن اإلسراف 

ــــا يـــــجـــــعـــــل مــــــــن الــــبــــكــــتــــيــــريــــا  ــــهــ ــــاولــ ــنــ ــ فــــــــي تــ

مقاومة للمضادات.

أبوظبي - البيان 

لـــــــقـــــــاءات  ــــلـــــة  ــــلـــــسـ سـ الـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة  والــــــبــــــنــــــيــــــة  الـــــــطـــــــاقـــــــة  وزارة  نـــــظـــــمـــــت 

واجــتــمــاعــات، عــبــر تقنية االتــصــال الــمــرئــي، بــمــشــاركــة أكــثــر من 

150 شخصاً يمثلون مختلف فئات المجتمع، والمعنيين في 

ــــكـــــان والـــنـــقـــل، وذلــــك  قـــطـــاعـــات الـــطـــاقـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة واإلسـ

فــــي إطـــــــار جـــهـــودهـــا لــتــنــفــيــذ تـــوجـــيـــهـــات صــــاحــــب الـــســـمـــو الــشــيــخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس 

الــوزراء حاكم دبــي، رعــاه الله، بإطاق مشروع تصميم الـ 50 

المقبلة لدولة اإلمـــارات العربية المتحدة وإشـــراك أفــراد  عاماً 

المجتمع في رسم مستقبلها.

وتــضــمــنــت ســلــســلــة الـــلـــقـــاءات واالجـــتـــمـــاعـــات، عــقــد جــلــســات 

افــــتــــراضــــيــــة نــــاقــــشــــت عـــــــــــدداً مــــــن الـــــمـــــحـــــاور الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــمـــنـــظـــومـــة 

عــمــل الــــــــوزارة، وهـــدفـــت إلتـــاحـــة الــفــرصــة أمــــام أفـــــراد المجتمع 

ــــيـــــن لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة بــــــأفــــــكــــــارهــــــم ومـــــقـــــتـــــرحـــــاتـــــهـــــم ورؤاهـــــــــــــم  ــــيـ ــنـ ــ والـــــمـــــعـ

المستقبلية.

وحددت وزارة الطاقة والبنية التحتية 7 أدوات إلشراك 

أكـــبـــر عـــــدد مــــن الـــفـــئـــات الــمــســتــهــدفــة فــــي صـــيـــاغـــة مــســتــقــبــل 

قـــــطـــــاعـــــات الـــــطـــــاقـــــة والــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة واإلســــــــكــــــــان والــــنــــقــــل، 

شــمــلــت إطــــــاق تـــحـــدي مــســتــقــبــل الـــقـــطـــاعـــات والـــتـــحـــديـــات، 

والـــحـــلـــول الــمــســتــقــبــلــيــة لــتــطــويــر الــــخــــدمــــات، ورصــــــد جـــوائـــز 

ــــلـــــى مـــــواقـــــع  ألفــــــضــــــل األفــــــــكــــــــار الـــــمـــــقـــــدمـــــة، وإطـــــــــــــاق وســـــــــم عـ

التواصل االجتماعي، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، 

وعمل استبيانات، إضــافــة إلــى لــقــاءات تشاورية مــع أفــراد 

الـــمـــجـــتـــمـــع واألســـــــــــر مــــــن خـــــــال الــــــــزيــــــــارات الــــمــــيــــدانــــيــــة، الـــتـــي 

يقوم بها مسؤولو الــــوزارة، وكــذلــك إطــاق مــبــادرة »عيش 

التجربة«، والتي تقوم على زيارة إحدى األسر المستفيدة 

مـــــن الـــمـــجـــمـــعـــات الـــســـكـــنـــيـــة لـــعـــيـــش تـــجـــربـــة الـــســـكـــن ورصـــــد 

التحديات، التي يواجهها أفراد األسرة، وتطلعاتهم للـ 50 

عاماً المقبلة.

وتــــنــــاولــــت الـــجـــلـــســـات االفــــتــــراضــــيــــة، الـــتـــي تـــرأســـهـــا مــعــالــي 

المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، 

ــــيــــــم مـــــســـــتـــــقـــــبـــــل الـــــنـــــفـــــط  ــــمــ 6 مـــــــــــحـــــــــــاور رئـــــــيـــــــســـــــة تـــــــشـــــــمـــــــل: تــــــصــ

والــصــنــاعــات الــبــتــروكــيــمــاويــة، ومــســتــقــبــل اإلســـكـــان وكــذلــك 

خـــدمـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ومــســتــقــبــل الـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة، 

فـــضـــاً عـــن تــصــمــيــم مــســتــقــبــل الــنــقــل الـــبـــري والـــبـــحـــري، إلــى 

جانب المقابات التشاورية.

تطوير 
وقـــــــــال مــــعــــالــــيــــه: »تــــــــــدرك الـــــقـــــيـــــادة الـــــرشـــــيـــــدة أهــــمــــيــــة دور 

الــمــجــتــمــع فـــي تــصــمــيــم الــخــمــســيــن عـــامـــاً الــمــقــبــلــة، وأهــمــيــة 

ــــــى آرائــــــهــــــم وأفـــــكـــــارهـــــم الــــتــــطــــويــــريــــة الــــتــــي تـــخـــدم  ــــتـــــمـــــاع إلـ االسـ

مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة فــــي الـــــدولـــــة، وإن دعــــــوة الـــقـــيـــادة إلشـــــراك 

الــمــجــتــمــع فــي صــيــاغــة الـــمـــبـــادرات واألفـــكـــار يــعــكــس إيمانها 

بأهمية دورهم في صياغة مستقبل مشرق لدولة اإلمارات 

الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة، وإن تـــوجـــيـــهـــات الــــقــــيــــادة الــــرشــــيــــدة فــي 

إشـــــراك الــمــجــتــمــع بــمــخــتــلــف مــكــونــاتــه فـــي مـــشـــروع تصميم 

المقبلة، يستهدف تعزيز االســتــفــادة من  عــامــاً  الخمسين 

األفكار الطموحة والرؤى المبتكرة التي يمتلكونها«.

»الطاقة والبنية التحتية« تشارك المجتمع تصميم مبادراتها

سهيل المزروعي خالل االجتماعات التي نظمتها الوزارة   |   من المصدر 

‹  إشراك أكبر عدد من الفئات 
المستهدفة في صياغة 

مستقبل القطاعات 

جانب من ورش العمل  |  وام 

»االتحادية للشباب« تعقد 10 حلقات لتصميم مستقبل اإلمارات
دبي - البيان 

أنــــــــجــــــــزت الـــــمـــــؤســـــســـــة االتــــــــحــــــــاديــــــــة لـــــلـــــشـــــبـــــاب، بــــــالــــــتــــــعــــــاون مــــــــع لـــجـــنـــة 

ــــديــــــدة، لــتــصــمــيــم  ــتـــــعـــــداد لـــلـــخـــمـــســـيـــن، 10 حـــلـــقـــات شـــبـــابـــيـــة جــ ــ االسـ

مستقبل اإلمارات، وذلك ضمن أجندة عام االستعداد للخمسين، 

لتحفيز الشباب على المساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم المبتكرة 

لـــرســـم مــــســــارات الـــقـــطـــاعـــات الــمــســتــقــبــلــيــة، ودعــــــم مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة 

الشاملة والمستدامة خال الـ 50 عاماً المقبلة في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. 

اقتصاد الخمسين 
وعقد مجلس شباب وزارة االقتصاد، حلقة شبابية بعنوان »اقتصاد 

الــخــمــســيــن بـــعـــيـــون الــــشــــبــــاب«، شــــــارك فــيــهــا مـــعـــالـــي الـــدكـــتـــور ثـــانـــي بــن 

أحمد الــزيــودي وزيــر دولــة للتجارة الخارجية، وناقشت التخصصات 

الــعــالــي لتوعية  التعليم  الــتــي ممكن إدراجــهــا فــي مناهج  المستقبلية 

األجـــــيـــــال الــــقــــادمــــة وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم، وتـــطـــرقـــت لـــلـــقـــطـــاعـــات الــــتــــي مـــمـــكـــن أن 

تــحــقــق اقــتــصــاداً مــرنــاً لــدولــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، والــتــحــديــات 

الــمــتــوقــعــة الـــتـــي ســـتـــواجـــه الـــشـــبـــاب فـــي ريــــــادة األعــــمــــال فـــي الــخــمــســيــن 

القادمة، ودور الشباب في قطاعات المستقبل والعلوم المتقدمة، 

والتغييرات التي يجب على الشباب القيام بها للتأقلم مع التوجهات 

التي  االقتصادية، بما يتماشى وخطة الخمسين، ومــجــاالت االبتكار 

ســتــســهــم فـــي تــحــقــيــق أهــــــداف الـــخـــطـــة، وكــيــفــيــة مـــشـــاركـــة الـــشـــبـــاب في 

القطاعات الحديثة التي ترتكز عليها. 

ونــــظــــم مـــجـــلـــس شــــبــــاب وزارة الـــتـــغـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي والـــبـــيـــئـــة، حــلــقــة 

شبابية بعنوان »جودة هواء اإلمارات بعد خمسين عام«، وجرى 

خـــالـــهـــا اســـتـــعـــراض أفــــكــــار مــبــتــكــرة لــتــعــزيــز جــــــودة هــــــواء اإلمــــــــارات، 

لـــضـــمـــان تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة آمــــنــــة وصـــحـــيـــة لــــأجــــيــــال الـــحـــالـــيـــة والــــقــــادمــــة، 

ومقترحات لتحسين جودة الهواء في الدولة، مع التطور السريع 

خال الـ 50 عاماً القادمة، وكيفية تعزيز تنافسية الدولة وريادتها 

على الصعيد العالمي في مجال جودة الهواء.

الوظائف بالمؤسسات الدفاعية
وعقد مجلس شباب وزارة الدفاع، حلقة شبابية بعنوان »مستقبل 

طــبــيــعــة الـــوظـــائـــف فـــي الــمــؤســســات الـــدفـــاعـــيـــة«، نــاقــش خــالــهــا كيفية 

تــأثــيــر الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي والــعــلــمــي الـــمـــتـــســـارع فـــي طــبــيــعــة الــوظــائــف 

المستقبلية في المؤسسات الدفاعية، وسبل االستعداد للتخصصات 

والـــمـــهـــارات الــمــســتــقــبــلــيــة الــمــطــلــوبــة عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي، فـــي ظل 

هذه التطورات المتسارعة.

استدامة الصحة النفسية 
ــــز الــــشــــبــــاب فـــــي الـــمـــؤســـســـة االتـــــحـــــاديـــــة لـــلـــشـــبـــاب،  ـــراكـ ــــدت إدارة مــ ــــقـ وعـ

حلقة شبابية بعنوان »أفضل الممارسات والخطط لتعزيز دور مراكز 

الشباب في استدامة الصحة النفسية للشباب«، وبحثت خالها دور 

مراكز الشباب الحالي في تعزيز استدامة الصحة النفسية، وناقشت 

أفـــضـــل الـــمـــســـاحـــات والـــمـــنـــصـــات فــــي الــــعــــالــــم، الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى تــعــزيــز 

الــصــحــة الــنــفــســيــة، والــمــســاحــات والــخــدمــات والـــمـــبـــادرات الــتــي يتعين 

إضافتها إلى مراكز الشباب لتعزيز الصحة النفسية.

مستقبل اإلعالم الشبابي 
واستضافت إدارة التفاعل الشبابي في المؤسسة االتحادية للشباب، 

حلقة شبابية بعنوان »مستقبل اإلعام الشبابي خال الخمسين عاماً 

الــقــادمــة«، وطـــرح الــمــشــاركــون فيها عــدة مقترحات، بما فيها إنشاء 

أكاديمية الكتشاف المواهب منذ الصغر، لتأهيل وصقل مهاراتهم، 

وإلى جانب برنامج الكتشاف المواهب في سن مبكرة، يكون كمنصة 

الحـــتـــضـــان الـــمـــواهـــب اإلعـــامـــيـــة الـــشـــابـــة وتــنــمــيــتــهــا، وتــأهــيــلــهــم لــإلعــام 

القيادات الشابة والقيادات اإلعامية الشابة،  الرقمي، مثل برنامج 

بــاإلضــافــة إلـــى إنــشــاء مــدرســة إعــامــيــة تــدمــج بــيــن الــمــهــارات اإلعــامــيــة 

والــعــادات والقيم اإلمــاراتــيــة، وذلــك عن طريق فريق إعــامــي، تدرس 

الـــــمـــــهـــــارات اإلعـــــامـــــيـــــة، وفـــــريـــــق مـــــن كــــبــــار الــــمــــواطــــنــــيــــن، لـــتـــعـــزيـــز الـــقـــيـــم 

والعادات اإلماراتية.

طاقات الشباب
بــعــنــوان »االستثمار  وعــقــد مجلس شــبــاب أم القيوين، حلقة شبابية 

األمثل في طاقات الشباب«، وتناولت عدة مقترحات، بما فيها طرح 

مــــــواد جـــامـــعـــيـــة لـــتـــعـــريـــف الـــشـــبـــاب بــالــتــخــصــصــات الـــمـــطـــلـــوبـــة فــــي دولــــة 

اإلمــــــــــارات، وإنــــشــــاء مـــركـــز يـــدعـــم الــــمــــواهــــب، بـــمـــا يــســهــم فــــي مــســاعــدة 

الشباب على دخول سوق العمل، وضمان وظيفته قبل تخرجه.

الثورة الصناعية الرابعة 
ونــظــم مــركــز شــبــاب عــجــمــان، حــلــقــة شــبــابــيــة بــعــنــوان »الــتــحــول لــلــثــورة 

الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــــرابـــــعـــــة فـــــي اإلمـــــــــــــارات خـــــــال الـــخـــمـــســـيـــن عـــــــام الـــــقـــــادمـــــة«، 

ــــيـــــر خــــاصــــة  ــــايـ ــــيـــــات ومـــــعـ ــــيـــــاسـ ــــاركــــــون فــــيــــهــــا إعـــــــــــــداد سـ ــــمــــــشــ واســــــتــــــعــــــرض الــ

ــــائـــــرات الــــــــــدرون، مــــن خـــــال تــشــكــيــل فــــريــــق مــــن الـــخـــبـــراء  بـــاســـتـــخـــدام طـ

الــقــانــونــيــيــن والــتــكــنــولــوجــيــيــن والـــمـــطـــوريـــن، لـــوضـــع األطـــــر والــســيــاســات 

الــمــســتــقــبــلــيــة، وتــصــمــيــم تــطــبــيــقــات وألــــعــــاب تــعــلــيــمــيــة رديـــفـــة للتعليم 

ـــمــــفــــاهــــيــــم الـــنـــظـــريـــة  الــــتــــقــــلــــيــــدي، تــــحــــمــــل الــــــفــــــائــــــدة والـــــمـــــتـــــعـــــة، وتــــــعــــــزز الـ

بـــأســـلـــوب شــيــق وغـــيـــر روتـــيـــنـــي، والـــبـــحـــث عـــن طـــاقـــة بــديــلــة مــســتــدامــة، 

تعمل عن طريق الجاذبية األرضية، باالعتماد على األبحاث الحالية، 

والمختصين  الــخــبــراء  مــن  بفريق  واالستعانة  التكنولوجيا،  واستثمار 

في هذا المجال.

دعم المواهب 
استضاف مركز شباب الفجيرة حلقة شبابية بعنوان »دور الحكومة 

ــــا األفــــــكــــــار  ــــهـ والــــمــــجــــتــــمــــع فـــــــي دعـــــــــم الــــــمــــــواهــــــب الـــــــشـــــــابـــــــة«، نــــــاقــــــش خـــــالـ

المبتكرة لدعم ورعاية الشباب الموهوبين، وتسخير مواهبهم خال 

الـ 50 عاماً القادمة، والمواهب التي ستخدم مستقبل اإلمارات خال 

الخمسين عاماً القادمة. 

ثاني الزيودي خالل مشاركته في إحدى الحلقات | من المصدر 

السياحة البيئية
اســتــضــاف مــجــلــس الــشــارقــة لــلــشــبــاب، حــلــقــة شــبــابــيــة نظمها 

ــــــى الـــســـيـــاحـــة  ــــنـــــوان: »الـــــطـــــريـــــق إلـ قــــطــــاع تـــنـــمـــيـــة الـــمـــجـــتـــمـــع، بـــــعـ

البيئية خالل الـ 50 عامًا القادمة«، وناقشت مفهوم السياحة 

البيئية خالل الـ 50 عامًا المقبلة، وأبعادها، وحجم تأثيرها 

في االقتصاد الوطني. 

وعــــقــــد مــــركــــز فــــتــــيــــات مـــــربـــــح، حـــلـــقـــة شـــبـــابـــيـــة بــــعــــنــــوان »زايــــــــد: 

ــــتــــــعــــــرض  ــــكــــــم الـــــــــحـــــــــضـــــــــارة«، واســ أعــــــطــــــونــــــي زراعـــــــــــــــــــــة.. أضـــــــمـــــــن لــ

الـــــمـــــشـــــاركـــــون خــــاللــــهــــا مــــجــــمــــوعــــة مــــــن األفـــــــكـــــــار والــــمــــقــــتــــرحــــات 

الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز ثــقــافــة الـــشـــبـــاب واهــتــمــامــاتــه فـــي الـــزراعـــة 

خــــالل الـــــ 50 عـــامـــًا الــمــقــبــلــة، وعــــــدداً مـــن الـــــرؤى والـــتـــصـــورات 

الــمــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي يــمــكــن مــــن خـــاللـــهـــا ضـــمـــان تــحــقــيــق دولــــة 

اإلمارات العربية المتحدة، االكتفاء الذاتي في المجاالت 

الغذائية والزراعية.

مناقشة التحديات   ›
المتوّقعة التي ستواجه 

الشباب في ريادة األعمال 
في الـ 50 المقبلة





أسمهان الوافي 

ــــا تـــــــزرع، أول خـــطـــوة عـــلـــى طـــريـــق تــحــقــيــق األمــــن  ــَمّ أْن تـــأكـــل مــ

الغذائي، الــذي هو مطلب ضــروري لتعزيز مكانتك وتحقيق 

ــــيـــــدة تــســيــر  مـــــا تـــطـــمـــح إلـــــيـــــه، ودولــــــــــة اإلمـــــــــــــارات بـــقـــيـــادتـــهـــا الـــــرشـ

عــــلــــى هــــــــذا الـــــطـــــريـــــق بــــهــــّمــــة ال تـــــعـــــرف الــــكــــلــــل وال الــــمــــلــــل حــتــى 

تحقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء، وذلك من خالل تفعيل 

ــــار فــــــي الــــــزراعــــــة  ــــكــ ــــتــ ــــتـــــخـــــدامـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــحــــديــــثــــة واالبــ اسـ

لتقليل االعتماد على الواردات الخارجية التي تصل إلى %90 

من الغذاء، إلى جانب التشجيع على إقامة مشاريع غذائية 

تسهم في خدمة اإلمدادات الغذائية داخل الدولة، وإطالق 

االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي 2051 التي تعمل على 

تحويل اإلمارات إلى مركز عالمي لألمن الغذائي القائم على 

االبــتــكــار، كما تستهدف أن تــكــون الــدولــة األفــضــل عالمياً في 

مـــؤشـــر األمـــــن الـــغـــذائـــي الــعــالــمــي بــحــلــول عــــام 2051، وضــمــن 

أفضل 10 دول بحلول عام 2021.

كــــمــــا تــــعــــمــــل الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى تـــهـــيـــئـــة بــــيــــئــــة مــــالئــــمــــة لــلــبــحــث 

ــــلــــــول الــــمــــنــــاســــبــــة لــــلــــتــــحــــديــــات  ــــحــ الــــعــــلــــمــــي فـــــــي ســــبــــيــــل إيـــــــجـــــــاد الــ

الــزراعــيــة التي قــد تــواجــه المزارعين مستقبالً، وزيـــادة اإلنتاج 

الـــغـــذائـــي الــمــحــلــي، وخـــاصـــة فـــي ظـــل وجــــود مـــا يــزيــد عــلــى 40 

لـــألغـــذيـــة والــــمــــشــــروبــــات، و100  ألـــــف مــــزرعــــة، و568 مــصــنــعــاً 

طــن مــن األغــذيــة التي تدعم المخزون االستراتيجي للدولة، 

مـــا أســـهـــم فـــي تــحــقــيــق الــــدولــــة قـــفـــزة نــوعــيــة 

في مؤشر األمن الغذائي العالمي لعام 

2019، بالتقدم 10 مراكز وصوالً إلى 

المركز الـ21 عالمياً.

جهود 
الـــمـــنـــاخـــي  الـــتـــغـــيـــر  وزارة  وأكــــــــــدت 

والـــــــــبـــــــــيـــــــــئـــــــــة، أنــــــــــهــــــــــا تـــــــعـــــــمـــــــل ضــــمــــن 

جــــــهــــــودهــــــا لــــــرســــــم اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 

وخــــــطــــــط تــــصــــمــــيــــم الــــخــــمــــســــيــــن عـــــــامـــــــاً الــــمــــقــــبــــلــــة لــــتــــحــــقــــيــــق أمـــــن 

واســــتــــدامــــة وســــالمــــة الـــــغـــــذاء، عـــلـــى مــجــمــوعــة مــــن الـــمـــحـــاور، 

تشمل رفع إنتاجية وكفاءة وجــودة المنتج المحلي وتحفيز 

ــــتـــــوســـــع فـــــي عــــدد  االســــتــــثــــمــــار فـــــي نــــظــــم الـــــــزراعـــــــة الــــحــــديــــثــــة، والـ

األســواق المعتمد االستيراد منها لضمان مرونة واستمرارية 

سالسل توريد الغذاء، وفي الوقت نفسه تعمل على تعزيز 

قــدرات أعمال المختبرات الوطنية ومــراكــز الفحص والحجر 

ــــز الــــــــدور  ــــزيـ الــــصــــحــــي لـــــإرســـــالـــــيـــــات الـــــــــــــــواردة إلــــــــى الــــــــدولــــــــة، وتـــــعـ

الـــــرقـــــابـــــي مـــحـــلـــيـــاً بـــالـــتـــعـــاون 

مع الجهات والسلطات 

المحلية على حركة بيع 

واســــــــتــــــــخــــــــدام الـــــمـــــبـــــيـــــدات 

غــــــيــــــر الـــــــمـــــــرخـــــــصـــــــة، والــــــتــــــي 

بــــــســــــالمــــــة  تــــــــضــــــــر  أن  يـــــــمـــــــكـــــــن 

وجودة المنتج الزراعي. 

وأضافت: نعمل أيضاً على 

تــعــزيــز ثــقــة ومـــعـــرفـــة الــمــجــتــمــع 

مــا يسهم في  المحلي،  بالمنتج 

زيادة الطلب عليه ويرفع إنتاجيته، 

والتوسع في استخدام تقنيات الطاقة 

الشمسية فــي تشغيل الــمــزارع الحديثة في 

الدولة كحل عملي الرتفاع تكلفة اإلنتاج بسبب 

معدالت استهالك الكهرباء، وتعزيز التعاون ومع 

ــــمـــــســـــؤولـــــة عــــــن قـــــطـــــاع الــــطــــاقــــة  الـــــجـــــهـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة الـ

لـــتـــســـهـــيـــل عـــمـــلـــيـــات إدخـــــــــال هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات الـــصـــديـــقـــة 

للبيئة في منظومة تشغيل المزارع. 

خطط 
ولفتت إلى أن الوزارة وضعت خططاً للتوسع في 

الــثــروة الحيوانية،  عمليات البحث واالبتكار فيما يخص 

وتأهيل جيل جديد من مواطني الدولة من المتخصصين 

فــــي الــــمــــجــــال الـــبـــيـــطـــري ومــــجــــال إدارة مــــؤســــســــات اإلنــــتــــاج 

الغذائي والمزارع الحديثة عبر اتفاقات مع المؤسسات 

األكــاديــمــيــة الوطنية، بــاإلضــافــة إلــى مقترح حــول اعتماد 

مــنــظــومــات تقنية حــديــثــة لــمــعــالــجــة وإعـــــادة تــدويــر الــمــيــاه 

الــمــســتــخــدمــة فـــي الـــمـــزارع الــحــديــثــة »الــمــائــيــة، المغلقة، 

الـــعـــمـــوديـــة«، والـــتـــي تــســهــم فـــي خــفــض مـــعـــدل اســتــهــالك 

ــــيـــــاه بـــنـــســـب تــــصــــل إلــــــــى 90% مــــــن احــــتــــيــــاجــــات الـــنـــبـــات  الـــــمـ

للمياه.

تنويع 
وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة أســـــمـــــهـــــان الـــــــوافـــــــي مـــــديـــــر عــــــــام الــــمــــركــــز 

الدولي للزراعة الملحية، إن هناك العديد من المنتجات 

الزراعية يمكن االعتماد عليها في تحقيق االكتفاء الذاتي 

كالورقيات والطماطم والخيار الذي أصبح ينتج بكميات 

كــــبــــيــــرة تـــغـــطـــي حـــــاجـــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن فـــــي الـــــــدولـــــــة، ولـــكـــن 

الــــحــــاجــــة مــــــازالــــــت فـــــي تــــنــــويــــع الـــمـــحـــاصـــيـــل األخــــــــــــرى، وهــــو 

مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــحــقــق فـــيـــه الــــدولــــة تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً خـــالل 

السنوات المقبلة، وذلــك بفضل دعمها االبتكار وتعزيز 

التجارب والدراسات، والتي كان من ثمارها نجاح زراعة 

األرز في الصحراء.

تطوير
وذكــــــــرت أن الــــمــــركــــز انــــخــــرط مـــنـــذ ســــنــــوات فــــي مــنــظــومــة 

إعـــــــــادة االعــــتــــبــــار إلــــــى بـــعـــض الــــنــــبــــاتــــات الــــتــــي تـــســـاعـــد عــلــى 

تــحــقــيــق األمـــــن الـــغـــذائـــي بــمــخــتــلــف أبـــعـــاده فـــي مـــا يخص 

التغذية البشرية والحيوانية، وتتحمل الحرارة والجفاف 

ــــارات،  والــمــلــوحــة فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة ومــنــهــا دولــــة اإلمــ

ــــنــــــاف الـــشـــعـــيـــر  ومـــــــن هـــــــذه الــــنــــبــــاتــــات الــــكــــيــــنــــوا وبـــــعـــــض أصــ

وبــعــض األعـــــالف الــمــســتــمــدة مــثــالً مـــن نــبــتــة الــســالــكــورنــيــا 

الــتــي أســهــم الــمــركــز فــي تطوير جيناتها على نحو سمح 

بــــرفــــع اإلنــــتــــاجــــيــــة بـــنـــســـبـــة 50 بـــالـــمـــئـــة، وقـــد 

مـــــّكـــــنـــــت هــــــــــذه األبـــــــــحـــــــــاث والــــــــتــــــــجــــــــارب مـــن 

سقي المزروعات المذكورة بمياه مالحة 

تــــتــــراوح نــســبــة الـــمـــلـــوحـــة فــيــهــا بــيــن 

30 و100 بالمئة. 

دعـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــــــــــــــزارع إلـــــــــــى 

زيـــادة الــدعــم ســـواء مــن ناحية الخبراء 

والتقنيات الحديثة وتسويق المنتج المحلي وجعله 

الخيار األول للمستهلك فــي الــدولــة مــن خــال تعزيز 

الثقة فــيــه، وإقــبــال منافذ البيع على عــرضــه بالصورة 

التي تساعد على تسويقه، مؤكدين ضــرورة التوسع 

في تنوع سلة المحاصيل الزراعية المحلية والتركيز 

على زراعة كميات كبيرة من المحاصيل االستراتيجية.  

وقــــــــــال مـــــايـــــد مــــهــــيــــر إن اشــــــتــــــراطــــــات الــــــــزراعــــــــة تــخــتــلــف 

بـــــحـــــســـــب طــــبــــيــــعــــة األرض والـــــــمـــــــيـــــــاه،  مـــــــكـــــــان آلخـــــــــــر  مــــــــن 

وبالتالي تختلف نوعية المحاصيل المزروعة، مشيراً 

إلـــى أن هــنــاك تــحــديــات تـــواجـــه الـــزراعـــة الــمــحــلــيــة وهــي 

قــلــة ومـــلـــوحـــة الـــمـــيـــاه، وارتــــفــــاع أســـعـــار تــكــالــيــف بعض 

الـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات الـــــــحـــــــديـــــــثـــــــة، 

ــــنـــــتـــــج الـــــمـــــســـــتـــــورد  ومـــــنـــــافـــــســـــة الـــــمـ

للمنتج المحلي.

مــــــن جــــهــــتــــه أكــــــــد أحـــــمـــــد الــــكــــتــــبــــي أن الـــــعـــــديـــــد مــن 

ــــمـــــزارع فــــي الــــدولــــة يـــقـــومـــون بــــزراعــــة مــحــصــول  مـــــاك الـ

أو مــحــصــولــيــن ودائــــمــــًا يــمــيــلــون إلــــى الــمــحــاصــيــل األقـــل 

تــكــلــفــة لـــضـــمـــان تـــســـويـــق مــنــتــجــاتــهــم، وال يـــفـــكـــرون فــي 

زراعــــــــة مـــحـــاصـــيـــل جــــديــــدة خــــوفــــًا مــــن الـــتـــكـــلـــفـــة الــعــالــيــة 

ومنافسة المنتج المستورد.

ولــــفــــت إلــــــى أن تـــمـــويـــل الــــمــــزارعــــيــــن بـــتـــقـــنـــيـــات حــديــثــة 

ومبتكرة سوف يساهم في القضاء على هذا التحدي 

وبـــالـــتـــالـــي تـــوفـــيـــر مــحــاصــيــل جــــديــــدة بــتــكــلــفــة تــنــافــســيــة، 

مــقــتــرحــًا بــــأن تـــقـــوم الـــــــوزارة أو الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة بــرش 

الــمــواســم لمكافحة الحشرات  المبيدات فــي مختلف 

ما يقلل التكلفة على المزارعين وخصوصًا أن بعض 

أنواعها باهظ التكلفة. بدوره قال سالم البدواوي إن 

شـــح الــمــيــاه ومــلــوحــة الــتــربــة يــجــب الــتــغــلــب عــلــيــهــا من 

خال تزويد المزارعين بنباتات تم تعديلها مخبريًا أو 

االعــتــمــاد عــلــى زراعــــة محاصيل تتحمل درجـــة ملوحة 

الــمــيــاه والــتــربــة كــمــا هــو الــحــال مــع نــبــات الــكــيــنــوا الــذي 

تـــمـــت زراعـــــتـــــه فــــي عــــــدد مــــن مـــنـــاطـــق الـــــدولـــــة وبــكــمــيــات 

تجارية.

التقنيات الزراعية واألبحاث ركيزة االكتفاء الذاتي من الغذاء
وزارة التغير المناخي والبيئة: رفع إنتاجية وكفاءة المنتج المحلي أولوية 

التوسع في األسواق   ›
المعتمد االستيراد منها 

لضمان استمرارية سالسل 
توريد الغذاء

تعزيز قدرات أعمال   ›
المختبرات ومراكز الفحص 

والحجر الصحي لإلرساليات 
الواردة للدولة 

ضرورة التشجيع   ›
على تطبيق الزراعة 

المستدامة

رفع درجة الوعي بمفهوم   ›
تقليل هدر الطعام

أكد أكاديميان ضــرورة استخدام الذكاء االصطناعي والروبوتات 

فــــــي مـــــجـــــال الــــــــزراعــــــــة لــــمــــســــاعــــدة الـــــمـــــزارعـــــيـــــن عــــلــــى زيـــــــــــادة إنـــتـــاجـــيـــة 

المحاصيل، مشيرين إلى أهمية زيادة اإلنفاق في البحث العلمي 

والدراسات الزراعية لدعم تكنولوجيا الغذاء.

حلول 
وأكـــــدت الـــدكـــتـــورة أمــيــنــة الـــمـــرزوقـــي عــمــيــد كــلــيــة الــعــلــوم الصحية 

في جامعة الشارقة، أن دولــة اإلمـــارات تعتمد بشكل كبير على 

استيراد المواد الغذائية بما يقارب 90 % من استهالكها الغذائي 

مـــــن خـــــــــارج الـــــــدولـــــــة، لـــــذلـــــك ال بـــــد مـــــن إيـــــجـــــاد الــــحــــلــــول الـــمـــنـــاســـبـــة 

لمواجهة ذلك من خالل توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات 

الذكية في إنتاج الغذاء. 

الوطنية لألمن  أنــه يجب أن يتم تبني االستراتيجية  وأضــافــت 

الــغــذائــي مــن كــافــة جــامــعــات الـــدولـــة وبـــإشـــراف جــهــات حكومية، 

مبينة أن رؤية كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة من خالل 

برنامج التغذية العالجية، وبرنامج البيئة الصحية، هي التركيز 

ــــبـــــحـــــوث، كــــمــــا أن تــــلــــك الــــــرؤيــــــة تـــتـــمـــاشـــى مـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  عــــلــــى الـ

الــــدولــــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــــاألمــــن الــــغــــذائــــي، مــــن خـــــالل مــكــتــب تــطــبــيــق 

ــــــن الـــغـــذائـــي بـــالـــجـــامـــعـــة، وطــــــرح بــــرامــــج تــعــلــيــمــيــة  االســــتــــدامــــة واألمـ

متعددة وإجراء األبحاث العلمية في مجال االستدامة. 

ولفتت إلــى ضـــرورة التشجيع على تطبيق الــزراعــة المستدامة 

بإنشاء مزارع صغيرة مدعومة من قبل الدولة لزيادة اإلنتاج من 

الغذاء، كما يجب رفع درجة الوعي بمفهوم تقليل هدر الطعام 

والتوسع في بنوك الطعام على مستوى الدولة، وإدخال البرامج 

التوعوية بأهمية الغذاء ضمن مناهج التعليم. 

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي، رئيس 

قــســم الــــزراعــــة الــتــكــامــلــيــة فـــي كــلــيــة األغـــذيـــة والــــزراعــــة فـــي جــامــعــة 

اإلمارات، أن األمن الغذائي البد أن يكون إحدى أولويات التعليم 

والبحوث التي تستثمر في الــزراعــة الذكية والــتــوازن المثالي بين 

الــــــزراعــــــة فـــــي الــــبــــيــــوت الـــمـــحـــمـــيـــة، وتــــلــــك الــــتــــي تــــقــــوم فـــــي األراضــــــــي 

المفتوحة لمالئمة االحتياجات والبيئة المحلية. 

ولفت إلــى أن الكلية تمنح األولــويــة فــي عملها لثالثة مجاالت 

أساسية وحيوية لالقتصاد الوطني، وكذلك لرفاهية المجتمع، 

ــــيـــــة، األغــــــذيــــــة والــــتــــغــــذيــــة والـــــصـــــحـــــة، والــــطــــب  وهــــــــي: الـــــــزراعـــــــة الـــــذكـ

الــبــيــطــري، ونــســعــى إلـــى أن نــخــرج رواد أعــمــال قـــادريـــن عــلــى أخــذ 

الــزراعــة في الــدولــة إلــى مستويات جــديــدة، ويمكنهم في النهاية 

أن يــــكــــونــــوا مـــبـــدعـــيـــن فـــــي مــــجــــال زراعـــــــــة األراضـــــــــــي الــــقــــاحــــلــــة، وفـــي 

ــــتـــــغـــــذيـــــة والــــــصــــــحــــــة.  وقـــــــــــال: ال شــــــك أن األمــــــن  مـــــجـــــال الـــــــغـــــــذاء والـ

ــــة  ــ ــــاة الــــمــــجــــتــــمــــعــــات، وقـــــــــد خـــــطـــــت دولـ ــــيــ ــــعــــــد أســـــــــــاس حــ الــــــغــــــذائــــــي ُيــ

اإلمـــــــارات خـــطـــوات مــهــمــة نــحــو تــحــقــيــق األمـــــن الـــغـــذائـــي مـــن خــالل 

التخطيط العلمي ووضع استراتيجيات محددة، ورصد موازنات 

للحفاظ على األمن الغذائي ورفاهية المواطنين والمقيمين على 

أرضـــهـــا، وتــعــمــل الـــدولـــة بــاســتــمــرار مـــع مــنــظــمــات األمـــــم الــمــتــحــدة 

والمنظمات اإلقليمية على اعتماد نهج علمي لمواجهة تحديات 

األمـــن الــغــذائــي على الــمــدى القصير والــطــويــل.  وذكـــر أن جامعة 

اإلمـــــــــــارات بـــاعـــتـــبـــارهـــا بـــيـــئـــة داعــــمــــة قـــائـــمـــة عـــلـــى الـــمـــعـــرفـــة والـــبـــحـــث 

واالبــــتــــكــــار، ومـــــن خـــــالل كــلــيــة األغـــــذيـــــة والــــــزراعــــــة، ومــــركــــز خــلــيــفــة 

للمياه،  الوطني  والمركز  الــوراثــيــة،  والهندسة  الحيوية  للتقانات 

ووحـــــــــدة دراســـــــــــات وبـــــحـــــوث تـــنـــمـــيـــة الـــنـــخـــيـــل والـــــتـــــمـــــور، وشـــركـــائـــهـــا 

االســتــراتــيــجــيــيــن، فــإنــهــا تعمل بــاســتــمــرار عــلــى تــطــويــر إنــتــاج محلي 

مــســتــدام وتــكــريــس الــتــقــنــيــات لــتــعــزيــز الــبــحــث الــعــلــمــي الــنــوعــي في 

مجال الغذاء ودعم األنشطة الزراعية والغذائية.

دعــــــــــــــــا حـــــــســـــــيـــــــن الـــــــــمـــــــــحـــــــــمـــــــــودي الــــــــــرئــــــــــيــــــــــس الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي 

لمجمع الــشــارقــة لــلــبــحــوث والــتــكــنــولــوجــيــا واالبــتــكــار 

إلــــــى الــــتــــوســــع فـــــي اســــتــــصــــاح األراضــــــــــي الـــصـــحـــراويـــة 

الـــــشـــــاســـــعـــــة واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فـــــــي الـــــــــزراعـــــــــة مـــــــن خـــــال 

التكنولوجيا لمجابهة الطلب  أنــواع  توظيف أفضل 

المتزايد على الغذاء خال الفترة المقبلة.ونوه بأن 

أكـــبـــر الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه األمــــــن الـــغـــذائـــي خـــال 

الخمسين عامًا القادمة هي الزيادة السكانية األمر 

ــــغــــــذاء، كـــمـــا أن  الـــــــذي تـــقـــابـــلـــه نـــــــدرة وصــــعــــوبــــة فــــي الــ

التغير المناخي يقلل من اإلنتاج الغذائي، إضافة 

إلى ملوحة األراضي التي تزيد يوميًا في كل أرجاء 

العالم، فكل ذلك يشكل تحديات عالمية.

وبــــيــــن أنــــــه بـــفـــضـــل الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة مـــــن الــمــمــكــن 

التغلب على تلك التحديات، وذلك ما نعمل عليه 

في المجمع من خال استكشاف األنواع المختلفة 

للتقنيات الــزراعــيــة وتــقــديــمــهــا لــلــحــكــومــات والــقــطــاع 

ــــــال  ــــــجـ ــــمـ ــ الـــــــــــخـــــــــــاص الـــــــــعـــــــــامـــــــــل فـــــــــــي الـ

ــــتــــــى لــــلــــمــــزارعــــيــــن  الـــــــــزراعـــــــــي وحــ

ســـــــــــــــــــــــواء كــــــــــــانــــــــــــت الـــــــتـــــــقـــــــنـــــــيـــــــات 

خـــــاصـــــة بـــــإصـــــاح الــــتــــربــــة أو 

وتـــــرشـــــيـــــدهـــــا  الـــــــمـــــــيـــــــاه  إدارة 

إذا  أو  أفـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــل  بـــــــــــــشـــــــــــــكـــــــــــــل 

كـــــانـــــت مـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــبــــذور 

والــــــجــــــيــــــنــــــات الــــخــــاصــــة 

بها. 

التوسع في استصالح 
األراضي الصحراوية

»الروبوت«.. ُمزارع المستقبل
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