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العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  أكد 
الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  عام  مدير 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت  بمناسبة 
الوطني هو شهادة  اليوم  أن  السابع واألربعين، 
اهلل  بإذن  له  المغفور  حققه  عظيم  إنجاز  على 
سلطان  بن  زايد  الشيخ  المؤسس  الوالد  تعالى 
آل نهيان طيب اهلل ثراه بحكمته ورؤاه السديدة، 
جمع فيه الشمل ووحد القلوب وأرسى دعائم 
اإلمارات  ومكانة  أهمية  بذلك  مرسخًا  االتحاد، 
والبناء  النهضة  أسس  ومعززًا  وعالميًا،  إقليميًا 
وثبات  بثقة  طريقها  تشق  فتية  لدولة  والتطور 

سعيد البحري العامري: اليوم الوطني 
دعوة لمواصلة العطاء وصون اإلنجاز وحفظ 

المكتسبات

وجيزة  فترة  خالل  اإلمارات  أصبحت  والمتقدمة،  المتحضرة  الدول  مصاف  نحو 
سبيل  في  المستحيالت  تذلل  التي  الطامحة  الدولة  على  يحتذى  رصينًا  أنموذجًا 

تحقيق النهضة الشاملة لمجتمعها، ونالت ثقة واحترام العالم أجمع.

وأضاف العامري أن اليوم الوطني هو دعوة للجميع من أجل مواصلة العطاء وصون 
ودعوة  ورفعته،  الوطن  أجل  من  المزيد  وبذل  المكتسبات  على  والحفاظ  اإلنجاز 
كذلك لتجسيد قيم المحبة والتسامح والتعايش التي غرسها زايد الخير في قلوب 
أبناء وبنات الوطن، والتي باتت من أهم سمات الهوية الوطنية التي يتميز بها مجتمع 
والوالء  المعطاء،  الوطن  لهذا  باالنتماء  واالعتزاز  للفخر  يدعو  عظيمًا  وإرثًا  اإلمارات، 
لقيادته الحكيمة وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانه  اهلل  حفظه  الدولة 
اإلمارات رعاهم اهلل، واالصطفاف خلفها في ظل راية االتحاد لمواصلة مسيرة النماء 

واالرتقاء على خطى زايد الخير.

وأشار العامري إلى أن دولة اإلمارات تعيش اليوم مرحلة جديدة من التمكين والتقدم، 
وتحقق اإلنجازات االستثنائية على كافة األصعدة، وتحلق بريادتها إلى فضاء العالمية 
محققة بذلك المراكز األولى عالميًا في مجاالت عدة، مما عزز مكانتها ورسخ دورها 
خليفة  بقيادة  اإلمارات  أن  إلى  الفتًا  الدولي،  المجتمع  في  والفاعل  االستراتيجي 
محور  هو  اإلماراتي  اإلنسان  وأن  والرقي،  واالزدهار  التقدم  من  مزيد  نحو  ماضية 
تؤمن  إلنها  التنموية  وبرامجها  خططها  كل  وأساس  الرشيدة  الحكومة  اهتمام 
بأن بناء اإلنسان هو السبيل لنهضة وبناء األوطان، وأن االستثمار في تمكينه وإعداده 
أبنائه ويرتقي  يبنى بسواعد  الوطن  المستقبل واستشرافه ألن  بناء  هو استثمار في 

بارتقائهم.

أهل  اإلمارات  شهداء  العامري:  البحري  سعيد 
للتبجيل واإلجالل واإلكبار

عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  أكد 
الشهيد  يوم  بمناسبة  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز 
الذي يصادف يوم الثالثين من نوفمبر كل عام، أن يوم 
على  وعزيزة  اإلمارات،  تاريخ  في  خالدة  مناسبة  الشهيد 
قلوب أبناء وبنات الوطن كافة، نستحضر فيها تضحيات 
شهداء الوطن األبرار الذين قضوا في سبيل الدفاع عن 
مكتسبات وطنهم وقضايا أمتهم تاركين وراءهم إرثًا 
عظيمًا من العزة والكرامة واإلباء والتضحية، ومسطرين 
والفداء  البسالة  من  مشرفًا  تاريخًا  الزكية  بدمائهم 

ونصرة األشقاء ورفع الظلم عنهم.

للرجال  مصنعًا  الحكيمة  قيادتها  ظل  في  اإلمارات  دولة  ستبقى  العامري:  وقال 
نور  ومشكاة  العالمي،  والتالحم  واالستقرار  لألمن  ومصدرًا  والتضحيات،  والبطوالت 
وسالم ومحبة تفيض على األشقاء بالخير والعطاء، وستبقى سيرة شهدائنا األوفياء 
للوطن  االنتماء  قيم  منها  يستلهمون  القادمة  واألجيال  األبناء  قلوب  في  حاضرة 
والوالء لقيادته الحكيمة، ويستقون منها أروع الدروس في محبة األوطان والذود عن 

حماها.

وأشار العامري إلى أن أم الشهيد هي أم للوطن كله ورمز لوحدته وقوته ومنعته، 
وإعداد  النبيلة،  والمبادئ  القيم  على  النشء  إعداد  في  الوطن  بنات  لكل  وقدوة 
وصون  وحمايتها  األوطان  على  الحفاظ  سبيل  في  والتضحية  البسالة  على  األجيال 
العطرة  الوطن خالدة ال تموت وأن سيرتهم  إنجازات شهداء  أن  إلى  حدودها، الفتًا 
االفتخار بهم حق لكل غيور على وطنه  نياشين عز وفخر على صدورنا جميعًا، وأن 
وقضايا أمته، فهم خير من جسد قيم اإليثار والفداء ونصرة المستضعفين، وهم 

أهل للتبجيل واإلجالل واإلكبار.
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-      المعرض األكبر عالميًا لإلنتاج الحيواني
-      سعيد العامري: استقطاب أحدث االبتكارات والتقنيات في مجاالت اإلنتاج       

         الحيواني للمنطقة
-      العامري: نسعى إلى التحول الرقمي في إدارة اإلنتاج الحيواني 

-      شراكات عالمية واسعة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة 
-      الثروة الحيوانية من المرتكزات األساسية لمنظومة األمن الغذائي عالميا 

-      تعظيم العائد على االستثمار في قطاع الثروة الحيوانية
-      النسخة األولى عالميًا خارج أوروبا

وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  بتوجيهات 
سعادة  أعلن  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز  إدارة  مجلس  رئيس  الرئاسة  شؤون 
الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل  الجهاز،  عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد 
الرائد  تير -المعرض  يورو  معرض  هامش  على  األلمانية  هانوفر  بمدينة  مؤخرًا  عقد 
واألكبر من نوعه على مستوى العالم لإلنتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية-، عن 
استضافة إمارة أبوظبي للمعرض العام المقبل 2019، وذلك ضمن جهود الجهاز 
بالتعاون مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض الهادفة لمواكبة النمو الكبير الذي 
الحيوانية  الثروة  بقطاع  واالرتقاء  الدولة،  في  واألعمال  المعارض  سياحة  تشهده 
واألمن الحيوي في إمارة أبوظبي والمنطقة، وتعزيز األمن الغذائي وفرص االستثمار 

في هذا القطاع مع الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية.

اإلمارات  في  الحيوانية  الثروة  قطاع  حظي  لقد  المؤتمر:  خالل  العامري  وقال 
الشيخ  السمو  صاحب  لسيدي  الحكيمة  القيادة  من  كبيرين  واهتمام  برعاية 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل، وتجسد هذا الدعم في تشجيع 
المزارعين المواطنين على االهتمام بتربية ورعاية المواشي ورعاية قطاعات الدولة 
المتخصصة في الثروة الحيوانية من خالل توفير البنية التحتية والرعاية الصحية لها 
وتنميتها وتوفير األعالف للمربين وتشجيعهم على تربية األنواع االقتصادية منها، 
وتقديم العديد من الخدمات واألنشطة المختلفة لهذا القطاع عن طريق تقديم 

الرعاية البيطرية والغذائية واإلرشادية.

وأشار إلى أن معرض Euro Tier Middle East 2019 في أبو ظبي، يعتبر حدثا استثنائيًا 
لكونها المرة األولى التي تعقد فيها Euro Tier معرضها العالمي خارج أوروبا، وهو 
الشرق  منطقة  في  الماشية  صناعة  سوق  على  المتزايد  للطلب  طبيعية  استجابة 
وتشجيع  اإلنتاج  وسائل  تحسين  في  المعرض  هذا  ودور  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
تعزيز  على  قدرة  أكثر  تقنيات  تبني  على  الحيواني  اإلنتاج  مجال  في  العاملين 
كحلقة  المهم  دوره  جانب  إلى  والتوريد،  التصنيع  عمليات  كفاءة  وزيادة  اإلنتاجية 
وصل فاعلة في بناء شراكات واسعة بين دول العالم في مجال االستثمار الزراعي 
وتبادل الخبرات والمعرفة بين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية للتغلب على أهم 
بالتنسيق  عمل  الجهاز  أن  الفتًا  الحيوانية،  الثروة  قطاع  تنمية  تواجه  التي  التحديات 
استقطاب  لملف  التحضير  على  للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز  مع  والتعاون 

المعرض إلمارة أبوظبي.

وأضاف إن إدراكنا للزخم المرتفع للنمو القادم في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، وأهمية تنمية الثروة الحيوانية في المنطقة األوسع، ووفقًا لتقارير صدرت 
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حديثًا، فإن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لديها أسرع وأعلى معدل نمو 
في  وسنعمل  تقريًبا،   30٪ بنسبة  العالم  في  منطقة  أي  من  اللحوم  سوق  في 
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على االستجابة لهذا النمو المتصاعد من خالل تعزيز 
 Euro Tier Middle East معرض  في  اللحوم  لسوق  والتجارية  المستدامة  التنمية 
2019، واستضافة الخبراء والمعنيين بالزراعة من جميع أنحاء العالم، واستقطاب 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة  أوروبا  في  المزارعين  ومهارات  خبرات 
هذا  في  التنمية  تعيق  التي  التحديات  على  التغلب  في  تجاربهم  من  لالستفادة 

القطاع.

األمن  لمنظومة  أساسيًا  مرتكزًا  يمثل  الحيوانية  الثروة  قطاع  أن  العامري  وأكد 
الغذائي العالمية، الفتًا إلى أن المعرض استطاع على مدار 43 عامًا تقليص الفجوة 
بين العرض والطلب المتنامي على الغذاء نتيجة الزيادة المطردة لسكان العالم، 
واعدة  فرص  إليجاد  والمتخصصين  الخبراء  تجمع  واسعة  شبكة  بناء  خالل  من 
وكبيرة لتعظيم الكفاءة في اإلنتاج الحيواني، ولتلبية توقعات النمو في المنطقة، 
واستقطاب أحدث االبتكارات والتقنيات في مجاالت اإلنتاج الحيواني إلى المنطقة، 

مبينًا أن الجهاز يسعى إلى نقل معرفة اإلدارة الرقمية لإلنتاج الحيواني.

بدوره قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض 
)أدنيك( ومجموعة الشركات التابعة لها: » نحن فخورون بشراكتنا االستراتيجية مع 
أكبر  أحد  يعد  الذي  تير«،  »يورو  معرض  الستضافة  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز 
وفق  وذلك  الحيوي،  القطاع  هذا  في  نوعها  من  المتخصصة  العالمية  المعارض 
استراتيجيتنا الرامية الستقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى ألبوظبي، من 
خالل التعاون مع منظمي المعارض وممثلي االتحادات الدولية، بهدف تعزيز مكانة 

اإلمارة كعاصمة لصناعة سياحة األعمال في المنطقة«.

وأضاف: » ستقوم فرق العمل في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض، والتي يقودها 
مع  بالتعاون  العالية،  بالحرفية  لها  المشهود  المواطنة  الكفاءات  من  كوكبة 
شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، لوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإنجاح 
اإلمارة  ومكانة  بسمعة  يليق  الذي  بالشكل  وإخراجها  للفعالية  المقبلة  الدورة 
حملة  إدارة  على  الشركة  ستعمل  ذلك،  إلى  والدولي.  اإلقليمي  الصعيدين  على 
تسويقية وترويجية لهذا المعرض، وذلك من خالل المعارض والمؤتمرات التي يتم 
الخارجية  والترويجية  التسويقية  للجوالت  وصواًل  الشركة  مراكز  في  استضافتها 

التي تقوم بها الشركة للترويج إلمارة ابوظبي ولكافة الفعاليات التي تقام بها«.

من ناحية أخرى أكد سعادة علي عبد اهلل األحمد سفير اإلمارات العربية المتحدة 
الوثيقة  العالقات  سياق  في  يأتي  اإلنجاز  هذا  أن  االتحادية  ألمانيا  جمهورية  لدى 
التعاون  سبل  تعزيز  على  الجانبين  لحرص  وتأكيدًا  الصديقين،  البلدين  بين  القائمة 
واالزدهار  المستدامة  التنمية  يحقق  بما  المجاالت  شتى  في  الخبرات  وتبادل 
االقتصادي في العديد من القطاعات ذات االهتمام المشترك، مثمنًا الجهود التي 
بذلها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض 
والتي أثمر عنها استقطاب هذا الحدث المهم إلمارة أبوظبي لتكون اإلمارات بذلك 
األوسط  الشرق  منطقة  في  المعرض  هذا  واستضافة  جذب  في  المبادرة  صاحبة 

وشمال أفريقيا.

تأكيدًا  العالم،  مستوى  على  المهم  الحدث  لهذا  أبوظبي  إمارة  استضافة  وتعد 
فيها،  الزراعة  قطاع  وتطوير  ومستدام،  واثق  غذائي  قطاع  بناء  في  نجاحها  على 
المنطقة  طبيعة  تفرضها  التي  والمناخية  البيئية  التحديات  جميع  من  الرغم  على 
 3.5 على  يزيد  وما  حيوانية  حيازة  ألف   25 من  أكثر  اليوم  اإلمارة  وتضم  الجغرافية، 
مليون رأس من الحيوانات المنتجة للغذاء، إلى جانب وجود مزارع تجارية متخصصة 
وإعادة  التحويلية  الغذائية  الصناعات  في  مخصصة  ومصانع  الحيواني،  باإلنتاج 
التصدير، مما يشجع على االستثمار في هذا القطاع في ظل ازدهار سياحة األعمال 
ونمو  االستثمار  على  تحفز  متطورة  تشريعية  مظلة  ووجود  اإلمارات،  دولة  في 

األعمال.

بتوجيهات منصور بن زايد
أبوظبي تستقطب معرض »يوروتير« لإلنتاج الحيواني العام المقبل
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بحثا فرص تعزيز األمن الغذائي لدى البلدين
جهـاز  عـام  مديـر  يلتقـي  كازاخسـتان  سـفير 

الغذائيـة للرقابـة  أبوظبـي 

للرقابة  أبوظبي  جهاز  عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  بحث 
الدولة،  لدى  كازاخستان  جمهورية  سفير  شريف  الما  خيرات  سعادة  مع  الغذائية 
التعاون  فرص  مؤخرًا،  بأبوظبي،  الرئيسي  الجهاز  لمقر  سعادته  أجراها  زيارة  خالل 
الثنائي بين الجانبين لتعزيز األمن الغذائي والتنمية واالستدامة الزراعية وتبادل أفضل 
وتآكل  الغابات  وتراجع  التصحر  لمشاكل  التصدي  مجال  في  والخبرات  الممارسات 
التربة وارتفاع ملوحتها، في إطار العالقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، 
وفي ظل العضوية الفاعلة لدولة اإلمارات في المؤسسة اإلسالمية لألمن الغذائي 

في كازاخستان والتي تحظى بعضوية 75 دولة.

جهاز  حرص  مؤكدًا  شريف،  الما  خيرات  بسعادة  العامري  سعيد  سعادة  ورحب 
أبوظبي للرقابة الغذائية على تحفيز االستثمارات البينية في القطاع الزراعي واألمن 
مجاالت  في  أبوظبي  إمارة  تتبناها  التي  المتطورة  التشريعات  إلى  والفتًا  الغذائي، 
الغذاء والزراعة، ودعمها الكبير لالستثمار، ومستعرضًا أهم التجارب والخبرات التي 

يمتلكها الجهاز في مجاالت االستدامة الزراعية والسالمة الغذائية.

كما وجه سعادته دعوة لسعادة السفير وأعضاء البعثة الدبلوماسية لزيارة معرض 
سيال الشرق األوسط الذي تنطلق فعالياته في أبوظبي خالل الفترة 10-12 ديسمبر 
المعرض  يقدمها  التي  الواعدة  والشراكات  المتنوعة  االستثمار  فرص  على  للتعرف 
وكبار  المستثمرين  من  والمئات  دولي  جناح   30 من  ألكثر  استضافته  خالل  من 

الشارين.

من جانبه أشاد سعادة خيرات الما شريف بجهود الجهاز واإلنجازات التي حققتها 
إمارة أبوظبي في المجاالت كافة وخاصة في مجاالت السالمة الغذائية والزراعة، 
االقتصادية  العالقات  تعزيز  وسبل  بالده  توفرها  التي  الفرص  أهم  مستعرضًا 
مجال  في  خصوصًا  المجاالت،  مختلف  في  الصديقين  البلدين  بين  والتجارية 
البلدين  على  والفائدة  بالنفع  يعود  بما  والنقل،  الحديدية،  والسكك  الغذائي  األمن 

والشعبين الصديقين.

عقدتها منظمة الصحة العالمية في أبوظبي
جهـاز أبوظبـي للرقابـة الغذائية يشـارك بورشـة 

تدريبيـة حـول فيـروس كورونا 

عقدتها  تدريبية  عمل  بورشة  خبير  بصفة  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  شارك 
منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، بأبوظبي، بمشاركة مجموعة من خبراء المنظمة 
في  الخبراء  من  عالمي  فريق  لتشكيل  األوسط،  الشرق  دول  من  عدد  عن  وممثلين 
متالزمة الشرق األوسط التنفسية كورونا، ضمن جهود المنظمة في تحسين التأهب 
المعرفية  الفجوات  ومعالجة  المشتركة  التنفسية  لألمراض  واإلقليمي  العالمي 

حول هذه األمراض. 

وممثلة عن الجهاز قدمت الدكتورة سالمة المهيري مدير المختبرات البيطرية في 
الواحدة  الصحة  مفهوم  وتطبيق  كورونا  فيروس  تقصي  حول  محاضرة  الجهاز 
العالمية  المعايير  القادمة لتطوير  المرحلة  التركيز عليها في  التي يجب  واألولويات 
قدرات  وتقييم  الموثقة،  والدراسات  األبحاث  لمخرجات  وفقًا  كورونا  فيروس  بشأن 
والفيروسات  كورونا  بفيروس  يتعلق  فيما  الدول  في  والبيطري  الصحي  القطاع 

التنفسية األخرى.

قبل  من  استخدامها  سيتم  التي  المعايير  لقائمة  مسودة  وضع  الورشة  وشهدت   
القطاع  قدرات  تقييم  في  للمشاركة  المنظمة  قبل  من  تكليفهم  عند  الخبراء 
الصحي والبيطري في الدول فيما يتعلق بفيروس كورونا حيث شملت هذه المعايير، 
قدرات المختبرات الصحية والبيطرية للكشف المبكر وتشخيص األمراض واالستجابة 
العدوى  من  الوقاية  واالستجابة،  التأهب  الوبائي،  التقصي  الوبائية،  األبحاث  وإجراء 

ومكافحتها واحتواء المرض، إضافة إلى التواصل بشأن المخاطر. 

وناقشت الورشة جملة من المحاور كان أبرزها تحسين التأهب العالمي واإلقليمي 
لمتالزمة الشرق األوسط التنفسية والدروس المستفادة حتى اآلن منذ ظهور فيروس 
للكشف  والحيواني  البشري  الجانب  في  المراقبة  وتعزيز   ،2012 العام  في  كورونا 
المبكر عن عدوى فيروس كورونا والممارسة الحالية والخيارات المستقبلية لتحسين 
اإلصابات  لحاالت  والحيواني  البشري  الجانب  في  ميدانية  ودراسة  الممارسات،  هذه 
الموجودة  الثغرات  جانب  إلى  كورونا(،  )فيروس  التنفسية  األوسط  الشرق  بمتالزمة 

في المعرفة واإلجراءات ذات األولوية لتحسين التأهب العالمي واإلقليمي.

يتم  الخبراء  من  فريق  تشكيل  في  تمثلت  التوصيات  من  بجملة  الورشة  وخرجت 
األمراض  من  ألي  وباء  ظهور  حال  في  العالمية  الصحة  منظمة  قبل  من  دعوته 
ذات  المجاالت  جميع  في  والقدرات  الوضع  تقييم  بهدف  المشتركة  التنفسية 
من  استخدامها  سيتم  والتي  الدول  قدرات  تقييم  بمعايير  قائمة  ووضع  العالقة، 
قبل الخبراء عند تكليفهم من قبل المنظمة للمشاركة في تقييم قدرات القطاع 

الصحي والبيطري في الدول فيما يتعلق بفيروس كورونا. 

من  كل  أيام   3 مدار  على  أبوظبي  العاصمة  في  أقيمت  التي  الورشة  في  وشارك 
المملكة العربية السعودية، مصر، األردن، الكويت، عمان، البحرين، جامعة كولومبيا 
األمريكية، مركز إيراسمس المرجعي في هولندا، مركز باستير في المغرب، جامعة 
المرجعي األمريكي للوقاية والسيطرة على األمراض، منظمة  المركز  هونج كونج، 
للصحة  العالمية  المنظمة  المتحدة،  لألمم  التابعة  العالمية  والزراعة  األغذية 

الحيوانية، منظمة الصحة العالمية التابعة لألمم المتحدة. 

حصل  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  لجهاز  التابع  البيطري  المختبر  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
الحيوانية  لألمراض  الوطني  المستوى  على  مرجعي  كمختبٍر  االعتماد  على  مؤخرًا 
بذلك  النزفية، مسجاًل  الكونغو  التنفسية وحمى  األوسط  الشرق  بمتالزمة  المتصلة 
إنجازًا مهما في سجل اإلنجازات التي حققتها إمارة أبوظبي في مجال األمن الحيوي.
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»الرقابة الغذائية« يغلق »مطعم وحاتي 
ابوشقرة« بمدينة أبوظبي

أصدر جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، قرارًا باإلغالق اإلداري بحق المنشأة » مطعم 
الرخصة  وتحمل  الكورنيش  برج  أبوظبي-  مدينة  في  والواقعة  ابوشقرة«  وحاتي 
التجارية رقمCN-1024421( ( وذلك نظرًا لمخالفة المنشأة للقانون رقم )2( لسنة 
نظرًا  وكذلك  بموجبه،  الصادرة  والتشريعات  أبوظبي  بإمارة  الغذاء  شأن  في   2008

لخطورتها على الصحة العامة.

تقرير  أن  الجهاز  باسم  الرسمي  المتحدث  القاسمي  راشد  ثامر  المهندس  وأوضح 
إدارة الرقابة الغذائية بالجهاز أفاد بأن قرار اإلغالق اإلداري جاء نتيجة لتكرار حصول 
المنشأة على المخالفات وعدم التزام مسؤول المنشأة الغذائية ببنود المخالفات 
على  يؤثر  قد  مما  للمنشأة  الصحي  المستوى  على  الحفاظ  وعدم  سابقًا  المحررة 

مستوى سالمة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكد القاسمي أن أمر اإلغالق اإلداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن 
ألسباب  وإزالتها  المنشأة،  أوضاع  تصويب  بعد  مجددًا  النشاط  بمزاولة  السماح 
 3 بتحرير  الجهاز  مفتشو  قيام  سبقه  اإلداري  اإلغالق  قرار  أن  مؤكدًا  المخالفات، 
مخالفات وتوجيه إنذاٍر نهائي لهذه المنشأة لنفس األسباب خالل سبتمبر الماضي 
ونوفمبر الجاري، الفتًا إلى أن المخالفات التي أدت إلى إصدار قرار اإلغالق اإلداري بحق 
المنشأة تتمثل في عدم استيفاء نسبة تدريب العاملين في المنشأة وعدم االلتزام 

بتوفير مكافحة حشرات وعدم التزامها كذلك بالنظافة العامة في المطبخ. 

جهود  إطار  في  يأتي  المرصودة  التجاوزات  وكشف  اإلغالق  أن  القاسمي  وأضاف 
منا  وتأكيدا  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 .

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

المجتمع في إمارة أبوظبي 

أخبار الجهاز

تنطلق فعالياته 30 نوفمبر الجاري
»الرقابة الغذائية« ينظم الواحة الزراعية في 

مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018

أكد المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم جهاز أبوظبي للرقابة 
الغذائية في تصريح بمناسبة يوم األغذية العالمي الذي يصادف يوم السادس عشر 
أهمية  مستقبلنا«،  هي  شعار »أفعالنا  تحت  العام  هذا  ويأتي  عام  كل  أكتوبر  من 
في  التغذية  وسوء  الجوع  من  والحد  الغذائي  األمن  انعدام  لمشكالت  التصدي 
العالم، األمر الذي يتأتى من العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات التي تثبط 
مسيرة اإلنتاج الغذائي وتقف عائقًا في وجه تأمين الغذاء ألكثر من 8 مليارات إنسان 
الهطوالت  أنماط  وتغير  الجفاف  موجات  ارتفاع  في  والمتمثلة   ،2030 العام  بحلول 
منسوب  في  المتزايد  واالنخفاض  األرض  حرارة  لدرجات  المطرد  واالرتفاع  المطرية 
ضرورة  إلى  داعيًا  الزراعة،  على  وتداعياته  المناخي  التغير  نتيجة  الجوفية  المياه 
لرفع  فاعلية  أكثر  حلول  وإيجاد  التداعيات  هذه  وطأة  من  للحد  الدولي  التكاتف 

كفاءة إنتاج الغذاء الذي يعتمد بشكل 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  كعم   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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فعاليات

»الرقابة الغذائية« يبحث فرص التعاون مع 
»أغذية« حول تسويق منتجات اإلبل

للرقابة  أبوظبي  جهاز  في  المعاقر  بوحدة  ممثاًل  الحيوانية  الثروة  قطاع  نظم 
مجال  في  التعاون  فرص  لبحث  أغذية  شركة  مع  تشاوريًا  لقاًء  مؤخرًا  الغذائية 
تسويق المنتجات المصنعة من لحوم اإلبل )كالبرجر / سجق/ لحم مفروم / كرات 
اللحم( لنشر ثقافة استهالك لحوم االبل بين مختلف شرائح مجتمع اإلمارة، في 
ظل القدرة اإلنتاجية المرتفعة لمعاقر الجهاز والتي تقدر بنحو 500 طن من لحوم 
لقياس  باإلمارة  المنتجات  تسويق  في  تجربة  بعمل  االتفاق  تم  وقد  سنويا،  اإلبل 

الرغبات والتفضيل  لدى المستهلكين، والكميات التجارية المطلوب إنتاجها.

بالتعاون مع شركة مسار سليوشنز
»الرقابة الغذائية« ينظم دورات تدريبية حول 

القيادة الصحراوية
تفعياًل لدور الشركاء وتنمية القدرات والمهارات الوظيفية لموظفيه، نظم جهاز 
قسم  مع  وبالتنسيق  والخدمات  المرافق  بإدارة  ممثاًل  الغذائية  للرقابة  أبوظبي 
التدريب والتطوير في إدارة الموارد البشرية ومزود الخدمة شركة مسار سليوشنز 
المتخصصة  التدريبية  المعاهد  أحد  مع  مختصة  عمل  وورش  تدريبية  دورات 
الصحة  إلى  باإلضافة  الصحراوية  القيادة  وقوانين  وأسس  اآلمنة  القيادة  في 
الموظفين  وتأهيل  تطوير  على  المرافق  إدارة  حرص  إطار  في  وذلك  والسالمة، 

بالتوازي مع توفير الخدمات ألسطول المركبات.

دور  وإبراز  والصحيحة  السليمة  اإلجراءات  اتخاذ  أهمية  والدورات  الورش  وتناولت 
اإلصابات  و  الوفيات  عدد  تخفيض  في  اإلسهام  في  العامة  المرورية  القوانين 
القوانين  واتباع  الضرورية  المحاذير  اتخاذ  أهمية  المختص  المدرب  عرض  حيث 
والتي  المرورية  والتجارب  الدراسات  من  العديد  عرض  تم  وقد  القيادة  وأسس 
من  عرضها  تم  التي  النتائج  أثبتتها  والتي  المرورية  الحركة  تطوير  في  أسهمت 
تم  فقد  أخرى  جهة  ومن  والحوادث،  الوفيات  نسب  بانخفاض  المختص  قبل 
التي يزورها  المواقع  القيادة في الصحراء والتي تعتبر من أهم  التطرق ألهمية 
موظفو الجهاز وذلك لخدمة المجتمع المحلي ضمن عمليات تشغيلية خاصة 
يوفرها  التي  الخدمات  من  وغيرها  األعالف  ومراكز  والمزارع  العزب  مواقع  في 

الجهاز.

 كما استعرضت الطرق السليمة للقيادة في الصحراء وكيفية التحرك بين الكثبان 
الرملية باإلضافة إلى القوانين المرورية ذات العالقة، وتماشيًا مع أهمية الصحة 
المرافق  إدارة  التشغيلية واإلدارية للجهاز وكون  العمليات  والسالمة في جميع 
والخدمات من اإلدارات التي تهتم وتعتني بجودة الخدمة وتعمل جاهدة على 
توفير جميع سبل األمان فقد تم توفير هذه الدورة حتى يتم التعرف على أهمية 
اتخاذ تدابير السالمة الالزمة للحفاظ على جودة الخدمات، ومن منطلق تفعيل 
للمركبات  ومتابعة  اإلشرافية  العمليات  في  الموظفين  إشراك  في  اإلدارة  دور 
فقد قامت اإلدارة خالل الفترة السابقة بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة بتدريب 
وذلك  بإداراتهم  المعنية  للمركبات  المتابعة  بدور  يقومون  منسقين  وتأهيل 
باستخدام أفضل التقنيات المتاحة في عمليات التتبع عبر برنامج اإلرفنتو والذي 
بدوره يوفر جميع بيانات وحركة المركبات من خالل األقمار الصناعية مما أسهم 

في تطوير وجودة حركة أسطول المركبات في الجهاز.

المرافق  إدارة  ثقافة  من  يتجزأ  ال  جزءًا  تعد  الدورات  هذه  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
والخدمات، فمع توفير الخدمات لجميع اإلدارات واإلشراف على تنفيذها بالشكل 
بها  للرقي  المصاحبة لها وذلك  الخدمات  بتوفير  األمثل فإننا سنقوم جاهدين 
بالنهاية  ستسهم  التي  الخبرات  أفضل  الجهاز  في  الموظفين  يكتسب  وحتى 
في خدمة المجتمع في الدولة، وسيتم التنسيق المستمر وتوفير جميع الموارد 

المتاحة لالستفادة منها في الخدمات المقدمة.
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»الرقابة الغذائية« ينظم ورشة بعنوان 
»دور المهندس الزراعي في تطوير المنشأة 

الزراعية«

في  الزراعية  المنشآت  على  الرقابة  بوحدة  ممثلة  الزراعية  الرقابة  إدارة  نظمت 

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، في أبوظبي مؤخرًا، ورشة عمل توعوية بعنوان » 

دور المهندس الزراعي في تطوير المنشأة الزراعية » والتي استهدفت المهندسين 

الزراعيين التابعين للشركات الزراعية في اإلمارة وذلك في إطار حرص  إدارة الرقابة 

في  الزراعية  المنشآت  وأصحاب  الجهاز  بين  العالقات  وتعزيز  لتطوير  الزراعية 

الزراعية  المنشآت  العاملين في  الزراعين  المهندسين  وزيادة وعي  أبوظبي  إمارة 

المتكاملة وفي  الناحية اإلشرافية  الزراعية من  المبيدات  بأهمية دورهم لتداول 

الممارسات الصحيحة للمبيدات واالسمدة. 

المنشأة  في  الزراعي  المهندس  دور  عن  تفصيلي  فيديو  عرض  الورشة  وتناولت 

الزراعية، باإلضافة لذلك تم التطرق إلى كيفية التعامل في الحاالت الطارئة مثل 

حاالت انسكاب المبيد والطرق السليمة لتجنب التعرض الخطر للمبيدات، كما تم 

خالل الورشة عرض التعميم الصادر من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بالتعاون 

وتوثيق  تسجيل  بشأن  والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  االستراتيجي  الشريك  مع 

على  التعرف  تم  حيث  كامل  بشكل  تتبعها  يضمن  بما  المبيدات  تداول  حركة 

أهم البنود الواجب مراعاتها من خالل الشركات الزراعية عند تطبيق التعميم. 

الذي  الذاتية  الرقابة  مشروع  عن  تعريفية  نبذة  الورشة  تناولت  لذلك  باإلضافة 

تعمل  والتي  الجهاز  وتوجهات  الحكومية  واالستراتيجيات  التوجهات  يترجم 

القائمة في اإلمارة وضمان  المنشآت  على رفع وتحسين معدالت السالمة في 

المنشآت  أصحاب  مسؤولية  وتعزز  كما  المنظمة  االشتراطات  مع  توافقها 

خالل  تم  كما  لها،  واالستجابة  المخاطر  عن  اإلبالغ  في  عنهم  ينوب  من  أو 

الورشة استعراض قوائم التفتيش المعتمدة والتي سيتم تطبيقها عند طريق 

قبل  من  النقاشات  من  الكثير  الورشة  شهدت  كما  الزراعية،  المنشآت  مسؤولي 

الشركاء االستراتيجيين وذلك خالل الجلسة الحوارية والتي تعكس الدور المهم 

والتكاملي بين الجهاز وشركائه االستراتيجيين. 

فعاليات

حملة  ينفذ  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز 
توعوية على المنشآت الزراعية

توعوية  حملة  الزراعية  الرقابة  بإدارة  ممثاًل  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  نفذ 
مع  بالتعاون  الكيميائية  واألسمدة  المبيدات  ومخازن  الزراعية  المنشآت  على 
الشركات  أصحاب  توعية  بهدف  والظفرة،  أبوظبي  في  االستراتيجيين،  الشركاء 
المواد  وتجارة  بتداول  المتعلقة  الممارسات  بأفضل  فيها  والعاملين  الزراعية 
بالتشريعات  التزامهم  يعزز  بما  واألسمدة  الزراعية  المبيدات  خصوصًا  الزراعية 

الزراعية إضافة إلى تعزيز الدور الرقابي للجهاز في المنشآت الزراعية. 
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الرقابة الغذائية يشارك بدورة 
)الممارسات التشريعية الجيدة وقياس 

األثر التشريعي(

شارك وفد من قطاع السياسات واألنظمة بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في 
التي  التشريعي  األثر  التشريعية الجيدة وقياس  الممارسات  دورة تدريبية بعنوان 
نظمتها الهيئة الخليجية  للمواصفات والمقاييس على مدى ثالثة اّيام، تخللها 
الوفد عرضا تقديميا عن رحلة  عدد من المحاضرات والمناقشات وكذلك قدم 
تطرقت  والغذاء  الزراعة  بتشريعات  معنية  كجهة  بالجهاز  التشريعي  التطور 
األسس  على  مبنية  بوصفها  بالجهاز   والسياسات  التشريعات  إعداد  آلليات 
للشركاء  الرأي  وإبداء  التشاور  من  واسعا  قدرا  وتتيح  المخاطر  وتحليل  العلمية 
وتضمين مرئياتهم كما تنطوي على جهود توحيد الفهم التشريعي لدواعي 

اإلنفاذ السلس والتطبيق الخالق للتشريعات على األرض. 

دول  من  خاصة  المشاركين  بتقدير  الجهاز  وفد  قدمه  الذي  العرض  وحظي 
مجلس التعاون الخليجي، وإشادات صريحة بتجربة الجهاز التي أجمع الحاضرون 
على أنها تستحق اإلبراز كقصة نجاح خليجية في هذا الخصوص تضاهي التجارب 

الناجحة على المستوى العالمي.

السياسات  إعداد  حول  المعرفة  ونقل  اآلراء   لتبادل  حوارات  عدة  اللقاء  وتخلل   
والتشريعات وتقييم أثر السياسات والتشريعات والبني التحتية للجودة إلى جانب 
مقارنة البنيات الهيكلية بالجهات النظيرة والتي اجمعت على قيام قطاعات أو 
إدارات محددة تختص بمهام تطوير التشريعات  والسياسات بمحتواها العلمي 
الفنية   القطاعات  مساهمة   جانب  إلى  العلمية  للحقائق  واستنادها  والتقني 
ضمن  األثر  لقياس  وحدات  وجود  ضرورة  وكذلك  الجهد،  هذا  في  ومشاركتها 
الدراسة  على  باألساس  العتمادها  الفنية  التخصصات  لعديد  تسند  المنظومة 
والتحليل وامتالك البيانات الصحيحة ذات الجودة وعملية قياس األثر وإن درجت 
عن  اليغني  ذلك  أن  إال  قائدة  حكومية  لجهة  إسنادها  على  الممارسات  أفضل 
وجود وحدات بالجهات المختصة تتولى األعمال ذات الطابع الفني والتخصصي 
البحت والتنسيق المشترك مع الجهة القائدة التي تتولى اإلشراف واإلدارة وتوفير 

الممكنات.

أبوظبي للرقابة الغذائية ينظم ورشة 
حول النظام الوطني لإلنذار السريع

واالنظمة  السياسات  قطاع  في  متمثال  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  نظم 
بمقره  وذلك  لألغذية  السريع  لإلنذار  الوطني  النظام  عن  تدريبية  عمل  ورشة 
الرئيسي بأبوظبي، حيث تم تدريب المفتشين ونقاط االتصال الفرعية والمركزية 

للتعامل مع اإلخطارات الزراعية والغذائية. 
المخاطر  تحليل  قسم  مدير  عباس  محمد  نادية  السيدة  أكدت  جانبها  من 
الزراعية والغذائية على أهمية وضرورة إدارة الحوادث الغذائية وحوادث االعالف 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وخصوصا في امارة ابوظبي وما يصدر عنها 
من اخطارات عبر انظمة اإلنذار السريع لألغذية واألعالف على جميع المستويات 

االتحادي واالقليمي والعالمي.
جاء النظام الوطني لإلنذار السريع لألغذية والذي تم اعداد من قبل فريق يترأسه 
جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية وأشار الدكتور فادي الناطور أن النظام  االتحادي 
الجهات  في  اتصال  نقاط  جانب  إلى  اتحادية  وطنية  اتصال  نقطة  من  يتكون 
عملية  يدعم  ما  وهو  الغذائية،  بالسالمة  المعنية  المحلية  والبلديات  الرقابية 
المناسبة للسيطرة على مخاطر الغذاء  القرارات والبرامج  إدارة المخاطر وإصدار 
مستوى  رفع  في  المساهمة  النظام  أهداف  أهم  من  أن  إلى  مشيرًا  واالعالف، 
الغذاء  سالمة  مستوى  ورفع  واألعالف  األغذية  في  الصحية  بالمخاطر  الوعي 
مستوى  ورفع  اإلجراءات  توحيد  في  المساهمة  وكذلك  المستهلك،  وحماية 

التنسيق بين جهات الرقابة الغذائية.

فعاليات
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فعاليات

هيئة التقييس تباشر إعداد مواصفات 
ولوائح فنية لعدد من قطاعات 

المواصفات
إلعداد  الخليجية  الفنية  اللجان  من  عدد  بتشكيل  التقييس  هيئة  قامت 
المختلفة  المواصفات  قطاعات  تغطي  الفنية  واللوائح  القياسية  المواصفات 
التقييس  أجهزة  قبل  من  ترشيحهم  يجري  األعضاء  للدول  ممثلين  وتضم 
للقطاعات  الخليجية  الفنية  اللجان  عدد  بلغ  وقد  األعضاء،  بالدول  الوطنية 
الصناعية  القطاعات  تغطي  رئيسة  فنية  لجنة   )15( اآلن  حتى  المختلفة 
واالقتصادية الحيوية بدول المجلس وتعتبر اللجنة الفنية الخليجية للمواصفات 
حيث  للمواصفات  العامة  اللجنة  من  المنبثقة  اللجان  أحد  والزراعية  الغذائية 
تقوم  اذ  والمقاييس  للمواصفات  االمارات  هيئة  اللجنة   هذه  في  الدولة  يمثل 
هذه اللجنة  بإعداد المواصفات  وتقوم هيئة االمارات للمواصفات والمقاييس 
يقوم  حيث   ، المعنية  الجهات  على  الخليجية  المواصفات  مشاريع  بعرض 
خالل  من  الخصوص  بهذا  الهيئة  مع  بالتنسيق  الغذائية  للرقابة  ابوظبي  جهاز 
مع  المواصفات  هذه  مواءمة  يضمن   بما  التشريعات  ادارة  في  االتصال  نقاط 

التشريعات المحلية . 

بإعداد  والفرعية،  الرئيسية  الفنية  اللجان  تلك  طريق  عن  الهيئة  وتقوم 
على  مراجعها  في  باالعتماد  الخليجية  الفنية  واللوائح  القياسية  المواصفات 
عدة مواصفات قياسية مرجعية مع مراعاة المتطلبات الوطنية للدول األعضاء، 
دون  واحدة  مرجعية  قياسية  مواصفة  تبني  منها  طرق  عدة  خالل  من  وذلك 
تعديل أو تبنيها بتعديل يتناسب مع المتطلبات الوطنية، أو تحديث المواصفات 
بنودها  بعض  بتعديل  سابقا  المعتمدة  الخليجية  الفنية  واللوائح  القياسية 
أو  األعضاء  للدول  الوطنية  المتطلبات  مع  تتناسب  إضافية  متطلبات  إدخال  أو 
تكون  جديدة  قياسية  بمواصفات  المحدثة  القياسية  المواصفات  تلك  استبدال 

أكثر مناسبة ويجري إعدادها من عدة مراجع أو تبنيها من مرجع واحد.

دول  في  والخاص  العام  القطاع  مشاركة  على  الهيئة  حرص  منطلق  ومن 
إعداد  في  ومساهمتهم  الخليجية  الفنية  اللجان  أعمال  في  المجلس 
بشأنها،  المالحظات  وإبداء  الخليجية  الفنية  واللوائح  القياسية  المواصفات 
تشكيل  على  األعضاء  الدول  في  الوطنية  التقييس  أجهزة  الهيئة  حثت  فقد 
عن  ممثلين  تضم  بحيث  خليجية  فنية  لجنة  لكل  مناظرة  وطنية  فنية  لجان 
كبار  وقطاع  والخدمية  والتجارية  الصناعية  والقطاعات  الحكومية  الجهات 
المستخدمين، والجامعات والجهات األكاديمية األخرى وكذلك الغرف التجارية 

والصناعية.

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينظم 
مبادرة منشأتي

للرقابة  أبوظبي  جهاز  في  الرقابة  بقطاع  الحيوانية  الرقابة  إدارة  نظمت 
بداية  مع  الترخيص  حديثة  المنشآت  استهدفت  التي  منشأتي  مبادرة  الغذائية 
المنشآت والعاملين فيها،  بهدف توضيح  التشغيلي بحضور مالك هذه  العمل 
رقم  للنظام  وفقًا  الغذائية  المنشأة  مسؤول  والتزامات  الصحية  االشتراطات 
يضع  حيث  البيطرية  للمنشآت  والصحية  الفنية  الشروط  بشأن   2013 لسنة   11
المفتش نفسه مكان المالك ) منشأتي ( ويحرص على تطبيق كافة االشتراطات 

الصحية.

حول  المعنية  والجهات  االستراتيجيين  الشركاء  مع  التنسيق  ضمن  ذلك  ويأتي 
مجال  في  المستخدمة  واألساليب  التوعية  وبرامج  التقنيات  أفضل  تطبيق 
التفتيش الغذائي وسالمة المنتج، كما شملت المبادرة عيادة هابي بوز البيطرية 
النظام  من  نسخة  تسليمها  تم  حيث  العين  في  الفروسية  نادي  في  الواقعة 
سابقًا  رصدها  تم  التي  المخالفات  بعض  صور  عرض  وتم   ،2013 لسنة   11 رقم 
لتفادي حدوثها في هذه المنشأة، وتم تقديم مادة علمية مبسطة مع التأكيد 

على أن الدور التوعوي الذي يقوم به  الجهاز  اكثر من الدور الجزائي .
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تطبيق النسخة المحدثة من مواصفة 
اآليزو 17025

اعتماد  المحدثة لمواصفة  النسخة  الغذائية مؤخرًا  للرقابة  أبوظبي  أصدر جهاز 
المختبرات اآليزو 17025، حيث عملت إدارة المختبرات البيطرية بالتعاون مع إدارة 
النظم المؤسسية والجودة لتدريب الموظفين على متطلبات النسخة المحدثة 
من المواصفة وذلك بالتنسيق مع قسم التدريب والتطوير وتم عقد الدورة في 

كل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

فعاليات

اجتماعات الرقابة الغذائية

أطراف االجتماعأطراف االجتماععنوان االجتماع#

اعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة1
 )مشروع بقالة(

- جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
االستمرار بتحديث على نتائج نسبة اإلنجاز بالنسبة لمشروع بقالة لكل من - دائرة التنمية االقتصادية )ابوظبي والعين(

مدينة العين والظفرة بشكل دوري من قبل جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية

أسواق الخضار والفواكه بالميناء أبوظبي2
- جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

- بلدية مدينة أبوظبي

- مناقشة مقترحات بشأن السوق
- مقترح فتح )سوق الجمعة( لمدة يومين الجمعة والسبت 

- مقترح توحيد الزي للعاملين في منطقة السوق
- التنسيق لحمالت مشتركة

- إرسال تصور مبدئي لطاوالت عرض الخضار والفاكهة من قبل بلدية ابوظبي

نقل المواد الغذائية بالمركبات الخاصة3

- جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية
- مديرية المرور والدوريات

- دائرة النقل
- مواصالت االمارات

تحديد األدوار المنوطة بالجهات الحكومية بشأن ظاهرة نقل المواد الغذائية 
بالمركبات الخاصة والتنسيق لعقد اجتماع وبحضور جميع البلديات وحضور 

الجهات الحكومية األخرى ذات العالقة للخروج بآلية عمل موحدة

نقل المواد الغذائية بالمركبات الخاصة4
- جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

الحد من ظاهرة استخدام المركبات الخاصة ألغراض تجاريه ونقل المواد - بلدية مدينة أبوظبي
الغذائية إلى منشآت مرخصة

تطبيق نظام مشروع بقاله مع مركز خدمات 5
المزارعين

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
- مركز خدمات المزارعين بأبوظبي

- دائرة التنمية االقتصادية بأبوظبي

- إرسال الدليل الخاص باالشتراطات لمشروع بقالة لمركز خدمات المزارعين 
- تقديم بعض المقترحات من قبل دائرة التنمية االقتصادية وجهاز ابوظبي 

للرقابة الغذائية لتطبيق المشروع  

عرض اآللية الخاصة بالتفتيش على سوق البازار 6
– مصفح

- جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
- بلدية مدينة أبوظبي

- االتفاق على تنفيذ اآللية من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وبلدية 
ابوظبي.

-  تنظيم آلية تسجيل أصحاب المزارع بعرض منتجاتهم وذلك بعد توفير 
المستندات )سند ملكية المزرعة( من قبل بلدية ابوظبي 

- تنظيم آلية تسجيل العمال بعرض منتجاتهم وذلك بعد توفير الفواتير 
الخاصة بالمواد الغذائية من قبل بلدية أبوظبي.

- توفير برادات تخزين للخضار والفواكه سريعة التلف من قبل بلدية أبوظبي 
وفي حالة عدم القدرة على توفير البرادات يتم إجراء تعديل في فترات 

العرض للمواد الغذائية بما يناسب اشتراطات السالمة الغذائية.
- توفير منشورات )بروشورات( خاصة بالسالمة الغذائية باللغة العربية واالردو 

من قبل جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية.
- رفع موضوع إصدار تصاريح كشك مؤقت للمنشآت التي تقوم بمزاولة نشاط 

تحضير للمواد الغذائية كونها منشآت دائمة في الموقع من قبل البلدية 
لإلدارة العليا لديهم أو توفير خطاب من المجلس التنفيذي يوضح االستثناء 

بعدم دفع رسوم الخاصة بتصريح هذه المنشآت.
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تقرير

حفار النخيل، الخنفساء الحمراء، 
النعيجة )حفار ساق النخيل ذو 

القرون الطويلة(

خنفساء  بنية  غامقة اللون أو فاتحة، وتعرف باسم الخنفساء الحمراء، حيث 
يميل لونها إلى اللون األحمر.

عداد األستاذ الدكتور / وليد عبد الغني كعكة.
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

 الشكل 1.  الطور البالغ لحفار ساق النخيل ذي 

القرون الطويل.

الشكل 1. الطور البالغ لحفار ساق النخيل ذي 

القرون الطويلة.

الشكل 3.  بيض حفار ساق النخيل.

الشكل 4.  يرقات حفار ساق النخيل.

الشكل 2.  أنثى )اليمين( وذكر )اليسار( حفار ساق النخيل. 
الشكل 5.  عذارى حفار ساق النخيل.

الشكل 4.  يرقات حفار ساق النخيل.

التوزيع الجغرافي والعائل

الرئيسية، والذي  النخيل ذو القرون الطويلة من اآلفات االقتصادية  يعتبر حفار ساق 
ينتشر بكثرة في مزارع النخيل في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعتبر في بعض 
والمملكة  عمان  سلطنة  في  أيضًا  اآلفة  هذه  وتنتشر  النخيل.  آفات  أخطر  المناطق 

العربية السعودية والبحرين والعراق ومصر والجزائر وإيران والهند.
تنتشر هذه اآلفة بكثرة في المزارع التي يوجد بها نخيل ضعيف أو غير المعتنى به 
من ناحية الري المنتظم والتسميد المناسب، وكذلك في النخيل غير المكرب بشكل 

منتظم. وقد وجدت في العديد من المناطق على األشجار الفتية.

وصف أطوار الحشرة الجغرافي

الحشرة الكاملة
يميل  حيث  الحمراء،  الخنفساء  باسم  وتعرف  فاتحة،  أو  اللون  غامقة  بنية  خنفساء 

لونها إلى اللون األحمر )الشكل 1(.
الجسم مغطى بزغب قصير

اليرقة
اليرقة مغزلية الشكل ذات رأس صغير بني اللون. يتراوح طول اليرقة تامة النمو بين 

4.5-5 سم. لون اليرقة بيضاء أو كريمية اللون )الشكل 4(.

بارزة  لحمية  نتوءات  ولها  الجسم،  نهاية  في  ومستدقة  األمام  من  عريضة  اليرقة 
على حلقات البطن. ليس لليرقة أرجل.

العذراء
طول عذراء الذكر نحو 3.6 سم، وفي األنثى 4.5 سم )الشكل 5(.

دورة الحياة
على  أو  النخلة  جذع  على  تشققات  أي  في  أزواج  في  أو  فرديًا  البيض  اإلناث  تضع 
قواعد السعف )الكرب( أو على الليف أو جذوع النخيل والفسائل خالل شهر يونيو 

)الشكل 6(، وتستمر األنثى في وضع البيض مدة طويلة نسبيًا.

سم   2.2 نحو  الذكر  في  وطوله  حلقة(،  أو  عقلة   12( جدًا  طويلة  االستشعار  قرون 
وفي األنثى نحو 3.1 سم.

ومحدبة  الذكر  في  مستقيمة  األخيرة  البطنية  للحلقة  السفلي  السطح  حافة 
بانخفاض في الوسط في األنثى.

البيضة
البيضة أسطوانية الشكل بيضاء المعة عند وضعها )الشكل 3(، وتتحول إلى اللون 

األصفر ثم البني الكاشف قبل فقسها. طولها نحو 4.3 مم وعرضها 1.8 مم.
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الشكل 6.  وضع اإلناث للبيض على األلياف.

الشكل 9.  ثقوب خروج الحشرات الكاملة لحفار ساق النخيل.

الشكل 10.  حفر يرقات حفار ساق النخيل في قواعد الكرب )اليمين( وقواعد السعف )اليسار(.

الشكل 11.  مادة سائلة بنية على الجذع نتيجة لدخول يرقات حفار ساق النخيل.

الكرب  قواعد  في  أنفاقها  مباشرة  اليرقات  تحفر  يومًا.   15 نحو  بعد  البيض  يفقس 
ثم تتجه إلى داخل الجذع وتحفر أنفاقها إلى األسفل نحو قاعدة النخلة )الشكل 7(.

حتى  نشاطها  فترة  وتمتد  مايو،  شهر  من  ابتداء  الخروج  في  الكاملة  الحشرات  تبدأ 
في  تكون  للحشرة  الكاملة  الحشرات  نشاط  وقمة  عام.  كل  من  أغسطس  شهر 

شهر يونيو حيث تخرج غالبية الحشرات خالل هذا الشهر.
لهذه الحشرة جيل واحد في السنة، وقد تستغرق سنتين.

تنجذب الحشرات الكاملة بشدة إلى الضوء، وبذلك يمكن استخدام المصائد الضوئية 
كوسيلة لجمع الحشرات الكاملة خالل فترة نشاطها.

اآلفة  لهذه  اليرقي  الطور  مدة  نموها.  يكتمل  حتى  يرقية  أعمار  بأربعة  اليرقة  تمر 
نحو 11 شهرًا.

يرقة  كل  تقوم  حيث  الجذع،  سطح  قرب  تتجه  فإنها  اليرقات  نمو  اكتمال  بعد 
الحشرة  خروج  فتحة  تجهز  أنها  كما   ،)8 )الشكل  لنفسها  التعذر  حجرة  بتجهيز 
إلى  بفتحها  تقوم  ال  ولكنها  الشكل،  دائرية  شبه  أو  دائرية  تكون  والتي  الكاملة 
من  خروجها  بعد  من  الدور  بهذا  تقوم  التي  هي  الكاملة  الحشرة  إن  حيث  الخارج، 

طور العذراء.

داخل  خروجها  بعد  الكاملة  الحشرة  تستمر  يومًا.   12-9 من  العذراء  طور  يستغرق 
يمكن  الجذع  من  الكاملة  الحشرة  خروج  وبعد  يومًا.   16-12 لمدة  العذراء  غرفة 
الخروج  ثقوب  عدد  ويدل   .)9 )الشكل  الكبير  الدائري  خروجها  ثقب  مشاهدة 
هذه  من  خرجت  التي  الحشرات  عدد  على  الواحدة  النخلة  جذع  على  الموجودة 

النخلة.

الشكل 7.  أنفاق طولية تحدثها يرقة حفار ساق النخيل داخل الجذع

الشكل 8.  عذراء حفار ساق النخيل داخل حجرة التعذر.

أعراض اإلصابة
على  الكاملة  الحشرات  دور  يقتصر  بينما  اآلفة،  لهذه  الضار  الطور  اليرقات  تعتبر 

التزاوج ووضع البيض.
على  ويستدل   .)10 )الشكل  الكرب  أو  األخضر  السعف  قواعد  في  اليرقات  تحفر 
اإلصابة عن طريق وجود مادة سائلة بنية تفرزها النخلة نتيجة لدخول اليرقات إلى 

الجذع )الشكل 11(.

يقتصر ضرر الحشرات الكاملة على تمزيقها لبعض األنسجة عند خروجها.
الجذع  قاعدة  نحو  األسفل  إلى  متجهة  أنفاقًا  وببطء  الساق  داخل  اليرقات  تحفر 
)الشكل 12(، وال تتغذى على العصارة مثلما تفعل يرقات سوسة النخيل، بل تتغذى 

على األنسجة، ولهذا فهي تصيب األشجار المتقدمة في العمر قليلة العصارة.

الشكل 12.  تغذية يرقات حفار ساق النخيل على أنسجة الجذع.

يؤدي توالي إصابة النخيل موسمًا بعد آخر بهذه اآلفة إلى ضعف األشجار من كثرة 
النخلة  أن  كما  المصاب،  النخيل  إنتاج  يقل  وبالتالي   ،)13 )الشكل  أنفاق  من  بها  ما 

المصابة تصبح قابلة للكسر.
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الشكل 14.  إصابة الثلث السفلي من الجذع )اليمين( وثقوب الخروج على كامل جذع األشجار الكبيرة )اليسار(.

لإلصابة  ويمهد  يسهل  الطويلة  القرون  ذي  النخيل  ساق  حفار  بحشرة  اإلصابة 
بحفارات عذوق النخيل، حيث تعيش حفارات عذوق النخيل على فضالت يرقات حفار 

ساق النخيل ذي القرون الطويلة.
وقد  مختلفة  بدرجات  الجذع  ينحني  السعف،  يصفر  الشديدة،  اإلصابة  حاالت  في 

ينكسر وتموت النخلة )الشكل 15(.

الشكل..15.  النخلة شديدة اإلصابة بحفار ساق النخيل وهي قابلة للكسر.

الشكل 17.  شكل من أشكال المصائد الضوئية المستخدمة في صيد حفار ساق النخيل.

المكافحة الحيوية
يرقات  على  كطفيليات   Cordyceps والفطر   Beauveriabassiana الفطر  استخدام 

حفار ساق النخيل.
للفصيلة  التابع   )Ameroseius )Mesostigmatid mites النوع  من  الحلم  استخدام 
على  للقضاء   Laelapidae للفصيلة  التابع   .Hypoaspis sp والنوع   Ameroseiidae

اليرقات.
ال بد من تربية الطفيليات أو المفترسات بأعداد كبيرة الستخدامها في المكافحة.

المكافحة الكيميائية
يكافح حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة رشًا بالعديد من المبيدات المعتمدة 
التكريب  من  االنتهاء  بعد  هذا  يتم  أن  وعلى  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 

الجيد، حيث يمكن مشاهدة األنفاق العريضة في قواعد الكرب.
الثمار،  جمع  بعد  مرة  النخلة  رأس  تعفير  أو  بالمبيدات  النخيل  أشجار  حقن  يمكن 

والثانية قبل حدوث اإلزهار أو ملء قواعد الكرب بخليط من الرمل الممزوج بالمبيد.
أنسب  حول  معلومات  على  للحصول  إرشادي  مركز  بأقرب  االتصال  المزارعين  على 

مبيد للقضاء على هذه اآلفة.
يجب مراعاة قواعد السالمة الشخصية والمالبس الواقية عند التعامل مع المبيدات 

الكيميائية.
استعمال  وبعد  وأثناء  قبل  اتخاذها  الواجب  االحتياطات  معرفة  المزارعين  على 
في  الزراعيين  المرشدين  من  المعلومات  هذه  على  الحصول  ويمكن  المبيدات. 

المراكز اإلرشادية المنتشرة في الدولة.

لشكل 16.  التكريب الجيد يساعد في فحص الجذع قبل إجراء عملية المكافحة.

تنظيف قواعد الكرب والجذع من المخلفات للتقليل من أماكن وضع البيض.
التسميد المتوازن والري المنتظم.

استخدام المصائد الضوئية لصيد الحشرات الكاملة )الشكل 17(.

الشكل 13.  كثرة األنفاق التي تحدثها يرقات حفار ساق النخيل.

يعتبر الثلث السفلي من جذع النخلة أكثر عرضة لإلصابة. وفي األشجار العالية، 
تشاهد ثقوب الخروج ما بين ارتفاع 3-4.5 م )الشكل 14(.

الوقاية والمكافحة

المكافحة الزراعية والميكانيكية

في  توجد  قد  التي  والبيض  اليرقات  على  للقضاء  الخريف  فصل  خالل  الكرب  إزالة 
قواعده، وهذا يساعد في عملية المكافحة )الشكل 16(.
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العدد 10 لشهر نوفمبر 2018

مشاركات كوادرنا

       
 مميزاته:

  -  ضمان تحصين جميع الطيور.
  -  يؤدي إلى استجابة مناعية عالية ومتجانسة.

  -  درجة أعلى من الحماية للقطيع . 

الجرعة : 
لكل 1000 طائر 30 الى 35 مل ماء مقطر أو 100 مل ماء مقطر لكل 3 آالف طائر.

عملية التحصين:
تمسك الطائر جيدا مع الرأس وتقطر فى العين نقطة واحدة.

اللقاح  اليتأثر  حتى  وآخر  وقت  بين  القطارات  واستبدل  العين  من  قريبا  يدك  ضع 
بحرارة اليد واحتفظ بها في الثلج دائما.

يجب التأكد من بلع الطائر بعد نزول القطرة.
  

التقطير في العين
4. التحصين عن طريق الحقن

الفخذ   في  ذلك  وبعد  الجلد  تحت  الحقن  يكون  يوم   14 حتى  يوم  عمر  من   -  
بالعضلة من الجهة الخارجية.

- يمسك الطائر من كلتا قدميه باليد اليسرى ويوضع أصبع السبابة تحت الرجل 
ولتكن رجل الطائر اليمنى، وأصبع اإلبهام ضاغط برفق على عضلة الفخذ من 
من  وليس  الخارج  من  الحقن  ويتم  جيد  بشكل  لتبرز  للفخذ  الداخلي  الجانب 

الداخل حتى ال يصاب العصب ويسبب عرج الطيور. 
أمالح  مخلوط  ووضع  لتنشيطها  الطيور  وسط  المشي  يفضل  الحقن  بعد   -

وفيتامينات في الماء لتقليل أثر عملية الحقن على الطيور.

 5.التحصين بالحقن
أهم أسباب فشل عملية التحصين

أواًل: اللقاح 
معايير  أعلى  تطبق  شركة  من  اللقاح  شراء  يجب  اللقاح(:  اللقاح )تصنيع  جودة   -1

الجودة )GMP( في إنتاج اللقاح. 
ميتة.  ولقاحات  حية  لقاحات  اللقاحات:  من  رئيسيان  نوعان  يوجد  اللقاح:  نوع   -2
أو  ضعيفة  عترات  من  تحضيرها  تم  لقاحات  عن  عبارة  هي  الحية  اللقاحات 

عترات مضعفة بشكل كبير.
الميتة  اللقاحات  طوياًل.  تدوم  ال  ولكنها  سريعة  مناعة  تعطي  الحية  اللقاحات   -
هي عبارة عن لقاحات تم تحضيرها من عترات ميتة. اللقاحات الميتة تعطي 
البّياض  قطعان  في  عادة  وتستخدم  طوياًل  تدوم  ولكنها  بطيئة  مناعة 

واألمهات.

طرق تحصين الدواجن ضد 
األمراض الوبائية  )الحلقة الثانية(

لعترات  القطيع  وتعرض  كبير  بشكل  مضعفة  عترات  على  الحي  اللقاح  احتوى  إذا 
حقلية شديدة الضراوة، في هذا الوضع فإنه وعلى الرغم من أن القطيع محصن 
جيدًا إال أن مناعة القطيع ال تستطيع التصدي لتلك العترات الحقلية بشكل كامل.

فيروس  العترات.  من  العديد  لها  األمراض  من  العديد  مسببات  اللقاح:  عترة   -3
بكتيريا  الفيروس،  لهذا  عترة   100 من  أكثر  عزل  تم   )IB( الشعبي  االلتهاب 
اللقاح  يحتوي  ال  األحيان  بعض  في  عترة.   2500 من  أكثر  فلها  السالمونيال 
على العترات الحقلية التي يتعرض لها الطائر في المزرعة ولذلك ال يستطيع 
الطائر تكوين أجسام مناعية ضد هذه العترات الحقلية، وبالتالي يصاب الطائر 
)فيروس  الميكروب  في  طفرات  حدوث  بسبب  جديدة  عترات  تتكون  بالمرض. 
وظهور  الطفرات  وحدوث  التحور  على  العالية  بقدرته  يتميز  الطيور  أنفلونزا 

عترات جديدة( أو بسبب انتقال عترات جديدة من منطقة أخرى. 
لنجاح  الجوهرية  العوامل  من  اللقاح  حفظ  طريقة  تعد  اللقاح:  حفظ  طريقة   -4
درجة  في  الثالجة  في  تحفظ  أن  يجب  اللقاحات  معظم  التحصين.  عملية 
حرارة 2-8 درجات مئوية لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 24 شهرًا حسب نوع اللقاح 
الشمس  لضوء  اللقاح  تعرض  تجنب  يجب  المنتجة.  الشركة  إرشادات  وحسب 

المباشر، وتجنب تعرضه للحرارة. 
5- مدة الصالحية: يجب التأكد من أن اللقاح غير منتهي الصالحية وبالتالي التأكد 

من صالحيته لالستخدام. 
ذكرها  السالف  اللقاح  حفظ  ظروف  نفس  في  اللقاح  نقل  يجب  اللقاح:  نقل   -6

لضمان فعاليته. 

ثانيًا: الطيور 

المناعية  الحالة  هي  التحصين  عملية  نجاح  عوامل  أهم  من  المناعية:   الحالة   -1
ينتج  لكي  للطيور  المناعي  الجهاز  استثارة  هي  اللقاح  إعطاء  فائدة  للطيور. 
األجسام المناعية المضادة لمسببات األمراض، ولذلك فإن حالة الجهاز المناعي 
للطائر في غاية األهمية لنجاح عملية التحصين. يجب التحصين في عمر مناسب 

حيث يعمل الجهاز المناعي بالكفاءة المطلوبة. 
السموم  مثل  للطيور،  المناعي  الجهاز  تثبط  التي  العوامل  كل  تجنب  يجب   -
ومرض  الجومبور،  كمرض  المناعة  جهاز  تضعف  التي  واألمراض  الفطرية، 

الماريك، ومرض فقر الدم، وغيرها. 
- كذلك تجنب عوامل التوتر التي تؤثر سلبًا على جهاز المناعة مثل درجة الحرارة 
في  األمونيا  نسبة  وارتفاع  الهوائية،  والتيارات  الشديد(،  الحر  أو  الشديد  )البرد 

المزرعة، وغير ذلك الكثير من العوامل التي تثبط الجهاز المناعي.  
2- المناعة األمية: الحالة المناعية لقطعان األمهات تؤثر على نجاح عملية التحصين 
في الكتاكيت. إذا كان مستوى األجسام المناعية المضادة لمرض ما عالية في 
دم قطعان األمهات، فإن تلك األجسام تنتقل من خالل البيضة إلى الكتاكيت. 
عترات  من  عدوى  إلى  عمرها  من  األولى  األيام  خالل  الكتاكيت  تعرضت  إذا 
حقلية، فإن تلك األجسام تقي الكتاكيت من اإلصابة. على العكس من ذلك إذا 
تم تحصين الكتاكيت بلقاح حي في األيام األولى من عمرها، فإن تلك األجسام 
الكتاكيت  تصبح  وبالتالي  فعاليته،  تنهي  أو  وتقلل  الحي  اللقاح  مع  تتفاعل 

عرضة لإلصابة. وأبرز مثال على ذلك هو مرض الجومبور.  
فقط،  جيدة  صحية  بحالة  تتمتع  التي  الطيور  تحصين  يجب  الصحية:  الحالة   -3

وعدم تحصين الطيور المريضة. 
وبالتالي  المناعية  الحالة  على  للقطيع  الغذائية  الحالة  تؤثر  الغذائية:  الحالة   -4
الكمية  على  يتغذى  القطيع  أن  من  التأكد  يجب  لذلك  التحصين،  كفاءة  على 

والنوعية المناسبة من العلف. 
5- األدوية: كأسلوب وقائي يتم إعطاء العديد من األدوية للطيور بمجرد وصولها 
مثل  الحيوية  المضادات  األدوية  هذه  أهم  من  الماء(.  بدل  )الدواء  للمزرعة 
التتراسيكلين وبعض أنواع السلفات، هذه األدوية تضعف جهاز المناعة للطائر 

سواء المناعة العامة أو الخاصة، وبالتالي تقلل من فعالية التحصين. 
6- وجود أمراض أخرى: تزامن تواجد أمراض أخرى أثناء عملية التحصين قد يؤثر سلبًا 

على كفاءة التحصين. 

الخالصة:
•  الوقاية من األمراض ال تعتمد فقط على التحصين. 

•  اللقاحات الحية تعطي مناعة سريعة ولكنها ال تدوم طوياًل. 
•  اللقاحات الميتة تعطي مناعة بطيئة ولكنها تدوم طوياًل. 

•  عدم تحصين الطيور المريضة.

برنامج التحصين:
من  دورة  كل  قبل  التحصين  برنامج  إعداد  يتم  ولكن  محدد  ببرنامج  ينصح  ال  عادة 
قبل الطبيب البيطري المشرف على التربية حيث يحدد أنواع الميكروبات التي يتم 
التحصينات  وجدول  التحصين  وطريقة  المستخدمة  العترات  ونوع  لها  التحصين 
بالمزرعة  المحيطة  بالمنطقة  الوبائية  للحالة  وفقا  الغذائية  والمكمالت  واألدوية 

واألمراض المستوطنة التي يحتمل إصابة القطعان بها.

إعداد الدكتور حسين حسنين
إدارة السياسات وتحليل المخاطر

قطاع السياسات واألنظمة      

التحصين عن طريق التقطير في العين    
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العدد 10 لشهر نوفمبر 2018

مشاركات كوادرنا

الرسالة األولى 
• اإلبداع هو أن تاتي بشيئ جديد ومفيد وهو القدرة على إيجاد شيئ أو أسلوب 
أو حل أو أداة أو أثر جديد أو القدرة على التخيل أو اختراع أشياء جديدة عن طريق 

التوليف بين األفكار وتعديلها أو تغييرها.

مراحل اإلبداع 
اإلعداد، اإلندماج مع المشكلة أو الموضوع، احتضان وتبني المشكلة أو الموضوع، 

الوصول إلى حل، التقييم ثم التطبيق(.

بريد اإلبداع
إعداد الدكتور يوسف حسين طوالبة 

أخصائي تحليل مخاطر غذائية 
قطاع السياسات واألنظمة

شروط اإلبداع 
يجب أن يتوفر في اإلبداع شروط الجدة واألصالة والمنفعة، فالناتج اإلبداعي يجب 
أن يحقق منفعة أو قيمة، وإال أصبح جهدا ضائعا وعبثا ال جدوى منه، قال تعالى: 
َماَواِت َواأَلْرِض{ فهو مبدعها وخالقها على غير مثال سابق، وفي غاية  }َبِديُع السَّ

الصفاء والحسن واإلبداع.

معوقات اإلبداع
1. الخوف من طرح ما نعتقد به أو ما نتخيله

2. الرأي الجاهز أو الناقد أو المتسرع لدى الغير
3. ضعف الثقة بالنفس وتبني المعتقدات السلبية

4. التربية السلبية
5. الخوف من الفشل

6. النظام التقليدي في التعليم 
7. االعتقاد ببعض األمثال الشعبية السلبية

8. عدم استغالل الوقت
9. السذاجة »تكرار نفس الفعل ال يأتي بنتائج مغايره«

10. عدم الشعور بالمسؤولية
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طرق اختبار غش العسل 
التقليدية والعلمية

حق،  وجه  غير  على  مادية  مكاسب  لتحقيق  العسل  غش  إلى  البعض  يلجأ  قد 
حيث أن هناك طرق عديده قد يتم اللجوء إليها عند غش العسل كإضافة الماء أو 
العسل األسود أو اإلضافة المباشرة لمحلول مركز من سكر السكروز أو الجلوكوز 
أو من السكر المحول كما قد يتم اللجوء إلى تغذية النحل على محاليل من تلك 
السكريات، كما أن هناك نوع أخر من الغش أو التضليل من خالل وصف )ربط( بعض 
أنواع العسل بوصف مرتبط بمصدر نباتي أو زهري محدد ومفضل لدى الناس وذلك 
الناس  بين  سائدة  اعتقادات  على  اعتمادا  مرتفعة  بأسعار  وبيعه  تسويقه  لتسهيل 
تشير إلى فوائد وقائية و«عالجية« تميز بعض أنواع العسل نتيجة لمصدره الزهري أو 
النباتي، وهنا تجدر اإلشارة إلى أن اللوائح الفنية تسمح بتصنيف العسل تبعا لمصدره 
والكيميائية  الحسية  مكوناته  معظم  تكون  عندما  وذلك  الزهري(  )األصل  النباتي 

والطبيعية والمجهرية مشتقة من هذا المصدر.

على  االعتماد  خالل  من  العسل  غش  عن  الكشف  يمكن  أنه  الناس  بعض  يعتقد 
بعض المشاهدات الظاهرية وبعض الممارسات )االختبارات( البسيطة، فمثال هناك 
قد  عسل  يكون  فقد  ذلك  دون  وما  داكنا،  يكون  أن  يجب  العسل  لون  بأن  اعتقاد 
تعرض للغش، وهذا اعتقاد غير سليم حيث تشير اللوائح الفنية إلى أن لون العسل 
يتفاوت بين عديم اللون )شفاف( إلى البني الداكن، حيث أن هناك عدة عوامل تؤثر 
هذا  يرجع  حيث  للعسل،  الزهري(  )األصل  النباتي  المصدر  أهمها  العسل  لون  في 
االعتقاد إلى عدة أسباب منها أن العسل كان يتم إنتاجه تقليديا في خاليا قديمة 
العسل،  على  الداكن  اللون  إضفاء  في  تسهم  قد  وبالتالي  طويال  استعمالها  يتم 
كما أن اللجوء إلى فصل العسل عن الشمع من خالل التسخين على درجات حرارة 
مرتفعة أو تعريض أقراص العسل إلى أشعة الشمس المباشرة وخاصة في البلدان 
التي ترتفع فيها درجات الحرارة مثل دول الخليج العربي، يسهم في إضفاء اللون 
ينشأ  والذي  به«  المرغوب  غير   HMF »مركب  لتشكل  نتيجة  العسل  على  الداكن 
نتيجة تكسر سكر الفركتوز وهو من السكريات المميزة للعسل، كما أنه قد يتم 
اللجوء إلى ممارسات مختلفة إلضفاء اللون الداكن على العسل كإضافة العسل 

األسود مباشرة أو محاولة إدخال المشروبات الغازية في تغذية النحل.

يعتقد بعض الناس أنه يمكن الكشف عن غش العسل من خالل مالحظة لزوجة 
العسل وذلك من خالل القيام ببعض الممارسات مثل غمس ملعقة في العسل 
الملعقة  من  العسل  نزول  مالحظة  ثم  ومن  العسل  إناء  فوق  مباشرة  وإخراجها 
غير  العسل  بأن  االستنتاج  فيتم  متقطع  غير  بشكل  النزول  كان  فإذا  اإلناء،  إلى 
مغشوش،  العسل  بأن  الحكم  فيتم  متقطع  بشكل  النزول  كان  وإذا  مغشوش 
حيث أن ذلك االعتقاد غير سليم أيضا ألن لزوجة العسل تعتمد إلى حد بعيد على 
نسبة الرطوبة Moisture في العسل، حيث تعرف نسبة الرطوبة في العسل بأنها 
نسبة الماء الطبيعية المتبقية في العسل بعد إتمام عمليات إنتاج العسل، وتكون 
نسبة الرطوبة إحدى االختبارات التي يتم من خاللها تكوين فكره عن نوعية وجودة 
وأصالة وصحة عسل النحل، كما أنه قد يتم اللجوء إلى ممارسة خاطئة أخرى في 
فإذا  بالعسل،  غمرة  بعد  الثقاب  عود  إشعال  محاولة  تجري  حيث  السياق،  نفس 
اشتعل يتم االستنتاج بأن العسل غير مغشوش وإذا لم يشتعل يقال بأن العسل 
مغشوش بإضافة الماء إليه، كما يلجأ البعض إلى االستنتاج بأنه إذا تكورت قطرة 
العسل بعد وضعها على سطح أملس مستقيم فإن ذلك يدل على أن العسل غير 
مغشوش وإذا لم تتكور فإن العسل مغشوش، وهذا أيضا اعتقاد خاطئ حيث أن 
إلى  البعض  يلجأ  قد  كما  ذلك،  في  المؤثر  المعيار  هي  العسل  في  الرطوبة  نسبة 
وإخراجهما  العسل  في  والسبابة  اإلبهام  غمر  خالل  من  العسل  لزوجة  )مالحظة( 
تدريجيا  البعض  بعضهم  عن  إبعادهما  ثم  ومن  البعض،  ببعضهم  وإلصاقهما 
وهو  بينهما،  المتصل  العسل  خيط  النقطاع  الالزمة  والفترة  الطول  ومالحظة 
)اختبار( غير سليم أيضا حيث أن المعيار هنا هو أيضا نسبة الرطوبة في العسل، كما 
أنه يمكن اللجوء إلى زيادة لزوجة العسل بطرق مختلفة ال مجال لذكرها هنا، حيث 

تشير اللوائح الفنية إلى أن قوام العسل يكون سائال لزجا أو متبلور جزئيا أو كليا.

مما تقدم يتضح أن الكشف عن غش العسل وكذلك الكشف عن جودة ونوعية 
وليس  اختبارات  عدة  إجراء  يشمل  مخبري  تحليل  يتطلب  العسل،  وأصالة  وتسمية 
اختبارا واحدا، وهذا ما يقوم به جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، حيث يعتمد الجهاز 
على إجراء عدة اختبارات كيميائية وظاهرية وحسية، حيث أن أهم تلك االختبارات 
مجموع  ونسبة  السكروز  سكر  ونسبة  الرطوبة  نسبة  تقدير  هو  الكيميائية 
ودرجة  الحموضة  ونسبة  الدياستيز  أنزيم  فعالية  ودرجة  المختزلة  السكريات 

التوصيل الكهربائي للعسل، وكما هو مبين أدناه:

يعطي معيار نسبة الرطوبة Moisture مؤشر وداللة عن ظروف إنتاج العسل، حيث 
من  نوع  هنالك  يحدث  وفرزه،  إنتاجه  مراحل  خالل  للهواء  العسل  تعريض  عند  أنه 
الجو،  في  الرطوبة  ونسبة  العسل  في  الرطوبة  نسبة  بين  والتبادل  التوازن  عالقة 
وعليه وجب التنبه لعدم تعريض العسل لرطوبة الجو مباشرة وخاصة في األجواء 
في  الرطوبة  نسبة  زيادة  تجنب  أجل  من  وذلك  الرطوبة،  نسبة  فيها  ترتفع  التي 
العسل عن الحدود العليا المنصوص عليها، كما يجب اإلشارة الى أن إنتاج العسل 
من  الرطوبة  انتقال  بعدم  كفيل  التهوية  وجيدة  المحكمة  الجافة  األجواء  في 
في  الرطوبة  نسبة  زادت  كلما  بأنه  بالذكر  الجدير  ومن  العسل،  الى  المحيط  الجو 
العسل كلما زاد احتمال نمو ونشاط الخمائر واألعفان Yeast and Mould به »وذلك 
لبداية  الفرصة  إعطاء  وبالتالي  لنموها«،  األخرى  الظروف  وتوفر  وجودها  حال  في 
العسل  في  الرطوبة  نسبة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما  العسل،  في  التخمر  حصول 
بعض  في  طبيعي  بشكل  »نسبيا«  تقل  حيث  العسل،  )نوع(  مسمى  على  تعتمد 
والطنب  والصورب  واألبيض  والخلة  والصال  واألكاسيا  السدر  كعسل  العسل  أنواع 
بينما تزيد »نسبيا« في عسل رحيق الزهور المتنوعة وتزداد »نسبيا« بشكل أكبر  في 
عسل الخلنج )كالونا( حيث تشترط اللوائح الفنية أن يتم بيان ذلك على بطاقة البيان 

الخاصة بالعسل

نوع  عن  وداللة  مؤشر  العسل  في    Sucrose السكروز  سكر  نسبة  معيار  يعطي 
سكر  بإضافة  العسل  غش  واحتمالية  العسل  نحل  وتغذية  العسل  ومسمى 
السكروز إليه، حيث تميز اللوائح الفنية الخاصة بالعسل بين تلك النسبة اعتمادا على 
مسمى العسل واألصل النباتي والزهري له، فتكون أعلى »نسبيا« في بعض األنواع 
كعسل الخزامى ولسان الثور، وتكون أقل »نسبيا« منها في كل من عسل السدر 
تزداد  السكروز  سكر  نسبة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  كما  واألكاسيا...الخ،  والحمضيات 

»نسبيا« عادة في أعسال الندوة العسلية عنها في األعسال الزهرية.

في   Total Reducing Sugars المختزلة  السكريات  مجموع  نسبة  معيار  يعطي 
والتي  العسل  في  المختزلة  األحادية  السكريات  نوعية  عن  وداللة  مؤشر  العسل، 
تميز  حيث  العسل،  نحل  عليه  تغذى  الذي  الزهري(  )األصل  النباتي  المصدر  تعكس 
اللوائح الفنية الخاصة بالعسل بين تلك النسبة اعتمادا على المصدر النباتي )األصل 
العسلية  الندوة  عسل  ومزيج  العسلية  الندوة  عسل  في  األقل  فتكون  له،  الزهري( 

مع عسل األزهار أو الرحيق، وذلك مع بيان هذا النوع على بطاقة البيان.

في   Diastase activity in Honey الدياستيز  أنزيم  فعالية  درجة  معيار  يعطي 
إلى  تعرضه  احتمالية  وعن  العسل   Freshness عذوبة  عن  وداللة  مؤشر  العسل 
يرافقه  السكروز  بسكر  العسل  غش  أن  المعلوم  »من  مرتفعة،  لدرجات  تسخين 
عادة تسخين العسل«، حيث أن عملية تسخين العسل تتسبب في انخفاض درجة 

فعالية ذلك اإلنزيم.

يعطي معيار نسبة الحموضة Acidity في العسل مؤشر وداللة عن درجة التحلل 
انتاجه  وتاريخ  المنتج   Freshness بعذوبة  متعلق  معيار  وهو  للعسل  حصلت  التي 
مؤشر   Conductivity in Honey الكهربائي  التوصيل  معيار  يعطي  تداوله  وظروف 
العسل،  في  المتأينة  المواد  ومجموع  المعدنية  األمالح  ونسب  مجموع  عن  وداللة 
يحتوي  للعسل،  الزهري(  )األصل  النباتي  المصدر  على  المعيار  هذا  يعتمد  حيث 
الندوة  عسل  في  منه  المعادن  من  أقل  نسبة  على  عادة  األصل  النباتي  العسل 
قيمة  مع  طرديا  تتناسب  العسل  في  المعادن  نسبة  أن  المعلوم  ومن  العسلية، 

التوصيل الكهربائي له.

د. يوسف حسين طوالبة
أخصائي تحليل مخاطر األغذية

إدارة السياسات وتحليل المخاطر

مشاركات كوادرنا
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مرض نظير السل

التعريف:
نظير السل )داء جون( هو مرض بكتيري مزمن ذو أهمية اقتصادية عالميَا.  يصيب 
إثبات  تم  كما  البرية  والمجترات  واإلبل  األليفة  المجترات  رئيسي  بشكل  المرض 

العدوى في األرانب البرية، الثعالب، ابن عرس، الخنازير، والرئيسات غير البشرية. 

المسبب واالنتشار:  
 Mycobacterium avium subspecies الٌسلية الطيرية نظير  المتفطرة  تعتبر بكتيريا 
paratuberculosis هي المسبب للمرض. تفرز البكتيريا المسببة لنظير السل بأعداد 
بكتيريا  وهي  والحليب.  اللبأ  في  أقل  وبصورة  المصابة  الحيوانات  براز  في  كبيرة 
مقاومة للعوامل البيئية ويمكن أن تعيش في المرعى ألكثر من سنة، حيث يمكنها 
الطريق  عبر  العدوى  تحدث  ما  عادة  التربة.  في  منها  أطول  لفترة  الماء  في  البقاء 
من  المواليد  لرضاعة  نتيجة  او  الملوثين  الماء  او  الغذاء  تناول  نتيجة  البرازي  الفموي 

امهات مصابة كما يمكن ان تحدث االصابة للجنين داخل الرحم.

العالمات اإلكلينيكية:
تحدث العدوى في وقت مبكر من الحياة، غالبًا بعد الوالدة مباشرة، ولكن نادرًا ما 
تظهر العالمات السريرية في الماشية في عمر أقل من سنتين. تظهر أعراض نظير 
المتأخرة  المراحل  في  المخاطي  المائي  واإلسهال  الوزن  فقدان  خالل  من  السل 
من العدوى. قد يكون اإلسهال ثابًتا أو متقطًعا في األبقار، اما في األغنام والماعز 
والمجترات األخرى فقد ال تصاب باإلسهال. يمكن مالحظة تراكم السوائل الوذمية 
تحت البطن أو بين الفكين نتيجة لفقدان البروتين الناتج من االعتالل المعوي، هذا 
بدوره يؤدي إلى انخفاض تركيز البروتين الكلي واأللبومين في البالزما، انخفاض في 
عدم  االستلقاء،  كثرة  الصوف،  تساقط  المخاطية،  باألغشية  شحوب  الحليب  إنتاج 
القدرة على الجري، التدميع... الخ. وفي هذه المراحل المتأخرة من المرض يتم غالبًا 

عرض الحيوان على الطبيب البيطري ومن الصعب التعامل مع الحالة. 

آفات التشريح المرضي:
جدار  سمك  في  زيادة  إلى  اآلفات  في  الكامل  الغياب  من  العيانية  اآلفات  تتراوح 
تكون  المساريقية  اللمفاوية  العقد  المخاطية،  األغشية  تعرج  او  وتموج  األمعاء 
فقدان  مع  هزيلة،  الجثة  تكون  قد  تقدما  أكثر  حاالت  في  ومتوذمة.  متضخمة 
على  المجهرية  او  النسيجية  اآلفات  وتكون  الكليتين.  وحول  التامور  حول  الدهون 
شكل التهاب معوي حبيبي منتشر يتميز بتراكم الخاليا البلعمية الظهارية والخاليا 
متناثرة  أعداد  تظهر  أن  يمكن  المخاطية.  وتحت  المخاطي  الغشاء  في  العمالقة 
من البكتيريا المسببة للمرض داخل الخاليا البلعمية عند استخدام الصبغة الخاصة 
مثل الصبغة الصامدة لألحماض )صبغة زل نلسون(. في بعض األحيان وخاصًة في 
جدار  في  الكالسيوم  ذرات  ترسب  من  بؤر  مالحظة  يتم  والغزالن  والماعز  األغنام 

األمعاء والعقد اللمفاوية.

التشخيص:
سريرًيا،  به  مشتبه  حيوان  في  السل  لنظير  المسببة  البكتيريا  وجود  لتشخيص 
زراعة  البرازية،  المسحات  تشمل:  المعملية  االختبارات  من  عدد  استخدام  يمكن 
والحليب،  األنسجة  أو  البراز  لعينات   PCR- المتسلسل البلمرة  تفاعل  واالنسجة،  البراز 

االختبارات المصلية، التشريح المرضي ودراسة األنسجة المريضة. 
الغذائية  للرقابة  ابوظبي  جهاز  مختبرات  في  المرض  تشخيص  تم  حيث 
 Cytopathology الخلوية  والباثولوجيا  المرضي  التشريح  تقنية  باستخدام 
وكذلك فحص لطخات البراز المصبغة باألصباغ الخاصة إلثبات وجود مسبب 

المرض.

السيطرة على المرض: 
ال يوجد عالج ناجح للمرض، لذلك للسيطرة على المرض اتخاذ إجراءات إدارية وصحية 

تهدف إلى الحد من تعرض الحيوانات للمسبب المرضي وتشمل:

• تربية العجول، صغار الماعز، أو الحمالن في مناطق خالية من روث الحيوانات 
• عزل العجول مباشرة بعد الوالدة وتغذيتها على اللبأ المبستر او من الحيوات 
ذات النتائج السالبة للمرض باستخدام ادوات زجاجية نظيفة، ومواصلة رعايتها 
بعيدا عن الحيوانات البالغة قدر اإلمكان حتى عمر أكثر من سنة. يوصى كذلك 

باستخدام بدائل اللبن بداًل من الحليب غير المبستر. 
النتائج  تظهر  التي  الحيوانات  من  والتخلص  الذبح  يتم  المرض  لمكافحة   •
لمختبرية أنها موجبة للمرض. وألن العدوى يمكن أن تكون داخل الرحم، لذلك 
فإن التحكم يجب ان تشمل التخلص من العجول من األمهات التي لديها أو 
ومكافحة  السيطرة  عملية  بأن  بالذكر  الجدير  المرض.  عالمات  عليها  تظهر 

مرض نظير السل قد تستغرق ما ال يقل عن 5 سنوات.
مع  المرض  من  خالية  تكون  التي  القطعان  من  القطيع  تبديل  يتم  ان  يجب   •

فحصها قبل ادماجها في القطيع.
• كما يمكن أن تساعد اإلجراءات العامة لتقليل التلوث البرازي في المزرعة، على 
سبيل المثال، رفع أحواض الطعام والماء، وتوفير المياه المنقولة باألنابيب بدال 

من األحواض األرضية. 
• استخدام لقاحات نظير السل، في العديد من البلدان يخضع لموافقة الهيئات 
الحكومية وقد يقتصر على القطعان المصابة اصابات شديدة. يمكن أن يؤدي 
ال  ولكن  المرض  حدوث  تقليل  إلى  شهر  من 1  أقل  عمر  في  العجول  تطعيم 
يمنع افراز الميكروب أو حدوث حاالت العدوى الجديدة في القطيع، وبالتالي، 

فإن التلقيح ال يلغي الحاجة إلى الممارسات االدارية والصحية الجيدة للمزرعة.

المراجع:

Mesenteric lymph, ZN stain, 100X

د.عبدالناصر تيراب
إدارة المختبرات البيطرية

مشاركات كوادرنا

*مصدر الصور: المختبرات البيطرية ، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

*مصدر الصور: المختبرات البيطرية ، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

Fecal smear, ZN stain, 100X

1- OIE Terrestrial Manual 2014. Chapter 2.1.15. Paratuberculosis )Johne’s 
     diseases(. 
2- MSD and the MSD Veterinary Manual. https://www.msdvetmanual.
      com/generalized-conditions/paratuberculosis/overview-of-
      paratuberculosis.
3-  Windsor, P.A. 2015. Paratuberculosis in sheep and goats. Vet. Microbiol, 
       http://dx.doi.org/10.1016/j. 
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إنجاز

تفعيل المخازن المركزية الجديدة- بني ياس

في  الجديدة  المركزية  المخازن  مقر  في  االعتيادية  المخزنية  األعمال  مباشرة  تمت 
منطقة بني ياس – شرق 11 بعد انتقال كافة األنشطة والمواد إلى المقر الجديد، وتعد 
االستهالكية  المواد  مخازن  تنظيم  خطة  في  األخيرة  الخطوة  هي  المرحلة  هذه 
ذات  مؤسسية  خدمات  وتقديم  الجهاز  مرافق  من  القصوى  لالستفادة  الرامية 

جودة وسالمة عالية. 

حصول الدليل المؤسسي في إدارة المخزون 
)جرد المخزون( على حقوق الملكية الفكرية

المخزون على حقوق  إدارة  الحوسني مدير قسم  الدكتور خليفة إسماعيل  حصل 
الملكية الفكرية للدليل المؤسسي في إدارة المخزون )جرد المخزون(، حيث يوضح 
الدليل مفهوم المخزونات وآلية جردها في المخازن وكيفية الحصول على البيانات 
الدقيقة والصحيحة وكيفية حفظ والمحافظة على المستندات والتقارير والنماذج 
ذات العالقة بعملية الجرد. وتعتبر عملية الجرد من العمليات المتكاملة في المعنى 
الفعلية  المخزونات  على  والرقابة  التفتيش  على  تقتصر  ال  أنها  حيت  والمضمون 
النظم  جدوى  تفصيلي  بشكل  توضح  أنها  بل  المخازن،  في  والمخزونة  المتوفرة 

واإلجراءات المتبعة في أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة.

تهنئة

• خميس الحوسني 
• د. خليفة الحوسني 

• حمد الخروصي 
• محمد بيات المنصوري 

لمدير بالمباركة المواد إدارة في السعادة فريق يتقدم
ولموظفيه النعيمي، سعيد سعادة / محمد القطاع

وإدارة المؤسسية الخدمات قطاع حصول بمناسبة المبدعين
المقترحات. نظام مع تفاعًال ا�كثر مركز على المواد

المقترحات نظام مع تفاعال ا�دارات أكثر على المواد إدارة حصلت
منذ السابقة الفترة خالل 110 مقترح يقارب ما رفع تم حيث ،adfca2020

المتميزين:  الموظفين قبل 2018 من بداية
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من كوادرنا

شكرا لكم موظفينا 

سلطان حمدان سعيد الغيثي 

مع  التعامل  في  التوقعات  يفوق  أداء  البيطرية  المختبرات  إدارة  موظفو  أظهر  كالعادة 
الحاالت غير الروتينية والتي وردت للمختبرات خالل شهر نوفمبر فلكم جزيل الشكر والتقدير. 

• وسام صبحي سرحان
• زكيه جيالن صالح الشوافي

• هالل زايد المنصوري 
• د. نصر الدين الطيب

• منصورمبارك المنصوري
• د.مجدي محمد شحاتة
• سلطان حمدان الغيثي

• طارق عبدالخالق
• د.عبدالناصر محمد

• د.التيجاني أحمد
• د.غادة عبدالوهاب

• ابتسام عبداهلل الحمادي  

في   - المرضي  والتشريح  العينات  إدارة  قسم  في  مختبر  فني  مساعد  وظيفة  يشغل 
بخدمات  المتعلقة  العينات  وإدارة  استقبال  مجال  في  ويعمل  البيطرية  المختبرات  إدارة 
التحليل المخبري، وقد التحق بالعديد من الدورات التدريبية مثل التميز واإلبداع في خدمة 
المتعاملين، منها الثقافة التنظيمية والوالء التنظيمي، برنامج اإلمارات للخدمات الحكومية 
المتميزة وساهمت هذه الدورات ليس فقط  في تطوير قدراته ومهاراته في مجال خدمة 
المتعاملين إنما في فهم احتياجات وتطلعات المتعاملين بشكل أكبر ومكنته من تقديم 
خدمات متميزة حيث قام بتسجيل ما اليقل عن 40,000 معاملة خالل العام 2018 . وتم 
تكريمه من قبل المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية خالل العام 2017 لتميزه وأيضا تم 
تكريمه من قبل مدير إدارة المختبرات البيطرية  2017 باإلضافة إلى تكريمه من قبل  مدير 
قسم إدارة العينات والتشريح المرضي 2018 هذا إلى جانب العديد من رسائل الشكر التي 

تلقاها من المتعاملين الخارجيين أثناء الحضور الشخصي أو عبر مركز االتصال الحكومي .



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

نشرة الزاد لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
العدد 10 لشهر نوفمبر 2018

• عيادة غياثي
• مزنه سهيل المزروعي

• زهره الكربي
• فوزية الحمادي

• ابتسام الحمادي
• مينا راشد المنصوري

الشكر والثناء

مع تمنياتنا للجميع 
بدوام التوفيق والتميز 

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

أسمائهم أدناه لتميزهم في تقديم الخدمة وإسعاد المتعاملين. 

• فاطمة هالل الكعبي
• عيادة القطارة البيطرية

• فاطمة سعيد
• هالل الكعبي

• د. محمد محمود
• سارة النيادي


