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مريم بنت محمد المهيري تفتتح المنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية ،افتتحت
معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري ،وزيرة دولة المسؤولة عن ملف األمن الغذائي المستقبلي ،فعاليات النسخة السادسة للمنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية
في أبوظبي بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ،وزير التغير المناخي والبيئة.
ويقام المنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية في األول والثاني من أبريل الجاري ،بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) ،بالتزامن مع أكبر معرض لتربية النحل وإنتاج العسل
وأكبر مؤتمر لتربية النحل في المنطقة ،فيما يبلغ عدد المشاركين الذين يعرضون منتجاتهم وخدماتهم المتطورة نحو  310عارضين ،كما يشهد المنتدى تقديم 50
ابتكارًا فريدًا تقدم للمرة األولى في المنتدى ،مما يؤكد دوره المحوري كأضخم معرض لالبتكارات الزراعية على مستوى العالم.
ألقى الكلمة االفتتاحية للمنتدى بالنيابة عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري ،وزيرة دولة المسؤولة عن ملف األمن
الغذائي المستقبلي  ،حيث قالت« :لقد أصبح المنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية منبرًا للحوار والتعاون الدولي من أجل بحث التحديات التي تؤثر على قطاعات الزراعة
وإنتاج الغذاء ،ولهذا ارتأينا هذا العام أن يركز المنتدى على سبل توظيف الذكاء االصطناعي في االرتقاء بكفاءة منظومة توفير الغذاء اآلمن لسكان العالم بما يواكب
الثورة الصناعية الرابعة ،حيث أن الجهود غير التقليدية والتي ترتكز على المعرفة واالبتكار وتعتمد النظم الحديثة في تنمية القطاع الزراعي كفيلة بتلبية احتياجات األعداد
المتزايدة من السكان من الغذاء»
وأكدت معاليها أن المنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية يترجم معاني اإلنجاز الحضاري واإلنساني الذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة بفضل الرؤى الثاقبة لصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه اهلل» ،وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
«رعاه اهلل» ،وإخوانهما أصحاب السمو حكام اإلمارات ،كما يرسخ الدور الرائــــــــد إلمارة أبوظبي في تعزيـــــز مفاهيـــم التنمية المستدامة ،وتأكيد التزامنا الدولي بالمساهمة
في حل مشكلة الغذاء ،وإيجاد الحلول المبتكرة لضمان استدامة الموارد الطبيعية.
وأضافت معاليها « :إننا نسعى اليوم من خالل التعاون المثمر معكم إليجاد ممكنات وفرص جديدة من شأنها االرتقاء بمنظومة األمن الغذائي ،وفي الوقت ذاته الحد من
الطلب المتنامي على مصادر المياه والطاقة لما له من عواقب وخيمة على النظام البيئي ،وهذا يتطلب منا جميعًا العمل على تعظيم االستفادة من التكنولوجيا المتطورة
والتقنيات المتاحة ودمجها في العمليات الزراعية ،السيما تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ،كما نعلق أما ً
ال كبيرة على هذا المنتدى الذي يستضيف نخبة من الخبراء ونحو 200
هيئة متخصصة ،لنسلط مزيدًا من الضوء على جهود أبوظبي الرامية إلى تعزيز المعرفة في مجال الزراعة والغذاء واألمن الحيوي.
وأشارت معاليها إلى حرص إمارة أبوظبي على أخذ زمام المبادرة والريادة في االعتماد على التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة ،معربة عن اعتزازها بالمبادرة التي أطلقها قبل
عدة أيام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي باعتماد  5.6مليار
درهم للبحث والتطوير وإيجاد حلول علمية مبتكرة للتحديات التي يواجهها العالم ،خاصة فيما يتعلق بندرة المياه واألمن الغذائي وكفاءة الطاقة والذكاء االصطناعي،
الفتة إلى أن هذه المبادرة هي رسالة لإلنسانية ومستقبل األجيال المقبلة تؤكد وعي اإلمارات بدرورها الفاعل لخدمة اإلنسانية وإيمانها بأهمية البحث العلمي واالبتكار في
مواجهة تحديات األمن الغذائي».
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«الزراعة والسالمة الغذائية»
توعي بأهمية ترشيد استهالك مياه الري في
المزارع

«أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية»
تشارك بأيام الشارقة التراثية

نظمـت هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسلامة الغذائيـة ،مؤخـرًا ،بمجلـس مدينـة زايـد
فـي منطقـة الظفـرة ،محاضـرة بعنـوان (ترشـيد اسـتهالك ميـاه الـري فـي المـزارع)،
وذلـك بالتنسـيق مـع مكتـب شـؤون المجالـس بديـوان ولـي عهـد أبوظبـي ،قدمهـا
سـعادة المهنـدس مبـارك علـي المنصـوري ،بحضـور عـدد مـن رواد المجلـس ،وذلـك
فـي إطـار حـرص الهيئـة علـى تعزيـز التواصـل مـع كافـة شـرائح المجتمـع ،واالطلاع
علـى احتياجـات ومتطلبـات الجمهـور لالرتقاء بجـودة الخدمات التـي تقدمها وتعزيز
خططهـا التحسـينية وجهودهـا المتنوعـة التـي تهـدف للحفـاظ علـى المـوارد
الطبيعيـة والبيئـة ،وتحقيـق الرفاهيـة والسـعادة للمجتمـع.

تواصـل هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسلامة الغذائيـة مشـاركتها بمهرجـان أيـام
الشـارقة التراثيـة فـي مدينـة الذيـد ،والـذي انطلقـت فعالياتـه فـي الرابـع مـن أبريـل
الجـاري ،وذلـك تجسـيدًا لحرصهـا علـى المشـاركة بالفعاليـات التراثيـة للتعريـف
بالعـادات والقيـم اإلماراتيـة األصيلـة ،والترويـج للخدمـات التـي تقدمهـا للمجتمـع،
وتعزيـز وعيهـم بالممارسـات الغذائيـة والزراعيـة الجيـدة ،والنهـوض بواقـع القطـاع
الزراعـي فـي الدولـة مـن خلال نقـل التجربـة الرائـدة إلمـارة أبوظبـي فـي مجـاالت
الزراعـة والثـروة الحيوانية والسلامة الغذائيـة للمزارعين ومربي الثـروة الحيوانية على
مسـتوى الدولـة وتعميـم الفائـدة منهـا.

وأكـد المنصـوري بدايـة اللقـاء على أهميـة الحفاظ علـى الموارد المائية في ظل شـح
المصـادر المتجـددة لهـا ،والـذي تفرضـه الطبيعـة المناخيـة والجغرافيـة للمنطقـة،
مـن خلال ضمـان االسـتغالل األمثـل لهـا وتجنـب الممارسـات الخاطئـة التـي تزيـد
مـن تفاقـم مشـكلة هـدر الميـاه واسـتنزاف مواردهـا ،موضحاً أن القطـاع الزراعـي
هـو المسـتهلك األكبـر للميـاه ،لذلـك يضطلـع المزارعـون بـدور مهـم للحفـاظ علـى
الميـاه مـن خلال تبنـي تقنيـات الري الحديثـة واألكثر كفـاءة واعتمـاد األنمـاط الزراعية
الموائمـة لمنـاخ المنطقـة والتي من شـأنها تقليل اسـتهالك المياه المسـتخدمة في
الـري وفـي الوقـت ذاتـه تعزيـز كفـاءة اإلنتـاج الزراعي.

وتشـارك الهيئـة ممثلـة بمركـز توزيـع أعلاف وشـاح ومعقـر اللبسـة مـن خلال جنـاح
خـاص تعـرض فيهـا أهـم إنجازاتهـا فـي مجـال الخدمـات المقدمـة لمربـي الثـروة
الحيوانيـة سـواء كانـت خدمـات استشـارية أو دعـم مـادي أو لوجسـتي أو خدمـات
بيطريـة ،إلـى جانـب تجربتها الرائدة فـي أتمتة خدمة صرف األعالف  ،والتي يسـتطيع
مربـي الثـروة الحيوانيـة مـن خاللهـا إنجـاز عمليـة الصـرف والتقديـم علـى الخدمـات
مـن خلال التطبيـق الذكـي الخـاص بالهيئـة ،إضافـة إلـى توزيـع كتيبـات توعويـة عـن
أهميـة الرفـق بالحيـوان ورعايـة الثـروة الحيوانيـة وإدارة القطيع ،وعن أهـم الخدمات
التـي يقدمهـا معقـر اللبسـة التابع للهيئـة ،وعدد مـن الكتيبات التوعويـة في مجال
الزراعـة والسلامة الغذائية.

وأشـار المنصـوري إلـى أن هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسلامة الغذائيـة تحـرص علـى
تمكيـن المزارعيـن المحلييـن للنهـوض بزراعتهـم واالرتقـاء بمهاراتهـم وخبراتهـم
مـن خلال العديـد مـن البرامـج والمشـاريع التـي تنفذهـا على مـدار العام ،إلـى جانب
الخدمـات الفنيـة واإلرشـادية التـي تقدمها لهم في سـبيل تطويـر مزارعهم وتعزيز
اإلنتـاج فيهـا وصـو ً
ال للنهـوض بالمنتـج المحلي وتعظيم مسـاهمته فـي دعم األمن
والفعـال مـع
الغذائـي الوطنـي ،الفتاً إلـى إيمـان الهيئـة بضـرورة التواصـل الدائـم
ّ
المزارعيـن ومربـي الثـروة الحيوانيـة وتزويدهـم بالمعرفـة والمهارات الالزمـة لتطبيق
أفضـل المعاييـر والممارسـات العالميـة المتبعـة.
وتحـدث المنصـوري عـن أهميـة التطبيـق الزراعـي الـذي أطلقتـه الهيئـة مؤخـرًا عبـر
متاجـر التطبيقـات للهواتـف الذكية باسـم» دليل االرشـاد الزراعـي» ،ودوره في توجيه
المزارعيـن ومربـي الثـروة الحيوانيـة بشـكل خـاص وأفـراد المجتمـع بشـكل عـام
ألفضـل الممارسـات ذات الصلـة بالزراعـة واإلنتـاج الحيوانـي والرفـق بالحيـوان ،إلـى
جانـب أهميتـه فـي التشـجيع على ثقافـة الزراعة المجتمعيـة ،باعتبـاره مرجعًا مهمًا
لمعرفـة أفضـل المحاصيـل الزراعيـة والشـتالت التـي تالئـم منـاخ الدولـة ،إلـى جانـب
الطـرق العلميـة والمتطـورة لتربيـة الثـروة الحيوانيـة.

كمـا تسـتعرض الهيئـة خلال مشـاركتها أهـم اإلنجـازات التـي حققتهـا فـي مجـال
الزراعـة واألمـن الغذائـي ،وتعريـف الـزوار بالتطبيـق الجديـد الـذي أطلقتـه أخيـرًا تحت
عنـوان المرشـد الزراعـي والـذي يعتبـر األول مـن نوعـه علـى مسـتوى الدولـة ،حيـث
تسـعى الهيئـة مـن خلال التطبيـق للتعريـف بأفضـل الممارسـات المتبعـة فـي
مجـال الزراعـة والثـروة الحيوانيـة وتمكيـن المزارعيـن المحلييـن مـن خلال تزويدهـم
بالمعرفـة والخبـرات التـي مـن شـانها رفـع كفـاءة اإلنتـاج وفي الوقـت ذاتـه الحفاظ
علـى منظومـة األمـن الحيـوي والبيئـي.
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هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية
تتفقد المنشآت الحيوية

نظـم وفـد مـن هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسلامة الغذائيـة زيـارة تفقديـة لعـدد
مـن المنشـآت الحيويـة والتـي تـدار مـن خاللهـا كافـة العمليـات التشـغيلية للسـلع
الغذائيـة االسـتراتيجية ،وشـملت شـركة أبوظبي للموانئ وشـركة الظاهـرة القابضة
فـي إمـارة أبوظبـي ،وشـركة موانئ دبـي العالمية وشـركة الخليج للسـكر فـي إمارة
دبي.

وتركـز االسـتراتيجية بشـكل كامـل علـى متطلبـات حكومـة أبوظبـي فـي إدارة
البيانـات والتحليلات المتطـورة الخالقـة وأيضـا علـى متطلبـات الهيئـة فـي مجـال
األمـن الحيـوي واالسـتدامة الزراعية وتنمية الثـروة الحيوانية وتعزيز السلامة الغذائية
فـي إمـارة أبوظبـي.

والتقى الوفد خالل الزيارة بمجندي الخدمة الوطنية البديلة للمجموعة الثانية للعام
الميالدي  2019-2018الذين استكملوا برنامجهم التدريبي السنوي في المنشآت
الحيوية ،للتأكد من جاهزيتهم لتشغيل تلك المنشآت في كافة الظروف واألوقات
وخاصة في أوقات الطوارئ واألزمات ،حيث حرصت الهيئة بالتنسيق مع الشركاء
على إعدادهم وتطوير قدراتهم وفق أفضل أساليب التدريب والتأهيل ،بهدف إيجاد
قاعدة من الكوادر الوطنية تمتلك المهارة والتفوق النوعي والقدرة على إحداث
التغيير وتحقيق النتائج في ميادين صناعة الغذاء وسالسل اإلمداد  ،سعيا إلى تعزيز
األمن الغذائي الوطني ،حيث أثبت مجندو الخدمة الوطنية البديلة خالل البرنامج
التدريبي إلى جانب بقية الكوادر الوطنية .فاعليتهم في خدمة مسيرة التنمية
ومواجهة مختلف التحديات والتعامل مع قضايا األمن الغذائي باعتباره قطاعًا
حيويًا في الدولة.
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وفـي نهايـة الزيـارة ،تقـدم وفـد هيئـة أبوظبـي للزراعـة والسلامة الغذائيـة بالشـكر
الجزيـل لكافـة العامليـن والجهـود التـي بذلـت فـي سـبيل االرتقـاء بمنظومـة األمـن
الغذائـي فـي دولـة اإلمارات العربيـة المتحدة ،وضمان اسـتدامة سالسـل اإلمداد في
كافـة الظـروف واألوقات.
كمـا تقـدم وفـد الهيئـة بالشـكر واالمتنـان إلـى المنشـآت الحيويـة الوطنيـة علـى
اسـتضافتهم لمجنـدي الخدمـة الوطنيـة البديلـة ،مؤكديـن بـأن الهيئـة سـتكون
مظلـة لـكل مـن يحتـاج إلـى دعـم سـواء كان استشـارة أو مسـاعدة تتعلق بتحسـين
وتطويـر البرنامـج التدريبـي ،كمـا أثنـى الوفـد علـى الجهـود التـي يبذلهـا مجنـدو
الخدمـة الوطنيـة البديلـة فـي خدمـة الوطـن وكافـة أفـراد المجتمـع.

هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية تطور
استراتيجية البيانات واستشراف المستقبل
كشـفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن تطويرها السـتراتيجية البيانات
واستشـراف المسـتقبل حيـث تهـدف هـذه االسـتراتيجية لبنـاء منظومـة متكاملـة
تسـهم فـي إيجـاد العديد من الفـرص الجديـدة إلثراء البيانات واسـتخدامها بشـكل
مؤسسـي يخـدم منظومة دعـم واتخاذ القـرار للقطـاع الزراعي والغذائـي واالنتقال
بالبيانـات مـن المنظومـة االعتيادية إلى بيانـات منتجة وذات قيمـة اقتصادية مجدية
تعمـل علـى تعزيـز االسـتثمار وتحقيـق نمـوذج تشـاركي للبيانـات ،لمسـاعدة أفـراد
ومؤسسـات المجتمـع وتسـهيل أعمالهم.
كمـا تهـدف هـذه االسـتراتيجية إلى استشـراف الفـرص والتحديـات في كافـة أعمال
الهيئـة الداخليـة والقطاعـات الحيويـة ذات العالقـة وتحليلهـا ووضـع الخطـط
االسـتراتيجية لهـا علـى كافة المسـتويات من خالل رصـد وتحليل البيانـات والتوظيف
األمثـل للكفـاءات البشـرية والفنيـة والتقنيـة بهـدف تحقيـق إنجـازات نوعيـة لخدمـة
مصالـح إمـارة أبوظبـي.

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية  1386دورة تدريبية لعمال المزارع
في إمارة أبوظبي خالل الربع األول من العام الجاري ،شارك فيها نحو  6986عامل
مزرعة حيث تم تدريبهم على أفضل الممارسات الزراعية وعمليات الزراعة الصحيحة
لمختلف المحاصيل التي يتم زراعتها خالل الموسم الحالي.
وتتنوع أشكال الدورات التدريبية ضمن برنامج تدريب عمال المزارع الذي أعدته الهيئة
لعام  2019لتشمل زيارات حقلية للمزارع وورش تدريبية في المزارع اإلرشادية
بهدف توعية عمال المزارع بأفضل الممارسات الزراعية وطرق الزراعة الحديثة وآليات
الري السليمة واالستخدام األمثل للمياه ،باإلضافة إلى المساعدة في زيادة إنتاجية
المزارع وتحسين جودة اإلنتاج المحلي ،حيث يتضمن البرنامج  23موضوعًا تدريبيًا
متخصصًا في الري ،ورش المحاصيل ،وإنتاج التمور ،ووقاية المحاصيل ،والممارسات
الزراعية الجيدة ،وطرق العناية بالمحاصيل الحقلية .باإلضافة إلى الزراعة في البيوت
المحمية والزراعة العضوية.
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«أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية»
تغلق «مطعم ميدين» بأبوظبي.

«الزراعة والسالمة الغذائية» تجرى مسحًا لنحو
 4,8مليون نخلة لتحديد النخيل المصابة
باآلفات
أجرت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية مسحًا لنحو  4,84مليون نخلة في
حوالي  17,114مزرعة خالل الربع األول من العام الجاري ،وذلك للكشف عن أشجار
النخيل المصابة باآلفات ومكافحتها ضمن الخدمات االستباقية التي تقدمها الهيئة
لتطبيق نظم المكافحة المتكاملة آلفات النخيل على مستوى إمارة أبوظبي.
ووفقًا لعلميات المكافحة فقد تم عالج نحو  72ألف نخلة مصابة بسوسة النخيل
الحمراء في  8475مزرعة عن طريق الحقن بالمبيد والفوستوكسين ،في حين تم
رش  464,827نخلة في  11,866مزرعة بالمبيدات المناسبة لمكافحة حفار ساق
النخيل وحفار عذوق النخيل.

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية ،قرارًا باإلغالق اإلداري بحق المنشأة
الغذائية «مطعم ميدين» والتي تحمل رخصة تجارية رقم  ،CN-2106346وتقع في
منطقة مصفح بأبوظبي ،نظرًا لمخالفتها القانون رقم ( )2لسنة  2008في شأن
الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه ،وكذلك نظرًا لخطورتها على
الصحة العامة.
وأوضـح المهنـدس ثامـر راشـد القاسـمي المتحـدث الرسـمي باسـم الهيئـة أن تقريـر
الرقابـة الغذائيـة بالهيئـة أفـاد بـأن قـرار اإلغلاق اإلداري جـاء نتيجـة لتكـرار حصـول
المنشـأة علـى المخالفـات وعدم التزام مسـؤوليها ببنود المخالفات المحررة سـابقًا،
وعـدم اتخاذهـم لإلجـراءات التصحيحيـة الالزمـة ،إلـى جانـب عـدم التـزام المنشـأة
باتخـاذ اإلجـراءات التصحيحيـة وتكـرار بنـود اإلنـذارات والمخالفـات بصـورة مسـتمرة،
وعـدم التزامهـا كذلـك بالحفـاظ علـى المسـتوى الصحـي ممـا يؤثـر علـى مسـتوى
سلامة الغـذاء وصحـة المسـتهلك.
وكشـف القاسـمي عـن أبـرز األسـباب التـي أدت التخـاذ قـرار اإلغلاق اإلداري بحـق
المنشـأة والتـي تمثلـت فـي عدم التـزام المنشـأة بنظافـة المخزن وتكديـس الخضار
واألغذيـة علـى أرضيـة المخـزن ،وعدم مراعـاة المنشـأة لضوابط الحفاظ على سلامة
األغذيـة المطبوخـة حيـث رصـدت الهيئـة تخزينهـا فـي درجة حـرارة الغرفة وبشـكل
مكشـوف ،إلـى جانـب عـدم التـزام المنشـأة باتخـاذ التدابيـر الالزمـة لمكافحـة
الحشـرات ومخالفـات أخـرى تـم رصدهـا خلال زيـارة المتابعـة التـي نفذتهـا الهيئـة
صبـاح اليـوم (الثالثـاء).
وأكـد القاسـمي أن أمـر اإلغلاق اإلداري سيسـتمر طالمـا تواجدت أسـبابه حيث يمكن
السـماح بمزاولـة النشـاط مجـددًا بعـد تصويـب أوضـاع المنشـأة ،وإزالتهـا ألسـباب
المخالفـات ،مؤكـدًا أن قـرار اإلغلاق اإلداري بحـق المنشـأة سـبقه توجيـه  4مخالفـات
للمنشـأة خلال أكتوبـر ونوفمبـر العام الماضـي وفبراير وأبريـل من العـام الجاري إلى
جانـب توجيـه إنذاريـن نهائييـن فـي فبرايـر ومـارس مـن العـام الجاري.

تشغيل تجريبي لمجندي الخدمة الوطنية
البديلة في المنشآت الغذائية الحيوية
أشرفت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية على تنفيذ عدة تمارين تشغيلية
لمجندي الخدمة الوطنية البديلة في العديد من المنشآت الغذائية الحيوية بإمارتي
أبوظبي ودبي ،حيث استعرض المجندون خالل عروضهم التقديمية أهم العمليات
التشغيلية التي تدار في المنشآت الغذائية الحيوية ،بعد ذلك تم تنفيذ التمرين
التشغيلي الميداني الذي برهن على جاهزية المجندين إلدارة كافة العمليات
التشغيلية في مختلف القطاعات واألقسام بالمنشآت الغذائية الحيوية في
كافة الظروف بما في ذلك حاالت الطوارئ واألزمات .حضر التمرين وفد من الهيئة
ومسؤولي المنشآت الغذائية الحيوية المتمثلة في شركة الخليج للسكر ،شركة
العين لألغذية والمشروبات ،شركة الغرير لألغذية ،المخبز الحديث ،شركة أغذية،
شركة إيليت أجرو ،شركة موانئ دبي العالمية ،شركة المطاحن الكبرى ،مزارع العين
للدواجن ،شركة أجيليتي ،الشركة الوطنية إلنتاج وتسويق األعالف والدقيق ،موانئ
ابوظبي ،ومركز الفاية لتوزيع األعالف.

وتعمل فرق المكافحة التابعة للهيئة على إجراء صيانة شهرية للمصائد الضوئية
الجاذبة للحفارات والفرمونية والجافة الجاذبة لسوسة النخيل الحمراء والتي تعد
أخطر آفات النخيل ،حيث تم توزيع نحو  21,100مصيدة ضوئية جافة على مزارع
اإلمارة و يتم صيانتها بمعدل مرة كل شهر حيث نجحت هذه المصائد باصطياد
 161945خالل الربع األول من العام الجاري ،كما تم صيانة 24,944ألف مصيدة
فرمونية موجودة في نحو  22ألف مزرعة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك بمعدل
مرة كل شهر أيضًا وقد نجحت هذه المصائد في اصطياد نحو  266,739سوسة
خالل الربع األول من العام الجاري.
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جائــزة الهيئــة العربيــة لتربيــة النحــل ألفضــل
عســل طبيعــي
شارك فريق عمل من إدارة األبحاث والتطوير في تنظيم مسابقات
تقييم العسل السائل والعسل المتبلور وأقراص شمع العسل في
دورتها الثانية والتي تمت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثاني
للجمعية العربية لتربية النحل والمؤتمر الخامس عشــر لجمعية
النحـالين اآلسـيوية الذي عقد في مركز أبوظبي للمعارض خالل
الفترة من  3-1إبريل وذلك بالتزامن مع انطالق المنتدى العالمي
السادس لالبتكارات الزراعية .2019
حيث شارك في المسابقات منتجين من مختلف الدول العربية
واالسيوية كدولة االمارات العربية المتحدة ،المملكة العربية
السعودية ،اليمن ،الصين .وكان إجمالي عدد العينات المشاركة
 104عينة عسل باإلضافة الى  12عينة من أقراص العسل الشمعية.
تهدف المسابقة الى تشجيع النحالين في جميع أنحاء المنطقة
العربية على زيادة انتاج العسل عالي الجودة وذلك من خالل تبنى
افضل الممارسات.
تضمنت لجنة التحكيم الدكتورة /حنان عفيفي (هيئة أبوظبي
للزراعة والسالمة الغذائية -دولة االمارات العربية المتحدة) ،وكال من
أندرياك بوروفساك وناتاشا ليليك (جمعية النحالين السلوفينيين)،
وأحمد العوضه الغامدي (جمعية النحالين السعودية) .حيث
اشتملت معايير التقييم جميع خصائص الجودة الحسية باإلضافة
الى التحاليل الكيميائية والغش لعينات العسل.
وقد تم توزيع الجوائز خالل حفل الختام حيث فاز فهد عبد اهلل
الغازي الشمرى من السعودية بالمركز االول ،وسلطان خليفة
على الشامسي من االمارات بالمركز الثاني ،وسلطان عبد اهلل
فهد الشهيل من السعودية بالمركز الثالث .في حين فاز كال من
ابراهيم على محمد خلبان ،د .احمد علي حمد القحطاني وفهد
راضي حمود القنون من السعودية بالمراكز االول والثاني والثالث
على التوالي في مسابقة العسل المتبلور .كما فازت الصين بالمركز
االول والثالث لمسابقة اقراص شمع العسل فى حين فازت شركة
 My Hive Honey Tradingمن االمارات بالمركز الثاني.

فعالياتنا

وفد من الهيئة يطلع على أفضل
الممارسات المطبقة في حكومة أبوظبي

اجتماع مع فريق إدارة األسطول التابع
لــــ»تدوير»

ضمن سعي هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية لمواءمة متطلبات حكومة
أبوظبي ،قام فريق السياسات واألنظمة بزيارة لألمانة العامة للجنة العليا للتشريعات
بحضور سعادة مساعد األمين العام محمد جمعة السويدي لالطالع على أفضل
الممارسات المطبقة في األمانة والمتعلقة بالعمل التشريعي في اإلمارة ،حيث
اطلع الفريق على دليل صياغة التشريعات وخطوات تقييم األثر التشريعي والوسائل
المستحدثة في نشر التشريعات والمختبر التشريعي .وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة
الهيئة لالطالع على الممارسات وتبادل التجارب مع الجهات والهيئات ذات الخبرة في
المجال التشريعي.

استقبلت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية ،فريق إدارة أسطول المركبات
في مركز أبوظبي إلدارة النفايات «تدوير» وذلك لمناقشة أهم العمليات واإلجراءات
المتبعة في تشغيل المركبات وإجراء مقارنات معيارية بين الطرفين ،حيث تم عرض
اإلجراءات المتبعة في الهيئة في استخدام وإجراءات استالم وتسليم المركبات
ومن خالل المناقشات المصاحبة للعرض التقديمي فقد عرض فريق إدارة أسطول
المركبات في الهيئة بعض النماذج المستخدمة في تسليم المركبات للموظفين
وتم إبراز مدى فاعلية متابعة المركبات من خالل أفضل األساليب المتبعة في الهيئة
وعلى سبيل المثال استخدام التقارير اليومية والشهرية باإلضافة إلى استخدام
التقنية الحديثة من مثل برنامج اإلرفنتو ،وتم التنويه على مدى االلتزام الذي يبديه
موظفي الهيئة في جميع اإلجراءات.

اليوم العالمي للطب البيطري

خلوة الستشراف المستقبل االستراتيجي
للسالمة والصحة المهنية
شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بخلوة استشراف المستقبل
االستراتيجي للسالمة والصحة المهنية إلمارة أبوظبي وبالتنسيق مع مركز أوشاد
حيث تمحورت الخلوة حول استراتيجية السالمة والصحة المهنية إلمارة أبوظبي
 2020 – 2016وأهم اإلنجازات ،ومراجعة التحليل الرباعي واألولويات واألهداف
االستراتيجية والمبادرات والمشاريع المقترحة والتطلعات المستقبلية لتفعيل اإلطار
التشريعي لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية.

اجتماع مع «أبوظبي للمتابعة والتحكم»
بشأن تطبيق الرقابة المرئية على المنشآت
الغذائية
مشاركة موظفي هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في فعاليات االحتفال
باليوم العالمي للطب البيطري والذي تنظمه جمعية اإلمارات البيطرية ،وتقام
الفعالية هذا العام تحت شعار أهمية التطعيم وقيمه.

زيارة للجنة العليا للتشريعات

عقــد فريــق مــن هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة اجتماعــً تنســيقيًا مــع
مركــز أبوظبــي للمتابعــة والتحكــم لمناقشــة وبحــث آليــة تطبيــق الرقابــة المرئيــة
علــى المنشــآت والــذي يعنــى بالرقابــة المرئيــة باســتخدام الكاميــرات فــي المنشــآت
الغذائيــة والزراعيــة والحيوانيــة وبحــث ســبل التعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة
وضمــان توافــق المتطلبــات .وجــرى خــال االجتمــاع عــرض فيديــو عــن استشــراف
المســتقبل لمنظومــة الرقابــة وأهــم المبــادرات التــي تعكــف الهيئــة علــى تطبيقهــا
خــال الســنوات القادمــة .كمــا تــم إعطــاء نبــذة عــن فكــرة نظــام االتصــال المرئــي
والمراقبــة مــن خــال اســتخدام الكاميــرات ومجســمات عاليــة التقنيــة بحيــث يتــم
تركيبهــا بالمنشــآت ووصلهــا بالهيئــة لتمكيــن المفتشــين مــن مراقبــة األنشــطة
المزاولــة فيهــا مــن غرفــة عمليــات مجهــزة بالكامــل بهــدف التحقــق مــن تطبيقهــا
الشــتراطات الســامة الغذائيــة دون الحاجــة لزيارتهــا ،وفــي نهايــة االجتمــاع تــم
االتفــاق علــى تشــكيل فريــق عمــل مــن الجهتيــن بهــدف عمــل دراســة شــاملة
لنظــام الرقابــة المرئيــة)

ورشة معرفية لنقل التجارب المتميزة في
مجال االبتكار المؤسسي

ضمن سعي هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية لموائمة متطلبات حكومة
أبوظبي .فقد قام فريق قطاع السياسات واألنظمة بزيارة لألمانة العامة للجنة
العليا للتشريعات بحضور سعادة مساعد األمين العام محمد جمعة السويدي
لالطالع على أفضل الممارسات المطبقة في األمانة والمتعلقة بالعمل التشريعي
في اإلمارة ،حيث تم االطالع على دليل صياغة التشريعات وخطوات تقييم األثر
التشريعي والوسائل المستحدثة في نشر التشريعات والمختبر التشريعي .وتأتي
هذه الزيارة ضمن خطة فريق قطاع السياسات واألنظمة لالطالع على الممارسات
وتبادل التجارب مع الجهات والهيئات ذات الخبرة في المجال التشريعي.

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية ورشة معرفية لنقل التجارب
المتميزة في مجال االبتكار المؤسسي .قدمها الدكتور محمود الحادر الحاصل
على وسام رئيس المجلس التنفيذي للموظف المبتكر ضمن جائزة أبوظبي لألداء
الحكومي المتميز لعام  ، 2018وركزت الورشة على شرح عام لالبتكار على المستوي
العالمي ،ومفاهيم االبداع واالبتكار ،ونماذج في االبتكار ،دور استراتيجية االبداع
واالبتكار المؤسسي ،تجربة الموظف المبتكر

فعالياتنا

المشاركة في فعالية «التصميم المجتمعي
لجودة الحياة»

ملتقى العين السكاني للقطاع الشمالي

معالي عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة ومعالي الدكتور ثاني الزيودي
وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع
خالل زيارتهم لمنصة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية المشاركة في فعالية
«التصميم المجتمعي لجودة الحياة» واطالعهم على تجربة الهيئة في إعداد األطلس
المصور للحصص الغذائية.

مشاركة هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية في ملتقى العين السكاني للقطاع
الشمالي والذي تنظمه بلدية مدينة العين في منطقة الهير لتلقي مالحظات ومقترحات
السكان ومناقشتها مع المسؤولين ،وعلى هامش الملتقى قام سعادة الدكتور مطر
محمد النعيمي مدير عام البلدية بزيارة منصة الهيئة واطلع على خدمات الهيئة وجائزة
التميز في تربية اإلبل والمواشي.

ندوة بمناسبة اليوم العالمي للسالمة
والصحة المهنية

المشاركة في فعالية «التصميم المجتمعي
لجودة الحياة»

عقدت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بالتزامن مع اليوم العالمي للسالمة
والصحة المهنية والذي يوافق  28إبريل من كل عام ،وبمناسبة مرور  100عام على
تبني تطبيق نظم إدارة السالمة والصحة المهنية ،ندوة تثقيفية بهدف تفعيل
إدارة الحوادث والمخاطر في مكان العمل ،من خالل حرص الهيئة على نشر ثقافة
السالمة والصحة المهنية في أماكن العمل.

ورشة عمل حول تطبيق األلية رقم ()5
للمنشآت المتوسطة ومنخفضة الخطورة
تم عقد ورشة عمل حول تطبيق األلية رقم ( )5للمنشآت المتوسطة ومنخفضة
الخطورة استنادا إلى اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية
حيث تهدف األلية لتوفير متطلبات تشريعية مطابقة ومحدثة بشكل مستمر
تتواءم مع المتطلبات التشريعية الحكومية األخرى وتوفير ممارسين متخصصين
في مجال السالمة والصحة المهنية في كيانات القطاعات المعنية وتعزيز الوعي
وبناء ثقافة السالمة والصحة المهنية ضمن القطاع بالتنسيق مع أوشاد.

معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع خالل زيارتها لمنصة هيئة أبوظبي
للزراعة والسالمة الغذائية المشاركة في فعالية «التصميم المجتمعي لجودة الحياة»
واطالعها على تجربة الهيئة في إعداد األطلس المصور للحصص الغذائية.

زاوية االبتكار

ابتكار قد يحول أفكارك
خولــة المرزوقــي إماراتيــة توظــف مخلفات النخيل كوســط
زراعي مســتدام فــي الزراعــة المائية
اسـتضاف المسـرح المفتـوح للمنتـدى العالمـي لالبتـكارات الزراعيـة المواطنـة خولـة
المرزوقـي طالبـة الدراسـات العليا فـي جامعة اإلمـارات العربية المتحدة السـتعراض
مشـروعها العلمـي « اسـتخدام مخلفـات النخيـل كعناصـر أساسـية فـي الزراعـة
المائيـة» ،الـذي تهـدف مـن خاللـه لقيـاس قابليـة الزراعـة فـي مخلفـات النخيـل
واسـتخدامها كوسـط زراعـي بديـل فـي الزراعـة بـدون تربـة و مقارنتـه باألوسـاط
األخـرى كالصـوف الصخـري ونشـارة جـوز الهنـد ،وتعظيـم الفائـدة مـن مخلفـات
النخيـل واسـتغاللها فـي صناعـة أوسـاط زراعيـة تمكـن المزارعيـن مـن جعـل الزراعـة
بـدون تربـة أكثـر اسـتدامة و صديقـة للبيئـة ،وتحقيـق مصـدر دخـل إضافـي لهم من
خلال اسـتخدام مخلفـات النخيـل فـي زيـادة اإلنتـاج الزراعـي ،بد ً
ال عـن التخلـص منها
ومـا يسـببه ذلـك مـن مخاطـر كبيـرة علـى البيئـة واألمـن الحيـوي.
وكشـفت نتائـج البحـث الـذي أعدتـه المرزوقـي أن معـدل الحموضـة والموصليـة
الكهربائيـة فـي مخلفـات النخيـل جيـدة ويمكـن الزراعـة فيهـا وحصلـت مـن خلال
تجاربهـا علـى نسـبة إنبـات جيدة لبـذور محصـول الخس فـي مخلفات النخيـل ،وكان

المحصـول ذو وزن رطـب جيـد جدا مقارنة باألوسـاط األخرى و نسـبة المادة
الخضـراء (الكلوروفيـل) أعلـى مـن النسـبة الموجـودة في الخـس التي تم
زراعتـه فـي نشـارة جـوز الهنـد وكانـت المقاييـس األخـرى قريبـة جـدا مـن
األوسـاط التـي تـم مقارنتهـا فيهـا والتـي يتـم اسـتخدامها فـي الزراعـة
المائيـة حاليـا ،وتشـير النتائـج إلـى إمكانيـة اسـتبدال األوسـاط التقليديـة
بالوسـط المحلـي الجديـد بكفـاءة عاليـة ،باعتبـاره وسـطًا مبتكـرًا وعضويًا
وأكثـر اسـتدامة فـي إنتاج المحاصيـل المحلية وأقل تكلفة علـى المزارعين
إلـى جانـب كونـه مسـتخلص مـن مصـدر عضـوي وصديـق للبيئـة.
وسيسـهم هـذا البحـث بدعـم جهـود إمـارة أبوظبـي الخاصـة بالتدويـر
اآلمـن للمخلفـات الزراعية ،واالسـتفادة منها من خالل تحويلها لمشـتقات
مفيـدة للبيئـة والمجتمـع وخاصـة فـي ظـل إنتـاج آالف األطنـان سـنويًا من
مخلفـات النخيـل فـي جميـع مناطـق اإلمـارة والدولـة بشـكل عـام.

زاوية االبتكار

ابتكار آالت يمكنها النمو
والتطور
ابتكـر علمـاء آالت صغيـرة يمكنهـا اسـتهالك الغـذاء والنمـو وحتـى التطـور ،مثـل
المخلوقـات الحقيقيـة ،مـا أثـار مخـاوف مـن ثـورة التكنولوجيـا الحديثـة.
وكشـف العلمـاء أن اآلالت المبتكـرة تتقـدم في العمـر وتموت ،وهو مسـتوى معقد
«نابـض بالحيـاة» لم يسـبق لـه مثيل فـي الروبوتات.
وبهـذا الصـدد ،قـال البروفيسـور ،دان لـوه ،عالـم األحيـاء فـي جامعـة «كورنيـل» ،الذي
عمـل فـي المشـروع الثـوري ،إن اآلالت معقـدة تمامـا مثـل الكائنـات الحية البسـيطة.
واسـتطرد لـوه موضحـا« :نقـدم مفهومـا جديـدا نابضـا بالحيـاة للمـادة ،يقـوم علـى
عمليـة األيـض الصناعـي الخـاص .نحـن ال نصنـع شـيئا حيـا ،لكننـا نصنـع مـواد أكثـر
واقعيـة مـن أي وقـت مضـى».
وقـام فريـق البحـث بتطويـر روبوتـات باسـتخدام مـادة حيويـة صناعيـة ،قائمـة علـى
الحمـض النـووي .وتتميـز المـادة بخصائـص الكائنـات الحية ،بمـا في ذلك القـدرة على
التمثيـل الغذائـي وتوليـد واسـتخدام الطاقـة ،والتجميـع الذاتي.

وشـكلت المـواد آالت صغيـرة تحركـت مـن تلقـاء نفسـها ،ونمـت وتطورت
عبـر اسـتهالك المـوارد ،لتمـوت فـي نهايـة المطاف.
وأوضـح العلمـاء أن اآلالت ليسـت حيـة ،ولكنهـا تتصـرف مثـل الكائنـات
الحيـة ،ويمكـن أن تمهد الطريـق للروبوتات ذاتية االسـتدامة ،أو اآلالت ذاتية
التكاثـر.
ويمكـن أن تثيـر هـذه الخطـوة مخـاوف مـن سـيطرة الروبوتـات علـى
الكوكـب ،مـن خلال تعلـم إعـادة إنتـاج نفسـها وتطويـر ذاتهـا.
وفـي السـابق ،حـذر إيلون موسـك مـن تطـور اآلالت الذكيـة ،التـي يمكن أن
تصبـح «ديكتاتـورا خالـدا ال يمكننـا الهـروب منه».

بأقالمكم

ساللم المستقبل

بقلم :خالد علي الحوسني

ً
بدايـة ،أرحـب بالزملاء األفاضـل فـي منبـر القـراءة الـذي طالمـا كان وسيسـتمر فـي طـرح المواضيـع والمقـاالت الراميـة نحـو إثـراء الذهـون و فتـح آفاقًا
جديـدة نحـو طريـق طويـل وغايـات نسـعى إلـى تحقيقها.
كثيـرون منـا ،أو الغالبيـة العظمـى مـن يُم ّنـي األقـدار بالمسـتقبل ،ودائماً مـا نـردد مقولـة ( قضـاء وقـدر) فـي كل الظـروف واألحـوال .إن الطفـل منذ
كان فـي رحـم أمـه كتب له المسـتقبل ،كيف سـيعيش وكيف سـيموت (بعـد عمر طويل) ،فالحيـاة تبدأ ببكاء الطفـل وتنتهي بالبكاء عليـه .بالفعل،
فـإن القضـاء والقـدر سـمة إلهيـة من الخالـق عزوجل ،ولكنهـا ال ترتبط بالسـعي والتخطيط والبنـاء ،فعلى اإلنسـان أن يبني المسـتقبل الطموح وعلى
اهلل عزوجـل القـدر المحتوم.
منـذ الطفولـة تبـدأ تفاصيـل مراحـل حياتنـا مـن خلال التفكيـر بالمسـتقبل وتـزداد حـدة هـذا التفكيـر مـع وتيـرة الحيـاة المتسـارعة ،حيـث يبـدأ القلق
والتوتـر وطـرح األسـئلة التـي ال تنتهـي حـول المصير القادم ( كيـف ،متى ،أيـن ،لماذا...،الخ) ،وهنا نقـف قلي ً
ال ونقول بـأن القلق والتوتر أمـران من الممكن
اعتبارهمـا بـوادر «صحيـة» إذا صـح القـول والتعبيـر ،وكمـا يقـال بـأن المشـوار يبـدأ بخطوة أولـى تتبعهـا ألف خطـوة وخطوة في مسـيرة حياة اإلنسـان
ومسـتقبله ،وهنـا نسـتذكر بيتاً مـن الشـعر  « :مـن اليحـب صعـود الجبال...يعيش أبـد الدهر بيـن الحفر» .
إن التكويـن اإللهـي جعـل لكافـة الخلـق طموحـا تختلـف موازينـه مـع مـرور العصـور واألجيـال باإلضافـة إلـى تعـدد الثقافـات وغيرهـا مـن الصفـات
الدنيويـة التـي نشـأنا عليهـا ،وتعـد كلمـة الطمـوح صغيـرة جـدًا مقارنـة بمـا تحملـه مـن معانـي عظيمـة فـي محتوياتهـا وأسـرارها واألمنيـات التـي
اليمكـن حصرهـا علـى اإلطلاق « .األولييـن» قالـوا( :اللـي يطالـع فـوق تنكسـر رقبتـه) ،بالمناسـبة ،الموضـوع هـو ليـس عزيـزي القـارئ بأنـك مـع أو ضـد
هـذه المقولـه! ولكـن األهـم هـو أن تبـدأ مـن اآلن فـي رسـم الطريـق الصحيـح وسلالم المسـتقبل ،وأن تكـون علـى يقيـن بـأن كل مـا تزرعـه اليـوم
سـتجني ثمـاره غـدًا .أكتـب أهدافـك ،جـدول أمنياتك ،كن على قناعة بأن المسـتحيل سـيتحقق والواقع سيرسـم أحالمـك التي طالمـا تمنيتها ،فقط
اختـر لنفسـك السلالم الصحيحـة التـي سـتوصلك إلـى تحقيـق تلـك األمنيـات واألحلام ،ولكن تذكـر دائمًا بـأن الطمـوح الكبير سـيثقل كاهلـك كثيرًا،
فالتاجـر يتعـب أقـل ممـا يتعـب الحمـال ،وصاحـب المصنـع يتحمـل المشـاق أقـل ممـا يتحملـه العامل .لذا ،أسـأل نفسـك ( هـل أنا مسـتعد؟) فيجب
أن تبنـي السلالم بمـا تسـتطيع تحملـه .باإلضافـة الـى ذلك فإن هنـاك العديد من األمثلـة اإليجابية والشـخصيات فـي مجتمع دولة اإلمـارات يحتذى
بهـا فـي بنـاء سلالم المسـتقبل ،وهـي التـي جعلـت مـن الحلم حقيقـة ،وخيـر مثال نبنـي عليـه حاضرنا ومسـتقبلنا هـو المغفور لـه بـإذن اهلل تعالى
الشـيخ زايـد بـن سـلطان آل نهيـان ،عندمـا اسـتطاع أن يديـر عجلـة البنـاء فـي الصحـارى ،فمـن كان يتصـور أن اتحـادا عربيـا في عمـق الصحـراء يمكن أن
وحد سـبع إمـارات ،وكان هـذا اإلنجـاز فكرة ولـدت أساسـا في رأس
يتأسـس ،لكـن الحلـم تحقـق عبـر دولـة اإلمـارات حيـن انتظمـت فـي عقد اتحـادي َ
المغفـور لـه الشـيخ زايـد بـن سـلطان عندما تسـلم مقاليد البالد ،حيث قبـل التحدي ووضـع أهدافه الى أن تحقـق الحلم وأصبح حقيقـة .كما أن رؤية
وحكمـة صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بن راشـد آل مكتـوم في بناء اإلنسـان وزرع الطاقة اإليجابيـة لكافة أفـراد المجتمع هي بحد ذاتها رسـاله لمن
يهمـه األمـر بـأن بنـاء المسـتقبل يحتـاج الى تفاؤل وجهـد وتحدي الصعـاب ،فعندما قال سـموه بأن «المـاء اليمكـن أن تعترضه صخرة» هـي بحد ذاتها
حكمـة يمكـن إطالقهـا لبـث الطاقـة االيجابيـة ،ومحاربة السـلبية في شـخصيات البعض .وأفضل حكمة أطلقها سـموه في سـباق التميـز واالنتصار
للمسـتقبل هـي « أكبـر مخاطـرة أال تخاطـر» حيـث أن الخوف والتـردد يقتالن االبـداع واالنطالق نحـو القمة ،فمن يريـد الوصول ألهدافه عليـه أن يجازف
ويخاطـر كـي يحققهـا ،ومـن ال يخاطـر سـيبقى يـراوح مكانـه ،وسـيتجاوزه اآلخـرون ،ولذلـك ضـرب سـموه أمثلـة كثيرة فـي كتابـه «ومضات مـن فكر»
فـي كيفيـة اقدامـه ومخاطرتـه فـي تنفيـذ العديـد مـن المشـاريع الضخمـة التـي كان معظـم االستشـاريين يـرون أن فـي تنفيذهـا مخاطـرة ،فقال
سـموه للمتردديـن  »:إن أكبـر مخاطـرة أال تخاطر».
وقبـل الختـام ،دعونـا نتفـق جميعاً بـأن المسـتقبل هو كل شـيء منتظـر حدوثـه ،فإما مسـتقبل مجهول يأتي بدون سـابق إنـذار وهو غيـر معلوم ،أو
مسـتقبل مـدروس ومخطـط وبانتظـار حدوثه في الفتـرة القادمة.
ً
متفائلا ليـس متشـائمًا ،قويـا ليـس
لـذا ،يجـب أن نكـون علـى يقيـن دائماً بـأن خالـق الكـون ال يأتـي إال بـكل خيـر ،فكـن حامـدًا وشـاكرًا هلل عزوجـل،
ضعيفاً .اصنـع طريقـك بنفسـك دون ضغـوط اآلخريـن.
دمتم بخير وسعادة وتفاؤل.
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االبتكار في مبادئ االبتكار

إعداد /عائشة محمد المقبالي

ومتابعـة لمبـادئ االبتـكار فقـد تناولنـا مبـدأ البسـاطة والتبسـيط ،والفهـم الصحيـح لالبتـكار ،وعرّ جنـا على مبـدأ االعتقـاد واليقيـن بقدراتنا علـى ابتكار
الجديـد وإيجـاد الحلـول ،وااليمـان بالوفـرة الكامنـة فـي قدراتنـا على التفكيـر والتحليـل والتركيز واالسـتنتاج والخروج باألفـكار غير المسـبوقة ومن ثم
اسـتثمارها ،وأمـا اليـوم فمحـور نقاشـنا هـو الحاجة الى االبتـكار او الحاجـة لمـا وراء االبتكار.
هـذا وقـد صـار مثلا القـول (ان الحاجـة أم االختـراع) ،أم تلـد وحدهـا ولكنهـا ال تربّـي وحدهـا فلا بـد مـن وجـود األب ويـا حبـذا وجـود األخـوة والبيئـة
والمسـكن والملبـس والـى غيـر ذلـك مـن حاجـات وأساسـيات الوجـود وطـول البقـاء ،مولودنـا المتجـدد هـو ابتـكارات واختراعـات وأفـكار وخدمـات ال
حصـر لهـا ،وسـوف يتمحـور مقالنـا اليـوم حـول (هـذا المولـود) مـع مبـدأ الحاجـة بشـيء مـن التفصيـل المقـل وغيـر المخـل.
ولنتفـق فـي البدايـة علـى أن الحاجـة دافـع صلـب وحافـز قوي للبحث عن سـد هذه الحاجة بأي شـكل أو كم أو نـوع ،وتعتمد جودة المخرج في سـد
الحاجـة علـى القـدرة علـى توليف األشـياء للخروج بأفضل قيمة لسـد هـذه الحاجة على األقـل من وجهة نظـر المبتكر (الباحث عن سـد الحاجة).
ولدينـا اآلن حاجـة لتعريـف ُقـوى ومعززات الحاجة بشـكل عـام ،فنجد مثال عمق الحاجـة ومنفعتها وارتباطهـا باألهداف وكونها أساسـية او كمالية،
باإلضافـة الـى إدارة وإرادة المحتـاج وقدراتـه ومهاراتـه ،والبيئـة المحيطـة وكافـة المؤثـرات الخارجيـة والداخليـة تجعـل للحاجة مسـتوى معيـن ،والى
غيـر ذلـك مـن المعـززات سـواء فـي الحاجـة نفسـها او فـي المحتـاج او فـي البيئـة المحيطـة والتـي تؤثـر بشـكل مباشـر فـي تحديـد مسـتوى لهـذه
الحاجـة وبالتالـي كلمـا زاد هـذا المسـتوى فـي االرتفـاع والقـوة زاد مسـتوى التأمـل والبحـث والتشـبث بـأي حـل أو منفـذ لخفـض هـذا المسـتوى مـن
مسـتوى من مسـتوياته.
الحاجـة بـل وزاد التصميـم وتحمـل العنـاء والتكاليـف فـي سـبيل تحقيـق الرضـا مـن االحتيـاج فـي أي
ً
وتعودنـا فـي الومضـات السـابقة علـى ضـرب األمثلـة التـي تعـزز المبـدأ محـور المقـال ٌ
كل فـي مقامـه ،ومثلنـا اليـوم فـي مبـدأ الحاجـة وعمقهـا هو
حاجـة االنسـان الـى المـاء عبـر وجـوده علـى هـذه االرض ،ورجوعاً الـى قـوى ومعـززات الحاجـة فـي المقـال أعلاه ،فنرى انهـا حاجـة عميقة وأساسـية
وتقريـر مصيـر بـدون خلاف ،وعلاوة علـى ذلـك فقـد تمـرّ س االنسـان بالفطـرة وغريـزة حـب البقـاء برفع مسـتوى هـذه الحاجـة الـى اعلى المسـتويات
وبالتالـي دفعتـه الـى ابتكار أفضل االسـاليب لسـد حاجاته من الماء وخفض مسـتوى شـعور النقص ورفع مسـتوى الشـعور بالرضـى والراحة وتحقيق
األهـداف مـن إيجـاد الماء وحفظـه وتدبيـره واالسـتفادة منه.
فقـد ركـض الراكضـون بحثـا عـن مـاء فـي الصحـراء ،ولهـث الكثيـر بل وخسـروا أغلـى مـا يملكون مـن اجل االبتـكار فـي الحصول علـى المـاء ،ومنهم
محـاوالت  -فشـل منهـا الكثيـر  -للحصـول على المـاء ،وتتجلـى تراكمـات االبتكار في سـد
مـن خسـر حتـى حياتـه وحيـاة مـن يحـب وأبـاد أقواماً في
ٍ
الحاجـة الـى المـاء فـي صـو ٍر عـدة مثـل :حفـر اآلبـار وإجـراء األنهـار وبنـاء السـدود وابتـكار التمديـدات الحديثـة وتقنيـات معالجـة الميـاه وتحليتهـا الـى
تقنيـات اسـتخراجه مـن تحـت األرض واذابـة الثلـوج الـى تكثيـف الفضاء واالسـتمطار والى ما ال يمكـن حصره من االبتـكارات في مجال سـد الحاجة عن
نقـص المـاء او عـدم توفـره ورفع مسـتوى الرضـى واالرتياح.
مقابـل أيضـا ،هنـاك حاجـة ال تقـل إلحاحاً وال تقـل بمسـتوى عمقهـا وأساسـيتها وارتباطهـا بأهـداف مصيرية وهـي حاجة االنسـان لكبح
وفـي سـياق
ٍ
جمـاح الحاجـة نفسـها إذا زادت عـن حـد النفـع واالسـتغالل ،والتاريـخ الماضـي والحاضـر يدلـل علـى قصـص كثيـرة وأحـداث خطيـرة تصـور االبتـكار
عـال مـن الرضـى بـدا يظهـر تف ُلت األمـر من تحـت السـيطرة سـواء السـيطرة على
فـي الحصـول علـى سـد الحاجـة مـن المـاء .وعنـد حصـول مسـتوى
ٍ
اسـتخدام المـاء او علـى مجـرى المـاء واسـتثمار جريانـه وتدفقـه ،فينقلب األمر رسـ ُا على عقـب ويبدأ االنسـان بالتفكيـر واالبتكار لتدارك الموقف وسـد
الحاجـة الـى الصمـود والتصـرف الجيـد والملاذ اآلمـن مـن الماء نفسـه الـذي كان حاجـة فيما مضـى ،ولعل من أشـهر هـذه القصص قصة سـد مأرب
فـي اليمـن الزمـن الماضي.
ونـدرك هنـا ان الحاجـة هـي ليـس المـاء بحـد ذاته ،ان الحاجـة هي البقاء علـى قيد الحياة مع مسـتوى معيـن من الرفاهيـة او جودة الحياة واسـتدامة
البقـاء ألجيـال أخـرى ،ونؤكـد كذلـك ان االبتـكار ليـس بحاجـة وال يعتبر هدف بحـد ذاته ،بـل الغاية من االبتكار هو رفع مسـتوى سـد الحاجـات وتحقيق
مسـتويات أعلـى مـن الرضى والسـعادة والقيمة المضافـة للوجود وما بعـد الوجود
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تســع اســتراتيجيات تجعلــك متميزا
فــي األداء  -الجــزء األول

إعداد نشيه عبد الصفي النعيمي

بينما كنت أتصفح المواقع اإللكترونية للبحث عن مواضيع جديدة يمكنني االستفادة منها في تطوير الذات أعجبتني مقالة تم نشرها من قبل
معهد للدراسات -واشنطن (( www.siironline.orgوأحببت أن أشارككم فيها حيث يتحدث الكاتب فيها عن اآلليات أو الطرق أو (االستراتيجيات)
التي نستطيع اتباعها لكي نتميز في األداء
 .1االستراتيجية األولى :المبادرة
يعتبرهـا الشـخص العـادي آخـر االسـتراتيجيات التـي يجـب أن يتبناهـا ،بينمـا يعتبرهـا الشـخص المتميـز أول االسـتراتيجيات .وهـي تتلخص فـي المبادرة
بعمـل معيـن بأسـلوب أكثر كفـاءة وأسـرع تميزًا.
تحتـل المبـادرة المركـز األول مـن االسـتراتيجيات ،فهـي أول مـا يراقبـه المحيطـون بـك حيـن تلتحـق بهـم ،حيـث تكـون محـط أنظـار الجميـع ليـروا
طموحاتـك.
إن المبادرة ال يتم تعلمها في المدرسة وإنما في بيئة العمل ويحدث ذلك ببطء ومشقة ومن مميزاتها:
• •البحث عن مسؤوليات إضافية تتجاوز المتوقع في التوصيف الوظيفي.
• •مباشرة أعمال إضافية لصالح الزمالء أو المجموعة.
• •التمسك بإصرار بفكرة أو مشروع واالستمرار في ذلك حتى يتحقق النجاح.
• •قبول بعض المخاطر الشخصية بتولي مسؤوليات جديدة.
 .2االستراتيجية الثانية :شبكات العالقات ()networking
يظـن الشـخص العـادي أن شـبكة العالقـات تضـم أولئـك الذيـن يبقونـه علـى علـم بآخـر النـكات أو الشـائعات أو األخبـار التافهـة المنتشـرة فـي
المؤسسـة .أمـا الشـخص المتميـز فيسـأل نفسـه اآلتـي:
إذا كنت أعرف حجم المعلومات التي تعلمتها وفهمتها ،فهل أعرف حجم ما أجهل؟
الحقيقـة هـي أن الموظفيـن والمؤسسـات يعانـون مـن مشـكلة قصـور أو نقـص المعرفـة .فهنـاك الكثيـر ممـا يحتاجون لمعرفتـه ليتمـوا أعمالهم
بشـكل جيـد .وفـي هـذه الحـاالت ال بديـل عـن شـبكات المعـارف .وهـي الوسـيلة التي يلجـأ إليهـا المتميـزون للتغلـب على نقـص معارفهم.
إن العيب ليس في الموظفين ،بل في التنظيم اإلداري الذي يطلب منهم من المعارف أكثر مما يعطيهم منها.
هـل تعلـم عزيـزي القـارئ أن الخبـراء يقـدرون أن حجـم المعلومـات والمعرفـة التي أنتجت فـي القرن العشـرين وحده تفـوق بكثير ما أنتج خلال تاريخ
اإلنسـانية السـابق كلـه .وبينمـا يحتـاج العاملـون األذكيـاء كثيـرًا من هـذه المعلومـات ليصبحوا أكثـر إنتاجية فـي أعمالهـم ،ال يتمكن حتـى أفضلهم
من اسـتيعابها كلهـا بمفرده.
مثـال :وكالـة اإلعلان التـي نجحـت فـي السـبعينات باسـتخدام التلفـاز واإلذاعـة والمطبوعـات ،تفشـل فـي التسـعينات إذا لـم تسـتعن بخبـراء فـي
(اإلنترنـت)
 .3االستراتيجية الثالثة :إدارة الذات
يعتقـد الشـخص العـادي أن إدارة الـذات هـي إدارة الوقـت التـي تسـمح له بتقسـيم المهـام المطلوبة منه علـى كمية الوقـت المتاحة له .أمـا المتميز
فلديـه رؤيـة مختلفـة تماماً .فهـو ما يزال يجـد الوقت الكافـي ألداء مزيد مـن المهـام والمبادرات.
نتيجـة للتغيـرات التـي طـرأت علـى التنظيـم اإلداري الهرمـي ،ونتيجـة للطفـرات التقنية التي سـمحت للعامليـن بحرية أكثـر .ولتغييرات أسـاليب الحياة
بشـكل تطلـب مرونـة جـداول العمـل .ولتغيـر طبيعـة العمـل نفسـه ،ضعفـت خطـوط اإلدارة والرقابـة التقليديـة علـى الجماعـة ،ممـا حتـم على كل
الموظفيـن تطويـر قدراتهـم علـى إدارة ذواتهـم ،ولكـي تتمكـن مـن إدارة ذاتـك جيدًا ،عليـك باآلتي:
 .1أن تعرف نفسك جيدًا.
 .2أن تتعرف على نوع العمل الذي تتقنه وترغب في تنفيذه.
 .3أن تسيطر على مسار مستقبلك الوظيفي بوضع خطة تربط بها نفسك إلى العمل الذي تؤديه مع ربطه بالتالي بربحية المؤسسة.
 .4أن تخطط للمشروع بالكامل.
 .5أن تجدول وقتك بوضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع.
 .6أن تتابع مدى تقدمك في التنفيذ.
 .7أن تختزن وتسترجع المعلومات الهامة لإلفادة منها.
 .8أن تستطلع المشكالت قبل حدوثها.
 .9أن تضع خطة بديلة تنفذها عند فشل الخطة المبدئية.
 .10أن تعلم من يهمهم األمر (العمالء ،الرؤساء ،الزمالء) بمدى تقدمك في عملك وبما تحققه من نتائج.
تقـوم اسـتراتيجية التفـوق فـي إدارة الـذات علـى تقويم العمل المعروض علي .والشـخص الذي سـأعمل تحت إمرتـه .وأفكر في مهمتـي التالية قبل
انتهـاء الحاليـة بوقـت طويـل .وأنظر لألعمـال الصغيرة التي أقـوم بتنفيذها كلبنات فـي بناء أكبر.
وال تتحقـق إدارة الـذات عـن طريـق برنامـج تدريبي وهمي ،بل تنتج عن معرفتك لنفسـك ،وتحديد مـا يصلح لك .وعند اكتمال تنفيـذك لهذه المفاهيم،
تخـف قبضـة اإلدارة في متابعتك ،وتمتلك القدرة على السـيطرة علـى مقاليد حياتك العملية

م ِّرن عقلك

حرك عود ثقاب واحد لتصبح
ّ
المعادلة الرياضية صحيحة

ما هو الرقم المناسب؟

أين المنزل
المختلف؟

أي كوب سيمتلئ أو ً
ال بالقهوة؟

سؤال العدد

لديك  300كيس قمح عليك أن
توصل منها  83كيسا إلى المنزل
علمًا بانه:
-1المنزل يبعد عنك  100كلم
-2لديك جمل يمكنه حمل 100
كيس كحد اقصى
-3الجمل يأكل كيسا كل  1كلم
إذا كان محمال بكيس أو أكثر وال
يتناول شيئا إذا كان بدون حمل

قطاع وإنجاز

التحول الرقمي لخدمة صرف األعالف
تسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية لتلبية تطلعات المستفيدين من برنامج دعم األعالف وتحقيق أهداف
الحكومة للمحافظة على قطاع زراعي مستدام ،وتطوير وتحسين خدماتها لتلبية توقعات المتعاملين وإسعادهم من
خالل مراكز توزيع األعالف المنتشرة بمختلف مناطق إمارة أبوظبي.
ووفرت الهيئة 16مركز توزيع لألعالف على مستوى الدولة تتمركز في مناطق يسهل على المستفيد الوصول إليها ،وتم
العمل على تحويل عملية شراء األعالف لتصبح إلكترونيا سواء من خالل الموقع اإللكتروني للهيئة أو التطبيق الخاص بالهواتف
الذكية ،ورغم حجم شريحة المستفيدين من برنامج دعم األعالف من مربي الثروة الحيوانية ،عملت الهيئة على وضع العديد
من المحفزات للمستفيدين لتشجيعهم على التحول الرقمي لالرتقاء بتقديم الخدمة وللتسهيل على المستفيدين ،ومن
تلك المحفزات وضع أصناف مرغوبة بنظام البيع اإللكتروني ،وتدريب المستفيدين على استخدام التطبيقات الذكية وتقديم
الدعم لهم ،وتوعية المستفيدين بجدوى استخدام التطبيقات الذكية لتقليل الوقت والجهد عليهم من خالل الزيارات
واللقاءات المفتوحة معهم ،وبفضل الجهود المستمرة للهيئة أصبحت خدمة توزيع األعالف من خالل القنوات الرقمية من
أكثر الخدمات رواجا على مستوى الهيئة حيث بلغت نسبة التحول الرقمي  ،98%مع اإلبقاء على تقديم الخدمة في المراكز
للمراجعين من كبار المواطنين و أصحاب الهمم ،حيث يعمل موظفو خدمة المتعاملين في مراكز توزيع األعالف على
خدمتهم و توعيتهم بأهمية استخدام التطبيق اإللكتروني لتقليل الجهد وعناء الوصول إلى المركز بما يلبي تطلعاتهم.

اقتصاد المعرفة

إجراءات فعالة لترشيد استهالك الوقود

عبداهلل عصام الحمد
إداري خدمات مساندة
تعتبـر خدمـة المركبـات مـن الخدمـات اللوجسـتية الداعمـة والتـي يقـوم مـن
خاللهـا فريـق الخدمات المسـاندة بـإدارة المرافـق والخدمات في الهيئـة بتوفير
خدمـة المركبـات لدعـم قطاعات المؤسسـة ،ومـن منطلق الحـرص على توفير
الخدمـة لتحقيـق الهـدف الحكومي للمؤسسـة والمرتبط بخطة إمـارة أبوظبي
مـن حيـث توفيـر الغـذاء واالسـتدامة بــه إذ تولـي إدارة المرافـق والخدمـات
أولويـة قصـوى فـي توفيـر المركبـات ومـن خلال فريـق عمـل يقـوم علـى إعداد
الدراسـات والبحـوث ذات الصلـة
ومـن خلال االسـتراتيجيات وإدارة التغييـر فلا يخفـى علـى أحـد أنـه ومـن خلال
األعـوام السـابقة تـم التغييـر علـى أنـواع وأصنـاف المركبـات بـل تـم العمـل
علـى تغيـر فـي أنطقـة العمـل المرتبطـة بعقـود اسـتئجار المركبـات والمعدات
واسـتيعابًا منـا بضـرورة دراسـة الوضـع الحالـي والسـابق والنظـر للمسـتقبل مـن
زاويـة االستشـراف فقـد تـم إعـداد العديـد مـن الدراسـات.
أولـت إدارة المرافـق والخدمـات المسـؤولية بمحمل الجد وبالرجوع إلى الترشـيد
إلـى الموازنـات وتخفيضهـا بمـا يفـوق الــ  %40فقـد تـم إعـداد أنطقـة عمـل
جديـدة حيـث تـم االطالع فـي البداية علـى أهمية عـدم تأثر الخدمـة وتقديمها
بالشـكل المرجـو وبالجـودة المطلوبـة والتـي ستسـهم فـي نهايـة المطـاف
بتحقيـق رؤيـة الجهـاز وتحقيقاً لخطتـه االسـتراتيجية والداعمـة للعمليـات
واألعمـال الرئيسـية للخدمـات المقدمـة للمجتمـع ،ومـن هنـا بـدأت الدراسـات
حـول تغييـر فـي أصنـاف بعـض المركبـات والتأكيـد علـى اسـتغالل الممكنـات
المؤسسـية المعنيـة بالمركبـات بالشـكل األمثـل واسـتغاللها بصـورة مثاليـة
ومـن أهـم النتائـج التـي تحققـت مـن خلال عمل فريـق العمـل فـي اإلدارة فقد
بـرزت الوفـرة مـن حيـث الترشـيد فـي الموازنـات الخاصـة باسـتئجار المركبـات
الخفيفـة والمعـدات الثقيلـة باإلضافـة إلى الترشـيد فـي اسـتهالك الوقود ومن
خلال الجـدول أدنـاه يبـرز جلياً الترشـيد الـذي تحقـق علـى مسـتوى صرفيـات
المحروقـات حيـث أنـه وبالرغـم مـن ارتفـاع التكلفـة الشـهرية وتذبـذب األسـعار
بينـه المرتفعـة تـارة وأخـرى والمنخفضـة أحياناً فقـد قمنـا بوضـع تحليـل يثبـت
مـدى النجـاح الـذي تحقـق فـي تخفيـض كميـة الوقـود المسـتهلكة.
الجدول أدناه يبرز صرفيات المحروقات باللتر للربع األول لألعوام المحددة:

وبالرجـوع إلـى التحليـل أعلاه فإنـه يبـرز جلياً مـدى التخفيـض الـذي أسـدلت عنه
اإلجـراءات التـي تـم اتخاذهـا حيـث أنـه وبوجـه عـام يعتبـر العـام 2016م هـو مـا
قبـل التحديـث أو التعديـل الفعلـي بـل كانت فترتـه تزخـر بالدراسـات التحضيرية
للوصـول لنتائـج اليـوم مـن العـام 2019م إذ تظهـر نتائـج الدراسـة بأنـه تـم
تخفيـض اسـتهالك الوقـود إلـى أقـل مـن النصـف عمـا كانـت عليـه فـي العـام
2016م.
ومـن أهـم اإلجـراءات التـي تـم اتخاذهـا والعمـل عليهـا مـن قبـل فريقنـا المميز
فـي قسـم الخدمـات المسـاندة بـإدارة المرافـق والخدمـات مـا يلي:
•إعـداد خطـة عمـل ودراسـات مبدئيـة لتكلفـة العقـد السـابق وأوجـه
•
االرتفـاع فـي الكلفـة.
•النقاش مع أصحاب العالقة.
•
•التأكـد علـى اسـتئجار المركبات التي تعتبر مناسـبة لطبيعـة العمل والتي
•
تؤدي المهمة بالشـكل المطلوب.
•إعداد نطاق عمل المركبات والمعدات والتحسين عليه وعالج الثغرات.
•
•تحديـد المواصفـات المطلوبـة وإضافـة المركبات التي ال تسـتهلك وقودًا
•
مرتفعًا.
•التحديث المستمر على متابعة السقف المالي لكل مركبة.
•
•متابعة حركة المركبات بما يضمن استغاللها بالشكل األمثل.
•
•إجراءات أخرى مبنية على دراسات وتحاليل من واقع العمل.
•
وفـي نهايـة هـذا التحليـل البـد التنويـه بـأن قسـم الخدمـات المسـاندة وفريـق
العمـل بـإدارة المرافـق والخدمـات يقـوم بالتنسـيق الدائـم وبمتابعـة إجـراء
الدراسـات ذات العالقـة للترشـيد باسـتهالك الوقـود وخدمـة اسـتئجار المركبات
لضمـان تقديـم الخدمـات بالشـكل األمثل مـع الحفاظ علـى المال العـام وإدارة
الموازنـات بشـكل مثالـي كجهـة يحتـذى بهـا علـى مسـتوى إمـارة أبوظبـي.

اقتصاد المعرفة

االحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام المبيدات الزراعية
تعتبـر المبيـدات الزراعيـة مـن المـواد التـي تشـكل خطـرًا علـى صحـة اإلنسـان والبيئـة فـي حـال االسـتخدام الخاطـئ لهـا
والتـي قـد تؤثـر علـى سلامة وجـودة المنتجـات الزراعية فـي المزرعة ،لذلـك يعد االسـتخدام األمثل والسـليم لتلـك المواد
مـن أهـم المقومـات للحفـاظ علـى سلامة تلـك المنتجـات ،نـورد أهـم االحتياطـات الواجـب اتباعهـا ومراعاتهـا عند شـراء
واسـتخدام المبيـدات الزراعية:
عزيـزي المـزارع عنـد شـرائك للمبيـدات الزراعيـة فإن ضمان اسـتخدامها الصحيح يعد من مسـؤوليتك ،لـذا نقدم لك بعض اإلرشـادات اللازم مراعاتها أثناء
مرحلة شـراء المبيدات:

أو ً
ال :احرص على شرائها
من المحالت المرخصة
لتداول المبيدات الزراعية
وبموجب فاتورة شراء
موضح عليها بيانات
المبيد ،والكمية ،تاريخ
البيع ،اسم المشتري،
رقم المزرعة ،رقم
الهاتف ،رقم الهوية مع
االحتفاظ بالفاتورة في
سجالت مزرعتك

ثانيًا :تأكد من شراء
المبيدات الزراعية
المسجلة والمسموح
استخدامها في الدولة،
حيث تتضمن عبوة
المبيد رقم تسجيل
صادر من وزارة التغير
المناخي والبيئة

ثالثــً :تأكــد مــن أن عبــوة
المبيــد محكمــة اإلغــاق
(غيــر مســتخدمة و غيــر
مجــزأة ومعــاد تعبئتهــا)

رابعــً :تأكــد مــن تاريــخ
اإلنتــاج وصالحيــة المبيــد

خامسًا :تأكد أن ملصق
عبوة المبيد موضح فيه
اآلتي( :المادة الفعالة
ونسبة تركيزها -تعليمات
االستخدام – اآلفة
المستهدفة – إرشادات
السالمة –رقم تسجيل
المبيد)

عند تخزين المبيدات الزراعية في المزرعة احرص على اإلرشادات التالية:

أو ً
ال :احفظ المبيد في
عبوته األصلية ،وتأكد
من أن عبوة المبيد
مغلقة بإحكام واحذر
من تعبئتها في عبوة
أخرى

ثانيًا :تخزين المبيد في
مكان آمن وبعيد عن
سكن العمال وحظائر
الماشية ،وإبعاده عن
متناول األطفال

ثالثًا :تأكد من تخزين
المبيدات الزراعية بشكل
منفصل عن األدوات
الزراعية المستخدمة في
المزرعة

رابعــً :التهويــة الجيــدة
لمــكان التخزيــن وأن
يكــون بعيــدًا عــن أشــعة
الشــمس المباشــرة

خامسًا :تأكد من
استخدامك للمبيدات قبل
انتهاء فترة صالحيتها
الموضحة على بطاقة بيان
المبيد

للتخلص من عبوات المبيدات الفارغة بطريقة آمنة اتبع الخطوات التالية:

تغسل عبوة المبيد ثالث
مرات كحد أدنى بالماء
والصابون أو الزيوت أو
مبيدات عضوية

إغالق العبوة جيدًا

رجهــا عموديــً وجانبيــً
عــدة مــرات

التخلــص مــن ســائل
الغســيل فــي خــزان الــرش

ثقب العبوة الفارغة بآلة
حادة لجعلها غير قابلة
لالستخدام

اقتصاد المعرفة

معلومات عن التدقيق الداخلي في

مؤسسة(

الجزء األول)

مهام المدقق الداخلي
المدقق الداخلي:
•
•
•

يراجع
يقيم
يقدم خدمات تأكيدية واستشارية

مهام المدقق الداخلي
المدقق الداخلي:
•
•
•
•

ال يصمم
ال يطبق
ال يدير
ال يتحمل مسؤولية الضوابط الرقابية

 تعريف االحتيالأي عمــل غيــر قانونــي يتســم بالخــداع أو اإلخفــاء أو انتهــاك الثقــة ،وهــذه األعمــال ال تعتمــد
علــى اســتخدام التهديــد بالعنــف أو القــوة الماديــة ،و ُترتكــب أعمــال االحتيــال مــن قبــل أطــراف
أو مؤسســات بقصــد الحصــول علــى المــال أو الممتلــكات أو الخدمــات ،أو لتجنــب دفــع مبالــغ،
أو لتفــادي فقــدان خدمــات ،أو مــن أجــل ضمــان الحصــول علــى مزايــا شــخصية أو تجاريــة.

المعد لتلقي بالغات االحتيال Fraud@adfca.ae
البريد اإللكتروني ُ

فارس في
الميدان

محمد عبداهلل الحمادي :أمين مخزن
قسم المخازن أبوظبي
انتظــم الســيد محمــد عبــداهلل الحمــادي (بــو حســن) فــي عملــه فــي مشــاريع قطــاع الزراعــة
حفلــت بالعديــد مــن التغيــرات التــي صادفــت انتقــال مهــام قطــاع
الســابق قبــل حوالــي  31عامــً ِ
الزراعــة الســابق مــن مــاك بلديــة مدينــة أبوظبــي إلــى جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة قبــل أن
تســتقر تحــت مظلــة هيئــة أبوظبــي للزراعــة والســامة الغذائيــة .أكل عامــه الواحــد والثالثون في
مركــز أعــاف الفايــة قبــل أن يتــوج جهــوده فــي رحلــة األعــاف بتقاعــد مملــوء بالخبــرة والمعرفــة
التامــة بالمواســم الزراعيــة وأنمــاط األعــاف المســتوردة.

حكايــة األعــاف لــم تنتــه بالتقاعــد مــع بــو حســن وإنمــا بــدأت من هنــا ليكون أحــد أبــرز الموظفين
الذيــن نهلــوا مــن نهــر عطاء زايــد باني اتحــاد اإلمــارات العربيــة المتحدة.

شكر وثناء

ﻣﻨﺴﻘﻲ ﻧﻈﺎم إدارة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺸﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ 2019
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ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻜﻢ

ﻣﺒـــــﺮوك اﻟﺘﺨـــﺮج
ﻫﻴﺌــﺔ أﺑﻮﻇﺒــﻲ ﻟﻠﺰراﻋــﺔ واﻟﺴــﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ ﺗﺘﻘــﺪم ﺑﺄﺟﻤــﻞ آﻳــﺎت
اﻟﺘﻬﺎﻧــﻲ واﻟﺘﺒﺮﻳــﻜﺎت ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ اﻟﻠﺬﻳــﻦ اﺳــﺘﻜﻤﻠﻮا دراﺳــﺘﻬﻢ اﻟﻌﻠﻴــﺎ
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﺘﻤﻨﻰ ﻟﻬﻢ دوام اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻤﻴﺰ.

ﻋﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
دﻛﺘﻮراه :ﻋﻮﻳﻀﺔ ﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪان ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮري
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
دﺑﻠﻮم :إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ
إدارة اﻻﻋﻤﺎل
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ :ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﻠﻮﺷﻲ
اﺗﺼﺎل وإﻋﻼم
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس :ﺑﺪرﻳﻪ ﻓﻬﺪ ﻣﺸﻴﻂ ﺳﻌﻮد اﺣﺒﺎﺑﻲ
إدارة اﻻﻋﻤﺎل إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس :ﻣﺒﺎرك ﻋﺒﺪا ﻣﺒﺎرك اﻟﻈﺎﻫﺮي
ﻋﻠﻢ اﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻬﻴﻞ اﻟﻜﻌﺒﻲ

