
احتفاء إكبا وجامعة زاید بیوم زاید للعمل اإلنساني من خالل مبادرة "قوة النون" المجتمعیة 
(نزرع، نحصد ونساھم) 

دبـي، اإلمـارات الـعربـیة المتحـدة، 24 أبـریـل 2022 - نـظم الـمركـز الـدولـي لـلزراعـة الـملحیة (إكـبا) فـعالـیة خـاصـة فـي یـوم زایـد 
لـلعمل اإلنـسانـي، الـذي یُـصادف الـتاسـع عشـر مـن شھـر رمـضان الـمبارك، لمجـموعـة مـن طـالـبات نـادي "كـلنا" الـبیئي الـتابـع إلـى 

جامعة زاید في دبي. 

وقـد ُعـقدت الـفعالـیة ضـمن أنشـطة مـبادرة "قـوة الـنون" الـمجتمعیة (نـزرع، نـحصد ونـساھـم) الـتي أطـلقھا الـمركـز الـدولـي لـلزراعـة 
الـملحیة مـنذ عـام٢٠٢٠ بھـدف تـعریـف الشـباب بـالـممارسـات الـزراعـیة المسـتدامـة وتـشجیع روح الـعطاء والـعمل الـتطوعـي. حـیث 
 ً تـعرفـت الـطالـبات عـلى أنشـطة وبـرامـج الـبحث مـن أجـل الـتنمیة فـي الـمركـز الـتي تـساھـم فـي تـعزیـز جـھود األمـن الـغذائـي محـلیا

ودولیاً. 

وقـالـت الـدكـتورة طـریـفة الـزعـابـي، الـمدیـر الـعام بـاإلنـابـة إلكـبا: فـي یـوم زایـد لـلعمل اإلنـسانـي نـعزز مـن الـتزامـنا بـالـعطاء فـي مـجال 
الـزراعـة ونسـتثمر فـي الـجیل الـقادم حـیث تـضمنت مـبادرة "قـوة الـنون" ھـذا الـعام إلـھام الشـباب بـأنشـطة "نـعم إكـبا - نـعم لـمساھـمة 
الشـباب" الـتي تـركـز عـلى مـشاركـة الشـباب فـي دعـم جـھود األمـن الـغذائـي مـن خـالل الـتعلم والـتعاون واالبـتكار. وكـذلـك نشـید بـاإلرث 
اإلنـسانـي الـعظیم للشـیخ زایـد بـن سـلطان آل نھـیان، األب الـمؤسـس لـدولـة اإلمـارات الـعربـیة المتحـدة "طـیب هللا ثـراه". فـانـطالقـاً مـن 
روح إرثـھ، نـحن مـلتزمـون بـمواصـلة مـساعـدة الـمجتمعات الـزراعـیة فـي مـناطـق مـختلفة مـن الـعالـم لتحسـین أمـنھم الـغذائـي وسـبل 

عیشھم". 

وقال الدكتور سھیل الغفلي، الرئیس المشارك في كلیة العلوم الطبیعیة والصحیة بجامعة زاید: "إن التعاون بین جامعة زاید وإكبا 
ھـو تـعاون مـثمر، ویـمكن تـوضـیحھ مـن خـالل الـمسؤولـیة االجـتماعـیة لـلجامـعة (USR) تـجاه مـجتمعنا، حـیث یُـعد دور إكـبا فـي 
الـفعالـیات الـمجتمعیة مـثل یـوم زایـد لـلعمل اإلنـسانـي مـثاالً بـارًزا عـلى تـعزیـز روح الـعطاء واالشـادة بـدور الـبحث الـعلمي الـتطبیقي 

لتعزیز جوانب الحیاة المختلفة بما فیھا المحافظة على البیئة والممارسات الزراعیة والتغذویة السلیمة."  

قـامـت الـطالـبات خـالل الـفعالـیة بـزیـارة لـمتحف اإلمـارات لـلتربـة ومـرافـق الـمركـز الـبحثیة، بـما فـي ذلـك الـبیوت المحـمیة، حـیث 
شـاركـن بـحصاد الـطماطـم وتـم تسـلیم حـوالـي 200 كجـم مـن الـطماطـم لجـمعیة الھـالل األحـمر اإلمـاراتـي لـیتم تـوزیـعھا عـلى 

المستحقین. 

وقـالـت احـدى الـمشاركـات ظـبیة الـشحي: "أدرس تـخصص عـلوم الـبیئة واالسـتدامـة، وانـا عـضو فـي نـادي "كـلنا" الـبیئي؛ تـتیح لـنا 
ھـذه الـمبادرات ربـط الـنظریـات الـعلمیة بـالـواقـع الـتفاعـلي وتـعزز مـن مـعرفـتنا الـعلمیة حـیث تـعرفـنا بـشكل اوسـع عـلى الـبیوت 

الزراعیة المحمیة الخاصة بالمركز واألسالیب المبتكرة الجدیدة لزراعة الغذاء مع الحفاظ على المیاه". 

وكـان إكـبا قـد أطـلق مـبادرة قـوة الـنون فـي الـعام 2020 لـزیـادة الـوعـي بـین الـمجتمعات حـول الـزراعـة المسـتدامـة، وتـعزیـز عـادات 
األكل الصحیة. 

كـما أن مـبادرة "نـعم إكـبا - نـعم لـمساھـمة الشـباب" ھـي مـبادرة تھـدف إلـى تسھـیل الـتواصـل والـتعاون بـین الشـباب فـي دولـة اإلمـارات 
الـعربـیة المتحـدة وزمـالئـھم فـي الـبلدان األخـرى البـتكار حـلول مـن شـأنـھا مـعالـجة التحـدیـات المحـلیة والـعالـمیة الـمتعلقة بـاألمـن الـغذائـي 

واإلنتاج الزراعي في البیئات الھامشیة والمساھمة في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة. 

### 

لالستفسارات الصحفیة: 

https://www.biosaline.org/ar/content/amalna
https://www.zu.ac.ae/main/en/index.aspx


یُرجى التواصل مع السید شوكت نبي راذر، إكبا عبر: s.rather@biosaline.org.ae أو الرقم +8653 137 55 971 

نبذة عن إكبا 

الـمركـز الـدولـي لـلزراعـة الـملحیة (إكـبا) ھـو مـركـز فـریـد لـلبحوث الـزراعـیة الـتطبیقیة فـي الـعالـم مـع الـتركـیز عـلى الـمناطـق الـھامشـیة 
الـتي یـعیش فـیھا حـوالـي 1.7 مـلیار شـخص. یـقوم الـمركـز بتحـدیـد واخـتبار وإدخـال الـمحاصـیل والـتقنیات الـتي تـتسم بـالـكفاءة فـي 
اسـتخدام الـموارد والـذكـیة مـناخـیًا والـتي تـتناسـب بـشكل أفـضل مـع الـمناطـق الـمختلفة الـمتأثـرة بـالـملوحـة ونـدرة الـمیاه والـجفاف. ومـن 

خالل عملھ، یساعد إكبا على تحسین األمن الغذائي وسبل العیش لبعض المجتمعات الریفیة األشد فقراً حول العالم. 
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