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جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

العدد الثاني -  فبراير 2018

ثاني الزيودي يفتتح الدورة الخامسة من 
المنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية 

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شؤون الرئاسة  رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، افتتح معالي 

الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة اليوم رسميًا فعاليات 
الدورة الخامسة من المنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية الذي يقام في العاصمة 

أبوظبي، بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة 
ملف األمن الغذائي المستقبلي، وسعادة المهندس الشيخ سالم بن سلطان 

القاسمي وسعادة سعيد البحري العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

القــى الكلمــة االفتتاحيــة للمنتــدى بالنيابــة عــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد زايــد آل 
نهيــان، معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيــودي وزيــر التغيــر المناخــي والبيئــة، ورحــب 
فيهــا بالحضــور مــن كبــار الشــخصيات والمســؤولين الحكومييــن والخبــراء والباحثيــن 
وأصحــاب المــزارع وممثلــي الشــركات المتخصصــة فــي مجــال االبتــكار الزراعــي 
علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمــي. مؤكــدًا علــى أهميــة االبتــكار واالعتمــاد علــى 
التقنيــات الحديثــة فــي تعزيــز اســتدامة القطــاع الزراعــي ودعــم جهــود تحقيــق 
ــا، منوهــًا إلــى ضــرورة  األمــن الغذائــي فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــرز التحديــات التــي تواجــه القطــاع إقليميــًا وعالميــًا. إيجــاد حلــول فعالــة ألب

ــات  ــع للنقاش ــا أوس ــدى آفاًق ــح المنت ــور: »يفت ــيخ منص ــمو الش ــن س ــة ع ــال بالنياب وق
القطــاع  واســتدامة  الغذائــي  األمــن  تخــص  مهمــة  مســائل  حــول  اآلراء  وتبــادل 
الزراعــي، مــا يشــكل خطــوة جيــدة لتوحيــد الجهــود العالميــة وخلــق مزيــد مــن 
التعــاون لتحقيــق هــدف زيــادة اإلنتــاج الغذائــي بنســبة ال تقــل عــن 60% خــالل العقــود 
الثــالث المقبلــة، لمواكبــة الزيــادة الســكانية المتوقعــة فــي الفتــرة نفســها، وتلبيــة 
احتياجاتهــم مــن الغــذاء، حيــث ســيصل عــدد ســكان األرض إلــى 9 مليــارات نســمة.«
والخبــراء  المســؤولين  نخبــة  عبــر  المنتــدى  سيســاعد  »كمــا  ســموه:  وأضــاف 
ــات  ــة التحدي ــة ومناقش ــى دراس ــه عل ــت مظلت ــم تح ــن يجمعه ــن الذي والمتخصصي
ــدرة  ــا ن ــر، ومنه ــكل مبتك ــي بش ــاج الزراع ــادة اإلنت ــدف زي ــق ه ــام تحقي ــف أم ــي تق الت
الميــاه العذبــة، والمعــدالت المرتفعــة لتدهــور األراضــي الصالحــة للزراعــة، وتزايــد حدة 
ــل  ــة للتعام ــات ناجع ــول وآلي ــول لحل ــاخ، والوص ــر المن ــًة لتغي ــة نتيج ــات الجوي التقلب
معهــا، ففــي ظــل مــا نشــهده حاليــا مــن تحديــات واحتياجــات تعــد إمكانيــة إحــداث 
ــة  ــة مهم ــرات المناخي ــل التغي ــي ظ ــكانية ف ــادة الس ــذاء والزي ــر الغ ــن تواف ــة بي موازن
ــا  ــا وأن تبعاته ــة، خصوص ــود كاف ــر الجه ــب تضاف ــا يتطل ــة، م ــة للغاي ــاقة وصعب ش

ــل.« ــم بالكام ــق العال ــتطال مناط س

وأشــار ســموه فــي الكلمــة التــي ألقاهــا نيابــة عنــه معالــي الدكتــور ثانــي الزيــودي إلــى 
أن دولــة اإلمــارات  بفضــل توجيهــات قيادتهــا الرشــيدة تلعــب دورًا رياديــًا فــي دعــم 
االبتــكار والبحــث العلمــي فــي القطاعــات كافــة، وباألخــص القطــاع الزراعــي، وتحرص 
ــا  ــكار بم ــداع واالبت ــة لإلب ــة حاضن ــر بيئ ــا وتوفي ــة ودعمه ــات الحديث ــي التقني ــى تبن عل
يخــدم خلــق حلــول فعالــة للقضايــا والتحديــات علــى المســتويات كافــة محليــا 
ــي  ــاع الزراع ــر القط ــي تطوي ــاهم ف ــه س ــذا التوج ــى أن ه ــا إل ــا، الفت ــا وعالمي وإقليمي
والغذائــي فــي الدولــة ليحقــق مزيــد مــن االعتمــاد علــى التكنولوجيــا الحديثــة 
ــن  ــزء م ــة ج ــي تلبي ــاهم ف ــتدام، يس ــاع مس ــى قط ــدي إل ــاع تقلي ــن قط ــول م ويتح
االحتياجــات المحليــة، ويســاعد علــى حمايــة البيئــة والحفــاظ علــى اســتدامة مواردهــا 

ــة. الطبيعي

وأكــد ســموه أن مــا توفــره دولــة اإلمــارات مــن دعــم وبتنــي لالبتــكار، يجعلهــا البيئــة 
ــرات العالميــة، إلجــراء األبحــاث والتجــارب والتطبيقــات  األفضــل فــي اســتقطاب الخب
التــي تســتهدف تطويــر القطــاع الزراعــي ومنهــا تجــارب الزراعــة المائيــة والزراعــة 

ــاه. ــتهالك المي ــض اس ــارب خف ــة، وتج ــا الفائق ــى التكنولوجي ــدة عل ــة المعتم الذكي
وأضــاف ســموه: »إن التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والقطــاع غيــر الربحــي 
ــاد  ــة اعتم ــات البحثي ــى المؤسس ــب عل ــا يج ــوى. كم ــرورٌة قص ــال ض ــذا المج ــي ه ف
سياســة الوصــول المفتــوح التــي تتيــح تبــادل األبحــاث واالطــالع علــى أحــدث اإلنجــازات 
ــر  ــن أن تتضاف ــدول م ــد لل ــل، ال ب ــا. وبالمث ــر التكنولوجي ــكار ونش ــريع االبت ــة لتس التقني

ــة«. ــات الُملّح ــك التحدي ــول لتل ــاد حل ــا إليج جهوده

وفــي ختــام كلمتــه، أكــد ســموه علــى ضــرورة التعــاون بيــن كافــة األطــراف المعنيــة 
لتحقيــق األهــداف المنشــودة، وأضــاف: »أغتنــم هــذه الفرصــة لكــي أحثكــم جميًعــا 
ــن  ــتقبٍل آم ــان مس ــود لضم ــر المنش ــق التغيي ــي تحقي ــر ف ــم المنتظ ــى أداء دورك عل

غذائًيــا لنــا جميعــًا«.

أخبار الجهاز
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أخبار الجهاز

المنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية يشهد 
انعقاد أول جلسة فكرية لمناقشة قضايا 

االبتكار في قطاع األمن الغذائي

افتتحــت معالــي مريــم بنــت محمــد ســعيد حــارب المهيــري الجلســة الفكريــة 
األولــى مــن نوعهــا حــول قضايــا االبتــكار فــي قطــاع األمــن الغذائــي ضمــن جلســات 
االبتــكار لألمــن الغذائــي التــي أقيمــت علــى هامــش فعاليــات المنتــدى العالمــي 
لالبتــكارات الزراعيــة المنعقــد برعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد 
آل نهيــان، نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة، رئيــس مجلــس إدارة 
ــات  ــن الجه ــن ع ــة ممثلي ــة الفكري ــت الجلس ــة. وضم ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب جه
الحكوميــة المحليــة واالتحاديــة، إلــى جانــب ممثليــن عــن عــدد مــن مؤسســات 
القطــاع الخــاص وأصحــاب المــزارع والخبــراء والمتخصصيــن فــي القطــاع، وعــن 
ــاع  ــا القط ــي يواجهه ــات الت ــت التحدي ــذي. وناقش ــس التنفي ــة للمجل ــة العام األمان
الخــاص، كمــا استكشــفت ســبل تحســين سياســات األمــن الغذائــي واســتراتيجياته، 

وجــذب االســتثمارات لدعــم األمــن الغذائــي.

 وناقشــت الجلســة التــي نظمهــا جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة وبدعــم مــن مركــز 
ــن  ــالل تمكي ــن خ ــي م ــن الغذائ ــام األم ــز نظ ــبل تعزي ــي س ــي - أبوظب ــن الغذائ األم
الشــراكات االســتراتيجية علــى المســتوى المحلــي واالتحــادي فــي اإلمــارات، وتحديــد 
متطلبــات القطــاع الخــاص والمســتثمرين للتغلــب علــى الصعوبــات فــي قطــاع 
الزراعــة والغــذاء، إلــى جانــب تحديــد متطلبــات التكامــل فــي األدوار بيــن الجهــات 
الحكوميــة علــى المســتوى المحلــي واالتحــادي لدعــم نظــام األمــن الغذائــي فــي 

ــارات. ــة اإلم دول

وفــي تصريــح لهــا أعقــب افتتــاح المؤتمــر قالــت معالــي مريــم بنــت محمــد ســعيد 
حــارب المهيــري، وزيــرة دولــة مســؤولة عــن ملــف األمــن الغذائــي المســتقبلي: » 
ــدف  ــترك، ته ــل المش ــة للعم ــة مثالي ــي منص ــن الغذائ ــكار لألم ــات االبت ــكل جلس تش
إلــى وضــع الحكومــة والقطاعــات المعنيــة فــي صــف واحــد الستشــراف مســتقبل 
ــي  ــاص ف ــاع الخ ــاهمة القط ــادة مس ــة لزي ــول العملي ــاد الحل ــي، وإيج ــن الغذائ األم
المعادلــة الغذائيــة للدولــة، حيــث ال يمكننــا النظــر إلــى موضــوع األمــن الغذائــي 
كقضيــة مســتقلة ومنفصلــة عــن المجتمــع، علينــا تفعيــل دور كافــة الجهــات فــي 
ــو  ــكار ه ــر االبت ــأن عنص ــار ب ــن االعتب ــن بعي ــا، آخذي ــي  نواجهه ــات الت ــة التحدي معالج
ــن  ــق األم ــية لتحقي ــرورة أساس ــي، وض ــي والزراع ــاج الغذائ ــين اإلنت ــية لتحس أداة رئيس

ــي.« الغذائ

"الرقابة الغذائية" ينفذ حملة مسائية على 
المزارع بمدينة العين

نفــذ جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مؤخــرًا حملــة رقابيــة وتوعويــة مســائية علــى 
ــاب  ــة أصح ــعيه لتوعي ــار س ــي إط ــك ف ــن، وذل ــة العي ــي مدين ــر ف ــة الهي ــزارع منطق م
المــزارع والعامليــن فيهــا للمحافظــة علــى البيئــة وصحــة اإلنســان، والحــد مــن 
ــم  ــي يت ــة الت ــات الخاطئ ــط الممارس ــة، وضب ــات الزراعي ــرق المخلف ــي وح ــرة رم ظاه

ــزارع. ــذه الم ــض ه ــي بع ــا ف ارتكابه

واألنظمــة  والقوانيــن  للتشــريعات  المــزارع  تطبيــق  مــن  للتأكــد  الحملــة  وجــاءت 
الصــادرة مــن الجهــاز والتــي تســهم فــي خلــق بيئــة زراعيــة مســتدامة، وتوعيــة 
وتثقيــف أصحــاب المــزارع والعامليــن فيهــا بأفضــل الممارســات الزراعيــة الجيــدة 
ــل  ــن قب ــر م ــرح المباش ــك بالش ــة وذل ــات الزراعي ــن المخلف ــن م ــص اآلم ــرق التخل وط
المشــاركين فــي الحملــة وتوزيــع عــدد مــن النشــرات التوعويــة حــول برنامــج تحســين 
دخــل المزارعيــن المخلفــات الزراعيــة والطــرق اآلمنــة للتخلــص منهــا، إلــى جانــب رصــد 
المخالفــات وحــاالت عــدم المطابقــة علــى المــزارع خــالل الفتــرة المســائية خــارج 

ــمية. ــل الرس ــاعات العم ــاق س نط

ــتراطات  ــة باش ــر الملتزم ــزارع غي ــن للم ــن اثنتي ــه مخالفتي ــن توجي ــة ع ــفرت الحمل وأس
الجهــاز فيمــا يتعلــق بالتخلــص اآلمــن مــن المخلفــات الزراعيــة، حيــث أقــدم عــدد مــن 
عمــال إحــدى هــذه المــزارع بحــرق المخلفــات الزراعيــة بينمــا قــام عمــال مزرعــة أخــرى 
برمــي المخلفــات الزراعيــة خــارج األماكــن المخصصــة لذلــك، كمــا شــهدت الحملــة 

توعيــة وإرشــاد 9 مــزارع بأهميــة االلتــزام باشــتراطات الجهــاز والحفــاظ علــى البيئــة.

المنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية
في أرقام  ومعرض فيف 2018
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نشرة الزاد
العدد الثاني - فبراير 2018

»الرقابة الغذائية« ينجز 704 آالف معاملة خالل 
العام الماضي 

أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عــن إنجــازه 704,504 معامــالت للجمهــور 
ــق  ــالل التطبي ــن خ ــور م ــا للجمه ــي يقدمه ــة الت ــات اإللكتروني ــة الخدم ــر منظوم عب
الذكــي والموقــع اإللكترونــي ومراكــز خدمــة المتعامليــن التابعــة لــه والموزعــة 
علــى كافــة مناطــق إمــارة أبوظبــي خــالل العــام الماضــي 2017، حيــث بلــغ إجمالــي 
عــدد المعامــالت التــي أنجزهــا الجهــاز عبــر التطبيــق الذكــي والخدمــات اإللكترونيــة 

ــا. ــم تنفيذه ــي ت ــالت الت ــي المعام ــن إجمال ــبة 44% م ــة بنس 310,273 معامل

وتفصيــاًل أفــاد المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز 
بــأن الخدمــات المقدمــة لمربــي الثــروة الحيوانيــة والخدمــات الزراعيــة اســتحوذت 
علــى 97.6% مــن إجمالــي الخدمــات المقدمــة للمتعامليــن، بينمــا تــوزع الباقــي علــى 
الخدمــات الغذائيــة والطلبــات المؤسســية المختلفــة التــي يقــدم عليهــا المتعاملون 

بصفــة مســتمرة كطلبــات التســجيل بالتطبيــق الذكــي وتســجيل الشــركات.

التحــول  القاســمي أن الجهــاز اســتطاع تحقيــق نقلــة كبيــرة فــي مجــال  وأكــد 
الرقمــي فــي التقديــم علــى خدماتــه اإللكترونيــة، حيــث شــهد نظــام الخدمــات 
اإللكترونيــة خــالل العــام الماضــي زيــادة بعــدد األفــراد المســجلين بلغــت أكثــر مــن 
15 ألــف مســجل جديــد وأزيــد مــن 2300 شــركة جديــدة، بمــا يعكــس مــدى التطــور 

ــا. ــد عليه ــال المتزاي ــع واإلقب ــاز للمجتم ــا الجه ــي يقدمه ــات الت ــي الخدم ف

مــن  طلبــًا   9932 الماضــي،  العــام  خــالل  الجهــاز  تلقــي  عــن  القاســمي  وكشــف 
المجتمــع عبــر مركــز اتصــال حكومــة أبوظبــي، تنوعــت بيــن بالغــات غذائيــة وزراعيــة 
ومعلومــات عامــة وطلــب خدمــة وثنــاء ومقترحــات باإلضافــة إلــى طلبــات الشــكاوى، 
تركــز 80.5% منهــا حــول البالغــات المختلفــة والمعلومــات وطلبــات الخدمــات. مبينــًا 
ــًا و2564  ــى 2566 بالغ ــمت إل ــي انقس ــام الماض ــاز الع ــا الجه ــي تلقاه ــات الت أن الطلب
طلبــا لمعلومــات و2869 طلبــا لخدمــة و1672 شــكوى و191 مقترحــًا وثنــاًء، تــم 
تســجيلها لــدى مركــز االتصــال الحكومــي، الفتــًا إلــى أن 90.5% منهــا تلقاهــا المركــز 
ــة  ــن محادث ــرى بي ــات األخ ــت الطلب ــا توزع ــرك، فيم ــف المتح ــر الهات ــور عب ــن الجمه م
إلكترونيــة والخدمــة الذاتيــة وحــارس المدينــة والقنــوات األخــرى التــي يوفرهــا المركز.

أخبار الجهاز

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينشئ مختبرًا 
متخصصًا لزراعة وعزل الفيروسات

أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مؤخــرًا عــن إنشــاء مختبــر لزراعــة وعــزل 
الفيروســات لعــدد مــن األمــراض التــي تصيــب الثــروة الحيوانيــة ضمــن المختبــرات 
البيطريــة التابعــة لــه، حيــث تعتبــر زراعــة الفيروســات مــن التحاليــل ذات األهميــة فــي 
ــق  ــكل دقي ــدوى بش ــادر الع ــى مص ــرف عل ــية والتع ــراض الفيروس ــن األم ــف ع الكش
ــا  ــيطرة عليه ــبة للس ــراءات المناس ــر واإلج ــاذ التدابي ــى اتخ ــاعد عل ــي تس ــريع والت وس

ــة. ــراض واألوبئ ــن األم ــع م ــة المجتم ووقاي

ــاز أن إدارة  ــم الجه ــمي باس ــدث الرس ــمي المتح ــد القاس ــر راش ــدس ثام ــد المهن وأك
المختبــرات البيطريــة فــي جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة تعتبــر أول مختبــر بيطــري 
وطنــي يســتحدث مختبــر لزراعــة الفيروســات ممــا سيســاهم فــي رفــع القــدرات فــي 
مجــال التشــخيص المرضــي، حيــث شــهد المختبــر نجــاح زراعــة عــدد مــن الفيروســات 
وعزلهــا وتشــخيصها، مشــيرًا إلــى أن المختبــر ســيعمل تدريجيــًا علــى زيــادة نطاقــه 

وإمكاناتــه ليشــمل أنــواع الفيروســات ذات الخطــورة العاليــة.

وكشــف القاســمي عــن تأســيس الجهــاز لمختبريــن جديديــن للتشــريح وتحليــل 
والــذي  الظفــرة،  بمنطقــة  زايــد  ومدينــة  الوثبــة  مدينــة  مــن  كل  فــي  األنســجة 
سيســهم بــدوره فــي تعزيــز إمكانيــة المختبــر فــي تشــخيص األمــراض التــي تصيــب 

الثــروة الحيوانيــة.

ــة  ــرة الماضي ــالل الفت ــهدت خ ــاز ش ــة للجه ــة التابع ــرات البيطري ــى أن المختب ــار إل وأش
اســتحداث 26 تحليــاًل جديــدًا بمختلــف التقنيــات الحديثــة للكشــف عــن مســببات 
ــان  ــرض اللس ــال، وم ــدري الجم ــن ج ــف ع ــل الكش ــمل تحالي ــة وتش ــراض الحيواني األم
مــن  وغيرهــا  نيوكاســل  ومــرض  النزفيــة  الكونغــو  القــرم  حمــى  ومــرض  األزرق 
األمــراض بتقنيــات البيولوجيــا الجزيئيــة والكشــف عــن مســبب المــرض فــي األمصــال 

واألجســام المضــادة.
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نشرة الزاد
العدد الثاني - فبراير 2018

أخبار الجهاز

اإلمارات تحصد جائزة أفضل جناح في معرض 
البحرين الدولي للحدائق

للرقابــة  أبوظبــي  بجهــاز  ممثلــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  جنــاح  حصــد 
للغذائيــة فــي معــرض البحريــن الدولــي للحدائــق 2018 جائــزة أفضــل جنــاح مشــارك 
فــي الركــن التوعــوي بالمعــرض عــن فئــة المؤسســات الحكوميــة، وذلــك خــالل 
مشــاركته بفعاليــات المعــرض الــذي أقيــم برعايــة كريمــة مــن حضــرة صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل مملكــة البحريــن حفظــه اهلل 
ورعــاه، وبدعــم متواصــل مــن صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم 
ــر  ــن فبراي ــرة 21-25 م ــي الفت ــقيقة ف ــن الش ــة البحري ــك مملك ــة مل ــة قرين آل خليف

ــة. ــي المنام ــاري ف الج

جــاء ذلــك خــالل حفــل اإلعــالن عــن الفائزيــن بجوائــز المعــرض والــذي أقيــم بحضــور 
ســعادة الشــيخة مــرام بنــت عيســى آل خليفــة األميــن العــام للمبــادرة الوطنيــة 
لتنميــة القطــاع الزراعــي فــي البحريــن والمشــاركين بالفعاليــات، حيــث شــهد الحفــل 

اإلعــالن عــن الفائزيــن وتكريــم ســعادتها لهــم. 

وتمثلــت مشــاركة الجهــاز بجنــاح خــاص اســتعرض خاللــه األنشــطة والخدمــات التــي 
يقدمهــا للمجتمــع، وجهــوده فــي توعيــة الجمهــور بممارســات الســالمة الغذائيــة، 
وركــن خــاص باالبتــكار الزراعــي، ونشــر وتوزيــع الكتيبــات التوعويــة، وعــرض مرئــي 

ــا. بشــأن إنجــازات الجهــاز، وعــروض أخــرى عــن مشــروع ســالمة زادن

وأشــاد المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي رئيــس الوفــد اإلماراتــي المتحــدث الرســمي 
باســم الجهــاز بجهــود اللجنــة المنظمــة للمعــرض وحســن اســتضافتها لجنــاح 
بيــن المحافــل الدوليــة  الدولــة، مؤكــدًا أن المعــرض اســتطاع أن يرســخ مكانتــه 
ــة  ــطة الحضاري ــاف األنش ــي مص ــح ف ــتدامة، ليصب ــة واالس ــاع الزراع ــة بقط ذات الصل
التــي تتنــاول قضايــا الغــذاء والزراعــة علــى مســتوى العالــم، مثمنــًا حســن الضيافــة 
واالســتقبال الــذي حظيــت بــه مشــاركة الدولــة بفعاليــات المعــرض، األمــر الــذي 
ــة العالقــات المتميــزة التــي تجمــع البلديــن الشــقيقين، والــذي  يجســد أصالــة وصالب
ــة.  ــاح الدول انعكــس علــى تفاعــل رواد المعــرض مــن المواطنيــن البحرينييــن مــع جن
ــره لجهــود فريــق عمــل الجهــاز ومركــز خدمــات المزارعيــن أعضــاء  ــًا عــن تقدي معرب
ــي  ــارات ف ــا اإلم ــي تبذله ــود الت ــراز الجه ــة وإب ــاح الدول ــائل جن ــال رس ــي إيص ــد ف الوف

مجــال الســالمة الغذائيــة واالســتدامة الزراعيــة. 

وبّيــن القاســمي حــرص الجهــاز خــالل مشــاركته بالمعــرض علــى تنميــة وتعزيــز 
التواصــل الدائــم بيــن المؤسســات الحكوميــة علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون 
كافــة  فــي  المشــتركة  والمصلحــة  المنشــودة  األهــداف  لتحقيــق  الخليجــي 
المجــاالت، الســيما فــي مجــال األمــن الغذائــي والزراعــي، وتســليط الضــوء علــى 
ــالل  ــن خ ــام م ــكل ع ــة بش ــاص والدول ــكل خ ــي بش ــارة أبوظب ــزة إلم ــمعة المتمي الس
تعريــف المشــاركين بالتشــريعات الغذائيــة والزراعيــة المتقدمــة التــي يتبناهــا الجهــاز 
فــي مجــال الســالمة الغذائيــة واســتدامة القطــاع الزراعــي، إلــى جانــب تبــادل الخبرات 
مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المشــاركة بالمعــرض وتصديــر المعرفــة 
والخبــرات التــي يمتلكهــا الجهــاز لضمــان تحقيــق أكبــر فائــدة ممكنــة منهــا للعالــم.

وشــهدت مشــاركة الجهــاز كذلــك زيــارات ميدانيــة للمنشــآت الغذائيــة رافــق خاللهــا 
الوفــد اإلماراتــي فــرق التفتيــش التابعــة لقســم مراقبــة األغذيــة بــإدارة الصحــة 
العامــة فــي وزارة الصحــة البحرينيــة لالطــالع علــى إجــراءات التفتيــش المتبعــة وأهــم 
ــض  ــارات للبع ــن الزي ــدد م ــم ع ــب تنظي ــى جان ــين، إل ــه المفتش ــي تواج ــات الت التحدي

"الرقابة الغذائية" يطلق حملة توعوية حول 
القرار الوزاري 501

أطلــق جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، بالتعــاون مــع وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة، 
الحملــة التوعويــة الثالثــة، حــول إنفــاذ القــرار الــوزاري رقــم )501( لســنة 2015، بشــأن 
تنظيــم صيــد أســماك الشــعري والصافــي العربــي فــي موســم التكاثــر، حيــث يلــزم 
القــرار بتجميــد كافــة أنشــطة صيــد هذيــن النوعيــن مــن األســماك فــي الفتــرة مــا بيــن 

مطلــع مــارس وحتــى نهايــة أبريــل مــن كل عــام.

 وشــهدت الحملــة توعيــة العامليــن فــي محــالت بيــع األســماك فــي أســواق األســماك 
ــر عقــد عــدة  ــزام بتطبيــق القــرار، عب الرئيســية فــي إمــارة أبوظبــى، حــول أهميــة االلت
ــواق  ــماك باألس ــع األس ــالت بي ــاب دكك ومح ــع أصح ــل م ــة وورش عم ــاءات ميداني لق
تصديــر  وإعــادة  اســتيراد  شــركات  جانــب  إلــى  التجاريــة،  والمراكــز  المتخصصــة 
المنتجــات الســمكية، واطالعهــم علــى أهميــة تطبيــق القــرار، وآثــاره علــى اســتمرارية 
نمــو هذيــن النوعيــن مــن األســماك لمــا يمثالنــه مــن عصــٍب ريســي فــي الثــروة 
الســمكية الوطنيــة، وضــرورة تكاتــف الجهــود جنبــًا إلــى جنــب مــع الــوزارة لتحقيــق 

ــة. ــمكية بالدول ــروة الس ــتدامة الث ــق اس ــي تحقي ــا ف هدفه

كمــا تخلــل الحملــة إطــالق عــدة رســائل توعويــة، حملــت حقائــق ومعلومــات هامــة، 
القــرار، لضمــان اســتدامة  بالتقيــد بموجبــات  مــن شــأنها حــث أصحــاب العالقــة 
ــب  ــى جان ــا، إل ــبة مخزونه ــي نس ــل تدن ــي ظ ــي، ف ــي العرب ــعري والصاف ــماك الش اس
كونهــا أكثــر أنــواع األســماك المفضلــة لالســتهالك الغذائــي لســكان دولــة اإلمــارات 
ــك  ــا وذل ــة عليه ــى المحافظ ــة إل ــاب العالق ــة أصح ــت الحمل ــدة، ودع ــة المتح العربي
ــر، وضــرورة منحهــا الفرصــة  بعــدم صيدهــا أو بيعهــا أو تداولهــا فــي موســم التكاث

ــع. ــؤولية الجمي ــر مس ــذا األم ــار ه ــي، باعتب ــا الطبيع ــاء مخزونه ــادة بن إلع

ــة  ــات مكافح ــة وآلي ــة المطبق ــات الزراعي ــى الممارس ــرف عل ــة للتع ــزارع النموذجي الم
ــة  ــة البحريني ــن التجرب ــتفادة م ــا، لالس ــول به ــميد المعم ــري والتس ــة ال ــات وأنظم اآلف
وتبــادل الخبــرات فــي هــذا المجــال، وزيــارة أحــد مــزارع الثــروة الحيوانيــة الخاصــة بإنتــاج 
ــي،  ــون الطبيع ــان والصاب ــان واألجب ــتقاته كاأللب ــع مش ــز وتصني ــأن والماع ــب الض حلي

ــة الرائــدة واالســتفادة منهــا. للتعــرف علــى هــذه التجرب

ونظــم الجهــاز كذلــك زيــارات إلــى المشــاتل الحكوميــة التابعــة لــوزارة األشــغال 
وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي فــي مملكــة البحريــن، وزيــارة لمحطــات 
األبحــاث والتدريــب الخاصــة بتطويــر مهــارات المزارعيــن البحرينييــن وتمكينهــم مــن 
كافــة المهــارات والخبــرات الالزمــة لتنميــة عملياتهــم الزراعيــة، واطلــع الجهــاز علــى 
ــتقطاب  ــرات واس ــز الخب ــدف تعزي ــأن به ــذا الش ــي ه ــة ف ــة المتبع ــود الحكومي الجه

ــن. ــه المزارعي ــة وتوجي ــة توعي ــي عملي ــة ف ــائل المتبع ــدث الوس أح

 كمــا اســتعرض مركــز خدمــات المزارعيــن بأبوظبــي خــالل مشــاركته أهــم الجهــود 
التــي يبذلهــا فــي مجــال مكافحــة اآلفــات الزراعيــة وتطبيــق الممارســات الجيــدة لمــا 
ــي  ــي ف ــج المحل ــا المنت ــي حققه ــة الت ــة المرموق ــتعراض المكان ــاد، واس ــد الحص بع
ــا« والتــي يهــدف المركــز مــن  ــة »حصــاد مزارعن إمــارة أبوظبــي تحــت العالمــة التجاري
خاللهــا لالرتقــاء بمفهــوم الترويــج للمنتــج المحلــي وتعزيــز مســاهمته فــي الســوق، 
حيــث نظــم المركــز جولــة علــى ســوق المزارعيــن البحرييــن للتعــرف علــى الوســائل 

المتبعــة فــي عمليــة تســويق المنتجــات الزراعيــة المحليــة.
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أخبار الجهاز

"أبوظبي للرقابة الغذائية" يلتقي المواطنين 
بمجالس األحياء السكنية في أبوظبي

ــة  ــكنية بمنطق ــاء الس ــس األحي ــي مجال ــرًا ف ــة مؤخ ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب جه
المشــرف ومدينــة خليفــة فــي أبوظبــي، عــددا مــن المحاضــرات واللقــاءات التوعويــة 
مــع المواطنيــن، قدمهــا مبــارك علــي القصيلــي المنصــوري المديــر التنفيــذي لقطــاع 
الشــؤون الزراعيــة فــي الجهــاز، بحضــور عــدد مــن مرتــادي المجالــس، وذلــك فــي 
إطــار حرصــه علــى تعزيــز التواصــل مــع كافــة شــرائح المجتمــع، واالطــالع علــى 
ــز  ــا وتعزي ــي يقدمه ــات الت ــودة الخدم ــاء بج ــور لالرتق ــات الجمه ــات ومتطلب احتياج
خططــه التحســينية وجهــوده المتنوعــة التــي تهــدف لتحقيــق الرفاهيــة والســعادة 

ــع. للمجتم

ــن  ــواء الرك ــعادة الل ــس س ــرواد مجل ــاز ب ــى الجه ــاه، التق ــة والمي ــوان الزراع ــت عن  وتح
محمــد ســالم بــن كــردوس العامــري عضــو المجلــس الوطنــي االتحــادي، بمنطقــة 
ــز األمــن  المشــرف فــي أبوظبــي، للحديــث عــن أهميــة االســتدامة الزراعيــة فــي تعزي
الغذائــي الوطنــي وضــرورة الحفــاظ علــى مصــادر الميــاه باعتبارهــا ثــروة حيويــة 
مهمــة، وأهــم المبــادرات التــي يتبناهــا الجهــاز فــي ســبيل االرتقــاء بالقطــاع الزراعــي 

ــي. ــج المحل ــودة المنت ــز ج ــي وتعزي ــارة أبوظب ــي إم ف

وتطــرق المنصــوري خــالل اللقــاء إلــى الممارســات الســليمة التــي يجــب مراعاتهــا فــي 
ــات  ــي العملي ــة ف ــة للبيئ ــات صديق ــتخدام تقني ــرورة اس ــري وض ــة وال ــات الزراع عملي
المــوارد  اســتنزاف  مــن  والحــد  اإلنتــاج  كفــاءة  رفــع  شــأنها  مــن  والتــي  الزراعيــة 
الطبيعيــة والحفــاظ عليهــا لألجيــال القادمــة، مبينــًا األهــداف الحقيقيــة للبرامــج 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  والخطــط المرســومة مــن قبــل القيــادة الرشــيدة لدول

ــتدامة. ــق االس ــي تحقي ــا ف ــة ودوره ــة خاص ــي بصف ــة أبوظب وحكوم

كمــا نظــم الجهــاز فــي مجلــس التواصــل بمدينــة خليفــة محاضــرة توعويــة بعنــوان 
الممارســات الزراعيــة الجيــدة ودورهــا فــي تعزيــز االســتدامة، بحضــور ســعادة ســهيل 
شــاهين المــرر رئيــس المجلــس، قــدم خاللهــا المنصــوري أهــم الممارســات الزراعيــة 
مؤكــدًا  اإلمــارة،  مــزارع  فــي  الزراعيــة  االســتدامة  تحقيــق  تضمــن  التــي  الجيــدة 
أهميتهــا فــي الحفــاظ علــى صحــة اإلنســان وتعزيــز اإلنتــاج مــن خــالل االرتقــاء بجــودة 

ــة. ــات الخاطئ ــببها الممارس ــي تس ــائر الت ــب الخس ــول وتجن المحص

أبوظبي للرقابة الغذائية يوثق حساباته 
الرسمية في مواقع التواصل االجتماعي

وثــق جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة حســاباته الرســمية علــى مواقــع التواصــل 
ــال  ــد إلدارة االتص ــاز جدي ــي إنج ــك ف ــتغرام، وذل ــوك وانس ــس ب ــر وفي ــي تويت االجتماع
ــان  ــة، وضم ــال الحديث ــائل االتص ــي وس ــور ف ــة التط ــي لمواكب ــع يأت ــة المجتم وخدم
اســتغالل أحــدث قنــوات التواصــل فــي توعيــة المجتمــع وإيصــال رســائل الجهــاز لــه 

ــة. ــرة وفعال ــاليب مبتك بأس

وتــدرك إدارة االتصــال وخدمــة المجتمــع بــأن التشــارك والتفاعــل مــع جمهــور الجهــاز 
ســلوكًا  يعــد  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  تطبيقــات  عبــر  والخارجــي  الداخلــي 
حضاريــًا وفعــااًل يســهم فــي تحقيــق أهــداف الجهــاز الخاصــة بالحفــاظ علــى ســالمة 

ــليمة. ــة الس ــة والزراعي ــات الغذائي ــج للممارس ــر التروي ــع عب المجتم

ــى  ــمية عل ــاز الرس ــابات الجه ــة حس ــن لمتابع ــة الموظفي ــال كاف ــو إدارة االتص وتدع
ــة  ــم أي ــا وتقدي ــل معه ــا والتفاع ــاركة محتواه ــي ومش ــل االجتماع ــع التواص مواق
مقترحــات أو أفــكار مــن شــأنها تطويــر عمليــة التواصــل مــع الجمهــور واالرتقــاء 

بســمعة الجهــاز.
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فعاليات

PCR Sequencing دورة تدريبية في تقنية

ــة  ــي للرقاب ــو ظب ــاز أب ــي جه ــر ف ــاع التطوي ــي قط ــر ف ــاث والتطوي ــت إدارة األبح نظم
الغذائيــة وبالتعــاون مــع مركــز البحــوث األســترالي مؤخــرا دورة تدريبية في تشــخيص 
 PCR Sequencing أمــراض النحــل باســتخدام تقنيــة اســتخالص الحمــض النــووي 
ــة  ــي محط ــة ف ــر الوقاي ــي مختب ــر 2018 ف ــى 1 فبراي ــو حت ــن 28 يوني ــرة م ــالل الفت خ
ــد  ــة. وق ــاث الزراعي ــات األبح ــم محط ــن قس ــن م ــاركة 6 باحثي ــات بمش ــاث الكويت أبح
ــر ســالالت النحــل اإلماراتيــة  انبثقــت هــذه الــدورة فــي إطــار نشــاطات مشــروع تطوي
تطويــر  فــي  الــدورة  أهميــة  وتكمــن   .2015 عــام  منــذ  الجهــاز  تبنــاه  قــد  والــذي 
مختبــرات تشــخيص أمــراض وآفــات النحــل باســتخدام أحــدث التقنيــات العالميــة 
فــي تشــخيص المســببات المرضيــة لطوائــف النحــل المختلفــة باإلضافــة إلــى تعريــف 
تسلســل الحمــض النــووي لســالالت النحــل والمقارنــة بيــن الســالالت المختلفــة، كمــا 
أن هــذه التقنيــات ستســاهم فــي تنفيــذ وإعــداد بحــوث تحديــد وتعريــف الفيروســات 
ومســببات األمــراض التــي تؤثــر علــى صحــة النحــل وإنتاجيتــه مــن العســل فــي الدولــة.

تكريم عدد من موظفين ادارة المختبرات 
البيطرية

سعيا لرفع إنتاجية الموظفين من خالل تحفيزهم وتقديرهم قامت إدارة 
المختبرات البيطرية بتكريم عدد من موظفيها المتميزين للعام 2017 .

فئة سفير قيم خدمة المتعاملين:
- ناعمة السويدي- مختبرات الوثبة
- هالل المنصوري - مختبرات الوثبة

- سلطان الغيثي - مختبرات االقطارة
- د.مجدي شحاته - مختبرات غياثي

فئة الموظف البطل
- حمد الهاجري- مختبرات القطارة

- زهرة الكربي - مختبرات مدينة زايد
- عفرا المنصوري - مختبرات الوثبة

فئة المحلل الشامل 
- مريم الساعدي - مختبرات القطارة

- زليخة الحمادي- مختبرات الوثبة
- منيرة الحمادي - مختبرات القطارة

- فاروق هاشم - مختبرات القطارة
- سعيد اليماحي - مختبرات الوثبة

- فاطمة الفالسي - مختبرات الوثبة
- زكية الشوافي - مختبرات الوثبة

- فاطمة الحمادي - مختبرات مدينة زايد

تكريما لجهودهم المتميزة خالل فترة عملهم لدى ادارة 
المختبرات البيطرية

- د.أبوبكر خولي - مختبرات القطارة
- د.جاويد خواجة - مختبرات الوثبة

فئة شركاؤنا في التميز
- شفيع عبدالرحمن

- خاكان احمد
- عبدالقادر كونجو

- خاور حسين
- اسرار خان

مبادرة يوم مع موظف 

أطلقــت إدارة المختبــرات البيطريــة مبــادرة يــوم مــع موظــف والتــي تهــدف 
إلــى تعزيــز التواصــل مــا بيــن الموظفيــن والقيــادة والتــي تشــارك خاللهــا 
المناطــق،  مختلــف  مــن  الموظفيــن  مــع  عمــل  يــوم  فــي  اإلدارة  مديــرة 
هــذا  وينــدرج  اليوميــة،  وانشــطتهم  مهامهــم  أداء  علــى  لمســاعدتهم 
النشــاط ضمــن الخطــة التشــغيلية إلدارة المختبــرات البيطريــة للعــام 2018.

د.أبو بكر خولي

خاكان أحمد

ناعمة السويدي

سلطان الغيثي

زليخة الحمادي

حمد الهاجري
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1 - 7  فبراير 2018

5 - 26  فبراير 2018

13  فبراير 2018 الحملة الثامنة للتبرع بالدم

ــة  ــه احلمل ــن ملوظفي ــي والع ــي أبوظب ــراً ف ــة مؤخ ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــم جه نظ
ــك  ــز بن ــع مرك ــاون م ــك بالتع ــي«، وذل ــي لوطن ــوان »دم ــت عن ــدم حت ــرع بال ــة للتب الثامن
ــع لشــركة أبوظبــي للخدمــات الصحيــة »صّحــة«، ضمــن األنشــطة  ــدم أبوظبــي التاب ال
والبرامــج اجملتمعيــة التــي يقدمهــا اجلهــاز فــي عــام زايــد 2018 والتــي يهــدف مــن خاللهــا 
ــانية  ــم اإلنس ــة والقي ــؤولية اجملتمعي ــز روح املس ــع، وتعزي ــة اجملتم ــي خدم ــل دوره ف لتفعي
ــة  ــة ممثل ــا الدول ــي تنفذه ــالت الت ــي احلم ــاركة ف ــى املش ــم عل ــه، وحتفيزه ــدى موظفي ل

ــاة ــودة احلي ــن ج ــة لتحس ــا اخملتلف ــاتها وهيئاته مبؤسس

مجموعــة متنوعــة مــن الفعاليــات والبرامــج واألنشــطة اإلبداعيــة أقيمــت بالتعــاون مــع 
ــركات  ــة والش ــات احلكومي ــة واجله ــي البلدي ــت موظف ــي تضمن ــن والت ــة الع ــة مدين بلدي
ــن،  ــة الع ــع مدين ــراد مجتم ــات وأف ــدارس واجلامع ــالب امل ــة وط ــد التدريبي ــة واملعاه اخلاص
وتنوعــت املشــاركات حــول عــدة ابتــكارات فــي مجــاالت زراعيــة وتقنيــة وصناعيــة وعلميــة 
ومعماريــة ومجــاالت الطاقــة والبيانــات املكانيــة والهندســية، حيــث ضــم مجموعــة مــن 
اجللســات وورش العمــل باســتخدام طــرق ووســائل مبتكــرة للتوصــل إلــى أفــكار مبتكــرة 

إليجــاد حلــول واقعيــة للتحديــات التــي تواجــه البلديــة.

ــنوية  ــي الس ــئ أبوظب ــة موان ــي بطول ــة ف ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــق جه ــارك فري ش
خلماســيات لكــرة القــدم مبــادرة تهــدف إلــى إســعاد #املوظفــن وتعزيــز اإليجابيــة 

والعالقــات االجتماعيــة وتشــجيع روح التنافــس.

معرض اإلبداع واالبتكار، مسرح بلدية مدينة العين

الثالثــة لخماســيات كــرة  أبوظبــي  بطولــة موانــئ 
االســتراتيجيين للشــركاء  القــدم 

21  فبراير 2018 ــة«،  ــوات عملي ــة خط ــعادة واإليجابي ــوان »الس ــدوة بعن ن
ــي ــد/ أبوظب ــة زاي جامع

فعاليات
قادمة

القلبــي  اإلنعــاش  أهميــة  عــن  محاضــرة 
الرئــوي 

المــكان: مســرح مبنــى الجهــاز رقــم )2( - 
العيــن

ســرطان  فحــص  أهميــة  بعنــوان  محاضــرة 
القولــون 

المكان: مسرح االتحاد أبوظبي

مبادرة تشجيع الموظفين لممارسة الرياضة 
عن طريق حجز ملعب كرة القدم لمدرسة 

درويش بن كرم

14  مارس 2018

12  مارس 2018

  مارس 2018

فعاليات

ــدوات فــي الســعادة واإليجابيــة(  تنظــم وزارة الدولــة للســعادة وجــودة احليــاة سلســلة )ن
ضمــن البرنامــج الوطنــي للســعادة واإليجابيــة، والتــي تتضمــن سلســلة مــن احملاضــرات 
ــن  ــدد م ــيح ع ــد مت  ترش ــة، وق ــعادة واإليجابي ــاالت الس ــي مج ــة ف ــة والتحفيزي التعريفي
املوظفــن مــن القطاعــات اخملتلفــة فــي اجلهــاز حلضــور النــدوة الثانيــة والتــي حتمــل عنــوان 
)الســعادة واإليجابيــة خطــوات عمليــة( الــذي تناولــت مواضيــع مهمــة مــن الفصــل احلــادي 

والعشــرين مــن كتــاب »تأمــالت فــي الســعادة واإليجابيــة«.
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ــل  ــة عس ــودة ونوعي ــة وج ــى صح ــم عل ــة للحك ــر مجتمع ــدة معايي ــذ بع ــم األخ  يت
ــي. ــا يأت ــد، وكم ــار واح ــالل معي ــن خ ــم م ــب الحك ــن المناس ــس م ــل ولي النح

أوال: المعاييــر التــي تخــص ســالمة وصحــة العســل، والتــي 
يشــترط الجهــاز التحقــق منهــا فــي كل مــرة. 

 Clostridium بوتيالينــم  »كلوســترديم  بكتيريــا  وجــود  وجود/عــدم    -
متجرثمــة. هوائيــة  ال  بكتيريــا  وهــي   «  botulinum

توفــر  أن  حيــث   Yeasts and Molds“ واألعفــان  »الخمائــر  عــدد  معيــار   -
الفرصــة لنمــو تلــك الميكروبــات فــي العســل وتكاثرهــا إلــى أعــداد 

جودتــه. وتراجــع  العســل  فســاد  إلــى  يــؤدي  كبيــرة، 

معيــار »الهيدروكســي ميثيــل فرفــورال HMF«، وهــو مركــب يتشــكل   -
ــالل  ــطء خ ــوز« بب ــل »الفركت ــي العس ــس ف ــكر الرئي ــم الس ــة تحط نتيج
ــبة  ــي نس ــث تعط ــل، حي ــخين العس ــد تس ــرعة عن ــل وبس ــن العس تخزي
ــداول وتخزيــن  ــاج وت ــاع عــن ظــروف إنت هــذا المركــب فــي العســل انطب
لدرجــات  تســخين  إلــى  تعرضــه  احتماليــة  وعــن  العســل  وطزاجــة 
مرتفعــة »مــن المعلــوم أن غــش العســل بســكر الســكروز يرافقــه 

عــادة تســخين العســل«.

ــي  ــل، والت ــة العس ــالمة وصح ــص س ــي تخ ــر الت ــا: المعايي ثاني
ــا.  ــق منه ــاز التحق ــترط الجه يش

عند الحاجة وحسب الطلب وكما يأتي:

 Residues of Veterinary“ البيطريــة  األدويــة  »متبقيــات  نســب  معيــار   -
 ،  Medicines

 ، Residues of Pesticide“ معيار نسب »متبقيات المبيدات  -

ــي أو  ــل النبات ــش واألص ــة والغ ــودة والنوعي ــر الج ــا: معايي ثالث
ــد  ــا عن ــق منه ــاز التحق ــترط الجه ــي يش ــل والت ــري للعس الزه

ــي: ــا يأت ــب وكم ــب الطل ــة وحس الحاج

معيــار قيمــة أنزيــم الدياســتيز Diastase activity in Honey ، يعطــي   -
انطباعــًا عــن طزاجــة العســل وعــن احتماليــة تعرضــه إلــى تســخين 
لدرجــات مرتفعــة، »مzعلــوم أن غــش العســل بســكر الســكروز يرافقــه 

عــادة تســخين العســل«.

 ، Total Reducing Sugars معيــار نســبة مجمــوع الســكريات المختزلــة  -
يعطــي انطباعــًا عــن نوعيــة الســكريات األحاديــة المختزلــة فــي العســل 
والتــي تعكــس األصــل الزهــري والنباتــي الــذي تغــذى عليــه نحــل العســل.

ــاج  ــروف إنت ــن ظ ــًا ع ــي انطباع ــة Moisture %، يعط ــبة الرطوب ــار نس معي  -
العســل أيضــا. 

معيــار نســبة ســكر الســكروز Sucrose % يعطــي انطباعــًا عــن نــوع   -
العســل. غــش  واحتماليــة  العســل  نحــل  وتغذيــة  العســل  ومســمى 

معيــار نســبة الحموضــة الحــرة Acidity ويعطــي انطباعــًا عــن درجــة   -
التحلــل التــي حصلــت للعســل وهــو معيــار متعلــق بطزاجــة المنتــج 

وتاريــخ انتاجــه وظــروف تداولــه.

ــدر  ــن مص ــة ع ــي دالل ــر Plant Sugar in Honey 4-C ، يعط ــار النظائ معي  -
الســكر فــي العســل.

معيــار التوصيــل الكهربائــي Conductivity in Honey يعطــي انطباعــًا   -
عــن مجمــوع ونســب األمــالح المعدنيــة ومجمــوع المــواد المتأينــة فــي 
العســل، وعليــه ونظــرا ألن هــذا المعيــار يعتمــد علــى األصــل النباتــي 
والزهــري للعســل وعلــى تســمية العســل، قامــت عــدة لوائــح فنيــة 
ــميات  ــواع ومس ــض أن ــن بع ــار م ــك المعي ــتثناء ذل ــة باس ــة وإقليمي دولي

العســل.

المعايير الالزمة لبيان صحة وجودة ومالئمة عسل نحل

د. يوسف حسين طوالبة 
أخصائي تحليل مخاطر األغذية - قسم تحليل المخاطر/إدارة السياسات وتحليل المخاطر

قطاع السياسات واألنظمة

الدكتور يوسف طوالبة
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الثقة بالنفس 

نشيه عبد الصفي النعيمي
أخصائي سياسات زراعية  - قطاع السياسات واألنظمة  

قسم السياسات الزراعية

عندمــا كنــت أتصفــح موقــع مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم وجــدت لديهــم 
ــة  ــب العالمي ــص للكت ــي تلخي ــق( وه ــي دقائ ــاب ف ــمها )كت ــدا اس ــة ج ــادرة جميل مب
فــي مجــاالت عــده مثــل )اإلدارة، األســرة، الطاقــة اإليجابيــة( وقــد تمــت ترجمتهــا إلــى 
ــت  ــات وقم ــذه الملخص ــرأ ه ــدأت أق ــد ب ــدا وق ــادرة ج ــي المب ــة، أعجبتن ــة العربي اللغ

بتلخيــص بعــض منهــا. 

اسم الكتاب: الثقة في النفس
)تحويل عدم تقدير الذات إلى إنجازات ونجاحات(

اسم الكاتب: د.توماس تشامورو

نبذه عن الكاتب:
ــد  ــاب »القواع ــورك. كت ــدن ونيوي ــي لن ــي جامعت ــتاذ ف ــامورو اس ــاس تش ــور توم الدكت
األساســية لبنــاء الشــخصية« هــو أحــدث كتبــه، ويكتــب بصفــة منتظمــة فــي )مجلــة 

هارفــارد بيزنــس ريفيــو(.

نبذه عن الكتاب:
يتنــاول ملخــص الكتــاب فــي تحويــل عــدم تقديــر الــذات إلــى إنجــازات ونجاحــات. آليات 
ــل  ــس بعوام ــة بالنف ــط الثق ــة رب ــنا وكيفي ــا بأنفس ــتويات ثقتن ــع مس ــي رف ــاح ف النج

مثــل: القــدرات واإلمكانــات والموهبــة لتحقيــق اإلنجــازات فــي نهايــة المطــاف.

الفرق بين التمكن ومجرد اإلحساس به:
يعــزو معظــم كتــاب الســير الذاتيــة ســبب نجــاح النجــوم إلــى ثقتهــم الهائلــة فــي 
ــه  ــاح وكأن ــق النج ــي تحقي ــاد ف ــل الج ــة والعم ــن دور الموهب ــون م ــهم، ويقلل أنفس
ــه  ــه بنفس ــى ثقت ــاداً عل ــتثنائية اعتم ــات اس ــج ونجاح ــق نتائ ــخص تحقي ــن ألي ش يمك
ــي  ــس ف ــي النف ــة ف ــي دور الثق ــًا ف ــات أيض ــالم والمنتدي ــائل اإلع ــغ وس ــط. وتبال فق
تحقيــق الشــهرة والنجــاح والتأثيــر فــي اآلخريــن. وهــذه بعــض األمثلــة لمــا يقــال فــي 

هــذا الســياق:

عندمــا نتحلــى بدرجــة عاليــة مــن الثقــة فــي النفــس، فإننــا نحقــق كل   -
أهدافنــا.

ــا  ــي م ــة ه ــذه الثق ــاب؛ فه ــتحقون اإلعج ــهم يس ــي أنفس ــون ف الواثق  -
تميــز الناجحيــن عمــن ســواهم.

تمكننا ثقتنا في أنفسنا من حل كل مشكالتنا.  -

وهناك ثالث مشكالت تواجه أصحاب مثل هذه القناعات والمسلمات:

ــر  ــو كان األم ــنا ول ــا بأنفس ــتويات ثقتن ــع مس ــهل أن نرف ــن الس ــس م اوال:ً  لي
بهــذه الســهولة لمــا قلــق أحــد بشــأن افتقــاره للثقــه بالنفــس. ولــو كان 
عــالج نقــص الثقــة أمــرًا يســيرًا لزدنــا ثقتنــا بأنفســنا بنفــس الطريقــة التــي 

نشــبع بهــا جوعنــا ونــروي عطشــنا.

ــق  ــي لتحقي ــذا ال يكف ــنا فه ــا بأنفس ــادة ثقتن ــن زي ــا م ــو تمكن ــى ل ــً: حت ثاني
النجــاح. فعلــى عكــس مــا يــرى الكتــاب والمحللــون فلــم يصبــح أوبامــا 
أول رئيــس أســود فــي تاريــخ أمريــكا ألنــه واثــق فــي نفســه فقــط، ولــم 
يتمكــن الســير ريتشــارد برانســون مؤســس وصاحــب مجموعــة فيرجيــن 
مــن تأســيس وتشــغيل أربــع مائــة شــركة ألنــه فقــط يثــق بنفســه، كمــا 
لــم يتفــوق محمــد علــي كالي فــي المالكمــة وروجرفيــدر فــي التنــس 
ــؤالء  ــع ه ــبب تمت ــك ألن س ــس. وذل ــة بالنف ــة مطلق ــكان ثق ــا يمل النهم
بطاقــات  تمتعهــم  هــو  أنفســهم  فــي  اســتثنائية  بثقــة  الناجحيــن 
ــة  ــة. فالثق ــة هائل ــة وبدني ــات فني ــدرات وإمكان ــاس وق ــتثنائية وبحم اس
ــتثنائية  ــه اس ــى موهب ــاج إل ــان يحت ــكل إنس ــببًا. ف ــس س ــة ولي ــا نتيج هن
فضــاًل عــن الــدأب والعمــل الشــاق، حتــى يبلــغ أعلــى مســتويات الجــدارة. 
فأكثــر مــا يلفــت المتابــع والخبيــر فــي هــؤالء الناجحيــن هــو أن ثقتهــم 
ــن  ــم عم ــا يميزه ــو م ــذا ه ــم. وه ــكاس إلمكاناته ــي انع ــهم ه بأنفس
والمهــارات  باإلمكانــات  التمتــع  دون  بأنفســهم  عميــاء  ثقــة  يثقــون 

ــوق. ــة للتف الالزم

ــة  ــة المفرط ــأن الثق ــاد ب ــي ان االعتق ــم وه ــي األه ــة ه ــذه النقط ــا:ً وه ثالث
يعرضنــا  نريــد  مــا  كل  تحقيــق  علــى  بالضــرورة  ستســاعدنا  بالنفــس 
لضغــوط نفســية هائلــة وقــد يدفعنــا إلــى محاولــة الوصــول إلــى أهداف 
ــن  ــة م ــم الثق ــن تعوزه ــي م ــن يعان ــي حي ــا. فف ــا بلوغه ــس بمقدورن لي
اإلحســاس بالضعــف والخجــل يضــع الواثقــون فــي أنفســهم توقعــات 
ــتمكنهم  ــي س ــازات الت ــواء لإلنج ــي اله ــورًا ف ــون قص ــة ويبن ــر واقعي غي
مغامراتهــم وثقتهــم فــي أنفســهم مــن تحقيقهــا. فــأول مــا يفكــر 
فيــه ويفعلــه مــن يتوهــم الثقــة المفرطــة فــي نفســه أنــه يصبــح 
مســتعدًا للقيــام بــأي شــيء للحفــاظ علــى هــذه الثقــة. فليــس منطقيــًا 
ان يصبــح أحدنــا شــخصًا عظيمــًا فقــط ألنــه يشــعر بالعظمــة فــي داخله 
والنتيجــة هــي إنســان يخلــط بيــن الشــعور باألهميــة وبيــن اإلعجــاب 
بالنفــس والتعامــل بغــرور بــداًل مــن وجــود أســباب حقيقيــة الختبــار هــذه 
ــهم  ــن بأنفس ــخاص المعجبي ــن األش ــد م ــا المزي ــح لدين ــاعر فيصب المش

ــو أم ال. ــك الزه ــن بذل ــوا جديري ــواء كان س

علــى المــدى القصيــر يكــون التمتــع بثقــة مفرطــة فــي النفــس أمــراً 
جيــداً ألنــه يدفعنــا الــى المغامــرة والتجريــب لكــن إدراكنــا لحدودنــا 
ونقــاط ضعفنــا يســاعد أكثــر علــى المــدى الطويــل ألنــه يقودنــا إلــى 
التواضــع ويســاعدنا فــي عــالج مشــكالتنا والتخلــص مــن عيوبنــا 
الــدؤوب وجعــل األســباب  التعلــم والتأقلــم والعمــل  ومواصلــة 

ــج. ــات للنتائ مقدم

المحاوالت 
المصطنعة لزيادة 

ثقتنا بأنفسنا 
محكوم عليها 
بالفشل. وعلى 

العكس تكسبنا 
محاوالت تحسين 

مستوى األداء 
مهارات ومعرفة 
جديدة مما يؤدي 

تلقائيًا إلى رفع 
مستوى ثقتنا 

بأنفسنا.

كلما بالغنا في 
ثقتنا بأنفسنا 

زادت احتماالت 
خداعنا ألنفسنا 

وإيهامنا 
بالتمتع بقدرات 

غير حقيقية.
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أهــداف سياســات الثــروة الحيوانيــة فــي مجــال 
ــي بالوحــدات الصغــرى  ــاج الحيوان اإلنت

د. طارق حسن طه 
أخصائي سياسات

إدارة السياسات وتحليل المخاطر 

تولــي حكومــة إمــارة أبــو ظبــي لقضيــة تطويــر اإلنتــاج الحيوانــي عامــة وإنتــاج صغــار 
المنتجيــن بالمــزارع والعــزب بوصفــه رافــدا مــن روافــد األمــن الغذائــي يعــزز فــي ذات 
الوقــت تنميــة القطــاع الزراعــي والثــروة الســمكية وزيــادة مســاهمته فــي تنويــع 
ــة  ــدها الحكوم ــي تنش ــرات الت ــتهدف التغيي ــك تس ــارة، ولذل ــي باإلم ــاد المحل االقتص
تحديــث نمــط االنتــاج التقليــدي بالمــزارع والعــزب واالرتقــاء بأســلوب النشــاط اإلنتاجــي 
ــي  ــتدامة ف ــر مس ــادة غي ــات دون زي ــي للمنتج ــين النوع ــاج والتحس ــادة اإلنت ــعيا لزي س
أعــداد الحيوانــات.  وكذلــك يســعى جهــاز أبــو ظبــي للرقابــة الغذائيــة مــن خــالل 
تطويــر وتحديــث السياســات الزراعيــة )سياســة تعريــف وتســجيل الحيوانــات وسياســة 
الزراعــة وســالمة الغــذاء بأمــارة أبــو ظبــي( لخدمــة رســالته وأهدافــه، كجهــة مكلفــة 
مــن الحكومــة ومنــاط بهــا إعــداد وتنفيــذ االســتراتيجيات والسياســات ذات العالقــة، 
ــا  ــرف به ــة معت ــة عالمي ــون هيئ ــي أن يك ــه ف ــق رؤيت ــة لتحقي ــاعيه الدؤوب ــن مس ضم
فــي مجــال الزراعــة والغــذاء. لذلــك تمثــل السياســات الزراعيــة إطــار عامــا يجســد رؤيــة 
مســتقبلية طموحــة تســتهدف تعزيــز االســتدامة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة 

للزراعــة واإلســهام الفاعــل فــي توفيــر إمــدادات الغــذاء لألمــارة.  

 فــي ذات االتجــاه تعكــس الخطــة االســتراتيجية للجهــاز و المســتندة ألهــداف خطــة 
اإلمــارة 2016-2020 فــي )ضمــان ســالمة الغــذاء وتحقيــق أمــن غذائــي وقطــاع زراعــي 
مســتدام( عبــر أولويــة )تركيــز برامــج الدعــم والتنميــة الزراعيــة لتحقيــق االســتدامة(، 
أهميــة وضــع وتحديــث السياســات كاحتيــاج أساســي وســياقات نظاميــة تؤطــر 
،  إذ تمثــل السياســات رمــزا  توجهــات االرتقــاء باإلنتــاج ســواء التقليــدي والحديــث 
لهويــة المؤسســة   وحضورهــا االجتماعــي   وســعيها الجــاد فــي النهــوض بالتكليــف 
الحكومــي المنــاط بهــا  كمــا تعــزز اســتقطاب مســاهمات الشــركاء وقيامهــم 
والمشــاريع  البرامــج  عبــر  الحيوانيــة  الثــروة  بقطــاع  لالرتقــاء  المطلوبــة  بــاألدوار 
ــودة  ــة المنش ــداف الحكوم ــوغ أه ــي بل ــات ف ــح السياس ــي تنج ــا ولك ــة عنه المنبثق
فإنهــا تســعى لهندســة معالجــات شــمولية للتحديــات الماثلــة تســتند للعلــم 
وتناســب الظــروف المحليــة أبرزهــا ضــرورة العمــل علــى تحديــث أســاليب اإلنتــاج 
التــي تواجــه تربيــة الحيوانــات المنتجــة للغــذاء بالوحــدات الصغــرى   وتعزيــز الكفــاءة 
 business( اإلداريــة للمــزارع واالســتناد لخطــط األعمــال واالهــداف المرســومة لإلنتــاج
planning & production objectives( وااللتــزام بتطبيــق الممارســات الجيــدة للحفــاظ 
علــى المــزارع بشــكل مســتدام. كذلــك تعمــل السياســات علــى التصــدي لتذليــل 
معوقــات التســويق بهــدف إنجــاح المشــاريع وتحويلهــا لنشــاط مربــح يحقــق عائــدا 
مجزيــا علــى أســس تجاريــة ســليمة ويرتبــط بتلبيــة الطلــب فــي الســوق المحلــي 
ــداد  ــي أع ــردة ف ــادة مضط ــوء لزي ــذات دون اللج ــى ال ــن عل ــاد المربي ــن اعتم ــد م و يزي
ــف  ــن  15.000 أل ــو ع ــي ترب ــزب )الت ــوائي للع ــار العش ــاء االنتش ــك إنه ــات، وكذل الحيوان
ــق  ــن مناط ــوان م ــة الحي ــع تربي ــة مواق ــن إزال ــال ع ــالث ( فض ــارة الث ــق اإلم ــة بمناط عزب
، بالســعي لتوفيــر بدائــل جاذبــة كمجمعــات العــزب   العمــران الســكني باإلمــارة 

ــة.  ــر النظامي ــزب غي ــن الع ــر م ــدر األكب ــتيعاب  الق ــنى اس ــة ليتس النظامي

 تســتهدف السياســات كذلــك تشــجيع االســتثمار فــي اإلنتــاج الحيوانــي بوصفــه ركنــا 
ــاف  ــي الستكش ــي الرام ــر اإلنتاج ــر الفك ــى تطوي ــل عل ــاج بالعم ــادة اإلنت ــيا لزي أساس
ــاع  ــتثمارات القط ــذاب اس ــة الجت ــة مالئم ــة نموذجي ــة بيئ ــتثمارية وتهيئ ــرص االس الف
الخــاص لتســاهم فــي االرتقــاء بالمنتجــات الحيوانيــة وإكســابها قيمــة مضافــة 
ــد االقتصــادي الجــاذب الــذي يشــجع المســتثمرين  تدعــم تنافســيتها وتحقــق العائ
الخيــارات  فــي  والتوســع  الزراعــي  العمــل  دائــرة  فــي  للبقــاء  المنتجيــن  ويدفــع 

ــوق. ــا الس ــي يطلبه ــة الت اإلنتاجي



w w w . a d f c a . a e

نشرة الزاد
العدد الثاني - فبراير 2018

 10,000
دعم ا�سر 
المتعففة

 9,900
تكريم عمال 

الجهاز

 2,635
مشاريع خيرية 

للهالل ا�حمر

6,500
دعم أصحاب 

الهمم

 7,770
دعم مشاريع 

كبار السن

 48,000
بناء مسجد لـ 65 

مصلي في الفلبين

 2,000
طباعة مصاحف 
بلغات مختلفة 

طبق الخير 2017
   136,745 حصيلة طبق الخير

 30,740
مشاريع خيرية في   

10 دول

أوجه الصرف لمبالغ

درهم إماراتي

 19,200
كفالة 8 أيتام من 
4 دول   لمدة عام
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تهنئة وتبريك 
يتقدم قطاع التطوير بتهنئة

المهندسة/ سالمة محمد الهاجري
بمناسبة حصولها على درجة )الماجستير في علوم البيئة( من جامعة اإلمارات العربية المتحدة

متمنين لها المزيد من التقدم والنجاح

إطالق لوحة متخصصة إلحصائيات العالجات 
البيطرية 

اإلحصائيــة  اللوحــة   2018 عــام  بدايــة  فــي  والتحليــل  اإلحصــاء  إدارة  أطلقــت 
ــذي  ــر التنفي ــري المدي ــهيل المهي ــوزة س ــور م ــة  بحض ــات البيطري ــة للعالج اإللكتروني
لقطــاع السياســات المديــر التنفيــذي لقطــاع االســتراتيجية واألداء باإلنابــة، و الدكتــور 
محمــد الحمــادي المديــر التنفيــذي لقطــاع التطويــر باإلنابــة والســيد راشــد بالرصــاص 
المنصــوري المديــر التنفيــذي لقطــاع الثــروة الحيوانيــة باإلنابــة و عــدد مــن مــدراء 
اإلدارات ومــدراء األقســام والمتخصصيــن فــي مجــال الثــروة الحيوانيــة حيــث تهــدف  
اللوحــة اإلحصائيــة إلــى توفيــر إحصائيــات و بيانــات عــن الحــاالت العالجيــة المقدمــة 
ــواع  ــب أن ــة  بحس ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــة لجه ــة التابع ــادات البيطري ــي العي ف
ــي  ــي  ) أبوظب ــارة أبوظب ــق إم ــع مناط ــي جمي ــة ف ــات العالجي ــواع الفئ ــات و أن الحيوان

ــن (     ــرة ، العي ، الظف

و تقــوم اللوحــة اإلحصائيــة بعــرض أهــم اإلحصائيــات بسلســلة زمنيــة تمتــد من ســنة 
2015 إلــى 2018 بمختلــف الرســومات البيانيــة و التــي توضــح السلســلة ببيانــات ســنوية 
و ربــع ســنوية وأخــرى شــهرية، و يمكــن لصنــاع القــرار مــن اإلدارات ذات العالقــة 
االســتعانة بهــذه اللوحــة التخــاذ أنســب القــرارات و اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة.  كذلــك 
يمكــن مــن خــالل اللوحــة اإلحصائيــة متابعــة ســير اإلصابــة باإلمــراض و مالحظــة أيــة 
تغييــرات شــاذة فــي انتشــار هــذه االمــراض بحســب نــوع الحيــوان و المــرض، ونالحــظ 

التغييــرات فــي أعــداد الحــاالت العالجيــة علــى مــر الســنين.

ــي  ــة ف ــر الذكي ــج التقاري ــق برنام ــن طري ــة ع ــة اإلحصائي ــى اللوح ــول إل ــن الوص  ويمك
ــإدارة اإلحصــاء والتحليــل تحــت مســمى    ) العالجــات البيطريــة(   الصفحــة الخاصــة ب

جهاز أبوظبي للرقابة 
الغذائية يشارك في مهرجان 

العلوم »مبتكر 2018« 

للمــرة  الغذائيــة  للرقابــة  أبوظبــي  جهــاز  شــارك 
ــوم  ــان العل ــات مهرج ــي بفعالي ــى التوال ــة عل الرابع
تحــت عنــوان »مبتكــر » والــذي تنظمــه دائــرة التعليــم 
والمعرفــة، ويركــز علــى إقامــة  وتقديــم الــورش 
العلميــة التوعويــة والتطبيقيــة فــي طابــع ترفيهــي، 
وحيــث جــاءت مشــاركة الجهــاز دعمــا لفعاليــات 

»شــهر اإلمــارات لالبتــكار«.
ــر  ــال الصغي ــة  النح ــاز  بورش ــاركة الجه ــت مش وتمثل
مــن  المبذولــة  بالجهــود  الطلبــة  لتعريــف  وذلــك 
فــي  للجهــاز   التابعــة  األبحــاث   محطــات  قبــل 
التعريــف  تــم خاللهــا  اإلماراتيــة،  النحلــة  مشــروع 
بالجهــاز ودوره ومجــاالت العمــل فيــه  ومــن ثــم  
ــالمة  ــة والس ــراءات الصح ــاع اج ــة اتب ــرح أهمي ــم ش ت
المتبعــة أثنــاء التعامــل مــع النحــل ولبــس المالبــس 
الواقيــة لتفــادي لدغــة النحــل ، ثــم  شــرح األدوات 
فــرز  و  جمــع  و  النحــل  تربيــة  فــي  المســتخدمة 
أســئلة  طــرح  الزيــارة  ختــام  فــي   ليتــم  العســل. 
و  الشــرح  مــن  الطلبــة  اســتفادة  مــدى  لمعرفــة 
ــا علــى الفائزيــن، كمــا  تحفيزهــم بتوزيــع هدايــا زادن
ــر جــزء خــاص بالتلويــن و القــراءة لألطفــال   تــم توفي
،تــم توفيــر كتيبــات التلويــن و القصــص التوعويــة 

لزادنــا.


