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لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
العدد  05لشهر يونيو 2018

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

زار وفــد مــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة األســبوع الماضــي النســخة الثانيــة مــن
منتــدى االبتــكارات الزراعيــة الــذي عقــد فــي هولنــدا يومــي  23 - 20يونيــو  . 2018وضم
الوفــد الــذي ترأســه ســعادة ســعيد البحــري العامــري مديــر عــام الجهــاز كل مــن
مبــارك القصيلــي المنصــوري المديــر التنفيــذي لقطــاع الشــؤون الزراعيــة وراشــد بــن
رصــاص المنصــوري المديــر التنفيــذي لقطــاع الثــروة الحيوانيــة باإلنابــة والمهنــدس
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
للمــزارع والتطبيقــات الخاصــة بتفعيــل الــدور الرقابــي فــي مجــال الزراعــة والغــذاء،
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
ومربــي الثــروة الحيوانيــة.
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أخبار الجهاز
أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة» ينظــم حملــة جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة يعلــن عــن
تفتيشــية اســتعدادًا لعيــد الفطــر نظــم جهــاز إطالقــه مبــادرة (ســامة زادكــم)
مــن مبادراتــه الخاصــة بعــام زايــد ،وتأكيــدًا علــى قيــم زايــد الخيــر فــي بنــاء اإلنســان،
أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عن إطالقه 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 خالل 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 انســجامًا مــع قيــم عــام زايــد فــي بنــاء
اإلنســان وتمكينــه مــن كافــة المعــارف والمهــارات الالزمــة لســامة غذائــه ،والفتــً
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.

بوظبــي للرقابــة الغذائيــة حملــة تفتيشــية علــى المنشــآت الغذائيــة ضمــن
االســتعدادات الخاصــة باســتقبال عيــد الفطــر وذلــك فــي إطــار المســاعي التــي
يبذلهــا الجهــاز لضمــان ســامة الغــذاء المتــداول فــي إمــارة أبوظبــي.
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.
كمــا قــام مفتشــو الجهــاز بتوعيــة أصحــاب هــذه المنشــآت بأهميــة التركيــز فــي
هــذه الفتــرة علــى تطبيــق نظــام التتبــع واالســترداد عنــد اســتالم المــواد األوليــة
وتخزيــن المــواد الغذائيــة فــي درجــات حــرارة مناســبة وتحضيرهــا بشــكل آمــن
لتفــادي أي حــاالت اشــتباه بالتســمم الغذائــي.
و تأتــي هــذه الحملــة انطالقــً 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
للمســتهلكين أو أصحــاب المنشــآت ،وذلــك لتوجيههــم نحــو الســبل األمثــل التــي
مــن شــأنها تعزيــز الســامة الغذائيــة.

وأفــاد القاســمي بــأن المبــادرة تســتهدف ربــات المنــازل واألســر المنتجــة والعمالــة
المنزلية لتمكينهم من أفضل الممارسات المتعلقة بآخر حلقات السلسلة الغذائية،
وتدريبهــم علــى أساســيات الســامة الغذائيــة لالرتقــاء بوعيهــم نحــو التعامــل اآلمن
مــع الغــذاء ومخاطــر الممارســات الغذائيــة الخاطئــة ،وإثــراء مهاراتهــم الخاصــة
بالســامة الغذائيــة ،وصــو ً
ال لضمــان ســامة الغــذاء فــي كافــة مراحــل السلســلة
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  270ألــف متــداول للغــذاء ،يعمــل
الجهــاز علــى التنســيق المســتمر مــع المعاهــد ومراكــز التدريــب لتوفيــر خدمــات
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.
وبيــن القاســمي أن المبــادرة تجســد قيــم المســؤولية المجتمعيــة فــي نقــل
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
الممارســات الغذائيــة الجيــدة إلــى بلدانهــم ومواطــن خدمتهــم الجديــدة.

وتمنــى الجهــاز عيــد فطــر ســعيد للجميــع ،داعيــا الجمهــور اإلبــاغ عن ايــة مالحظات
علــى المنتجــات الغذائيــة او ممارســات التحضيــر الخاطئــة عبــر مركــز اتصــال حكومــة
أبوظبــي  ،800555وتجــب الشــراء مــن مصــادر غيــر مرخصة.
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أخبار الجهاز
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يمدد ساعات
عمله في ميناء خليفة بأبوظبي

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يضبط  1.5طن
أدوية بيطرية مجهولة المصدر

أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عــن تمديــد ســاعات العمــل لمكاتبــه فــي
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 إقليميًا وعالميًا كأحد أهم المراكز
التجاريــة فــي الشــرق األوســط.
وأكــد المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحــدث الرســمي باســم الجهــاز أن أوقــات
ـاء كل
العمــل الجديــدة تمتــد مــن الســاعة الســابعة صباحــً إلــى الحاديــة عشــرة مسـ ً
يوم وخالل 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  131ألــف طــن ،محققــة نســبة تناهــز  %57مــن إجمالــي الــواردات
الغذائيــة عبــر المنافــذ البحريــة إلمــارة أبوظبــي ،األمــر الــذي دفــع الجهــاز لتكثيــف
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 اســتراتيجيًا مهمــً للمنطقــة ومحطــة عبــور
مالييــن 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 خالل الكشــف الســريع على الشــحنات الغذائية والتأكد من مدى
مطابقتهــا مــع المواصفــات المعمــول بهــا وســامتها لالســتهالك.
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.

أعلــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة عــن ضبطــه نحــو  1.5طــن 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
العمرانــي والبلديــات ومركــز إدارة النفايــات تدويــر.
وتفصيـ ً
ا بيــن المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي المتحدث الرســمي باســم الجهــاز أنه
ومــن خــال التواصل الدائم بين جهاز أبوظبــي للرقابة الغذائية ووزارة التغير المناخي
والبيئــة ،أفــادت الــوزارة الجهــاز بتقديــم أحــد وكالء األدويــة البيطريــة والمتواجــد
بمدينــة العيــن بالغــا بوجــود بعــض األدويــة البيطريــة التــي تنــدرج تحــت وكالتــه يتــم
ـد مخالفــً للتشــريعات والقوانيــن
تداولهــا مــن مصــدر آخــر مجهــول الهويــة ،ممــا يُعـ ّ
ذات العالقــة والتــي مــن ضمنهــا نظــام التتبــع واالســترداد ،ويجعــل األدويــة عُ رضــة
لظــروف التــداول غيــر الصحيــة ويؤثــر ســلبًا علــى صالحيتهــا وجودتهــا.
وأضــاف القاســمي أنــه وفــور تلقــي البــاغ تــم التواصــل مباشــرة مــع مقــدم البــاغ
لجمــع المعلومــات الكافيــة وتم التنســيق مع الجهــات ذات الصلة واتخــاذ اإلجراءات
المناســبة للتحقــق مــن المخالفــة وضبطهــا ،وتــم التوجــه إلــى موقــع المخالفــة
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
وممارســة نشــاط تجــارة أدويــة بيطريــة دون ترخيــص) ومحضــر حجــز (حوالــي 1.5
طــن) مــن ِقبــل الطبيــب البيطــري التابــع للجهــاز ،إضافــة إلــى تحريــر مخالفــة مــن
ِقبــل مفتــش بلديــة العيــن لســائق الســيارة كبائــع متجــول ،وتابــع مفتشــو الــوزارة
عمليــات الضبــط الحجــز والمخالفــة.
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فعاليات
ورشــة تدريبيــة لمختصــي جهــاز الرقابــة البيطريــة
والنباتيــة الروســي لتعريفهــم بالتشــريعات
اإلماراتيــة
قــام الجهــاز بتقديــم التدريــب لمختصيــن مــن الجهــاز الفيدرالــي
للرقابــة البيطريــة والنباتيــة الروســي مــن خــال ورشــة عمــل
تدريبيــة عقدتهــا وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة فــي دبــي بتاريــخ
 14مايــو وقــد اســتعرض اخصائــي تحليــل المخاطــر د .فــادي
الناطــور مقدمــة حــول جهــاز ابوظبــي للرقابــة الغذائيــة ووخطتــه
االســتراتيجية كمــا شــمل العــرض شــرحا حــول سياســات الجهــاز
ذات العالقــة ذات العالقــة باألغذيــة المســتوردة حيــث أشــار ان
مــن سياســات الجهــاز تســهيل التجــارة والمحافظــة علــى صحــة
وســامة األغذيــة باالســتناد الــى الــى األســس العلميــة الحديثــة
كمــا قــدم الناطــور توضيحــا تفصيليــا حــول نظــام التفتيــش
المبنــي علــى درجــة الخطــورة للرقابــة علــى األغذيــة المســتوردة
والتشــريعات ذات العالقــة وكيفيــة تعامــل الجهــاز مــع االرســاليات
الــواردة ومــا يقدمــه الجهــاز مــن امتيــازات للمســتوردين .

مبادرة معايدة عيد الفطر
تبــادل ســعادة ســعيد البحــري العامــري مديــر عــام الجهــاز
والموظفيــن تهانــي عيــد الفطــر المبــارك فــي فــرع الجهــاز بمدينــة
أبوظبــي ،وقــام كبــار الموظفيــن باســتقبال وتبــادل التهانــي مــع
الموظفيــن فــي فرعــي الظفــرة والعيــن.

الجهــاز يشــارك فــي حملــة مكافحــة آفــات
الصحــة العامــة التــي تنظمهــا تدويــر.
ورشة عمل للتعريف والتدريب على الدليل اإلرشادي
بشأن نقل الحيوانات المنتجة للغذاء بإمارة أبوظبي.
نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة يــوم األربعــاء  9مايــو 2018
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
وزيــادة مســتوى الوعــي لديهــم بالشــروط والضوابــط الواجــب
اتباعهــا عنــد نقــل الحيوانــات المنتجــة للغــذاء مــن أجــل تعزيــز
الممارســات الســليمة التــي تتعلــق بممارســات الرفــق بالحيــوان.

زيارة الى مستشفى دبي للجمال إلطالع على
الخدمات العالجية لإلبل.
قــام وفــد مــن جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة متمثــ ً
ا بقطــاع
للجمــال ،لالطــاع علــى
الثــروة الحيوانيــة بزيــارة لمستشــفى دبــي ِ
أفضــل الممارســات فــي مجــال الخدمــات العالجيــة والتحصيــن
المقدمــة لإلبــل وتبــادل الخبــرات فــي مجــال صحــة الحيــوان.

حفل تكريم للعمال في مستشفى الوثبة البيطري
بالتزامن مع يوم زايد للعمل اإلنساني
بالتزامــن مــع يــوم زايــد للعمــل اإلنســاني ،نظمنــا حفــ ً
ا تكريمــً
للعمــال فــي مستشــفى الوثبــة البيطــري بحضــور راشــد المنصــوري
المديــر التنفيــذي لقطــاع الثــروة الحيوانيــة باإلنابــة والدكتــورة
ســامة المهيــري مديــر إدارة المختبــرات البيطريــة وعــدد مــن
الموظفيــن ،وتأتــي هــذه الفعاليــة ضمــن مبــادرات وأنشــطة الجهــاز
المجتمعيــة التــي ينفذهــا ممثــا ببرنامــج الخدمــة المجتمعيــة
«عــون» فــي عــام زايــد.

تختــص الحملــة فــي مكافحــة الحــد مــن انتشــار وتكاثــر البعــوض،
وذلــك مــن خــال حملــة زيــارات ميدانيــة لتوعيــة المزارعيــن بمخاطــر
الحشــرة ،وطــرق الوقايــة منهــا باإلضافــة إلــى الجانــب التوعــوي عبــر
وســائل االعــام االجتماعــي.

إفطار جماعي لقطاع الثروة الحيوانية ضمن أنشطة
الجهاز المجتمعية.
ســعيًا لتعزيــز روح الفريــق وتدعيــم أواصــر المحبــة واأللفــة بيــن
الموظفيــن واإلدارة العليــا ،نظــم قطــاع الثــروة الحيوانيــة إفطــارًا
جماعيــً بحضــور ســعادة مديــر عــام الجهــاز والمديــر التنفيــذي
للقطــاع وعــدد مــن الموظفيــن وتأتــي هــذه الفعاليــة ضمــن
مبــادرات وأنشــطة الجهــاز المجتمعيــة التــي ينفذهــا ممثـ ً
ا ببرنامــج
الخدمــة المجتمعيــة «عــون» فــي عــام زايــد.

مشاركة موظفي الجهاز في حملة «أطعم تؤجر»
خالل شهر رمضان المبارك.
جانــب مــن مشــاركة موظفــي جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة
فــي حملــة «أطعــم تؤجــر» والتــي ينظمهــا فريــق «أبشــر يــا وطــن»
التطوعــي ،وذلــك مــن خــال توزيــع وجبــات اإلفطــار علــى راكبــي
الســيارات فــي الشــوارع والطرقــات فتــرة مــا قبــل اإلفطــار ،وتأتــي
هــذه الفعاليــة ضمــن فعاليــات الخدمــة المجتمعيــة التــي ينظمهــا
برنامــج عــون .بالجهــاز.
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اجتماع الدول األعضاء في شبكة الشرق األوسط
لإلبل في اإلجتماع السنوي للمنظمة العالمية
للصحة الحيوانية في باريس.

محمد بن زايد يستقبل مديري المؤسسات
الحكومية في أبوظبي.
محمــد بــن زايــد يســتقبل مديــري المؤسســات والهيئــات الحكوميــة

اجتمــاع الــدول األعضــاء فــي شــبكة الشــرق األوســط لإلبــل

فــي أبوظبــي ويتبــادل معهــم التهانــي بمناســبة شــهر رمضــان

كامينــت علــى هامــش االجتمــاع الســنوي للمنظمــة العالميــة

المبــارك.

للصحــة الحيوانيــة فــي باريــس ،لمناقشــة التحضيــرات لالجتمــاع
الســنوي للشــبكة والمتوقــع عقــده بأبوظبــي فــي الربــع األخيــر
مــن العــام الجــاري بحضــور الــدول االعضــاء.

الجهاز يشارك في اإلجتماع السنوي للمنظمة
العالمية للصحة الحيوانية في باريس
يشــارك جهــاز بوظبــي للرقابــة الغذائيــة فــي االجتمــاع الســنوي
للمنظمــة العالميــة للصحــة الحيوانيــة والمنعقــد فــي باريــس خــال
الفتــرة مــن  20إلــى  25مايــو  ،2018ويضــم الوفــد راشــد المنصــوري
المديــر التنفيــذي لقطــاع الثــروة الحيوانيــة باإلنابــة و د.ســامة
المهيري مدير إدارة المختبرات البيطرية وســيف األشــخري مدير إدارة
صحــة الحيــوان.

فعالية يوم في الميدان
مهرجان ليوا للرطب
مساء
( 28 – 18يوليو  )2018من الساعة  4عصرًا ولغاية الساعة 10
ً

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  4ساعات 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
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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 توفر خدمات اعالمية في العالم
( شركة فيس بوك) ال تنتج اي ماده إعالمية .
هل برأيكم الحكومة التقليدية تصلح وتتماشى مع هذا العصر؟
سؤال محمد بن راشد (هل تشيخ الحومات والدول وتتأخر مع مرور الزمن؟)
الجواب:
نعــم الحكومــات تشــيخ وتشــيخ معهــا دولهــا وشــعوبها ايضــً وتتراجــع اهميتــه،
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)

اكبر شركة لتأجير التاكسي في العالم ( )UBERال تملك تاكسي واحد

أمثله على االبتكار:
كبــر شــركة توفــر خدمــات فندقيــة فــي العالــم ( )Air bnbال تملــك غرفــة فندقيــة
واحدة.

صــر كــوداك :تأسســت عــام
 1892كانــت توفــر كاميــرات
وافــام وكانــت مــن اكبــر
العالمــات فــي العالــم وتملــك
اكبــر عــدد مــن الموظفيــن
ولكنهــا لــم تســتطع مواكبــة
التطــور واالبتــكار فأعلنــت
افالســها عــام 2011

عصــر االنســتقرام :تقــوم
شــركة اســتقرام بمشــاركة
النــاس لصورهــم حــول العالم
وفــي عــام  2012كانــت
انســتقرام تملــك  10موظفيــن
وبيعــت بقيمــة مليــار دوالر
مؤسساســتنا
فهــل
الحكوميــة اليــوم تعيــش
فــي عصــر كــوداك ام عصــر
ا نســتقر ا م ؟

المواطن اختار عصر انستقرام فهو اليوم ( متصل ،مشارك ،مطلع ،صاحب قرار)
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مزايا ومحاذير التحلية
بسكر «الفركتوز» بدال من
السكر المعتاد «السكروز»

د .يوســف طوالبــه أخصائــي تحليــل
مخاطــر غذائيــة
تختلــف عمليــة أيــض وتمثيــل  Metabolismســكر الفاكهــة األحــادي  Fructoseعــن
أيض وتمثيل ســكر القصب الثنائي  Sucroseفي جســم االنســان ،أي أن مســلك كل
منهمــا مختلــف واألفضليــة لســكر الفاكهــة  Fructoseنظــرا» ألنــه ال يرفــع تركيــز
الجلوكــوز  Glucoseوهــو الســكر الموجــود فــي الدم بنفس القدر والســرعة كما هو
الحــال عنــد أيــض وتمثيــل ســكر القصــب  ،Sucroseالــذي يتكــون مــن ارتبــاط جزئيــن
مــن الســكريات األحاديــة «الجلوكــو  Glucoseوالفركتــوز  »Fructoseأي أن ســكر
الجلوكــوز Glucoseالموجــود فــي الــدم يشــكل مــا نســبته  % 50مــن ســكر القصــب
 Sucroseوبالتالــي فانــه يحصــل ارتفــاع ســريع للســكر الموجــود فــي الــدم Glucose
عنــد هضــم وتمثيــل ســكر القصــب الثنائــي Sucrose
محاذيــر «محــددات» اســتخدام ســكر الفاكهــة  Fructoseبــدال مــن ســكر القصــب
 Sucroseفــي التحليــه
ازداد فــي األونــه ااألخيره الحديث عن اســتخدام ســكر الفاكهــة « الفركتوز Fructose
« فــي التحليــه كبديــل للســكر المتعــارف عليــه «ســكر القصــب أو البنجــر ،الســكروز
 ،« Sucroseلــذا 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  Fructoseبــدال مــن ســكر القصــب  scuroseفــي
التحليــه
يعطــي اســتهالك الغــرام الواحــد مــن ســكر الفاكهــة  Fructoseأحســاس بالطعــم
الحلــو أكثــر منــه فــي حالــة اســتهالك الغــرام الواحــد مــن ســكر القصــب  sucroseلذا
فانه لالحســاس بدرجة الحالوة المرغوبة فاننا نضيف كمية أقل من ســكر الفاكهة
 Fructoseالــى كــوب الشــاي أو القهــوة مثــا» ونحصــل علــى نفــس الطعــم الحلــو
المرغــوب ،أي أننــا نأخــذ مســببات ســمنه «طاقــة» أقــل ،نظرا» ألننــا أضفنا كمية ســكر
فاكهــة  Fructoseأقــل مــع العلــم أن كل غرام من ســكر الفاكهة  Fructoseأو ســكر
القصــب  sucroseيعطــي  4ســعرات حراريــة ،وعليــه ينصــح بابــدال ســكر القصــب
Sucroseبســكر الفاكهــة  Fructoseخاصــة لألطفــال ومرضــى الســكر واألشــخاص
الذيــن يرغبــون بضبــط وتخفيــض أوزانهــم ،بــل يفضــل اســتخدامه مــن قبــل الجميــع
باســتثناء الذيــن يعانــون مــن أمــراض قلبيــة الذيــن ال ينصــح باســتخدامهم لســكر

 ال ينصــح مرضــى القلــب وتصلــب الشــرايين باســتبدال ســكر القصب  Sucroseبســكرالفاكهــة  Fructoseفــي التحليــه ،وذلــك ألنــه يتــم أيــض وتمثيــل ســكر الفاكهــة في
الكبــد ،ممــا ينجــم عنــه قيــام الكبــد بافــراز بعــض الدهنيــات الثالثيــة نتيجــة لعمليــة
األيض تلك ،وهذا ال يناســب مرضى القلب وتصلب الشــرايين كما أن الزيادة المفرطة
الفــراز الدهــون الثالثيــة فــي الكبــد يســاهم فــي مــا يســمى الكبــد الدهنــي غيــر
الكحولــي ،أمــا ســكر القصــب الثنائــي Sucroseفانه يتحلل بواســطة إنزيم الســكريز
المعــوي ويتــم أيضــه وتمثيلــه مــن خــال الجهــاز الهضمــي وكمــا هــو مبيــن أعاله.
 ال ينصــح باســتخدام ســكر الفاكهــة  Fructoseفــي المخبــوزات أو المنتجــات التــيتتعــرض لدرجــة حــرارة مرتفعــة عنــد اعدادهــا وذلــك ألن ســكر الفاكهــة Fructose
يحتــرق علــى درجــات حــرارة أقــل منــه فــي حالــة ســكر القصــب  Sucroseلــذا فــان
اســتخدام ســكر الفاكهــة  Fructoseفــي تلــك المنتجــات يتســبب فــي اضفــاء
الطعــم المحــروق  Burning or after taste sensationعلــى تلــك المنتجــات
ختامــا تجــدر االشــارة الــى أن ســكر الفاكهــة  Fructoseيظهــر أو يبــاع علــى شــكل
مكعبــات بيضــاء أيضا لكنها أكثر نعومة من ســكر القصــب  Sucroseكما أن حبيباته
تتكتــل بســرعه «تلتصــق ببعضهــا البعــض» أكثــر منــه فــي حالــة ســكر القصــب
 Sucroseوذلــك بســبب احتــواءه علــى نســبة رطوبــة  Moistureمرتفعــة نســبيا.

الفاكهــة  Fructoseكبديــل لســكر القصــب  Sucroseنظــرا لمــا هــو موضــح أدنــاه.
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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 لالستهالك اآلدمي وال يصيـب هـذا النـوع مـن العنكبــوت اشــجار الفاكهة
والمحاصيــــل الحقليــــة التــــي تنمــــو بيــــن أشــــجار النخيــل.
االسم الشائعthe old world mite date :
االسم المحلي :الغبير أو حلم الغبار
أعراض اإلصابة والضرر االقتصادي:

أربعـه ازواج مـن الرجل تتغـذى لمـده () 4-1يـوم 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 ( ) 14-12يومـــا
صيفـــا و  ً 50يومـــا بالشـــتاء ولهـــذا الحلـــم حوالــي ( 12-8جيــــا ) 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
باللــون األحمــر ،شــكل ( )2وتمتــد هــذه المنطقــة إلــى األســفل ،شــكل ( )3وتــؤدي
اإلصابــة إلــى تغيــر ألوان الثمار ،وصغر حجمها ،شــكل ( ،)4وتتغير أشــكالها ،وينخفض
محتواهــا مــن الســكريات ،ويتغيــر طعمهــا ونكهتهــا ،وتتشــقق الثمــار ،وتفقــد
أنســجتها معظــم رطوبتهــا وتتحــول إلــى أنســجة متخشــبة ومتفلنــة ،شــكل ()5
فتقــل قيمتهــا التســويقية.

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
مــع الثمــــار المتســاقطة.

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 ( )6ثم تمتد
لتغلــف أجــزاء مــن العــذق ،شــكل ( )7وتغلــف العــذق كامــ ً
ا فــي حــاالت اإلصابــة
الشــديدة ،شــكل ( ،)8ويمكــن مالحظــة األطــوار المتحركــة بســهولة ،وهــي تتحــرك
تحــت الشــبكة الحريرية.
يســاعد وجــود الشــبكة الحريريــة علــى تراكــم الغبــار واألتربــة ،شــكل ( )9وجلــود
االنســاخ والكائنــات الحيــة ،الموجودة في الغبار ،وتتكاثر هــذه الكائنات ،على األجزاء
المصابــة ،وتســبب أضــرارًا إضافيــة علــى النبــات .تتفــاوت شــدة اإلصابــة علــى العــذوق
المختلفــة علــى الشــجرة الواحــدة ،شــكل ( )10ال بــل علــى العــذق الواحــد ،وعلــى
الشــمروخ الواحــد ،شــكل ( .)11تنتقــل األطــوار المتحركة لحلــم الغبار ،الثمــار المصابة
بعــد جفافهــا وتهاجــم العــذوق والســعف والخــوص ،والثمــار التي لم تنضــج نتيجة
عــدم التلقيــح (الشــيص) ،شــكل ( )12المتصــاص 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

والحلــــم آفــــة صغيــرة الحجــم يصعــب رؤيتــه بالعيــــن المجــردة وينتشــر بالريــاح
أو بأرجــل الزنابيــــر والحشــــرات األخــرى التــــي تالمــس 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 (  0,3-0,2مـــم ) يصعـــب رؤيتهـا بالعيـــن المجردة
إال مـــن خـــال النســـيج العنكبوتـــي الـــذي يكونـــه وفـــي نهايــة الربيــــع تتــــرواج اإلنــاث
والذكــــور بهــــذه اآلفة ثــــم تضــــع األنثى ( ) 100-50بيضــــه علــــى الشــــماريخ والثمــار
واألوراق وتمــــوت اإلناث بعــــد اتمــــام وضــع البيــض ثــم يفقــس البيــض ( 3-2أيــام )
إلــى يرقــات خضــراء فاتحــه بيضــة الشــكل ( 0,15مــم) لهــا األرجل تتغــذى لمــدة
يــــوم واحــــد تقريبـــا ثـــم تنســـلخ الـــى طـــور الحورية األولى وهـي صفـــراء اللـون لهـا

الشكل ( )2تلون ثمار التمر باللون األحمر نتيجة اإلصابة بعنكبوت الغبار
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الشكل ( )3امتداد تلون ثمار التمر باللون األحمر نتيجة اإلصابة بعنكبوت الغبار

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

الشكل ( )4تغير لون ثمار التمر وصغر حجمها نتيجة اإلصابة بعنكبوت الغبار

الشكل ( )8شبكة حريرية لعنكبوت الغبار تحيط بمعظم العذق
المكافحة المتكاملة:
أ  -العناية بالخدمة الزراعية ألشجار النخيل والتي تشمل:
 .1الزراعة على مسافات مناسبه وتسمح بالتهوية الجيدة وبدخول
الضوء وحراره الشمس التي تقتل الكثير من أفراد الحلم.
 .2إزالة العراجين القديمة وبقايا األغاريض الزهرية والجريد القديم والليف.
 .3جمــع ثمــار البلــح الموجــودة فــي ابــاط الســعف أو الثمــار الســاقطة علــى األرض
وداخــل الخلفــات والتي يســقط معها الحلــم وحرقها.
 .4إزالة الحشائش حيث تقضي هذه اآلفة فترة الخريف والشتاء عليها.
 .5العناية بنظافة المزرعة ومكافحة الحشرات.

الشكل ( )5تشقق وتخشب ثمار التمر نتيجة اإلصابة الشديدة بحلم الغبار

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
وســــيطة غالبــــا مــا تجدهــا فــــي مخلفــــات المزرعــــة أو فــــي األوراق واألغصــان
القديمــــة الناتجــــة مــــن الســــقوط أو التقليــــم والمتروكــــة بيــــن األشــجار أو فــــي
حــــواف المزرعــــة أو الثمــــار الساقطة المتعفنــــة أو األعشــــاب الكثيفــــة لــــذا فــــان
نظافــــة المزرعــــة مــــن هــــذه المهمــــات يفــــوت الفرصــــة علــــى هــــذه اآلفــات
ويقطــع دورة حياتهــا ويمنــع ظهورهـا فـي الموسـم المقبـل  -بـإذن اهلل  -ويوفـر
عليـــك اســـتخدام المبيــــدات الباهظــــة الثمــــن .

الشكل ( )6شبكة حريرية لعنكبوت الغبار تربط بعض ثمار التمر مع بعضها
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مسؤول إدارة العقود
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اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺜﻨﺎء

رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺜﻨﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،واﻟﺘﻲ أﺛﻨﺖ ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻨﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ
أﺳﻤﺎﺋﻬﻢ أدﻧﺎه ﻟﺘﻤﻴﺰﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ وإﺳﻌﺎد اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

•
•
•
•
•
•
•
•

ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪﻟﻲ 2
ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﻴﺮي
ﻫﻼل زاﻳﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮري
ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻫﻼل اﻟﻜﻌﺒﻲ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎدي 2
أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺼﻌﺒﻲ
ﻋﻔﺮا ﺟﻤﻌﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮي
أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺤﻤﺎدي

ﻣﻊ ﺗﻤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﺑﺪوام اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺘﻤﻴﺰ
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إحصائيات التوعية
(خطة االتصال
الشاملة)

أبحاث وتطوير

ت التواصل المؤسسي (حسب القطاعات)
4

4

25
أبحاث وتطوير

مؤشرات التواصل المؤسسي (حسب القطاعات)

47

42

4

12 42

15

47

10

118

7% 14

34%
5%

40%
5%

37%
40%

60
15

4% 17%
2%
2%

37%

أبحاث وتطوير

75%

75%

25%

7%
95%
14%
34%

14%
34%
مؤسسية عامة

7%

4% 6%
15%
40%

26

25%

4% 6%
15%
75%

5%

40%
زراعية

5%

غذائية

13

13

88

95%

54
54

15

318/186

19

4% 17%
2%
2%

460

5

10

1182

4

25

النصف األول

19

غذائية

حيوانية

5

أنشطة
318/186

10

10

7% 14%

زراعية
مؤسسية عامة
30%
20%
50%

 4أنشطة 25
النصف األول

12

15

زراعية
مؤسسية عامة
30%
20%
50%

25

غذائية

حيوانية

حيوانية

75%

26

8%
19%
8%

65%

8%
19%
8%
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