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أخبار الجهاز

»الرقابة الغذائية» يحصد  4شهادات مطابقة من المعهد البريطاني للمعايير

تســلم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة مؤخــرًا أربــع شــهادات
مطابقــة  ISOمــن المعهــد البريطانــي للمعاييــر ،إلــى جانــب اعتمــاد
انتقالــه إلــى مواصفتيــن جديدتيــن بالتعــاون مــع المعهــد ،وذلــك
تعزيزيــً لرؤيتــه في أن يكون مؤسســة معترف بهــا دوليًا في مجال
الزراعــة وســامة األغذيــة ،ليرتفــع بذلــك عــدد األنظمــة العالميــة
والمحليــة المطبقــة فــي الجهــاز إلــى .15
جــاء ذلــك في حفل اســتالم 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
الجهــاز والمعهــد.
وفــي بدايــة الحفــل أكــد العامــري حــرص الجهــاز منــذ تأسيســه
علــى االرتقــاء الدائــم بــاألداء والخدمــات واتبــاع المنهجيــات التــي
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
وأبحــاث وبرامــج توعويــة فعالــة ومتكاملــة.
وب ّيــن ســعادته أن مجمــوع مــا حصــل عليــه الجهــاز مــن شــهادات
ألنظمــة اإلدارة العالميــة منــذ عــام  2009بلــغ  13شــهادة إدارة
عالميــة ،األمر الذي ســاهم وسيســاهم فــي تحقيق فوائــد عديدة،
ً
ـاوة علــى
مــن أهمهــا النهــوض بمســتوى الخدمــات المقدمــة ،عـ
تعزيــز العمــل الجماعــي نحــو تحقيــق رؤيتنــا المشــتركة وتوجيــه
اإلنجــازات الفرديــة باتجــاه تحقيــق أهــداف الجهــاز ،وتعزيــز األداء
المتميز للموظفين ودعم رؤية الجهاز بأن يكون مؤسســة معترف
بهــا دوليًا.

وأثنــى ســعادته علــى الجهــود التــي يبذلهــا المعهــد البريطانــي
للمعاييــر (  )bsiودورهــا فــي تمكيــن الجهــاز بــأن يكــون أول هيئــة
علــى مســتوى الشــرق األوســط وأفريقيــا تقــوم بتطبيق نظــام إدارة
متكامــل يحتــوي علــى ثالثــة عشــر نظــام إدارة عالمــي ،كمــا أشــاد
ســعادته بجهود فريق عمل الجهاز التي أســهمت في تحقيق هذا
اإلنجــاز ،موجهــً قيــادات الجهــاز لترجمــة هــذا اإلنجاز إلى ممارســات
يوميــة وأســلوب عمــل وثقافــة تســهم في خلــق بيئة عمــل داعمة
للتطور المســتدام.
وتمثلــت الشــهادات التــي تســلمها الجهــاز بشــهادة مواصفــة
إدارة جــودة التدريــب  ،ISO 10015:2015وشــهادة مواصفــة إدارة
المخاطــر  ،ISO 31000:2009وشــهادة مواصفــة إدارة خدمــات
تقنيــة المعلومــات  ،ISO/IEC 20000:2011إضافــة إلــى المعيــار
الدولــي لتميــز الخدمــات  ،2012 TISSEإلــى جانــب انتقــال الجهــاز
إلــى المواصفــة  9001:2015الخاصــة بــإدارة الجــودة ،والمواصفــة
 14001:2015المتعلقــة بــإدارة البيئــة.

سعيد العامري يستقبل عددًا من موظفي
قطاع الرقابة
اســتقبل ســعادة ســعيد البحــري ســالم العامــري المديــر العــام للجهــاز
عــددًا مــن قيــادات الجهــاز وموظفــي قطــاع الرقابــة فــي لقــاء مفتــوح تــم
تنظيمــه فــي مجلــس االتحــاد للوقــوف علــى مجريــات العمــل ومقترحــات
الموظفيــن بهــدف تحســين جــودة العمليــات والخدمــات التــي يقدمهــا
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
التوصيــات المهمــة التــي ســيكون لهــا أثــر واضــح علــى االرتقــاء بمســتوى
العمــل وتخطــي العقبــات التــي قــد تعرقــل مســيرة اإلنجــاز للقطــاع
بشــكل خــاص والجهــاز بشــكل عــام ،ووجــه ســعادته مهمــة متابعــة
التوصيــات وتطبيقهــا لفريــق مختــص مــن قطــاع االســتراتيجية واألداء،
مؤكــدًا أهميــة العمــل الجماعــي فــي رســم وتنفيــذ خطــط وسياســات
الجهــاز.
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أخبار الجهاز
«الرقابــة الغذائيــة» يوعــي باألمــراض المنقولــة «أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة» ينظــم حملــة
عبــر الغــذاء باليــوم الخليجــي لســامة األغذيــة لتنظيــف البــر بعنــوان «أتــرك بيئتــي نظيفــة»

أطلــق جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ،مؤخــرًا حملــة توعويــة موســعة حــول
الســامة الغذائيــة واألمــراض المنقولــة عبــر الغــذاء ،عبــر حســاباته الرســمية علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي ،تزامنــً مــع اليــوم الخليجــي لســامة األغذيــة الــذي
يصــادف الخامــس عشــر مــن إبريــل الجــاري ويأتــي تحــت شــعار «صحتــك مــن غذائــك»،
وذلــك فــي إطــار ســعي الجهــاز لضمــان أرقــى معــدالت الســامة الغذائيــة فــي إمــارة
أبوظبــي وتوفيــر غــذاء آمــن وســليم للمجتمــع.
وقــال المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز إن اليــوم
الخليجــي لســامة األغذيــة يهــدف لتوعيــة المســتهلك وتعريفــه بأهميــة ســامة
األغذيــة والقوانيــن والتشــريعات التــي تتبناهــا دول المجلــس حفاظــا علــى صحتــه
وســامته ،وخاصــة فــي ظــل تطــور طــرق ووســائل اإلنتــاج الغذائــي ونقــل األغذيــة
وتحضيرهــا ،وضــرورة مواكبــة الجهــات الرقابيــة لهــذا التطــور وإيجــاد حلــول فعالــة
ومبتكــرة لتفــادي األضــرار الصحيــة واالقتصاديــة الناتجــة عــن تلــوث وتلــف األغذيــة.
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 الثالجــة ،وضــرورة غســل عبــوات
األغذيــة قبــل فتحهــا والتأكــد مــن فتــرة صالحيتهــا وعــدم وجــود أي انتفاخــات أو
انبعاجــات بهــا ،وعــدم تنــاول الحليــب النــيء ومشــتقاته غيــر المعاملــة حراريــً ،إضافــة
إلــى تخصيــص ألــواح تقطيــع للحــوم والدواجــن وأخــرى للخضــروات والفواكــه،
وعــدم اســتخدام المبيــدات الحشــرية فــي أماكــن تحضيــر وتخزيــن الغــذاء ،ومراعــاة
الطهــي الجيــد للحــوم والدواجــن واألســماك.
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
المــواد الغذائيــة مــع المــواد الكيميائيــة كالمنظفــات وغيرهــا فــي عربــة التســوق،
وشــراء األغذيــة عاليــة الخطــورة كاللحــوم واألســماك والدواجــن فــي آخــر مراحــل
التســوق.

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ممثــا ببرنامــج الخدمــة المجتمعيــة
عــون ،حملــة تطوعيــة لتنظيــف البــر بعنــوان «أتــرك بيئتــي نظيفــة» ،ضمــن أنشــطته
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
واألنشــطة التــي تســتهدف خدمــة المجتمــع واالرتقــاء بجــودة الحيــاة فــي إمــارة
أبوظبــي ،والحفــاظ علــى البيئــة وحمياتهــا مــن خــال التصــدي لــكل مــا مــن شــأنه
التســبب فــي اختــال النظــام البيئــي وتدهــوره.
وشــهدت الحملــة التــي تــم تنفيذهــا فــي منطقــة تــل نقــرة الواقعــة بالقــرب مــن
طريــق الســاد ســويحان فــي إمــارة أبوظبــي ،مشــاركة العشــرات مــن الموظفيــن
وأبنائهــم الذيــن عمــدوا إلــى اصطحابهــم للحملــة حرصــً علــى غــرس روح العمــل
التطوعــي لــدى النــشء وتشــجيعهم علــى االنخــراط فــي البرامــج واألنشــطة
التطوعيــة الســتغالل أوقــات فراغهــم بمــا هــو مفيــد وإكســابهم العديــد مــن
المهــارات الحياتيــة الضروريــة والتــي يمكــن اكتســابها مــن األنشــطة المجتمعيــة.
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
والميــاه البــاردة إلــى جانــب الوجبــات الخفيفــة ،كمــا تــم إرشــاد المتطوعيــن
وتعريفهــم بالمحاذيــر الواجــب مراعاتهــا أثنــاء عمليــة التنظيــف كعــدم االقتــراب
مــن الحيوانــات البريــة الحيــة أو النافقــة أو مالمســتها ،وعــدم االبتعــاد عــن المجموعة
بشــكل يمنــع االتصــال البصــري بينهــم ،وأهميــة التقيــد بارتــداء القفــازات وضــرورة
عــدم االنحنــاء كثيــرًا عنــد التقــاط النفايــات وثنــي الركبتيــن عوضــً عــن ذلــك لتجنــب
أيــة أضــرار قــد تلحــق بالظهــر ،إلــى جانــب ضــرورة إبــاغ مســؤول الســامة العامــة فــي
حــال شــعر المتطــوع بــأي إعيــاء أو تعــب.
وتــم نقــل المتطوعيــن إلــى موقــع تــل نقــرة مــن خــال ســيارات تابعــة للنــادي
مجهــزة ومعــدة للقيــادة الصحراويــة ،للبــدء بعمليــة التنظيــف وجمــع النفايــات
البالســتيكية والعبــوات الفارغــة والمخلفــات العامــة ،حيــث تــم جمعهــا ونقلهــا
إلــى األماكــن المخصصــة للتخلــص مــن النفايــات ،ممــا تــرك أثــرًا واضحــً علــى جماليــة
المنطقــة التــي تعــد مــن أبــرز الوجهــات التــي يقصدهــا رواد البــر وخاصــة فــي فصــل
الشــتاء ،حيــث كانــت تشــكل النفايــات المتناثــرة فــي الموقــع تلوثــً بصريــا إلــى جانــب
كونهــا خطــرًا بيئيــً يهــدد ســامة البيئــة والحيــاة البريــة.
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
الصحراويــة مــن الممارســات الخاطئــة التــي يرتكبهــا رواد البــر وخاصــة مــا يتعلــق
بالتخلــص الخاطــئ مــن النفايــات ،وأشــاد أعضــاء النــادي بجهــود الجهــاز األخيــرة
والمتمثلــة فــي حملــة رواد البــر التــي كان قــد أطلقهــا مطلــع العــام الجــاري بهــدف
توعيــة رواد البــر بالممارســات الغذائيــة الصحيحــة خــال التخييــم إلــى جانــب حثــه
لهــم بضــرورة جمــع النفايــات والتخلــص اآلمــن منهــا بعــد االنتهــاء مــن التخييــم
ووضعهــا فــي األماكــن المخصصــة لذلــك.
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أخبار الجهاز
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينظم فعالية
«في حب زايد» بمدينة العين

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة فــي مقــره بمدينــة العيــن ،مؤخــرًا ،فعاليــة
خاصــة بعــام زايــد بعنــوان «فــي حــب زايــد» ،بحضــور ســعادة حمــد بــن راشــد النيــادي
وســعادة محمــد بــن علــي رحمــة الشامســي واإلعالمــي ســالم ســعيد بــن حضيــرم
الكتبــي ومحمــد بــن عبــداهلل الظاهــري مديــر شــؤون المزارعيــن وعــدد مــن قيــادات
وموظفــي الجهــاز ،وذلــك ضمــن أجندتــه الخاصــة بعــام زايــد ،والتــي يهــدف مــن
خاللهــا 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 ،ودافعــً
لتحقيــق التميــز والريــادة فــي خدمــة الوطــن والمواطــن.
فيلــم وثائقــي يســلط الضــوء علــى أبــرز المحطــات
وتــم خــال الفعاليــة عــرض
ٍ
الخالــدة للمغفــور لــه بــإذن اهلل ،وأهــم إنجازاتــه التــي ســاهمت فــي بنــاء الدولــة
الحديثــة وجعلهــا فــي مصــاف الــدول المتحضــرة والمتقدمــة ،وأهــم مراحــل
تأســيس الدولــة وإعــان االتحــاد ومــا رافــق ذلــك مــن جهــود عظيمــة بذلهــا الوالــد
المؤســس فــي ســبيل نجــاح مشــروع الوحــدة وإعــان االتحــاد ،إضافــة إلــى دوره فــي
تمكيــن قطــاع الزراعــة بالدولــة وتشــييد المحميــات الطبيعيــة والواحــات ،وتشــجيع
المواطنيــن علــى الزراعــة وإنتــاج المحاصيــل المختلفــة.
وتــم علــى هامــش الفعاليــة تنظيم جلســة حوارية بمشــاركة حمــد النيــادي ومحمد
بــن علــي الشامســي أدارهــا اإلعالمــي ســالم الكتبــي ،تحــدث خاللهــا الضيــوف عــن
حيــاة الشــيخ زايــد طيــب اهلل ثــراه وأهــم المواقــف واألحــداث التــي عاصروهــا ودور
المغفــور لــه فــي تحقيــق الطفــرة الحضاريــة واالقتصاديــة واإلنســانية التــي تعيشــها
اإلمــارات اليــوم ،وحرصــه علــى تمكيــن اإلنســان اإلماراتــي وتوفيــر كافــة ســبل العيــش
والرخــاء لــه ،واهتمامــه فــي تطويــر قطــاع التعليــم والصحــة والرعايــة االجتماعيــة،
وإيمانــه بقــدرة اإلنســان اإلماراتــي علــى التميــز والريــادة عربيــً وعالميــً.
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

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة فــي مقــره بمدينــة العيــن ،فعاليــة خاصــة
بيــوم التــراث العالمــي ،بحضــور معالــي الشــيخ ســعيد بــن طحنــون آل نهيــان ،ومحمــد
ســعيد النعيمــي المديــر التنفيــذي لقطــاع الخدمــات المؤسســية ،وأحمــد بالكيلــة
العامــري مديــر فــرع الجهــاز بمدينــة العيــن ،وعــدد مــن قيــادات وموظفــي الجهــاز،
وذلــك ضمــن فعالياتــه الخاصــة بعــام زايــد ،والتــي يهــدف مــن خاللهــا لالحتفــاء بــإرث
الوالــد المؤســس المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان «طيــب اهلل
ثــراه» الــذي جعــل مــن عشــق التــراث واالعتــزاز بــه ســمة بــارزة ألبنــاء وبنــات اإلمــارات
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
الفعاليــات المصاحبــة والمتمثلــة فــي معــرض الحــرف واألزيــاء التراثيــة ،ودكان
الطيبيــن ،ومعــرض الســيارات الكالســيكية ،وركــن المقتنيــات التراثيــة ،إلــى جانــب
ركــن الصقــارة ،إلــى جانــب اطــاع معاليــه علــى عــدد مــن اللوحــات التراثيــة والفنيــة
مــن تقديــم طالبــات مدرســة صقــر اإلمــارات.
وأشــاد معاليــه بمســاهمة الجهــاز فــي نشــر ثقافــة التــراث اإلماراتــي لــدى موظفيــه،
مــن خــال تنظيمــه لهــذه الفعاليــة وحرصــه علــى تعريفهــم بأهــم العناصــر
الثقافيــة اإلماراتيــة المســجلة فــي اليونســكو ضمــن قائمتهــا للتــراث اإلنســاني
مثــل (الســدو -الصقارة-القهــوة العربية-فــن التغرودة-المجالــس) ممــا يعكــس
الوعــي الكبيــر والجهــود المبذولــة مــن قبــل الهيئــات والمؤسســات الوطنيــة فــي
تثقيــف موظفيهــا حــول أهميــة المحافظــة علــى التــراث األصيــل والثقافــة اإلماراتيــة
العريقــة.
كمــا زار معاليــه معرضــً 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
ومآثــر زايــد الخيــر والعطــاء.
وأعــرب محمــد ســعيد النعيمــي عــن شــكره وتقديــره لمعالــي الشــيخ ســعيد بــن
طحنــون آل نهيــان لتلبيتــه الدعــوة فــي حضــور الفعاليــة وزيارتــه الجهــاز ،لمــا تمثلــه
الزيــارة مــن تجســيد للعالقــات الفريــدة التــي تجمــع القيــادة الحكيمــة بالشــعب،
والتــي تولــي التــراث الحضــاري واإلنســاني اهتمامــً بالغــً باعتبــاره أحــد أبــرز عناصــر
الهويــة الثقافيــة لإلمــارات والمــوروث الحضــاري العريــق لهــا التــي تســعى القيــادة
الرشــيدة لتأصيلهــا فــي المجتمــع اإلماراتــي ،الفتــً إلــى أن دولــة اإلمــارات ســاهمت
بشــكل كبيــر فــي تعزيــز التــراث اإلنســاني والحفــاظ عليــه مــن خــال دورهــا المؤثــر
والمحــوري فــي المنطقــة والعالــم.
وفــي ختــام الفعاليــة قــدم النعيمــي درعــً تذكاريــً لمعالــي الشــيخ ســعيد بــن
طحنــون آل نهيــان ،مؤكــدًا ســعادة الجهــاز بهــذه الزيــارة ومــا تمثلــه مــن إضافــة
مهمــة وثريــة لهــذه التظاهــرة الحضاريــة ،التــي جــاءت تأكيــدًا الهتمــام الوالــد
ً
خاصــة ،والعالمــي عامــة.
المؤســس طيــب اهلل ثــراه بالتــراث اإلماراتــي
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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
فــي المؤسســة ،واالســتفادة مــن خبــرات الجهــاز فــي التطويــر المســتمر لعملياتــه
بنــاء علــى التعلــم مــن نتائــج األداء المؤسســي وفــق أفضــل الممارســات المحليــة
ً
والعالميــة وذلــك باســتخدام أســاليب مبتكــرة لتنفيــذ أعمــال الجهــاز بطــرق إبداعيــة.
وكان فــي اســتقبال الوفــد الســيد ســلطان عبــداهلل المرزوقــي مديــر العقــود
والمشــتريات فــي الجهــاز ،وأطلعهــم علــى تجربــة الجهــاز الرائــدة فــي مجــال ترشــيد
النفقــات بمــا يتوافــق مــع تحقيــق اســتراتيجية الجهــاز ودعــم متطلبــات إداراتــه
المختلفــة لتمكينهــا مــن االرتقــاء بأدائهــا وتحقيــق أهدافهــا ،واســتعرض معهــم
مؤشــرات األداء ذات الصلــة ودورهــا فــي قيــاس فاعليــة األهــداف ومــدى النجــاح فــي
تحقيقهــا ،ودورهــا فــي تحديــد جوانــب القــوة والضعــف فــي خطــط العمــل بهــدف
تعزيزهــا وتطويرهــا.
وتعــرف أعضــاء الوفــد علــى دليــل السياســات واإلجــراءات المعتمــدة فــي الجهــاز
بمــا يخــص العقــود وآليــة تســجيل الشــركات والمورديــن وتأهليهــم ،واطلعــوا
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 اســتالم الطلبــات ولحيــن إصــدار
أوامــر الشــراء أو التكليــف ،وآليــة التقييــم الفنــي والحلــول التــي تــم اســتخدامها
لتســريع توفيــر الطلبــات والخدمــات‘ إلــى جانــب الشــروط واألحــكام العامــة الفنيــة
والماليــة واإلداريــة.
كمــا اطلــع الجهــاز علــى أهــم المعوقــات والتحديــات التــي تواجــه المعهــد فــي
مجــال العقــود ،وبحــث الحلــول الممكنــة لتجــاوز هــذه التحديــات وتحويلهــا إلــى
فــرص تحســينية وممكنــات تطويريــة لتحســين العمليــات الداخليــة فــي المعهــد
بمــا يســهم فــي تحقيــق اســتراتيجيته علــى أفضــل نســق ،وتعزيــز دوره كمؤسســة
عالميــة وبيئــة عمــل مثاليــة تركــز علــى التعليــم والتدريــب الفنــي والمهنــي
تســعى لجعــل المواطنيــن اإلماراتييــن علــى اســتعداد الستشــراف وقيــادة التطــور
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 العالقــة وتوجهــات اإلمــارة،
وتجربتــه الناجحــة فــي ضمــان توافــق العمليــات واإلجــراءات مــع االســتراتيجية
والعمــل علــى تحديثهــا وفــق نتائــج تقاريــر نظــم إدارة األداء المؤسســي المختلفــة،
ودوره فــي تحســين العمليــات الداخليــة باالعتمــاد علــى أســاليب مناســبة إلدارتهــا
وتطويرهــا مــن خــال نظــم الجــودة المؤسســية المطبقــة.

«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
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد
األعلــى للقــوات المســلحة ،وبتنظيــم دائــرة الثقافــة والســياحة خــال الفتــرة مــن 25
أبريــل الجــاري حتــى  1مايــو المقبــل فــي مركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض.
وقــال المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز« :تعــد
مشــاركتنا فــي معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب هــذا العــام الخامســة علــى
التوالــي ،وذلــك تأكيــدًا علــى أهميــة المعــرض فــي تنميــة المعرفــة وتعزيــز ثقافــة
ووعــي المجتمــع ،باعتبــاره جســرًا مهمــً يربــط القــارئ بأهــم اإلصــدارات المتنوعــة
التــي تنتجهــا دور النشــر العالميــة والعربيــة والمحليــة ،وفرصــة لاللتقــاء بنخبــة مــن
المؤلفيــن والمفكريــن والناشــرين ،إلــى جانــب دوره الكبيــر فــي ترســيخ ثقافــة القــراءة
لــدى فئــات المجتمــع كافــة ،ممــا يتيــح الفرصــة لنــا فــي جهــاز أبوظبــي للرقابــة
الغذائيــة لاللتقــاء بشــرائح مهمــة مــن المجتمــع وتوعيتهــم بأهــم الممارســات
الغذائيــة والزراعيــة الجيــدة».
وأضــاف القاســمي أن مشــاركة الجهــاز تتضمــن مكتبــة خاصــة بعــام زايــد أطلــق
الجهــاز عليهــا اســم (واحــة زايــد للمعرفــة) تحــوي نخبــة مــن الكتــب والمؤلفــات
اإلماراتيــة والعربيــة التــي تتنــاول ســيرة المغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان طيــب اهلل ثــراه ،وأهــم إصــدارات الجهــاز فــي مجــاالت الزراعــة والســامة
الغذائيــة وعــدد مــن المواضيــع المتنوعــة والمفيــدة ،وإهدائهــا للــزوار تخليــدًا لذكــرى
الوالــد المؤســس وتعريــف الــزوار بإنجازاتــه العظيمــة.
وأشــار القاســمي إلــى أن الجهــاز يركــز هــذا العــام علــى إكســاب الــزوار مهــارات
اإلصغــاء خاصــة األطفــال منهــم لمــا تمثلــه هــذه المهــارات مــن حجــر األســاس فــي
تمكينهــم مــن القــراءة وتشــجيعهم علــى التعلــم ،حيــث ســيعتمد الجهــاز مبــدأ
التعلــم مــن خــال اللعــب إليصــال رســائله التوعويــة لألطفــال ،وتحفيزهــم علــى
اكتســاب المهــارات المختلفــة بمــا فيهــا المطالعــة والتعبيــر بطــرق مبتكــرة ترســخ
فيهــم حــب التعلــم بصفتــه احتياجــً أساســيًا لتكويــن الشــخصية ،مســتخدمًا بذلــك
أدوات ووســائل حديثــة تتماشــى واهتمامــات األطفــال كالقصــص المصــورة واألفــام
الكرتونيــة التــي ينتجهــا الجهــاز بصفــة مســتمرة وإدماجهــا ضمــن مســابقات
هادفــة.
كمــا تتضمــن مشــاركة الجهــاز ورشــة توعويــة حــول البيطــري الصغيــر والمحلــل
الصغيــر ،لتعريــف الــزوار مــن طلبــة المــدارس واألطفــال علــى األمــراض المشــتركة
بيــن اإلنســان والحيــوان وطــرق الوقايــة منهــا ،وأهميــة الرفــق بالحيــوان ،إلــى جانــب
تشــجيعهم علــى دراســة العلــوم البيطريــة والمخبريــة فــي المســتقبل ،باعتبارهــا
تخصصــات ذات صلــة مباشــرة باألمــن الغذائــي والحيــوي فــي إمــارة أبوظبــي.
ويهــدف الجهــاز مــن خــال ورشــة البيطــري الصغيــر إلــى تعريــف الطلبــة وزوار
المعــرض بالــدور الرئيســي للجهــاز فــي المحافظــة علــى الثــروة الحيوانيــة وتنميتهــا
مــن خــال شــرح عمليــة تعريــف وتســجيل الثــروة الحيوانيــة والــدور المهــم لهــذه
العمليــة فــي المســاعدة علــى تتبــع األوبئــة واألمــراض والســيطرة عليهــا ،إضافــة إلــى
توعيتهــم بالممارســات الجيــدة لرعايــة الحيوانــات المنتجــة.
كمــا يهــدف مــن خــال ورشــة المحلــل الصغيــر إلــى تعريــف رواد المعــرض
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 الالزمــة 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

جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة يشــارك بأيــام
الشــارقة التراثيــة
شــارك جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بمهرجــان أيــام الشــارقة
التراثيــة فــي مدينــة الذيــد ،والــذي انطلقــت فعالياتــه فــي الثامــن
مــن أبريــل ،وذلــك تجســيدًا لحرصــه علــى المشــاركة بالفعاليــات
التراثيــة للتعريــف بالعــادات والقيــم اإلماراتيــة األصيلــة ،والترويــج
للخدمــات التــي يقدمهــا للمجتمــع ،وتعزيــز وعيهــم بالممارســات
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
دعــم مــادي أو لوجســتي أو خدمــات بيطريــة ،إلــى جانــب تجربتــه
فــي أتمتــة خدمــة صــرف األعــاف  ،والتــي يســتطيع مربــي الثــروة
الحيوانيــة مــن خاللها 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
القطيــع ،وعــن أهــم الخدمــات التــي يقدمهــا معقــر اللبســة
التابــع للجهــاز ،وعــدد مــن الكتيبــات التوعويــة فــي مجــال الزراعــة
والســامة الغذائيــة.

حملة تفتيشية على مزارع السلع وجزيرة دلما
نفــذت إدارة الرقابــة الزراعيــة حملــة تفتيشــية علــى مــزارع الســلع
وجزيــرة دلمــا بهــدف تغطيــة كافــة المــزارع المنضمــة لبرامــج
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 حفاظــً علــى البيئــة و المــوارد الطبيعيــة.

ورشــة عمــل للمفتشــين فــي العيــن للتعريــف
بالنظــام رقــم  6بشــأن صحــة الغــذاء
نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة يــوم الثالثــاء  17ابريــل 2018
ورشــة عمــل للمفتشــين حــول النظــام رقــم ( )6بشــأن صحــة الغذاء
خــال مراحــل السلســلة الغذائيــة فــي مدينــة العيــن ،والــذي يحــدد
القواعــد العامــة لصحــة الغــذاء ،وتســري أحكامــه التــي تتكــون
مــن  111مــادة قانونيــة علــى كافــة المنشــآت الغذائيــة التــي
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
أو التبــرع بالمــادة الغذائيــة وذلــك بهــدف إنتــاج غــذاء آمــن وصالــح
لالســتهالك االدمــي.

إدارة الرقابــة الزراعيــة تعقــد اجتماعــا تنســيقيا مــع
وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة
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 والســجالت) ،وتفعيــل دور المهنــدس
الزراعــي فــي المنشــآت الزراعيــة ،والتنســيق حــول الحملــة الرقابيــة
المشــتركة علــى المنشــآت الزراعيــة ومخــازن المبيــدات واألســمدة
لعــام . 2018
وذلــك تأكيــدًا علــى أهميــة نقــل المعرفــة بيــن الجهتيــن األمــر الــذي
يســاهم بــدوره فــي كفاءة تطبيــق القوانيــن والتشــريعات االتحادية
ذات الصلــة بالدولــة ،وتعزيــز التعــاون بيــن الجهــاز ووزارة التغيــر
المناخــي والميــاه فــي مجــال التفتيــش والرقابــة علــى المنشــآت
الزراعيــة.

فعاليات قادمة
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 خالل 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.
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يوم في الميدان
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مخاطر السموم الفطرية
 Mycotoxinsوسبل الوقاية منها
د .يوسف حسين طوالبة /أخصائي تحليل مخاطر األغذية
قسم تحليل المخاطر/ادارة السياسات وتحليل المخاطر
قطاع السياسات واألنظمة
تعــرف الســموم الفطريــة بأنهــا منتجــات أيــض ثانويــة لبعــض الفطريــات وتكمــن
خطورتهــا الشــديدة علــى اإلنســان نظــرا لخصائصهــا األتيــة:
 تقاوم حرارة الطبخ والمعامالت الحرارية التي تتم خالل تصنيع األغذية. ال يعمــل دخولهــا إلــى جســم اإلنســان على تحفيــز الجهاز المناعي إلنتاج أجســاممضادة لها.
 عنــد دخولهــا إلــى فــم اإلنســان مــع المــواد الغذائيــة الملوثــة بهــا ،فــان اللعــابالحمضــي يســاعد علــى زيــادة امتصاصهــا ابتــداء مــن الفــم ومــرورا بالمعــدة
واألمعاء الدقيقة.
 تســتطيع الوصــول إلــى األعضــاء واألنســجة المســتهدفة والتراكــم بهــا اعتمــاداعلــى نــوع الســم ودرجــة قطبيتــه ،حيــث تــذوب الســموم القطبيــة فــي المــاء
بينمــا تخــزن الســموم غيــر القطبيــة فــي األنســجة الدهنيــة والمراكــز العصبيــة
واألعضاء الغنية بالدهون.
 تتعــرض أغلــب الســموم فــي الجســم إلــى عمليــات أيــض لتقليــل ســميتهاوتحويلهــا 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 يعتمــدعليها.
تعــد ســموم األفالتوكســين وهــي أكثر الســموم الفطرية شــيوعا ،من أهم مســببات
الســرطان لإلنســان والحيــوان وخاصــة المجموعــة  B1منهــا ،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 « Aيســار الصورة» تم تغذيته على علف ملوث
بالســم الفطــري  B1بينمــا الطيــر « Bيميــن الصــورة» تمــت تغذيتــه علــى علف ســليم.
أهم وأشهر أنواع السموم الفطرية Mycotoxin
 األفالتوكســين  B1 + B2 + G1+ G2وترتبــط بالتســبب بالســرطان لــدى اإلنســان،وتفرزهــا الفطريــات علــى المكســرات والحبوب وذلك نتيجة لســوء ظــروف اإلنتاج
والخــزن ،وقــد أعطيــت الرمــوز  B and Gبســبب الوميــض الــذي يصــدر عنهــا عنــد
فحصهــا مخبريــا باســتخدام األشــعة الفــوق بنفســجية ،حيــث تعطــي اللونيــن
األزرق ( )Blueواألخضــر ( ،)Greenوكمــا فــي الصــور أدنــاه.
 األفالتوكســين : M1يفــرز فــي الحليــب نتيجــة لعمليــات األيــض التــي تتــم فــيأجســام إنــاث الحيوانــات التــي تغــذت علــى أعــاف ملوثــة باألفالتوكســين ،B1
وهــو ال يتأثــر بالمعامالت الحراريــة الجارية خالل تصنيع منتجــات الحليب كاأللبان
واألجبــان.
 األوكراتوكســين :تفــرزه بعــض األعفــان وخاصــة  Aspergillus ochraceusنتيجــةلســوء 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.
 الباتيوليــن  Patulinوالــذي ينتجــه طيــف واســع مــن الفطريــات وخاصــةالبنســيليوم  Penicilliumوالرشاشــيات  Aspergillusوقــد يتــم إنتــاج هــذا الســم
فــي بعــض األغذيــة المحفوظــة بالتبريــد.
سبل الوقاية من التعرض للسموم الفطرية:
ال تتمكــن معظــم الفطريــات مــن النمــو اال بوجــود الحــد األدنــى مــن األوكســجين
 % 1علــى 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

لتلــك الســموم ،ويســهل انتشــار الفطريــات فــي الهــواء والتربــة مــن اتصالهــا باألغذية
واألعالف ،وبالتالي فان الخزن والحفظ الســليم لألغذية و األعالف يســاهمان في منع
افراز تلك الســموم بها.
ينمــو الفطــر  Aspergillus flavusوهــو مــن أهــم الفطريــات المنتجــة للســموم ،ضمن
مــدى حــراري واســع  ،C◦ 45 - 6وتكــون درجــة النمــو المثلى له عنــد  ، C◦ 28 – 25إال أنه ال
يتــم إنتــاج تلــك الســموم عنــد درجات حــرارة تقل عــن  ،C◦ 20لذا يفضل حفــظ الحبوب
والمكســرات ومنتجاتهــا واألغذيــة الجافة األخرى على درجــات حرارة منخفضة.
تتواجــد ســموم الباتيوليــن  Patulinوالتــي تقــل ســميتها كثيــرا عــن الســموم
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
فحــص هــذه الســموم فــي عصيــر التفــاح المصنــع نظــرا للتخــوف مــن أن يكــون
عصيــر التفــاح قــد تــم إنتاجــه مــن ثمــار تفــاح متعفنــة أو بهــا إصابــات فطريــة.
تعمــل بكتيريــا حمــض الالكتيــك  Lactic acid bacteriaالمتواجــدة فــي األلبــان
المتخمــرة والتــي تســتوطن فــي األمعــاء الدقيقة لإلنســان ،تعمل على منــع أو تقليل
امتصــاص الســموم الفطريــة مــن خالل 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
 yoghurtالتــي تحتــوي علــى تلــك البكتيريــا.
يســاعد اســتهالك بعــض المســتخلصات والمســاحيق النباتيــة أو زيوتهــا العطريــة في
تثبيــط نمــو الفطريــات المنتجــة للســموم الفطريــة وخاصــة الفطــر  Aspergillusومن
تلــك النباتــات الزعتــر والقرنفــل والدارســين والثــوم والحبــة الســوداء ،كمــا أن الســليلوز
والهيمســليلوز الموجــود فــي النباتــات يعمــل علــى جــذب «ادمصــاص» الســموم
الفطريــة.
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 عالمــات الفســاد أو الخمــج أو التعفن ،كليــا وعدم
االكتفــاء بإزالــة الجــزء المصــاب منهــا فقــط ،وعــدم اســتخدامها الســتخالص العصيــر
منها .

تجنب األغذية المتسخة والتي يظهر فيها بقايا لنمو األعفان.
تجنب األغذية التي تظهر عليها رائحة أو طعم التزنخ Rancid
مــن أنجــح الطــرق للوقايــة مــن الســموم الفطريــة هــي مكافحــة الفطريــات
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،
ويجــب منــع أو تقليــل حــدوث األضــرار الميكانيكيــة وتكســر الحبــوب ،ويجــب عــزل
الحبــوب المصابــة بالفطريــات عــن الحبــوب أو الســليمة ،ويفضــل التخزيــن علــى درجــة
حــرارة منخفضــة كحــرارة التبريــد.
تســتخدم طــرق ميكانيكيــة أو فيزيائية لتالفي 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.
تســتخدم طــرق احيائيــة مــن أجــل تحطيــم وازالــة الســموم الفطريــة حيــث قــد
تســتخدم بعــض الكائنــات الحيــة كخميــرة الخبــز  ،Saccharomyces Cerevisiaeكمــا
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 األعالف المعاملة باألمونيا من
قبــل الحيوانــات.
يمكن اللجوء إلى اســتخالص الســموم الفطرية بالمذيبــات العضوية بهدف التخلص
منهــا وإزالتهــا مــن الحبــوب أو األغذية واألعالف الملوثــة بها ،رغم أنهــا عملية مكلفة
وتؤثــر ســلبا فــي القيمــة الغذائيــة للحبــوب أو االعــاف المعاملــة بهــا ،كمــا ال زالــت
معامــات أخــرى قيد البحث مثل اســتخدام بيروكســيد الهيدروجيــن أو بالميثيل أمين
أو بهيبوكلورايــت الصوديــوم أو بالحوامــض القويــة أو بهيدروكســيد الكالســيوم أو
بالفورمالديهايــد.
w w w.adfca.ae
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نظام رقابة التجارة والخبرة  TRACESاألوروبي
دد.فادي الناطور
اخصائي تحليل مخاطر زراعية
إدارة السياسات و تحليل المخاطر
قطاع السياسات و األنظمة

هــو نظــام الكترونــي رســمي (حكومــي) تــم اطالقــه عــام  2004وهو نظــام متعدد
اللغــات حيــث يشــمل  32لغــة و يتبــع للمفوضيــة األوروبيــة  ،ويعتبــر اداة إلدارة وضبط
وتصريــح حركــة الحيوانــات والمنتجات ذات االصــل الحيواني واألصــل النباتي من وإلى
وبين دول االتحاد األوروبي
وقــام الجهــاز بالتنســيق مــع المفوضيــة االوربيــة وبالتعــاون مــع وزارة التغيــر
المناخــي النضمــام دولة االمارات إلى نظام رقابة التجارة والخبرة االوروبي( )TRACES
لتبــادل المعلومــات والوثائــق حــول الشــحنات الغذائيــة والزراعيــة بشــقيها النباتــي
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  2017لشــحنات الخيــول ثم منتجات
األســماك.
يعتبــر نظــام رقابــة التجــارة والخبــرة األوروبــي ( )TRACESمــن 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
والمعلومــات .ومــن اهــم اهــداف وفوائــد النظــام:
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 وبالغــات مــا قبــل التصديــر علمــا ان الفائــدة ســتكون كبيــرة لدولــة االمــارات
حيــث حجــم االســتيراد للمنتجــات الزراعيــة والغذائيــة كبيــر نســبيا كمــا ان حركــة
الحيوانــات ومنتجاتهــا وخصوصــا الخيــول الرياضيــة التــي تشــارك فــي المســابقات
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 خالل كافة
مراحــل السلســلة الغذائيــة وتحقيــق رقابــة أفضــل علــى الحيوانــات والمنتجــات
الحيوانيــة وغيــر الحيوانيــة.
يعمــل النظــام علــى تســريع االجــراءات وإعــام الســلطات المختصــة فــي الــدول
االعضــاء فــي حالــة االســتيراد اليهــا.
ادارة المخاطــر  :يتجــاوب النظــام بســرعة فــي حالــة وجــود مخاطــر صحيــة مــن
خالل تتبع حركة ارساليات الحيوانات والمنتجات الحيوانية ومن خالل 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
متعــدد اللغــات وتمكينهــم مــن تتبــع حركــة االرســاليات فــي مختلــف المراحــل
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.
ادارة قوائــم المنشــآت الغذائيــة المســتوردة والمصــدرة المســجلة علــى النظــام
حيــث يمكــن النظــام الــدول المشــاركة مــن اســتخالص قوائــم المنشــئات التي تم
اعتمادهــا مــن قبــل االتحــاد االوروبــي وإمكانية التواصل معها بســهولة.
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مرض ذات الرئة والجنب المعدي في الماعز ()CCPP
د.نصرالدين الطيب خليل
اخصائي تشريح
ادارة المختبرات البيطرية
هــو مــن أمــراض المايكوبالزمــا 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 وخصوصــً الشــرق االوســط ويتميــز المــرض بالتهــاب الرئــة والجنــب
الفبرينــي ،ويتصــف المــرض إكلينيكيــً بالحمــى الشــديدة ،فقــدان الشــهية وأعــراض
تنفســية وســعال حاد ومؤلم والتهــاب التامور.
مسبب المرض:
تعتبــر اإلصابــة بجرثومة المايكوبالزما وخصوصًا كابــري الرئوية Mycoplasma mycoid
)subsp Capri (Mycoplasma capricolum subsp Capripneumoniaeهــي المســبب
للمــرض .تمتــاز الجرثومــة بأنهــا متعددة األشــكال  ،ســالبة لصبغة جرام  ،لهــا القابلية
ألخــذ صبغــة الجمســا ،تمتــاز المايكوبالزمــا بشــكل عــام بعــدم اإلســتجابة للعــاج
بالبنســلين وذلــك بســبب عــدم إمتالكهــا 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  10-2أيــام وقد تصل
فــي بعــض األحيــان الــي  4-2أســابيع .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  6-4أشــهر .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 المايكوبالزمــا .يعتبــر الحيــوان المصــاب بالشــكل
المزمــن مــن أهــم مصــادر العــدوى بالمــرض داخــل القطيــع.
األعراض اإلكلينيكية:
يحــدث المــرض فــي الماعــز بعــدة أشــكال وهــي الشــكل فــوق الحــاد ،قبــل الحــاد،
الحــاد والشــكل المزمــن .ونجــد أن أهــم أعــراض المــرض تتمثــل فــي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الحمى الشديدة واإلحباط.
ظهور أعراض تنفسية تشمل صعوبة التنفس والسعال المؤلم الجاف
الذي يتحول إلى سعال رطب.
ظهور عالمات األلم الشديد مثل انخفاض الرأس وتقوس الظهر وظهور
أصوات تنفسية شبيهة باألنين.
ظهور إفرازات قيحية مخاطية غزيرة من األنف.
حدوث االستقاء والنفوق في خالل ثالثة أيام.
األلم عند الضغط على الصدر.
تورم المفاصل في الحيوانات الصغيرة.

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
يشــمل االلتهــاب كل أجــزاء الرئــة المصابــة (التهــاب الرئــة الفصــي Lobar
 ) pneumoniaحيــث تظهــر الرئــة مغطــاه بطبقــة مــن الفبريــن وتكــون
متصلــدة وجامــدة الملمــس ويتــراوح لونهــا مــن األحمــر الداكــن إلــى
الرمــادي وتحتــوي علــى مســاحات متعــددة مــن النخــر التخثــري.
• كذلــك يكــون المقطــع جامــد الملمــس مــع وضــوح المظهــر الرخامــي
(الشــكل المرمــري  ) marbled appearanceبســبب تراكــم الفريــن بداخــل
الحواجــز بيــن الفصيصيــة.
• 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 المايكوبالزما 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
اختبــار اإلليــزا ELISAواختبــار تثبيــت المتمــم .CFT
• الفحــص المباشــر باســتخدام  PCRلعينــة مــن الرئــة المصابــة أو ســوائل
الجنــب (البلــورا).
السيطرة والوقاية:
تتلخص عمليات السيطرة والوقاية فيما يلي:
• عــدم اســتيراد الحيوانــات مــن المناطــق أو البلــدان الموبــوءة بالمــرض،
وإن حــدث ذلــك فالبــد مــن إجــراءات الفحص علــى الحيوانات للكشــف عن
اإلصابة.
• عــدم إدخــال حيوانــات جديــدة إلــى داخــل القطيــع إال بعــد التاكــد
إكلينيكيــً 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.
• عالج الحيوانات المصابة باســتخدام المضادات الحيوية وخاصة التايلوسين
.Tylosin
• مراقبــة الحيوانــات بشــكل دوري والعــزل الفــوري ألي حيــوان يشــتبه بــه
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
حتــى يتــم التخلــص مــن المــرض.
• أفضــل وســيلة للوقايــة مــن المــرض هــو تطعيــم الماعــز باللقــاح الخــاص
بالمــرض.
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إدارة اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ

2017-2013

ﻋﺪد اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻋﺘﻤﺎد UKAS

ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر 2017-2013

34
33
31
20
12

2013 2014 2015 2016 2017
 89ﻣﺘﺪرب ﻣﻦ داﺧﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات ﻗﻴﺎس اﻟﻜﻔﺎءة

 17ﻣﺘﺪرب ﻣﻦ ﺧﺘﺮج
اﻟﺪوﻟﺔ

ﻋﺪد ﺷﻬﺎدات اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
إﺻﺪارﻫﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
105
80
77

99%

98%

96%

95%

93%

2017

2016

2015

2014

2013

57
30
2017

2016

2015

2013 2014

ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ 2017
ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻘﻄﺎرة اﻟﺒﻴﻄﺮي 60859
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﺪد

ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﻮﺛﺒﺔ اﻟﺒﻴﻄﺮي 35515

15

37

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺒﺮي إﺿﺎﻓﻲ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ

ﻣﺮض وﺑﺎﺋﻲ ﺣﺴﺐ
 oieﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـ

ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ زاﻳﺪ
اﻟﺒﻴﻄﺮي 20147
ﻣﺨﺘﺒﺮات ﻋﻴﺎدة ﻏﻴﺎﺋﻲ
اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ 9823
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ماذا اخترع أحمد مجان في مجال البيئة والحيوان؟
 .1جهاز أتوماتيكي لتغذية األسماك على مدى  90يوم عام .1983
 .2بطة تصيد البط بالشباك وتعمل بالريموت كنترول.
 .3جهاز إنذار لتسرب الغاز عام .1987
 .4حوض يحمي األطفال من الغرق عام .1988

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مــن هــو المبتكــر الــذي ابهــر العالــم
أجمــع لهــذا العصــر؟

أديسون اإلمارات
من هو اديسون االمارات؟
أحمــد مجــان ( 50عامــً) المســجل اســمه فــي
موســوعة «غينيــس» لألرقــام القياســية لـــ ) أكبــر
مقعــد ،وأكبــر درّاجــة فــي العالــم) ،بــدأ حياتــه
المهنيــة عــام  1985مهندســً للطائــرات ،حاصــل
على ماجستير علوم عسكرية من ألمانيا ،ويتحدث
خمــس لغــات إلــى جانب «العربيــة» ،وســيرته الذاتية
تزخــر بالجوائــز والشــهادات مــن منظمــات مختلفة.
أم االختــراع ،مقولــة أوصلــت المختــرع
الحاجــة ّ
اإلماراتــي ،المهنــدس أحمــد مجــان ،الشــهير
بـ«إديســون اإلمارات» ،إلى تحقيق رقم قياســي في
عــدد االختراعــات واالبتــكارات التــي أنتجهــا حتــى
اآلن ،لتتعــدى 1000ابتــكار ،أنشــأ بها شــركات محلية
ودولية عدة لتسويقها ،واإلسهام في ابتكار حلول
تقنيــة وهندســية للمشــكالت التي تواجــه المصانع
والشــركات ،ومــن عائداتهــا يمــوّ ل االبتــكارات
الجديــدة.
يقــول احمــد مجــان ان اهــل االمــارات والعــرب عمومــً مخترعــون ومبتكــرون منــذ
القــدم واالدلــه علــى ذلــك كثيرة:
صناعة الفخار:
اشــتهر العــرب قديمــً بصناعــة الفخــار واالســتفادة منــه فــي االســتخدام للشــرب
واألكل ،وللبيــع طلبــً للكســب.
البئر والدلو:
ابتكــر العــرب طريقـ ً
ـة 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
ولتنظيــف النخيــل.
مقومات نجاح االختراع:
 .1الحلم :يجب أن تحلم بفكرة لشيء تريد أن تنفذه
 .2الخيال :تخيلك للطريقة التي ستطبق بها الحلم
 .3الوقت :الحاجه للوقت الكافي لتنفيذ ماتريد
 .4الدعم المادي :ضروة وجود عنصر المادة لتحقيق أفكارك.
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 ( 1948كــراج الوالد).
من اختراعات والد أحمد مجان:
 .1أول ميكانيكــي وســائق فــي اإلمــارات :حيــث كان ينقــل النــاس بالمجــان
ولذلــك أطلــق عليــه (مجــان)
 .2أول من استخدم الصبغ عن طريق الضغط (الرش) على السيارات.
 .3اختــرع حمايــة للســيارات مــن الســرقة (ســلك كهربــاء يتــم لفــه علــى
الســيارة بالكامــل).
 .4تصنيع األرقام الخاصة بالسيارات.

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:
 .1جهاز حماية القراقير من السرقة:
باستخدام البوية الذكية وذلك النتشار كثرة سرقتها من قبل صيادين
األسماك في ذلك الوقت.
 .2جهاز إلكتروني لنزع برقع الصقر عن بعد.
 .3جهاز تتبع الصقر بالطاقة الشمسية.
 .4جهاز لتدريب كالب الصيد بالطاقة الشمسية( .حصل على ميدالية ذهبية)
 .5جهــاز تتبــع لــكالب الصيــد يعمــل بالطاقــة الشمســية( .حصــل علــى ميداليــة
ذهبية)
 .6فخ ذكي لصيد الثعالب (ميدالية ذهبية)
 .7فخ ذكي لصيد الطيور الجارحة والطيور األليفة
 .8السرج الذكي للخيل يعمل بالطاقة الشمسية:
يحتــوي علــى جهــاز قيــاس نبضــات قلــب الخيــل ،وجهــاز قيــاس وزن الخيــال ،وجهــاز
بوصلــة ،يبيــن اتجــاه الخيــل ،وجهــاز رابــع للتبريــد علــى الخيــل مــن شــدة الحــرارة،
ســواء حــرارة الطقــس أو حــرارة الركــض والقفــز والوثــب .كمــا زود االختــراع بجهــاز
تتبــع ،يبيــن موقع الخيل وحركتــه واتجاهه على خريطة جوجل ،وزوده أيضا بكاميرا
خلفيــة لتســجيل حركــة الخيــل ،وجهــاز إشــارات ضوئيــة ،يعمــل أوتوماتيكيــً فــي
الظــام ،وأن كل هــذه األجهــزة تعطي اســتدامة في االســتخدام.
 .9الدولفين الذكي الروبورتي (لصيد األسماك وللكشف عن األلغام):
باستطاعته الغوص بعمق ما بين 60إلى 80مترًا 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 خاللها على الكثير من االوسمة والميداليات والشهادات:
 .1ميدالية الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم
عام  2014لجائزة (أول مخترع إماراتي)
 .2حصد أديسون اإلمارات على  7ميداليات
( 4ذهبية 1،فضية 2،برونزية) في معرض
في أمريكا عام 2014
 .3حصد على  10ميداليات ذهبية في معرض
في ألمانيا
 3 .4ميداليات ( 2ذهبية 1 ،فضية) في معرض
في اسطنبول.
يقوم أديسون اإلمارات بتقديم محاضرات
تطوعية للحث على االبتكار والتطور في جميع
إمارات الدولة.

إعداد
نشيه عبد الصفي النعيـــــمي
أخصــائي ســياسات زراعــية
قطاع السياسات واألنظمة
قسم السياسات الزراعـــية
w w w.adfca.ae
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استسقاء المبيض في اإلبل

د.عبداهلل فارس الفارس
أخصائي اضطرابات خصوبة  /قسم التلقيح االصطناعي
ونقل األجنة
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  7ليتر علــى الرغم
انــه فــي الحــاالت الطبيعية ال تزيد عــن بضع ملليترات

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 خالل 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)

ماهي أسباب حدوث هذه الحالة؟
كثيــر مــن المربيــن يتســأل عــن ســبب هــذه الظاهــرة ليتســنى لهــم تجنــب حدوثهــا
و اتخــاذ إجــراء الوقايــة و الــرد هــو أنــه مــن خــال عــدة بحــوث و أوراق علميــة تــم
نشــرها لم يثبت الى األن lماهية الســبب الحقيقي و لكن عبارة عن افتراضيات مثل
وجــود جرثــوم الكالميديــا أو اإليكــوالي أو أســباب فســيولوجية كيمائيــة و من خالل
مالحظاتنــا تبيــن لنــا مــا يلــي
 مــن خــال أخــذ عينــات للزراعــة مــن  17رأس تــم إجــراء لهــا عمليــات جراحيةلــم يتم عزل أي نــوع بكتيري
 طبيعــة الســائل الموجــود مشــابه للســائل فــي البيويضــة كمــا هــو فــيالصــورة التاليــة

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
أو الخيــول أو األغنــام و الماعــز إال بشــكل نــادر جــدا بينمــا وصلــت إلــى  %42.5مــن
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
كال المبيضيــن.
هل لهذه الظاهرة عالج؟
بشــكل عــام عــاج هــذه الحالــة ليــس بالســهل ويعتمــد عــل كميــة الســوائل فــإذا
كانــت الحالة من الدرجة األولى (كمية ســوائل بســيطة ) فيمكــن عالجها 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 كال الطرفيــن فتعتبر الحالــة ميؤوس منها

 مــن خــال ســؤال مربــي اإلبــل التــي تعانــي مــن هــذه الظاهــرة تبيــن أنــه لــميســجل فــي ناقــة ال تتغــذي علــى البرســيم و قــد ســجلت حــاالت إضرابــات
تناســلية فــي مــزارع االبقــار متمثلــة بالشــياع الصامــت او الدائــم الناجــم
عــن تحوصــات
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مفهوم ودالالت الرماد والعناصر
المعدنية في األغذية
فوزية صديقي
محلل مخاطر زراعية رئيسي
ادارة السياسات وتحليل المخاطر/قطاع السياسات واألنظمة
نظــرا لتكــرار الحديــث عــن أهميــة ودالالت ارتفاع/انخفــاض نســب كل مــن الرمــاد
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
وداللتهــا.
يعــرف الرمــاد الكلــي  Total Ashللمنتــج الزراعــي أو الغذائــي بأنــه مســحوق «رمــادي
الــى أســود اللــون» يتبقــي مــن المنتــج بعــد ازالــة كامــل الرطوبــة والمــواد المتطايــرة
والمــواد العضويــة نتيجــة تعريــض ذلــك المنتــج للحــرق داخــل فــرن Muffle Furnace
«كمــا فــي الصــورة المبينــة أدنــاه» تصــل درجــة حرارتــه الــى  C°600-550درجــة ســليزية
لمــدة ال تقــل عــن  4ســاعات ،وعليــه فــان نســبة الرمــاد الكلــي  Total Ashفــي المنتــج
الغذائــي تعبــر عــن مجمــوع العناصــر المعدنيــة «المعــادن» فــي ذلــك المنتــج،
بينمــا تعبــر كميــة المعــادن  Mineral Contentعــن محتويــات ذلــك المنتــج مــن
مكونــات غيــر عضويــة  Inorganicرئيســة ومحــددة مثــل الصوديــوم والكالســيوم
والبوتاســيوم والكلــور.
تكمــن أهميــة تقديــر نســبة الرمــاد والمحتويــات المعدنيــة «العناصــر المعدنيــة» فــي
بعــض المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة فــي مــا يأتــي:
• بيان أنواع ونسب األمالح المعدنية على بطاقة البيان.
• ارتبــاط وجــود العناصــر المعدنيــة ونســبها بخــواص تتعلــق بجــودة وثباتيــة ومظهــر
المنتجــات الغذائيــة وخصائصهــا الظاهريــة والحســية.
• تأثيــر وجــود نســب مرتفعــة مــن بعــض العناصــر المعدنيــة «غالبــا تكــون مضافــة
الــى بعــض المنتجــات الغذائيــة» فــي تثبيــط «منــع» النمــو الميكروبــي فــي تلــك
المنتجــات.
• للتحقــق مــن وجــود ونســب بعــض العناصــر المعدنيــة األساســية فــي المنتجــات
الزراعيــة أو الغذائيــة ،حيــث أن تلــك العناصــر مهمــة لصحــة االنســان مثــل عناصــر
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
تلــك العناصــر الرصــاص والزئبــق والكادميــوم والزرنيــخ واأللمنيــوم.
• أهميــة تقديــر بعــض العناصــر المعدنيــة ونســبها لمص ّنــع «منتــج» األغذيــة ،نظــرا
الرتبــاط وجــود ونســب بعــض العناصــر بتســهيل/اعاقة العمليــة التصنيعيــة أو اضفــاء

صورة للجفنة  Crucibleتحتوي الرماد الكلي
 Total Ashالمتبقي من عينة الفحص بعد
اخراجها من فرن الحرق
Muffle Furnace

صورة من الداخل لفرن الحرق
Muffle Furnace

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 Ashبأنهــا نســبة
العناصــر المعدنيــة وأكاســيد المعــادن المتبقيــة مــن الرمــاد الكلــي بعــد معاملتــة
فــي مختبــرات الغــذاء بحمــض الهيدروكلوريــك  HCLحيــث تــزداد تلــك النســبة
كلمــا زادت نســب عناصــر ومركبــات الســليكا  Silica or Silicatesوهــي المكونــات
الرئيســة للرمــاد غيــر الذائــب فــي الحمــض باالضافــة الــى األوكزاليــت  Oxalatesفــي
المنتجــات الزراعيــة أو الغذائيــة ،وبالتالــي فــان ارتفــاع نســبة الرمــاد غيــر الذائــب فــي
الحمــض  Acid Insoluble Ashفــي 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
نقــي أو الزراعــة فــي تــرب غنيــة بتلــك العناصــر والمركبــات.
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مهام وواجبات مسئول
إدارة العقد

Contract

ﻣﺴﺌﻮل إدارة اﻟﻌﻘﺪ
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من كوادرنا الفنية في الجهاز
الدكتــور زايــد ســعود عبــداهلل مــن الكفــاءات المواطنــة المتميــزة فــي الجهــاز
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
اإللكترونــي المتطــور والــذي سيشــكل اضافــة كبيــرة لعمليــات التحليــل المخبــري
التــي تخــدم مجــال التشــخيص المرضــي للحيوانــات ،وللدكتورالعديــد مــن الدراســات
واألبحــاث المنشــورة عالميــا فــي مجــال البيولوجيــا الجزيئيــة.

شكر وثناء

نتقــدم بأجمــل عبــارات التقديــر والعرفــان لموظفينــا الحاصليــن علــى
ثقــة المتعامليــن مــن خــال تلقيهــم طلبــات الشــكر والثنــاء ،األمــر
الــذي يعكــس مــدى حرصهــم وتفانيهــم فــي أداء مهامهــم علــى
أحســن صــورة
 .1سارى غاشم نصيب المنصوري
 .2عائشة حسن الحمادي
 .3محمد قاسم الحمادي
 .4حمد المرر
 .5ناصر المسماري
 .6نسرين المرزوقي
 .7بطي الخيلي
 .8عبداهلل الكثيري
 .9حمد المهيري

مع تمنياتنا للجميع
بدوام التوفيق والتميز

المؤشرات الخاصة بخدمة المتعاملين
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﻨﺠﺰة

90,771-21

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻨﺠﺰة
ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬﻛﻲ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

79,595
ﺑﻨﺴﺒﺔ % 87.70
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

ﻃﻠﺒﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺮﻛﺰ اﺗﺼﺎل ﺣﻜﻮﻣﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ

3191

ﺷﺮﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة

1,093

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻤﺮﺑﻲ اﻟﺜﺮوة
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺰراﻋﻴﺔ

3,137

ﻣﺴﺠﻞ ﺟﺪﻳﺪ

اﺳﺘﺤﻮذت
ﻋﻠﻰ 94.84%
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
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فحص
هرمون
البروجستيرون

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
حالــة عــدم حــدوث الحمــل تنخفــض نســبة هرمــون البروجســتيرون بصــورة
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
يتــم فحــص البروجســتيرون باســتخدام جهــاز تحليــل الكيميــاء المناعيــة
ويعتمــد الفحــص علــى تقنيــة قيــاس اللمعــان الكهروكيميائــي للجســيمات
المغناطيســية ( )Electrochemilumenscenceفــي مصــل الــدم .حيــث تتفاعــل
الجســيمات المغناطيســية مــع العينــة لتشــكيل مركــب مناعــي مضــيء،
وينجــذب هــذا المركــب نحــو القطــب الموجــب لزيــادة تركيــز اإلضــاءة .يتــم
اســتخدام مــادة  )tris-bipyridyl ruthenium cation( RA2إلثــارة اإلنــارة الكيميائيــة
مــن الجســيمات المغناطيســية ومــن ثــم يتــم التقاطهــا عــن طريــق مجســات
خاصــة فــي الجهــاز ويتــم حســاب كميــة الضــوء المنبعــث ،والــذي يتناســب
طرديــا مــع تركيــز المركــب المناعــي ،بطــرق حســابية خاصــة .وتعتبــر هــذه
التقنيــة متناهيــة فــي الدقــة وذات حساســية عاليــة.

ضبط جودة التحليل
لضمــان جــودة نتائــج فحــص البروجســترون ،تحــرص إدارة المختبــرات البيطريــة
علــى المشــاركة فــي عــدة برامــج لقيــاس كفــاءة اجــراءات الفحــص ودقــة
النتائــج المخبريــة وهــي كالتالــي:
تطبيــق نظــام ضبــط الجــودة ( )Quality Control Checkعــن طريــق تحليــل
•
دوري لمــواد قياســية للتأكــد مــن أن نتائــج الفحــص فــي الحــدود المقبولــة.
تطبيــق نظــام الجــودة الخارجــي ( )External Quality Assuranceعــن
•
طريــق تحليــل مــواد قياســية يتــم توريدهــا للمختبــر عــن طريــق طــرف ثالــث
معتمــد فــي انتــاج المــواد القياســية ويتــم مقارنــة النتائــج والتأكــد مــن أن نتائــج
المختبــر مقاربــة لنتائــج المختبــرات فــي مختلــف دول العالــم.
تطبيــق نظــام الجــودة الداخلــي ( )Internal Quality Controlعــن طريــق
•
تحليــل عينــة يتــم جمعهــا مــن حيوانــات المزرعــة محليــا ويتــم تحليلهــا فــي
عــدة مختبــرات فــي الدولــة لمقارنــة نتائــج جميــع هــذه المختبــرات والتأكــد مــن
أن جميــع النتائــج متقاربــة وفــي حــدود االنحرافــات المعياريــة المقبولــة عالميــا.
وقــد لوحــظ االرتفــاع فــي عــدد العينــات الــواردة الــى المختبــرات البيطريــة فــي
الجهــاز لفحــص البرجســترون خــال ثالثــة أعــوام .2017-2015
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