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فندق  في  والبيئة،  المناخي  التغير  وزير  الزيودي  أحمد  ثاني  الدكتور  معالي  افتتح 
ويستن بأبوظبي، فعاليات االجتماع الثالث للجنة التوجيهية لشبكة الشرق األوسط 
 OIE لإلبل )كامينيت(، والندوة اإلقليمية الثانية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية
أبوظبي  جهاز  استضافها  التي  البيطرية،  الوطنية  للمختبرات  االتصال  لمنسقي 
للرقابة الغذائية خالل الفترة 7-11 أكتوبر الجاري، بحضور سعادة غازي يحيى المدير 
وسعادة  المنظمة،  وممثلي   )OIE( الحيوانية  للصحة  العالمية  للمنظمة  اإلقليمي 
سعيد البحري سالم العامري مدير عام الجهاز، إلى جانب عدد من ممثلي الدول 
األعضاء في الشبكة، ونخبة من خبراء علم األوبئة والمختصين في المختبرات وفي 
تربية اإلبل لوضع خطة عمل مشتركة وفق أفضل المعايير العالمية للسيطرة على 
أمراض اإلبل في منطقة الشرق األوسط والدول المجاورة والحد من تأثيراتها على 

صحة وسالمة اإلنسان.

وقال معالي ثاني الزيودي في كلمة افتتح بها فعاليات االجتماع: » إن ما تمثله اإلبل 
من موروٍث ثقافي واجتماعي في الدول العربية بشكل عام وفي منطقة الخليج 

العربي على وجه الخصوص، وباعتبارها مساهمًا كبيرًا في  قطاع الثروة الحيوانية 
جميعًا  علينا  يحتم  واالقتصادية،  الغذائية  منظومتها  من   وجزءًا  المنطقة  في 
االختصاص  أهل  من  والكفاءات  الخبراء  من  نخبة  تجمع  مظلة  إيجاد  على  العمل 
من القطاعين الحكومي والخاص، تعنى بالحفاظ على صحة اإلبل وتنميتها، وتكون 
مرجعًا علميًا للمهتمين والباحثين في هذا المجال، لتبادل الخبرات والتجارب وإثراء 
الحقل المعرفي الخاص بأمراض اإلبل وسبل الوقاية منها، خاصة في ظل ظهور 
أمراض جديدة تصيب فصيلة المجترات لم يسبق تصنيفها كأمراض مشتركة بين 

اإلنسان والحيوان«.
  

وأشاد بجهود الدول المشاركة  التي أثمرت بإنشاء شبكة متخصصة باإلبل تضمن 
األعضاء  الدول  في  الوطنية  والسلطات  الدولية  المنظمات  بين  الفعال  التنسيق 
وتعزيز  الناشئة،  األمراض  ذلك  في  بما  اإلبل  أمراض  ومكافحة  مراقبة  مجال  في 
والمختبرات  والمراكز  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  المؤسسات  بين  التعاون  أطر 
المرجعية لبناء القدرات وتبادل الخبرات، إضافة إلى المساهمة في تطوير وتوحيد 

أشاد بإنجازات إمارة أبوظبي في مجال األمن الحيوي
ثاني الزيودي يفتتح اجتماع اللجنة التوجيهية لشبكة الشرق األوسط لإلبل في أبوظبي
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قطاع  فريق  يلتقي  العامري  البحري  سعيد 
الثروة الحيوانية

للرقابة  أبوظبي  جهاز  عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  التقى 
بحضور  الحيوانية،  الثروة  قطاع  عمل  فرق   2018 اكتوبر   30 الثالثاء  يوم  الغذائية 
وراشد  المؤسسية  الخدمات  لقطاع  التنفيذي  المدير  النعيمي  سعيد  محمد 
اإلدارات  ومديري  باإلنابة  الحيوانية  الثروة  لقطاع  التنفيذي  المدير  المنصوري  محمد 
واألقسام بالقطاع، وذلك بهدف التعرف على تحديات اإلدارات المختلفة والوقوف 
على أهم اإلنجازات التي تم تحقيقها خالل الفترة الماضية، وبحث فرص التطوير 
والتحسين في عمليات الجهاز بما يتعلق بمهام عمل القطاع بما يحقق مفهوم 

ريادة األعمال واستمراريتها.

بجهودهم  مشيدًا  الحضور  بكافة  اللقاء  بداية  في  العام  المدير  سعادة  ورحب 
ومؤكدًا الدعم الكبير الذي يتلقاه الجهاز من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
ألهمية  الفتًا  اإلدارة،  مجلس  رئيس  الرئاسة  شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
العنصر البشري في حكومة أبوظبي بشكل عام وفي الجهاز بالتحديد، واستعرض 
معهم الهدف من عقد اللقاءات المفتوحة في بحث تطوير منهجية العمل التي 
يتم ممارستها في أقسام وإدارات وقطاعات الجهاز وذلك بما ينسجم مع قرارات 

وتطلعات الحكومة الرشيدة، ومناقشة األعمال والتحديات التي تواجه المؤسسة.
بكافة  المؤسسة  أفراد  من  فرد  كل  معرفة  أهمية  اللقاء  خالل  سعادته  وأكد 
يليق  بما  الواحد  الفريق  بروح  والعمل  بينهم  فيما  والتعاون  العمل  مستجدات 
على  الموظفين  تشجيع  وضرورة  متكاملة،  منظومة  يمثل  الذي  الجهاز  بمكانة 
تقديم األفكار والمقترحات عبر مختلف القنوات مثل adfca2020 والتواصل المباشر 
مع اإلدارة التنفيذية لوضع أفكار تساهم في تنمية قطاع الثروة الحيوانية وتقديم 
البناء  والتفاعل  العالقة  وأصحاب  الحيوانية  الثروة  لمربي  والدعم  الخدمات  افضل 
أن  مؤكدًا  تطلعاتهم،  تحقيق  نحو  والسعي  الجهاز  وخارج  داخل  الشركاء  مع 

التعامل والتواصل المباشر وجه لوجه من أفضل وسائل التواصل. 

وحث سعادته على توظيف المبادرة واالبتكار في منهجية العمل لزيادة اإلنتاجية 
مالية،  تحديات  بأي  والكفاءة  الجودة  عناصر  تأثر  عدم  وضمان  التكاليف،  وخفض 
التخصصية  والمعارض  المؤتمرات  وحضور  التدريبية  البرامج  لتقديم  والسعي 
مع  والتعاون  الخاص  القطاع  لتنمية  العمل  ضرورة  سعادته  وبين  المعرفة  لتنمية 
هذه المنظومة االقتصادية حسب التوجهات الحكومية من أجل خدمة المواطن 

بأفضل صورة ممكنة.

وتوجه سعادته بالشكر والتقدير لفريق عمل إدارة المختبرات البيطرية العتماد أحد 
الفتًا  الحيوانية،  الثروة  أمراض  بعض  إدارة  في  مرجعي  كمختبر  الجهاز  مختبرات 
ضرورة تبني ثقافة تصدير المعرفة وتبادلها من خالل جعل مختبرات الجهاز وجهة 

مرجعية لعقد المقارنات المعيارية سواء مع المختبرات الحكومية أو الخاصة.

والتحليل  والتخطيط  الموازنات  إعداد  مهارات  تطوير  أهمية  إلى  سعادته  وأشار 
للجهات  ورفعها  المطلوبة  الموازنات  تقدير  بأهمية  وأفاد  الموظفين  لدى  المالي 

المعنية لضمان الحفاظ على جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.

وجدد سعادته تأكيده على ضرورة تواجد قيادات الجهاز في الميدان لالطالع على 
التحديات ورسم صورة واضحة للواقع تسهم في مساعدتهم على رسم خطط 

عمل قويمة وفعالة وتفادي العديد من الجوانب والمنحنيات السلبية.

أخبار الجهاز

العالمية  واإلجراءات  للمعايير  وفقا  الرئيسية  اإلبل  أمراض  تشخيص  طرق  واعتماد 
للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، األمر الذي سيشجع الباحثين على إنتاج مزيٍد 
بين  المشتركة  والمخاطر  اإلبل،  تربية  وممارسات  بأمراض  المتعلقة  الدراسات  من 

الحيوان واإلنسان والبيئة، وتعظيم دورنا في تصدير المعرفة إلى العالم أجمع.

الجهود  مواصلة  إلى  نتطلع  العلمي  الملتقى  هذا  خالل  من  »إننا  معاليه  وأضاف 
في تعزيز وتطوير القدرات العلمية والفنية في علم األوبئة وتشخيص أمراض اإلبل 
من خالل تطوير آليات تبادل المعلومات بشأن أمراض اإلبل وفهم وبائيتها وإجراء 
مع  الدولية  المنظمات  قبل  من  والتنسيق  الدعم  وتسهيل  المشتركة،  الدراسات 
بما  اإلبل  أمراض  مكافحة  بشأن  األعضاء  الدول  في  العالقة  ذات  الوطنية  الجهات 
واإلقليمية  الوطنية  المؤسسات  بين  التعاون  وتسهيل  الناشئة،  األمراض  ذلك  في 
والدولية والمختبرات والمراكز المرجعية ، والمساهمة في تطوير وتوحيد واعتماد 
العالمية  المنظمة  وإجراءات  لمعايير  وفقًا  الرئيسية  اإلبل  ألمراض  مرجعية  طرق 
للصحة الحيوانية، إلى جانب تشجيع الدراسات واألبحاث المتعلقة بممارسات التربية 
والعوامل التي تشكل مصدرًا للخطورة في انتشار األمراض وانتقالها بين الحيوان 

واإلنسان«.

وهنأ الزيودي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلنجازهم الجديد المتمثل في اعتماد 
لألمراض  الوطني  المستوى  على  مرجعي  كمختبٍر  لهم  التابع  البيطري  المختبر 
الحيوانية، معتبرًا ذلك إضافة جديدة لسجل اإلنجازات التي حققتها إمارة أبوظبي 

في مجال األمن الحيوي.

من جانبه أكد غازي يحيى أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تواصل جهودها 
في  بمسؤولياتهم  المعرفة  لتعزيز  المختبرات  ارتباط  ضباط  وتأهيل  القدرات  لبناء 
عملية وضع المعايير وتطبيقها، حيث أطلقت المنظمة برنامًجا عالمًيا لبناء القدرات 
لمندوبي الدول األعضاء في المنظمة وضباط االتصال من المختبرات الوطنية بهدف 
يتعلق  فيما  الدول  بين  إجراءاتها  وتوحيد  المختبرات  ومسؤوليات  بمهام  التعريف 

بمتطلبات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية. 

يتم  التي  نوعها  من  األولى  تعد  الفعالية  لهذه  المصاحبة  الندوة  أن  إلى  وأشار 
مختبرات  لدى  المعرفة  زيادة  بهدف  العربي،  الخليج  منطقة  في  تنظيمها 
تعزيز  خالل  من  الحيوانية  الصحة  العالمية  للمنظمة  الدولية  بالمعايير  المنطقة 
ثقافة السالمة والجودة في المختبرات، الفتًا إلى أن الندوة تتضمن مجموعة من 
إدارة  ونظم  البيولوجية،  المخاطر  وتحليل  العينات،  كنقل  المتخصصة  المواضيع 

الجودة، ودور نقاط االتصال الوطنية وغيرها من المواضيع الهامة ذات الصلة.

شبكة  في  األعضاء  الدول  تمكين  شأنه  من  الندوة  هذه  أهداف  تحقيق  إن  وقال » 
العالمية  المعايير  وفق  األمراض  تقصي  عمليات  إجراء  من  لإلبل  األوسط  الشرق 
ومقترحات  بخطط  والخروج  وتحليلها  واختبارها  ونقلها  وتخزينها  العينات  وإدارة 
مستقبلية ودراسات وأبحاث مشتركة، إلى جانب تصميم برنامج إقليمي للتقصي 
للبيانات  تحليل  وإجراء  الرئيسية،  اإلبل  أمراض  انتشار  مدى  لتحديد  بلد  لكل  الوبائي 

الوبائية باستخدام األدوات التقنية الحديثة«.

بهدف  المنطقة  دول  بعضوية  إنشاؤها  تم  قد  كامينيت  شبكة  أن  بالذكر  الجدير 
المنطقة  دول  بين  التعاون  وتعزيز  اإلبل  أمراض  مجال  في  القدرات  وتعزيز  تطوير 
لمكافحة هذه األمراض لتطوير قطاع تربية اإلبل، بدأت وقد عقدت مؤخرًا اجتماعًا 
شبه إقليمي  خالل الفترة 14-16 فبراير لعام 2016 في العاصمة أبو ظبي، بمشاركة 
الدول  من  وعدد  والزراعة  األغذية  ومنظمة  الحيوانية  للصحة  العالمية  المنظمة 
األعضاء في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية الشبكة والتوصية بإنشاء شبكة 

إقليمية متخصصة في أمراض اإلبل )كامينيت(.
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استعرض أبرز المشاركات واالبتكارات الخاصة بمجال التصنيع الغذائي

وفد من »أبوظبي للرقابة الغذائية« يزور 
معرض سيال بباريس

البحري  سعيد  سعادة  برئاسة  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  من  رسمي  وفد  زار  
سالم العامري مدير عام الجهاز ومشاركة موزة سهيل المهيري المدير التنفيذي 
لقطاع السياسات واألنظمة وعدد من قيادات الجهاز، مؤخرًا، معرض سيال لألغذية 
في العاصمة الفرنسية باريس، والذي أقيم بالفترة 21-25  أكتوبر الجاري بمشاركة 
زائر  ألف   160 نحو  واستقطب  دولة   119 يمثلون  وشركة  عارض   7200 عن  يزيد  ما 
من 194 دولة حول العالم، لالطالع على أفضل الممارسات المطبقة في تنظيم 
مثل هذه المعارض الدولية، ولقاء عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وبعض 
الجهات الداعمة للمعرض، ودعوة الشركاء واللجنة المنظمة للمشاركة في نسخة 
المعرض التاسعة التي ستقام في أبوظبي في الفترة 10-12 ديسمبر المقبل ضمن 

فعاليات أسبوع أبوظبي للغذاء.

أبرز  على  خاللها  تعرف  العارضين  أجنحة  على  جولة  الزيارة  خالل  الوفد  وأجرى 
المقترحة  الحلول  وأهم  الغذائي،  التصنيع  بمجال  الخاصة  واالبتكارات  المشاركات 
لتعزيز  منها  االستفادة  وإمكانية  القطاع  هذا  تواجه  التي  التحديات  على  للتغلب 
الوسائل  أحدث  على  اّطالعه  جانب  إلى  الدولة،  في  الغذائي  األمن  منظومة 
قطاع  رفد  في  توظيفها  وسبل  الغذائية  الصناعات  في  المستخدمة  والتقنيات 
فرص  خلق  في  يسهم  بما  التنوع  من  بمزيد  أبوظبي  إمارة  في  الغذائي  االستثمار 
عمل جديدة والنهوض بحجم اإلنتاج الغذائي وتدعيم تنافسية االقتصاد الوطني 

وتعظيم جاذبيته لالستثمار العالمي.

زيادة  على  الجهاز  حرص  الجهاز  في  الفعاليات  مدير  محمد  جاسم  سعيد  وأكد 
المشاركة العالمية بمعرض سيال الشرق األوسط 2018، من خالل االلتقاء بعدد من 
االستثمار  بفرص  وتعريفهم  بباريس  المعرض  بنسخة  المشاركين  العارضين  كبار 
وجود  ظل  في  للمستثمر  اإلمارة  تقدمها  الذي  التفضيلية  والمزايا  أبوظبي  بإمارة 
ريادة  على  تشجع  ومتطورة  متكاملة  تشريعية  وبنية  متقدمة  خدمية  منظومة 
واالقتصادية  والسياسية  الجغرافية  المكانة  جانب  إلى  اإلمارة  في  األعمال  ونمو 
مصاف  في  تكون  أن  من  مكنتها  والتي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  المتميزة 

الدول المتقدمة في مجاالت تبني مفهوم االستثمار المستدام.

قطاع  تطوير  على  دائمة  بصفة  يحرص  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أن  وأضاف 
ودعم  استضافة  على  خاص  بشكل  والتركيز  أبوظبي،  إمارة  في  مستدام  غذائي 
اإلنتاج  عمليات  في  االبتكار  دور  لتفعيل  تهدف  التي  العالمية  الفعاليات  من  عدد 
إلى  الغذائية  السلسلة  مراحل  جميع  في  الغذاء  سالمة  على  والحفاظ  الغذائي 
قيادات  من  الكامل  الدعم  وتأمين  والبيئة،  الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ  جانب 

الجهاز لكل ما من شأنه تعزيز قطاع الغذاء في الدولة.

أبوظبي  إمارة  تستضيفه  الذي  األوسط  الشرق  سيال  معرض  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
العالم  في  شبكة  أكبر  وهي  العالمية،  سيال  مجموعة  من  جزءًا  يعد  عام  كل 
الصين،  فرنسا،  في  تقام  نسخ   7 تضم  والتي  التجارية  الغذائية  المعارض  لتنظيم 
كندا، البرازيل، الفلبين وإندونيسيا، والسابعة في أبوظبي وهي الوحيدة من نوعها 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

تدريب طالبات من جامعة اإلمارات 
لدى مختبرات الجهاز البيطرية

البيطرية  الجهاز  بمختبرات  العلوم  كلية  اإلمارات  جامعة  طالبات  من  عدد  التحق 
استقبال  عمليات  على  التعرف  التدريبي  البرنامج  تضمن  حيث  التدريب،  بغرض 
التحليل  تقنيات  إلى  باإلضافة  األمراض  حسب  مختبريا  العينات  وتصنيف  وتسجيل 
وإجراءات العمل المختلفة فيما يتعلق بتشخيص األمراض والعينات الحيوانية  في 

كل من أقسام األحياء الدقيقة واألحياء الجزيئية والكيمياء والكيمياء الحيوية.

أخبار الجهاز
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جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائية يحتفـل باليوم 
العالمي للمسـنين

ضمن  أبوظبي،  بمدينة  الرئيسي  مقره  في  الغذائية،  للرقابة  ابوظبي  جهاز  نظم 
بعنوان  للمسنين  العالمي  اليوم  بمناسبة  فعالية   ، زايد  بعام  الخاصة  فعالياته 
الجهاز،  عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  بحضور  جنة(،  )رضاهم 
وسعادة الدكتور أحمد سالم آل سودين رئيس مجلس إدارة جمعية اإلمارات لرعاية 
وبر الوالدين، والمهندس مبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية 
تعزيز  سبيل  في  وذلك  الجهاز،  وموظفي  قيادات  من  عدد  جانب  إلى  الجهاز  في 
اإلحسان  بضرورة  الموظفين  وتوعية  األسري  التالحم  بأهمية  المجتمعي  الوعي 

للمسنين وبر الوالدين.

الخدمات  قطاع  من  الحوسني  خميس  المهندس  رحب  الفعالية  بداية  وفي 
الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  اإلمارات  أن  مؤكدًا  بالحضور  الجهاز  في  المؤسسية 
األعلى  المجلس  أعضاء  وإخوانه  اهلل  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
لالتحاد حكام اإلمارات حفظهم اهلل أولوا اهتماما جليًا وكبيرًا لهذه الفئة المهمة 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  دعائمها  أرسى  مبادئ  من  منطلقين  المجتمع،  من 
سلطان آل نهيان رحمه اهلل في تقدير وعرفان الجميل لكل أب وأم على هذه األرض 
الطيبة، الفتًا لضرورة تبني نهج الوالد المؤسس في المضي قدمًا نحو مد يد العون 

والمساعدة للمسنين عرفانًا بجميل عطائهم وتضحياتهم .

تبوأت  اإلمارات  دولة  أن  فيها  أكد  سودين  آل  قدمها  محاضرة  الفعالية  وشهدت 
مراتب متقدمة على مستوى العالم في شتى المجاالت، ومن ضمنها حصولها على 
المرتبة األولى على مستوى الشرق األوسط بجودة الحياة التي توفرها للمسنين من 
للمسنين  الالزمة  الرعاية  لتأمين  متقدمة  واجتماعية  صحية  لمرافق  توفيرها  خالل 
سواء الصحية أو االجتماعية والثقافية، مستذكرًا مقولة الوالد المؤسس طيب اهلل 
ثراه » هم اآلباء وهم الرعيل األول الذي لوال جلدهم على قساوة العيش لما كتب 

لجيلنا الوجود على هذه األرض التي ننعم اليوم بخيراتها«.

بها  شارك  للمستقبل  الماضي  سفراء  بعنوان  حوارية  جلسة  الفعالية  تضمنت  كما 
عدد من كبار السن، تحدثوا خاللها عن مجال الزراعة والثروة الحيوانية، وعن االهتمام 
الكبير الذي أواله المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان للزراعة، وعن إصراره على 
تحويل الصحراء إلى واحات خضراء ومزارع منتجة ينعم المواطن والمقيم بخيراتها، 
واستعرضوا كذلك أهم اإلنجازات التي حققتها الدولة في مجال تمكين كبار السن 

ورعايتهم وتوفير سبل العيش والرخاء لهم.

وفي الختام كّرم الجهاز المشاركين بالفعالية مؤكدًا حرصه على تبني المبادرات 
المجتمعية التي من شأنها االرتقاء بالمجتمع المحلي وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي 

إقليميًا وعالميًا، ودعمه للم 

%94 منها حول البالغات المختلفة والمعلومات وطلبات الخدمات

»الرقابة الغذائية« يتلقى 2.7 ألف طلب عبر 
مركز اتصال حكومة أبوظبي بالربع الثالث من 

العام الجاري

مركز  عبر  المجتمع  من  طلبًا   2774 تلقيه  عن  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أعلن 
بين  تنوعت   ،2018 الجاري  العام  من  الثالث  الربع  خالل  أبوظبي  حكومة  اتصال 
باإلضافة  ومقترحات  وثناء  خدمة  وطلب  عامة  ومعلومات  وزراعية  غذائية  بالغات 
إلى طلبات الشكاوى، تركز %94 منها حول البالغات المختلفة والمعلومات وطلبات 
الخدمات، ومقسمة إلى 910 بالغات و690 طلب معلومات و993 طلب خدمة و95 
شكوى و151 مقترحًا وثناًء، تم تسجيلها لدى مركز االتصال الحكومي، الفتًا إلى أن 
%90 منها تلقاها المركز من الجمهور عبر الهاتف المتحرك، فيما توزعت الطلبات 
األخرى  والقنوات  المدينة  وحارس  الذاتية  والخدمة  إلكترونية  محادثة  بين  األخرى 

التي يوفرها المركز.

أن  إلى  الجهاز  باسم  الرسمي  المتحدث  القاسمي  راشد  ثامر  المهندس  وأشار 
وبنسبة  المستلمة  البالغات  إجمالي  من  األكبر  الحصة  احتلت  الغذائية  البالغات 
تم  بأنه  مؤكدًا  والزراعة،  الحيوانية  بالثروة  المتعلقة  البالغات  تليها   70% تجاوزت 
االستجابة لها والتعامل معها في وقت قياسي يقدر 12.9 )ساعة عمل( وبدقة للرد 
تزيد عن %96، حيث لقيت متابعة فورية وعاجلة من قبل فرق عمل الجهاز وإسعاد 
التي  الشكاوى  حيال  المتخذة  باإلجراءات  أصحابها  موافاة  وتمت  فيه،  المتعاملين 

تقدموا بها.

عدد  عن  القاسمي  كشف  للجمهور  المقدمة  اإللكترونية  الخدمات  وحول 
حيث  واإللكترونية  الذكية  خدماته  منظومة  عبر  الجهاز  أنجزها  التي  المعامالت 
للجهاز،  الذكي  التطبيق  خالل  من  تمت  منها   43% معاملة،  ألف   121998 بلغت 
و%53 من خالل الخدمات اإللكترونية التي يوفرها الجهاز على موقعه اإللكتروني، 
لتبلغ ذلك اجمالي نسبة المعامالت اإللكترونية %96 مقارنة بمعامالت وجهًا لوجه 

التي بلغت  %4 من اجمالي المعامالت.

التطبيق  طريق  عن  المقدمة  الزراعية  الخدمات  معامالت  عدد  بلغ  وبالتفصيل 
اإللكتروني  الموقع  طريق  عن  المقدمة  الخدمات  بينما  معاملة   61831 بـ  الذكي 
44550 معاملة تلتها معامالت خدمات الثروة الحيوانية حيث أنجزت 5917 معاملة 
مجموع  أما  االلكتروني،  الموقع  عبر  معاملة   5896 و  الذكي  التطبيق  طريق  عن 

الخدمات الغذائية التي تم إنجازها عبر  الموقع اإللكتروني  3804 

أبوظبي،  حكومة  اتصال  مركز  عمل  لفريق  المتميز  باألداء  القاسمي  وأشاد 
ومهارتهم في تنظيمهم عملية تلقي شكاوى ومقترحات الجمهور فيما يتعلق 
فرصة  للجهاز  أتاح  الذي  األمر  اإلمارة،  في  والزراعة  الغذائية  والمنشآت  بالغذاء 
شكاوى  تلقي  في  المدربة  العمل  وفرق  االتصال  مركز  مميزات  من  االستفادة 

واقتراحات الجمهور باحترافية عالية.

وأفاد بأن الجهاز عمل على تحليل ودراسة البيانات والمؤشرات ذات الصلة بالخدمات 
ذلك  ضوء  على  وبادر  الجاري،  العام  من  الثاني  الربع  خالل  للمتعاملين  المقدمة 
للجهاز  التابعة  اإللكترونية  والخدمات  الذكي  التطبيق  من  جديدة  نسخة  بتطوير 

وإطالقها خالل سبتمبر الماضي، في سبيل تحقيق تطلعات واحتياجات الجمهور.
 17 بـ  الجاري  أكتوبر  مطلع  تحّول  قد  كان  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أن  يذكر 
وإنجاز  رقمية،  لتكون  كامل  بشكل  للمجتمع-  يقدمها  خدمة   37 بين  -من  خدمة 
المعامالت من خالل التطبيق الذكي للجهاز والموقع اإللكتروني دون الحاجة لزيارة 
مراكز الخدمة التابعة، لصبح بذلك عدد الخدمات التي شهدت تحواًل رقميًا كاماًل 
بمنظومة  االرتقاء  في  تسهم  تطويرية  خطط  تبني  على  حرصه  ضمن  خدمة،   28

التواصل مع المتــعاملين. 

أي  وجود  حال  في  الجهاز  مع  التواصل  إلى  الجمهور  دعوته  القاسمي  وجدد 
معلومات أو شكاوى أو بالغات تتعلق بسالمة األغذية والشؤون الزراعية من خالل 
على  أو  للجهاز،  اإللكتروني  البريد  وعلى  االجتماعي،  التواصل  وسائل  في  حساباته 

الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555.
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األوسط  الشرق  لشبكة  التوجيهية  للجنة  الثالث  االجتماع  أعمال  مؤخرًا  اختتمت 
الحيوانية  للصحة  العالمية  للمنظمة  الثانية  اإلقليمية  والندوة  »كامينيت«،  لإلبل 
أبوظبي  جهاز  استضافها  التي  البيطرية  الوطنية  للمختبرات  االتصال  لمنسقي   OIE

للرقابة الغذائية، على مدار 5 أيام.

مجال  في  المعرفة  تعزيز  أهمية  إلى  االجتماعات  ختام  في  المشاركون  وأوصى 
بأدوار  والتعريف  المنطقة  في  الكوادر  وتمكين  البيولوجية  المخاطر  تحليل 
ومسئوليات المختبرات وفق متطلبات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بهدف 
تحليل  وبرامج  أدوات  واستخدام  التقصي  لبرامج  المشترك  والتنفيذ  التخطيط 

البيانات الوبائية والتنبؤ واالستشراف المستقبلي لألمراض. 
   

وفق  اإلبل  أمراض  أهم  ألحد  مشتركة  إقليمية  تقصي  خطة  بوضع  اوصوا  كما 
في  مشتركة  بحثية  لبرامج  وخطة  الحيوانية  للصحة  العالمية  المنظمة  معايير 
مجال أمراض اإلبل باإلضافة إلى معالجة التحديات الحالية، حيث تم حصر التحديات 
والمقترحات  الحلول  لوضع  النقاشية  والحلقات  الخبراء  من  واالستفادة  الحالية 

لمعالجة التحديات. 

كما وأشاروا إلى تحسين القدرات العلمية والتقنية لفهم وبائية وتشخيص أمراض 
اإلبل في المنطقة من خالل إجراء البحوث العلمية، وتنفيذ الدورات التدريبية وورش 
العمل تحت إشراف خبراء دوليين، وتطوير وتوحيد طرق تشخيص األمراض الوبائية 

والتحقق منها وفقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

في  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  قبل  من  مقترح  طرح  االجتماع  خالل  وتم 
جميع  من  وتشجيع  قبول  القى  والذي  عام  كل  من  لإلبل  عالمي  يوم  تخصيص 
وتم  الحيوانية  للصحة  العالمية  للمنظمة  اإلقليمي  والمكتب  المشاركة  الدول 

االتفاق على المضي في إجراءات االعتماد من قبل الجهات المعنية عالميًا. 
    

المختبرات  بين  التواصل  شبكة  تعزيز  أبرزها  المحاور  من  عدد  االجتماع  وناقش 
واألخصائيين في األوبئة في دول المنطقة بهدف التعاون والتكامل لحماية صحة 
والتعريف  األعضاء  الدول  بين  المختبرات  إجراءات  توحيد  إلى  باإلضافة  الحيوان، 
لدى  المعرفة  وتعزيز  ونقلها  العينات  جمع  بشأن  العالمية  والمعايير  بالمتطلبات 
كأحد  المختبرات  في  البيولوجية  المخاطر  تحليل  ضرورة  مع  الخاص،  القطاع 

اختتام االجتماع الثالث للجنة التوجيهية لشبكة الشرق األوسط لإلبل »كامينيت«
أبوظبي للرقابة الغذائية يوصي بتخصيص يوم عالمي لإلبل من كل عام

باستخدام  الوبائية  البيانات  وتحليل  للطوارئ،  والتأهب  التقصي  خطط  متطلبات 
األدوات التقنية الحديثة والمحاكاة للتنبؤ واالستشراف المستقبلي لألمراض. 

قد  كان  والبيئة  المناخي  التغير  وزير  الزيودي  أحمد  ثاني  الدكتور  معالي  أن  يذكر 
التوجيهية  للجنة  الثالث  االجتماع  فعاليات   ،2018 أكتوبر  من  السابع  في  افتتح 
للمنظمة  الثانية  اإلقليمية  والندوة  )كامينيت(،  لإلبل  األوسط  الشرق  لشبكة 
البيطرية،  الوطنية  للمختبرات  االتصال  لمنسقي   OIE الحيوانية  للصحة  العالمية 
الجاري،  أكتوبر   11-7 الفترة  خالل  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  يستضيفها  التي 
الحيوانية  للصحة  العالمية  للمنظمة  اإلقليمي  المدير  يحيى  غازي  سعادة  بحضور 
)OIE( وممثلي المنظمة، وسعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام الجهاز، 
إلى جانب عدد من ممثلي الدول األعضاء في الشبكة، ونخبة من خبراء علم األوبئة 
والمختصين في المختبرات وفي تربية اإلبل لوضع خطة عمل مشتركة وفق أفضل 
والدول  األوسط  الشرق  منطقة  في  اإلبل  أمراض  على  للسيطرة  العالمية  المعايير 

المجاورة والحد من تأثيراتها على صحة وسالمة اإلنسان.
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جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يشارك في أسبوع جيتكس 2018

%96 نسبة المعامالت المنجزة رقميًا في 
سبتمبر مقارنة بالمعامالت المنجزة وجهًا لوجه

في  الرقمية  أبوظبي  حكومة  جناح  ضمن  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  شارك 
أسبوع »جيتكس للتكنولوجيا 2018«، الحدث األهم في مجال التكنولوجيا الذكية 
العالمي  التجاري  دبي  مركز  استضافه  والذي  واإلقليمي،  المحلي  المستويين  على 
على مدى خمسة أيام من 14-18 أكتوبر وذلك في إطار تعزيز مكانة إمارة أبوظبي 
كمركز عالمي لالبتكار التكنولوجي من خالل استعراض أحدث المبادرات والمشاريع 

واستقطاب كبرى الشركات العالمية. 

تأتي  بالجهاز  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  إدارة  مدير  العبيدلي  جمال  وقال 
مع  تماشيًا  التوالي،  على  السادسة  وللمرة   2018 جيتكس  معرض  في  مشاركتنا 
خطة أبوظبي وأهمية الحكومة الرقمية، لتعزيز جودة الخدمات  وتسهيل وصول 
المستخدمين إليها، وتبني أحدث االبتكارات التقنية التي تدعم األعمال في الجهاز، 
والعمل على تقديم حلول عصرية تتسم بالسرعة والكفاءة وتؤدي إلحداث نقلة 
نوعية وشاملة في تقديم خدمات مرنة واستباقية إلسعاد العاملين والمتعاملين. 
حكومة  جناح  ضمن   2018 جيتكس  في  الجهاز  مشاركة  أن  إلى  العبيدلي  وأشار 
خالل  من  وذلك  المتعاملين،  مع  للتفاعل  مثالية  فرصة  تعد  الرقمية،  أبوظبي 
لخدمة  الجهاز  ابتكرها  التي  والمشاريع  الذكية  التطبيقات  على  الضوء  تسليط 
على  تعتمد  والتي  أبوظبي  إمارة  في  والزراعة  الحيوانية  والثروة  الغذاء  قطاعات 
العمل  كفاءة  لرفع  االصطناعي  الذكاء  فيها  بما  الحديثة  التكنولوجيا  تقنيات 
والنهضة  يتماشى  بما  الزراعي  القطاع  واستدامة  الحيوي  األمن  منظومة  ولتعزيز 
التنموية التي تشهدها كافة القطاعات في الدولة بشكل عام والتكنولوجية في 

القطاع الخدماتي بشكل خاص. 

 28 بتحويل  الجاري،  أكتوبر  مطلع  منذ  بدء  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أن  يذكر 
خدمة، من أصل 35 خدمة مفعلة يقدمها للمجتمع، بشكل كامل لتكون رقمية، 
على ان يقتصر الحصول عليها عبر التطبيق الذكي للجهاز والموقع اإللكتروني دون 
الحاجة لزيارة مراكز الخدمة التابعة له وذلك في إطار توجه حكومة أبوظبي في 
تعزيز جودة الخدمات وتسهيل وصول المستخدمين إليها، وتقديم حلول عصرية 
نسبة  ان  سيما  ال  المتعاملين،  إسعاد  إلى  أخيرًا  تؤدي  والكفاءة  بالسرعة  تتسم 
المعامالت المنجزة رقميًا في أواخر سبتمبر كانت %96 مقارنة بالمعامالت المنجزة 

وجهًا لوجه.

أخبار الجهاز

ثامر القاسمي: إمارة أبوظبي حاضنة لجهود 
تعزيز األمن الغذائي العالمي

راشد  ثامر  المهندس  أكد 
الرسمي  المتحدث  القاسمي، 
للرقابة  أبوظبي  جهاز  باسم 
بمناسبة  تصريح  في  الغذائية 
الذي  العالمي  األغذية  يوم 
عشر  السادس  يوم  يصادف 
من أكتوبر كل عام ويأتي هذا 
العام تحت شعار »أفعالنا هي 
التصدي  أهمية  مستقبلنا«، 
األمن  انعدام  لمشكالت 
الجوع  من  والحد  الغذائي 
العالم،  في  التغذية  وسوء 
العمل  من  يتأتى  الذي  األمر 
لمواجهة  المشترك  الدولي 
مسيرة  تثبط  التي  التحديات 
عائقًا  وتقف  الغذائي  اإلنتاج 
ألكثر  الغذاء  تأمين  وجه  في 
بحلول  إنسان  مليارات   8 من 
في  والمتمثلة   ،2030 العام 

ارتفاع موجات الجفاف وتغير أنماط الهطوالت المطرية واالرتفاع المطرد لدرجات 
حرارة األرض واالنخفاض المتزايد في منسوب المياه الجوفية نتيجة التغير المناخي 
هذه  وطأة  من  للحد  الدولي  التكاتف  ضرورة  إلى  داعيًا  الزراعة،  على  وتداعياته 
بشكل  يعتمد  الذي  الغذاء  إنتاج  كفاءة  لرفع  فاعلية  أكثر  حلول  وإيجاد  التداعيات 

أساسي على القطاع الزراعي.

على  تحتم  الغذائية  اإلمدادات  لسالسل  العالمية  الطبيعة  أن  القاسمي  وأضاف 
ال  أنه  حيث  الغذاء،  لتوفير  والسعي  التكاتف  من  المزيد  بذل  اإلنساني  المجتمع 
توجد دولة أو قارة في مأمن من مشكلة انعدام األمن الغذائي وهذا هو التحدي 
أو  بعينه  مجتمع  على  تأثيراته  تقتصر  وال  للدول  الوطنية  الحدود  يتخطى  الذي 
الحكومات  بها  تتشارك  مسؤولية  الغذاء  إمدادات  على  الحفاظ  أن  مؤكدًا  إقليم، 
تتبناها  التي  اإلنمائية  والخطط  البرامج  جميع  من  الرغم  فعلى  والمجتمعات، 
بالوعي  وثيق  بشكل  يرتبط  نجاحها  أن  إال  الغذاء  إنتاج  زيادة  سبيل  في  الحكومات 
ذلك  باعتبار  الهدر  عمليات  من  والحد  الغذاء  على  الحفاظ  أهمية  تجاه  المجتمعي 
إحصائيات  تشير  حيث  مستدامة،  غذائية  نظم  على  الحفاظ  في  رئيسيًا  عاماًل 
والهدر  األغذية  من  الفاقد  أن  المتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  منظمة 
للفرد  كلغ   250 إلى  يصل  أفريقيا  وشمال  واألدنى  الشرق  منطقة  في  الغذائي 

الواحد بما يعادل أكثر من 60 مليار دوالر أمريكي سنويًا.

وأشار إلى جهود إمارة أبوظبي في التغلب على العديد من تحديات األمن الغذائي 
من خالل تبنيها ألنظمة زراعية متطورة تسمح برفع كفاءة اإلنتاج مع ضمان خفض 
المدخالت الزراعية مما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية والمساهمة 
الزراعي  القطاع  أن  مبينًا  للسكان،  الغذائية  االحتياجات  من  مهم  جزء  توفير  في 
توليها  التي  الكبيرة  الرعاية  بفضل  األخيرة  العقود  خالل  شهد  أبوظبي  إمارة  في 
القيادة الحكيمة له نموًا كبيرًا وواثقًا عزز منظومة األمن الغذائي لإلمارة والدولة، 
وبات رافدًا مهمًا لألمن الغذائي الوطني، الفتًا إلى الدور الريادي الكبير لإلمارة في 
كاستضافتها  الجوع  على  للقضاء  الرامية  الدولية  المحافل  من  العديد  استضافة 
والمختصين  الخبراء  من  نخبة  يجمع  الذي  الزراعية  لالبتكارات  العالمي  للمنتدى 
الغذاء  إنتاج  عمليات  تحسين  في  فاعلية  أكثر  حلول  إليجاد  العالم  مستوى  على 
الحديثة  والتقنيات  المتطورة  التكنلوجيا  باستخدام  عليه  المتنامي  الطلب  وتلبية 

والمبتكرة.

وبّين القاسمي أن شعار »أفعالنا هي مستقبلنا« يحمل رسالة للجميع تدعو لضرورة 
ومفاقمة  الطبيعية  الموارد  استنزاف  شأنها  من  التي  الخاطئة  السلوكيات  تجنب 
باعتبارها  الخاطئة  الزراعية  والممارسات  الغذاء  هدر  مثل  الغذائي  األمن  مشكالت 
والثروة  والبيئة  الزراعي  القطاع  استدامة  وإنما  فحسبت  الغذاء  سالمة  ليس  تهدد 
المائية، مشيرًا إلى أن الموارد الطبيعية حق لألجيال القادمة وأن توفير الغذاء لهم 

رهن حفاظنا على هذه الموارد.
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أخبار الجهاز

»الرقابة الغذائية« يغلق حلويات الكروان في 
مدينة »اليحر«

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قرارًا باإلغالق اإلداري بحق حلويات الكروان - فرع 
 CN-11125882 منطقة اليحر الشمالي بمدينة العين - ويحمل الرخصة التجارية رقم
نتيجة  المترتبة  والخطورة  الصحية  لالشتراطات  المذكور  المحل  اتباع  لعدم  نظرًا 

لذلك على الصحة العامة للمستهلكين.

نتيجة  يأتي  اإلغالق  هذا  إن  الجهاز  باسم  الرسمي  المتحدث  القاسمي  ثامر  وقال 
تكرار المخالفات التي تم تحريرها من قبل مفتشو جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 
في زيارات سابقة والتي لم يلتزم مسؤول المنشأة الغذائية بتعديل أوضاعها وإزالة 
أسباب تلك المخالفات وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة الغذائية مما 
قد يؤثر على مستوى سالمة الغذاء وصحة المستهلك. مؤكدًا إلى أن أمر اإلغالق 
اإلداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجددًا 

بعد تصويب أوضاع المنشأة.

وأوضح القاسمي أن أسباب اإلغالق تمثلت في عدد من المخالفات منها عدم التزام 
انتشار  عليه  ترتب  مما  اآلفات  لمكافحة  الالزمة  اإلجراءات  بتنفيذ  المنشأة  مسؤول 
الحشرات في مناطق تحضير الغذاء، ووجود عدة منتجات ال تحمل تاريخ الصالحية 
دون  المخبز  في  مخزنة  التالفة  المنتجات  بعض  لوجود  باإلضافة  المخبز،  إنتاج  من 

اإلشارة إليها بذلك، كذلك عدم توفير وثائق وسجالت للنظافة والصيانة.

جهود  إطار  في  يأتي  المرصودة  التجاوزات  وكشف  اإلغالق  أن  القاسمي  وأكد 
منا  وتأكيدًا  أبوظبي،  إمارة  في  الغذائية  السالمة  ركائز  لتعزيز  التفتيشية  الجهاز 
جميع  أن  إلى  مشيرًا  الجهاز.  مفتشو  يطبقها  التي  الصارمة  الرقابة  مستوى  على 
التفتيشية  لجوالتهم  تخضع  الغذائية  ومنتجاتها  طبيعتها  باختالف  المنشآت 

الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السالمة الغذائية.

ودعا القاسمي الجمهور بالتواصل مع الجهاز واإلبالغ عن أية مخالفات يتم رصدها 
في أية منشأة غذائية من عدم االلتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من 
خالل االتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو 
الجهاز باتخاذ اإلجراء الالزم وصواًل إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في 

إمارة أبوظبي.

مشاريعه  يستعرض  الغذائية  للرقابة  أبوظبي 
الذكية في جيتكس 2018

أبوظبي  حكومة  جناح  ضمن  المشارك  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  استعرض 
الرقمية في أسبوع »جيتكس للتكنولوجيا 2018«، عددا من مشاريعه الذكية التي 
رقمية  منظومة  ضمن  وذلك  أبوظبي  إمارة  في  والحيواني  الزراعي  القطاع  تخدم 
تابعة لتطبيقات الجهاز الذكية التي تسهل وصول الخدمات و وتوعية المتعاملين 

عبر التطبيقات الجديدة دون الحاجة للتوجه لمراكزنا لتلقي المعلومة .

وتحليل  توفير  مشروع  جيتكس  في  الجهاز  يستعرضها  التي  المشاريع  وأحد 
على  ويعتمد  الحيوانية  والحيازات  للمزارع  الجوي  والتصوير  الصناعية  األقمار  صور 
نظم  منصة  استخدام  عبر  الرقابة  عمليات  لتعزيز  االصطناعي  الذكاء  تكنولوجيا 

المعلومات الجغرافية مدعومة بصور األقمار الصناعية والتصوير الجوي .

توريد  لسلسلة  الذكي  التتبع  نظام  تجربة  المعرض  خالل  الجهاز  يستعرض  كما 
األعالف هو نظام ذكي يقوم على متابعة سلسلة التوريد لألعالف من بلد المصدر 
المستفيدين،  عند  وينتهي  األعالف  مراكز  إلى  الدولة  في  الدخول  بمنافذ  مرورا 

يهدف لحصر العوامل البيئة والصحة والسالمة التي قد تؤثر على األعالف.

وضمن المساعي نحو زيادة الوعي حول أفضل الممارسات الزراعية في المجتمع، 
يستعرض الجهاز تطبيق دليل اإلرشاد الزراعي الذي أعده بالتعاون مع مركز خدمات 
القيمة  المعلومات  من  الكثير  على  يحتوي  ذكي  تطبيق  وهو   ، بأبوظبي  المزارعين 
التسميد  في  الصحيحة  االرشادات  واتباع  النباتات  زراعة  في  المزارع  ترشد  التي 
من  يتصفح  التي  الحيوانية  الثروة  مربي  إرشادات  عن  فضال  النباتات  وأنواع  والري 
الوصول  وكيفية  والماعز  واالغنام  اإلبل  لتربية  السليمة  الطرق  حول  التطبيق  خالل 
الوالدات  وإدارة   ، السالالت  ومعرفة  الحظائر،  وتأسيس  التربية  في  ناجحة  إدارة  إلى 

واألمراض التي تصيب الثروة الحيوانية وكيفية عالجها والوقاية منها.

مشاركة  أن  إلى  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  إدارة  مدير  العبيدلي  جمال  وأشار 
الجهاز في جيتكس 2018 ضمن جناح حكومة أبوظبي الرقمية، تعد فرصة مثالية 
الذكية  التطبيقات  على  الضوء  تسليط  خالل  من  وذلك  المتعاملين،  مع  للتفاعل 
والزراعة  الحيوانية  والثروة  الغذاء  قطاعات  لخدمة  الجهاز  ابتكرها  التي  والمشاريع 
في إمارة أبوظبي والتي تعتمد على تقنيات التكنولوجيا الحديثة بما فيها الذكاء 
االصطناعي لرفع كفاءة العمل ولتعزيز منظومة األمن الحيوي واستدامة القطاع 
الزراعي بما يتماشى والنهضة التنموية التي تشهدها كافة القطاعات في الدولة 

بشكل عام والتكنولوجية في القطاع الخدماتي بشكل خاص. 

يذكر أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بدء منذ مطلع أكتوبر، بتحويل 28 خدمة، 
من أصل 35 خدمة مفعلة يقدمها للمجتمع، بشكل كامل لتكون رقمية، على ان 
يقتصر الحصول عليها عبر التطبيق الذكي للجهاز والموقع اإللكتروني دون الحاجة 
تعزيز  في  أبوظبي  حكومة  توجه  إطار  في  وذلك  له  التابعة  الخدمة  مراكز  لزيارة 
جودة الخدمات وتسهيل وصول المستخدمين إليها، وتقديم حلول عصرية تتسم 
بالسرعة والكفاءة تؤدي أخيرًا إلى إسعاد المتعاملين، ال سيما ان نسبة المعامالت 
وجهًا  المنجزة  بالمعامالت  مقارنة   96% كانت  سبتمبر  أواخر  في  رقميًا  المنجزة 

لوجه. 



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

نشرة الزاد لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
العدد 09 لشهر أكتوبر 2018

أبوظبي للرقابة الغذائية يؤكد سالمة المياه 
المعبأة الموجودة في أسواق إمارة أبوظبي

اإلمارة  في  المعبأة  الشرب  مياه  سالمة  على  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أكد 
وعدم صحة معلومات الفيديو الذي يتم تداوله حاليا عبر وسائل التواصل االجتماعي 
على أن شرب المياه المعبأة يتسبب في الكسل، واإلجهاد والتعب واإلعياء والصداع 

وقلة المناعة وأن الفيديو يحتوى على معلومات مضللة ومغلوطة.

وأوضح الجهاز أن المياه المعدنية الطبيعية تعرف بأنها مياه تحتوي بشكل طبيعي 
على أمالح معدنية بنسب محددة باإلضافة إلى وجود عناصر ضئيلة التركيز وبعض 
أن  دون  المياه  تلك  على  الحصول  ويتم  فسيولوجيًا،  المفيدة  األخرى  المحتويات 
تتعرض ألي معاملة عدا المعامالت المسموح بها في اللوائح والتشريعات الخاصة 

بذلك.

و تحتوي مياه الشرب المعبأة المعروضة في األسواق على أمالح معدنية مختلفة 
كالحديد والمغنيسيوم والكبريت والزنك وغيرها وبتراكيز متباينة، وهي ليست ماء 
مقطر أو منزوع األيونات Distilled Water  أوDe ionized Water ، حيث تحدد الالئحة 
المعبأة  الشرب  بمياه  الخاصة   UAE.S /GSO 1025 :2010 اإلماراتية/الخليجية   الفنية 
الحدود العليا المسموح بها من تلك األمالح المعدنية، كما تشترط أن تتراوح نسبة 
المواد الصلبة الكلية الذائبة في مياه الشرب المعبأة بين 100 – 600 جزء بالمليون 

.ppm
العناصر  مختلف  مستويات  من  بالتحقق  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  ويقوم 
الفنية  اللوائح  مع  بمطابقتها  وذلك  المختلفة  بأنواعها  المعبأة  الشرب  مياه  في 
اإلماراتية ذات الصلة ومطابقتها للنسب المعلن عنها لتلك العناصر على البطاقات 
ونقل  تعبئة  يتم  أن  ضمان  على  الجهاز  يحرص  كما  المياه،  بتلك  الخاصة  الغذائية 
غذائي(  )صنف  صحيا  بها  مسموح  مواد  من  مصنعة  شفافة  عبوات  في  المياه 

ومحكمة اإلغالق.

ويقوم الجهاز باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان التقيد بذلك دائما، حيث يتم رفض 
أي منتج ال يتطابق مع معايير السالمة والصحة العامة، كما يقوم الجهاز من خالل 
اشتراكه ومتابعته لإلخطارات والتنبيهات اإلقليمية والدولية باتخاذ إجراءات وقائية 
والدولية،  اإلماراتية  الفنية  اللوائح  مع  تتطابق  ال  التي  المعبأة  المياه  وصول  لمنع 
السياسات  والزراعية/قطاع  الغذائية  المخاطر  تحليل  قسم  خالل  من  يقوم  كما 
واألنظمة بدراسة وتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بأي منتج غذائي أو زراعي أو مياه 

واتخاذ الخيار المناسب إزاء كل حالة حفاظا على صحة وسالمة المستهلك.

المتداولة  المعلومات  من  التحقق  بضرورة  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  يوصي 
معتمدة  الغير  والمعلومات  االشاعات  نشر  لتفادي  الرسمية  الجهات  إلى  والرجوع 
على دراسات وأبحاث علمية. كما ننصح بضرورة العناية واالهتمام بتنظيف خزانات 
من  للمياه  الناقلة  الخطوط  صيانة  سالمة  من  التحقق  وكذلك  المنازل  في  المياه 
والبكتيريا  والملوثات  والعوالق  الرواسب  من  التخلص  لضمان  وذلك  الخزانات،  تلك 

المختلفة المحتملة، لضمان صالحية استخدامها في المجاالت المخصصة لها.

أخبار الجهاز

1802 مبدعة خالل السنوات الثالث األخيرة
»أبوظبي للرقابة الغذائية« يستضيف محاضرة لــ »سيدات 

أعمال أبوظبي«

بأبوظبي،  الرئيسي  مقره  في  مؤخرًا،  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز  استضاف 
للمجلس،  التعريفية  البطاقة  حول  أبوظبي  أعمال  سيدات  لمجلس  محاضرة 
قدمتها شفيقة العامري المدير التنفيذي للمجلس بحضور المهندس علي مبارك 
موظفات  من  وعدد  بالجهاز،  الزراعية  الشؤون  لقطاع  التنفيذي  المدير  المنصوري 
لالرتقاء  الرامية  المجلس  لجهود  الجهاز  لدعم  مواصلة  وذلك  الجهاز،  وموظفي 
بدور المرأة اإلماراتية في سوق العمل، وترسيخ مكانتها في القطاع الخاص بإمارة 
في  المستدامة  االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  وفعال  رئيسي  كشريك  أبوظبي 

اإلمارة.

وأكدت العامري في مستهل اللقاء دور المجلس في تشجيع ومساندة المرأة على 
والمتناهية  والصغيرة  المتوسطة  المشاريع  خالل  من  العمل  سوق  في  الدخول 
خالل  من  القائمة  المشاريع  تطوير  على  كذلك  وحرصه  فيها،  واالستمرار  الصغر 
واإلرشاد  واالستشارات  والتأهيل  التدريب  من  عالية  وكفاءة  جودة  ذات  خدمات 
المهني واحتضان المشاريع وتبني األفكار المبتكرة واإلبداعية، إلى جانب المساعدة 
في تمويل المشاريع وتسهيل اإلجراءات من خالل نخبة من الخبراء والمتخصصين 
عدد  أن  إلى  مشيرة  األعمال،  سيدات  لتمكين  والتقنيات  األساليب  ألحدث  وفقًا 
النمو  إلى  إشارة  في   ،2018-2015 الفترة  خالل  مبدعة   1802 بلغ  المجلس  مبدعات 

الكبير الذي حققه المجلس في هذا المجال.

العضويات  وأنواع  المجلس  يستهدفها  التي  والفئات  العمل  مجاالت  واستعرضت 
وميزاتها، وأبرز الخدمات االستشارية التي يقدمها المجلس لرائدات األعمال بما فيها 
االستشارات القانونية والمالية واالقتصادية، باإلضافة إلى دور المجلس في عملية 
بموجبها  ويعمل  االستراتيجية،  خطته  من  مهما  جزءًا  باعتبارها  والتطوير  البحث 
لسيدات  الحالي  الواقع  تحليل  إلى  تهدف  التي  والدراسات  البحوث  إعداد  على 
المرأة  ومشاركة  دور  لتعزيز  تطويرية  حلول  وتقديم  والمبدعات  األعمال  ورائدات 

في القطاع الخاص واستدامة أعمالها.

يذكر أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية كان قد وقع خالل مارس الماضي مذكرة 
تفاهم مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي تهدف إلى توطيد التعاون بين الجانبين 
في المجاالت المشتركة التي تخدم مظلة سيدات األعمال وأنشطتهم المختلفة، 
الخاص  القطاع  في  والمبدعات  األعمال  ورائدات  سيدات  ومشاركة  دور  وتفعيل 
توفير  طريق  عن  أعمالهن  واستمرارية  استدامة  على  المحافظة  في  والمساهمة 

الخدمات والتسهيالت اإلدارية لهن بشكل تفصيلي.
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أخبار الجهاز

مؤخرًا،  زايد،  بعام  الخاصة  مبادراته  ضمن  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  نظم 
فعالية بعنوان »رؤية زايد نبراس القلوب والعقول، في مقره الرئيسي بمدينة أبوظبي، 
من  وعدد  الرقابة  لقطاع  التنفيذي  المدير  السويدي  حارب  مريم  الدكتورة  بحضور 
قيادات الجهاز وسعادة محمد عبدالجليل الفهيم وممثلين عن نادي تراث اإلمارات 
إلى جانب عدد  العقابية واإلصالحية، واإلعالمي هالل خليفة،  المؤسسات  ومديرية 
اهلل  بإذن  له  المغفور  بإنجازات  التعريف  بهدف  الجهاز،  وموظفات  موظفي  من 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه في مجاالت الزراعة والبيئة والنهضة 
لعمليات  مرتكزًا  وجعلها  العطرة  سيرته  من  والعبر  الدروس  واستلهام  اإلنسانية، 

البناء والتطوير، ودافعًا لتحقيق التميز والريادة في خدمة الوطن والمواطن.

وأكدت  الكريم  بالحضور  السويدي  مريم  الدكتورة  رحبت  الفعالية  مستهل  وفي 
من  يستمدها  والتي  الجميع،  قلوب  في  زايد  عام  يمثلها  التي  المتميزة  المكانة 
استثنائي  قائد  ذكرى  الجميع،  قلوب  على  عزيزة  ذكرى  تخلد  التي  الطيبة  معانيه 
ارتبط اسمه دائمًا بالقيم النبيلة واألفعال الحميدة »زايد الخير«، مشيرة إلى أن الوالد 
المؤسس الذي صنع التاريخ، وغرس الخير والتسامح والطيبة والعدل سيبقى قامة 
باسقة يشار إلى إنجازاتها العظيمة في بناء اإلنسان والوطن، ومدرسة في الحكمة 
ومشوار  المجد  مسيرة  بعده  من  الحكيمة  القيادة  لتستكمل  والتصميم   واإلرادة 

النجاح والتميز لرفعة الوطن وازدهاره.  

وقالت: » مبادرة عام زايد رسالة لدول العالم كافة بأن المغفور له، بإذن اهلل، الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه، بنى أمة، وكتب تاريخًا جديدًا للمنطقة التي 
وتوظيف  والتنمية  للنمو  نموذجًا  باتت  حقيقية  نهضة  سياساته  خالل  من  شهدت 
العالم كرست  إرثه ذاكرة وطن محفورة في وجدان  البشر، ليصبح  الموارد لخدمة 

المبادئ والقيم األخالقية واإلنسانية، وجعل الخير والعطاء نهجًا لألجيال.

المبادرة  إطالق  ومنذ  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أن  إلى  السويدي  وأشارت 
والفعاليات  القّيمة  المبادرات  من  عدد  لتبني  جاهدًا  عمل   ، الجاري  العام  بداية  في 
واإلقليمي  المحلي  الجمهور  لدى  التوعية  تعزيز  بهدف  المناسبة  بهذه  الخاصة 
والدولي وتعريفه بمسيرة القائد المغفور له الشيخ زايد ومنجزاته، وتخليد شخصية 
الشيخ زايد ومبادئه وقيمه عالمًيا كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في 
زايد محلًيا ودولًيا بوصفه  الشيخ  له  المغفور  إلهاًما، وتعزيز مكانة  العالم وأكثرها 
رمًزا للوطنية وحب الوطن، إضافة إلى تخليد إرث الشيخ زايد عبر مشروعات ومبادرات 

مستقبلية تتوافق مع رؤيته وقيمه.

وتضمنت الفعالية كذلك جلسة حوارية مع سعادة محمد الفهيم أدارها اإلعالمي 
بناء  في  المؤسس  الوالد  دور  عن  سعادته  خاللها  تحدث  خليفة،  هالل  اإلماراتي 

»أبوظبي للرقابة الغذائية« ينظم فعالية »رؤية زايد نبراس القلوب والعقول«

في  العيش  بمستوى  النهوض  على  ثراه  اهلل  طيب  إصراره  وعن  واإلنسان،  الدولة 
إمارة أبوظبي وإنجازاته الفريدة التي حققها في شتى المجاالت والتي كانت بمثابة 
اللبنة األساس للدولة العصرية والحضارية التي نراها اليوم، مستعرضًا محطات بارزة 
التنمية  التي حققها في سبيل تحقيق  الكبيرة  الوالد المؤسس وإنجازاته  من حياة 
المستدامة في الدولة، الفتًا إلى أن سعادة المواطن والمقيم على حد سواء كانت 

وال زالت أولوية القيادة الحكيمة للدولة.

  كما تخلل الفعالية فقرات ثقافية وفنية اشتملت على عرض فيلٍم قصير من إعداد 
الوالد المؤسس، إلى  إحدى موظفات الجهاز يستعرض محطات متنوعة من حياة 

جانب معرض تراثي وتوزيع عدد من إصدارات نادي تراث اإلمارات على المشاركين.

بالفعالية،  والمشاركين  الضيوف  السويدي  مريم  الدكتورة  كّرمت  الختام  وفي 
ومشاركتهم،  حضورهم  لهم  مثمنة  والتقدير  الشكر  شهادات  عليهم  ووزعت 
الوطنية  بالهوية  الشعور  تعميق  في  الفعاليات  هذه  مثل  أهمية  ومؤكدة 
اهلل  طيب  المؤسس  للوالد  العطرة  السيرة  من  المشرفة  الدروس  من  واالستفادة 
ثراه، لتكون دافعًا ومحفزًا للجميع للمساهمة في دعم مسيرة النهضة والتنمية 

الشاملة التي تشهدها اإلمارات.
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ورشة تدريبية لمربي النحل المشاركين في تقييم الجيل الثالث 
من ملكات النحل

فعاليات

»الرقابة الغذائية« ينفذ زيارات تعليمية لسوق السمك

فعالية  مؤخرًا  الرقابة  بقطاع  متمثاًل  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  نفذ 
تعليمية توعوية في سوق أسماك المشرف لتعريف الطالب على كيفية تحديد 
األسماك الصالحة وغير الصالحة والتعرف على أنواع األسماك المختلفة وعلى 
خالل  والصافي  الشعري  أسماك  اصطياد  بمنع  الخاص    501 رقم  الوزاري  القرار 
موسم التكاثر، والتعريف بدور الجهاز وجهوده في الحفاظ على سالمة األغذية 

المتداولة في منافذ بيع اإلمارة.

الرقابة الغذائية يحدث 2777 مزرعة تلقائيًا

الربط  مشروع  من  األخيرة  المرحلة  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أنهى 
اإللكتروني مع بلدية أبوظبي )المنصة اإللكترونية ( وتفعيلها في إدارة شؤون 
بيانات  تحديث  يتم  حيث  العمل  وتطوير  تحسين  إلى  أدت  والتي  المزارعين 
المستفيدين تلقائيا دون  الحاجة لحضور المتعامل وتسليم مستنداته الخاصة 
إلى   2018 فبراير   شهر   من   تلقائيا  مزرعة   )2777( عدد  تحديث  حيث  بالمزرعة، 

شهر  سبتمبر 2018.

الثالث  الجيل  تقييم  في  المشاركين  النحل  لمربي  تدريبية  ورشة  مؤحرًا  عقدت 
لتعريف  الكويتات  أبحاث  محطة  في  اإلماراتية  الساللة  النحل  ملكات  من 
المشاركين على معايير وأسس التقييم التي تم تحديدها في استبيان تقييم 
أداء الملكات. حيث شمل االستبيان على أكثر من 11 معيار لتقييم أداء الملكات 
من  اإلنتاج  والعسل،  الحضنة  إطارات  عدد  البيض،  من  الملكات  إنتاج  أهمها  من 
في  المهمة  المعايير  من  وغيرها  الذكور،  وإنتاج  األمراض،  من  اإلصابة  العسل، 
عملية التقييم والمبنية على أسس علمية. كما تم تعريف المشاركين بالورشة 
بأهم األساليب الحديثة لتربية نحل العسل في الدولة والتي شملت مكافحة 
النحل  تربية  نظام  ادخال  المناسبة،  الغذائية  المكمالت  الفاروا،  حلم  آفة 

بطابقين، توفير المأوى المناسب للنحل خالل فترة الصيف.

على   2015 عام  في  انطالقه  منذ  العسل  نحل  سالالت  تطوtير  مشروع  وعمل 
نتجت  للدولة  المناخية  الظروف  مع  متأقلمة  إماراتية  نحل  ساللة  استنباط 
ظروف  تحت  وُقيمت  ُأدخلت  التي  السالالت  أفضل  بين  الخلطي  التزاوج  عن 
الدولة. وقد تميزت خاليا ملكات النحل اإلماراتية التي تم استنباطها بنشاطها 
وقدرتها على االستمرار خالل أشهر الصيف وتحمل الظروف السائدة، باإلضافة 
طباع  وهدوء  مستمرة،  بصورة  البيض  وضع  على  وقدرتها  الملكة  خصوبة  إلى 
تم  وقد  لها.  الوروار  طيور  افتراس  نتيجة  طوائفها  تدهور  وعدم  الخلية،  أفراد 
إنتاج أعداد من الجيل الثالث لملكات نحل الساللة اإلماراتية في محطة ابحاث 
عمل المشروع على توزيع حوالي 200 ملكة نحل على عدد من مربي النحل في 
الدولة في شهر مايو الحالي بهدف تقييم أداء ملكات النحل للساللة اإلماراتية 
النحل  ملكات  من  الخطوط  وتحديد  المربين،  مناحل  في  التربية  ظروف  تحت 
التي يرغب بها مربو النحل، مما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات لالعتماد عليها 

في انتخاب الجيل الرابع من الساللة اإلماراتية في العام القادم. 
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فعاليات

للصحة  العالمية  للمنظمة  اإلقليمي  المدير  يحيى   غازي  الدكتور  زيارة 
سالم  البحري  سعيد  لسعادة   oie االوسط  الشرق  لمنطقة  الحيوانية 
االجتماع  هامش  على  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  عام  مدير  العامري 
 CAMENET الثالث للجنة التوجيهية لشبكة الشرق األوسط لإلبل كامينيت
والندوة اإلقليمية الثانية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية oie لمنسقي 
االتصال للمختبرات الوطنية البيطرية واالجتماع المشترك حول أمراض اإلبل.

عدد  وبمشاركة  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  موظفي  من  وفد  قام 
مراكز  من  وخبراء    oie الحيوانية  للصحة  العالمية  المنظمة  ممثلي  من 
الشرق  منطقة  من  الدول  ممثلي  من  وعدد  عالمية  مرجعية  علمية 
األوسط باإلضافة إلى ممثلي الهيئات والجهات العلمية في الدولة بزيارة 
في  والتكنولوجيا  األبحاث  أحدث  على  لالطالع  مصدر   لمدينة  ميدانية 

مجال االستدامة والتكنولوجيا النظيفة والطاقة

زار وفد من إدارة المرافق والخدمات لواحة دبي للسيليكون إلجراء مقارنة 
العمليات  إدارة  من  فريق  مع  اإلدارية  الممارسات  أفضل  حول  معيارية 

والخدمات في الواحة.

سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام الجهاز خالل جولته 
بمنصة حكومة أبوظبي المشارك في معرض جيتكس 2018 لالطالع 

على مشاريع الجهات الحكومية المشاركة في المعرض 
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فعاليات

والتي  »عاصمتي«  فعالية  في  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  مشاركة 
بهدف  أكتوبر،   18-14 من  الرسمية  الحديقة  في  أبوظبي  بلدية  تنظمها 
بذلك  مستهدفة  ونظافتها  المدينة  مظهر  على  الحفاظ  ثقافة  ترسيخ 
السلوكيات  مكافحة  في  مشاركتهم  وتعزيز  المدارس  طالب  تثقيف 

السلبية وتوعيتهم باالهتمام بالزراعة والبيئة

المزارعين بهدف إجراء مقارنة معيارية  الغذائية يستقبل خدمات  الرقابة 
لالطالع على عملية ضبط الجودة على الخدمات

مجال  في  والمواصالت  الطرق  هيئة  تجربة  على  يطلع  الغذائية  الرقابة 
الخدمات وإسعاد المتعاملين

المجتمعية  الخدمة  ببرنامج  متمثاًل  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  نفذ 
بعام  الخاصة  مبادراته  ضمن  أبوظبي،  بمدينة  محوي  منطقة  في  عون، 
تحت  الماء  لسقيا  مبادرة  اإلماراتية،  األحمر  الهالل  هيئة  مع  وبالتعاون  زايد 
الجهاز،  شعار )قطرات من األجر(، بمشاركة عدد من موظفي وموظفات 
تم خاللها توزيع مياه الشرب على عدد من العمال ومستخدمي الطريق 

في تلك المنطقة.
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 مبادرة يوم في الميدان 

زيارة وفد من إدارة رقابة المنافذ لمركز أعالف ناهل لالطالع على سير العمل 
والعمليات التشغيلية لدى المركز وذلك ضمن مبادرة يوم في الميدان 

بمرافقة  واألداء  االستراتيجية  لقطاع  التنفيذي  المدير  المهيري  موزة  زيارة 
عدد من موظفي القطاع لعدد من مراكز توزيع األعالف لالطالع على سير 

العمل والعمليات التشغيلية في المراكز

زيارة الدكتورة مريم حارب السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة لمركز 
توزيع أعالف الفاية بمرافقة عدد من موظفي القطاع وذلك ضمن مبادرة 

يوم في الميدان.

لقطاع  التنفيذي  المدير  المنصوري  القصيلي  مبارك  المهندس  زيارة 
الشؤون الزراعية لعيادة خنور البيطرية لالطالع على سير العمل والعمليات 

التشغيلية في العيادة وذلك ضمن مبادرة 

الفئةفعاليات قسم الفعاليات والمسؤولية المجتمعية

1.  يوم العلم، أفرع الجهاز المختلفة – )01 نوفمبر 2018(
2.  اليوبيل الذهبي لنادي العين الرياضي، إستاد هزاع بن زايد/ العين – )نوفمبر 2018(

3.  يوم الشهيد، أفرع الجهاز المختلفة – )نوفمبر 2018(
4.  االحتفال باليوم الوطني، أفرع الجهاز المختلفة – )نوفمبر 2018(

أنشطة ومسابقات

معارض ومهرجانات1.  معرض يوروتير، ألمانيا – )13 – 16 نوفمبر 2018(



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

نشرة الزاد لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
العدد 09 لشهر أكتوبر 2018

األحد ١٩ صفر ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨ أكتوبر ٢٠١٨م

اإلمارات

18

مدير إدارة المختبرات البيطرية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لـ «¶»:

بنك حيوي للعينات.. وتقنيات جديدة للكشف املبكر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

المهيري  ســالمــة  ــورة  ــت ــدك ال أكـــدت 
إجــراء مسوحات مستمرة إضافة  على 
لمالك  مستمرة  توعية  حــمــالت  إلــى 
الكفيلة  الــقــدرات  ـــادة  وزي الحيوانات، 
بالحفاظ على صحة الحيوان من خالل 
الكشف المبكر عن األمراض ومكافحتها، 
وعلى أهمية اتباع الممارسات السليمة 
األمراض  من  الحيوانية  الثروة  لحماية 
ومن  الحيوي.  األمــن  منظومة  وتعزيز 
خالل اإلحصائيات بلغ عدد اإلبل 408 
آالف و 470 رأساً، فيما بلغ عدد الضأن: 
نحو مليون و757,5 رؤوس، بينما بلغ عدد 
الماعز نحو مليون و337 ألف رأس، وبلغ 
عدد األبقار في إمارة أبوظبي نحو 42 

ألف رأس.
ولفتت إلى أن مختبر الجهاز البيطري 
تمكن من تأسيس مختبر لزراعة العديد 
الكشف  بهدف  وذلــك  الفيروسات،  من 
على األمراض وفهم وبائيتها، وكذلك تم 
تفعيل وإدخــال تقنيات جديدة للكشف 
و«اللسان  اإلبـــل»،  «جــدري  عن  المبكر 
المتصدع»  الــــوادي  و«حــمــى  األزرق»، 
وغــيــرهــا مــن األمــــراض، وذلـــك كجزء 
من بناء قــدرات المختبر للتصدي ألي 
أمراض دخيلة، كما تم إنشاء بنك حيوي 
والــمــواد  المرجعية  العينات  لتخزين 
البيولوجية، وكذلك إنتاج مواد بيولوجية، 

تستخدم في تشخيص األمراض.
وفيما يتعلق بحصول المختبر البيطري 
ــعــدد من  عــلــى الــمــرجــعــيــة الــوطــنــيــة ل

األمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، 
أشــارت المهيري إلى أن جهاز أبوظبي 
فعال  بشكل  يسعى  الغذائية،  للرقابة 
لتعزيز منظومة األمن الحيوي في إمارة 
أبوظبي من خالل الجهود التي تضطلع 
مجال  فــي  البيطرية  مختبراتنا  بها 
تشخيص األمراض واألوبئة التي تصيب 
الثروة الحيوانية. وقد تمكنا من تحقيق 
في  واإلنــجــازات  النجاحات  من  الكثير 
مجال تشخيص األمراض من خالل تبني 
إلى  باإلضافة  ومتطورة  حديثة  تقنيات 
المشاركة في المحافل العلمية اإلقليمية 

والدولية.
المختبر  «حـــصـــول  أن:  وأضـــافـــت 
المرجعية  على  لنا  الــتــابــع  البيطري 
الوطنية لعدد من األمراض التي تصيب 
الــثــروة الــحــيــوانــيــة، جـــاء ثــمــرة جهود 
طويلة وإنجازات متراكمة عززت مكانة 
الوطني  الصعيدين  على  مختبراتنا 
الخمس  السنوات  فخالل  واإلقليمي، 
متالحقة  إنــجــازات  حققنا  الماضية 

وكبيرة في هذا المجال».
حققتها  التي  اإلنــجــازات  وحول أهم 
الفترة  خـــالل  البيطرية  المختبرات 
نسبة  على  المختبر  حصل  الماضية، 
الكفاءة  قياس  اختبارات  في   98.6%
موظفو  وحصد   ،2017 الماضي  للعام 
مختبراتنا البيطرية 105 شهادات كفاءة 
العام الماضي 2017 أيضاً، ليصبح عدد 
خالل  لموظفينا  الممنوحة  الشهادات 

الخمس سنوات الماضية 349 شهادة.
وأكدت على حرص الجهاز على تعزيز 

الخبرات الفنية لدى موظفي المختبرات 
تدريبية  بـــدورات  التحاقهم  خــالل  من 
مرجعية  عالمية  مراكز  في  تخصصية 
في أوروبا وأميركا، وزيادة نطاق االعتماد 
المواصفة  حسب  المخبرية  للتحاليل 
ذلــك فإن  وإلــى جانب  اآليــزو 17025، 
إدارة المختبرات البيطرية حاصلة على 
من  ومحلية،  دولية  اعتماد  شهادات   9
فيروس  عــن  الكشف  تحاليل  ضمنها 
ـــل لنصبح بــذلــك أول  ــا فــي اإلب ــورون ك
لتحاليل الكشف  مختبر معتمد عالمياً 
عن فيروس كورونا وفق مواصفة اآليزو 

.17025
وفيما يتعلق بالبحث العلمي والتعليم 
المستمر أشارت مدير إدارة المختبرات 
للرقابة  أبوظبي  جهاز  فــي  البيطرية 
الغذائية، إلى نشر 9 بحوث علمية في 
دوريات علمية عالمية محكمة تساهم في 
الشرق  فهم وتشخيص مرض متالزمة 
األوسط التنفسية الكورونا، وتفعيل عدد 
من التحاليل التي تخدم مجال التشخيص 
المرضي مثل الكشف عن مرض جدري 
اللسان  ومــرض  السعار  ومــرض  ــل  اإلب
األزرق ومــرض حمى الــوادي المتصدع 

ومرض االكزيما المعدي باإلضافة إلى 
تفعيل تقنية الزرع الخلوي للفيروسات.

ــجــازات الفنية  ــى جانب هــذه اإلن وإل
بشكل  المختبر  ســاهــم  والتخصصية 
كبير، على مدار السنوات الماضية، في 
العلوم  طلبة  من  عــدد  وتــدريــب  تأهيل 
الفنية المحلية ومن  البيطرية والكوادر 

دول المنطقة. 
وفيما يتعلق بأهمية االجتماع األخير 
للجنة التوجيهية لشبكة الشرق األوسط 
لإلبل «كامينيت»، والندوة اإلقليمية الثانية 
 OIE للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية
الوطنية  للمختبرات  االتصال  لمنسقي 
البيطرية التي استضافها جهاز أبوظبي 
للرقابة الغذائية، في إمارة أبوظبي، قالت 
المهيري، إن هذا االجتماع يعتبر األول 
من نوعه على مستوى العالم الذي يجتمع 
فيه المتخصصون في مجال المختبرات 
من  األوبــئــة  مجال  في  والمتخصصون 
خطط  لوضع  المشاركة  الـــدول  جميع 
الحيوان وتعزيز  إقليمية لحماية صحة 
القدرات اإلقليمية، ويأتي هذا في خضم 
الجهود الرامية لتأسيس مركز مرجعي 
ألمراض اإلبل، وإنه البد من اإلشارة إلى 
أنه يوجد في الوقت الراهن 49 مركزاً 
متعلقاً  مــوضــوعــاً   46 يغطي  مرجعياً 
بصحة الحيوان في 26 دولة، وال يوجد 
مركز متخصص  المراكز  بين هذه  من 
في أمراض اإلبل، وبذلك سيكون المركز 
في إمارة أبوظبي هو المركز المرجعي 
هذا  فــي  العالم  مستوى  على  الوحيد 

المجال.  

  سالمة المهيري 

تحليل ١٢٦ ألف عينة العام الماضي.. 

وصحة الحيوانات أولوية

دورات تدريبية في أوروبا وأميركا لتعزيز 

خبرات موظفي المختبرات

تعزيز منظومة األمن الحيوي.. واعتماد 

عالمي للمختبر الوطني ألمراض اإلبل قريبًا

يستعد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ألن يكون املختبر الوطني التابع 
للجهاز، مختبرًا عامليًا ألمراض اإلبل معتمدًا من قبل املنظمة العاملية للصحة 

احليوانية، وذلك بعد أن متكنت املختبرات بأبوظبي من أن تكون املختبر 
املرجعي الوطني لعدد من أمراض الثروة احليوانية. ويعمل املختبر البيطري 

التابع للجهاز على الكشف عن األمراض وتشخيصها للسيطرة عليها 
واملساهمة يف حتقيق األمن احليوي، حيث بلغ عدد العينات التي قام املختبر 

بتحليلها خالل العام املاضي فقط أكثر من ١٢٦ ألف عينة.
وشددت الدكتورة سالمة املهيري، مدير إدارة املختبرات البيطرية يف جهاز 

أبوظبي للرقابة الغذائية، يف حوار مع «االحتاد»، على أن العناية بصحة 
احليوانات يف إمارة أبوظبي تشكل أهمية قصوى بالنسبة للجهاز، النعكاس 

ذلك على صحة اإلنسان، حيث إن مؤشرات املنظمة العاملية للصحة احليوانية، 
تؤكد وجود ارتباط كبير بني األمراض التي تنتقل من احليوان إلى اإلنسان، 

ويكون سبب ذلك وجود حيوان مصاب، ولذا نولي عناية خاصة بالصحة 
احليوانية.

 العناية بصحة الحيوانات تشكل أهمية قصوى لـ «الرقابة الغذائية» (االتحاد)

املركز  حول أهمية هذا 
احمللي  املستوى  على 

أكدت  واإلقليمي، 
تتمثل يف  أنها  املهيري 

العلمية  القدرات  حتسني 
وبائية  لفهم  والتقنية 

أمراض  وتشخيص 
اإلبل يف املنطقة من 

البحوث  خالل إجراء 
وتنفيذ  العلمية، 

وورش  التدريبية  الدورات 
العمل حتت إشراف 

وتطوير  دوليني،  خبراء 
تشخيص  طرق  وتوحيد 

الوبائية  األمراض 
وفقًا  منها،  والتحقق 

العاملية  املنظمة  ملعايير 
احليوانية،  للصحة 

كفاءة  التحقق من  كذلك 
التحصني،  عمليات 

الوبائية  األبحاث  وإجراء 
الدراسات  وإجراء 

واملخبرية.  امليدانية 

تحسين القدرات

حوار مع الصحافة
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تقرير

إعداد: فريق تحليل المخاطر
إدارة السياسات وتحليل المخاطر

قطاع السياسات واألنظمة                  
 

يعتمد لون ثمار الزيتون على عوامل معينة منها صنف الزيتون، ولكن العامل األكثر 
قبل  اللون  خضراء  الزيتون  ثمار  تكون  حيث  الزيتون،  ثمار  قطاف  موعد  هو  أهمية 
تدريجيا  بالتحول  تبدأ  ثم  بقليل   Proper Harvesting Stage المثالية  النضج  مرحلة 

وبشكل طبيعي إلى اللون البني الضارب إلى األحمر ثم إلى اللون األسود.   

الزيت  من  كمية  على  النضج(  مرحلة  بداية  )في  الخضراء  الزيتون  ثمار  تحتوي    
قد  وبالتالي  متقدمة(  نضج  مرحلة  إلى  وصلت  السوداء )التي  الزيتون  ثمار  عن  تقل 

اكتسبت طبيعيا اللون األسود.

تكون ثمار الزيتون الخضراء أكثر صالبة من الثمار السوداء، وبالتالي يفضل استخدام 
ممكنة  تخزين  فترة  أطول  تتحمل  حتى  الزيتون  تخليل  في  الصلبة  الخضراء  الثمار 
يفضل  بينما  المخلل،  للزيتون  المرغوبة  الحسية  الصفات  على  محافظة  وتبقى 
االنتظار حتى يكتمل نضوج ثمار الزيتون وتكتسب اللون األسود عندما يكون الهدف 
ثمار  في  الزيت  نسبة  تزداد  حيث  الزيتون،  لتخليل  وليس  الثمار  من  الزيت  استخراج 
الزيتون كلما تقدمت الثمار في النضج، كما تجدر اإلشارة إلى أنه كلما تقدمت ثمار 
الزيتون في النضج كلما قل تركيز المركبات الصحية المفيدة فيها، حيث تعتبر تلك 
والتوكوفيرول،  الفينول  مركبات  عليها  األمثلة  ومن  أكسدة  مضادات  المركبات 
أكبر  على  للحصول  القطاف   وقت  تأخير  يتم  ال  بحيث  الموازنة  من  بد  ال  وبالتالي 
صحيا،  المفيدة  المركبات  نسبة  انخفاض  حساب  على  الزيت  من  ممكنة  كمية 
المثالية  النضج  مرحلة  لمعرفة  مبسطة  حسابية  معادلة  تطوير  تم  فقد  وعليه 
التي يستحسن أن يتم القطاف خاللها، حيث يمكن للمزارع القيام بها بسهولة من 
خالل جمع 100 ثمرة من مواقع مختلفة من نفس شجرة الزيتون، وإجراء العملية 

الحسابية المبينة أدناه.

تلجأ بعض المصانع إلى تحويل لون السطح الخارجي لثمار الزيتون المعدة للتخليل 
من اللون األخضر إلى اللون األسود بطرق صناعية سريعة وذلك لتوفير زيتون مخلل 
بألوان مختلفة إلرضاء مختلف األذواق، حيث يتم استخدام عدة معامالت من أجل 

إتمام عملية األكسدة والتي ينجم عنها تحويل لون الثمار إلى اللون األسود.

الزيتون المخلل األخضر واألسود والفرق بينهما

تلك  ومن  الزيتون  ثمار  على  األسود  اللون  إضفاء  أجل  من  معامالت  عدة  تستخدم 
الهواء  ضخ  يساعد  كما  الحديد،  أمالح  أو  الكالسيوم  كلوريد  استخدام  المعامالت 
في محلول التخليل على تسريع عملية األكسدة وبالتالي اإلسراع في إضفاء اللون 

األسود على ثمار الزيتون.

الخضراء  الصلبة  الزيتون  ثمار  من  الطبيعية  المرارة  إزالة  إلى  المصانع  بعض  تلجأ 
المعدة للتخليل بطرق صناعية وسريعة وذلك لتوفير الوقت وعدم انتظار األكسدة 
تزيد  زمنية  فترة  تتطلب  والتي   Oleuropein المرة  للمادة  تجري  التي  الطبيعية 
خفيف  قلوي  محلول  في  الزيتون  ثمار  غمر  خالل  من  ذلك  يتم  حيث  أسبوع،  عن 
الشمعية  الطبقة  إزالة  في  للتسريع  وذلك   )  2% بتركيز  الصوديوم  )هيدروكسيد 
الواقية لثمار الزيتون ومن ثم أكسدة المادة المرة، حيث يتم بعد ذلك غسل تلك 

الثمار لعدة مرات لضمان التخلص من أثر المادة القلوية.

معادلة بسيطة الحتساب مرحلة النضج المثالية لثمار الزيتون
أ-    يضرب عدد الحبات التي تلونت قشرتها باللون األخضر المائل لالصفرار، بالعدد 1

ب- يضرب عدد الحبات التي تلونت قشرتها باللون األخضر المائل لالصفرار مع وجود    
بقع حمراء أو زهرية، بالعدد 2

ج-  يضرب عدد الحبات التي تلونت قشرتها الخارجية باللون البنفسجي و/أو الحبات 
التي يميل لونها الى اللون األحمر، بالعدد 3

لون  زال  وال  األسود  باللون  الخارجية  قشرتها  تلونت  التي  الحبات  عدد  يضرب  د-  
لحمية الزيتون الداخلية أبيض، بالعدد 4

نصف  وتلونت  األسود  باللون  الخارجية  قشرتها  تلونت  التي  الحبات  عدد  يضرب  ه-  
لحمية الزيتون الداخلية باتجاه البذرة باللون البنفسجي، بالعدد 5

فيها  وتلونت  األسود  باللون  الخارجية  قشرتها  تلونت  التي  الحبات  عدد  يضرب  و-  
لحمية الزيتون الداخلية باتجاه البذرة بالكامل باللون البنفسجي، بال عدد6

س- يضرب عدد الحبات التي تلونت قشرتها الخارجية واللحمية الداخلية لها باللون 
األسود الكامل، بالعدد 7

يتم جمع النتائج الواردة في البنود من أ إلى س أعاله وقسمتها على الرقم 100 
والحصول على نتيجة رقمية، حيث تشير النتيجة )4.5 – 5.5( الى مرحلة نضج مثالية 
نضوجا  أقل  الزيتون  ثمار  كانت  كلما   4.5 من  أقل  كانت  كلما  بينما  الزيتون،  لثمار 

وكلما كانت أكبر من 5 كلما كانت مرحلة نضج الثمار قد تقدمت.
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األغذية المالئة
JUNK FOOD

ما يجب مراعاته عند التحصين: 
1- أن يكون اللقاح المستخدم مخزن بالثالجة العادية عند درجه حرارة 4 م.

2- استخدام كل أمبولة مباشرة بعد فتحها.
3- ال بد أن تكون الطيور المراد تحصينها بحالة جيدة ألن الطيور المريضة أو 

الضعيفة ال تولد مناعة بعد إعطائها اللقاح. 
4- أن يكون برنامج التحصين المستخدم متفق مع وضع التربية بالمنطقة 

وباستشارة طبيب بيطري.
5- مراعاة غسل وتطهير اليدين بعد استخدام اللقاح وما تبقى من اللقاح 

واألمبولة يجب حرقه أو غليه.
6- تقديم »عليقه« للطيور تحتوى على مستوى عاٍل من المضادات الحيوية 

والفيتامينات قبل وبعد إعطاء اللقاح بعدة أيام.
7- أن يتم إجراء التحصين بسرعة لتقليل شدة اإلجهاد على الطيور.

8-  التأكد من أن الماء المستخدم في عملية التلقيح خال من مطهرات 
ومعقمات الماء مثل الكلورين.

9-  استبدال المالبس وتطهير األحذية وتعقيم المعدات بعد كل عملية تحصين

طرق التحصين الشائعة للدجاج الالحم: 
1. ماء الشرب         2. طريقة الرش          3.التقطير في العين         4.طريقة الحقن                       

1. التحصين في ماء الشرب
يجب التحصين في النهار صباحا وتجنب فترات الحر الشديد. لماذا؟ 

- الطيور تقبل على الطعام والشراب بالنهار وبالتالي ضمان تحصين أكبر عدد من 
الطيور . 

- التحصين في فترة الظهيرة وخصوصا في فترات الحر يسبب  إجهاد الطيور من 
عملية التعطيش عالوة على اإلجهاد الناتج من التحصين ذاته.

ماهو العمر المناسب؟ 
ال يفضل التحصين في ماء الشرب قبل عمر7 أيام. 

* الكتاكيت في بداية العمر لم تكن قد تعرفت على مصادر المياه بشكل كامل. 
* إقبال الطيور على الماء بعد التعطيش يؤدي إلى زيادة فرصة اإلصابة بالبلل 

الشديد والبرد. 

خطوات ضرورية قبل مباشرة التحصين! 
- التأكد من وجود التحصين في ثالجة المزرعة.

- رفع أي مطهرات من الماء على األقل 24 إلى 48 ساعة قبل التحصين.
- تطهير التنكات أو السقايات وغسلها بالماء فقط بدون أي مطهر. 

- رفع أي مضادات حيوية على األقل 24 ساعة قبل التحصين. 
- وقف إضافة أي أدوية في مياه الشرب على األقل 12 ساعة قبل التحصين.

- يفضل التحصين باستخدام السقايات اليدوية والبعد عن التحصين باستخدام 
التنكات لضمان عدم تلوث مياه التحصين بأي من المطهرات أو أي شوائب أو 

أمالح تقتل  الفيروسات إال للضرورة ومع ضمان غسيل التنكات جيدا. 
- إذا كان نظام السقايات يدويا يتم غسلها بالماء فقط بدون مطهرات. 

-  يفضل الغسيل قبل التحصين مباشرة لضمان عدم اتساخها بعد الغسيل. 
- استمرار العلف أمام الدجاج قبل التحصين لضمان إقباله على الماء وليس على 

العلف أثناء التحصين.
- تعطيش الطيور قبل التحصين من 2-3 ساعات لضمان إقبالهم على الماء و 

يمكن زيادتها إلى  3.5 ساعة في فصل الشتاء لزيادة اإلقبال على مياه التحصين.

كيف تحسب عدد أمبوالت اللقاح؟ 
- يتم حساب عدد أمبوالت التحصين حسب المتاح منها فهناك 1000 و2500 و 

5000 و 10000 جرعة.  
لذلك يحسب عدد األمبوالت حسب عدد الطيور بدون أي زيادة كما يفعل البعض.

كيف تحسب كمية المياه؟ 
- تحسب كمية المياه الالزمة للتحصين بالمعادلة: 

عدد الطيور باأللف × العمر باليوم = الكمية باللتر

كيف تجهز المياه للتحصين؟ 
* تجهز كمية المياه المستخدمة في التحصين قبل التطعيم بفترة كافية 

للتخلص من الكلور. 
ويضاف إليها قبل التحصين لبن حليب بودرة منزوع الدسم بمعدل من2  إلى -4  

جرام لكل لتر أو المثبت مع الصبغة وأهمية اللبن أو المثبت هو اآلتي: 
- حماية الفيروس من أي شوائب في الماء حيث يقوم اللبن أو المثبت باستقطابها 

للحفاظ على الفيروس.
- زيادة ذوبان اللقاح في الماء وتجانسه لضمان تناول كافة الطيور الجرعة 

المطلوبة.

فتح اللقاح في الماء:
 افتح أمبوالت اللقاح داخل المياه في سقاية صغيرة وبعد تمام ذوبانه يتم 
اضافتها الى برميل ماء  التحصين وتقليبه جيدا والتقليب يكون بشكل جيد 

ومتجانس وبرفق لعدم التأثير على الفيروسات بسبب التقليب الشديد .تخلص من 
األمبوالت الفارغة بطريقة سليمة

توزيع مياه التحصين:
- توزيع مياه التحصين على السقايات توزيعا متجانسا وفي نفس الوقت لضمان 

توزيعها بالعدل في العنبر وضمان شرب كل الطيور. 
- ويتم استهالك مياه التحصين عادة خالل 0.5 الى 1 ساعة وبحد أقصى 2 ساعة 

من بدء عملية التحصين. 

لتنبيه الطيور: يمر العامل على جانبي العنبر لتنشيط الطيوروتنبيهها. 

التحصين في ماء الشرب
2. التحصين عن طريق الرش.

طريقة التقليح بالرش تعد من أقوى وأخطر طرق التحصين ضد الكثير من األمراض 
الفيروسية التنفسية مثل النيوكاسل واألي بي، والهدف منها هو تكوين مناعة 

موضعية في الجهاز التنفسي العلوي .
- هذه الطريقة هي عبارة عن إدخال فيروس حي للجهاز التنفسي بطريقة 

مباشرة وهنا تكمن خطورتها، فإذا لم تتوفر المهارة والخبرة بهذه الطريقة 
سيؤدي ذلك إلى ردود فعل قوية جدا، ولذلك يجب معرفة فنيات التلقيح 

بالرش حتى نتجنب السلبيات الناتجة وحتى نصل إلى أعلى درجة من التلقيح 
الصحيح وبالتالي أقوى مناعات موضعية.

متى ينصح بالتحصين عن طريق الرش؟ 
- في عمر يوم في الفقاسة أو في العنبر عند استقبال الصيصان وقبل تفريغها 

من الصناديق.
- عند عدم توافر إمكانية التحصين في ماء الشرب. 

- التحصين االضطراري للحصول على نتائج سريعة ومناعة موضعية أفضل.
- مهم جدا خلو الطيور من أي أمراض تنفسية خاصة المايكوبالزما.

كيفية حساب كمية المياه: 
300 إلى 500 مل ليتر ماء مقطر لكل ألف طائر والكمية تختلف حسب عمر الطيور 

ففي العمر الصغير األمبولة تذاب في 300 مل ليتر ماء وفي العمر الكبير تحتاج 
500 مل

 يستخدم جهاز الرش )األوتومايزر( وهو جهاز خاص بالرش يتحكم في حجم 
الرذاذ بحيث يكون حبيبات كبيرة للعمر الصغير والحبيبات الصغيرة للعمر الكبير.

طرق تحصين الدواجن ضد 
األمراض الوبائية

)الحلقة األولى(

إعداد الدكتور حسين حسنين
أخصائي إنتاج حيواني 
إدارة اإلنتاج الحيواني 



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

نشرة الزاد لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
العدد 09 لشهر أكتوبر 2018

الفنيات العلمية في طريقة التلقيح بالرش:
1- نوعية الرش : إن الهدف من عملية الرش هو إيصال الفيروس إلى األغشية 
المخاطية للجهاز التنفسي العلوي )فتحة األنف والجيوب األنفية والقصبة 
الهوائية( وهكذا داخل العين، وليس الهدف هو إيصال الفيروس إلى الرئة 
والشعيبات واألكياس الهوائية . ولن يتحقق هذا الهدف إال بمعرفة حجم 

وتكوين القطرة. 

هناك ثالثة أنواع من القطرات المستخدمة في جهاز الرش:-
1. الرش الرذاذي: ويكون حجم القطرة أقل من 50ميكرون .

2. الرش الناعم: ويكون حجم القطرة من 50-80 ميكرون .
3. الرش الخشن: ويكون حجم القطرة من 80-120ميكرون .

- الرش الخشن هو الرش الذي تبنى عليه آلية الرش ألنه هو الذي يحقق الهدف 
المطلوب وهو وصول الفيروس للجهاز التنفسي العلوي .

2- ضغط الرشاشة: يلزم في أجهزة الرش المستخدمة وجود نظام تحكم في 
الضغط حتى تبدأ عملية التحصين وتنتهي بنفس قوة الضغط، وهذه نقطة 

في غاية األهمية حيث أنها ال تتوفر في الرشاشات اليدوية والتي تبدأ بقوة 
ضغط قوية مما يقلل حجم القطرات، وتنتهي بقوة ضغط أقل مما يزيد من 

حجم القطرات المستخدمة .
-  ومن المستحيل في الرشاشات اليدوية وغير المزودة بنظام تحكم ضغط أن 
تؤدي إلي تجانس الرش، وأيضا من المستحيل أن القائم بالرش ضبط تحكمه 

بضغط اليد علي الرشاشة لتعطي تجانس في الرش ولذلك يفضل استخدام 
الرشاشات التي توصي بها شركات تصنيع اللقاحات .

3- العوامل البيئية: مثل ارتفاع الحرارة أو انخفاضها، وارتفاع الرطوبة وانخفاضها 
تؤثر بالسلب على حجم القطرات الخارجة من الرشاشة والتي تصل إلي 

الصيصان، ولذلك يفضل الرش في الفقاسة حيث تكون الرطوبة المثالية 
والحرارة المناسبة، ومع العلم أن انخفاض الرطوبة في المزرعة يقلل من حجم 

قطرات الماء.

4- مسافة الرش: يلزم أن تكون مسافة الرش بين الرشاشة والكتاكيت الفاقسة 
30سم، وفي األعمار الكبيرة مسافة 75-100سم ويشترط الثبات مع تجنب 

االرتفاع واالنخفاض بمستوى الرشاشة ألن هذا التأرجح يزيد ويقلل من ضغط 
الجهاز على الكتاكيت وبالتالي حجم القطرات .

5- التيارات الهوائية: يلزم أن يكون الرش في مكان ساكن ال يوجد به أي تيارات 
هوائية ولذلك يلزم غلق المراوح أثناء عملية الرش ألنها ستحدث اختالفات في 

حجم قطرات المياه، ويجب خفض اإلضاءة إلى أقل درجاتها حتى ال تتحرك 
الطيور مما يؤدي إلى عدم وصول اللقاح بالصفة المناسبة.

6- العترة المستخدمة: يراعى في اختيار اللقاح العترة المناسبة ذات رد الفعل 
البسيط مثل الكلون 30 على عكس الالسوتا لها رد فعل عنيف، وهكذا في االي 
بي عترة IBma5  لها رد فعل بسيط، على العكس من IB4/91  فرد فعلها عنيف 

أيضا، وجود مايكوبالزما وإي كوالي في القطيع يزيد من قوة رد فعل اللقاح 
المستخدم. 

مالحظة: درجة الحرارة المستخدمة للتحصين -16  20 درجة كأقصى تقدير، 
كمية المياه لأللف في العمر الصغير 250مل350-مل ، والعمر الكبير 500 مل 

لكل ألف طائر .
- الفائدة: أي مخالفة للتعليمات السابقة ستؤدي إلى عدم تجانس حجم 

القطرات وبالتالي وصول القطرات للرئة واألكياس الهوائية مما ينتج عنها رد 
فعل قوي .

عملية الرش: 
* قفل المراوح والنوافذ واإلضاءة ويمكن التحصين لياًل. 

* قم بتوجيه الجهاز على ارتفاع 1 متر من الطيور بشكل أفقي وال يتم توجيهه 
ألسفل أو بشكل مباشر على الطيور. 

* وتبدأ عملية الرش بحيث يشمل كل العنبر بالتتابع. 
* وبعد انتهاء التحصين البد من فتح الشبابيك والمراوح مرة اخرى لتجنب اختناق 

الطيور.

   
التحصين بالرش
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تمكنت إدارة المختبرات البيطرية من رصد وتشخيص عدد من األمراض التي لم يتم 
رصدها سابقًا لدى الجهاز في الغزالن من خالل عمليات التشريح واستنادا على عدد 
التشريح في كل من مختبرات  التأكيدية حيث تمت عمليات  التحاليل المخبرية  من 
أبوظبي لحالة الكفت ومختبرات القطارة لحالة الجدري من قبل أخصائيي التشريح 

في الجهاز  د. نصرالدين الطيب حسين خليل و  د. عبد الناصر محمد آدم تيراب.

الحالة األولى: 

 CCPP /Contagious Caprine Pleuro Pneumonia ذات الرئة والجنب الساري
) الكفت (

شديد  تنفسي،  ساري،  مرض  وهو  الماعز  في  الحادة  المايكوبالزما  أمراض  من  هو 
العدوى بين الحيوانات، شديد الوبائية، يصيب الجهاز التنفسي للماعز )كما يمكن أن 
الماعز والمنتشرة في  المستوطنة في قطعان  يصيب األغنام(. يعتبر من األمراض 
كثير من بلدان العالم وخصوصًا الشرق األوسط ويتميز المرض بالتهاب الرئة والجنب 
وأعراض  الشهية  فقدان  الشديدة،  بالحمى  إكلينيكيًا  المرض  ويتصف  الفبريني، 
تنفسية وسعال حاد ومؤلم والتهاب التامور وهو ضمن األمراض الواجب اإلبالغ عنها 
للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية )OIE(. وال يصنف ضمن األمراض المشتركة بين 

اإلنسان والحيوان.

ويعتبر مرض CCPP من الحاالت النادرة الحدوث في الغزالن حيث لم تسجل حاالت 
للمرض من قبل في الغزالن.

تم رصد وتشخيص حالة CCPP /Contagious Caprine Pleuro Pneumonia )الكفت( 
في غزال وذلك من خالل إجراء عملية التشريح المرضي، حيث لوحظت آفات عيانيه 

تشخيصية للمرض في شكل:

1- التهاب الرئة والبلورة الفبريني في رئة واحدة. 
2- التصاق الرئة بالقفص الصدري )األضالع ( نتيجة للنضح الفبريني .

.Trachea 3- وجود سائل رغوي في تجويف الرغامة

 PCR وتم تأكيد تشخيص الحالة بواسطة استخدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل
على عينة من الرئة وكانت النتيجة إيجابية.

رصد وتشخيص أمراض نادرة الحدوث في الغزالن 
لدى إدارة المختبرات البيطرية 

الحالة الثانية:د. عبد الناصر تيرابد. نصرالدين خليأل

 مرض الجلد العقدي )المتكتل( Lumpy skin disease في   حيوان المها
)Arabian oryx( 

جلدي  فيروسي  مرض  عن  عبارة  هو   Lumpy skin disease العقدي  الجلد  مرض   
 ،Poxviridae عائلة  من   Capripoxvirus جنس  من  فيروس  يسببه  العدوى  شديد 
ينتمي لنفس المجموعة الفرعية لفيروس جدري األغنام وجدري الماعز، يتميز المرض 
بحدوث حمى وتكون حطاطات وعقيدات وحويصالت في الجلد والفم ونادرا في 

الرئتين، يصيب بصورة أساسية األبقار وجاموس الماء

ينتشر هذا المرض في أفريقيا خاصة منطقة القرن األفريقي ويصيب بصورة أخص 
الماشية 

عنها  اإلبالغ  الواجب  األمراض  ضمن  وهو  والماعز.  األغنام  في  أيضا  يحدث  لكنه 
للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية )OIE(. وال يصنف ضمن األمراض المشتركة بين 

اإلنسان والحيوان
يتميز فيروس مرض الجلد العقدي بالقدرة على االستمرار في البيئة الخارجية لفترات 
طويلة من الزمن وكذلك القدرة على االنتشار عبر مسافات طويلة، ينتشر الفيروس 
عبر  االنتقال  ويحدث  المصابة،  للحيوانات  والعينية  واألنفية  الفموية  اإلفرازات  في 

االستنشاق، االحتاك المباشر، وبصورة ميكانيكية بواسطة الحشرات.

يشخص مرض الجلد العقدي من خالل اآلفات العيانية عند التشريح المرضي ويتم 
البلمرة  تفاعل  طريقة  وباستخدام  الفيروسي،  العزل  طريق  عن  التشخيص  تأكيد 

)ELISA( أو االختبارات المصلية أو المناعية مثل )PCR( المتسلسل

تم رصد وتشخيص حالة إكلينيكية لمرض ال Lumpy skin disease في حيوان المها 
المختبرات  في  المرضي  التشريح  عملية  إجراء  خالل  فمن   .Arabian oryx العربي 
البيطرية التابعة للجهاز لوحظت آفات عيانية تشخيصية للمرض في شكل عقيدات 
العليا  للشفة  المخاطية  األغشية  وفي  الذيل  وتحت  الجلد  تحت  منتشرة  متعددة 
والسفلى وفي الرئتين )هذه اآلفات هي مشابهة بصورة كبيرة آلفات جدري الضأن 
وجدري والماعز(. تم تأكيد تشخيص الحالة في المختبرات بواسطة استخدام تقنية 

PCR على عينات نسيجية أخذت من الجلد والرئة.

 هذا التشابه في اآلفات العيانية بين مرض الجلد العقدي في حيوان المها وجدري 
الجزيئي  المستوى  على  الدراسات  من  مزيد  إجراء  الي  يحتاج  الماعز  وجدري  الضأن 
للتفريق بين المسببات المختلفة ولمالحظة ما إذا كان هنالك تداخل جيني بين هذه 

الفيروسات. 
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الصفات الظاهرية المميزة لألسماك الطازجة والقديمة وغير الصالحة

د. يوسف حسين طوالبة
أخصائي تحليل مخاطر األغذية

قطاع السياسات واألنظمة

األسماك غير الصالحةاألسماك القديمةاألسماك الطازجةالصفة الظاهرية

فقدان اللمعان والبريقمخاطي قليل أو جافمتألق والمعالسطح الخارجي

العيون
المعة، حدقتها واسعة،  قزحيتها 

محاطة بسائل شفاف صافي ومحدبة 
الشكل

القرنية حمراء، وجود سائل خفيف 
ومستوية الشكل 

عيونها غائرة، فقدان السائل المحيط 
بها

حمراء أو وردية أو بنية معتمة، خالية من الخياشيم
قذرة، قاتمة اللون، تنبعث منها رائحة صفراء باهتة، قذرة ومغطاة بمخاط أي طبقة هالمية 

كريهة 

المعة وملتصقة بالجسم، يصعب القشور
رخوة ومتفككةتزال بسهولةانتزاعها

رخوة وتزال عن العظم بسهولةطرية وسهلة اإلزالة عن العظمملتصقة تماما مع العظمالنسيج اللحمي )العضالت(

رخوة، منتفخة البطنطرية قليال، منتفخة قليالمتماسكةعضالت البطن

بنية اللونمعتمة اللونالمعةدماء البطن

مفتوحة للخارج وغالبا تخرج منها رخوةمغلقة ومتماسكةفتحة الشرج
الفضالت

متماسك، ال ينثني، ال يترك أثر بعد الضغط جسم السمكة
عليه باإلبهام

ينثني بسهولة خاصة طرف الذيل، يترك 
أثر طفيف لبصمة االبهام

ذابل ورخو ويترك أثر واضح جدا لبصمة 
االبهام

رائحة كريهة متحللةرائحة خفيفة غير مقبولةمميزة لرائحة البحرالرائحة

تطفو على سطح الماءتتعلق وال تطفو تغطس في الماءالتغطيس في الماء


