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منصور بن زايد يفتتح »سيال الشرق األوسط« و»أبوظبي الدولي للتمور«

شؤون  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  افتتح 
الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، اليوم بأبوظبي فعاليات 
للتمور  الدولي  أبوظبي  ومعرض  األوسط  الشرق  سيال  لمعرض  التاسعة  الدورة 
بنسخته الرابعة، اللذان يقامان برعاية سموه وبشراكة استراتيجية مع جهاز أبوظبي 

للرقابة الغذائية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

التغير  وزير  الزيودي،  أحمد  بن  ثاني  الدكتور  معالي  من  كل  االفتتاح  مراسم  وحضر 
عن  مسؤولة  دولة  وزيرة  المهيري،  محمد  بنت  مريم  ومعالي  والبيئة،  المناخي 
األمين  خليفة،  آل  عيسى  بنت  مرام  والشيخة  المستقبلي،  الغذائي  األمن  ملف 
راشد  والشيخ   ، البحرين  بمملكة  الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية  للمبادرة  العام 
مبارك  أحمد  الدكتور  ومعالي   ، الجزيرة  لمزارع  العام  المدير  خليفة،  آل  خليفة  بن 
المزروعي ، األمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي 
فالح  ومعالي   ، الجهاز  إدارة  لمجلس  المنتدب  العضو  المجتمع  تنمية  دائرة  رئيس 
محمد األحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ومعالي الشيخ عبداهلل 
سالم  البحري  سعيد  وسعادة  الصحة-أبوظبي،  دائرة  رئيس  حامد،  آل  محمد  بن 
العموم  مديري  السعادة  أصحاب  من  عدد  جانب  إلى  الجهاز  عام  مدير  العامري 

وقيادات اإلعالم في الدولة.

الجهاز  طوره  الذي  الذاتية  بالرقابة  الخاص  التطبيق  االفتتاح  بداية  سموه  ودشن 
إلى  التفتيش  مفهوم  من  الرقابة  بعملية  والتحول  الغذائية  الرقابة  عمليات  ألتمتة 
مفهوم التحقق، وتجول سموه على أجنحة الدول المشاركة والشركات العارضة، 

منتجاتهم  أحدث  على  واطلع  المشاركة  الجهات  مسؤولي  من  بعدد  التقى  كما 
وخدماتهم المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية.

ودعم  بتوجيهات  استطاعت  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أن  إلى  سموه  وأشار 
بين  التوفيق  على  قائم  نوعه،  من  فريد  تنموي  نموذج  بناء  من  الحكيمة  القيادة 
متطلبات الحداثة والحفاظ على الموارد، لتحقيق التنمية المستدامة المرتكزة على 
على  الحفاظ  ذاته  الوقت  وفي  اإلنتاج  بمعدالت  االرتقاء  في  تسهم  راسخة  مبادئ 
من  اتخذ  النموذج  هذا  أن  إلى  سموه  الفتًا  استنزافها،  وعدم  الطبيعية  المصادر 
الرؤى السديدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه منطلقًا 

له وأساسًا الزدهاره وتطوره.

وأكد سموه على أهمية االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي التي أطلقتها حكومة 
اإلمارات مؤخرًا، التي تنص على مضاعفة التعاون المشترك على الصعيدين الدولي 
التحديات  حجم  مع  لتتوافق  االستراتيجيات،  من  العديد  صياغة  وإعادة  واإلقليمي 
الجسيمة  التداعيات  ومواجهة  العالمي  الغذائية  الصناعات  قطاع  تواجه  التي 
الصالحة  المساحات  انحسار  على  وانعكاساتها  المناخي  التغير  يفرضها  التي 
المناطق  رقعة  وتوسع  الجافة  المناطق  في  الهطول  معدالت  وانخفاض  للزراعة 
يفرضه  وما  العالم  يشهده  الذي  المتسارع  السكاني  النمو  جانب  إلى  الصحراوية، 
من ارتفاع متزايد في الطلب على الغذاء، األمر الذي يستوجب إيجاد حلول مبتكرة 

أكثر فاعلية في التعامل مع هذه التحديات.
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وشدد سموه على أهمية تعظيم الفائدة من معرض سيال الشرق األوسط باعتباره 
والمتخصصين  الدوليين  الخبراء  من  نخبة  تجمع  التي  العالمية  الملتقيات  أبرز  أحد 
في قطاع الغذاء، وفرصة مثالية يجب استثمارها إليجاد الحلول التي تضمن تلبية 
الطلب المتنامي على الغذاء وتحسين اإلنتاجية مع المحافظة على الموارد لألجيال 

الحالية والمستقبلية.

الرئيسية  القضايا  من  الغذائي  األمن  قضية  تعد  المهيري:«  مريم  معالي  وقالت 
وفق  اإلطار  هذا  في  الدولة  تعمل  حيث  كبيرة،  أهمية  اإلمارات  دولة  توليها  التي 
المحلي،  الزراعي  اإلنتاج  بواقع  النهوض  على  تستند  المعالم  واضحة  استراتيجية 
التام  إدراكها  منطلق  من  وذلك  الزراعة،  قطاع  في  الخارجية  االستثمارات  وتنمية 
األوقات  كافة  في  الغذاء  إمدادات  وتأمين  الغذائي  األمن  مظلة  تدعيم  ألهمية 

وضمن مختلف الظروف وصواًل الى استدامة هذا القطاع الحيوي«.

التي  الوطنية  االستراتيجية  أهمية  إلى  العامري  سعيد  سعادة  أشار  جهته  ومن 
وطنية  منظومة  تطوير  إلى  الهادفة  الغذائي  لألمن  اإلمارات  حكومة  أطلقتها 
شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، والتي ترتكز على توظيف 
التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في عمليات اإلنتاج والتصنيع الغذائي، وتعزيز اإلنتاج 
التشريعات  وتفعيل  الغذاء،  مصادر  لتنويع  الدولية  الشراكات  وتنمية  المحلي 
األمن  لضمان  الهدر  من  والحد  التغذية  تحسين  في  تسهم  التي  والسياسات 

الغذائي في كافة الظروف والمراحل.

تحقيق  في  للمساهمة  المعرض  هذا  خالل  من  نهدف   « العامري:  وأضاف 
الغذاء  تجارة  تسهيل  في  فاعليتها  وتعزيز  الغذائية  لألمن  الوطنية  االستراتيجية 
العالمية وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتطوير أطر عمل تعاون فعالة مع الشركاء 
في  اإلمارات  لدولة  الريادية  المكانة  وتعزيز  الغذاء،  مجال  في  الدوليين  التجاريين 
لوجستية  وخدمات  متطورة  تحتية  بنية  وإنشاء  الغذائي،  لألمن  العالمي  المشهد 
للمواد  دولية  استثمار  استراتيجيات  ونشر  تطوير  جانب  إلى  األغذية،  لواردات  رائدة 

الغذائية االستراتيجية.

ويشهد »سيال الشرق األوسط« في دورته الحالية حضور ومشاركة أكثر من 1000 
ألكثر  وطنية  وأجنحة  والمعدات  والمشروبات  األغذية  قطاعات  في  عاملة  شركة 
من 30 دولة، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض زيارة 25 ألف زائر وخبير في مجال 

األغذية من أكثر من 45 دولة.

»الكويزين«  مسابقة  اإلماراتية  الطهي  جمعية  مع  بالتعاون  المعرض  ينظم  كما 
للمهنيين  المفضلة  االلتقاء  ونقطة  المنطقة  مستوى  على  للطهي  مسابقة  أكبر 
من  طاه   1000 من  أكثر  بمشاركة  الغذائية  الخدمات  مجال  في  المتخصصين 
جميع أنحاء المنطقة للتنافس عبر19 فئة مختلفة، إضافة إلى حفل »ال كويزين« 
مجموعة  مع  المنطقة  في  الطهاة  كبار  من   150 يجتمع  حيث  الشخصيات  لكبار 
التنفيذيين  الطهاة  كبار  سيتجول  كما  أبوظبي،  شانغريال  فندق  في  العارضين  من 
بمرشدين  مصحوبين  المعرض  في  ودولية  إقليمية  ومطاعم  فنادق  يمثلون  ممن 
وتبادل  للعارضين  النصائح  لتقديم  العارضين،  ومنصات  المعرض  أجنحة  على  عّدة 

المهارات والخبرات معهم.

وينظم المعرض كذلك جائزة »ذا ميركوريز« وهي الجائزة المرموقة في خدمات 
توفير الطعام على متن الطائرات في جميع أنحاء العالم والتي تم إطالقها منذ 
36 عاما تحت إشراف لجنة من الخبراء المستقلين وتتضمن 5 فئات للجوائز الرئيسية 
وتغطي وجبات الطعام والخدمة على متن الطائرات والخدمات العامة على متن 
من  معتمدة  بطولة  وهي  للقهوة،  الوطنية  اإلمارات  بطولة  إلى  إضافة  الطائرات، 

.)SCA( وجمعية القهوة المتخصصة )WCE( منظمة فعاليات القهوة العالمية

ويمثل المعرض منصة مثالية للتعريف بأحدث المنتجات والخدمات واالبتكارات في 
قطاع األغذية، ومما سيجعل »سيال الشرق األوسط« حدثًا فريدًا من نوعه جدول 
أعماله المكثف الذي يضم مجموعة متنوعة من األنشطة والفعاليات المصاحبة 
لتلبية  األغذية  بإنتاج  تتعلق  التي  الحيوية  المواضيع  أهم  على  الضوء  تسلط  التي 
والسكاني  االقتصادي  النمو  ظل  في  الغذائية  السلع  من  المنطقة  احتياجات 
المتسارع، مضيفًا أن النسخة التاسعة من المعرض ستشهد مشاركة واسعة من 
جانب الجهات الحكومية في الدولة، وتوقيع العديد من العقود الخاصة باألغذية، 

وتحديد احتياجات العام المقبل.

ابوظبي  جهاز  من  استراتيجية  بشراكة  األوسط«  الشرق  »سيال  معرض  ويقام 
للرقابة الغذائية، وبدعم من الراعي المضيف غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والراعي 
الذهبي  والراعي  الزراعي،  واالنماء  لالستثمار  العربية  بالهيئة  ممثاًل  االستثماري 
التجزئة  وشريك  فضي،  كراع  المزارعين  خدمات  مركز  جانب  الى  أغذية،  مجموعة 
الشرق  سيال  لمعرض  الرسمي  الناقل  االتحاد  وطيران  اللولو،  بمجموعة  ممثاًل 

األوسط.

سعيد البحري العامري: 
عام التسامح يؤكد النهج الرشيد للقيادة 

الحكيمة

أكد سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 
اهلل،  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إعالن  أن 
»عام  2019 « في دولة اإلمارات عاما للتسامح، يأتي في سياق النهج الرشيد للقيادة 
الحكيمة، والذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
طيب اهلل ثراه منذ إعالن االتحاد عام 1971، لتؤكد اإلمارات من جديد دورها المحوري 
التعصب  نبذ  في  السامية  ورسالتها  العالميين،  واألمن  السالم  على  الحفاظ  في 
والكراهية، باعتبارها نموذجًا رائدًا يحتذى للتسامح والتعايش اإلنساني بين مختلف 
االجتماعية  العدالة  تطبيق  في  فريدة  وحالة  أرضها،  على  تعيش  التي  الجنسيات 

على المواطنين والمقيمين اللذين ينحدرون من أكثر من 200 جنسية مختلفة.

على  الرشيدة  القيادة  واهتمام  حرص  يترجم  التسامح  عام  أن  إلى  العامري  وأشار 
قيم  ويؤصل  والدولي،  المحلي  المجتمعين  في  والسالم  المحبة  دعائم  إرساء 
كأحد  عالميًا  اإلمارات  مكانة  ويرسخ  المجتمعات،  في  والحوار  واالحترام  التسامح 
الرامية  جهودها  ويعزز  أجمع،  العالم  في  والخير  السالم  لنشر  الساعية  الدول  أبرز 
لبث األلفة والمحبة في قلوب المقيمين على أرضها ليكونوا سفراء للتسامح والخير 
ونشر رسالة اإلمارات في مواطنهم ومجتمعاتهم، الفتًا إلى أهمية هذا اإلعالن في 
المشّرفة  اإلنجازات  يواكب  بما  كافة  الدولة  لمؤسسات  المجتمعي  العمل  تأطير 
وتوجيه  حقوقه،  عن  والدفاع  اإلنسان  احترام  مجاالت  في  الدولة  حققتها  التي 

الجهود لترسيخ قيم التسامح والتعددية لدى النشء واألجيال الصاعدة.

األصيلة  اإلماراتية  القيم  لعكس  مثالية  فرصة  التسامح  عام  إن  العامري:  وقال 
اآلخرين،  واحترام  التواضع  على  والقائمة  الحنيف  االسالمي  ديننا  من  المستمدة 
أفضل  تبني  خالل  من  الواقع  أرض  على  الوطنية  الهوية  ومبادئ  قيم  وتجسيد 
الممارسات المسؤولة والواعية التي تمثل جوهر القيم والمبادئ اإلماراتية األصيلة، 
التعايش  حالة  على  والحفاظ  وتالحمه،  المجتمع  بمتانة  االرتقاء  في  ويسهم 
مصاف  إلى  باإلمارات  نهضت  والتي  اإلمارات،  مجتمع  بها  يتميز  التي  االستثنائية 
المتحضرة  اإلنسانية  المجتمعات  على  يحتذى  مثااًل  جعلها  مما  المتقدمة،  الدول 
أرقى  وفق  حقوقهم  لهم  وتصون  والجماعة،  الفرد  تحترم  التي  والمتطورة 

المعايير والسبل.
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الشرق  سيال  لمعرض  المنظمة  اللجنة  رئيس  القاسمي  راشد  ثامر  المهندس  أعلن 
العاصمة  في  مؤخرًا  التاسعة  نسخته  فعاليات  اختتمت  الذي   2018 األوسط 
أبوظبي، عن نجاح المعرض في استقطاب 28.324 ألف زائر وخبير في مجال األغذية 
والمشروبات والضيافة من 94 دولة، وعقد صفقات تجارية بين العارضين والوكالء 
والشركات الرائدة في مجاالت الصناعة الغذائية والضيافة بلغت قيمتها 7.08 مليار 
درهم، من خالل 138 صفقة شهدها المعرض الذي شارك فيه 1089 عارض من 45 

دولة على مدار أيامه الثالثة.

مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  رعاية  أن  القاسمي  وأكد 
الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  إدارة  مجلس  رئيس  الرئاسة  شؤون  وزير  الوزراء 
أهم  كأحد  وعالميًا  إقليميًا  أبوظبي  سيال  مكانة  ترسيخ  في  أسهمت  للمعرض، 
محليًا  الغذاء  اقتصاديات  لتعزيز  تسعى  التي  المتنامية  االقتصادية  الفعاليات 
بدائل  توفير  خالل  من  والطلب  العرض  بين  الفجوة  تقليل  سبل  وتبحث  وعالميًا، 
مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المستهلك، وتغطي حجم الطلب المتنامي على 

الغذاء.

سيال  لمعرض  استضافتها  خالل  من  أثبتت  أبوظبي  إمارة  أن  إلى  القاسمي  وأشار 
في  االستثنائية  إمكانياتها  األخيرة،  التسع  السنوات  مدار  على  األوسط  الشرق 
إدارتها  في  والتميز  العريقة  العالمية  والمؤتمرات  والمعارض  الفعاليات  استقطاب 
بما يجعلها تنافس النسخ العالمية والتقدم عليها، الفتًا إلى أن النتائج التي حققتها 
على  دليل  خير  التوقعات،  فاقت  والتي  األوسط  الشرق  سيال  من  األخيرة  النسخة 
والفعاليات  األعمال  سياحة  قطاع  على  مضافة  قيمة  إضفاء  في  اإلمارة  ريادة 
األوسط  الشرق  سيال  معرض  ان  مؤكدًا  تنظيمها،  على  وتشرف  تستضيفها  التي 
بات يمثل منصة مثالية للشركات العالمية العاملة في مجال األغذية والمشروبات 
وتموين الطائرات، ومنطلقًا لرواد األعمال نحو التوسع بمشاريعهم واستثماراتهم.

وأعلن الجهاز على هامش المعرض عن تحديد احتياجاته لعام 2019 من مدخالت 
توريد  على  وطنية  شركات   3 مع  بتوقيعه  أبوظبي  إمارة  في  الغذائي  اإلنتاج  دعم 
مدخالت بقيمة 1.580 مليار درهم،  وإبرام الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي 
للطيران،  االتحاد  مجموعة  تحديد  جانب  إلى  درهم،  مليون   606 بقيمة  صفقات 
الناقل الوطني لدولة اإلمارات، عن احتياجاتها للعام القادم من األغذية والمشروبات 
بقيمة بلغت 344.5 مليون درهم %92 منهسا لألغذية و%08 للمشروبات، إلى جانب 
تحديد القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن احتياجاتها الغذائية للعام المقبل 2019 

والتي بلغت نحو 56 مليون درهم، موزعة على األغذية والمشروبات والضيافة.

استقطاب 28.3 ألف زائر وخبير في مجال األغذية والمشروبات والضيافة 
7.08 مليار درهم حصيلة صفقات النسخة التاسعة لمعرض سيال الشرق األوسط

في  األعمال  سياحة  قطاع  برفد  أسهم  المعرض  أن  إلى  األولية  التقديرات  وأشارت 
للعارضين  الفندقية  الحجوزات  خالل  من  درهم  مليون   48 من  بأكثر  أبوظبي  إمارة 
والمتسابقين والزوار والنقل الجوي لهم إلى جانب العائد االقتصادي من استضافة 
المعرض  ضيوف  وزيارة  للمعرض  والمؤتمرات  للمعارض  الوطني  أبوظبي  مركز 

للمعالم السياحية في العاصمة أبوظبي.

وهنأ القاسمي شركة أبوظبي الوطنية للمعارض »أدنيك« لتوقيعها مذكرة تفاهم 
المخصصة  المساحة  وزيادة  الرائدة  الفعالية  هذه  تطوير  بشأن  سيال  شركة  مع 
الخطوة  هذه  أن  مؤكدًا  للمعارض،  الوطني  أبوظبي  مركز  قاعات  ضمن  للعروض 
ستسهم بشكل كبير في تعزيز رحلة التطور التي يشهدها سيال الشرق األوسط 
 11-9 الفترة  خالل  ستقام  التي  العاشرة  نسخته  في  النجاح  من  لمزيد  وتحقيقه 
ديسمبر 2019، من خالل تعظيم العائد على استثمار العارضين ورفع نسبة الزائرين 

بما ينسجم مع أجندة فعاليات إمارة ابوظبي.

حيث  للقهوة  العالمية  اإلمارات  ببطولة  الفائزين  أسماء  عن  القاسمي  وكشف 
األول،  المركز  على  دبي  نوستالغيا  قهوة  من  باجارياس  البليبيل  الفلبيني  استحوذ 
الثاني،  المركز  على  الب«دبي  »أسبريسو  مقهى  من  الملوحي  إبراهيم  واإلماراتي 
بينما حصد الفلبيني كريس بنافينتي من قهوة جود بأبوظبي المركز األول لبطولة 
إمارات  من  راي  براكاش  الثاني  المركز  على  وحصل  الالتيه،  لفن  الوطنية  اإلمارات 

كافيه أرابيكا، وفي المركز الثالث راجبار جيرنج كذلك من إمارات كافيه أرابيكا.

قبل  من  المنظمة  الكوزين  مسابقة  في  الفائزين  أسماء  القاسمي  أعلن  كما 
بفئة  جميرا  مجموعة  فازت  حيث  طاٍه،   1000 بمشاركة  للطهي  اإلمارات  جمعية 
أفضل  بفئة  والمؤتمرات  للمناسبات  والجواهر  شركة،  قبل  من  مجهود  أفضل 
حسين  نبيل  هادي  فاز  عربي  طبق  أفضل  وعن  أفردية،  مؤسسة  قبل  من  مجهود 
أفضل  بفئة  تاون  داون  بالس  من  جدارا  فيلي  كومارا  وروان   ،)C&I( جميرا مدينة  من 
أبوظبي  كورنيش  سوفتيل  من  هيتيراشي  أسيال  سمباث   ودون  للمعجنات،  طاهي 
بفئة  خليفة  برج  من  أتموسفير  من  سينغ  والكسمان  فني،  مطبخ  أفضل  فئة  عن 
ألن  بمسابقة  الفائزين  إعالن  الشخصيات  كبار  الكوزين  حفل  وشهد  طبخ،  أفضل 
ثونج لتحدي الطهاة الشباب حيث فازت  سنغافورة بالمركز األول، وحصدت اإلمارات 

المركز الثاني بينما فازت الصين بالمركز الثالث.

وتموين  الضيافة  أجنحة  في  توسعًا  ستشهد  المقبلة  النسخة  أن  القاسمي  وبّين 
النسخة  في  األجنحة  هذه  شهدته  الذي  الشديد  لإلقبال  نظرًا  والقهوة  الطائرات 
سيشهد  لسيال  المرافق  للتمور  أبوظبي  معرض  أن  إلى  الفتًا  المعرض،  من  األخيرة 
كذلك توسعًا ملحوظًا من حيث المساحة وعدد العارضين وذلك حرصًا على تنمية 
قطاع التمور في الدولة وإتاحة الفرصة للمنتجين المحليين من بناء شراكات جديدة 
الوطني  االقتصاد  دعائم  ترسيخ  يضمن  بما  عالميًا،  اإلماراتية  التمور  مكانة  تعزز 

وتنمية قطاع التمور وصناعاته التحويلية.

وثمن القاسمي الجهود الكبيرة التي بذلها الرعاة والداعمون لسيال الشرق األوسط 
والكبير  دورهم  مؤكدًا  الخاص،  القطاع  من  المعرض  في  والمشاركون   2018
والمهم في نجاح تنظيم المعرض على مدار أيامه الثالثة، وتحقيقه ألهدافه على 

أحسن صورة.

ويعد سيال الشرق األوسط الفرصة األمثل للشركات العالمية والوطنية والشركات 
العاملة في إمارة أبوظبي للتعرف على آخر ما توصلت إليه وأنتجته مصانع األغذية 
في مختلف دول العالم التي تتخذ من »سيال« منصة لترويج منتجاتها، حيث يتيح 
لهم فرصة إقامة شراكات جديدة مع الشركات في دولة اإلمارات ودول المنطقة، 
قطاع  في  العاملة  والمؤسسات  الشركات  من  لعدد  المعرض  احتضان  ظل  في 

الزراعة والغذاء من شتى أنحاء العالم. 
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3
جوائز سيال لالبتكار

 الجائزة الذهبية: لبن قليل الدسم مع الشوفان، شركة
  الروابي ل�لبان  - ا�مارات العربية المتحدة

 الجائزة الفضية:  منتجات مركزة لالستخدام اليومي، شركة
 مونكيونغ أوميجا فالي -  كوريا

الجائزة البرونزية: منتج رقائق الفطر، دائرة الزراعة - الفلبين

أبرز الفعاليات المصاحبة:
الطهاة المتجّولون

صالة كبار الشارين

جناح سيال لالبتكارات

ندوات االستثمار وا�نماء الزراعي

جائزة ذا ميركوريز 
(لخدمات الطعام على متن الطائرات)

بطولة ا�مارات الوطنية للقهوة
(إضافة جديدة على دورة 2018)

تكريم المنشآت الغذائية (وقاية)

الكوزين ومسابقات الطهي المباشر

مزاد التمور - معرض أبوظبي للتمور

سحوبات تذاكر طيران االتحاد (يومي°)

ورشة متخصصة عن االستثمار في أبوظبي

الطاوالت المستديرة الخاصة با²من الغذائي  

تكريم المنشآت الغذائية المتميزة في أبوظبي

جناح وطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

مسابقة ا�مارات الوطنية لتحضير القهوة

-    بطولة ”كوب برويرز“ الوطنية: إبراهيم الملوحي

-    بطولة إبريق الوطنية: سوميت شريسثا

-    بطولة ”كوب تيسترز“ الوطنية: إدوار أندريس

 بطولة ا�مارات العربية الوطنية لفنون الالتيه

   -   كريس جون بينافينتي

   -   براكاش راي من أرابيكا ا�مارات

   -   راجبير غورونغ من أرابيكا ا�مارات
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10,500+

مليار درهم

75 مشارك 
10 دول

صناعات تحويلية 
للتمور من 6 دول

50 دولة

جوائز "ذا ميركوريز": خدمات الطعام على متن الطائرات 

Airline Meal – Economy Class:
Tops Foods - Vegetable Lasagne SPML - 
Ambient  (Vegan, Lactose Free).
Service Concept – Economy Class:
D&F Marketing GmbH & DELTA -  Warm Cookie 
Service.
Service Concept – Premium Class:
En Route - Business Class Cheese Service.
Food Product – Snack:
Beemster Cheese - Beemster Bun Premium 
Cheese Snack.
Food Product – Savory:
Saudi Airlines Catering Company - ZADI Dates 
Dressing.

Food Product – Sweet:
Savarin Deserts - Frozen Desserts.
Beverage:
Koopskaap (Pty) Ltd - �bs VIRGIN G&T.
Equipment – Production:
Diversey - Diversey Remote Guidance.
Equipment – Passenger:
-  Kaelis On Board Services & BA - An 
Innovative Beverage Pot: A Joint - Develop-
ment with British Airways. 
- Sola Airline Cutlery B.V. - Sola Cutlery 
Design Durban In Hollow Handle.

العائد االقتصادي للمعرض في دعم سياحة ا²عمال �مارة أبوظبي 48 مليون درهم

مسابقة الكوزيٍن

-   مجموعة جميرا بفئة أفضل مساهمة من قبل شركة

-   الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بفئة أفضل مساهمة من قبل مؤسسة فردية   

 (C&I) أفضل طبق عربي هادي نبيل حسين من مدينة جميرا   -

-   روان كومارا فيلي جدارا من بالس داون تاون بفئة أفضل طاهي للمعجنات

-   دون سمباث  أسيال هيتيراشي من سوفتيل كورنيش أبوظبي عن فئة أفضل مطبخ فني

-   الكسمان سينغ من أتموسفير من برج خليفة بفئة أفضل طبخ 
الكوزين كبار الشخصيات  - ألن ثونج لتحدي الطهاة الشباب 

-   سنغافورة المركز ا²ول

-   ا�مارات المركز الثاني 

-   الصين بالمركز الثالث

النسخة التاسعة

10-12 ديسمبر 2018

Abu Dhabi Date Palm
Exhibition Official Carrier
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»الرقابة الغذائية« يغلق فرع منشأة 
»مخبز زهرة لبنان« في النادي السياحي

مخبز   « المنشأة  بحق  اإلداري  باإلغالق  قرارًا  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أصدر 
الرخصة  وتحمل  السياحي  النادي  أبوظبي-  مدينة  في  والواقعة  فرع1«  لبنان  زهرة 
التجارية رقم CN-1043334-1وذلك 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 
بتوجيه  الجهاز  مفتشو  قيام  سبقه  اإلداري  اإلغالق  قرار  أن  مؤكدًا  المخالفات، 
إنذارين للمنشأة في مايو وأكتوبر الماضيين وتحرير مخالفتين اثنتين لهذه المنشأة 
لنفس األسباب خالل أكتوبر الماضي ونوفمبر الماضي، الفتًا إلى أن المخالفات التي 
أدت إلى إصدار قرار اإلغالق اإلداري بحق المنشأة انتشار الحشرات في مناطق تحضير 

المنتجات وتكرار المنشأة للمخالفة ذاتها.

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

»الرقابة الغذائية« يغلق »مخبز وأسواق السد« 
ومطعم »مولتن مي« بأبوظبي

غذائيتين  منشأتين  بحق  اإلداري  باإلغالق  قرارًا  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أصدر 
بمدينة أبوظبي، تمثلتا بالمنشأة الغذائية »مخبز وأسواق السد« والتي تحمل رخصة 
تجارية رقم CN-2256898، والمنشأة الغذائية » مطعم مولتن مي« وتحمل رخصة 
تجارية رقم CN-2326249 ، نظرًا لمخالفتهما لقانون رقم )2( لسنة 2008 في شأن 
الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظرًا لخطورتهما 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 
المنشأتين على المخالفات وعدم التزام مسؤوليها ببنود المخالفات المحررة سابقًا 
وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأتين مما قد يؤثر على مستوى سالمة 

الغذاء وصحة المستهلك.

يمكن  حيث  أسبابه  تواجدت  طالما  سيستمر  اإلداري  اإلغالق  أمر  أن  القاسمي  وأكد 
ألسباب  وإزالتها  المنشأتين،  أوضاع  تصويب  بعد  مجددًا  النشاط  بمزاولة  السماح 
سبقه  السد  وأسواق  مخبز  منشأة  بحق  اإلداري  اإلغالق  قرار  أن  مؤكدًا  المخالفات، 
ومخالفة  الجاري  ديسمبر  في  للمنشأة  مخالفات   3 بتوجيه  الجهاز  مفتشو  قيام 
في أكتوبر الماضي، الفتًا إلى أن المخالفات التي أدت إلى إصدار قرار اإلغالق اإلداري 
وتكرار  المنتجات  تحضير  مناطق  في  الحشرات  انتشار  في  تتمثل  المنشأة  بحق 

المنشأة للمخالفة ذاتها وعدم االلتزام بتطبيق معايير صحة وسالمة الغذاء. 

قرار  بأن  القاسمي  أفاد  مي  مولتن  مطعم  لمنشأة  اإلداري  اإلغالق  أسباب  وحول 
المنشأة  اتخاذ  بدون  الخطورة  عالية  لبنود  مخالفات  رصد  تكرار  نتيجة  جاء  اإلغالق 
مخالفتين  توجيه  تم  أنه  موضحًا  أخرى،  مرة  حدوثها  تمنع  تصحيحية  إلجراءات 
غذائية  مواد  إتالف  جانب  إلى  الماضيين  وأغسطس  يوليو  خالل  للمنشأة  اثنتين 
غذائية  مواد  وإتالف  ثالثة  مخالفة  وتحرير  ذاتها،  الفترة  في  الصالحية  منتهية 

منتهية الصالحية خالل ديسمبر الجاري.

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

إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السالمة الغذائية .

وناشد 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 وصوال إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في 

إمارة أبوظبي .
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إدارة  لنظام  الدولي  المعيار  شهادة  مؤخرًا  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  تسلم 
البريطاني  المعهد  يمنحها  التي   »ISO 45001:2018 المهنية  والسالمة  الصحة 
للمعايير، لتكون بذلك من أوائل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي التي تحصد 
الصحة  إدارة  لنظام  )أوساس 18001  معيار   من  انتقالها  خالل  من  الشهادة  هذه 
والسالمة المهنية( إلى تطبيق المواصفة الجديدة، وذلك تعزيزًا لجهوده في توفير 
يكون  أن  في  لرؤيته  وتجسيدًا  والمتعاملين،  للموظفين  وصحية  آمنة  عمل  بيئة 
عدد  بذلك  ليرتفع  األغذية،  وسالمة  الزراعة  مجال  في  دوليًا  بها  معترف  مؤسسة 

األنظمة العالمية والمحلية المطبقة في الجهاز إلى 15.

الجهاز  عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  التسليم  مراسم  حضر 
ويحي العلبي مدير عام المعهد في أبوظبي والمملكة العربية السعودية، وعدد 

من قيادات وموظفي الجهاز والمعهد.

والخدمات  باألداء  الدائم  االرتقاء  على  تأسيسه  منذ  الجهاز  حرص  العامري  وأكد 
رفاهية  لتحقيق  االستراتيجية  أهدافه  تحقيق  من  تمكنه  التي  المنهجيات  واتباع 
المجتمع وحمايته من كافة األخطار، وفي الوقت ذاته الترويج ألفضل الممارسات 
فعالة  توعوية  وبرامج  وأبحاث  جودة  ومعايير  ولوائح  سياسات  وضع  عبر  العالمية 

ومتكاملة.

أخبار الجهاز

اإلدارة  ألنظمة  شهادات  من  الجهاز  عليه  حصل  ما  مجموع  أن  سعادته  وبّين 
العالمية منذ عام 2009 بلغ 13 شهادة إدارة عالمية، األمر الذي ساهم وسيساهم 
في تحقيق فوائد عديدة، من أهمها النهوض بمستوى الخدمات المقدمة، عالوًة 
على تعزيز العمل الجماعي نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة وتوجيه اإلنجازات الفردية 
باتجاه تحقيق أهداف الجهاز، وتعزيز األداء المتميز للموظفين ودعم رؤية الجهاز بأن 

يكون مؤسسة معترف بها دوليًا. 

المؤسسة  في  المهنية  والسالمة  الصحة  إدارة  نظام  وجود  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
المرونة  زيادة  في  ويساهم  المهمة،  واألصول  الموظفين  حماية  في  يسهم 
والتحسين  االبتكار  وتحفيز  استباقي  بشكل  المخاطر  منع  خالل  من  التنظيمية 
المستمر، والتوافق مع التشريعات والقوانين والتقليل من الخسائر في العمل، إلى 
بمتطلبات  االلتزام  خالل  من  هويتها  تجاه  المؤسسات  مسؤولية  مدى  إثبات  جانب 

الصحة والسالمة في العمل.

من أوائل الجهات الحكومية التي تحصل على الشهادة
»الرقابة الغذائية« يتسلم شهادة »نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية« 
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»أبوظبي للرقابة الغذائية« يغلق»ملحمة 
األشقاء«بمنطقة الظفرة

بحق  اإلداري  باإلغالق  قرارًا  )األربعاء(،  اليوم  الغذائية،  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أصدر 
المنشأة »ملحمة األشقاء« والواقعة في جمعية الظفرة التعاونية بمدينة السلع 
 )CN-1190590(رقم التجارية  الرخصة  وتحمل  أبوظبي،  إمارة  في  الظفرة  بمنطقة 
وذلك نظرًا لمخالفة المنشأة للقانون رقم )2( لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة 
أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظرًا لخطورتها على الصحة العامة.

تقرير  أن  الجهاز  باسم  الرسمي  القاسميالمتحدث  راشد  ثامر  المهندس  وأوضح 
إدارة الرقابة الحيوانية 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 
بتوجيه  الجهاز  مفتشو  سبقهقيام  اإلداري  اإلغالق  قرار  أن  مؤكدًا  المخالفات، 
إنذارين نهائيين خالل فبراير ويونيو الماضيين وتحرير مخالفتينلهذه المنشأة خالل 
إصدار  إلى  أدت  التي  المخالفات  أن  إلى  الفتًا  الجاري،  وديسمبر  الماضي  يوليو  شهر 
في  التجاري  للغش  المنشأة  ممارسة  في  تتمثل  المنشأة  بحق  اإلداري  اإلغالق  قرار 
والقوانين  باألنظمة  المنشأة  التزام  وعدم  المخالفة،  رصد  استمرارية  مع  اللحوم 
المفتش  مع  المنشأة  مسؤول  تعاون  عدم  جانب  إلى  الخصوص،  بهذا  الصادرة 

بشأن اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالمخالفة.

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

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يواصل تقديم 
خدماته في مهرجان الظفرة

عشرة  الثانية  الدورة  فعاليات  في  مشاركته  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  يواصل 
لمهرجان الظفرة لمزاينة اإلبل المقام حاليًا في منطقة الظفرة تحت رعاية صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
الحيوانية،  الثروة  اإلبل ومربي  بتقديم خدمات لوجستية وعالجية لمالك  المسلحة، 
وذلك في إطار حرصه على تعزيز فعالية نظام األمن الحيوي للوقاية من األمراض 
والعالجية  والوقائية  التشخيصية  الخدمات  وجودة  كفاءة  رفع  خالل  من  واآلفات 

المقدمة لقطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي.

متخصصًا  بيطريًا  فريقًا  الحيوانية  الثروة  قطاع  في  متمثاًل  الجهاز  خصص  وقد 
لمتابعة اإلبل المشاركة وضمان سالمتها والتأكد من عدم إصابتها باألمراض، كما 
يتواصل القطاع طوال فترة المهرجان مع المشاركين من أصحاب العزب والمربين، 
لتزويدهم بخدمات الجهاز البيطرية والتي تتضمن إجراء الفحوص البيطرية والتحاليل 
المخبرية للحيوانات في العزب، وتقديم الوصفات العالجية وصرف األدوية باإلضافة 
إلى تخصيص كادر بيطري على أعلى المستويات يتضمن عددًا من األطباء والفنيين 

البيطريين، وتم تزويده باألدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفحص البروسيال.

كما يقدم الجهاز أيضا خالل مشاركته في المهرجان باقات متنوعة من المطبوعات 
الممارسات  وأحدث  بأفضل  الجناح  زوار  وتعريف  المربين  بوعي  لالرتقاء  اإلرشادية 
العالمية في مجال إدارة العزب، والتي تتضمن إدارة صحة القطيع بتحصين المواشي 
ومكافحة الحشرات والطفيليات، وإدارة تغذيته بالتعريف بأفضل ممارسات إطعام 
كافة  خالل  الضرورية  والمكونات  العناصر  تحتوي  التي  المركزة  باألعالف  الحيوانات 
مراحل نموها وإنتاجها، باإلضافة إلى إدارة التخلص من النفايات بما فيها الحيوانات 
النافقة، وتحديد أفضل وسائل وأوقات التلقيح وطرق اختيار السالالت التي تتناسب 

وأغراض التربية المختلفة .
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فعاليات

جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يحصد جائزة 
برنامج البيانات المكانية إلمارة أبوظبي 

حصد جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية مؤخرًا على جائزة برنامج البيانات المكانية 

إلمارة أبوظبي - فئة الجهة ذات األداء المتميز  لعام 2018، جاء ذلك خالل حفل 

أبوظبي  إلمارة  المكانية  البيانات  لبرنامج  السنوي  المنتدى  في  المتميزين  تكريم 

2018 والذي عقد بتاريخ 10 ديسمبر الجاري، وقد تم اختيار الجهاز للحصول على 

بطريقة  معلومات  تكنولوجيا  الستخدامه  أبوظبي  إمارة  مستوى  على  الجائزة  

المنافسة،  مالمح  خلق  خالل  من  الجهاز  عمل  استراتيجية  مع  تتوافق  مبتكرة 

برنامج  يخص  فيما  العمالء  مع  العالقة  وتعزيز  النمو  دعم  العمليات،  تحسين 

تمكين النظم الجيومكانية.

بورشة  يشارك  الغذائية«  للرقابة  »أبوظبي 
تقليل النفايات في قطاع المطاعم

في  واألنظمة  السياسات  بقطاع  ممثال  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  تشارك 

ورشة تقليل النفايات في قطاع المطاعم والتي نظمتها هيئة البيئة – أبوظبي 

اإلمارات  وجمعية   Blue وشركة  »تدوير«   النفايات  إلدارة  أبوظبي  مركز  بمشاركة 

للطبيعة و منظمة WWFوعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وذلك انطالقا من 

حرص الجهاز على مد جسور التعاون مع الجهات المحلية، و العمل بروح الفريق 

الواحد لتحقيق التوجهات الحكومية وخطة أبوظبي.

 قدم الجهاز عرضا تقديميا عن تقليل الفاقد والمهدر في الغذاء خالل مراحل 

السلسة الغذائية، حيث تم تسليط الضوء في العرض على الممارسات والمبادرات 

العالمية في هذا المجال، والمبادرات على مستوى الدولة، ومبادرات الجهاز مع 

الجهات االتحادية وخاصة تعديل اللوائح الفنية ذات العالقة بالبطاقة الغذائية، 

وتاريخ اإلنتاج واالنتهاء، كما أشار العرض إلى إنجاز الجهاز ألول دليل على المستوى 

المحلي والخليجي )دليل تقليل المهدر في الغذاء في قطاع الغذاء(.

المجال  الجهاز بهذا  بمبادرات  المشاركين، وإرشادات  بتقدير  العرض  وقد حظي 

تطلع  والذي  الغذاء(،  قطاع  في  الغذاء  في  المهدر  تقليل  )دليل  وخصوصا 

الحضور إلصداره. 

وتخلل اللقاء عدة حوارات لتبادل اآلراء ونقل المعرفة حول المبادرات المستقبلية 

لذلك.  المقترحة  والحلول  الخاص  القطاع  وتحديات  الغذاء،  في  المهدر  لتقليل 

كما تضمنت الورشة عرض لتجارب القطاع الخاص. 

مشاركته  على  للجهاز  وتقديرها  شكرها  عن  البيئة  هيئة  أعربت  جانبها  من 

المتميزة في الورشة، وتطلعها للتعاون مع الجهاز في ورش وندوات ومبادرات 

قادمة في هذا المجال.
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وفد من قطاع السياسات واالنظمة يزور 
مستشفى الوثبة البيطري

الوثبة  مستشفى  إلى  ميدانية  زيارة  واألنظمة  السياسات  قطاع  من  وفد  نظم 
و  األمراض  علم  مختبر  في   والمتمثلة  المختبر  أقسام  على  للتعرف  البيطري 
الجزيئية  األحياء  ومختبر  البكتيريا  قسم  و  الدم  وأمراض  الدم  كيمياء  قسم 
التي  الفحوصات  أبرز  على  الوفد   اطلع  كما  الحيوي،  البنك  و  األمصال  ومختبر 
المختبر  تطلع  على  التأكيد  مع  للمتعاملين  بتقديمها  حاليا   قسم  كل  يقوم 
جميع  على  التعرف  في  كبير  بشكل  تساعد  جديدة  فحوصات  إلضافة  الدائم 

أنواع البكتيريا التي قد تضر بالثروة الحيوانية .

و  األجهزة  أحدث  بتوفير  المختبر  إدارة  اهتمام  مدى  رصد  الزيارة  خالل  تم  قد  و 
المختبرات  من  الوثبة  مختبر  جعل  على  ستساعد  التي  اإلمكانيات   و  التقنيات  
يتم  حيث  المؤهلة  الفنية  الكوادر  إعداد  على  الحرص  مع  العالمية،  المرجعية 
إرسال الفنيين إلى خارج الدولة للتدريب على هذه األجهزة قبل البدء في تفعيلها 
االهتمام  جانب  إلى  المختبر،  موظفي  إلى  المعرفة  نقل  و  الخبرة  ألخذ  ذلك  و 
بإسعاد المتعاملين من خالل اعتماد وتبني الطرق الحديثة و السريعة والدقيقة 
المتعامل  ثقة  رفع  كذلك  و  التحليل  فترة  تقليل  إلى  يؤدي  مما  التحليل  في 

بجودة و دقة النتائج المخبرية.

فعاليات

محطات على أجندة 2019

1- المشاركة في معرض البحرين الدولي للحدائق  20-24 فبراير 2019  
2- تنظيم النسخة السادسة للمنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية 1-3 إبريل 2019 

3- المشاركة في مهرجان الظفرة لمزاينة الرطب 2019 
4- تنظيم وإطالق النسخة االولى لمعرض يوروتير الشرق األوسط الخاص بالثروة   

الحيوانية 2-4 سبتمبر 2019  
5- المشاركة بمهرجان الشيخ زايد الترثي 2019 

6- اإلشراف والتنظيم لمعرض سيال الشرق األوسط أبوظبي  النسخة العاشرة  
9-11 ديسمبر 2019 

الفعاليات المجتمعية من خالل برنامج عون   •
•  الفعاليات الخاصة بعام التسامح 2019  

جهود مكثفة إلعداد استراتيجية 
تطوير الخدمات بجهاز ابوظبي 

للرقابة الغذائية

بشأن  الغذائية  للرقابة  ابوظبي  جهاز  عام  مدير  من  الصادر  القرار  إلى  استنادًا 
إعداد االستراتيجيات التخصصية للجهاز تم تشكيل فريق متخصص في إعداد 
استراتيجية تعنى بتطوير الخدمات في جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية  ومنبثقة 
و  للقطاعات  االستراتيجية  الخرائط  وكذلك  للجهاز  االستراتيجية  األهداف  من 
تعكس الغايات التي يطمح الجهاز لتحقيقها مستقبال بما يضمن سد الفجوات 
الزراعة  استدامة  عن  مسؤولة  حكومية  كجهة  الجهاز  دور  وتعزيز  األداء  في 
بالعديد من  الفريق  والسالمة الغذائية في اإلمارة، وفي هذا اإلطار قام أعضاء 
واالتحادي   المحلي  المستويين  على  المعيارية   والمقارنات  الميدانية  الزيارات 
في  التعمق  من  وللمزيد  الممارسات  أفضل  على  واالطالع  التعرف  بهدف 
التوجهات المستقبلية فيما يتعلق بمجال تطوير الخدمات وإسعاد المتعاملين. 
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تعرف على خطة االتصال الشاملة

بآراء  تثق  والناس  عليها،  والمحافظة  صونها  يجب  ثروة  الممتازة  السمعة  إن 
اآلخرين وتقييمهم أكثر مما تسمعه أو تراه من مصادر أخرى. من يحافظ على 
سمعته الممتازة فإن الناس سيقصدونه دائمًا ويثقون بما يقدمه ويقبلون عليه 

فتتوسع حصته في السوق وتزداد المبيعات واألرباح«

اإلمتياز في التسويق – ص 151

خطة متكاملة تتضمن كافة األنشطة واإلجراءات المؤثرة والفعالة المتعلقة 
على  وتبنى  الجهاز،  ورسالة  رؤية  وتدعم  االستراتيجية  الخطة  مبادرات  بتنفيذ 
وفقًا  الجهاز  في  المختلفة  القطاعات  من  المقدمة  األنشطة  طلبات  أساس 
المجتمع  برضا  الخاصة  والتوصيات  المرجوة  لألهداف  ووفقًا  عملها،  لطبيعة 
خالل  من  العمل  بمنظومة  االنشطة  هذه  ربط  وعبر  الجهاز.   في  والعاملون 
الخارطة  مع  وربطها  الفرعي(  التصنيف   / الرئيسي  )التصنيف  تصنيفها 
تاريخ  خالل  وتنفيذها  الجهاز  في  المعتمدة  األولويات  ضمن  االستراتيجية 
بالمحركات  األنشطة  هذه  ربط  إلى  باإلضافة  السنوية(،  )األرباع  مستهدف 
 – )أبوظبي  االنشطة  لتنفيذ  المناسب  بالموقع  والمرتبطة  للخطة  الرئيسية 
العين - الظفرة( وفق االحتياجات الالزمة إلدارة التغيير، وتقديم الدعم الكامل 
فيديو–  أو  فوتوغرافي  )تصوير  المتاحة  اإلعالمية  االحتياجات  من  لتنفيذها 
 .. دعوات    - شكر  شهادات   – صحفي  خبر   – االيميل  عبر  تعميم   – مطويات 

وغيرها(.

أهداف خطة االتصال الشاملة:
1- نشر وتعزيز وتسويق لرؤية ورسالة جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية الرامية إلى 
تطوير قطاع ذو تنمية مستدامة في مجال الزراعة وسالمة األغذية بهدف 

توفير الغذاء اآلمن للمجتمع وحماية صحة الحيوان والنبات.
في  الجهاز  عمل  بمجاالت  المجتمع  في  المعرفة  ونشر  وتوعية  إعالم   -2
األنشطة  تنفيذ  عبر  والزراعية  والحيوانية  الغذائية  وبخاصة  القطاعات  جميع 

والمحاضرات والحمالت الرقابية 
للريادة  وسعيه  الجهاز  عمل  وآلية  ورسالة  بأهداف  الموظفين  وعي  زيادة   -3

والتميز.
العليا  واالدارة  والموظفين  اإلدارات  جميع  بين  الداخلي  االتصال  آليات  إيجاد   -4
عبر التواصل الدائم والمستمر من خالل اللقاءات وورش العمل للوصول إلى 
تحقيق  في  يساهم  مما  العالقات  وتوطيد  الموظفين  احتياجات  معرفة 

قيم الجهاز )الشفافية(
للتوعية  الخطة  بأنشطة  العالقة  ذات  الفئات  مع  الخارجي  االتصال  ضمان   -5
المعتمدة  واألنظمة  والسياسات  العمل  وإجراءات  المقدمة  الخدمات  حول 
وللتعرف على احتياجاتهم وإيجاد الحلول للمشاكل من خالل اللقاءات التي 
تنفذ بشكل ربع سنوي مع أصحاب العالقة والمحاضرات التوعوية التي تنفذ 

بشكل مستمر. 
6- تطوير منظومة العمل في الجهاز عبر االستعانة بالخطط التحسينية ونتائج 
االستبانات والتي تساهم في تحقيق معايير التواصل وتطوير مفاهيم التميز 

في مختلف قطاعات الجهاز.
7- الوصول إلى اتصال داخلي وخارجي فعال ومتكامل لسمعة اعالمية متميزة 
الفعاليات  تنفيذ  خالل  من  القطاعات  لجميع  الدائم  التسويق  عبر  للجهاز 

واألنشطة
 

فعاليات

آلية تنفيذ خطة االتصال الشاملة:
موائمتها  ومدى  المقدمة  البرامج  أهداف  حسب  الخطة  تصنيف   -1
في  للعاملين  األهداف  تحقيق  ومدى  االستراتيجية  الخطة  مع 
إلى  تقسيمها  عبر  االستراتيجيين  والشركاء  والمجتمع  الجهاز 

اتصال داخلي وخارجي
العالقة  وأصحاب  التواصل  أدوات  حسب  الخطة  تصنيف   -2

)مجموعات أصحاب العالقة للجهاز المعتمدة(
االتصال  ركائز  )تخدم  استراتيجية  أنها  على  فعالية  كل  تصنيف   -3
اعمال  )تخدم  تشغيلية  أو  ظبي(  أبو  حكومة  في  االستراتيجي 

ومجاالت الجهاز( وربطها بأولويات الخارطة االستراتيجية للجهاز
4- تصنيف كل فعالية وفق أنشطة الجهاز الرئيسية )غذائي، زراعي، 

حيواني، مؤسسي عام، أبحاث وتطوير(
تنفيذ الخطة من قبل الجهة الطالبة بالتنسيق والتعاون مع إدارة   -5
لإلدارات  الكامل  الدعم  تقديم  عبر  المجتمع  وخدمة  االتصال 

المعنية.
تقرير قياس آثر الفعالية المنفذة من قبل القطاع/ اإلدارة/ القسم   -6

والتي تساهم في معرفة نجاح الفعالية.

مخرجات خطة االتصال الشاملة:
الخطة  إنجاز  في  والمساهمة  الجهاز  ورسالة  رؤية  تحقيق   -1
االستراتيجية للجهاز وبالتالي المساهمة بشكل فّعال في الخطة 

االستراتيجية لحكومة ابوظبي
تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة والمختلفة للجمهور العام   -2

والعاملين، من قبل قطاعات الجهاز الرقابية والحيوانية والزراعية
التقارير  تقديم  خالل  من  بالكفاءة  يتميز  بأسلوب  العمل  إدارة   -3

النهائية وطلبات االتصال المؤسسي
تحقيق النتائج المنشودة من االتصال الداخلي والخارجي من خالل   -4

قياس نسبة رضا المجتمع وقياس رأي الموظفين. 
والخدمات  والوسائل  المفاهيم  في  واالبتكار  المستمر  التطوير   -5

المقدمة 
دعم أولويات وتوجهات الجهاز الخاصة بالثروة الحيوانية والزراعية   -6

والسالمة الغذائية
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فعاليات

»الرقابة الغذائية« يستعرض تجربته 
الناجحة في إدارة البيانات

البيانات  إدارة  في  الناجحة  تجربته  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  استعرض 

عائشة  قدمت  حيث  أولى،  كمرحلة   2019-2018 البيانات  إدارة  خطة  خالل  من 

تشغيليا  نموذجا  تناول  تقديميًا  عرضًا  الجهاز  في  البيانات  مدير  الشامسي 

إلدارة المنظومة بشكل محوكم ومتكامل وفرض سياسات وعمليات لضمان 

االلتزام بالمتطلبات الحكومية، وورش عمل توعوية داخلية.

 جاء ذلك خالل مشاركة الجهاز في الملتقى السنوي إلدارة البيانات الحكومية 

في  الجاري  ديسمبر   10 في  الذكية  والخدمات  األنظمة  هيئة  بإدارة  والمكانية 

فندق رتز كارلتون بأبوظبي، كما تم تكريم الجهاز كأفضل جهة في األداء في 

البيانات  مدير  الجائزة  تسلم  أبوظبي،  إمارة  مستوى  على  البيانات  ادارة  برنامج 

وفريق العمل.

قائد عام شرطة أبوظبي يكرم جهاز 
أبوظبي للرقابة الغذائية

فريق  قائد  أبوظبي-  شرطة  عام  قائد  الرميثي-  خلفان  محمد  معالي  م  كرَّ

للرقابة  أبوظبي  جهاز  فريق  أبوظبي،  إلمارة  السكانية  للتركيبة  الفرعية  اللجنة 

الغذائية ومنحهم وسام الخدمة المجتمعية نظير الدراسة التي أعدها الجهاز 

إعداد  في  والمساهمة  السكانية  التركيبة  لخلل  حلول  وضع  في  للمساهمة 

استراتيجية معالجة التركيبة السكانية في الدولة من قبل عائشة الشامسي-

قائد الفريق، وأحمد خالد عثمان وزايد الكثيري.

الرقابة الغذائية ينجز مشروع مسح 
مستلزمات اإلنتاج الزراعي

والتحليل  اإلحصاء  إدارة  بفريق  ممثاًل  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  أنهى 

مشروع مسح مستلزمات االنتاج الزراعي واستخراج النتائج األولية، حيث سيسهم 

احتساب  من  والمزارعين  والحكومي   الخاص  القطاعين  تمكين  في  المشروع 

تكاليف كل صنف من االصناف الزراعية الرئيسية في مزارع إمارة أبوظبي. 
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»الرقابة الغذائية« يطلق سياسة إدارة 
البيانات في الجهاز

أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مؤخرًا، سياسته في إدارة البيانات، لتغطي 
الجهاز  خطة  من  األولى  بالمرحلة  المستهدفة  البيانات  إدارة  مجاالت  جميع 

لضمان حوكمة عمليات إدارة البيانات بشكل ممنهج وسليم.

وأكدت مدير برنامج إدارة البيانات في الجهاز عائشة الشامسي أهمية االمتثال 
األعمال  تطوير  في  نوعية  قفزات  نتائجه  ستحقق  حيث  البرنامج  لهذا  والتنفيذ 
واإلجراءات ودعم الدراسات واستشراف المستقبل للمجاالت الحيوية والرقابية 

التي يشرف عليها الجهاز.

وأفادت الشامسي بأن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية منذ بداية تطبيقه لمبادرة 
إدارة البيانات الحكومية إلمارة أبوظبي ابتداء من الربع الثاني للعام 2018 حقق 
مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  بتوجيهات  وذلك  متتالية   إنجازات 
على  أشرفت  البيانات   لحوكمة  لجنة  بتشكيل  الجهاز  قام  حيث  الجهاز،  عام 
إعداد خطة متكاملة لتنفيذ متطلبات هذه المبادرة وتم إنجاز %39 من خطة 
برنامج إدارة البيانات لحكومة أبوظبي، وألهمية البيانات تم اعتمادها في الجهاز 
كأحد أهم األصول التي يتملكها، وذلك لإليمان التام بقيمة وأثر البيانات على 
من  العمل  وطريقة  الحياة  على  نوعية  نقلة  إحداث  خالل  من  القادمة  األجيال 
كان  النفط  وإن  واستخدامها،  وتنقيحها  البيانات  استخراج  على  القدرة  خالل 

أساًسا للعصر الصناعي، أما البيانات فستكون نفط المستقبل. 

مبادرة كفو
 

بإدارة  الخاصة  للموظفين ضمن مبادرة كفو  السنوي  التكريم  جانب من حفل 
البشرية  الموارد  تطوير  في  المتميزة  لجهودهم  تقديرًا  وذلك  البشرية  الموارد 

بالجهاز وتأتي متضمنة أربع فئات: 
األكاديمية  الشهادات  أصحاب  التخصصية،  الشهادات  أصحاب  المحاضرين، 

العليا، منتسبي الخدمة الوطنية.

تكريم الموظفين الحاصلين على
الضبطية القضائية

الجهاز  موظفي  الجهاز  عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  كرم 
الحاصلين على صفة الضبطية القضائية من أكاديمية أبوظبي القضائية بحضور 
دائرة  في  الدولي  والتعاون  المؤسسي  االتصال  قطاع  مدير  الجنيبي،  صالح  د. 

القضاء وعدد من قيادات الجهاز.

زيارة سمو الشيخ أحمد بن حمدان آل
نهيان للواحة الزراعية 

زيارة سمو الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان للواحة الزراعية في مهرجان الشيخ 
زايد التراثي، حيث كان في استقباله سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير 
الرئيسية  الفعاليات  الواحة وتعرف على  الجهاز وتجول سموه على أجنحة  عام 
األمن  ومركز  بأبوظبي  المزارعين  خدمات  مركز  مع  بالتعاون  ننظمها  التي 

الغذائي.

فعاليات
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استراتيجية االستدامة الزراعية 
عقد فريق اعداد استراتيجية االستدامة الزراعية  في مقر الجهاز اجتماعًا تنسيقيًا 
المحاور  لمناقشة  وذلك  العالقة  ذات  والمحلية  االتحادية  الجهات  جميع  مع 
الرئيسية الخاصة باالستدامة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، حيث يأتي هذا 
االجتماع لمشاركة الشركاء االستراتيجيين للجهاز والجهات ذات العالقة بمحاور 
االستدامة الزراعية، وبلغ عدد الجهات المشاركة 14 وبمشاركة 34 شخص من 
ذوي الخبرة واالختصاص، وتم استعراض الهدف من إعداد االستراتيجية ونطاق 
عملها كما تم مناقشة أهم محاور االستدامة الزراعية والوضع الحالي بناًء على 
هذه  ومشاركتها  االجتماع  عن  رضاها  الجهات  جميع  وأبدت  الرباعي،  التحليل 

االستراتيجية ومدى أهميتها.

اجتماع قطاع الرقابة
في  الرقابة  لقطاع  التنفيذي  المدير  السويدي  حارب  مريم  الدكتورة  سعادة 
الجهاز خالل ترأسها االجتماع الدوري للقطاع لمراجعة أهم المخرجات الخاصة 
بعام 2018 واستعراض ملخص إنجازات مؤشرات األداء ذات الصلة وبحث الفرص 
التحسينية والخطط التطويرية التي من شأنها تعزيز معدالت السالمة الغذائية 

في إمارة أبوظبي واالرتقاء بواقع القطاع نحو مزيد من التقدم والنمو.

زيارة معالي الدكتور سلطان الجابر
للواحة الزراعية 

الوطني لإلعالم،  المجلس  رئيس  وزير دولة،  الجابر  الدكتور سلطان  زيارة معالي 
وتعرف  الواحة  أجنحة  في  وتجول  التراثي  زايد  الشيخ  بمهرجان  الزراعية  للواحة 
المزارعين  خدمات  مركز  مع  بالتعاون  ننظمها  التي  الرئيسية  الفعاليات  على 

بأبوظبي ومركز األمن الغذائي

ورشة إدارة العقود والمشتريات 
للتعريف  اإلدارات  لجميع  تثقيفية  ورشة  والمشتريات  العقود  إدارة  نظمت 
العقود  سياسات  دليل  في  عليه  منصوص  هو  ما  لتطبيق  األمثل  باألسلوب 
والمشتريات لالرتقاء بمستوى األداء بما يخدم المصلحة العامة للجهاز وتحقيق 
العالية  األهداف المطلوبة للحصول على أفضل الخدمات والمواد ذات الجودة 

حسب المعايير الدولية.

المؤتمر الصحفي لمعرض سيال
الشرق األوسط 

جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقد لإلعالن عن إطالق معرض سيال الشرق 
األوسط لألغذية والمشروبات ومعرض أبوظبي للتمور حيث سيعقد بتاريخ 12-10 

ديسمبر 2018 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات »أدنيك«

فعاليات
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فعاليات

تكريم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 
في مهرجان الظفرة

الرعاة  كأحد  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  يكرم  نهيان  آل  زايد  بن  نهيان  الشيخ 
لمهرجان الظفرة لمزاينة اإلبل والمقام حاليًا في منطقة الظفرة تحت رعاية صاحب 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

المسلحة.

مؤتمر إزري للشرق األوسط -2018 جلسة 
الرؤساء التنفيذيين

جلسة   2018- األوسط  للشرق  إزري  مؤتمر  في  الغذائية  للرقابة  أبوظبي  جهاز  شارك 
الرؤساء التنفيذيين وناقشت الجلسة التي عقدتها هيئة األنظمة والخدمات الذكية 
مع معهد بحوث النظم البيئية الدولي مجاالت أعمال وأنشطة برنامج » البنية التحتية 
على  االطالع  تم  .كما  لمختلف القطاعات  ودعمه  إلمارة أبوظبي »  المكانية  للبيانات 
اإلمارة  في  الجغرافية  المعلومات  نظام  تكنولوجيا  مجال  في  المستجدات  آخر 
التي  الجيومكانية  التحتية  البنية  وجهوزية  التمكينية  التكنولوجيات  تطور  ومدى 
الحكومية  الجهات  إنجازات  ألبرز  وعرض  الحكومية  الخدمات  وتحديث  تطوير  تضمن 

في إمارة أبوظبي 

ورشة إطالق برنامج إدارة جودة البيانات المؤسسياسم الفعالية

تعريف وتوعية ببرنامج إدارة جودة البيانات المؤسسيالهدف

02 يناير، مسرح االتحاد، جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.الزمان والمكان
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مشاركات كوادرنا

نبذة

 قد تختلف العادات والتقاليد العربية بين دولة وأخرى ولكن كلها تتفق على نكهة 
خاصة وعريقة، تعود بنا الى ذكريات الطفولة أو حكايا وقصص أجدادنا، وان اختالف 
بجو  يحاط  أن  يهوى  من  فمنا  العادات،  هذه  بقاء  تحديد  شأنه  من  الحياة  أسلوب 
التطور  معاصرًا  االمكان  قدر  التقليد  عن  االبتعاد  يحاول  من  ومنا  وعتيق  تقليدي 
كل  تاريخ  من  يتجزًا  ال  جزءًا  الشعبية  والمشروبات  األطعمة  وتشّكل  الزمن.  وحداثة 

بلد عربي.

فلنتعرف معًا اليوم على مشروب الكرك الشهير في دولة االمارات العربية المتحدة، 
بسهولة  تحضيره  ويمكن  األعمار،  مختلف  من  والفتيات  الشباب  من  كل  يعشقه 
تنتظر دورها  الزبائن  التي تجد فيها  الشعبية  المقاهي  أو احتسائه في  المنازل  في 
داخل السيارات في صفوف طويلة متشّوقين لفنجان الشاي اللذيذ الذي ال يتعدى 
سعره درهمًا واحدًا، وغالبًا ما يرفق فنجان الكرك هذا بعشاء خفيف وهو سندويش 
)الُبراتا( نسبة لخبز الُبراتا الهندي الذي يتمتع بطعم مميز ولذيذ للغاية، ويبلغ سعر 

السندويش درهمين فقط ويتوفر بنكهات ومحتويات عديدة. 

الكرك هو نوع من أنواع الشاي الذي يتم تحضيره بطريقة مختلفة عن أنواع الشاي 
الفقراء وذلك لزهد ثمنه، والكرك هي كلمة تعني  المتعارف عليها ويسمى بشاي 
لنتسائل  األردو،  بلغة  كلمة  وهي  الثقيل،  الشاي  الى  اشارة  الجامد  أو  المضاعف 
حول أصل الكلمة؟ نعم ان أصل هذا الشاي هو هندي، اعتاد على احتسائه سكان 
الخليج واالمارات بشكل عام منذ زمن بعيد حين كانت العالقات التجارية بين الهند 
ودول الخليج مزدهرة، اذ اعتاد شباب الخليج السفر الى الهند لجلب البضائع ليجلبوا 
الخليج بشدة، وراق لشباب  الذي أحب طعمه سكان  الكرك  معهم تقليد مشروب 
يومي  بشكل  البعض  عليه  ليدمن  اليوم  بلغة   «  Cool  « موضة  الى  ليتحول  عصرنا 
وألكثر من مرة أحيانًا، ملتقطين صورًا للعشاء المتواضع لتجدها منتشرة على كل 

وسائل التواصل االجتماعي من »فيسبوك« و »انستغرام« و غيره ..

أكبر كوب كرك في العالم 

كما عودتنا دبي دائمًا بأن ال ترضى اال بالمركز االول فقد دخلت القرية العالمية، في 
كوب  ألكبر  العالمي  الرقم  كاسرة  القياسية،  لألرقام  جنيس  موسوعة  يناير2018 

شاي ساخن )كرك( في العالم.

الكوب الضخم الذي دخل الموسوعة يحتوي على 5 آالف لتر من شاي الكرك، وكان 
الهدف منه الوصول إلى 4500، لتجاوز آخر رقم قياسي وصلت إليه الصين بـ4050 لتر 
شاي، وتمت مشاركة محتوى الكوب العمالق مع زوار القرية، حيث يكفي ألكثر من 

50 ألف زائر.

تم  وقد  المتر،  ونصف  أمتار   3 ارتفاعه  ويبلغ  ساعة،   12 أكثر  استغرق  الكوب  إعداد 
وضعه على رافعة عمالقة، وشهد إقبااًل كبيرًا من الزوار الذين تسابقوا اللتقاط الصور 

والفيديوهات التذكارية لمشاركتها في منصاتهم االجتماعية. 

ولفت إلى أن اختيار فكرة كوب الكرك جاء لكونه يمثل أحد عناصر الضيافة العربية، 
والرتباطه كذلك بثقافات عالمية، مثل الهند وتركيا والصين وسريالنكا، فهناك أنواع 

مختلفه للشاي في تلك البلدان، منها للعالج وللضيافة. 

الكرك وتقنيدة الراس

قطاع السياسات واالنظمة
فريق االبداع واالبتكار
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مشاركات كوادرنا

       
خارج  األمراض  نقل  على  القادرة  القراد  من  أنواع  انتشار  على  المناخية  التغيرات  أثر 

مواطنها

على  المناخ  تغّير  تأثير  إلى  تشير  التي  العلمّية  البّينات  األخيرة  اآلونة  في  تزايدت    
لوحظ  حيث  المحيطة.  والبيئة  والحيوان  اإلنسان  صحة  يشمل  بما  العامة  الصّحة 
إسهام ارتفاع درجة الحرارة في اتساع التوّزع الجغرافي لبعض الكائنات، وتطاول 
دورة بعض األمراض المنقولة بالنواقل بسبب بلوغ درجات الحرارة المحّبذة لنموها 
تستدعي  السارية  األمراض  ديناميكية  في  تبّدالت  إلى  سيؤّدي  مما  وتكاثرها 

االستعداد واالستجابة.
 

أشارت تقارير رسمية صادرة في الواليات المتحدة إلى انتشار أنواع جديدة من القراد 
الغازية القادرة على نقل العديد من األمراض الخطيرة، مما يشكل تهديًدا جديًدا 

على صحة اإلنسان والحيوان.
 

 Haemaphysalis-لونيكورنيس )هيمافيساليس  الطويل  القرن  ذو  اآلسيوي  القراد 
longicornis( وهو أول بادرة قاتلة تصل إلى الواليات المتحدة منذ حوالي 80 سنة من 
الجزيرة  وشبه  روسيا  من  وأجزاء  واليابان  الصين  شرق  مناطق  في  األصلي  موطنها 
الكورية، وقد تمكن هذا النوع في وقت سابق من االنتقال الي أستراليا ونيوزيلندا 

واتخاذها موطنًا.  

الطويل  القرن  ذو  اآلسيوي  القراد  ظهور  حاالت  أول  اكتشاف   2017 العام  في  تّم 
خارج مناطق الحجر في أغنام بوالية نيو جيرسي في الشمال الشرقي، ومنذ ذلك 
الحين، تّم العثور على القراد في واليات كونيتيكت ونيويورك وبنسلفانيا المجاورة 
وواليات ميريالند وفيرجينيا وغرب فرجينيا التي تبعد مئات األميال وفى الجنوب في 
واليات كارولينا الشمالية وأركنساس التي تبعد آالف األميال. ورغم اكتشاف القراد 
في العديد من أنواع الحيوانات األليفة والثروة الحيوانية والحياة البرية والبشر إال أنه 
لم يتوفر دليل لمراكز السيطرة والوقاية من األمراض )CDC(على أن القراد قد نشر 
القراد  انتشار  مخاطر  من  قلق  هناك  لكن  المتحدة  الواليات  في  األمراض  مسببات 
اآلسيوي ذو القرن الطويل ومساهمته كناقل رئيس في نشر العديد من األمراض. 
في أجزاء أخرى من العالم. حيث يعتبر القراد اآلسيوي ذو القرن الطويل آفة رئيسية 
للماشية ويمكن أن تتسبب لدغاتها في التسبب باإلصابة بأمراض خطيرة للحيوانات 
والبشر بما في ذلك ريكتسيا Rickettsia، انابالزما Anaplasma، ثاليريا Theileria، وقد 
توصل باحثون في أجزاء أستراليا ونيوزيلندا إلى مقدرة القراد على امتصاص الكثير 

من الدماء من األبقار الحلوب مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحليب بنسبة 25%.

ففي آسيا، يحمل هذا النوع من القراد فيروسًا ًيسبب الحمى النزفية البشرية الذي 
الجنوبية  كوريا  أبلغت   ،2013 عام  ضحاياه.،وفي  من  كبيرة  عدد  وفاة  في  تسبب 
الفيروس  هذا  أن  من  الرغم  وعلى  المصابين.  من   17 توفي  إصابة  حالة   36 عن 
هارتالند      بفيروس  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبط  أنه  إال  المتحدة،  الواليات  في  موجوًدا  ليس 
Heartland Virusالذي يتسبب باإلصابة بمرض منقول بالقراد ومهدد للصحة العامة 
ينتشر في الواليات المتحدة. ويشعر المسؤولون بقلق من مخاطر متعلقة بقدرة 
وغيره  الفيروس  لهذا  ناقل  ليصيح  التكيف  على  الطويل  القرن  ذو  اآلسيوي  القراد 

قطاع السياسات واألنظمة
- إدارة التشريعات

من األمراض المنقولة بالقراد مما يتطلب إجراء الدراسات الضرورية للتصدي للخطر 
التكاثر  تسمي  بيولوجية  بخاصية  يمتاز  القراد  من  النوع  هذا  وأّن  سيما  ال  المحتمل 
ما  إنتاج  من  المفردة  األنثى  ُتًمكن   parthenogenetic reproduction الوراثي  ر  التكوُّ
يصل إلى 2000 بيضة في وقت واحد دون تزاوج مما يؤدي إلى احتمال العثور على 
مئات اآلالف من القراد على حيوان واحد أو في البيئة. ويمكن أن تتضمن الدراسات 
الحساسية  المضيف،  تفضيل  التغذية،  عادات  على  التعرف  األمراض  نواقل  على 
المناخية، الكثافة السكانية، تقييم فعالية المبيدات المستخدمة وغيرها العوامل 
أو  البشر  أو  الحيوانات  إلى  الممرض  العامل  انتقال  مخاطر  على  تؤثر  أن  يمكن  التي 

كالهما.
 

فإّن  المتحدة،  الواليات  في  األمراض  من  والوقاية  السيطرة  مركز  لتقارير  ووفقًا 
من  أكثر  تضاعفت  قد  البراغيث  وعضات  والقراد  البعوض  عن  الناجمة  األمراض 
المنقولة  األمراض  هذه  في  الزيادة  وتعزي   ،  2016-2004 من  الفترة  في  مرات  ثالث 
والنمو  والتجارة  السفر  نطاق  توسيع  تتضمن  كثيرة  كامنة  أسباب  لها  بالنواقل 
السكاني باإلضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة  الناتج من تغير المناخ مما جعل البيئة 
في أكثر من موضع جغرافي أكثر مالءمة للقراد أو البعوض الذي ينشر مسببات 
بين  للتنسيق  الحاجة   من  يزيد  مما  اآلفة  نشاط  الموسم  طول  من  ويزيد  األمراض 
القطاعات المهنية لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة األمراض المنقولة بالنواقل 
المحتمل  المرضية  المسببات  ودراسة  الموسعة  المراقبة  منهجية  تتضمن  بحيث 
نقلها إضافة إلى اإلجراءات الفًعالة للسيطرة. وقد سلطت ورقة علمية نشرت في 
المجلة األمريكية للطب االستوائي والنظافة الضوء على »ثغرات كبيرة« في قدرة 
أنظمة الصحة العامة على االستجابة لهذه األمراض. وما زالت هناك حاجة لزيادة 
الوعي بين العاملين في مجاالت الصحة العامة واألطباء البيطريين حول التهديد 
التي  االستراتيجيات  ووضع  السياسات  لرسم  الجهود  الستنهاض  ودافع  المحتمل 
للقطاعات  متسقة  أدوار  وتحدد  علمية  بيانات  إلى  تستند  طريق  خارطة  تتضمن 
المعنية يؤدي إلى التكّيف ومعالجة اآلثار الضاّرة لتغّيرات المناخ على الصحة العامة. 

إعداد: د. فائز مصطفي عقارب
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مشاركات كوادرنا

الرسالة الثانية:

قوانين اإلبداع

1. اجمع أفكارًا كثيرة، ال ترفض أي فكرة مباشرة، غربل األفكار المتاحة، تبنى  
الجيد والمناسب منها وأترك األخرى.

2. حاول أن تكون أفكارك اإلبداعية متقدمة بشكل معقول )قليال( على 

محيطك وزمانك وليس بشكل كبير جدا.
3 . إذا لم تستطيع تطبيق الحل أو الفكرة األولى، ال تتوقف بل ابحث عن الحل 

الثاني.
4. ال تصدر حكما بالخطأ على أي وجهة نظر، كل وجهة نظر غالبا صحيحة من 

موقع صاحبها، شجع أي وجهة نظر واستمع لكل وجهات النظر، ممكن أن 
تدمج بينها لتحصل على أفضل حل أو خيار.

5. إذا لم تجد حال مناسبا، أجل البت بالموضوع قليال، ال تتعجل، ال تتخذ قرار 
وقت الغضب، الهدوء يحقق لك التوازن الذي سيعينك على إيجاد حل أو أكثر.

6. تدوين األفكار يساعدك على عدم نسيانها.
7. ال تأبه كثيرا إذا ما حكم عليك اآلخرون بأنك مخطئ، فقد تكون بذلك 

متقدما عليهم خطوة لألمام، وإذا ما سخروا منك، فقد تكون متقدما 
عليهم خطوتين.

8. حدد هدفك/أهدافك بدقة، فتحديد األهداف بدقة والسعي لتحقيقها 

بقوة ورغبة يشكل نصف المسافة للوصول إليها وتحقيقها.
9. عالج الخلل من مصدره/مصادره، التشخيص الدقيق وتحديد مصدر/مصادر 

الخلل يسهل إيجاد الحل/الحلول المناسبة.
10. ال تتراجع وال تنهزم نتيجة اإلخفاق، استمر في المحاولة، جرب مسارات 

وطرق أخرى أو عدل مسار لم يوصلك للهدف، احتفظ بالثقة واألمل بأنك 
ستنجح وستصل ألهدافك.

بريد اإلبداع

إعداد الدكتور يوسف حسين طوالبة 
أخصائي تحليل مخاطر غذائية 

قطاع السياسات واألنظمة

الرسالة الثالثة : 

- االستراتيجيات التالية تساعد على تحرير الطاقة اإلبداعية:
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• علي أحمد العبيدلي (5)
• فاطمة هالل الكعبي (5)

• حمد المرر (5)
• سلطان محمد الحمادي (4)

• سلطان الغيثي (3)
• عايشة الجنيبي (2)

• حمد المهيري (2)
• سلطان محمد الشامسي

• سلطان السويدي
• موزة الخيلي

• موزه المعمري
• سالم عبدا� الكثيري

• باسل الجابري
• راشد الشامسي

• عبدالعزيز الهاجري
• ناصر العزيزي

• سليمان محمد الخنبشي
• إيمان عبدا� المرزوقي

• حمدان المنصوري
• عائشة حسن الحمادي

• محمد قاسم الحمادي
• سارى غاشم نصيب المنصوري

• ناصر المسماري
• احمد المصعبي

• احمد الحمادي
• عفرا جمعة الظاهري

• سليم علي الدرعي
• العيادات البيطرية في الوثبة الموظف سالم الجنيبي

• هالل زايد المنصوري
• العيادات البيطرية في الوثبة الموظف عفراء المنصوري

الشكر والثناء
ــال  ــز االتص ــر مرك ــن عب ــن المتعاملي ــتالمها م ــم اس ــي ت ــاء الت ــكر والثن ــائل الش رس
الحكومــي، والتــي أثنــت علــى زمالئنــا الموظفيــن الموضحــة أســمائهم أدنــاه 

لتميزهم في تقديم الخدمة وإسعاد المتعاملين. 

مع تمنياتنا للجميع 
بدوام التوفيق والتميز

• الدكتور خالد العبدولي
• الدكتور عبداللة فارس

• الدكتور أفصل كورت
• ميثه المنصوري

• ثامر القاسمي
• مزنه سهيل المزروعي

• زهره الكربي
• فوزيه الحمادي

• ابتسام الحمادي
• مينا راشد المنصوري

• الدكتور : محمد محمود
• سارة النيادي

• منصور المنصوري ( السلع )
• الدكتور مجدي ( السلع ) 

• سعيد البحري العامري
• راشد بن رصاص المنصوري

• عيد المنصوري
• طبيب البيطري أيمن محمد نبيه 

• عفرة جمعة حمر عين
• فاطمة الشامسي

• نايف المرزوقي 
• نسرين حسن المرزوقي 

• بطي الخييلي 
• عبدا� الكثيري 

• سعيد سعيد المهيري 
• الرقابة الغذائية (3) 

• عيادة غياثي البيطرية (2)
• إدارة رقابة المنافذ

• الثروة الحيوانية 
• مركز الوثبة البيطري
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منسقي نظام إدارة عالقات المتعاملين 
الحكومي ا�فضل أداًء في عام 

2018 (فئة 300 حالة وأكثر): 

مع تمنياتنا للجميع 
بدوام التوفيق والتميز 

1- أشواق محسن باحاج (إدارة الرقابة الغذائية – قطاع الرقابة)

2- أحمد محمد العمودي (إدارة الرقابة الغذائية – قطاع الرقابة)

3- سالمة درويش المنصوري (إدارة صحة الحيوان – قطاع الثروة 
الحيوانية)

4- إيمان خميس الظاهري (إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت – قطاع 
الخدمات المؤسسية)


