
نشرة الزاد
لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

زار وفــد مــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة األســبوع الماضــي النســخة الثانيــة مــن 
منتــدى االبتــكارات الزراعيــة الــذي عقــد فــي هولنــدا يومــي 20 - 23 يونيــو 2018 . وضم 
ــن  ــاز كل م ــام الجه ــر ع ــري مدي ــري العام ــعيد البح ــعادة س ــه س ــذي ترأس ــد ال الوف
مبــارك القصيلــي المنصــوري المديــر التنفيــذي لقطــاع الشــؤون الزراعيــة وراشــد بــن 
ــدس  ــة والمهن ــة باإلناب ــروة الحيواني ــاع الث ــذي لقط ــر التنفي ــوري المدي ــاص المنص رص

ثامــر القاســمي مديــر إدارة االتصال وخدمــة المجتمع .

كمــا زار الوفــد معــرض فيــف أوروبــا للثــروة الحيوانيــة حيــث اطلــع خــال هــذه 
الزيارتيــن علــى أحــدث التقنيــات واالبتــكارات الزراعيــة منهــا نظــام المســح الجغرافــي 
ــدور الرقابــي فــي مجــال الزراعــة والغــذاء،  للمــزارع والتطبيقــات الخاصــة بتفعيــل ال
واألدويــة واللقاحــات الخاصــة بالثــروة الحيوانيــة فــي إطــار تعزيــز فعالية نظــام األمن 
الحيــوي للوقايــة مــن األمــراض. كمــا تــم علــى هامــش الزيــارة بحــث أطر التعــاون مع 
الشــركات المتخصصة في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية ودعوتها للمشــاركة في 
المعــارض المحليــة لتقديــم ابتكاراتهــم وحلولهــم التقنيــة وخبراتهــم للمزارعيــن 

ــة. ــروة الحيواني ــي الث ومرب

أخبار الجهاز

وفد من أبوظبي للرقابة الغذائية يزور منتدى االبتكارات الزراعية في أوروبا.

العدد 05  لشهر يونيو  2018



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

نشرة الزاد لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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أخبار الجهاز

حملــة  ينظــم  الغذائيــة«  للرقابــة  أبوظبــي 
تفتيشــية اســتعدادًا لعيــد الفطــر نظــم جهــاز 

ضمــن  الغذائيــة  المنشــآت  علــى  تفتيشــية  حملــة  الغذائيــة  للرقابــة  بوظبــي 
االســتعدادات الخاصــة باســتقبال عيــد الفطــر وذلــك فــي إطــار المســاعي التــي 

أبوظبــي. إمــارة  فــي  المتــداول  الغــذاء  ســامة  لضمــان  الجهــاز  يبذلهــا 
وشــملت هــذه الحملــة منشــآت تحضيــر وبيــع الحلويــات والمعجنــات باإلضافــة 
إلــى المخابــز نظــرًا لإلقبــال الــذي تشــهده هــذه المنشــآت الغذائيــة خــال فتــرة 
العيــد ، حيــث ركــز مفتشــو الجهــاز خــال الحملــة علــى مناطــق التخزيــن والتحضيــر 
وأماكــن التــداول والتأكــد مــن تطبيــق معاييــر الصحــة والســامة الغذائيــة فــي هــذه 

المنشــآت. 

ــي  ــز ف ــة التركي ــآت بأهمي ــذه المنش ــاب ه ــة أصح ــاز بتوعي ــو الجه ــام مفتش ــا ق كم
هــذه الفتــرة علــى تطبيــق نظــام التتبــع واالســترداد عنــد اســتام المــواد األوليــة 
وتخزيــن المــواد الغذائيــة فــي درجــات حــرارة مناســبة وتحضيرهــا بشــكل آمــن 

لتفــادي أي حــاالت اشــتباه بالتســمم الغذائــي.

و تأتــي هــذه الحملــة انطاقــً مــن رؤيــة ورســالة الجهــاز الراميــة إلــى ضمــان وصــول 
األغذيــة الســليمة إلــى كافــة المســتهلكين، مــن خــال جملــة مــن اإلجــراءات الوقائية 
التــي يتخذهــا فــي هــذا الصــدد، والتــي تشــمل زيــارات ميدانيــة ورصــد التجــاوزات 
المرتكبــة فــي بعــض المنشــآت، وتقديــم النشــرات التوعويــة واإلرشــادية ســواء 
ــي  ــل الت ــبل األمث ــو الس ــم نح ــك لتوجيهه ــآت، وذل ــاب المنش ــتهلكين أو أصح للمس

ــة. ــامة الغذائي ــز الس ــأنها تعزي ــن ش م

 وتمنــى الجهــاز عيــد فطــر ســعيد  للجميــع، داعيــا الجمهــور اإلبــاغ عن ايــة ماحظات 
علــى المنتجــات الغذائيــة او ممارســات التحضيــر الخاطئــة عبــر مركــز اتصــال حكومــة 

أبوظبــي 800555، وتجــب الشــراء مــن مصــادر غيــر مرخصة.

عــن  يعلــن  الغذائيــة  للرقابــة  أبوظبــي  جهــاز 
إطاقــه مبــادرة )ســامة زادكــم(

مــن مبادراتــه الخاصــة بعــام زايــد، وتأكيــدًا علــى قيــم زايــد الخيــر فــي بنــاء اإلنســان، 
أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عن إطاقه لمبادرة )ســامة زادكــم( األضخم 
مــن نوعهــا علــى مســتوى المنطقــة لتدريــب ربــات المنــازل والعمالــة المنزليــة علــى 
أساســيات ســامة الغــذاء، والتــي ســيتم البــدء فــي تطبيقهــا خــال الفتــرة المقبلــة، 
لتمكيــن اإلنســان بأساســيات الســامة الغذائيــة، وتعزيــز رؤية الجهاز فــي تحقيق أمن 
غذائــي وقطــاع زراعــي مســتدام من خال ضمان ســامة الغــذاء ورفاهيــة المجتمع.

وقــال المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز: تســعى 
مبادرة )ســامة زادكم( للوصول إلى المســتهلك النهائي في آخر حلقات السلســلة 
الغذائيــة وتعزيــز وعيــه بالممارســات الغذائيــة الجيــدة التــي تضمــن لــه الحصــول على 
غــذاء آمــن وســليم، وتجنــب التلــوث والتلــف الــذي قــد يلحــق بالغــذاء خــال العمليات 
المختلفــة التــي يمــر بهــا فــي المنــزل، وتتلخــص المبــادرة فــي توفيــر دورات تدريبيــة 
متخصصــة فــي مراكــز تدريــب مرخصــة ومعتمــدة مــن قبــل الجهــاز والجهــات ذات 
الصلــة، لتدريــب ربــات المنــازل والعمالــة المنزليــة علــى أفضــل الممارســات الغذائيــة 
التي تضمن ســامة الغذاء ومأمونيته، مما يســهم في بناء اإلنســان وهي أحد أهم 

قيم عام زايد.

وأضــاف القاســمي أن اإلعــان عــن بــدء التســجيل فــي المبــادرة ســيتم خــال شــهر 
يونيــو المقبــل، مؤكــدًا أن المبــادرة جــاءت انســجامً مــع قيــم عــام زايــد فــي بنــاء 
ــً  ــه، والفت ــامة غذائ ــة لس ــارات الازم ــارف والمه ــة المع ــن كاف ــه م ــان وتمكين اإلنس
إلــى أن المبــادرة تهــدف لضمان أقصى معدالت الســامة الغذائية في إمارة أبوظبي، 
وتوفيــر غــذاء آمــن وســليم لكافــة أفــراد المجتمــع، ووقايــة المجتمــع مــن األمــراض 
المنقولــة عبــر الغــذاء، وتعظيم دور الجهــاز في خدمة المجتمع، وترســيخ قيم عام 

زايــد بمــا يتعلــق ببنــاء اإلنســان.

ــة  ــة والعمال ــر المنتج ــازل واألس ــات المن ــتهدف رب ــادرة تس ــأن المب ــمي ب ــاد القاس وأف
المنزلية لتمكينهم من أفضل الممارسات المتعلقة بآخر حلقات السلسلة الغذائية، 
وتدريبهــم علــى أساســيات الســامة الغذائيــة لارتقــاء بوعيهــم نحــو التعامــل اآلمن 
ــة  ــم الخاص ــراء مهاراته ــة، وإث ــة الخاطئ ــات الغذائي ــر الممارس ــذاء ومخاط ــع الغ م
ــلة  ــل السلس ــة مراح ــي كاف ــذاء ف ــامة الغ ــان س ــواًل لضم ــة، وص ــامة الغذائي بالس

الغذائية.

وأكــد القاســمي أن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة ومــن خــال شــراكاته الوثيقــة 
مع القطاع الخاص وفي ظل وجود مراكز تدريب مرخصة ومعتمدة من قبل الجهاز 
وتعمــل فــي الوقــت الحالــي علــى تدريــب متداولــي الغــذاء فــي المنشــآت الغذائيــة 
وبعــد نجــاح تجربــة الجهــاز فــي تدريــب أكثــر مــن 270 ألــف متــداول للغــذاء، يعمــل 
ــات  ــر خدم ــب لتوفي ــز التدري ــد ومراك ــع المعاه ــتمر م ــيق المس ــى التنس ــاز عل الجه
التدريــب لكافــة ربــات المنــازل ولجميــع األســر الراغبــة بإرســال عامــات المنــزل لــدورة 
تدريبية حول الســامة الغذائية، مشــيرًا إلى أن الجهاز عمل على توفير  مادة تدريبية 
متخصصــة بعــدة لغــات ومدعمــة بالصــور لتيســير عملية إيصــال المعلومــات لجميع 

المتدربيــن مــع اختــاف جنســياتهم وثقافاتهــم.

نقــل  فــي  المجتمعيــة  المســؤولية  قيــم  تجســد  المبــادرة  أن  القاســمي  وبيــن 
المعرفــة وتصديرهــا للعالــم، وأن آثارهــا ال تقتصــر علــى األســر اإلماراتيــة فقــط وإنمــا 
تمتــد إلــى العديــد مــن أنحــاء العالــم باعتبــار فئــة العمالــة المنزليــة ســفراء فــي نقــل 

ــدة. ــم الجدي ــن خدمته ــم ومواط ــى بلدانه ــدة إل ــة الجي ــات الغذائي الممارس
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 جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يمدد ساعات 
عمله في ميناء خليفة بأبوظبي

ــي  ــه ف ــل لمكاتب ــاعات العم ــد س ــن تمدي ــة ع ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــن جه أعل
مينــاء خليفــة بأبوظبــي، وتفعيــل العمــل فــي عطلــة نهاية األســبوع، وذلــك لمواكبة 
النمــو المتزايــد علــى حجــم التبــادل التجــاري للمــواد الغذائيــة وفــرص االســتثمار 
فــي إمــارة أبوظبــي والتجــارة البينيــة بيــن الدولــة والعالــم، وتلبيــة تطلعــات الحكومة 
الرشــيدة فــي تنويــع مصــادر الدخــل مــن خــال تقديــم خدمــات حكوميــة متميــزة 
وذكية لتشجيع االستثمار وتعزيز مكانة أبوظبي إقليميً وعالميً كأحد أهم المراكز 

التجاريــة فــي الشــرق األوســط.

وأكــد المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز أن أوقــات 
العمــل الجديــدة تمتــد مــن الســاعة الســابعة صباحــً إلــى الحاديــة عشــرة مســاًء كل 
يوم وخال أيام الجمعة والســبت من كل أســبوع بهدف تقليل فترة تخليص المواد 
الغذائيــة ممــا يســاهم في تعزيز ســامتها، وتحقيــق التنمية المســتدامة في مجال 

الصناعــات الغذائيــة عبــر ضمــان تحســين وتســهيل اإلجــراءات الحكوميــة.
وأشــار القاســمي إلــى أن حجــم الــواردات الغذائيــة عبــر مينــاء خليفــة بلغــت العــام 
الماضــي أكثــر مــن 131 ألــف طــن، محققــة نســبة تناهــز 57% مــن إجمالــي الــواردات 
ــف  ــاز لتكثي ــع الجه ــذي دف ــر ال ــي، األم ــارة أبوظب ــة إلم ــذ البحري ــر المناف ــة عب الغذائي
جهــوده لدعــم هــذا النمــو الكبيــر والمســاهمة فــي اســتدامته، فــي ظــل تعاظــم 
حركــة مناولــة وتــداول البضائــع والســلع الغذائيــة فــي مينــاء خليفــة، ولترســيخ الــدور 
الريــادي المهــم للمينــاء باعتبــاره منفــذًا اســتراتيجيً مهمــً للمنطقــة ومحطــة عبــور 

ماييــن المنتجــات المختلفــة مــن وإلــى العالــم.

وأفــاد القاســمي بــأن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة يحــرص علــى دعــم االســتثمار 
فــي المجــال الغذائــي والزراعــي بشــقيه النباتي والحيوانــي في إمارة أبوظبي بشــكل 
خاص واإلمارات بشكل عام، ويعمل بشكل متواصل على تقديم الدعم لشركة أبو 
ظبي للموانئ من خال الكشــف الســريع على الشــحنات الغذائية والتأكد من مدى 

مطابقتهــا مــع المواصفــات المعمــول بهــا وســامتها لاســتهاك.

وتجــدر اإلشــارة إلــى ان جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة يحــرص علــى تســهيل حركــة 
التجــارة وضمــان ســامة المواد الغذائيــة في إمارة أبوظبي، ويدعم كل ما من شــأنه 
اإلسهام في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي ببناء مجتمع آمن واقتصاد مستدام، من 
خــال إحــكام رقابتــه على جميع منافذ اإلمارة البحرية والبرية والجوية، واســتخدامه 

ألحــدث التقنيــات والبرامــج المتبعة في هــذا المجال لضمان عبور غذاء آمن وســليم.

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يضبط 1.5 طن 
أدوية بيطرية مجهولة المصدر

أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عــن ضبطــه نحــو 1.5 طــن مــن األدويــة 
البيطريــة مجهولــة المصــدر في مدينة العين، داخل ســيارة ال تتبع لمســتودع بيطري 
ُمرخــص األمــر الــذي يعد مخالفــً للتشــريعات والقوانين المحلية، وذلــك بالتعاون مع 
شــركائه في وزارة التغير المناخي والبيئة ودائرة التنمية االقتصادية ودائرة التخطيط 

ــر. ــات تدوي ــز إدارة النفاي ــات ومرك ــي والبلدي العمران

وتفصيــًا بيــن المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحدث الرســمي باســم الجهــاز أنه 
ومــن خــال التواصل الدائم بين جهاز أبوظبــي للرقابة الغذائية ووزارة التغير المناخي 
ــد  ــة والمتواج ــة البيطري ــد وكاء األدوي ــم أح ــاز بتقدي ــوزارة الجه ــادت ال ــة، أف والبيئ
بمدينــة العيــن باغــا بوجــود بعــض األدويــة البيطريــة التــي تنــدرج تحــت وكالتــه يتــم 
تداولهــا مــن مصــدر آخــر مجهــول الهويــة، ممــا ُيعــّد مخالفــً للتشــريعات والقوانيــن 
ذات العاقــة والتــي مــن ضمنهــا نظــام التتبــع واالســترداد، ويجعــل األدويــة ُعرضــة 

لظــروف التــداول غيــر الصحيــة ويؤثــر ســلبً علــى صاحيتهــا وجودتهــا.

وأضــاف القاســمي أنــه وفــور تلقــي البــاغ تــم التواصــل مباشــرة مــع مقــدم البــاغ 
لجمــع المعلومــات الكافيــة وتم التنســيق مع الجهــات ذات الصلة واتخــاذ اإلجراءات 
ــة  ــع المخالف ــى موق ــه إل ــم التوج ــا، وت ــة وضبطه ــن المخالف ــق م ــبة للتحق المناس
وضبــط المخالفــة، حيــث تبيــن وجــود ســيارة ال تتبــع لمســتودع بيطــري ُمرخــص 
وتحمل على متنها كميات من األدوية البيطرية دون وجود أي فواتير ُتثبت مصدرها.

وأفــاد القاســمي بأنــه تــم تحريــر مخالفــة )تــداول أدويــة بيطريــة مجهولــة المصــدر 
ــي 1.5  ــز )حوال ــر حج ــص( ومحض ــة دون ترخي ــة بيطري ــارة أدوي ــاط تج ــة نش وممارس
ــر مخالفــة مــن  طــن( مــن ِقبــل الطبيــب البيطــري التابــع للجهــاز، إضافــة إلــى تحري
ِقبــل مفتــش بلديــة العيــن لســائق الســيارة كبائــع متجــول، وتابــع مفتشــو الــوزارة 

ــة. ــز والمخالف ــط الحج ــات الضب عملي
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نشرة الزاد لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
العدد 05 لشهر يونيو 2018

فعاليات

ــة  ــة البيطري ــاز الرقاب ــي جه ــة لمختص ــة تدريبي  ورش
بالتشــريعات  لتعريفهــم  الروســي  والنباتيــة 

اإلماراتيــة

قــام الجهــاز بتقديــم  التدريــب لمختصيــن مــن الجهــاز الفيدرالــي 
الروســي    مــن خــال ورشــة عمــل  والنباتيــة  البيطريــة  للرقابــة 
ــخ  ــي  بتاري ــة   فــي دب ــر المناخــي والبيئ تدريبيــة  عقدتهــا  وزارة التغي
فــادي  د.  المخاطــر   تحليــل  اخصائــي  اســتعرض  وقــد  مايــو   14
الناطــور  مقدمــة حــول جهــاز ابوظبــي للرقابــة الغذائيــة  ووخطتــه 
ــاز   ــات الجه ــول سياس ــرحا ح ــرض ش ــمل الع ــا ش ــتراتيجية كم االس
ذات العاقــة   ذات العاقــة باألغذيــة المســتوردة   حيــث أشــار ان 
مــن سياســات الجهــاز تســهيل التجــارة   والمحافظــة علــى صحــة 
وســامة األغذيــة باالســتناد الــى الــى األســس العلميــة الحديثــة  
التفتيــش  نظــام  حــول   تفصيليــا  توضيحــا  الناطــور  قــدم  كمــا 
ــتوردة    ــة  المس ــى األغذي ــة عل ــورة للرقاب ــة الخط ــى درج ــي عل المبن
والتشــريعات ذات العاقــة وكيفيــة تعامــل الجهــاز مــع االرســاليات  

ــتوردين . ــازات  للمس ــن امتي ــاز م ــه الجه ــا يقدم ــواردة وم ال

الجهــاز   عــام  مديــر  العامــري  البحــري  ســعيد  ســعادة  تبــادل 

والموظفيــن تهانــي عيــد الفطــر المبــارك فــي فــرع الجهــاز بمدينــة 

أبوظبــي، وقــام كبــار الموظفيــن باســتقبال وتبــادل التهانــي مــع 

والعيــن. الظفــرة  فرعــي  فــي  الموظفيــن 

مبادرة معايدة عيد الفطر 

ــر البعــوض،  تختــص الحملــة فــي مكافحــة الحــد مــن انتشــار وتكاث

وذلــك مــن خــال حملــة زيــارات ميدانيــة لتوعيــة المزارعيــن بمخاطــر 

الحشــرة، وطــرق الوقايــة منهــا باإلضافــة إلــى الجانــب التوعــوي عبــر 

وســائل االعــام االجتماعــي.

آفــات  مكافحــة  حملــة  فــي  يشــارك  الجهــاز 
تدويــر. تنظمهــا  التــي  العامــة  الصحــة 

قــام وفــد مــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة متمثــًا بقطــاع 
ــى  ــاع عل ــال، لاط ــي للِجم ــفى دب ــارة لمستش ــة بزي ــروة الحيواني الث
العاجيــة والتحصيــن  الخدمــات  الممارســات فــي مجــال  أفضــل 

المقدمــة لإلبــل وتبــادل الخبــرات فــي مجــال صحــة الحيــوان. 

بالتزامــن مــع يــوم زايــد للعمــل اإلنســاني ،نظمنــا حفــًا تكريمــً 
للعمــال فــي مستشــفى الوثبــة البيطــري بحضــور راشــد المنصــوري 
والدكتــورة  باإلنابــة  الحيوانيــة  الثــروة  لقطــاع  التنفيــذي  المديــر 
مــن  وعــدد  البيطريــة  المختبــرات  إدارة  مديــر  المهيــري  ســامة 
الموظفيــن، وتأتــي هــذه الفعاليــة ضمــن مبــادرات وأنشــطة الجهــاز 
المجتمعيــة  الخدمــة  ببرنامــج  ممثــا  ينفذهــا  التــي  المجتمعيــة 

ــد. ــام زاي ــي ع ــون« ف »ع

بيــن  واأللفــة  المحبــة  أواصــر  وتدعيــم  الفريــق  روح  لتعزيــز  ســعيً 

الموظفيــن واإلدارة العليــا، نظــم قطــاع الثــروة الحيوانيــة إفطــارًا 

التنفيــذي  الجهــاز والمديــر  جماعيــً بحضــور ســعادة مديــر عــام 

ضمــن  الفعاليــة  هــذه  وتأتــي  الموظفيــن  مــن  وعــدد  للقطــاع 

مبــادرات وأنشــطة الجهــاز المجتمعيــة التــي ينفذهــا ممثــًا ببرنامــج 

الخدمــة المجتمعيــة »عــون« فــي عــام زايــد.

جانــب مــن مشــاركة موظفــي جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة 

ــن«  ــا وط ــر ي ــق »أبش ــا فري ــي ينظمه ــر« والت ــم تؤج ــة »أطع ــي حمل ف

ــي  ــى راكب ــار عل ــات اإلفط ــع وجب ــال توزي ــن خ ــك م ــي، وذل التطوع

ــي  ــار، وتأت ــل اإلفط ــا قب ــرة م ــات فت ــوارع والطرق ــي الش ــيارات ف الس

هــذه الفعاليــة ضمــن فعاليــات الخدمــة المجتمعيــة التــي ينظمهــا 

ــاز. ــون. بالجه ــج ع برنام

ــة الغذائيــة يــوم األربعــاء 9 مايــو 2018  نظــم جهــاز أبوظبــي للرقاب
ورشــة عمــل للتعريــف و التدريــب علــى الدليــل اإلرشــادي بشــأن نقــل 
الحيوانــات المنتجــة للغــذاء فــي مدينــة العيــن ، والتــي تهــدف الــى 
تعريــف الفئــات المســتهدفة بمــا تضمنــه الدليــل مــن إرشــادات 
الواجــب  والضوابــط  بالشــروط  لديهــم  الوعــي  مســتوى   وزيــادة 
اتباعهــا عنــد نقــل الحيوانــات المنتجــة للغــذاء مــن أجــل تعزيــز 
الممارســات الســليمة التــي تتعلــق بممارســات الرفــق بالحيــوان.  

ورشة عمل للتعريف والتدريب على الدليل اإلرشادي 
بشأن نقل الحيوانات المنتجة للغذاء بإمارة أبوظبي.

زيارة الى مستشفى دبي للجمال إلطاع على 
الخدمات العاجية لإلبل.

حفل تكريم للعمال في مستشفى الوثبة البيطري 
بالتزامن مع يوم زايد للعمل اإلنساني

مشاركة موظفي الجهاز في حملة »أطعم تؤجر« 
خال شهر رمضان المبارك.

إفطار جماعي لقطاع الثروة الحيوانية ضمن أنشطة 
الجهاز المجتمعية.
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فعالية يوم في الميدان

مهرجان ليوا للرطب
)18 – 28 يوليو 2018(   من الساعة 4 عصرًا ولغاية الساعة 10 مساًء      منطقة الظفرة - مدينة ليوا

دعم المعارض التراثية من خالل تشجيع المزارعين والجمهور العام على االهتمام بالنخيل وطرق الرعاية السليمة، وستكون المشاركة 
من خالل جناح لعرض أعمال وخدمات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومن ضمن الفعاليات التي سيتم تقديمها في المهرجان التواصل 

المباشر مع الجمهور العام والزائرين من خالل فقرات منوعة وهادفة في سلسلة من المسابقات التوعوية وتقديم الجوائز القيمة 
والهدايا وتوزيع الكتيبات التوعوية

لمحة أمل )لأليتام(
شهر يوليو     4 ساعات تقريبا     العين – مبنى مسرح الجهاز رقم )2(     

فعالية مجتمعية من ضمن برنامج عون في عام زايد لخلق روح التعاون بين الموظفين في المجال العمل المجتمعي واإلنساني

لإلبــل  األوســط  الشــرق  شــبكة  فــي  األعضــاء  الــدول  اجتمــاع 

العالميــة  الســنوي للمنظمــة  كامينــت علــى هامــش االجتمــاع 

ــاع  ــرات لاجتم ــة التحضي ــس، لمناقش ــي باري ــة ف ــة الحيواني للصح

الســنوي للشــبكة والمتوقــع عقــده بأبوظبــي فــي الربــع األخيــر 

مــن العــام الجــاري بحضــور الــدول االعضــاء.

محمــد بــن زايــد يســتقبل مديــري المؤسســات والهيئــات الحكوميــة 

فــي أبوظبــي ويتبــادل معهــم  التهانــي بمناســبة شــهر رمضــان 

ــارك. المب

يشــارك جهــاز بوظبــي للرقابــة الغذائيــة فــي االجتمــاع الســنوي 
للمنظمــة العالميــة للصحــة الحيوانيــة والمنعقــد فــي باريــس خــال 
الفتــرة مــن 20 إلــى 25 مايــو 2018، ويضــم الوفــد راشــد المنصــوري 
د.ســامة  و  باإلنابــة  الحيوانيــة  الثــروة  لقطــاع  التنفيــذي  المديــر 
المهيري مدير إدارة المختبرات البيطرية وســيف األشــخري مدير إدارة 

صحــة الحيــوان.

محمد بن زايد يستقبل مديري المؤسسات 
الحكومية في أبوظبي.

اجتماع الدول األعضاء في شبكة الشرق األوسط 
لإلبل في اإلجتماع السنوي للمنظمة العالمية 

للصحة الحيوانية في باريس.

الجهاز يشارك في اإلجتماع السنوي للمنظمة 
العالمية للصحة الحيوانية في باريس 
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مبادرة يوم للقيادة في الميدان
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ثروة تنافســية الدول ال تنمو من الموارد الطبيعية وال من حجم ســوق العمل وال من 
ســعر الفائــدة بل من قــدرة عمل المؤسســات الخاصة والعامة والقــدرة على االبتكار، 
وال يمكــن المحافظــة علــى التنافســية بمجــرد اننــا مبتكــرون اليــوم بل هناك ســباق 

فــي االبتــكار.

لماذا نهتم بالتنافسية؟
• التنافســية نابعــة مــن مجموعــة المؤسســات والسياســات والعوامــل التــي تحــدد 

مســتوى االنتاجيــة 
)منتدى االقتصاد العالمي(

• االنتاجية تحدد مستوى المعيشة في الدولة ، )االنتاجية هي أساس النمو والتنمية( 
• التميز في العمل الحكومي يساعد الشركات الخاصة في النمو واالبتكار

ماهو دور الحكومات؟
 محاربة الفساد .

تحفيز  االستثمار االستراتيجي .
مساعدة المؤسسات التخصصية .

فتح أسواق جديدة .

اكبر شركة لتأجير التاكسي في العالم )UBER( ال تملك تاكسي واحد
 

أمثله على االبتكار:
 كبــر شــركة توفــر خدمــات فندقيــة فــي العالــم )Air bnb( ال تملــك غرفــة فندقيــة 

واحدة.

اكبر شركة توفر خدمات اعامية في العالم 
) شركة فيس بوك( ال تنتج اي ماده إعامية .

هل برأيكم الحكومة التقليدية تصلح وتتماشى مع هذا العصر؟
سؤال محمد بن راشد  )هل تشيخ الحومات والدول وتتأخر مع مرور الزمن؟( 

الجواب:
ــه،  ــع اهميت ــً وتتراج ــعوبها ايض ــا وش ــا دوله ــيخ معه ــيخ وتش ــات تش ــم الحكوم نع
ويقل تأثيرها، فتصبح خارج دائرة التنافســية واالعتبار، او لنقل بعبارة اخرى )خارج دائرة 

التاريــخ( 

التحدي الذي يواجه الحكومات )االبتكار ام االندثار(

االبتــكار فــي الحكومــات هــو ســر بقائهــا وتجددهــا 
وهــو ســر نهضــة شــعوبها وتقــدم دولهــا. )محمــد 

بــن راشــد ال مكتــوم(
 

عــام  تأسســت  كــوداك:  صــر 
كاميــرات  توفــر  كانــت   1892
اكبــر  مــن  وكانــت  وافــام 
العامــات فــي العالــم وتملــك 
الموظفيــن  مــن  عــدد  اكبــر 
ولكنهــا لــم تســتطع مواكبــة 
فأعلنــت  واالبتــكار  التطــور 

2011 عــام  افاســها 

تقــوم  االنســتقرام:  عصــر 
بمشــاركة  اســتقرام  شــركة 
النــاس لصورهــم حــول العالم 
كانــت   2012 عــام  وفــي 
انســتقرام تملــك 10 موظفيــن 

دوالر مليــار  بقيمــة  وبيعــت 
مؤسساســتنا  فهــل 
تعيــش  اليــوم  الحكوميــة 
عصــر  ام  كــوداك  عصــر  فــي 

؟ م ا نســتقر ا

المواطن اختار عصر انستقرام فهو اليوم ) متصل، مشارك، مطلع، صاحب قرار(
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 Fructose  ازداد فــي األونــه ااألخيره الحديث عن اســتخدام ســكر الفاكهــة » الفركتوز
» فــي التحليــه كبديــل للســكر المتعــارف عليــه »ســكر القصــب أو البنجــر، الســكروز 

Sucrose »، لــذا نجــد مــن الواجــب تســليط الضــوء علــى الفــرق بيــن تلــك الســكريات 

ومتــى يفضــل اســتخدام كل منهــا ومــا المحاذيــر او المحــددات التــي تحكــم 
اســتخدام كل منهمــا.

مزيــا اســتخدام ســكر الفاكهــة  Fructose بــدال مــن ســكر القصــب scurose فــي 
التحليــه

يعطــي اســتهاك الغــرام الواحــد مــن ســكر الفاكهــة Fructose أحســاس بالطعــم 
الحلــو أكثــر منــه فــي حالــة اســتهاك الغــرام الواحــد مــن ســكر القصــب sucrose لذا 
فانه لاحســاس بدرجة الحاوة المرغوبة فاننا نضيف كمية أقل من ســكر الفاكهة 
Fructose الــى كــوب الشــاي أو القهــوة مثــا« ونحصــل علــى نفــس الطعــم الحلــو 

المرغــوب، أي أننــا نأخــذ مســببات ســمنه »طاقــة« أقــل، نظرا« ألننــا أضفنا كمية ســكر 
فاكهــة Fructose أقــل مــع العلــم أن كل غرام من ســكر الفاكهة Fructose أو ســكر 
القصــب sucrose يعطــي 4 ســعرات حراريــة، وعليــه ينصــح بابــدال ســكر القصــب  
Sucroseبســكر الفاكهــة Fructose خاصــة لألطفــال ومرضــى الســكر واألشــخاص 

الذيــن يرغبــون بضبــط وتخفيــض أوزانهــم، بــل يفضــل اســتخدامه مــن قبــل الجميــع 
ــكر  ــتخدامهم لس ــح باس ــن ال ينص ــة الذي ــراض قلبي ــن أم ــون م ــن يعان ــتثناء الذي باس

الفاكهــة Fructose كبديــل لســكر القصــب Sucrose نظــرا لمــا هــو موضــح أدنــاه.

ــن  ــادي Fructose ع ــة األح ــكر الفاكه ــل Metabolism س ــض وتمثي ــة أي ــف عملي تختل
أيض وتمثيل ســكر  القصب الثنائي Sucrose في جســم االنســان، أي أن مســلك كل 
ــز  ــع تركي ــه ال يرف ــرا« ألن ــة Fructose نظ ــكر الفاكه ــة لس ــف واألفضلي ــا مختل منهم
الجلوكــوز Glucose وهــو الســكر الموجــود فــي الدم بنفس القدر والســرعة كما هو 
الحــال عنــد أيــض وتمثيــل ســكر القصــب Sucrose، الــذي يتكــون مــن ارتبــاط جزئيــن 
مــن الســكريات األحاديــة »الجلوكــو Glucose والفركتــوز  Fructose« أي أن ســكر 
الجلوكــوز  Glucoseالموجــود فــي الــدم يشــكل مــا نســبته 50 % مــن ســكر القصــب 
 Glucose وبالتالــي فانــه يحصــل ارتفــاع ســريع للســكر الموجــود فــي الــدم  Sucrose

Sucrose عنــد هضــم وتمثيــل ســكر القصــب الثنائــي

محاذيــر »محــددات« اســتخدام ســكر الفاكهــة  Fructose بــدال مــن ســكر القصــب 
Sucrose فــي التحليــه

- ال ينصــح مرضــى القلــب وتصلــب الشــرايين باســتبدال ســكر القصب Sucrose بســكر 

الفاكهــة Fructose فــي التحليــه، وذلــك ألنــه يتــم أيــض وتمثيــل ســكر الفاكهــة في 
الكبــد، ممــا ينجــم عنــه قيــام الكبــد بافــراز بعــض الدهنيــات الثاثيــة نتيجــة لعمليــة 
األيض تلك، وهذا ال يناســب مرضى القلب وتصلب الشــرايين كما أن الزيادة المفرطة 
ــر  ــي غي ــد الدهن ــمى الكب ــا يس ــي م ــاهم ف ــد يس ــي الكب ــة ف ــون الثاثي ــراز الده الف
الكحولــي، أمــا ســكر القصــب الثنائــي  Sucroseفانه يتحلل بواســطة إنزيم الســكريز 

المعــوي ويتــم أيضــه وتمثيلــه مــن خــال الجهــاز الهضمــي وكمــا هــو مبيــن أعاه.

- ال ينصــح باســتخدام ســكر الفاكهــة Fructose فــي المخبــوزات أو المنتجــات التــي 

 Fructose تتعــرض لدرجــة حــرارة مرتفعــة عنــد اعدادهــا وذلــك ألن ســكر الفاكهــة
يحتــرق علــى درجــات حــرارة أقــل منــه فــي حالــة ســكر القصــب Sucrose  لــذا فــان 
اســتخدام ســكر الفاكهــة Fructose فــي تلــك المنتجــات يتســبب فــي اضفــاء 

الطعــم المحــروق Burning or after taste sensation علــى تلــك المنتجــات 

ختامــا تجــدر االشــارة الــى أن ســكر الفاكهــة Fructose يظهــر أو يبــاع علــى شــكل 
مكعبــات بيضــاء أيضا لكنها أكثر نعومة من ســكر القصــب Sucrose كما أن حبيباته 
ــب   ــكر القص ــة س ــي حال ــه ف ــر من ــض« أكث ــا البع ــق ببعضه ــرعه »تلتص ــل بس تتكت

ــبيا. ــة نس ــة  Moisture مرتفع ــبة رطوب ــى نس ــواءه عل ــبب احت ــك بس Sucrose وذل

ــل  ــي تحلي ــه أخصائ ــف طوالب د. يوس
ــة ــر غذائي مخاط

مزايا ومحاذير التحلية 
بسكر »الفركتوز« بدال من 
السكر المعتاد »السكروز«
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أربعـه ازواج مـن الرجل تتغـذى لمـده )1-4 (يـوم وتسـكن لمـدة يـوم تقريبـا وتنسـلخ 
مكونـــه طـــور الحوريـــة الثانـــي التـي تتغـذى لمـــدة يـوم واحــد تقريبــــا ثــم تنســلخ 
إلــــى طــــور الحشــــرة الكاملــــة ويكمــــل الحلــــم دورة حياتـــه خـــال )12-14 (  يومـــا 

صيفـــا و 50ً  يومـــا بالشـــتاء ولهـــذا الحلـــم حوالــي )8-12 جيــــا ( فــي العــام.

األضرار ومظاهر اإلصابة: 
تمتــص يرقــات وحوريــات وبالغــات حلــم الغبــار العصــارة النباتيــة مــن األجــزاء النباتيــة 
التــي تصيبهــا )الثمــار، األزهــار(، وتبــدأ اإلصابــة مــن ناحيــة قمع الثمــرة، بعــد أن تخدش 
القشــرة، وتمتــص العصــارة النباتيــة، وتتلــون المنطقــة المحيطــة بأماكــن الخــدش 
ــؤدي  ــكل )3( وت ــفل، ش ــى األس ــة إل ــذه المنطق ــد ه ــكل )2( وتمت ــر، ش ــون األحم بالل
اإلصابــة إلــى تغيــر ألوان الثمار، وصغر حجمها، شــكل )4(، وتتغير أشــكالها، وينخفض 
محتواهــا مــن الســكريات، ويتغيــر طعمهــا ونكهتهــا، وتتشــقق الثمــار، وتفقــد 
أنســجتها معظــم رطوبتهــا وتتحــول إلــى أنســجة متخشــبة ومتفلنــة، شــكل )5( 

ــويقية. ــا التس ــل قيمته فتق

تســتطيع الحوريــات والبالغــات غــزل نســيج عنكبوتــي علــى طلــع النخيــل الحديــث 
والثمــار، وتعمــل هــذه الشــبكة علــى تعطيــل العمليــات الفســيولوجية للثمــار 
المصابــة، فيتأخــر نضجهــا وتتغيــر ألوانهــا وأحجامهــا ومظاهرهــا، وتظهــر اإلصابــة 
للعيــان بعــد نســج الشــبكة الحريريــة التــي تربــط بين بعض الثمــار، شــكل )6( ثم تمتد 
ــة  ــاالت اإلصاب ــي ح ــًا ف ــذق كام ــف الع ــكل )7( وتغل ــذق، ش ــن الع ــزاء م ــف أج لتغل
الشــديدة، شــكل )8(، ويمكــن ماحظــة األطــوار المتحركــة بســهولة، وهــي تتحــرك 

تحــت الشــبكة الحريرية.

ــود  ــكل )9( وجل ــة، ش ــار واألترب ــم الغب ــى تراك ــة عل ــبكة الحريري ــود الش ــاعد وج يس
االنســاخ والكائنــات الحيــة، الموجودة في الغبار، وتتكاثر هــذه الكائنات، على األجزاء 
المصابــة، وتســبب أضــرارًا إضافيــة علــى النبــات. تتفــاوت شــدة اإلصابــة علــى العــذوق 
ــى  ــد، وعل ــذق الواح ــى الع ــل عل ــكل )10( ال ب ــدة، ش ــجرة الواح ــى الش ــة عل المختلف
الشــمروخ الواحــد، شــكل )11(. تنتقــل األطــوار المتحركة لحلــم الغبار، الثمــار المصابة 
بعــد جفافهــا وتهاجــم العــذوق والســعف والخــوص، والثمــار التي لم تنضــج نتيجة 
عــدم التلقيــح )الشــيص(، شــكل )12( المتصــاص عصارتهــا. والتي تبقى على األشــجار 

لفتــرات طويلــة بعد جمــع المحصول.

تــزداد اإلصابــة بعنكبــوت الغبــار خــال الســنوات الجافــة، وعنــد هبــوب الريــاح وتتركــز 
اإلصابــات فــي أطــراف الحقــول المعرضــة للريــاح، وتنقــص فــي داخــل الحقــول

الشكل )2( تلون ثمار التمر باللون األحمر نتيجة اإلصابة بعنكبوت الغبار

حلم الغبار على نخيل التمر ووسائل 
مكافحته

يعتبر حلــــم الغبــــار مــــن اآلفــــات الهامــــة والخطيــــرة التــــي تهاجــــم أوراق وثمــــار 
النخيــــل والتــــي قــــد تســــبب أضــــرار كبيــــره لثمــــار نخيــــل التمــــر وتجعلهـــا غيـــر 
صالحـه لاستهاك اآلدمي وال يصيـب هـذا النـوع مـن العنكبــوت اشــجار الفاكهة 

والمحاصيــــل الحقليــــة التــــي تنمــــو بيــــن أشــــجار النخيــل.
 the old world mite date :االسم الشائع

االسم المحلي: الغبير أو حلم الغبار
أعراض اإلصابة والضرر االقتصادي:

يصيـــب هـــذا الحلـــم أوراق وثمـــار النخيـــل فـــي آواخـر الربيـــع حيـث تتغـــذى اليرقــات 
والحوريــــات واألطــوار الكاملــــة علــــى عصــــاره األوراق ممــــا يفقدهــــا كثيــــرا مــــن 
لونهــــا األخضر كمــــا يصيــــب الثمــــار فــــي طــــوري الخــــال والبســر وتظهــــر اإلصابة 
بهــذا الحلــم بعــد العقــد الحديــث مباشــره تــزداد اإلصابة الــى أن تصــل اقصاهــا 

فــــي منتصــــف الصيــــف )مايو -أغسطس(.

تبـــدا اإلصابة مـــن ناحيـــة قمـــع الثمـرة ثـم تمتـــد علـى الطـــرف اآلخر منهـا ويتحــول 
لــــون الثمــــار المصابــة إلــــى اللــــون البنــــي المحمــــر، وتصبــــح الثمــــار جلديــــه وذات 
ملمــــس فلينــــي خشــــن وتظهــــر عليهــــا تشــققات عديــــدة ويتوقــــف نموهــا وال 
يكتمــــل نضجهــــا وتكــــون نســــبة الســــكريات بهــــا قليلــــة وتصبــــح غيــــر صالحــــه 
لألكل. يفــــرز الحلــــم نســــيج عنكبوتــــي يغطــي الثمــــار ويلتصــق بــــه الغبــار فيمــا 
بعــــد بســــهولة خاصــــة مــــع هبـوط الريـــاح المغبـرة ولـــذا يسـمى بالحلـــم الغبـاري 
)الغبيـــرة( وهـذا المظهــر يســــاعد علــى ســهولة اكتشــاف االصابــه بهــذا الحلــم. 
وقــــد تصـــاب بعـــض العـذوق دون األخرى علـى نفـس النخلـة وتـزداد اإلصابة عمومـا 
فـــي المناطـــق الجافـــه وال تكـــون اإلصابة عامـــه ولكنهـا تتركـز فـــي بعـض زراعـات 
النخيـــل وخاصـــه الكثيفة منهـــا والغيـــر معتنـــى بهـــا والتــي توجــد فــــي المناطــق 
الجافــــة، بعــــد جمــــع المحصــــول ينتقــــل الحلــــم إلــى الســــعف المجــــاور لقلــب 
النخلــــة ويمتــــص عصارتهــــا، ويقضــي فتــــره الشــتاء مختبئــا بيــــن الليــف والكــرب 
وعلــــى األوراق أو علــــى الحشــــائش تحــت النخيــل والتــي يكــــون قــد أنتقــل اليهــا 

ــار المتســاقطة. مــع الثمــ

والحلــــم آفــــة صغيــرة الحجــم يصعــب رؤيتــه بالعيــــن المجــردة وينتشــر بالريــاح 
أو بأرجــل الزنابيــــر والحشــــرات األخــرى التــــي تامــس النســــيج العنكبوتــــي أو اجــــزاء 
النخلة المصابة وقــــد ينتــــج عــــن اإلصابة بهــذا العنكبــوت أضــــرار اقتصاديه كبيــره 
وخســــاره فــــي كميــــة المحصــــول كمـــا تؤثـــر اإلصابة بالعنكبـــوت علـــى مكونـــات 
التمـــر حيـــث أن المـــواد القابلة للذوبــان فــــي المــاء كالســــكريات تكــون أقــل فــي 

الثمــــار المصابة منهــــا فــي غيــــر المصابــة.

دوره الحياة:
الحلـــم آفـــة صغيـــر الحجـــم جـــدا ) 0,2-0,3 مـــم ( يصعـــب رؤيتهـا بالعيـــن المجردة 
إال مـــن خـــال النســـيج العنكبوتـــي الـــذي يكونـــه وفـــي نهايــة الربيــــع تتــــرواج اإلنــاث 
والذكــــور بهــــذه اآلفة ثــــم تضــــع األنثى ) 50-100 (بيضــــه علــــى الشــــماريخ والثمــار 
واألوراق وتمــــوت اإلناث بعــــد اتمــــام وضــع البيــض ثــم يفقــس البيــض )2-3 أيــام ( 
إلــى يرقــات خضــراء فاتحــه بيضــة الشــكل )0,15 مــم( لهــا األرجل تتغــذى لمــدة 
يــــوم واحــــد تقريبـــا ثـــم تنســـلخ الـــى طـــور الحورية األولى وهـي صفـــراء اللـون لهـا 
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الشكل )5( تشقق وتخشب ثمار التمر نتيجة اإلصابة الشديدة بحلم الغبار

الشكل )6( شبكة حريرية لعنكبوت الغبار تربط بعض ثمار التمر مع بعضها

الشكل )7( شبكة حريرية لعنكبوت الغبار تربط أجزاء من العذق مع بعضها

الشكل )8( شبكة حريرية لعنكبوت الغبار تحيط بمعظم العذق

المكافحة المتكاملة:

أ - العناية بالخدمة الزراعية ألشجار النخيل والتي تشمل:
1. الزراعة على مسافات مناسبه وتسمح بالتهوية الجيدة وبدخول

الضوء وحراره الشمس التي تقتل الكثير من أفراد الحلم.
2. إزالة العراجين القديمة وبقايا األغاريض الزهرية والجريد القديم والليف.

3. جمــع ثمــار البلــح الموجــودة فــي ابــاط الســعف أو الثمــار الســاقطة علــى األرض 
وداخــل الخلفــات والتي يســقط معها الحلــم وحرقها.

4. إزالة الحشائش حيث تقضي هذه اآلفة فترة الخريف والشتاء عليها.
5. العناية بنظافة المزرعة ومكافحة الحشرات.

ب. عنــــد اإلصابة المحدودة بحلــــم الغبــــار ينصــــح برشــــه بالمــــاء فقــــط حيـــث ان 
ذلـــك يزيـــل النســـيج العنكبوتـــي والغبـــار ممــا يجعــل العناكـــب فريســـه ســـهله 

لألعــداء الحيويـــة التـــي تقضـــي عليهـــا.
ج.  إذا اشـــتدت اإلصابــة يتـــم مكافحتهـــا كيمائيــا باســـتخدام المبيـــدات المناســـبة 
مـــع ما لحظة ضرورة االستعانة بالمرشـــد الزراعـــي لمعرفـــة كميــــه ونــــوع المبيــد 
المناســــب استخدامه فــــي مثــــل هــــذه الحاالت للحصــــول علــــى أفضــــل النتائــج 

الممكنة.

رسالة للمزارعين:

ان كثيــــرا مــــن اآلفات الزراعيــــة تحتــــاج فــي فتــرة مــــن دورة حياتهــا إلــى عوامــل 
ــان  ــي األوراق واألغص ــة أو فــ ــات المزرعــ ــي مخلفــ ــا فــ ــا تجده ــا م ــيطة غالبــ وســ
القديمــــة الناتجــــة مــــن الســــقوط أو التقليــــم والمتروكــــة بيــــن األشــجار أو فــــي 
حــــواف المزرعــــة أو الثمــــار الساقطة المتعفنــــة أو األعشــــاب الكثيفــــة لــــذا فــــان 
ــذه اآلفــات  ــة علــــى هــ ــات يفــــوت الفرصــ ــذه المهمــ ــة مــــن هــ ــة المزرعــ نظافــ
ويقطــع دورة حياتهــا ويمنــع ظهورهـا فـي الموسـم المقبـل - بـإذن اهلل - ويوفـر 

عليـــك اســـتخدام المبيــــدات الباهظــــة الثمــــن .

الشكل )3( امتداد تلون ثمار التمر باللون األحمر نتيجة اإلصابة بعنكبوت الغبار

الشكل )4( تغير لون ثمار التمر وصغر حجمها نتيجة اإلصابة بعنكبوت الغبار
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مسؤول إدارة العقود
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علي أحمد العبيدلي 2  •
المهيري محمد سعيد سعيد  •

المنصوري زايد هالل  •
الكعبي هالل فاطمة  •

2 الحمادي محمد سلطان  •
المصعبي أحمد  •

عفرا جمعة الظاهري  •
أحمد جاسم الحمادي  •

الشكر والثناء

مع تمنياتنا للجميع 
بدوام التوفيق والتميز 

رسائل الشكر والثناء التي تم استالمها من المتعاملين عبر مركز 
االتصال الحكومي، والتي أثنت على زمالئنا الموظفين الموضحة 

أسمائهم أدناه لتميزهم في تقديم الخدمة وإسعاد المتعاملين. 
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