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القراءة



أخبار الهيئة

خليفة بن زايد يصدر قانونًا بإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه اهلل«  بصفته حاكمًا إلمارة أبوظبي قانونًا بإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية.

ونص القانون على أن يكون للهيئة الشخصية االعتبارية المستقلة وتتمتع باألهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع المجلس التنفيذي.

وبموجب هذا القانون تحل هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية محل كل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي وكافة المراكز 
التابعة لهما كمركز األمن الغذائي وغيره، وتؤول إليها جميع أصولهم وموجوداتهم وحقوقهم والتزاماتهم وموظفيهم وتعتبر الخلف القانوني لهم .

ونص القانون على أن تكون الهيئة السلطة المحلية المختصة بالزراعة والسالمة الغذائية واألمن الغذائي واألمن الحيوي في اإلمارة، وتهدف إلى تطوير قطاع ذي تنمية 
مستدامة في مجال الزراعة والسالمة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز األمن الحيوي وتحقيق األمن الغذائي.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي قرارًا بتشكيل مجلس 
إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعضوية كل من أصحاب المعالي 

والسعادة والسادة:

وزيرة دولة. 1- مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري: 

رئيس دائرة تنمية المجتمع. 2- الدكتور/ مغير خميس الخييلي: 

وكيل دائرة النقل. 3- خليفة محمد حمد فارس المزروعي: 

وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات. 4- مبارك عبيد الظاهري:  

وكيل دائرة التنمية االقتصادية باإلنابة. 5- راشد عبدالكريم البلوشي:  

األمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي باإلنابة. 6- الدكتورة/ شيخة سالم الظاهري: 



وأضـاف سـموه أن مسـألة األمـن الغذائي ضـرورة وطنيـة وأولوية اسـتراتيجية تتطلب 
بـذل المزيـد مـن الجهـود المشـتركة بيـن القطاعيـن الحكومـي والخـاص، للوصـول 
إلـى منظومـة أمـن غذائـي متكاملـة قـادرة علـى تحقيـق أقصـى قـدر من االسـتقرار 
فـي سالسـل اإلمـداد مـن السـلع الغذائيـة مع ضمـان وصول تلـك اإلمـدادات لجميع 
أفـراد المجتمـع، مؤكـدًا دور الهيئـة الحيـوي فـي بنـاء اسـتراتيجيات موحـدة وجهود 
مركـزة ترسـخ الشـراكات القائمـة والمسـتقبلية مـع القطـاع الخـاص للوصـول إلـى 

الهـدف الحكومـي أمـن غذائـي وقطـاع زراعي مسـتدام.

مسؤولون يشيدون بقرار إنشاء هيئة أبوظبي 
للزراعة والسالمة الغذائية

ثاني الزيودي: مظلة تشريعية متكاملة لتحقيق 
التنمية الزراعية

مريم المهيري: الهيئة تعزز االستراتيجية الوطنية 
لألمن الغذائي

المناخـي والبيئـة بقـرار  التغيـر  الزيـودي وزيـر  بـن أحمـد  ثانـي  الدكتـور  أشـاد معالـي 
صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة حفظـه اهلل، بصفتـه 
حاكمـًا إلمـارة أبوظبـي بإنشـاء هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسـالمة الغذائيـة، مؤكـدًا 
الزراعيـة  التنميـة  تحقـق  متكاملـة  تشـريعية  مظلـة  إيجـاد  فـي  القـرار  أهميـة 
الغذائـي  األمـن  متطلبـات  بيـن  التوافـق  وتراعـي  أبوظبـي  إمـارة  فـي  المسـتدامة 
والحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة، مـن خـالل خطـط وبرامـج تتبنـى مفهـوم االبتـكار 
كفـاءة  وتعزيـز  المناخـي  التغيـر  تداعيـات  علـى  للتغلـب  االسـتدامة  تحقيـق  فـي 
اسـتخدام المـوارد بمـا يحقـق زيـادة اإلنتـاج وفـي الوقـت ذاتـه الحفـاظ علـى النظـام 

للمـوارد. األمثـل  االسـتخدام  خـالل  مـن  البيئـي 

وأكـد الزيـودي حـرص الـوزارة علـى تعزيـز سـبل التعـاون مـع الهيئـة باعتبارهـا أحـد 
أهـم الشـركاء االسـتراتيجيين لها، حـول القضايا المشـتركة  في مجاالت االسـتدامة 
الزراعيـة والبيئيـة والسـالمة الغذائيـة واألمـن الحيوي، الفتًا إلـى االهتمـام الكبير الذي 
توليـه القيـادة الحكيمـة لقطـاع التنميـة البيئيـة المسـتدامة، من خـالل حرصها على 
البيئيـة فـي الدولـة  التـي تكفـل الحفـاظ علـى المـوارد  سـن القوانيـن والتشـريعات 
وتنميتهـا، وتعزيـز الشـراكة بيـن القطاعيـن الحكومـي والخـاص لتدعيـم مقومـات 
وممكنـات التـوازن البيئـي، وتبنـي تكنولوجيـا متطـورة صديقـة للبيئـة فـي المجـاالت 

كافة.

مـن جانبهـا ثمنـت معالـي مريـم بنـت محمـد المهيـري وزيـرة دولـة مسـؤولة ملـف 
األمـن الغذائـي، حـرص القيـادة المتواصـل علـى تعزيـز منظومـة االمـن الغذائـي في 
الدولـة ورفدهـا بمزيـد مـن المـوارد والممكنـات التـي تجعلهـا منظومـة مسـتقرة 
ومسـتدامة قـادرة علـى تلبيـة االحتياجـات الغذائيـة للمجتمـع باعتبارهـا مـن أهـم 
أن  مؤكـدة  العالـم،  فـي  الحكومـات  أولويـات  تتصـدر  التـي  األساسـية  االحتياجـات 
وجـود هيئـة واحـدة  معنيـة بقطـاع األمـن الغذائـي واالسـتدامة الزراعيـة والسـالمة 
الغذائيـة واألمـن الحيـوي سـيعزز الجهـود الرامية لتمكيـن األمن الغذائي فـي الدولة 
مـن خـالل تطويـر القطـاع الزراعـي والقطـاع الغذائـي  باعتبارهمـا مرتكـزات رئيسـية 

لألمـن الغذائـي، وفتـح آفـاق جديـدة أمـام المسـتثمرين بهـذه القطاعـات.

وأكـدت المهيـري أن إمـارة أبوظبـي حققـت إنجـازات كبيـرة فـي بنـاء نمـوذج حوكمة 
العنصـر  قـدرات  وبنـاء  إعـداد  فـي  كبيـر  بشـكل  وسـاهمت  الغذائـي،  لألمـن  فعـال 
البشـري بشـكل كفـوء قـادر على تلبيـة مهـام ومتطلبات األمـن الغذائـي، بما يدعم 
االسـتراتيجية الوطنيـة والتـي تهـدف إلـى تطويـر منظومـة شـاملة علـى المسـتوى 
الوطنـي، تقـوم علـى أسـس تمكين إنتاج الغذاء المسـتدام، مشـيرة إلـى أهمية الدور 
الـذي سـتقدمه هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسـالمة الغذائية لتعزيـز هذه االسـتراتيجية 

ورفـد األمـن الغذائـي بمزيـد مـن المـوارد المسـتدامة.

أخبار الهيئة

أكد دورها في ترسيخ منظومة األمن الغذائي 
والنهوض بالقطاع الزراعي

منصور بن زايد: هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة 
الغذائية مرحلة جديدة من التمكين

أكـد سـمو الشـيخ منصـور بـن زايـد آل نهيـان نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر شـؤون 
إصـدار  أن  الغذائيـة،  والسـالمة  للزراعـة  أبوظبـي  إدارة هيئـة  رئيـس مجلـس  الرئاسـة 
صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيـس الدولـة حفظـه اهلل بصفتـه 
2019 بشـأن إنشـاء الهيئـة، يجسـد  )7( لسـنة  حاكمـًا إلمـارة أبوظبـي القانـون رقـم 
لوضـع  فاعلـة  مؤسسـية  قاعـدة  وتطويـر  إنشـاء  علـى  الحكيمـة  القيـادة  حـرص 
الزراعيـة  االسـتدامة  مجـال  فـي  واالبتـكار  للنمـو  الداعمـة  واالسـتراتيجيات  الخطـط 
واألمـن الغذائـي، وإرسـاء بيئـة آمنـة ومسـتقرة محفـزة علـى الريـادة واالزدهـار فـي 
معاييـر  أعلـى  تحقيـق  يضمـن  بمـا  التوريـد  وسالسـل  الغذائيـة  الصناعـات  مجـال 

أبوظبـي. إمـارة  فـي  الغذائيـة  السـالمة 

وبيـن سـموه أن قـرار إنشـاء هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسـالمة الغذائية ُيعتبر تجسـيدا 
لتطلعـات  صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ولـي عهـد أبوظبـي نائب 
القائـد األعلـى للقـوات المسـلحة بجعـل أبوظبـي مركـزًا علميـًا رائـدًا لالبتـكار الزراعي 
فـي البيئـات الصحراويـة، واسـتكمااًل لمـا تـم مؤخرا من اعتمـاد مجموعة مـن الحزم 
التحفيزيـة بقيمـة مليـار درهـم السـتقطاب شـركات عالميـة تدعـم جهـود اإلمـارة 
فـي البحـث العلمـي والتطويـر فـي مجـال التكنولوجيـا الزراعيـة، مؤكـدًا أن القيـادة 
الحكيمـة عازمـة علـى دفـع عجلة النمـو والتطور في القطـاع الزراعي نحـو مزيد من 
التمكيـن مـن خـالل جعلـه قطاعـًا معـززًا بالتكنولوجيـا واالبتـكار والمعرفـة وقـادرًا 

علـى الوصـول نحو االسـتدامة. 

وأشـار سـموه إلـى أن الهيئـة جـاءت تتويجـًا لإلنجـازات الزراعيـة الكبيـرة التـي تحققت 
بـن  زايـد  الشـيخ  اهلل  بـإذن  لـه  المغفـور  المؤسـس  للوالـد  السـديدة  الـرؤى  بفضـل 
سـلطان آل نهيـان طيـب اهلل ثـراه واستشـرافه لمسـتقبل الزراعـة فـي الدولـة، لتكون 
مهمـة  واثقـة  وخطـوة  والغـذاء  الزراعـة  لقطاعـات  التمكيـن  مـن  جديـدة  مرحلـة 
لمواكبـة النمـو االقتصـادي والتطـور الكبير الذي تشـهده تلك القطاعات فـي اإلمارة، 
وينسـجم مـع الرؤيـة االقتصاديـة إلمـارة أبوظبـي 2030، من خـالل تطوير بنيـة تحتية 
فعالـة ومرنـة، قـادرة على دعم النمـو االقتصـادي المتوقع، وتركيـز الجهود إلحداث 
تغييـرات وتحسـينات ضخمـة في اإلمـارة تضمـن تلبية متطلبـات الحاضر واستشـراف 
تحديـات المسـتقبل فـي مجـاالت األمـن الغذائي والحيـوي والزراعـة المسـتدامة، بما 
يحقـق المزيـد مـن الرخـاء والرفاهيـة للمجتمـع، ويعـزز مكانـة أبوظبـي االقتصاديـة 
علـى  قائـم  اقتصـاد  نحـو  للتحـول  تسـعى  التـي  العالميـة  العواصـم  أبـرز  كأحـد 

المعرفـة يتسـم بالتنـوع واالنفتـاح علـى االقتصـاد العالمـي.

االقتصاديـة  الرؤيـة  تحقيـق  نحـو  الطريـق  منتصـف  اليـوم  »قطعنـا  سـموه:  وقـال 
2030 إلمـارة أبوظبـي والتـي تـم  إطالقهـا فـي العـام 2009، عبـر تحقيقنـا للعديـد 
مـن اإلنجـازات االسـتثنائية فـي قطاعـات حيويـة متنوعـة خـالل هـذه الفترة، رسـخت 
أهميـة  إلـى  الفتـًا  وثبـات،  بعـزم  اإلمـارة  تخطوهـا  التـي  والتنميـة  التطويـر  مسـيرة 
الـدور الـذي تضطلـع بـه هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسـالمة الغذائيـة في رسـم خطط 
زراعيـة وغذائيـة متكاملـة ومسـتدامة تسـهم فـي ترسـيخ منظومـة األمـن الغذائي 
مـن  ذلـك  علـى  يترتـب  مـا  مـع  أبوظبـي،  إمـارة  فـي  الزراعـي  بالقطـاع  والنهـوض 
انعكاسـات إيجابيـة علـى تعزيـز النمـو فـي قطـاع األعمـال واالرتقـاء ببيئـة االسـتثمار 
الزراعـي فـي اإلمـارة، مؤكـدًا أهميـة تعزيـز التعـاون بيـن الهيئـة والمزارعيـن ومربـي 
الثـروة الحيوانيـة فـي إمـارة أبوظبـي لرفـد األمـن الغذائي الوطنـي بمزيد مـن الموارد 
والممكنـات والفـرص، وتعظيـم دور المـزارع والمربـي باعتبارهـم أحـد أهـم العناصـر 

الرئيسـية والفّعالـة فـي عمليـة توطيـد منظومـة األمـن الحيـوي«. 



»السالمة الغذائية« تطلق الحملة التوعوية 
الرابعة حول القرار الوزاري 501

أطلقـت هيئـة أبوظبـي للزراعة والسـالمة الغذائية، بالتعاون مـع وزارة التغير المناخي 
والبيئـة، مؤخـرًا، الحملـة التوعويـة الرابعة، حـول إنفاذ القـرار الوزاري رقم )501( لسـنة 
2015، بشـأن تنظيـم صيـد أسـماك الشـعري والصافـي العربـي فـي موسـم التكاثـر، 
حيـث يلـزم القـرار بتجميـد كافـة أنشـطة صيـد هذيـن النوعيـن مـن األسـماك فـي 

الفتـرة مـا بيـن مطلـع مـارس وحتـى نهايـة أبريـل مـن كل عام.

وشـهدت الحملـة توعيـة العامليـن فـي محـالت بيـع األسـماك فـي أسـواق األسـماك 
القـرار، عبـر عقـد عـدة  الرئيسـية فـي إمـارة أبوظبـى، حـول أهميـة االلتـزام بتطبيـق 
لقـاءات ميدانيـة وورش عمـل مـع أصحـاب دكك ومحـالت بيـع األسـماك باألسـواق 
المتخصصـة والمراكـز التجاريـة، إلى جانب شـركات اسـتيراد وإعادة تصديـر المنتجات 
السـمكية، واطالعهـم علـى أهميـة تطبيـق القـرار، وآثـاره على اسـتمرارية نمـو هذين 
النوعيـن مـن األسـماك لمـا يمثالنـه مـن عصٍب ريسـي فـي الثـروة السـمكية الوطنية، 
وضـرورة تكاتـف الجهـود جنبـًا إلـى جنـب مـع الـوزارة لتحقيـق هدفهـا فـي تحقيـق 

اسـتدامة الثـروة السـمكية بالدولـة.

كمـا تخلـل الحملـة إطـالق عـدة رسـائل توعويـة، حملـت حقائـق ومعلومـات هامـة، 
مـن شـأنها حـث أصحاب العالقـة بالتقيـد بموجبـات القرار، لضمان اسـتدامة اسـماك 
كونهـا  جانـب  إلـى  مخزونهـا،  نسـبة  تدنـي  ظـل  فـي  العربـي،  والصافـي  الشـعري 
أكثـر أنـواع األسـماك المفضلـة لالسـتهالك الغذائـي لسـكان دولـة اإلمـارات العربيـة 
بعـدم  وذلـك  عليهـا  المحافظـة  إلـى  العالقـة  أصحـاب  الحملـة  ودعـت  المتحـدة، 
صيدهـا أو بيعهـا أو تداولهـا في موسـم التكاثر، وضـرورة منحها الفرصـة إلعادة بناء 

مخزونهـا الطبيعـي، باعتبـار هـذا األمـر مسـؤولية الجميـع.

الغـذاء  مـوارد  علـى  الحفـاظ  فـي  المسـتمرة  الهيئـة  جهـود  ضمـن  الحملـة  وتأتـي 
الطبيعيـة فـي إمـارة أبوظبـي وتنميتهـا، وفـي إطـار تعاونـه الدائـم مـع المؤسسـات 
المناخـي  التغيـر  وزارة  مقدمتهـا  وفـي  الصلـة،  ذات  والعالميـة  الوطنيـة  والهيئـات 
والبيئـة، التـي تسـعى مـن خـالل هـذا القـرار إلـى حمايـة أسـماك الشـعري والصافـي 
العربـي باعتبارهمـا أهـم األنـواع المحليـة االقتصاديـة التـي تتعـرض لضغـط عمليـات 

الصيـد خـالل موسـم التكاثـر، والـذي يوافـق شـهري مـارس وأبريـل مـن كل عـام.

هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية 
تشارك بفعاليات أسبوع التشجير

الفعاليـات  مـن  عـددًا  مؤخـرًا،  الغذائيـة،  والسـالمة  للزراعـة  أبوظبـي  هيئـة  نظمـت 
المجتمعيـة فـي إمـارة أبوظبـي، تزامنـًا مـع أسـبوع التشـجير التاسـع والثالثيـن والذي 
»بيئـة خضـراء مسـتدامة«، وذلـك فـي إطـار سـعيها  العـام تحـت شـعار  يقـام هـذا 
لتجسـيد رسـالة الدولـة فـي تعزيـز وترسـيخ معانـي وقيـم المسـؤولية المجتمعيـة، 
الوطنيـة  والمبـادرات  المناسـبات  فـي  الفعالـة  المشـاركة  علـى  لحرصهـا  وتأكيـدًا 
والبيئيـة، مـن خـالل إعـداد برامـج توعويـة فعالـة ومتكاملـة لتطويـر قطـاع ذو تنميـة 

مسـتدامة فـي مجـال الزراعـة والسـالمة الغذائيـة.

الحكوميـة  المـدارس  الفعاليـات ورش عمـل وزيـارات ميدانيـة لعـدد مـن  وتضمنـت 
والخاصـة فـي اإلمـارة اشـتملت علـى مـدارس عبـداهلل بـن العتيبـة، المنهـل الخاصـة، 
خليفـة أ، باإلضافـة إلـى مدرسـة النـشء الصالح، قدم خاللهـا موظفـو الهيئة فقرات 
توعويـة وتثقيفيـة للطلبـة حـول أهميـة التشـجير وزيـادة المسـاحات الخضـراء فـي 
الحفـاظ علـى البيئـة، والمكانـة الثقافيـة واالجتماعيـة لشـجرة الغـاف فـي مجتمـع 
اإلمـارات، ودور الهيئـة في تعزيز السياسـات والتشـريعات لتحقيق االسـتدامة الزراعية 

والسـالمة الغذائيـة.

كمـا شـهدت الفعاليات زراعة عدد من أشـجار الغـاف -باعتبارها رمزًا للتسـامح- في 
حدائـق المـدارس بمشـاركة الطلبـة، لتنميـة اهتمامهـم فـي الزراعـة، وتشـجيعهم 
المنـزل فـي  الزراعـة المجتمعيـة مـن خـالل اسـتغالل حديقـة  علـى تبنـي مفهـوم 
زراعـة بعـض األشـجار المثمـرة التـي يمكـن أن تسـاهم في توفيـر جزء مـن احتياجات 
الزراعـة  مجـال  فـي  المتبعـة  الممارسـات  ألفضـل  إرشـادهم  جانـب  إلـى  األسـرة، 
المنزليـة والتـي تتضمـن أهـم احتياجـات األشـجار ودورة حيـاة النباتـات وطـرق العناية 
بهـا، إضافـة إلـى السـبل األمثل لعمليـة الري والتـي تضمن االسـتخدام الرشـيد للمياه 

والحفـاظ علـى المـوارد الطبيعيـة.

خاللهـا  قـد  المشـاركين،  للطلبـة  وتوعويـة  تثقيفيـة  محاضـرات  الفعاليـات  وتخلـل 
موظفـو الهيئـة عرضـا تقديميًا بعنـوان )زايـد والزراعة(، اسـتعرضوا خالله أبـرز إنجازات 
المغفـور لـه بـإذن اهلل الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان طيـب اهلل ثـراه فـي مجـال 
الزراعـة وإصـراره علـى تغييـر مفهـوم الصحراء مـن خـالل اسـتصالحها وتحوليها من 

أراٍض قاحلـة وجـرداء لحدائـق ومسـاحات خصبـة ومنتجـة للغـذاء.

البيئـي،  والنظـام  لإلنسـان  بالنسـبة  الزراعـة  أهميـة  علـى  كذلـك  الطلبـة  وتعـرف 
واحتياجـات النباتـات األساسـية مـن ضـوء وماء وعناصـر مهمة، إضافة إلـى اطالعهم 
علـى عمليـة التمثيـل الضوئـي وآليـة حدوثهـا فـي النباتـات، والتعريـف بأجـزاء النبـات 
ودور كل جـزء منهـا فـي عملية النمـو واإلثمار، ودورة حيـاة النبات بدءًا مـن طور البذرة 

وانتهـاًء بجنـي الثمـار.

وتحـرص هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسـالمة الغذائيـة بشـكل دائـم علـى نشـر التوعية 
بمجـاالت عملهـا بين أفراد ومؤسسـات المجتمع المحلي، وتعزيز منظومة السـالمة 
الغذائيـة واالسـتدامة الزراعيـة واألمـن الغذائـي فـي الدولـة، مـن خـالل سلسـلة مـن 

التوعوية. األنشـطة 



الشـارقة، واسـتعرض  إمـارة  الزراعـة فـي  الحديـث عـن ممكنـات  اللقـاء  كمـا تخلـل 
سـالم الكديـد مديـر إدارة الشـؤون الزراعيـة والثـروة الحيوانيـة بالدائرة أمـام الحضور 
بـن  سـلطان  الدكتـور  الشـيخ  السـمو  صاحـب  أعتمدهـا  التـي  المراعـي  اسـتراتيجية 
اهلل،  حفظـه  الشـارقة  إمـارة  حاكـم  األعلـى  المجلـس  عضـو  القاسـمي  محمـد 
والتعريـف بأهـم أنـواع النباتـات المحليـة المقتـرح زراعتهـا فـي المراعي والتـي تمتلك 
مـع  والتأقلـم  الدولـة  فـي  السـائدة  المناخيـة  الظـروف  تحمـل  علـى  عاليـة  قـدرة 
طبيعـة البيئـة الصحراويـة فـي المرعـى ، كمـا اسـتعرض الكديـد الهيـكل المقتـرح 
السـتراتيجية تطويـر التنميـة الزراعيـة والثـروة الحيوانية فـي إمارة الشـارقة والمقرر أن 

ينتهـي فـي نهايـة هـذا العـام.

ويأتـي هـذا اللقـاء ضمـن حرص هيئـة أبوظبـي للزراعة والسـالمة الغذائية علـى تعزيز 
الصلـة  ذات  واإلقليميـة  المحليـة  الحكوميـة  والهيئـات  المؤسسـات  مـع  شـراكتها 
الزراعـة  مجـال  فـي  مسـتدامة  تنميـة  ذو  قطـاع  تطويـر  لضمـان  عملهـا،  بمجـاالت 
الحيـوان  صحـة  وحمايـة  للمجتمـع  اآلمـن  الغـذاء  توفيـر  بهـدف  األغذيـة  وسـالمة 
عبـر  السـليمة  والغذائيـة  الزراعيـة  للممارسـات  الترويـج  ذاتـه  الوقـت  وفـي  والنبـات 

ومتكاملـة. فعالـة  توعويـة  وبرامـج  وأبحـاث  جـودة  ومعاييـر  ولوائـح  سياسـات 

»الزراعة السالمة الغذائية« تنظم »كرنفال 
السعادة« لموظفيها

الرئيسـي  مقرهـا  فـي  مؤخـرًا،  الغذائيـة،  والسـالمة  للزراعـة  أبوظبـي  هيئـة  نظـم 
بمدينـة أبوظبـي وفروعهـا فـي منطقـة الظفـرة ومدينـة العيـن، فعاليـات خاصـة 
لموظفيـه بمناسـبة يـوم السـعادة العالمـي تحت شـعار )كرنفـال السـعادة(، وذلك 
فـي إطـار حرصهـا علـى تعزيـز بيئة عمـل سـعيدة وإيجابيـة للموظفين، والمسـاهمة 
فـي إثـراء الفعاليـات المجتمعيـة والمناسـبات العالميـة التـي تهـدف لالرتقـاء بجودة 

الحيـاة وإسـعاد المجتمـع.

وتضمنـت الفعاليـات التـي حضرهـا عـدد مـن قيـادات الهيئـة وموظفيهـا أنشـطة 
ترفيهيـة اشـتملت علـى توزيـع الجوائـز وتنظيـم مسـابقات تفاعليـة بيـن الموظفين، 
إلـى جانـب إقامـة منطقـة خاصـة لعربـات األغذيـة والمشـروبات لتقديـم خدماتهـا 
للموظفيـن خـالل الفعاليـة، وإتاحـة الفرصـة للتواصـل فيمـا بينهـم وتأصيـل قيـم 
األلفـة والمحبـة وروح الفريـق بينهـم لتحفيزهـم وتشـجيعهم علـى أداء مهامهـم 

بأحسـن صـورة.

الموظفيـن والمتعامليـن  الرمزيـة علـى جميـع  الهدايـا  بتوزيـع  الهيئـة  كمـا قامـت 
زوار مراكـز إسـعاد المتعامليـن التابعـة لهـا، ضمـن سـعيها لتحقيـق أرقـى معـدالت 
الرضـا والسـعادة لهـم وتعزيـز التواصـل الفعـال معهـم للنهـوض بواقـع الخدمات 
المقدمـة وتقديـم تجربـة رائـدة وفريـدة للمتعامليـن باسـتخدام أسـاليب مبتكـرة 

وبمـا يتوافـق مـع التوجهـات الحكوميـة.

وتأتـي هـذه الفعاليـة في إطار األنشـطة االجتماعيـة التي تنفذها الهيئـة للموظفين 
تحفيـزًا وتشـجيعًا لهـم، وسـعيًا منها لخلق بيئـة عمل محفـزة على اإلنجـاز واإلبداع، 
مـن خـالل تأميـن كافـة سـبل الراحـة والسـعادة لموظفيهـا، ممـا يعـزز إنتاجيتهـم 
وينهـض بمسـتوى العمليـات التـي تقدمهـا الهيئـة للجمهـور، وبالتالي تحقيـق أرقى 

مسـتويات الرضـا الوظيفـي وسـعادة المتعاملين.

المنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية يعزز 
جهود تحقيق األمن الغذائي في دولة اإلمارات

مـن المقـرر عـرض أبـرز االبتـكارات الزراعيـة العالميـة فـي أبوظبي فـي الفترة مـن 1 إلى 
2 أبريـل المقبـل خـالل المنتـدى العالمـي لالبتـكارات الزراعيـة الـذي يسـتضيفه مركـز 
أبوظبـي الوطنـي للمعـارض )أدنيك(. وسـيقدم المنتـدى، الذي يشـكل مرجعًا عالميًا 
فـي مجـال أسـاليب وتقنيـات اإلنتـاج الغذائـي المسـتدام، حلـواًل وتقنيـات متطـورة 
مـن شـأنها أن تشـكل مسـتقبل اإلنتـاج الزراعـي والغذائي فـي دولة اإلمـارات وجميع 

العالم. أنحـاء 

وفـي إطـار سـعي الدولـة نحـو تشـجيع اسـتخدام التقنيـات الحديثـة فـي القطـاع 
الزراعـي، وتعزيـز األعمـال التجارية الزراعيـة العالمية في البالد لتحقيـق األمن الغذائي 
فـي المسـتقبل، يحظـى المنتـدى العالمـي لالبتـكارات الزراعيـة برعايـة كل مـن جهاز 
أبوظبـي للرقابـة الغذائيـة، ووزارة التغيـر المناخـي والبيئـة، معالي وزيـرة الدولة لألمن 
الغذائـي المسـتقبلي. ويتضمـن المنتـدى نخبـة مـن االبتـكارات والحلـول المهمة في 
مجـال الزراعـة الرأسـية توفـر تكنولوجيـا مسـتدامة للشـركات العاملـة فـي مجاالت 
توريـد وإنتـاج األغذيـة فـي دولـة اإلمـارات وعمـوم المنطقـة للحـد من الضغـوط التي 
وتحسـين  الطبيعيـة،  المـوارد  اسـتهالك  ترشـيد  إلـى  الحاجـة  نتيجـة  منهـا  تعانـي 
التغيـر  تحديـات  لمواجهـة  واالسـتعداد  التوريـد،  سالسـل  كفـاءة  وزيـادة  اإلنتاجيـة، 

المناخـي.

»يتمثـل  للمنتـدى:  المنظمـة  اللجنـة  رئيـس  القاسـمي  راشـد  ثامـر  المهنـدس  وقـال 
الهـدف األساسـي للمنتـدى العالمي لالبتـكارات الزراعيـة في دعم وتسـهيل األعمال 
أنـه يمثـل منصـة  الزراعـي واسـتدامته كمـا  الزراعيـة وتعزيـز كفـاءة اإلنتـاج  التجاريـة 
بالقطـاع  النهـوض  بهـدف  أبوظبـي  فـي  العالمييـن  المبتكريـن  أبـرز  تجمـع  مهمـة 
والواليـات  وأسـتراليا،  أوروبـا،  مـن  الزراعـي  االبتـكار  رواد  وسـيقوم  اإلماراتـي.  الزراعـي 
االبتـكارات  أحـدث  باسـتعراض  العالـم  أنحـاء  مختلـف  ومـن  األمريكيـة  المتحـدة 
الرائـدة والتقنيـات الجديـدة في مجـاالت الزراعة المحميـة والزراعة المائية واالسـتزراع 
السـمكي، وإنتـاج وتربيـة المواشـي والحيوانـات، وإنتـاج التمـر، وتربيـة األحيـاء المائيـة 
العـام  هـذا  المنتـدى  وسيشـهد  المسـتدامة.  والمحاصيـل  السـمكي،  واالسـتزراع 
تنظيـم الحفـل السـنوي لتوزيـع 'جوائز االبتكار' فـي أبوظبي تقديرًا لدور ومسـاهمات 

العالمييـن«.    المبتكريـن  هـؤالء 

»أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية« تستقبل 
وفدًا من »شؤون البلديات« بالشارقة

اسـتقبلت هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسـالمة الغذائيـة ، مؤخـرًا، فـي مقـره الرئيسـي 
بمدينـة أبوظبـي، وفـدا مـن دائـرة شـؤون البلديـات والزراعـة والثـروة الحيوانيـة فـي 
حكومـة الشـارقة، بهـدف االطـالع علـى التجربـة الرائـدة للهيئـة فـي مجـال التنميـة 
الخبـرات فـي مجـاالت  أبوظبـي، وتبـادل  الثـروة الحيوانيـة فـي إمـارة  الزراعيـة وإدارة 
الصلـة،  ذات  الحكوميـة  الممارسـات  وأفضـل  الزراعيـة  واالسـتدامة  الحيـوي  األمـن 
وبحـث فـرص تعزيـز التعـاون بيـن الجانبيـن فـي عـدد مـن القضايـا المشـتركة، ضمـن 
المعنيـة  الجهـات  مـع  المشـترك  العمـل  وتفعيـل  الجهـود  لتوحيـد  الدائـرة  سـعي 
بالزراعـة والثـروة الحيوانيـة وذلـك لالرتقـاء في المجـال الزراعـي والثـروة الحيوانية في 

إمـارة الشـارقة.

وتـم علـى هامـش الزيارة عقـد لقاء تعريفي مشـترك قامـت خالله الهيئـة بالتعريف 
الحيوانيـة  والثـروة  الزراعيـة  الشـؤون  فـي  المقدمـة  والخدمـات  المبـادرات  بأهـم 
للمزارعيـن ومربـي الثـروة الحيوانيـة فـي إمـارة أبوظبـي، وأبرز اإلنجـازات التـي حققتها 
وتعزيـز  الحيوانيـة  الثـروة  وتنميـة  الصحراويـة  الزراعـة  مجـال  فـي  أبوظبـي  إمـارة 
وتوظيـف  الحيوانيـة  الثـروة  إدارة  أتمتـة  قطـاع  وتطويـر  الحيـوي،  األمـن  منظومـة 
التكنولوجيـا الحديثـة والـذكاء االصطناعـي في تحقيـق التنمية المسـتدامة للقطاع 
التـي  النباتـي والحيوانـي، واسـتعراض منظومـة الخدمـات الذكيـة  الزراعـي بشـقيه 
بهـذا  المتبعـة  العمـل  وآليـة  والمزارعيـن  الحيوانيـة  الثـروة  لمربـي  الهيئـة  تقدمهـا 
الشـأن وخطـط الترويـج لنشـر الوعـي ورفـع معـدالت اإلقبـال علـى األنظمـة الحديثة، 
وتـم كذلـك مناقشـة أبـرز الفعاليات والمشـاركات في المؤتمـرات المحليـة والدولية 

التعـاون األخـرى. ومجـاالت 



فعالياتنا

كرنفال السعادة بمناسبة يوم السعادة العالمي



فعالياتنا

محاضرة توعية بطرق وأساليب 
الري في إدارة رعاية األحداث

مشاركة فاعلة للزراعة والسالمة الغذائية 
بأسبوع التشجير الـ 39 في منتزه بوابة ياس 

هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية تشارك 
مدرسة الحويتين باليوم الرياضي العالمي 

إطالق الحملة الترويجية)سنيار( للتعريف 
بخدمات الموارد البشرية 

3 مـارس  الـذي يصـادف  بمناسـبة يـوم الميـاه العالمـي 
مـن كل عـام، نظمـت هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسـالمة 
الغذائية بالتنسـيق مـع القيادة العامة لشـرطة أبوظبي 
محاضـرة توعويـة فـي إدارة رعايـة األحـداث حـول طـرق 

وأسـاليب الـري الجيـدة. 
عرضـًا  الهيئـة  مـن  محمـد  رامـي  المهنـدس/  وقـدم 
فـي  للزراعـة  الميـاه  مصـادر  أهميـة  حـول  تقديميـًا 
قـدم  كمـا  والتربـة،  بالنبـات  الميـاه  وعالقـة  أبوظبـي، 
والحديثـة  التقليديـة  الـري  طـرق  حـول  مفصـاًل  شـرحا 

للزراعـة. الميـاه  اسـتدامة  وكيفيـة 

الغذائيـة  والسـالمة  للزراعـة  أبوظبـي  هيئـة  شـاركت 
دائـرة  نظمتهـا  التـي  الـــ39  التشـجير  أسـبوع  بفعاليـات 
التخطيـط العمرانـي والبلديـات ممثلـة ببلديـة أبوظبـي 
عـرض  تـم  حيـث  مسـتدامة،  خضـراء  بيئـة  شـعار  تحـت 
وبيـع منتجـات حصـاد مزارعنـا فـي منتـزه يـاس كمـا تم 
تسـليط الضـوء علـى أهميـة الزراعـة وتعريـف الجمهـور 

المحلـي. المنتـج  بمزايـا 

الـذي  العالمـي  الرياضـي  باليـوم  االحتفـال  بمناسـبة 
يصـادف 7 مـارس مـن كل عـام، شـاركت هيئـة أبوظبـي 
فـي  الحويتيـن  مدرسـة  الغذائيـة  والسـالمة  للزراعـة 
الترفيهـي  واليـوم  الرياضـي  باليـوم  الظفـرة  منطقـة 
لطلبـة مـن األسـر المتعففـة المنتجـة تحـت شـعار » يـد 

زايـد.  مدينـة  بحديقـة  تسـامح«  ويـد  تعطـي 

نظمـت هيئة أبوظبـي للزراعة والسـالمة الغذائية حملة 
البشـرية  المـوارد  بخدمـات  للتعريـف  داخليـة  ترويجيـة 
بالموظفيـن،  لقـاءات  ثالثـة  تنظيـم  تـم  حيـث  )سـنيار( 
الخبيصـي  تسـويق  مركـز  فـي  العيـن  لموظفـي  األول 
والمبنـى  أبوظبـي  لموظفـي  والثانـي  العيـن،  بمدينـة 
تـم  بينمـا  بالشـهامة  المزارعيـن  سـوق  فـي  الرئيسـي 
مبنـى  فـي  الظفـرة  لموظفـي  الثالـث  اللقـاء  تنظيـم 
بالخدمـات  الموظفيـن  لتعريـف  وذلـك  زايـد  مدينـة 
التـي تقدمهـا الهيئـة واإلجابـة علـى جميـع  والعـروض 

استفسـاراتهم.  أسـئلتهم 



فعالياتنا

ورشة »المزارع الصغير« بمناسبة يوم الطفل اإلماراتي 2019 

بمناسـبة يـوم الطفـل اإلماراتـي الـذي يصـادف 15 مـارس مـن كل عـام، نظمـت هيئـة 
يـاس  مدرسـتي  مـع  بالتعـاون  عمـل  ورشـتي  الغذائيـة  والسـالمة  للزراعـة  أبوظبـي 
»طـرق  عنـوان  تحـت  األولـى،  المرحلـة  وطالبـات  لطـالب  بالعيـن  والشـاهين  بأبوظبـي 
وأسـاليب الزراعـة الحديثـة« وذلـك لتعريفهـم بأسـاليب الزراعـة المسـتدامة مـن خـالل 
200 طالـب وطالبـة. الورشـة أكثـر مـن  اسـتخدام أحـدث األسـاليب والتقنيـات. حضـر 

حملة التبرع بالدم التاسعة »قطرة تسامح«



زاوية االبتكار

أظهـرت دراسـة حديثـة أجريـت على جهـاز »قراءة الدمـاغ«، أنه قادر فعـال على تحويل 
األفـكار إلى نـص مكتوب.

أيضـا  يسـاعد  اختـراع  بفضـل  حقيقـة  األفـكار  قـراءة  جعـل  مـن  العلمـاء  وتمكـن 
المشـتغلين فـي مجـال معالجـة مشـاكل النطـق، ويمثـل هـذا االبتـكار نقلـة نوعيـة 

فـي تاريـخ األجهـزة التـي تـم إنتاجهـا حتـى اآلن.

»عـوض أن تسـأل سـيري )خدمـة المسـاعد الذكي على هاتـف آيفون( كيـف هو الجو 
اليـوم؟  الغـذاء  أيـن سـأتناول  أو أن تستفسـر المسـاعد الشـخصي لغوغـل:  اليـوم؟ 
كل مـا عليـك القيـام بـه هـو أن تفكـر فقـط فـي كل ذلـك«، وفـق مـا ذكـر الباحـث 

كريسـتيان هيـرف نقـال عـن دوريـة »فرونتييـرز« المتخصصـة فـي علـم األعصـاب.

قـد يبـدو كل ذلـك مـن قبيـل الخيـال العلمـي، ولكـن لحـدود اآلن تمكـن العلماء من 
التوصـل إلـى طريقـة تمكنهـم من فك إشـارات دماغية أثنـاء الكالم أو االسـتماع إلى 

حديـث معين.

ابتكار قد يحول أفكارك 
إلى نصوص مكتوبة

وقـام هيـرف أيضـا بمقارنـة إيجابيـات وسـلبيات اسـتخدام أجهـزة تصويـر 
الدمـاغ التـي تسـاعد علـى فـك تلـك اإلشـارات وبالتالـي تحويلهـا إلـى نـص 

مكتـوب.

الذيـن  الصـرع،  بمـرض  المصابيـن  األشـخاص  مـن  عينـة  الدراسـة  وقدمـت 
آثـار  لتقليـص  إليكترونيـة  شـريحة  زراعـة  لعمليـة  خضعـوا  أن  لهـم  سـبق 

المـرض.

أفكارهـم  قـراءة  مـن  الدوريـة،  موقـع  حسـب  المرضـى،  هـؤالء  وتمكـن 
فـي شاشـة وضعـت أمامهـم، مـا يعنـي أن هـذا االبتـكار ستسـتفيد منـه 

النطـق. تقويـم  وأطبـاء  الهواتـف  شـركات 

واسـتعان مبتكـرو الجهـاز بقواميـس اللغـة، فكانـت النتيجـة مبهـرة وفق 
نفـس الموقـع، إذ مكـن ذلـك مـن تحويـل أفـكار الدمـاغ إلـى نـص عالـي 

الدقة.



زاوية االبتكار

أعلـن عالمـان أمريكيـان فـي قسـم العلـوم المعلوماتيـة بجامعة »وسـت كونسـن« 
بمدينـة »أديسـون« ألحـدث االبتـكارات التكنولوجيـة وهـو عبـارة عن إنسـان آلـي صغير 
يسـاعد األطفـال علـى تعلـم القـراءة والعمـل على زيـادة فهمهـم للنص الـذي يتم 

قراءته.
وكشـف العالمـان أن الروبـوت اآللـي يسـمي »الروبـوت القـارئ« وهـو مـن إنتـاج شـركة 
»هيلـو روبـو« ولـه رأس وعينـان ويتحـرك وفـق رد فعـل الطفـل لـه وهـو مـزود ببرنامـج 
يجعلـه قـادرا علـى التعليـق علـى النص الـذي يقـرأه الطفـل ليتفاعل مع النص سـواء 
بتعبيـرات الفـرح أو االندهـاش وفقـا لمضمون النص كمـا يمتلك الروبـوت اآللي القدرة 

علـى تلخيـص المحتـوى للطفل.

ابتكار جديد لـ »روبوت قارئ« 
يساعد األطفال على تعلم 

القراءة



بأقالمكم

ومضات حول التفكير اإلبداعي

إعداد/ عائشة محمد المقبالي
قسم الرقابة الزراعية العين

الومضة الثالثة: االبتكار في مبادئ االبتكار
ومتابعـة لمبـادئ االبتـكار فقـد تناولنـا مبدأ البسـاطة والتبسـيط، والفهم الصحيح لالبتكار، وسـننطلق اليـوم مع مبـدأ االعتقاد واليقيـن بقدراتنا على 
ابتـكار الجديـد وإيجـاد الحلـول، وااليمـان بالوفـرة الكامنـة فـي قدراتنـا علـى التفكيـر والتحليـل والتركيـز واالسـتنتاج والخـروج باألفـكار غيـر المسـبوقة 

ومـن ثم اسـتثمارها.

ُجبـل االنسـان علـى التحـدي والصمـود ورفـع قوة التحمل لديـه، ليخوض صعوبـات الحياة المتداخلة بـال نهاية، ويجـرب قدرته على الوجود واالسـتمرار 
ألطـول عمـر ممكـن، وتأكيـد غريـزة حـب البقـاء، مـع األخذ بعيـن االعتبـار حفاظه على مسـتوى جـودة »معيـن« لحياتـه وحياة مـن يعول، ومـن الجدير 
بالذكـر ان هـذه الجـودة لنوعيـة حياتـه تعتمـد فـي مسـتوى جودتها ودوامهـا وشـمولها وتنوعها وقيمتهـا المضافة، علـى مدى تحديه السـتثمار ما 

لديـه مـن قـدرات فكريـة ومن ثـم قدرات جسـدية )عضلية( وقـدرات نفسـية واجتماعيـة ومالية....الخ. من القـوى والقـدرات والمؤهالت.

لنعـد مـرة أخـرى الـى اليقيـن وااليمـان بالقـدرات والثقـة بالنفـس، كأهم مبـدأ من مبـادئ االبتـكار، ويدلل على هـذا المبدأ مـا أنجزته وتنجزه - وسـوف 
تنجـزه البشـرية - مـن تفـوق على سـائر المخلوقـات في االعتقـاد والتفكيـر واإلنتاج بكافة اشـكاله.

وبهـذا التوصيـف لإليمـان بالفكـرة والثقـة بالنفـس بمـا لديهـا مـن قـدرات، نسـتطيع القـول ان هـذا المبـدأ يعتبـر بمثابـة المحـرك للسـيارة او القلـب 
لإلنسـان او المحـور لـدوران األرض، ولذلـك دائمـا تجـد الثقـة وااليمـان خلف تفجيـر األفكار وإعـادة تصنيفهـا وربطها واسـتنتاج أقيمهـا وتحقيقها على 

أرض الواقـع وتطويرهـا وخـوض مـا فـي كافـة هـذه المراحـل مـن تحديـات وتكاليـف وطاقـات بذلـت وتبـذل.

وهنـا أحـب أن أنـّوه الـى الـدور األساسـي والمسـؤولية الكبـرى للجميـع فـي مراحـل متقدمة أبدأهـا بالثقافـة النقيـة والتعلـم المنتقى للرجـل والمرأة 
فـي مرحلـة مـا قبـل الـزواج، ليكـون الزواج أيضا مبني على أسـس واضحة ومسـؤولية عاليـة وتوافق فكري بين الزوجين لما تسـتوجبه مصلحة األسـرة 

ومـن ثـم مصلحة المجتمـع واألمة واإلنسـانية على حـد متتابع.

وقـد تناولـت األبحـاث والدراسـات المتجـددة العديـد مـن هـذه التفصيـالت حـول توريـث الثقـة بالنفـس مـن اآلبـاء الـى األبنـاء أو بنـاء هـذه الصفـة فـي 
األجيـال دون اعتبـار لـدور الوراثـة، وذلـك مثلـه مثل كافة السـلوكيات واألخالق والطبـاع التي اختلفـت نتائج دراسـاتها وبحوثها حتى تاريخـه، ونحن هنا 
لسـنا بصـدد اثبـات أو مخالفـة تلـك النتائـج أو االسـتنتاجات، ولكـن مـا يهمنـا وينفعنـا فـي هـذا البـاب هـو: تسـليط الضوء علـى ما يلـزم القيام بـه تجاه 

بنـاء الثقـة فـي النفـس وتعزيزهـا، ومـا يجـب النهـوض إليه مـن زرع االيمـان بالقـدرات وتثبيته.

وقـد بدأنـا تحديـد المسـؤولية علـى كل فـرد فـي المجتمـع وذلـك لمسـاهمته بشـكل فـردي فـي بنـاء نسـيج المجتمـع وتأثيـره فـي نشـأ المجتمـع 
وتفوقـه وجـودة حياتـه بشـكل او بآخـر، ومن ثـم عّرجنا على مسـؤولية كل فرد أيضا عنـد إقباله على الزواج وبنـاء اللبنة األولى )رسـميا( في المجتمع، 
وتباعـًا كذلـك تتحمـل األسـرة التوعيـة والتعلـم الذاتـي وغيـره لتقـوم بدورها بأمانـة وترفع راية مسـؤولية بنـاء هذا الجيـل وأخص بذلك مربـط الفرس 

فـي هـذا الموضـوع وهـو بنـاء الثقة فـي النفـس وااليمان بالقـدرات لدى أفـراد األسـرة بما فيهـم الوالدين أنفسـهم.

ولعـل مسـؤولية االسـرة ريشـة علـى ظهـر طائر، وحتى يكسـو هـذا الطائر جسـده وينطلـق محلقًا ال بد مـن اكتمال الريـش على الجسـد ونضجه من 
كل جانـب، فهنـاك مثـال: مسـؤولية المدرسـة – وما أدراك ما مسـؤولية المدرسـة – ومسـؤولية المجتمع ومؤسسـاته ومسـؤولية الراعـي والرعية، مع 

حفـظ مسـتوى المسـؤولية لكل مسـتوى ومـع عدم إعفـاء أحد من مسـؤوليته عظمـت أو حقرت. 

وثمـرة لهـذا اللقـاء أليـس مـن دواعـي التفكيـر والتخطيـط الثقة بالنفـس وااليمان بالقـدرات، أوليس من أسـس اإلنجـاز والتنفيـذ كذلك الثقـة وااليمان، 
وهلـّم جـرا مـن الدرجـات العلـى مـن التفـوق والتميـز والريـادة، وإذا كان ذلـك كذلـك فِلـَم التأخيـر والتسـويف واختـالق األعـذار ولملمـة حطـب اللـوم 
إلحـراق كل مـن نجـده سـهل االشـتعال وإن كان الـذي يجـوز حرقـه نحن أوال ومن يسـاعد على االشـتعال مع أنه ليـس بأوكسـجين وال أي عنصر مفيد 

نافع.   

  وفصـل المقـال، فيمـا نقـف عليـه اآلن مـن أرضّيـة خِطـرة، مرتّجـة متزلزلـة، ال ترحـم وال ُتعـذر، وال تقـف وال تنتظـر، أن نبـدأ اآلن وننطلـق اآلن وأّنـى لنـا إن 
لم يئـن األوان.



مرِّن عقلك

حّرك عودين ثقاب لتصبح المعادلة 
الرياضية صحيحة

اختر رقم المفتاح المناسب

ما هو رقم الموقف 
الذي تتواجد فيه 

السيارة؟

أي كوب سيمتلئ أواًل بالماء؟

9888680616

12345

ُسئل بعض أصدقاء حسن عن عدد 
الكتب التي في منزله، فأجابوا 

إجابات مختلفة.
قال خالد: حسن لديه ما ال يقل 

عن 5 كتب.
قال ناصر: بل لديه أقل من 5 كتب.

قال سلطان: لست متأكًدا، لكن 
حسن لديه كتاب واحد على األقل.

إذا علمت أن واحًدا من الثالثة لم 
يكذب، بينما كذب االثنان اآلخران، 

فأي واحد منهم قال الحق؟ وكم 
كتاًبا في مكتبة حسن؟

سؤال العدد



اقتصاد المعرفة

بالمـاء  الدقيـق  خلـط  عمليـة  مـن  الناضـج  الناتـج  بأنـه  الخبـز  يعـرف 
والخميـرة وملـح الطعـام ومن ثم عجـن الخليط وتخميـره وخبزة عند 
درجـة حـرارة ووقـت مناسـبين، وقـد تضـاف مـواد أخـرى ومحسـنات 
النباتيـة  والدهـون  والسـكر  كالبيـض  الخبـز  عجينـة  إلـى  عديـدة 
أو  حبـوب  ودقيـق  القمـح  ونخالـة  ومشـتقاته  والحليـب  والجلوتيـن 
يضـاف  قـد  كمـا  الصويـا،  وفـول  والشـوفان  كالـذرة  أخـرى  بقوليـات 
السمسـم والقرفـة والحبـة السـوداء وغيرهـا، كمـا أن بعـض البلـدان 
وحسـب  المعدنيـة  األمـالح  أو  بالفيتامينـات  الخبـز  تدعيـم  الـى  تلجـأ 

البلـدان.   تلـك  سـكان  حاجـة 

وذلـك  والفيتامينـات  والمعـادن  األليـاف  علـى  األسـمر  الخبـز  يحتـوي 
بنسـبة أكبـر بكثيـر منهـا فـي الخبـز األبيـض، حيـث تتركـز األليـاف فـي 
الطبقـة الخارجيـة )طبقـة النخالـة( والتـي تحتـوي أيضـا علـى كميـات 
أكبـر مـن الفيتامينـات مثل فيتامينـات ب والمعادن مثل المغنيسـيوم 
الخبـز  فـي  الكربوهيـدرات  كميـة  تكـون  بينمـا  والزنـك،  والبوتاسـيوم 
األبيـض أكبـر منهـا فـي الخبـز األسـمر، وعليـه فـان تنـاول الخبز األسـمر 
بـدال مـن الخبـز األبيـض يسـاعد علـى تقليـل احتماليـة زيـادة الـوزن ألنـه 
منخفـض فـي الدهـون ويحتـوي علـى أليـاف أكثـر وهـي تسـاعد علـى 
الشـعور بالشـبع، كمـا أن تنـاول الحبـوب الكاملـة ومنتجاتهـا بشـكل 
عـام يفيـد فـي التقليـل مـن خطـر اإلصابـة باعتـالل القلـب والسـكتة 
الدماغيـة والسـكري مـن النـوع الثانـي ومـن بعـض أنـواع السـرطانات 

وخاصـة سـرطان األمعـاء والقولـون. 

هنـاك عـدة مؤشـرات وعالمـات نسـتطيع مـن خاللهـا الحكـم علـى 
درجـة مالءمـة وجـودة الخبـز، كمـا أن هنـاك مؤشـرات وعالمـات تشـير 
إلـى أن الخبـز مـن نوعيـة رديئـة أو يعتبـر فاسـدًا وغير صالح لالسـتهالك 

البشـري وكمـا يأتي:

خلـو الخبـز مـن االحتـراق الكلـي والجزئـي، فكلمـا كان الخبـز خاليـا   •
مـن االحتـراق كلمـا كان أكثـر مالئمـة وجـودة، وينصـح بـأن ال يتـم 
شـراء الخبـز الـذي يظهـر علـى سـطحه بقـع سـوداء أو أي عالمـات 

تـدل علـى االحتـراق.

عالمات الجودة والفساد في الخبز

يجب أن ال يكون رغيف الخبز ملتصق الشطرين.  •
وغيـر  ومتجانسـة  متماثلـة  الخبـز  رغيـف  قشـرة  كانـت  كلمـا   •
كان  كلمـا  البنـي  اللـون  إلـى  ومائـال  متجانسـا«  ولونهـا  متشـققة 

وجـودة. مالءمـة  أكثـر  الخبـز 
وذات  إسـفنجية  الخبـز  لرغيـف  الداخليـة  الطبقـة  كانـت  كلمـا   •
مسـامات وخاليـة مـن التكتـل وكتـل الطحيـن والملـح وتخلـو أيضـا 
وجـودة. مالءمـة  أكثـر  الخبـز  كان  كلمـا  والشـقوق  التجاويـف  مـن 

غيـر  عجيـن  مـن  مصنـوع  وغيـر  النضـج  تـام  الخبـز  يكـون  أن  يجـب   •
مرتفعـة.  تخمـره  نسـبة  أن  أو  متخمـر 

والحجـم  والشـكل  اللـون  فـي  متجانسـا«  الخبـز  يكـون  أن  يحبـذ   •
اإلمـكان. قـدر  الواحـد  للصنـف 

يجـب أن يتميـز الخبـز بالطعـم والرائحـة والقـوام المميزيـن لـه وأن   •
يخلـو مـن طعـم الحموضـة والمـرارة وأن يخلـو مـن أي أثـر أو رائحـة 

للوقـود المسـتعمل فـي عمليـة الخبـز.
يجب أن يخلو الخبز من الشوائب الغريبة والسناج واألتربة.  •

يجـب أن يخلـو الخبـز مـن المـواد الملونـة واأللـوان الصناعيـة بكافة   •
أنواعهـا.

1.5% مـن الـوزن الجـاف  يجـب أن ال تزيـد نسـبة ملـح الطعـام عـن   •
للخبـز

يجـب أن ال تزيـد نسـبة الرطوبـة فـي الخبز )بعـد وصول درجـة حرارة   •
الخبـز إلـى درجـة حـرارة الغرفـة( عـن الحـدود العليـا المحـددة فـي 
اللوائـح الفنيـة ذات الصلـة، وذلك لكل نوع مـن أواع الخبز المختلفة، 
و  الشـرائح  لخبـز   %35 الرطوبـة  لنسـبة  األعلـى  الحـد  يكـون  فمثـال 

32% لخبـز الصمـون و 30% للخبـز العربـي  )الخبـز اللبنانـي (.
وبقاياهـا  والميتـة  الحيـة  الحشـرات  مـن  الخبـز  يخلـو  أن  يجـب   •
وأجزائهـا وبيوضهـا ويرقاتهـا وإفرازاتهـا أو مـن أي إفـرازات حيوانيـة 
أخـرى، حيـث أن وجـود أي مـن تلـك الملوثـات فـي الخبـز يجعلـه غير 

البشـري. لالسـتهالك  صالـح 
الدقيقـة  واألحيـاء  الظاهـرة  األعفـان  مـن  الخبـز  يخلـو  أن  يجـب   •
فـي  الملوثـات  تلـك  مـن  أي  وجـود  أن  حيـث  وإفرازاتهـا،  الممرضـة 

البشـري.  لالسـتهالك  صالـح  غيـر  يجعلـه  الخبـز 

د. يوسف حسين طوالبه /أخصائي تحليل مخاطر األغذية
ادارة السياسات وتحليل المخاطر/ قطاع السياسات واألنظمة
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نافذة توعوية على الوثائق والسجالت؟
)الجزء األول(

ماذا تعني الوثيقة

كل تسـجيل بالكتابـة أو الطباعـة أو الصـورة أو الرسـم أو التخطيـط أو الصـوت أو غيـره، سـواء على الورق أو األشـرطة 
الممغنطـة أو الوسـائط اإللكترونية أو غير ذلك من الوسـائل، وتشـمل الوثائق العامة والتاريخيـة والوطنية والخاصة

أنواع الوثائق

الوثيقة العامة 
كل وثيقة تتعلق بأعمال الجهات الحكومية سواء في المجال التشريعي، أو القضائي، أو اإلداري أو غيره ، 

ويعتبر وثيقة عامة كل ما يرد إلى أية جهة حكومية من تسجيالت تدخلها في وثائقها الرتباطها بعملها ،أو 
تكون الزمة لتسير أعمالها. 

هي الوثيقة التي تستخدم بصفة مستمرة من قبل موظفي الجهة الحكومية التي تنتجها.الوثيقة الجارية 

هي الوثيقة التي تنتجها الجهة الحكومية ، ويتم الرجوع إليها من قبل موظفي هذه الجهة بشكل استثنائي الوثيقة الوسيطة
وتكون الزمة لتسيير أعمال الجهة الحكومية.

هي الوثيقة التي تنتجها الجهة الحكومية ، ولم تعد مستخدمة في هذه الجهة ويتعين نقلها إلى األرشيف الوثيقة الدائمة 
ف الوطني وفقًا ألحكام القانون والئحته التنفيذية.

كل وثيقة تتعلق بمصالح وطنية بالدولة و بسياستها العليا وامنها الوطني، والمأثورات الثقافية النادرة التي الوثيقة الوطنية 
لها اثر في الدولة.

مجموعة الوثائق التي تتضمن معلومات ذات قيمة للبحث العلمي التاريخي في المجاالت كافة.الوثيقة التاريخية

كل وثيقة تكون مملوكة لألشخاص ملكية خاصة أو متعلقة بهم وينطبق عليها وصف الوثيقة الوطنية.الوثيقة الخاصة


