
نشرة الزاد
لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

تســلم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مؤخــرًا أربــع شــهادات 
مطابقــة ISO مــن المعهــد البريطانــي للمعاييــر، إلــى جانــب اعتمــاد 
انتقالــه إلــى مواصفتيــن جديدتيــن بالتعــاون مــع المعهــد، وذلــك 
تعزيزيــًا لرؤيتــه في أن يكون مؤسســة معترف بهــا دوليًا في مجال 
ــة  ــة العالمي ــدد األنظم ــك ع ــع بذل ــة، ليرتف ــامة األغذي ــة وس الزراع

ــى 15. ــاز إل ــي الجه ــة ف ــة المطبق والمحلي
جــاء ذلــك في حفل اســتام الشــهادات الــذي نظمه الجهــاز بمقره 
الرئيســي بأبوظبــي بحضــور ســعادة ســعيد البحري ســالم العامري 
مديــر عــام الجهــاز ويحــي العلبــي مدير عــام المعهد فــي أبوظبي 
والمملكــة العربيــة الســعودية، وعــدد مــن قيــادات وموظفــي 

ــد. ــاز والمعه الجه
ــه  ــذ تأسيس ــاز من ــرص الجه ــري ح ــد العام ــل أك ــة الحف ــي بداي وف
ــي  ــات الت ــاع المنهجي ــات واتب ــاألداء والخدم ــم ب ــاء الدائ ــى االرتق عل
تمكنه من تحقيق أهدافه االســتراتيجية لتحقيق رفاهية المجتمع 
وحمايتــه مــن كافــة األخطــار، وفــي الوقــت ذاتــه الترويــج ألفضــل 
الممارســات العالميــة عبــر وضــع سياســات ولوائــح ومعاييــر جــودة 

ــة. ــة ومتكامل ــة فعال ــج توعوي ــاث وبرام وأبح
وبّيــن ســعادته أن مجمــوع مــا حصــل عليــه الجهــاز مــن شــهادات 
ألنظمــة اإلدارة العالميــة منــذ عــام 2009 بلــغ 13 شــهادة إدارة 
عالميــة، األمر الذي ســاهم وسيســاهم فــي تحقيق فوائــد عديدة، 
مــن أهمهــا النهــوض بمســتوى الخدمــات المقدمــة، عــاوًة علــى 
ــه  ــتركة وتوجي ــا المش ــق رؤيتن ــو تحقي ــي نح ــل الجماع ــز العم تعزي
اإلنجــازات الفرديــة باتجــاه تحقيــق أهــداف الجهــاز، وتعزيــز األداء 
المتميز للموظفين ودعم رؤية الجهاز بأن يكون مؤسســة معترف 

بهــا دوليًا. 

أخبار الجهاز

«الرقابة الغذائية«  يحصد 4 شهادات مطابقة من المعهد البريطاني للمعايير
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ــاز  ــام للجه ــر الع ــري المدي ــالم العام ــري س ــعيد البح ــعادة س ــتقبل س اس
عــددًا مــن قيــادات الجهــاز وموظفــي قطــاع الرقابــة فــي لقــاء مفتــوح تــم 
تنظيمــه فــي مجلــس االتحــاد للوقــوف علــى مجريــات العمــل ومقترحــات 
ــا  ــي يقدمه ــات الت ــات والخدم ــودة العملي ــين ج ــدف تحس ــن به الموظفي
القطــاع، كمــا بحــث ســعادته فــرص التحســين والتطويــر واســتعرض أهــم 
التحديــات التــي تواجــه فــرق العمــل فــي القطــاع وســبل تجاوزهــا بمــا 
يحقــق المصلحــة العليــا للجهــاز، وتمخــض عــن اللقــاء عــدد مجموعــة مــن 
ــتوى  ــاء بمس ــى االرتق ــح عل ــر واض ــا أث ــيكون له ــي س ــة الت ــات المهم التوصي
التــي قــد تعرقــل مســيرة اإلنجــاز للقطــاع  العمــل وتخطــي العقبــات 
بشــكل خــاص والجهــاز بشــكل عــام،  ووجــه ســعادته مهمــة متابعــة 
التوصيــات وتطبيقهــا لفريــق مختــص مــن قطــاع االســتراتيجية واألداء، 
ــات  ــط وسياس ــذ خط ــم وتنفي ــي رس ــي ف ــل الجماع ــة العم ــدًا أهمي مؤك

ــاز. الجه

 سعيد العامري يستقبل عددًا من موظفي
قطاع الرقابة

ــي  ــد البريطان ــا المعه ــي يبذله ــود الت ــى الجه ــعادته عل ــى س وأثن
للمعاييــر ) bsi( ودورهــا فــي تمكيــن الجهــاز بــأن يكــون أول هيئــة 
علــى مســتوى الشــرق األوســط وأفريقيــا تقــوم بتطبيق نظــام إدارة 
متكامــل يحتــوي علــى ثاثــة عشــر نظــام إدارة عالمــي، كمــا أشــاد 
ســعادته بجهود فريق عمل الجهاز التي أســهمت في تحقيق هذا 
اإلنجــاز، موجهــًا قيــادات الجهــاز لترجمــة هــذا اإلنجاز إلى ممارســات 
يوميــة وأســلوب عمــل وثقافــة تســهم في خلــق بيئة عمــل داعمة 

للتطور المســتدام. 
مواصفــة  بشــهادة  الجهــاز  تســلمها  التــي  الشــهادات  وتمثلــت 
إدارة جــودة التدريــب ISO 10015:2015، وشــهادة مواصفــة إدارة 
خدمــات  إدارة  مواصفــة  وشــهادة   ،ISO  31000:2009 المخاطــر 
المعيــار  إلــى  إضافــة   ،ISO/IEC  20000:2011 المعلومــات  تقنيــة 
الدولــي لتميــز الخدمــات TISSE 2012، إلــى جانــب انتقــال الجهــاز 
ــة  ــودة، والمواصف ــإدارة الج ــة ب ــة 9001:2015 الخاص ــى المواصف إل

البيئــة. بــإدارة  المتعلقــة   14001:2015



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

نشرة الزاد لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
العدد 04 لشهر أبريل 2018

أخبار الجهاز

ــة  ــراض المنقول ــي باألم ــة« يوع ــة الغذائي «الرقاب
عبــر الغــذاء باليــوم الخليجــي لســامة األغذيــة

أطلــق جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، مؤخــرًا حملــة توعويــة موســعة حــول 
ــى  ــمية عل ــاباته الرس ــر حس ــذاء، عب ــر الغ ــة عب ــراض المنقول ــة واألم ــامة الغذائي الس
ــذي  ــة ال ــامة األغذي ــي لس ــوم الخليج ــع الي ــًا م ــي، تزامن ــل االجتماع ــع التواص مواق
يصــادف الخامــس عشــر مــن إبريــل الجــاري ويأتــي تحــت شــعار »صحتــك مــن غذائــك«، 
وذلــك فــي إطــار ســعي الجهــاز لضمــان أرقــى معــدالت الســامة الغذائيــة فــي إمــارة 

ــع. ــليم للمجتم ــن وس ــذاء آم ــر غ ــي وتوفي أبوظب
وقــال المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز إن اليــوم 
ــامة  ــة س ــه بأهمي ــتهلك وتعريف ــة المس ــدف لتوعي ــة يه ــامة األغذي ــي لس الخليج
ــه  ــى صحت ــا عل ــس حفاظ ــا دول المجل ــي تتبناه ــريعات الت ــن والتش ــة والقواني األغذي
ــة  ــل األغذي ــي ونق ــاج الغذائ ــائل اإلنت ــرق ووس ــور ط ــل تط ــي ظ ــة ف ــامته، وخاص وس
وتحضيرهــا، وضــرورة مواكبــة الجهــات الرقابيــة لهــذا التطــور وإيجــاد حلــول فعالــة 
ــة. ــة الناتجــة عــن تلــوث وتلــف األغذي ومبتكــرة لتفــادي األضــرار الصحيــة واالقتصادي

وأشــار القاســمي إلــى أن الرســائل التوعويــة التــي تضمنتهــا الحملــة تبيــن أهــم 
الممارســات الغذائيــة الخاطئــة ودورهــا فــي اإلصابــة باألمــراض المنقولــة عبــر الغــذاء، 
لتعريــف المســتهلك بمخاطــر هــذه الممارســات وتوعيتــه باألمــراض التــي قــد يكــون 
عرضــة لإلصابــة بهــا نتيجــة بعــض الممارســات اليوميــة الخاطئــة خــال عمليــة تحضيــر 

الغــذاء وحفظــه.
وأضــاف القاســمي بــأن الحملــة اســتهدفت جميــع فئــات المجتمــع مــن مســتهلكين 
وعامليــن فــي المنشــآت الزراعيــة والغذائيــة والعامليــن كذلــك فــي منافــذ البيــع فــي 
كافــة أنحــاء إمــارة أبوظبــي، حرصــا علــى توعيتهــم بالممارســات الســليمة الواجــب 
اتباعهــا خــال عمليــة تــداول وتحضيــر الغــذاء فــي كافــة مراحــل السلســلة الغذائيــة.

وركــزت النصائــح التــي يقدمهــا الجهــاز فــي هــذه الحملــة علــى أهميــة الفصــل بيــن 
األغذيــة النيئــة واألغذيــة الجاهــزة للتقديــم فــي الثاجــة، وضــرورة غســل عبــوات 
ــات أو  ــود أي انتفاخ ــدم وج ــا وع ــرة صاحيته ــن فت ــد م ــا والتأك ــل فتحه ــة قب األغذي
انبعاجــات بهــا، وعــدم تنــاول الحليــب النــيء ومشــتقاته غيــر المعاملــة حراريــًا، إضافــة 
للحــوم والدواجــن وأخــرى للخضــروات والفواكــه،  ألــواح تقطيــع  إلــى تخصيــص 
وعــدم اســتخدام المبيــدات الحشــرية فــي أماكــن تحضيــر وتخزيــن الغــذاء، ومراعــاة 

ــماك. ــن واألس ــوم والدواج ــد للح ــي الجي الطه
كمــا تناولــت النصائــح حــث الجمهــور علــى لتأكــد مــن النقــل الســليم لألغذيــة، وعدم 
تــرك األغذيــة المطهــوة فــي درجــة حــرارة الغرفــة ألكثــر مــن ســاعة، وفصــل اللحــوم 
ومنتجــات الدواجــن واألســماك أثنــاء الشــراء والنقــل عــن بقيــة األغذيــة وعــدم خلــط 
ــوق،  ــة التس ــي عرب ــا ف ــات وغيره ــة كالمنظف ــواد الكيميائي ــع الم ــة م ــواد الغذائي الم
ــل  ــر مراح ــي آخ ــن ف ــماك والدواج ــوم واألس ــورة كاللح ــة الخط ــة عالي ــراء األغذي وش

التســوق.

حملــة  ينظــم  الغذائيــة«  للرقابــة  «أبوظبــي 
لتنظيــف البــر بعنــوان «أتــرك بيئتــي نظيفــة«

المجتمعيــة  الخدمــة  ببرنامــج  ممثــا  الغذائيــة  للرقابــة  أبوظبــي  جهــاز  نظــم 
ــطته  ــن أنش ــة«، ضم ــي نظيف ــرك بيئت ــوان »أت ــر بعن ــف الب ــة لتنظي ــة تطوعي ــون، حمل ع
المجتمعيــة الخاصــة بعــام زايــد، وبالتعــاون مــع نــادي اإلمــارات للقيــادة الصحراويــة، 
وبمشــاركة عــدد مــن المتطوعيــن مــن موظفــي الجهــاز والنــادي، وذلــك بهــدف 
ترســيخ قيــم المســؤولية المجتمعيــة لديهــم وتعزيــز مشــاركتهم فــي البرامــج 
ــارة  ــي إم ــاة ف ــودة الحي ــاء بج ــع واالرتق ــة المجتم ــتهدف خدم ــي تس ــطة الت واألنش
ــأنه  ــن ش ــا م ــكل م ــدي ل ــال التص ــن خ ــا م ــة وحمياته ــى البيئ ــاظ عل ــي، والحف أبوظب

ــوره. ــي وتده ــام البيئ ــال النظ ــي اخت ــبب ف التس
ــن  ــرب م ــة بالق ــرة الواقع ــل نق ــة ت ــي منطق ــا ف ــم تنفيذه ــي ت ــة الت ــهدت الحمل وش
طريــق الســاد ســويحان فــي إمــارة أبوظبــي، مشــاركة العشــرات مــن الموظفيــن 
ــل  ــرس روح العم ــى غ ــًا عل ــة حرص ــم للحمل ــى اصطحابه ــدوا إل ــن عم ــم الذي وأبنائه
واألنشــطة  البرامــج  فــي  االنخــراط  علــى  وتشــجيعهم  النــشء  لــدى  التطوعــي 
التطوعيــة الســتغال أوقــات فراغهــم بمــا هــو مفيــد وإكســابهم العديــد مــن 
ــة. ــطة المجتمعي ــن األنش ــابها م ــن اكتس ــي يمك ــة والت ــة الضروري ــارات الحياتي المه
وقبيــل انطــاق الحملــة قــام فريــق مــن النــادي بتزويــد المتطوعيــن ببعــض األدوات 
ومعــدات الســامة الضروريــة كأكيــاس جمــع النفايــات والعصــي الخاصــة بالتقاطهــا 
والقبعــات الواقيــة مــن أشــعة الشــمس والقفــازات إضافــة إلــى الســترات العاكســة 
المتطوعيــن  إرشــاد  تــم  كمــا  الخفيفــة،  الوجبــات  جانــب  إلــى  البــاردة  والميــاه 
ــراب  ــدم االقت ــف كع ــة التنظي ــاء عملي ــا أثن ــب مراعاته ــر الواج ــم بالمحاذي وتعريفه
مــن الحيوانــات البريــة الحيــة أو النافقــة أو مامســتها، وعــدم االبتعــاد عــن المجموعة 
ــرورة  ــازات وض ــداء القف ــد بارت ــة التقي ــم، وأهمي ــري بينه ــال البص ــع االتص ــكل يمن بش
عــدم االنحنــاء كثيــرًا عنــد التقــاط النفايــات وثنــي الركبتيــن عوضــًا عــن ذلــك لتجنــب 
أيــة أضــرار قــد تلحــق بالظهــر، إلــى جانــب ضــرورة إبــاغ مســؤول الســامة العامــة فــي 

ــأي إعيــاء أو تعــب. حــال شــعر المتطــوع ب
وتــم نقــل المتطوعيــن إلــى موقــع تــل نقــرة مــن خــال ســيارات تابعــة للنــادي 
مجهــزة ومعــدة للقيــادة الصحراويــة، للبــدء بعمليــة التنظيــف وجمــع النفايــات 
الباســتيكية والعبــوات الفارغــة والمخلفــات العامــة، حيــث تــم جمعهــا ونقلهــا 
إلــى األماكــن المخصصــة للتخلــص مــن النفايــات، ممــا تــرك أثــرًا واضحــًا علــى جماليــة 
المنطقــة التــي تعــد مــن أبــرز الوجهــات التــي يقصدهــا رواد البــر وخاصــة فــي فصــل 
الشــتاء، حيــث كانــت تشــكل النفايــات المتناثــرة فــي الموقــع تلوثــًا بصريــا إلــى جانــب 

ــة. ــاة البري ــة والحي ــامة البيئ ــدد س ــًا يه ــرًا بيئي ــا خط كونه
وفــي ختــام الحملــة أثنــى متطوعــو الجهــاز علــى الدعــم الكبيــر الــذي قدمــه 
القائمــون علــى نــادي اإلمــارات للقيــادة الصحراويــة الذيــن أشــادوا مــن جانبهــم 
بــدور جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة فــي دعــم جهودهــم الراميــة لحمايــة البيئــة 
ــق  ــا يتعل ــة م ــر وخاص ــا رواد الب ــي يرتكبه ــة الت ــات الخاطئ ــن الممارس ــة م الصحراوي
بالتخلــص الخاطــئ مــن النفايــات، وأشــاد أعضــاء النــادي بجهــود الجهــاز األخيــرة 
والمتمثلــة فــي حملــة رواد البــر التــي كان قــد أطلقهــا مطلــع العــام الجــاري بهــدف 
ــه  ــب حث ــى جان ــم إل ــال التخيي ــة خ ــة الصحيح ــات الغذائي ــر بالممارس ــة رواد الب توعي
ــم  ــن التخيي ــاء م ــد االنته ــا بع ــن منه ــص اآلم ــات والتخل ــع النفاي ــرورة جم ــم بض له

ــك. ــة لذل ــن المخصص ــي األماك ــا ف ووضعه
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أخبار الجهاز

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينظم فعالية 
«في حب زايد« بمدينة العين

ــة  ــرًا، فعالي ــن، مؤخ ــة العي ــره بمدين ــي مق ــة ف ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــم جه نظ
خاصــة بعــام زايــد بعنــوان »فــي حــب زايــد«، بحضــور ســعادة حمــد بــن راشــد النيــادي 
وســعادة محمــد بــن علــي رحمــة الشامســي واإلعامــي ســالم ســعيد بــن حضيــرم 
الكتبــي ومحمــد بــن عبــداهلل الظاهــري مديــر شــؤون المزارعيــن وعــدد مــن قيــادات 
ــن  ــدف م ــي يه ــد، والت ــام زاي ــة بع ــه الخاص ــن أجندت ــك ضم ــاز، وذل ــي الجه وموظف
خالهــا للتعريــف بإنجــازات المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
طيــب اهلل ثــراه فــي مجــاالت الزراعــة والبيئــة والنهضــة اإلنســانية، واســتلهام الــدروس 
والعبــر مــن ســيرته العطــرة وجعلهــا مرتكــزًا لعمليــات البنــاء والتطويــر، ودافعــًا 

لتحقيــق التميــز والريــادة فــي خدمــة الوطــن والمواطــن.
وتــم خــال الفعاليــة عــرض فيلــٍم وثائقــي يســلط الضــوء علــى أبــرز المحطــات 
الخالــدة للمغفــور لــه بــإذن اهلل، وأهــم إنجازاتــه التــي ســاهمت فــي بنــاء الدولــة 
مراحــل  وأهــم  والمتقدمــة،  المتحضــرة  الــدول  مصــاف  فــي  وجعلهــا  الحديثــة 
ــد  ــا الوال ــة بذله ــود عظيم ــن جه ــك م ــق ذل ــا راف ــاد وم ــان االتح ــة وإع ــيس الدول تأس
المؤســس فــي ســبيل نجــاح مشــروع الوحــدة وإعــان االتحــاد، إضافــة إلــى دوره فــي 
ــة وتشــييد المحميــات الطبيعيــة والواحــات، وتشــجيع  تمكيــن قطــاع الزراعــة بالدول

المواطنيــن علــى الزراعــة وإنتــاج المحاصيــل المختلفــة.
وتــم علــى هامــش الفعاليــة تنظيم جلســة حوارية بمشــاركة حمــد النيــادي ومحمد 
بــن علــي الشامســي أدارهــا اإلعامــي ســالم الكتبــي، تحــدث خالهــا الضيــوف عــن 
ــا ودور  ــي عاصروه ــداث الت ــف واألح ــم المواق ــراه وأه ــب اهلل ث ــد طي ــيخ زاي ــاة الش حي
المغفــور لــه فــي تحقيــق الطفــرة الحضاريــة واالقتصاديــة واإلنســانية التــي تعيشــها 
اإلمــارات اليــوم، وحرصــه علــى تمكيــن اإلنســان اإلماراتــي وتوفيــر كافــة ســبل العيــش 
ــه، واهتمامــه فــي تطويــر قطــاع التعليــم والصحــة والرعايــة االجتماعيــة،  والرخــاء ل

وإيمانــه بقــدرة اإلنســان اإلماراتــي علــى التميــز والريــادة عربيــًا وعالميــًا.
كمــا شــهدت الفعاليــة افتتــاح معــرض للصــور بعنــوان »زايــد الخيــر« يحتــوي علــى عــدد 
مــن الصــور النــادرة للشــيخ زايــد طيــب اهلل ثــراه، والتــي تمثــل محطــات مختلفــة مــن 
حياتــه ولقاءاتــه مــع المواطنيــن وتدشــينه لعــدد مــن المشــاريع الضخمــة التــي كان 
لهــا األثــر الواضــح فــي النمــوذج الفريــد الــذي وصلــت إليــه الدولــة، إلــى جانــب مكتبــة 
تحــوي أهــم اإلصــدارات والمطبوعــات التــي تتنــاول حيــاة المغفــور لــه بــإذن اهلل، 
وتوثــق أهــم مراحــل حياتــه، باإلضافــة إلــى بعــض دواويــن الشــعر التــي تصــف ســجايا 

ومآثــر زايــد الخيــر والعطــاء.

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يحتفي بيوم 
التراث العالمي بمدينة العين

ــة  ــة خاص ــن، فعالي ــة العي ــره بمدين ــي مق ــة ف ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــم جه نظ
بيــوم التــراث العالمــي، بحضــور معالــي الشــيخ ســعيد بــن طحنــون آل نهيــان، ومحمــد 
ــة  ــد بالكيل ــية، وأحم ــات المؤسس ــاع الخدم ــذي لقط ــر التنفي ــي المدي ــعيد النعيم س
العامــري مديــر فــرع الجهــاز بمدينــة العيــن، وعــدد مــن قيــادات وموظفــي الجهــاز، 
وذلــك ضمــن فعالياتــه الخاصــة بعــام زايــد، والتــي يهــدف مــن خالهــا لاحتفــاء بــإرث 
الوالــد المؤســس المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اهلل 
ــارات  ــات اإلم ــاء وبن ــارزة ألبن ــمة ب ــه س ــزاز ب ــراث واالعت ــق الت ــن عش ــل م ــذي جع ــراه« ال ث

كافــة.
 وافتتــح معاليــه الفعاليــة التــي تســلط الضــوء هــذا العــام علــى دور الوالــد المؤســس 
فــي حمايــة التــراث اإلنســاني العالمــي والحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي والحضــاري 
لدولــة اإلمــارات، وإحيــاء المواقــع األثريــة وصونهــا لألجيــال القادمــة، وعــدد مــن 
ودكان  التراثيــة،  واألزيــاء  الحــرف  معــرض  فــي  والمتمثلــة  المصاحبــة  الفعاليــات 
الطيبيــن، ومعــرض الســيارات الكاســيكية، وركــن المقتنيــات التراثيــة، إلــى جانــب 
ركــن الصقــارة، إلــى جانــب اطــاع معاليــه علــى عــدد مــن اللوحــات التراثيــة والفنيــة 

ــارات. ــر اإلم ــة صق ــات مدرس ــم طالب ــن تقدي م
 وأشــاد معاليــه بمســاهمة الجهــاز فــي نشــر ثقافــة التــراث اإلماراتــي لــدى موظفيــه، 
العناصــر  بأهــم  تعريفهــم  علــى  وحرصــه  الفعاليــة  لهــذه  تنظيمــه  خــال  مــن 
الثقافيــة اإلماراتيــة المســجلة فــي اليونســكو ضمــن قائمتهــا للتــراث اإلنســاني 
مثــل )الســدو- الصقارة-القهــوة العربية-فــن التغرودة-المجالــس( ممــا يعكــس 
ــي  ــة ف ــات الوطني ــات والمؤسس ــل الهيئ ــن قب ــة م ــود المبذول ــر والجه ــي الكبي الوع
تثقيــف موظفيهــا حــول أهميــة المحافظــة علــى التــراث األصيــل والثقافــة اإلماراتيــة 

ــة. العريق
كمــا زار معاليــه معرضــًا للصــور أقيــم علــى هامــش الفعاليــة يحــوي عــددًا مــن 
الصــور النــادرة للشــيخ زايــد طيــب اهلل ثــراه، والتــي تمثــل محطــات مختــارة مــن حياتــه 
ولقاءاتــه مــع المواطنيــن وتوثــق تدشــينه لعــدد مــن المشــاريع الضخمــة التــي كان 
لهــا األثــر الواضــح فــي النمــوذج الفريــد الــذي وصلــت إليــه الدولــة، إلــى جانــب مكتبــة 
تعــرض أهــم اإلصــدارات والمطبوعــات التــي تتنــاول حيــاة المغفــور لــه بــإذن اهلل، 
وتوثــق أهــم مراحــل حياتــه، باإلضافــة إلــى بعــض دواويــن الشــعر التــي تصــف ســجايا 

ــر زايــد الخيــر والعطــاء. ومآث
ــن  ــعيد ب ــيخ س ــي الش ــره لمعال ــكره وتقدي ــن ش ــي ع ــعيد النعيم ــد س ــرب محم وأع
طحنــون آل نهيــان لتلبيتــه الدعــوة فــي حضــور الفعاليــة وزيارتــه الجهــاز، لمــا تمثلــه 
ــعب،  ــة بالش ــادة الحكيم ــع القي ــي تجم ــدة الت ــات الفري ــيد للعاق ــن تجس ــارة م الزي
ــر  ــرز عناص ــد أب ــاره أح ــًا باعتب ــًا بالغ ــاني اهتمام ــاري واإلنس ــراث الحض ــي الت ــي تول والت
ــادة  ــعى القي ــي تس ــا الت ــق له ــاري العري ــوروث الحض ــارات والم ــة لإلم ــة الثقافي الهوي
ــاهمت  ــارات س ــة اإلم ــى أن دول ــًا إل ــي، الفت ــع اإلمارات ــي المجتم ــا ف ــيدة لتأصيله الرش
ــر  ــا المؤث ــال دوره ــن خ ــه م ــاظ علي ــاني والحف ــراث اإلنس ــز الت ــي تعزي ــر ف ــكل كبي بش

ــم. ــة والعال ــي المنطق ــوري ف والمح
وفــي ختــام الفعاليــة قــدم النعيمــي درعــًا تذكاريــًا لمعالــي الشــيخ ســعيد بــن 
ــة  ــن إضاف ــه م ــا تمثل ــارة وم ــذه الزي ــاز به ــعادة الجه ــدًا س ــان، مؤك ــون آل نهي طحن
الوالــد  تأكيــدًا الهتمــام  التــي جــاءت  الحضاريــة،  التظاهــرة  مهمــة وثريــة لهــذه 

المؤســس طيــب اهلل ثــراه بالتــراث اإلماراتــي خاصــًة، والعالمــي عامــة.
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أخبار الجهاز

«أبوظبي للتعليم والتدريب المهني« يجري 
مقارنة معيارية مع «الرقابة الغذائية«

اســتقبل جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، مؤخــرًا، فــي مقــره الرئيســي بمدينــة 
أبوظبــي، وفــد مــن معهــد أبوظبــي للتعليــم والتدريــب المهنــي، بهــدف إجــراء 
مقارنــة معياريــة مــع الجهــاز والتعــرف علــى أفضــل الممارســات المتبعــة فــي مجــال 
العقــود والمشــتريات وأثرهــا علــى تعزيــز جــودة العمــل وتحســين العمليــات الداخلية 
ــه  ــتمر لعمليات ــر المس ــي التطوي ــاز ف ــرات الجه ــن خب ــتفادة م ــة، واالس ــي المؤسس ف
ــة  ــات المحلي ــل الممارس ــق أفض ــي وف ــج األداء المؤسس ــن نتائ ــم م ــى التعل ــاًء عل بن
والعالميــة وذلــك باســتخدام أســاليب مبتكــرة لتنفيــذ أعمــال الجهــاز بطــرق إبداعيــة.

العقــود  مديــر  المرزوقــي  عبــداهلل  ســلطان  الســيد  الوفــد  اســتقبال  فــي  وكان 
والمشــتريات فــي الجهــاز، وأطلعهــم علــى تجربــة الجهــاز الرائــدة فــي مجــال ترشــيد 
النفقــات بمــا يتوافــق مــع تحقيــق اســتراتيجية الجهــاز ودعــم متطلبــات إداراتــه 
ــم  ــتعرض معه ــا، واس ــق أهدافه ــا وتحقي ــاء بأدائه ــن االرتق ــا م ــة لتمكينه المختلف
مؤشــرات األداء ذات الصلــة ودورهــا فــي قيــاس فاعليــة األهــداف ومــدى النجــاح فــي 
تحقيقهــا، ودورهــا فــي تحديــد جوانــب القــوة والضعــف فــي خطــط العمــل بهــدف 

ــا. ــا وتطويره تعزيزه
ــاز  ــي الجه ــدة ف ــراءات المعتم ــات واإلج ــل السياس ــى دلي ــد عل ــاء الوف ــرف أعض وتع
والمورديــن وتأهليهــم، واطلعــوا  الشــركات  وآليــة تســجيل  العقــود  بمــا يخــص 
علــى نمــاذج العقــود القياســية وأوامــر الشــراء واآلليــة المتبعــة والخطــط التشــغيلية 
والنمــاذج المســتخدمة فــي العمــل بــدءًا مــن نمــاذج تســجيل الشــركة وانتهــاء بنماذج 
أوامــر الشــراء أو التوريــد واإلجــراءات المتبعــة مــن اســتام الطلبــات ولحيــن إصــدار 
أوامــر الشــراء أو التكليــف، وآليــة التقييــم الفنــي والحلــول التــي تــم اســتخدامها 
لتســريع توفيــر الطلبــات والخدمــات‘ إلــى جانــب الشــروط واألحــكام العامــة الفنيــة 

ــة. ــة واإلداري والمالي
ــي  ــد ف ــه المعه ــي تواج ــات الت ــات والتحدي ــم المعوق ــى أه ــاز عل ــع الجه ــا اطل كم
ــى  ــا إل ــات وتحويله ــذه التحدي ــاوز ه ــة لتج ــول الممكن ــث الحل ــود، وبح ــال العق مج
ــد  ــي المعه ــة ف ــات الداخلي ــين العملي ــة لتحس ــات تطويري ــينية وممكن ــرص تحس ف
بمــا يســهم فــي تحقيــق اســتراتيجيته علــى أفضــل نســق، وتعزيــز دوره كمؤسســة 
والمهنــي  الفنــي  والتدريــب  التعليــم  علــى  تركــز  مثاليــة  عمــل  وبيئــة  عالميــة 
ــور  ــادة التط ــراف وقي ــتعداد الستش ــى اس ــن عل ــن اإلماراتيي ــل المواطني ــعى لجع تس

المســتقبلي للدولــة.
وأشــاد الوفــد  بحــرص جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة علــى التنســيق مــع الشــركاء 
االســتراتيجيين والجهــات المعنيــة لتنفيــذ البرامــج والمشــاريع المشــتركة بشــكل 
متكامــل وفــق خطــط موحــدة تلبــي احتياجــات أصحــاب العاقــة وتوجهــات اإلمــارة، 
االســتراتيجية  مــع  واإلجــراءات  العمليــات  توافــق  ضمــان  فــي  الناجحــة  وتجربتــه 
والعمــل علــى تحديثهــا وفــق نتائــج تقاريــر نظــم إدارة األداء المؤسســي المختلفــة، 
ــا  ــبة إلدارته ــاليب مناس ــى أس ــاد عل ــة باالعتم ــات الداخلي ــين العملي ــي تحس ودوره ف

ــة. ــية المطبق ــودة المؤسس ــم الج ــال نظ ــن خ ــا م وتطويره

«أبوظبي للرقابة الغذائية« يشارك بفعاليات 
«أبوظبي الدولي للكتاب 2018«

أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عــن مشــاركته فــي فعاليــات الــدورة الثامنــة 
والعشــرين لمعــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب، والــذي يقــام تحــت رعايــة كريمــة مــن 
ــد  ــب القائ ــي نائ ــد أبوظب ــي عه ــان ول ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح
األعلــى للقــوات المســلحة، وبتنظيــم دائــرة الثقافــة والســياحة خــال الفتــرة مــن 25 

أبريــل الجــاري حتــى 1 مايــو المقبــل فــي مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض.
ــد  ــاز: »تع ــم الجه ــمي باس ــدث الرس ــمي المتح ــد القاس ــر راش ــدس ثام ــال المهن وق
الخامســة علــى  العــام  للكتــاب هــذا  الدولــي  أبوظبــي  معــرض  مشــاركتنا فــي 
ــة  ــز ثقاف ــة وتعزي ــة المعرف ــي تنمي ــرض ف ــة المع ــى أهمي ــدًا عل ــك تأكي ــي، وذل التوال
ــة  ــدارات المتنوع ــم اإلص ــارئ بأه ــط الق ــًا يرب ــرًا مهم ــاره جس ــع، باعتب ــي المجتم ووع
ــن  ــة م ــاء بنخب ــة لالتق ــة، وفرص ــة والمحلي ــة والعربي ــر العالمي ــا دور النش ــي تنتجه الت
المؤلفيــن والمفكريــن والناشــرين، إلــى جانــب دوره الكبيــر فــي ترســيخ ثقافــة القــراءة 
لــدى فئــات المجتمــع كافــة، ممــا يتيــح الفرصــة لنــا فــي جهــاز أبوظبــي للرقابــة 
الغذائيــة لالتقــاء بشــرائح مهمــة مــن المجتمــع وتوعيتهــم بأهــم الممارســات 

الغذائيــة والزراعيــة الجيــدة«.
ــق  ــد أطل ــام زاي ــة بع ــة خاص ــن مكتب ــاز تتضم ــاركة الجه ــمي أن مش ــاف القاس وأض
ــات  ــب والمؤلف ــن الكت ــة م ــوي نخب ــة( تح ــد للمعرف ــة زاي ــم )واح ــا اس ــاز عليه الجه
اإلماراتيــة والعربيــة التــي تتنــاول ســيرة المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
ــامة  ــة والس ــاالت الزراع ــي مج ــاز ف ــدارات الجه ــم إص ــراه، وأه ــب اهلل ث ــان طي آل نهي
الغذائيــة وعــدد مــن المواضيــع المتنوعــة والمفيــدة، وإهدائهــا للــزوار تخليــدًا لذكــرى 

ــة. ــه العظيم ــزوار بإنجازات ــف ال ــس وتعري ــد المؤس الوال
وأشــار القاســمي إلــى أن الجهــاز يركــز هــذا العــام علــى إكســاب الــزوار مهــارات 
اإلصغــاء خاصــة األطفــال منهــم لمــا تمثلــه هــذه المهــارات مــن حجــر األســاس فــي 
ــدأ  ــاز مب ــيعتمد الجه ــث س ــم، حي ــى التعل ــجيعهم عل ــراءة وتش ــن الق ــم م تمكينه
ــى  ــم عل ــال، وتحفيزه ــة لألطف ــائله التوعوي ــال رس ــب إليص ــال اللع ــن خ ــم م التعل
ــر بطــرق مبتكــرة ترســخ  اكتســاب المهــارات المختلفــة بمــا فيهــا المطالعــة والتعبي
فيهــم حــب التعلــم بصفتــه احتياجــًا أساســيًا لتكويــن الشــخصية، مســتخدمًا بذلــك 
أدوات ووســائل حديثــة تتماشــى واهتمامــات األطفــال كالقصــص المصــورة واألفــام 
مســابقات  ضمــن  وإدماجهــا  مســتمرة  بصفــة  الجهــاز  ينتجهــا  التــي  الكرتونيــة 

ــة. هادف
كمــا تتضمــن مشــاركة الجهــاز ورشــة توعويــة حــول البيطــري الصغيــر والمحلــل 
ــتركة  ــراض المش ــى األم ــال عل ــدارس واألطف ــة الم ــن طلب ــزوار م ــف ال ــر، لتعري الصغي
ــب  ــى جان ــوان، إل ــق بالحي ــة الرف ــا، وأهمي ــة منه ــرق الوقاي ــوان وط ــان والحي ــن اإلنس بي
ــا  ــتقبل، باعتباره ــي المس ــة ف ــة والمخبري ــوم البيطري ــة العل ــى دراس ــجيعهم عل تش

ــي. ــارة أبوظب ــي إم ــوي ف ــي والحي ــن الغذائ ــرة باألم ــة مباش ــات ذات صل تخصص
وزوار  الطلبــة  تعريــف  إلــى  الصغيــر  البيطــري  الجهــاز مــن خــال ورشــة  ويهــدف 
المعــرض بالــدور الرئيســي للجهــاز فــي المحافظــة علــى الثــروة الحيوانيــة وتنميتهــا 
ــذه  ــم له ــدور المه ــة وال ــروة الحيواني ــجيل الث ــف وتس ــة تعري ــرح عملي ــال ش ــن خ م
العمليــة فــي المســاعدة علــى تتبــع األوبئــة واألمــراض والســيطرة عليهــا، إضافــة إلــى 

ــة. ــات المنتج ــة الحيوان ــدة لرعاي ــات الجي ــم بالممارس توعيته
المعــرض  رواد  تعريــف  إلــى  الصغيــر  المحلــل  ورشــة  خــال  مــن  يهــدف  كمــا 
بالمختبــرات البيطريــة التابعــة للجهــاز ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة 
لقطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي إمــارة أبوظبــي، ودور المحلــل فــي إجــراء التحاليــل 
واالختبــارات المختلفــة، وإجــراءات الصحــة والســامة المتبعــة داخــل المختبــر، وأهــم 
األدوات والتقنيــات الازمــة إلجــراء التحاليــل علــى العينــات، وتشــجيع النــشء علــى 
دراســة العلــوم البيطريــة والتحاليــل المخبريــة لتلبيــة الطلــب المتنامــي عليهــا فــي 

ســوق العمــل المحلــي.
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فعاليات

بأيــام  يشــارك  الغذائيــة  للرقابــة  أبوظبــي  جهــاز 
التراثيــة الشــارقة 

ــارقة  ــام الش ــان أي ــة بمهرج ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــارك جه ش
ــن  ــي الثام ــه ف ــت فعاليات ــذي انطلق ــد، وال ــة الذي ــي مدين ــة ف التراثي
مــن أبريــل، وذلــك تجســيدًا لحرصــه علــى المشــاركة بالفعاليــات 
التراثيــة للتعريــف بالعــادات والقيــم اإلماراتيــة األصيلــة، والترويــج 
ــز وعيهــم بالممارســات  للخدمــات التــي يقدمهــا للمجتمــع، وتعزي
الغذائيــة والزراعيــة الجيــدة، والنهــوض بواقــع القطــاع الزراعــي فــي 
الدولــة مــن خــال نقــل التجربــة الرائــدة إلمــارة أبوظبــي فــي مجاالت 
الزراعــة والثروة الحيوانية والســامة الغذائية للمزارعين ومربي الثروة 

الحيوانيــة علــى مســتوى الدولــة وتعميــم الفائــدة منها.
ويشــارك الجهــاز ممثــا بمركــز توزيــع أعــاف وشــاح ومعقــر اللبســة 
مــن خــال جناح خاص يعرض فيه أهم إنجازاته في مجال الخدمات 
المقدمــة لمربــي الثــروة الحيوانية ســواء كانت خدمات استشــارية أو 
ــه  ــب تجربت ــى جان ــة، إل ــات بيطري ــتي أو خدم ــادي أو لوجس ــم م دع
فــي  أتمتــة خدمــة صــرف األعــاف ، والتــي يســتطيع مربــي الثــروة 
الحيوانيــة مــن خالها إنجاز  عملية الصــرف والتقديم على الخدمات 
مــن خــال التطبيق الذكي الخاص بالجهاز، إضافة إلى توزيع كتيبات 
توعويــة عــن أهميــة الرفــق بالحيــوان ورعايــة الثــروة الحيوانيــة وإدارة 
اللبســة  معقــر  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  أهــم  وعــن  القطيــع، 
ــة  ــال الزراع ــي مج ــة ف ــات التوعوي ــن الكتيب ــدد م ــاز، وع ــع للجه التاب

والســامة الغذائيــة.

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة يــوم الثاثــاء 17 ابريــل 2018 
ورشــة عمــل للمفتشــين حــول النظــام رقــم )6( بشــأن صحــة الغذاء 
خــال مراحــل السلســلة الغذائيــة فــي مدينــة العيــن، والــذي يحــدد 
القواعــد العامــة لصحــة الغــذاء، وتســري أحكامــه التــي تتكــون 
التــي  الغذائيــة  المنشــآت  كافــة  علــى  قانونيــة  مــادة   111 مــن 
تتــداول الغــذاء خــال كافــة مراحل السلســلة الغذائية بمــا في ذلك 
عمليات اإلنتاج األولي، التصنيع، التحضير، المعالجة، التعبئة، التغليف، 
التجهيــز، النقــل، الحيــازة، التخزيــن، التوزيــع، العــرض، التقديــم، البيــع 
ــح  ــن وصال ــذاء آم ــاج غ ــدف إنت ــك به ــة وذل ــادة الغذائي ــرع بالم أو التب

لاســتهاك االدمــي.

ــلع  ــزارع الس ــى م ــية عل ــة تفتيش ــة  حمل ــة الزراعي ــذت إدارة الرقاب نف
لبرامــج  المنضمــة  المــزارع  كافــة  تغطيــة  بهــدف  دلمــا  وجزيــرة 
تحســين دخــل المزارعيــن والتأكــد مــن التزامهــا بشــروط االنضمــام 
للبرنامــج، إضافــة إلى توعية أصحاب المزارع و العاملين فيها بتطبيق 
الممارســات الزراعيــة الصحيحــة مثــل: المحافظــة علــى ميــاه الــري، 
االلتــزام بمســاحات زراعــة االعــاف، التخلــص  اآلمــن مــن المخلفــات 

الزراعيــة ، وعــدم حرقهــا حفاظــًا علــى البيئــة و المــوارد الطبيعيــة.

حملة تفتيشية على مزارع السلع وجزيرة دلما

ورشــة عمــل للمفتشــين فــي العيــن للتعريــف 
بالنظــام رقــم 6 بشــأن صحــة الغــذاء

عقــدت إدارة الرقابــة الزراعيــة مؤخــرًا اجتماعــا تنســيقيًا مــع وزارة 
التغيــر المناخــي والبيئــة بهــدف مناقشــة عمليــة تتبع المبيــدات منذ 
تســجيل المبيــد وتوريــده وحتــى وصولــه ليــد المســتهلك )مــن حيــث 
اإلجــراءات واألوراق الثبوتيــة والســجات(، وتفعيــل دور المهنــدس 
ــة  ــة الرقابي ــول الحمل ــيق ح ــة، والتنس ــآت الزراعي ــي المنش ــي ف الزراع
ــمدة  ــدات واألس ــازن المبي ــة ومخ ــآت الزراعي ــى المنش ــتركة عل المش

لعــام 2018 .
وذلــك تأكيــدًا علــى أهميــة نقــل المعرفــة بيــن الجهتيــن األمــر الــذي 
يســاهم بــدوره فــي كفاءة تطبيــق القوانيــن والتشــريعات االتحادية 
التغيــر  ووزارة  الجهــاز  بيــن  التعــاون  وتعزيــز  بالدولــة،  الصلــة  ذات 
ــآت  ــى المنش ــة عل ــش والرقاب ــال التفتي ــي مج ــاه ف ــي والمي المناخ

الزراعيــة.   

إدارة الرقابــة الزراعيــة تعقــد اجتماعــا تنســيقيا مــع 
وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة

فعالية يوم في الميدان

حملة االستعداد لشهر رمضان المبارك
ينظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة خــال شــهر مايو حملة رقابية وتوعوية على منافذ البيع في إمارة أبوظبي للوقوف على مدى جاهزيتها الســتقبال المســتهلكين خال شــهر رمضان المبارك 

حيث يرتفع اإلقبال على األسواق لشراء المواد الغذائية المختلفة.

بطولة الجهاز لأللعاب الرياضية
ينظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لموظفيه بطولة لأللعاب الشعبية، وذلك ضمن مبادراته الخاصة بإسعاد الموظفين وخلق بيئة عمل إيجابية وسعيدة، وتأكيدًا على حرصه على إحياء تراث األجداد 

والحفاظ عليه بما في ذلك الرياضات الشعبية والتراثية.

فعاليات قادمة 
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يوم في الميدان
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لتلــك الســموم، ويســهل انتشــار الفطريــات فــي الهــواء والتربــة مــن اتصالهــا باألغذية 
واألعاف، وبالتالي فان الخزن والحفظ الســليم لألغذية و األعاف يســاهمان في منع 

افراز تلك الســموم بها. 
ينمــو الفطــر Aspergillus flavus وهــو مــن أهــم الفطريــات المنتجــة للســموم، ضمن 
مــدى حــراري واســع C◦ 45 - 6، وتكــون درجــة النمــو المثلى له عنــد C◦ 28 – 25 ، إال أنه ال 
يتــم إنتــاج تلــك الســموم عنــد درجات حــرارة تقل عــن C◦ 20، لذا يفضل حفــظ الحبوب 

والمكســرات ومنتجاتهــا واألغذيــة الجافة األخرى على درجــات حرارة منخفضة.
الســموم  عــن  كثيــرا  ســميتها  تقــل  والتــي   Patulin الباتيوليــن  ســموم  تتواجــد 
الفطريــة األخــرى، في الفواكــه المتعفنة وخاصة التفاح المتعفــن أو المصاب بالخمج 
وعليــه يجــب إتــاف كامل التفاحة في حال وجد بها أي أثــر للتعفن أو الخمج أو التلف 
وليس إزالة الجزء المصاب أو المتعفن فقط، وقد تضمن دليل الفحص المخبري إجراء 
ــون  ــن أن يك ــوف م ــرا للتخ ــع نظ ــاح المصن ــر التف ــي عصي ــموم ف ــذه الس ــص ه فح

عصيــر التفــاح قــد تــم إنتاجــه مــن ثمــار تفــاح متعفنــة أو بهــا إصابــات فطريــة.
األلبــان  فــي  المتواجــدة   Lactic acid bacteria الاكتيــك  حمــض  بكتيريــا  تعمــل 
المتخمــرة والتــي تســتوطن فــي األمعــاء الدقيقة لإلنســان، تعمل على منــع أو تقليل 
امتصــاص الســموم الفطريــة مــن خال ربط الســم على جــدران تلك البكتيريــا كما أن 
لتلك البكتيريا المقدرة على تأييض السم إلى مركبات أخرى أقل سمية، وهذه فائدة 
مهمــه أخــرى تضــاف إلــى الفوائــد الصحيــة والتغذويــة العديــدة والتــي ينطلــق منهــا 
الجهــاز فــي حثــه علــى المداومــة علــى تنــاول األلبــان المتخمــرة كالــروب أو الزبــادي 

ــا. ــك البكتيري ــى تل ــوي عل ــي تحت yoghurt الت
يســاعد اســتهاك بعــض المســتخلصات والمســاحيق النباتيــة أو زيوتهــا العطريــة في 
تثبيــط نمــو الفطريــات المنتجــة للســموم الفطريــة وخاصــة الفطــر Aspergillus ومن 
تلــك النباتــات الزعتــر والقرنفــل والدارســين والثــوم والحبــة الســوداء، كمــا أن الســليلوز 
ــموم  ــاص« الس ــذب »ادمص ــى ج ــل عل ــات يعم ــي النبات ــود ف ــليلوز الموج والهيمس

ــة.  الفطري
يســاعد اتبــاع الســلوكيات الســليمة والصحيــة األتية والتي ينــادي بها الجهــاز إلى منع 

احتمال وصول السموم الفطرية إلى المستهلك:
عــدم تخزيــن األغذيــة الجافــة كالحبــوب والمكســرات والبهــارات والتوابــل والفواكــه 
المجففــة لفتــرات طويلة في المنزل، وعدم شــراء المعروض في ظروف غير مناســبة 

منها.
إتــاف الفواكــه التــي يظهــر عليهــا عامــات الفســاد أو الخمــج أو التعفن، كليــا وعدم 
االكتفــاء بإزالــة الجــزء المصــاب منهــا فقــط، وعــدم اســتخدامها الســتخاص العصيــر 

. منها

تجنب األغذية المتسخة والتي يظهر فيها بقايا لنمو األعفان.
 Rancid تجنب األغذية التي تظهر عليها رائحة أو طعم التزنخ

الفطريــات  مكافحــة  هــي  الفطريــة  الســموم  مــن  للوقايــة  الطــرق  أنجــح  مــن 
المنتجــة لهــا فــي المخــازن، حيــث يجــب الحفــاظ علــى بقــاء الحبــوب جافــة ومنــع 
امتصاصهــا للرطوبــة الجويــة مــن خــال التهوية الســليمة ومنــع وصول ميــاه األمطار  
والرطوبة الزائدة إليها، كما أن تثبيت درجة حرارة المخزن يعمل على منع تكثف بخار 
المــاء علــى ســطح الحبــوب، كمــا يجــب منــع وصــول الحشــرات إلــى تلــك المخــازن، 
ــزل  ــب ع ــوب، ويج ــر الحب ــة وتكس ــرار الميكانيكي ــدوث األض ــل ح ــع أو تقلي ــب من ويج
الحبــوب المصابــة بالفطريــات عــن الحبــوب أو الســليمة، ويفضــل التخزيــن علــى درجــة 

ــد. ــرارة التبري ــة كح ــرارة منخفض ح
تســتخدم طــرق ميكانيكيــة أو فيزيائية لتافي وصول الســموم الفطرية إلى األغذية 
واألعــاف مثــل اســتبعاد األجــزاء المصابة ظاهريــا بالفطريــات والتي تتميــز بتغير لونها 
واســتبعاد الحبــوب أو األجــزاء المتضــررة واســتخدام األشــعة فــي تحطيــم الســموم 
الفطريــة مثل األشــعة فوق البنفســجية واســتخدام المدمصــات الفيزيائية كالفحم 

والطيــن والتــي تعمــل علــى جــذب »ادمصــاص« تلــك الســموم.
ــد  ــث ق ــة حي ــموم الفطري ــة الس ــم وازال ــل تحطي ــن أج ــة م ــرق احيائي ــتخدم ط تس
تســتخدم بعــض الكائنــات الحيــة كخميــرة الخبــز Saccharomyces Cerevisiae، كمــا 
أن هنــاك مؤشــرات بإمكانيــة اســتخدام جزيئــات النانــو فــي جــذب »ادمصــاص« 

الســموم الفطريــة داخــل األمعــاء والجهــاز الهضمــي.
يمكــن معاملــة الحبــوب واألعــاف بغاز األوزون لتقليل نســب الســموم الفطرية فيها 
رغــم أن هــذه المعاملــة تخفــض القيمــة الغذائيــة لتلــك الحبــوب واألعــاف، كمــا أنــه 
يمكــن المعاملــة بغــاز األمونيــا رغــم أن لهــذه المعاملــة أثــر جانبــي يتمثل فــي وجود 
نســبة من الســمية لألمونيا إضافة إلى عدم استساغة األعاف المعاملة باألمونيا من 

قبــل الحيوانــات.
يمكن اللجوء إلى اســتخاص الســموم الفطرية بالمذيبــات العضوية بهدف التخلص 
منهــا وإزالتهــا مــن الحبــوب أو األغذية واألعاف الملوثــة بها، رغم أنهــا عملية مكلفة 
ــر ســلبا فــي القيمــة الغذائيــة للحبــوب أو االعــاف المعاملــة بهــا، كمــا ال زالــت  وتؤث
معامــات أخــرى قيد البحث مثل اســتخدام بيروكســيد الهيدروجيــن أو بالميثيل أمين 
أو بهيبوكلورايــت الصوديــوم أو بالحوامــض القويــة أو بهيدروكســيد الكالســيوم أو 

ــد. بالفورمالديهاي

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

قطاع السياسات واألنظمة

ــن  ــات وتكم ــض الفطري ــة لبع ــض ثانوي ــات أي ــا منتج ــة بأنه ــموم الفطري ــرف الس تع
خطورتهــا الشــديدة علــى اإلنســان نظــرا لخصائصهــا األتيــة:

-  تقاوم حرارة الطبخ والمعامات الحرارية التي تتم خال تصنيع األغذية.
-  ال يعمــل دخولهــا إلــى جســم اإلنســان على تحفيــز الجهاز المناعي إلنتاج أجســام 

   مضادة لها. 
-  عنــد دخولهــا إلــى فــم اإلنســان مــع المــواد الغذائيــة الملوثــة بهــا، فــان اللعــاب 
ــدة  ــرورا بالمع ــم وم ــن الف ــداء م ــا ابت ــادة امتصاصه ــى زي ــاعد عل ــي يس    الحمض

    واألمعاء الدقيقة.
-  تســتطيع الوصــول إلــى األعضــاء واألنســجة المســتهدفة والتراكــم بهــا اعتمــادا 
ــاء  ــي الم ــة ف ــموم القطبي ــذوب الس ــث ت ــه، حي ــة قطبيت ــم ودرج ــوع الس ــى ن    عل
    بينمــا تخــزن الســموم غيــر القطبيــة فــي األنســجة الدهنيــة والمراكــز العصبيــة 

   واألعضاء الغنية بالدهون.
-  تتعــرض أغلــب الســموم فــي الجســم إلــى عمليــات أيــض لتقليــل ســميتها 
   وتحويلهــا إلــى مــواد قطبيــة ذائبــة فــي المــاء ليســهل طرحهــا خــارج الجســم، 

   ولكن هذا األمر يتم بنسب بسيطة جدا في حالة السموم الفطرية.
-  عمليــة التخلــص منهــا مــن خــال الجهــاز الهضمــي لإلنســان بطيئــة وال يعتمــد 

  عليها.
تعــد ســموم األفاتوكســين وهــي أكثر الســموم الفطرية شــيوعا، من أهم مســببات 
الســرطان لإلنســان والحيــوان وخاصــة المجموعــة B1 منهــا، حيــث تكفــي كميــة 2.2  
ملغــرام منهــا إلتــاف الكبــد لــدى اإلنســان، تبيــن الصــورة المرفقــة مقارنــة بيــن الكبــد 
الســليم »يســار الصــورة« والكبــد المتأثــر بتراكــم الســموم الفطريــة »يميــن الصــورة«، 
وتبيــن الصــورة األخــرى مقارنة بين الطير A »يســار الصورة« تم تغذيته على علف ملوث 

بالســم الفطــري B1 بينمــا الطيــر B »يميــن الصــورة« تمــت تغذيتــه علــى علف ســليم.

 Mycotoxin أهم وأشهر أنواع السموم الفطرية
ــان،  ــدى اإلنس ــرطان ل ــبب بالس ــط بالتس ــين B1 + B2 + G1+ G2 وترتب األفاتوكس  -
وتفرزهــا الفطريــات علــى المكســرات والحبوب وذلك نتيجة لســوء ظــروف اإلنتاج 
والخــزن، وقــد أعطيــت الرمــوز B and G بســبب الوميــض الــذي يصــدر عنهــا عنــد 
فحصهــا مخبريــا باســتخدام األشــعة الفــوق بنفســجية، حيــث تعطــي اللونيــن 

األزرق )Blue( واألخضــر )Green(، وكمــا فــي الصــور أدنــاه. 
األفاتوكســين M1 :يفــرز فــي الحليــب نتيجــة لعمليــات األيــض التــي تتــم فــي   -
 ،B1 ــين ــة باألفاتوكس ــاف ملوث ــى أع ــذت عل ــي تغ ــات الت ــاث الحيوان ــام إن أجس
وهــو ال يتأثــر بالمعامات الحراريــة الجارية خال تصنيع منتجــات الحليب كاأللبان 

واألجبــان.
األوكراتوكســين:  تفــرزه بعــض األعفــان وخاصــة Aspergillus ochraceus  نتيجــة   -
لســوء خزن الحبوب والمكســرات والقهوة والفواكه المجففة، وقد تتواجد تلك 
الســموم أيضــا فــي اللحــوم وخاصــة لحــوم الدواجــن نتيجــة تغذيــة الحيوانــات 

المنتجــة لهــا علــى أعــاف ملوثــة بالســموم الفطرية.
وخاصــة  الفطريــات  مــن  واســع  طيــف  ينتجــه  والــذي   Patulin الباتيوليــن   -
البنســيليوم Penicillium والرشاشــيات Aspergillus وقــد يتــم إنتــاج هــذا الســم 

بالتبريــد. المحفوظــة  األغذيــة  بعــض  فــي 
سبل الوقاية من التعرض للسموم الفطرية:

ــجين ــن األوكس ــى م ــد األدن ــود الح ــو اال بوج ــن النم ــات م ــم الفطري ــن معظ ال تتمك
 1 % علــى األقــل، وعليــه فــان ازالــة األوكســجين أو ابدالــه بالغــازات الخاملــة فــي الفراغ 

الرأســي لعبــوات األغذيــة يعمــل على خفض/منــع إنتاج الســموم الفطرية.
تعتبــر القشــرة الخارجيــة للحبــوب هــي خط الدفــاع األول ضد نمــو الفطريــات المنتجة 
للســموم الفطرية، حيث ال توفر تلك القشــرة الظرف المناســب إلنتاج الســموم، وعليه 
فــإن وجــود حبــوب مهشــمة أو مكســورة أو مطحونــة أو مصابــة بالحشــرات يســهل 

نمــو تلــك الفطريــات وبالتالــي احتمــال إنتــاج الســموم الفطريــة. 
تصــل الســموم الفطريــة إلــى األغذيــة أو األعــاف نتيجــة لتلوثهــا بالفطريــات المنتجــة 

مخاطر السموم الفطرية
Mycotoxins وسبل الوقاية منها
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هــو  نظــام الكترونــي رســمي )حكومــي( تــم اطاقــه عــام 2004 وهو نظــام متعدد 
اللغــات حيــث يشــمل 32 لغــة  و يتبــع للمفوضيــة األوروبيــة ، ويعتبــر اداة إلدارة وضبط 
وتصريــح حركــة الحيوانــات والمنتجات ذات االصــل الحيواني واألصــل النباتي من وإلى 

وبين دول االتحاد األوروبي 
التغيــر  وزارة  مــع  وبالتعــاون  االوربيــة  المفوضيــة  مــع   بالتنســيق  الجهــاز  وقــام   
 )TRACES (المناخــي النضمــام  دولة االمارات إلى نظام رقابة التجارة والخبرة االوروبي
ــي  ــقيها النبات ــة بش ــة والزراعي ــحنات الغذائي ــول الش ــق ح ــات والوثائ ــادل المعلوم لتب
والحيوانــي  وضمــان صحتهــا للتأكــد مــن خلــو هــذه المنتجــات مــن المخاطــر 
المرتبطــة بســامة الغــذاء والتــي قــد تؤثــر علــى صحــة وســامة المســتهلك . وبــدا 
اســتخدام النظــام  بشــكل تدريجــي منــذ  عام 2017   لشــحنات الخيــول ثم  منتجات 

األســماك.
يعتبــر نظــام رقابــة التجــارة والخبــرة األوروبــي )TRACES( مــن التجــارب الناجحــة 
والرائــدة علــى المســتويين اإلقليمــي و العالمــي فــي تســهيل حركة التجــارة وضمان 
ســامة المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة وصحة الحيــوان في نفس الوقــت  والذي يربط 
دول االتحــاد األوروبــي ودول العالــم االخــرى ضمــن منظومــة واحــدة لتبــادل الوثائــق 

ــام:  ــد النظ ــداف وفوائ ــم اه ــن اه ــات.  وم والمعلوم
تعزيــز التعــاون وتســهيل حركــة التجــارة وحركــة الحيوانــات الحيــة والمنتجــات 

الزراعيــة والغذائيــة مــع الشــركاء فــي االتحــاد االوروبــي. 
تبســيط االجــراءات االداريــة وإجــراءات الســلطات الحكوميــة حيــث يتــم توفيــر الوقت 
والجهــد  وباغــات مــا قبــل التصديــر علمــا ان الفائــدة ســتكون كبيــرة لدولــة االمــارات 
ــة  ــا ان حرك ــبيا كم ــر نس ــة كبي ــة والغذائي ــات الزراعي ــتيراد للمنتج ــم االس ــث حج حي
ــابقات  ــي المس ــارك ف ــي تش ــة الت ــول الرياضي ــا الخي ــا وخصوص ــات ومنتجاته الحيوان

الرياضيــة مــن دولــة االمــارات تعتبــر كبيــرة ومتكــررة.
التحقــق مــن صحــة الشــهادات المرافقة إلرســاليات الحيوانات الحيــة والمنتجات ذات 

االصل الحيواني والمنتجات ذات األصل النباتي  

تتبــع حركــة الحيوانــات الحيــة والمنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة  ســواء فــي دول 
االتحــاد االوروبــي أو المســتوردة من الخــارج إلى دول االتحاد األوروبــي من خال كافة 
مراحــل السلســلة الغذائيــة وتحقيــق رقابــة أفضــل علــى الحيوانــات والمنتجــات 

ــة. ــر الحيواني ــة وغي الحيواني
ــدول  ــي ال ــة ف ــلطات المختص ــام الس ــراءات وإع ــريع االج ــى تس ــام عل ــل النظ يعم

االعضــاء فــي حالــة االســتيراد اليهــا.
ــن  ــة م ــر صحي ــود مخاط ــة وج ــي حال ــرعة ف ــام بس ــاوب النظ ــر : يتج ادارة المخاط
خال تتبع حركة ارساليات  الحيوانات والمنتجات الحيوانية ومن خال  تسهيل ادارة 
المخاطــر لإلرســاليات المرفوضــة وتعزيــز مســتوى ســامة الغــذاء بمختلــف المراحل 

وفــي حالــة وجود تهديــد صحي أو احتمال انتشــار أوبئة.
مســاعدة المســتوردين والمصدريــن فــي تســهيل التجــارة الدوليــة بفضــل التطبيــق 
ــل  ــف المراح ــي مختل ــاليات ف ــة االرس ــع حرك ــن تتب ــم م ــات وتمكينه ــدد اللغ متع

واالطــاع علــى الوضــع الراهــن لإلرســالية.
رفــع مســتوى التنســيق والتعــاون  بيــن الجهــات الحكوميــة علــى المســتوى الدولــي 

بفضــل التطبيــق متعــدد اللغــات للنظــام.
مكافحــة الغــش والتدليــس وتزويــر الشــهادات والمســتندات المصاحبــة لإلرســاليات 

مثل الشهادات الصحية. 
ــام  ــى النظ ــجلة عل ــدرة  المس ــتوردة والمص ــة المس ــآت الغذائي ــم المنش ادارة قوائ
حيــث  يمكــن النظــام الــدول المشــاركة  مــن اســتخاص قوائــم المنشــئات التي تم 

اعتمادهــا مــن قبــل االتحــاد االوروبــي  وإمكانية التواصل معها بســهولة.

نظام رقابة التجارة والخبرة TRACES  األوروبي

دد.فادي الناطور
اخصائي تحليل مخاطر زراعية 

إدارة السياسات و تحليل المخاطر 
قطاع السياسات و األنظمة
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هــو مــن أمــراض المايكوبازمــا الحــادة فــي الماعز وهو مرض ســاري، تنفســي، خطير، 
شديد العدوى، شديد الوبائية، يصيب الجهاز التنفسي للماعز ) كما يمكن أن يصيب 
األغنــام(. يعتبــر مــن األمــراض المســتوطنة فــي قطعــان الماعز والمنتشــرة فــي كثير 
مــن بلــدان العالــم وخصوصــًا الشــرق االوســط ويتميــز المــرض بالتهــاب الرئــة والجنــب 
الفبرينــي، ويتصــف المــرض إكلينيكيــًا بالحمــى الشــديدة، فقــدان الشــهية وأعــراض 

تنفســية وســعال حاد ومؤلم والتهــاب التامور.

مسبب المرض:
  Mycoplasma mycoid تعتبــر اإلصابــة بجرثومة المايكوبازما وخصوصًا كابــري الرئوية
المســبب  subsp Capri  )Mycoplasma capricolum subsp Capripneumoniae(هــي 
للمــرض. تمتــاز الجرثومــة بأنهــا متعددة األشــكال ، ســالبة لصبغة جرام ، لهــا القابلية 
ــاز المايكوبازمــا بشــكل عــام بعــدم اإلســتجابة للعــاج  ألخــذ صبغــة الجمســا، تمت
بالبنســلين وذلــك بســبب عــدم إمتاكهــا لجــدار الخليــة كمــا أنهــا حساســة للجفــاف 

والحرارة.

اإلمراضية:
تحــدث اإلصابــة عــن طريــق استنشــاق ذرات الهــواء مــن حيوانــات مصابــة. بعــد دخــول 
العامــل المســبب عــن طريــق المجرى  التنفســي ينتقل إلــي القصيبــات الهوائية ومن 
ثــم ينتقــل إلــي المســاحات بيــن الفصــوص الرئويــة ثــم يســبب االلتهــاب الــذى يتبــع 
بالوزمــة ثــم التوســع فــي األوعيــة اللمفيــة والدمويــة فــي الرئــة والتــي تتطــور فيمــا 
بعــد لتكــون االفــات الرئويــة. تتــراوح فتــرة حضانــة المرض ما بيــن 2-10 أيــام وقد تصل 
فــي بعــض األحيــان الــي 2-4 أســابيع. الموت يحــدث نتيجــة لنقص األكســجين واإلنتان 

الدموي.

وبائية المرض:
تحــدث اإلصابــة فــي جميــع األعمــار، إال أن أعلى نســبة مــن اإلصابات والوفيــات غالبًا ما 
تحــدث بعمــر 4-6 أشــهر. ينتشــر المــرض فــي معظــم دول أفريقيــا ، الشــرق االوســط 
وأوربــا الشــرقية. يعتبــر تعــرض الماعــز إلــي عوامــل اإلجهاد وزيــادة نســبة الرطوبة من 

أهم العوامل المســاعدة على حدوث اإلصابة.

انتقال المرض:
تنتشــر العــدوى بشــكل رئيســي مــن حيــوان إلــي اخــر عــن طريــق استنشــاق اإلفــرازات 
األنفيــة أو رذاذ  الســعال أو عــن طريــق االحتــكاك المباشــر بيــن الحيوانــات المريضــة 
والســليمة وتلوثهــا باإلفــرازات األنفيــة، كمــا ينتقــل عــن طريــق تنــاول العلــف أو شــرب 
المــاء أو الحليــب الملــوث بجراثيــم المايكوبازمــا. يعتبــر الحيــوان المصــاب بالشــكل 

ــع. ــل القطي ــرض داخ ــدوى بالم ــادر الع ــم مص ــن أه ــن م المزم
األعراض اإلكلينيكية:

يحــدث المــرض فــي الماعــز بعــدة أشــكال وهــي الشــكل فــوق الحــاد، قبــل الحــاد، 
الحــاد والشــكل المزمــن. ونجــد أن أهــم أعــراض المــرض تتمثــل فــي:

الحمى الشديدة واإلحباط.  .1
ظهور أعراض تنفسية تشمل صعوبة التنفس والسعال المؤلم الجاف   .2

الذي يتحول إلى سعال رطب.
ظهور عامات األلم الشديد مثل انخفاض الرأس وتقوس الظهر وظهور   .3

أصوات تنفسية شبيهة باألنين.
ظهور إفرازات قيحية مخاطية غزيرة من األنف.  .4

حدوث االستقاء والنفوق في خال ثاثة أيام.  .5
األلم عند الضغط على الصدر.  .6

تورم المفاصل في الحيوانات الصغيرة.  .7

الصفة التشريحية:
االفات العيانية:

عنــد إجــراء عمليــة التشــريح تكــون االفــة العيانيــة الرئيســية للمــرض هــي   •
التهــاب الرئــة والبلــورة الفبريني الحاد مــع حدوث إلتصاقــات بجدار القفص 

الصــدري تســمى بالوشــائظ.
فــي الغالــب تنحصــر التغيــرات المرضيــة فــي رئــة واحــدة فقــط حيــث   •
 Lobar ــي ــة الفص ــاب الرئ ــة )الته ــة المصاب ــزاء الرئ ــاب كل أج ــمل االلته يش
ــون  ــن وتك ــن الفبري ــة م ــاه بطبق ــة مغط ــر الرئ ــث تظه pneumonia ( حي
متصلــدة وجامــدة الملمــس ويتــراوح لونهــا مــن األحمــر الداكــن إلــى 

الرمــادي وتحتــوي علــى مســاحات متعــددة مــن النخــر التخثــري.
ــي  ــر الرخام ــوح المظه ــع وض ــس م ــد الملم ــع جام ــون المقط ــك يك كذل  •
ــل  ــن بداخ ــم الفري ــبب تراك ــري marbled appearance ( بس ــكل المرم )الش

ــة. ــن الفصيصي ــز بي الحواج
التهاب غشاء التامور الفبريني مع تجمع السوائل فيه.  •

االفات المجهرية:
ثخانة الحواجز السنخية نتيجة للنضح المصلي الفبريني.  •

إمتــاء األســناخ بالنضــح الفبريني والذي يظهــر باللون األحمر عنــد الصبغ بالـ   •
.  H&E

نخر تخثري بنسيج الرئة .  •
وزمة وإحتقان بالعقد اللمفاوية  •

    التشخيص:
يعتمد التشخيص على اآلتي :

تاريخ الحالة المرضي.  •
األعراض اإلكلينيكية واالفات المرضية.  •

الصفة التشريحية للمرض )التشريح المرضي للحيوان النافق(.  •
عــزل جرثومــة المايكوبازما من نســيج رئــة الحيوان النافــق ويحبذ أن تكون   •

العينــة مــن أطــراف الجــزء المصاب وليس من وســطه لصعوبــة عزلها.
الفحــص الســيرولوجي لعينــة مــن مصــل دم الحيــوان المصاب باســتخدام   •

.CFT واختبــار تثبيــت المتمــم  ELISAاختبــار اإلليــزا
ــوائل  ــة أو س ــة المصاب ــن الرئ ــة م ــتخدام PCR لعين ــر باس ــص المباش الفح  •

الجنــب )البلــورا(.
السيطرة والوقاية:

تتلخص عمليات السيطرة والوقاية فيما يلي:
عــدم اســتيراد الحيوانــات مــن المناطــق  أو البلــدان الموبــوءة بالمــرض،   •
وإن حــدث ذلــك فابــد مــن إجــراءات الفحص علــى  الحيوانات للكشــف عن 

اإلصابة. 
التاكــد  بعــد  إال  القطيــع  داخــل  إلــى  جديــدة  حيوانــات  إدخــال  عــدم   •

إكلينيكيــًا مــن خلوهــا مــن المــرض.
عــدم تزاحــم الحيوانــات فــي مــكان صغيــر، وإن كان المــكان كبيــرًا فــا بــد   •
من وجود تهوية مناســبة بحيث يكون فيه جزء مكشــوف والجزء المغلق 

يوجد فيه مراوح للشــفط.
عاج الحيوانات المصابة باســتخدام المضادات الحيوية وخاصة التايلوسين   •

 .Tylosin
ــه  ــتبه ب ــوان يش ــوري ألي حي ــزل الف ــكل دوري والع ــات بش ــة الحيوان مراقب  •

حتــى يتــم التأكــد مــن ســامته.
االهتمام بنظافة الحظائر وتغيير ماء الشرب باستمرار، وكذلك تغيير غطاء   •

األرضيــات  بصفــة دوريــة مع تعقيم المكان بالمطهــرات مع كل تغيير..
عمــل حظــر علــى المزرعــة المصابــة ومنــع نقــل الحيوانــات منهــا وإليهــا   •

ــرض. ــن الم ــص م ــم التخل ــى يت حت
أفضــل وســيلة للوقايــة مــن المــرض هــو تطعيــم الماعــز باللقــاح الخــاص   •

ــرض.   بالم

)CCPP( مرض ذات الرئة والجنب المعدي في الماعز

د.نصرالدين الطيب خليل
اخصائي تشريح

ادارة المختبرات البيطرية
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عدد العينات التي تم تحليلها 2017

نتائج اختبارات قياس الكفاءة

    عدد التحاليل المعتمدة من قبل الهيئة
 UKAS البريطانية لخدمات ا�عتماد  

تدريب الكوادر 2017-2013

37
15

 تفعيل عدد
 تحليل مخبري إضافي

جديد لتشخيص

 17 متدرب من خترج
 الدولة

 89 متدرب من داخل
الدولة

 مختبرات مستشفى
القطارة البيطري 60859

 مختبرات مستشفى
الوثبة البيطري 35515

  مختبرات مستشفى مدينة زايد
البيطري 20147

 مختبرات عيادة غيائي
البيطرية 9823

 مرض وبائي حسب
oie قائمة الـ

2013 2014 2015 2016 2017

12

20

31

33

34

2013 2014 2015 2016 2017

93% 99%98%96%95%

إدارة المختبرات البيطرية  2017-2013

105

80

77

57

30

2013 2014 2015 2016 2017

 عدد شهادات الكفاءة التي تم
إصدارها للموظفين
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من هو اديسون االمارات؟

فــي  اســمه  المســجل  عامــًا(   50 ( مجــان  أحمــد 
ــر  ــية لـــ ( أكب ــام القياس ــس« لألرق ــوعة »غيني موس
مقعــد، وأكبــر دّراجــة فــي العالــم(، بــدأ حياتــه 
المهنيــة عــام  1985 مهندســًا للطائــرات، حاصــل 
على ماجستير علوم عسكرية من ألمانيا، ويتحدث 
خمــس لغــات إلــى جانب »العربيــة«، وســيرته الذاتية 
تزخــر بالجوائــز والشــهادات مــن منظمــات مختلفة.

المختــرع  أوصلــت  مقولــة  االختــراع،  أّم  الحاجــة 
الشــهير  مجــان،  أحمــد  المهنــدس  اإلماراتــي، 
بـ»إديســون اإلمارات«، إلى تحقيق رقم قياســي في 
ــى  ــا حت ــي أنتجه ــكارات الت ــات واالبت ــدد االختراع ع
اآلن، لتتعــدى  1000 ابتــكار، أنشــأ بها شــركات محلية 
ودولية عدة لتسويقها، واإلسهام في ابتكار حلول 
تقنيــة وهندســية للمشــكات التي تواجــه المصانع 
االبتــكارات  يمــّول  عائداتهــا  ومــن  والشــركات، 

الجديــدة.
ــذ  ــرون من ــون ومبتك ــًا مخترع ــرب عموم ــارات والع ــل االم ــان ان اه ــد مج ــول احم يق

القــدم واالدلــه علــى ذلــك كثيرة: 

صناعة الفخار:
ــرب  ــتخدام للش ــي االس ــه ف ــتفادة من ــار واالس ــة الفخ ــًا بصناع ــرب قديم ــتهر الع اش

ــب. ــًا للكس ــع طلب واألكل، وللبي
البئر والدلو:

ابتكــر العــرب طريقــًة للحصــول علــى المــاء بحفــر اآلبــار وصناعــة دلــو مربــوط بالحبــل 
إلنزالــه في البئر واســتخراج الماء.

الحابول:
اكتشــف أجدادنــا طريقــة للتســلق إلــى أشــجار النخيــل وذلــك لقطــف الرطــب 

النخيــل. ولتنظيــف 

مقومات نجاح االختراع:
الحلم: يجب أن تحلم بفكرة لشيء تريد أن تنفذه  .1

الخيال: تخيلك للطريقة التي ستطبق بها الحلم  .2
الوقت: الحاجه للوقت الكافي لتنفيذ ماتريد  .3

الدعم المادي: ضروة وجود عنصر المادة لتحقيق أفكارك.  .4

وقــد أشــار المختــرع اإلماراتــي أحمــد مجــان بــأن الفضــل يعــود لوالــده فــي أن يصبــح 
مخترع، حيث أنه في األصل ابن مخترع وقد تربى في بيئة خصبة باألفكار والتشجيع 

علــى شــغف االبتــكار. 
فقــد قــام عبداهلل مجان والد )أديســون اإلمارات( ببناء أول ورشــة للســيارات في دولة 

اإلمــارات عــام 1948  )كــراج الوالد(.

من اختراعات والد أحمد مجان: 
ــان  ــاس بالمج ــل الن ــث كان ينق ــارات: حي ــي اإلم ــائق ف ــي وس أول ميكانيك  .1

ولذلــك أطلــق عليــه )مجــان(
أول من استخدم الصبغ عن طريق الضغط )الرش( على السيارات.  .2

اختــرع حمايــة للســيارات مــن الســرقة )ســلك كهربــاء يتــم لفــه علــى   .3
بالكامــل(. الســيارة 

تصنيع األرقام الخاصة بالسيارات.  .4

ماذا اخترع أحمد مجان في مجال البيئة والحيوان؟
جهاز  أتوماتيكي لتغذية األسماك على مدى 90 يوم عام 1983.    .1

بطة تصيد البط بالشباك وتعمل بالريموت كنترول.  .2
جهاز إنذار لتسرب الغاز عام 1987.  .3

حوض يحمي األطفال من الغرق عام 1988.  .4

ماهو العدو األكبر للمخترع؟
أكــد المختــرع بــأن اإلحبــاط هو العدو األكبــر، حيث تعرض أحمد في فتــرة من فترات 
حياتــه إلحبــاط شــديد، ولكن تشــجيع الشــيخ حمدان بــن محمد بن راشــد آل مكتوم 
أعــاد لــه األمــل والتحفيــز حيــن طلــب منــه اختــراع شــي بديل عــن الولــد الذي يشــارك 
فــي ســباق الهجــن )المريجبــي( وذلك حفاظًا على ســامة اإلنســان، فقام اديســون 

االمــارات باختــراع:

آلي الستخدامه في سباق الهجن بدال من اإلنسان.

وبعدها تابع اختراعاته:
جهاز حماية القراقير من السرقة:  .1

باستخدام البوية الذكية وذلك النتشار كثرة سرقتها من قبل صيادين 
األسماك في ذلك الوقت.

2. جهاز إلكتروني لنزع برقع الصقر عن بعد.
3. جهاز تتبع الصقر بالطاقة الشمسية.

4. جهاز لتدريب كاب الصيد بالطاقة الشمسية. )حصل على ميدالية ذهبية(
ــة  ــى ميدالي ــل عل ــية. )حص ــة الشمس ــل بالطاق ــد يعم ــكاب الصي ــع ل ــاز تتب 5. جه

هبية( ذ
6. فخ ذكي لصيد الثعالب )ميدالية ذهبية(

7. فخ ذكي لصيد الطيور الجارحة والطيور األليفة
8. السرج الذكي للخيل يعمل بالطاقة الشمسية:

يحتــوي علــى جهــاز قيــاس نبضــات قلــب الخيــل، وجهــاز قيــاس وزن الخيــال، وجهــاز 
ــرارة،  ــدة الح ــن ش ــل م ــى الخي ــد عل ــع للتبري ــاز راب ــل، وجه ــاه الخي ــن اتج ــة، يبي بوصل
ســواء حــرارة الطقــس أو حــرارة الركــض والقفــز والوثــب. كمــا زود االختــراع بجهــاز 
تتبــع، يبيــن موقع الخيل وحركتــه واتجاهه على خريطة جوجل، وزوده أيضا بكاميرا 
ــي  ــًا ف ــل أوتوماتيكي ــة، يعم ــارات ضوئي ــاز إش ــل، وجه ــة الخي ــجيل حرك ــة لتس خلفي

الظــام، وأن كل هــذه األجهــزة تعطي اســتدامة في االســتخدام. 
9. الدولفين الذكي الروبورتي )لصيد األسماك وللكشف عن األلغام(:

       باستطاعته الغوص بعمق ما بين60 إلى80  مترًا في أعماق البحار، ليصور    
       ويرسل فيديوهات وصورًا حية إلى مركز التحكم بالقارب.

الجوائز واألوسمة:   
تم تكريم المخترع االماراتي من قبل جهات كثيرة داخل الدولة وخارجها. 

حصد خالها على الكثير من االوسمة والميداليات والشهادات:
ميدالية الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم  .1

       عام 2014 لجائزة )أول مخترع إماراتي(
حصد أديسون اإلمارات على 7 ميداليات  .2
     )4 ذهبية،1 فضية،2 برونزية( في معرض

      في أمريكا عام 2014  
حصد على 10 ميداليات ذهبية في معرض  .3

       في ألمانيا
3 ميداليات )2 ذهبية، 1 فضية( في معرض  .4

       في اسطنبول.
يقوم أديسون اإلمارات بتقديم محاضرات

تطوعية للحث على االبتكار والتطور في جميع 
إمارات الدولة.

ــم  ــر العال ــذي ابه ــر ال ــو المبتك ــن ه م
أجمــع لهــذا العصــر؟

أديسون اإلمارات

 إعداد 
نشيه عبد الصفي النعيـــــمي

أخصــائي ســياسات زراعــية 
قطاع السياسات واألنظمة  

قسم السياسات الزراعـــية

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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ما هو استسقاء المبيض في اإلبل أو ما يطلق عليه مربي اإلبل أكياس الماء؟
هــي حالــة اضطــراب خصوبــة يحــدث فيهــا تراكــم للســوائل بكميــات كبيــرة حــول 
المبيــض ممــا يــؤدي الــى اضطرابــات فــي وظائــف المبيــض وتعطــل عمليــة اإلباضــة 
وحــدوث إجهاضــات مبكــرة وقــد تصــل كميــة الســوائل ألكثر مــن 7 ليتر علــى الرغم 

انــه فــي الحــاالت الطبيعية ال تزيد عــن بضع ملليترات 

ماهي أسباب حدوث هذه الحالة؟
كثيــر مــن المربيــن يتســأل عــن ســبب هــذه الظاهــرة ليتســنى لهــم تجنــب حدوثهــا 
ــم  ــة ت ــوث و أوراق علمي ــدة بح ــال ع ــن خ ــه م ــو أن ــرد ه ــة و ال ــراء الوقاي ــاذ إج و اتخ
نشــرها لم يثبت الى األن lماهية الســبب الحقيقي و لكن عبارة عن افتراضيات مثل 
وجــود جرثــوم الكاميديــا أو اإليكــوالي أو أســباب فســيولوجية كيمائيــة و من خال 

ماحظاتنــا تبيــن لنــا مــا يلــي

-    مــن خــال أخــذ عينــات للزراعــة مــن 17 رأس تــم إجــراء لهــا عمليــات جراحية 
لــم يتم عزل أي نــوع بكتيري

-    طبيعــة الســائل الموجــود مشــابه للســائل فــي البيويضــة كمــا هــو فــي 
الصــورة التاليــة

 - مــن خــال ســؤال مربــي اإلبــل التــي تعانــي مــن هــذه الظاهــرة تبيــن أنــه لــم 
يســجل فــي ناقــة ال تتغــذي علــى البرســيم و قــد ســجلت حــاالت إضرابــات 
ــم  ــم الناج ــت او الدائ ــياع الصام ــة بالش ــار متمثل ــزارع االبق ــي م ــلية ف تناس

عــن تحوصــات

استسقاء المبيض في اإلبل

د.عبداهلل فارس الفارس
أخصائي اضطرابات خصوبة / قسم التلقيح االصطناعي 

ونقل األجنة
ماهي األعراض التي تظهر على الحيوان

ال تظهــر علــى الناقــة المصابــة أي أعــراض مرضيــة إال أن المربــي يشــتكي أن ناقته لم 
تخصــب بعــد مــرات تنويخ عديدة أو أنها تخصب و يحــدث إجهاض مبكر أما األعراض 
الداخليــة فــا يتــم تشــخيصها إال من خال جهاز الســونار بواســطة الفنــي المتمرس 
حيــث يظهــر المبيض يطفو في كمية ســوائل كبيرة ولكم الصــورة التالية )المبيض 

باللــون األبيــض يطفــو في الســوائل التي تظهر بلون أســود(
  

هــل تــم تشــخيص هــذه الحــاالت فــي حيوانــات المزرعــة األخــرى ) أبقــار – ضــأن 
– ماعــز(؟

أن هــذه الحالــة تــكاد تكــون حصــرا فــي إنــاث اإلبــل ألنهــا لــم تســجل فــي األبقــار 
ــن  ــى 42.5% م ــت إل ــا وصل ــدا بينم ــادر ج ــكل ن ــز إال بش ــام و الماع ــول أو األغن أو الخي
مجمــوع اإلبــل التــي تــم فحصهــا فــي القســم وقــد تكــون على طــرف واحــد او قد 
تصيب الطرفين حيث اذا كان بطرفين تكون نســبة الحمل جد متدنية جدا لتعطل 

كا المبيضيــن.

هل لهذه الظاهرة عاج؟
بشــكل عــام عــاج هــذه الحالــة ليــس بالســهل ويعتمــد عــل كميــة الســوائل فــإذا 
كانــت الحالة من الدرجة األولى )كمية ســوائل بســيطة ( فيمكــن عاجها بمضادات 
االلتهــاب و المــدرات امــا الدرجــة الثانيــة والثالثــة ) كميــات ســوائل كبيــرة أكثــر مــن 2 

ليتــر( فالعــاج صعــب
التدخل الجراحي

يكــون باســتئصال كامــل المبيــض مــع الكيــس المحيــط بــه وهــذا فــي الحــاالت التي 
تكــون فيهــا اإلصابة بطرف واحد يعني يكــون المبيض في الطرف األخر طبيعي أما 

إذا كانــت تراكــم الســوائل فــي كا الطرفيــن فتعتبر الحالــة ميؤوس منها 
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مفهوم ودالالت الرماد والعناصر 
المعدنية في األغذية

فوزية صديقي
محلل مخاطر زراعية رئيسي

ادارة السياسات وتحليل المخاطر/قطاع السياسات واألنظمة

ــاد  ــن الرم ــب كل م ــاض نس ــة ودالالت ارتفاع/انخف ــن أهمي ــث ع ــرار  الحدي ــرا لتك نظ
والعناصــر المعدنيــة والرمــاد غيــر الذائــب فــي الحمــض  فــي بعــض المنتجــات 
الزراعيــة أو الغذائيــة، ونظــرا للتســاؤل المطــروح: مــا هــو التصــرف الســليم حيــال كل 
حالــة مــن تلــك الحــاالت، أرى أنــه مــن الواجــب تعريــف تلــك المعاييــر وبيــان أهميتهــا 

ــا.  وداللته

 يعــرف الرمــاد الكلــي Total Ash للمنتــج الزراعــي أو الغذائــي بأنــه مســحوق »رمــادي 
الــى أســود اللــون« يتبقــي مــن المنتــج بعــد ازالــة كامــل الرطوبــة والمــواد المتطايــرة 
 Muffle Furnace  والمــواد العضويــة نتيجــة تعريــض ذلــك المنتــج للحــرق داخــل فــرن
»كمــا فــي الصــورة المبينــة أدنــاه« تصــل درجــة حرارتــه الــى  C°600-550   درجــة ســليزية 
لمــدة ال تقــل عــن 4 ســاعات، وعليــه فــان نســبة الرمــاد الكلــي   Total Ash فــي المنتــج 
المنتــج،  ذلــك  فــي  »المعــادن«  المعدنيــة  العناصــر  مجمــوع  عــن  تعبــر  الغذائــي 
بينمــا تعبــر كميــة المعــادن Mineral Content عــن محتويــات ذلــك المنتــج مــن 
ــيوم  ــوم والكالس ــل الصودي ــددة مث ــة ومح ــة Inorganic رئيس ــر عضوي ــات غي مكون

ــور. ــيوم والكل والبوتاس

تكمــن أهميــة تقديــر نســبة الرمــاد والمحتويــات المعدنيــة »العناصــر المعدنيــة« فــي 
بعــض المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة فــي مــا يأتــي:

• بيان أنواع ونسب األماح المعدنية على بطاقة البيان.
• ارتبــاط وجــود العناصــر المعدنيــة ونســبها بخــواص تتعلــق بجــودة وثباتيــة ومظهــر 

المنتجــات الغذائيــة وخصائصهــا الظاهريــة والحســية.
ــا تكــون مضافــة  • تأثيــر وجــود نســب مرتفعــة مــن بعــض العناصــر المعدنيــة »غالب
الــى بعــض المنتجــات الغذائيــة« فــي تثبيــط »منــع« النمــو الميكروبــي فــي تلــك 

المنتجــات.
ــات  ــي المنتج ــية ف ــة األساس ــر المعدني ــض العناص ــب بع ــود ونس ــن وج ــق م • للتحق
ــر  ــل عناص ــان مث ــة االنس ــة لصح ــر مهم ــك العناص ــث أن تل ــة، حي ــة أو الغذائي الزراعي

الكالســيوم والفوســفور والبوتاســيوم والصوديــوم.
• للتحقــق مــن عــدم تجــاوز العناصــر المعدنيــة الســامة فــي المنتجــات الزراعيــة 
والغذائيــة للحــدود العليــا المنصــوص عليهــا فــي اللوائــح الفنيــة ذات الصلــة، ومــن 

ــوم. ــخ واأللمني ــوم والزرني ــق والكادمي ــاص والزئب ــر الرص ــك العناص تل
ــرا  ــة، نظ ــج« األغذي ــع »منت ــبها لمصّن ــة ونس ــر المعدني ــض العناص ــر بع ــة تقدي • أهمي
الرتبــاط وجــود ونســب بعــض العناصــر بتســهيل/اعاقة العمليــة التصنيعيــة أو اضفــاء 

الخــواص المســتهدفة فــي تلــك األغذيــة، فمثــا« تــؤدي عمليــة بســترة الحليــب الــى 
ترســب الكالســيوم الموجــود فــي الحليــب الخــام، وبالتالــي ال يمكــن انتــاج األجبــان 
مــن الحليــب المبســتر نظــرا« ألهميــة الكالســيوم فــي اتمــام عمليــة التجبــن، ولذلــك 
يلجــأ منتجــوا األجبــان الــى اضافــة الكالســيوم الــى الحليــب بعــد البســترة ومــن 
ثــم تصنيــع مــا تســمى األجبــان المبســترة أو  انتــاج مــا تســمى األجبــان المغليــة مــن 
حليــب خــام ومــن ثــم اللجــوء الــى غلــي أو معاملــة تلــك األجبــان معاملــة حراريــة 

للتخلــص مــن األحيــاء الدقيقــة الممرضــة والضــارة.

تعــرف نســبة الرمــاد غيــر الذائــب فــي الحمــض Acid Insoluble Ash بأنهــا نســبة 
العناصــر المعدنيــة  وأكاســيد المعــادن المتبقيــة مــن الرمــاد الكلــي بعــد معاملتــة 
النســبة  تلــك  تــزداد  HCL حيــث  الهيدروكلوريــك  الغــذاء بحمــض  فــي مختبــرات 
ــات  ــي المكون ــليكا Silica or Silicates   وه ــات الس ــر ومركب ــب عناص ــا زادت نس كلم
الرئيســة للرمــاد غيــر الذائــب فــي الحمــض باالضافــة الــى األوكزاليــت Oxalates فــي 
المنتجــات الزراعيــة أو الغذائيــة، وبالتالــي فــان ارتفــاع نســبة الرمــاد غيــر الذائــب فــي 
الحمــض Acid Insoluble Ash فــي تلــك المنتجــات يعطــي داللــة علــى احتمــاالت 
مختلفــة منهــا مثــا«  وجــود قصــور فــي عمليــات الغســل للمــواد األوليــة »الزراعيــة« 
المســتخدمة وبالتالــي التلــوث بالتــراب ومكوناتــه أو اســتخدام ملــح طعــام غيــر 

ــات. ــر والمركب ــك العناص ــة بتل ــرب غني ــي ت ــة ف ــي أو الزراع نق

صورة للجفنة Crucible تحتوي الرماد الكلي
Total Ash المتبقي من عينة الفحص بعد

اخراجها من فرن الحرق 
Muffle Furnace 

صورة من الداخل لفرن الحرق
Muffle Furnace
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من كوادرنا الفنية في الجهاز
الجهــاز  فــي  المتميــزة  المواطنــة  الكفــاءات  مــن  عبــداهلل  ســعود  زايــد  الدكتــور 
ويشــغل حاليــا وظيفــة اخصائــي لــدى إدارة المختبــرات البيطريــة، وهــو حاصــل علــى 
درجــة الدكتــوراة فــي العلــوم البيولوجيــة مــن جامعــة ســوانزي فــي المملكــة 
المتحــدة وهوعضــو فعــال فــي العديــد مــن المشــاريع واالبحــاث علــى مســتوى 
الجهــاز واالدارة ومنهــا اللجنــة الفنيــة لمشــروع تطويــر وتعزيــز القــدرات فــي مجــال 
تشــخيص أمــراض اإلبــل، وحاليــا يعمــل الدكتــور علــى تفعيــل تقنيــة الميكروســكوب 
ــري   ــل المخب ــات التحلي ــرة لعملي ــة كبي ــكل اضاف ــذي سيش ــور وال ــي المتط اإللكترون
التــي  تخــدم مجــال التشــخيص المرضــي للحيوانــات، وللدكتورالعديــد مــن الدراســات 

ــة. ــا الجزيئي ــال البيولوجي ــي مج ــا ف ــورة عالمي ــاث المنش واألبح

المؤشرات الخاصة بخدمة المتعاملين

المعامالت المنجزة 
عبر التطبيق الذكي 
والخدمات الكترونية  

79,595
بنسبة 87.70 %

من إجمالي 
المعامالت

إجمالي المعامالت 
المنجزة 

90,771-21

طلبات عن طريق 
مركز اتصال حكومة 

أبوظبي 
3191

1,093شركات جديدة 

3,137الخدمات الكترونية  
مسجل جديد

الخدمات المقدمة 
لمربي الثروة 

الحيوانية والخدمات  
الزراعية 

استحوذت 
على 94.84% 
من إجمالي 

الخدمات

شكر وثناء 
نتقــدم بأجمــل عبــارات التقديــر والعرفــان لموظفينــا الحاصليــن علــى 
ــر  ــاء، األم ــكر والثن ــات الش ــم طلب ــال تلقيه ــن خ ــن م ــة المتعاملي ثق
الــذي يعكــس مــدى حرصهــم وتفانيهــم فــي أداء مهامهــم علــى 

أحســن صــورة

مع تمنياتنا للجميع 
بدوام التوفيق والتميز

سارى غاشم نصيب المنصوري  .1
عائشة حسن الحمادي   .2
محمد قاسم الحمادي  .3

حمد المرر  .4
ناصر المسماري   .5

نسرين المرزوقي   .6
بطي الخيلي  .7

عبداهلل الكثيري   .8
حمد المهيري  .9
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خالد عبيد العبدولي
مدير قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية 

باإلنابة
إدارة المختبرات البيطرية

مقدمة

يعتبــر هرمــون البروجســتيرون مــن هرمونــات الســتيرويد ويتــم إفــرازه فــي دم 
الحيــوان بمعــدالت متزايــدة بعد عملية التبويض وتكوين الجســم األصفر، وفي 
ــورة  ــتيرون بص ــون البروجس ــبة هرم ــض نس ــل تنخف ــدوث الحم ــدم ح ــة ع حال
حــادة إلــى نفــس المســتوى الــذي كان عليــه قبــل التبويــض. وهــذه الخاصيــة 
تجعــل مــن فحــص البروجســتيرون فــي المصــل طريقــة مثاليــة الكتشــاف 
اإلباضــة فــي الجمــال. كمــا أن فحــص البروجســتيرون فــي مصــل الــدم مهــم 
لتشخيص مشاكل المبايض فهو يعتبر أيضا مؤشرا إلمكانية حدوث اإلجهاض 

فــي الحيوانــات.

تفاصيل طريقة الفحص

المناعيــة  الكيميــاء  تحليــل  جهــاز  باســتخدام  البروجســتيرون  فحــص  يتــم 
ــيمات  ــي للجس ــان الكهروكيميائ ــاس اللمع ــة قي ــى تقني ــص عل ــد الفح ويعتم
ــل  ــث تتفاع ــدم. حي ــل ال ــي مص ــية )Electrochemilumenscence( ف المغناطيس
الجســيمات المغناطيســية مــع العينــة لتشــكيل مركــب مناعــي مضــيء، 
ــم  ــاءة. يت ــز اإلض ــادة تركي ــب لزي ــب الموج ــو القط ــب نح ــذا المرك ــذب ه وينج
اســتخدام مــادة tris-bipyridyl ruthenium cation( RA2( إلثــارة اإلنــارة الكيميائيــة 
مــن الجســيمات المغناطيســية ومــن ثــم يتــم التقاطهــا عــن طريــق مجســات 
ــب  ــذي يتناس ــث، وال ــوء المنبع ــة الض ــاب كمي ــم حس ــاز ويت ــي الجه ــة ف خاص
طرديــا مــع تركيــز المركــب المناعــي، بطــرق حســابية خاصــة. وتعتبــر هــذه 

ــة. ــية عالي ــة وذات حساس ــي الدق ــة ف ــة متناهي التقني

ضبط جودة التحليل
لضمــان جــودة نتائــج فحــص البروجســترون، تحــرص إدارة المختبــرات البيطريــة 
علــى المشــاركة فــي عــدة برامــج لقيــاس كفــاءة اجــراءات الفحــص ودقــة 

ــي:  ــي كالتال ــة وه ــج المخبري النتائ
تطبيــق نظــام ضبــط الجــودة )Quality Control Check( عــن طريــق تحليــل   •
دوري لمــواد قياســية للتأكــد مــن أن نتائــج الفحــص فــي الحــدود المقبولــة.
عــن   )External Quality Assurance( الخارجــي  الجــودة  نظــام  تطبيــق   •
ــث  ــرف ثال ــق ط ــن طري ــر ع ــا للمختب ــم توريده ــية يت ــواد قياس ــل م ــق تحلي طري
معتمــد فــي انتــاج المــواد القياســية ويتــم مقارنــة النتائــج والتأكــد مــن أن نتائــج 

المختبــر مقاربــة لنتائــج المختبــرات فــي مختلــف دول العالــم.
ــق  ــن طري ــي )Internal Quality Control( ع ــودة الداخل ــام الج ــق نظ تطبي  •
تحليــل عينــة يتــم جمعهــا مــن حيوانــات المزرعــة محليــا ويتــم تحليلهــا فــي 
عــدة مختبــرات فــي الدولــة لمقارنــة نتائــج جميــع هــذه المختبــرات والتأكــد مــن 
ــا. ــة عالمي ــة المقبول ــات المعياري ــدود االنحراف ــي ح ــة وف ــج متقارب ــع النتائ أن جمي

وقــد لوحــظ االرتفــاع فــي عــدد العينــات الــواردة الــى المختبــرات البيطريــة فــي 
الجهــاز لفحــص البرجســترون خــال ثاثــة أعــوام 2017-2015.
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