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نشرة الزاد
لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
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تحت شعار »الزراعة كتخصص واعد لمهنة المستقبل«
اإلمارات تشارك بمعرض البحرين الدولي للحدائق 2019 

ــة  ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــة بجه ــدة ممثل ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــارك دول تش
للمــرة الثانيــة علــى التوالــي فــي فعاليــات معــرض البحريــن الدولــي للحدائــق 2019 
والمقــام برعايــة حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل 
مملكــة البحريــن حفظــه اهلل ورعــاه، وبدعــم متواصــل مــن صاحبــة الســمو الملكــي 
ــقيقة،  ــن الش ــة البحري ــك مملك ــة مل ــة قرين ــم آل خليف ــت إبراهي ــبيكة بن ــرة س األمي
ــر الجــاري تحــت شــعار »الزراعــة كتخصــص  ــرة 21 – 24 فبراي فــي المنامــة خــالل الفت

واعــد لمهنــة المســتقبل«.

وقــال المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي رئيــس الوفــد المشــارك أن مشــاركة الجهــاز 
فــي المعــرض تأتــي فــي إطــار تعزيــز تواجــد الدولــة فــي المعــارض والمحافــل 
الدوليــة ذات الصلــة بقطــاع الزراعــة واالســتدامة البيئيــة، الســيما ومعــرض البحريــن 
الدولــي للحدائــق باعتبــاره نقطــة اتصــال رئيســة بيــن كافــة الجهــات المحليــة فــي 
مملكــة البحريــن الشــقيقة والجهــات الدوليــة األخــرى وفرصــة حقيقيــة لتبــادل 

ــترك. ــام المش ــاريع ذات االهتم ــاه المش ــارف تج ــرات والمع الخب

الترويــج  أيضــً  مشــاركته  خــالل  مــن  يســعى  الجهــاز  أن  القاســمي  وأضــاف 
ألفضــل الممارســات والمشــاريع والبرامــج واألنشــطة التــي يقدمهــا للمتعامليــن 
والمســتهلكين والشــركاء كافــة، والترويــج للمعــارض والمنتديــات التــي ينظمهــا 
الجهــاز فــي إمــارة أبوظبــي، وفتــح آفــاق تجاريــة جديــدة مــن خــالل اســتقطاب 
يتعلــق  فيمــا  الســيما  والزراعيــة،  الغذائيــة  والصناعــات  والشــركات  المســتثمرين 
بتنظيــم المنتــدى العالمــي لالبتــكارات الزراعيــة الــذي يقــام فــي أبريــل 2019 ويهــدف 
الزراعــي،  المجــال  الــذكاء االصطناعــي فــي  اســتخدامات  الضــوء علــى  لتســليط 
ــد  ــرض الرائ ــبتمبر 2019 المع ــي س ــام ف ــذي يق ــط ال ــرق األوس ــر الش ــرض يوروتي ومع
األوســط  الشــرق  الحيوانــي، ومعــرض ســيال  اإلنتــاج  واألكبــر عالميــً فــي مجــال 
الــذي يقــام فــي ديســمبر 2019 والمتخصــص فــي األغذيــة والمشــروبات وخدمــات 
ــزة  ــتثمارية المتمي ــرص االس ــف بالف ــم التعري ــن خالله ــاز م ــح الجه ــة، إذ يطم الضياف

التــي توفرهــا دولــة اإلمــارات بشــكل عــام وإمــارة أبوظبــي بشــكل خــاص. 

وأشــار إلــى أن مشــاركتنا هــذا العــام  بجنــاح خــاص الســتعراض األنشــطة والخدمــات 
الجمهــور  توعيــة  فــي  بجهــوده  والتعريــف  للمجتمــع،  الجهــاز  يقدمهــا  التــي 
بممارســات الســالمة الغذائيــة والزراعــة والثــروة الحيوانيــة، واطــالع المختصيــن علــى 
تطبيقــات مشــروع نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي الرقابــة علــى منشــآت اإلنتــاج 
النباتــي والحيوانــي، ونظــام الرقابــة الذاتيــة للمنشــآت الغذائيــة ونظــام تعريــف 
ــان  ــة وضم ــراض واألوبئ ــى األم ــيطرة عل ــي الس ــة ودوره ف ــروة الحيواني ــجيل الث وتس

أخبار الجهاز

ــة،  ــات التوعوي ــع الكتيب ــر وتوزي ــى نش ــة إل ــوارد، باإلضاف ــط إلدارة الم ــاءة التخطي كف
وعــرض مرئــي بشــأن إنجــازات الجهــاز، وعــروض أخــرى عــن مشــروع ســالمة زادنــا الذي 
يتبنــاه الجهــاز، وأخيــرًا عــن دور الجهــاز فــي دعــم التأهيــل األكاديمــي للطــالب إيمانــً 

ــتقبل. ــة المس ــد لمهن ــص واع ــة تخص ــأن الزراع ــه ب من

وأكــد القاســمي حــرص الجهــاز علــى تنميــة وتعزيــز التواصل الدائــم بين المؤسســات 
األهــداف  لتحقيــق  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  مســتوى  علــى  الحكوميــة 
مجــال  فــي  الســيما  المجــاالت،  كافــة  فــي  المشــتركة  والمصلحــة  المنشــودة 
األمــن الغذائــي والزراعــي، وتســليط الضــوء علــى الســمعة المتميــزة إلمــارة أبوظبــي 
ــريعات  ــاركين بالتش ــف المش ــالل تعري ــن خ ــام م ــكل ع ــة بش ــاص والدول ــكل خ بش
ــة المتقدمــة التــي يتبناهــا الجهــاز فــي مجــال الســالمة الغذائيــة  الغذائيــة والزراعي
ــة  ــات الحكومي ــن الجه ــرات م ــادل الخب ــب تب ــى جان ــي، إل ــاع الزراع ــتدامة القط واس
وغيــر الحكوميــة المشــاركة بالمعــرض وتصديــر المعرفــة والخبــرات التــي يمتلكهــا 

ــم. ــا للعال ــة منه ــدة ممكن ــر فائ ــق أكب ــان تحقي ــاز لضم الجه
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تســتضيف أبوظبــي فعاليــات المنتــدى العالمــي لالبتــكارات الزراعيــة، أحــد أهــم 
المعــارض العالميــة التــي تســعى إليجــاد الحلــول الزراعيــة المســتدامة، يومــي األول 
والثانــي مــن أبريــل المقبــل بمركــز أبوظبــي الوطنــي للمعــارض )أدنيــك(، تحــت رعايــة 
ــؤون  ــر ش ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان، نائ ــد آل نهي ــن زاي ــور ب ــيخ منص ــمو الش س
ــة الغذائيــة. وســتركز النســخة  الرئاســة، ورئيــس مجلــس إدارة جهــاز أبوظبــي للرقاب
السادســة مــن المنتــدى علــى دور الــذكاء االصطناعــي فــي تعزيــز التقــدم علــى 
صعيــد القطــاع الزراعــي مــن أجــل زيــادة إنتــاج الغــذاء وضمــان األمــن الغذائــي فــي 

ــا. ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش منطق

وقــال المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي، رئيــس اللجنــة المنظمــة للمنتــدى : »ينطلــق 
ــة  ــكارات المتواصل ــاده أن االبت ــوٍر مف ــن تص ــة م ــكارات الزراعي ــي لالبت ــدى العالم المنت
ــخص  ــارات ش ــعة ملي ــذاء لتس ــر الغ ــد لتوفي ــبيل الوحي ــي الس ــة ه ــال الزراع ــي مج ف
ــرز قاطــرات االبتــكار فــي  فــي العالــم بحلــول العــام 2050، كمــا أنــه يمثــل إحــدى أب
ــادل اآلراء  ــاش وتب ــة للنق ــة مثالي ــر منص ــم، ويوف ــتوى العال ــى مس ــاع عل ــذا القط ه
إليجــاد حلــوٍل تســاعد المنطقــة علــى   تعزيــز كفــاءة اإلنتــاج الزراعــي  واالعتمــاد علــى  
التقنيــات التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تحســين المحاصيــل، ومكافحــة اآلفــات، 
ــر  ــة كتغي ــات البيئي ــى التحدي ــب عل ــاه، والتغل ــتهالك المي ــيد اس ــاح، وترش ــادة األرب وزي
ــى  ــعى إل ــدى يس ــى أن المنت ــيرًا إل ــاه«، مش ــوارد المي ــح م ــة وش ــة الترب ــاخ وملوح المن
الوصــول لزراعــة مســتدامة فــي كافــة أنــواع اإلنتــاج الغذائــي، ضمــن خمــس مجــاالت 
رئيســية، هــي: الزراعــة المحميــة والزراعــة المائيــة واالســتزراع الســمكي، وإنتــاج وتربيــة 
المواشــي والحيوانــات، وإنتــاج التمــر، وتربيــة األحيــاء المائيــة، والمحاصيــل المســتدامة. 
وأضــاف القاســمي، »تشــكل نــدرة الميــاه وضعــف اســتغالل حجــم األراضــي الصالحــة 
ــام  ــذا الع ــر ه ــع مؤتم ــك، سيتوس ــرها؛ لذل ــة بأس ــي المنطق ــرًا ف ــً كبي ــة تحدي للزراع
فــي التركيــز علــى الزراعــة المحميــة واالبتــكارات الزراعيــة الموائمــة لمنــاخ وبيئــة 
المنطقــة، باإلضافــة إلــى التقــدم الكبيــر لتطبيقــات الــذكاء االصطناعــي فــي قطــاع 
الزراعــة«، الفتــً إلــى أن معــرض تربيــة النحــل وإنتــاج العســل، يســتضيف بالتــوازي مــع 
فعالياتــه هــذا العام، المـؤتمــــــر الخــامـــس عـشـــر لجمعـيـــة النحـــالـــين اآلسـيـويـــة 

ألول مــرة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة«.

ــن  ــد م ــة المزي ــي المنطق ــة ف ــو األغذي ــي منتج ــة لتبن ــة المتنامي ــل الحاج ــي ظ وف
الحلــول والســائل والتقنيــات األكثــر كفــاءة مــن أجــل ترشــيد اســتخدام المــوارد 
واالســتعداد  التوريــد  سالســل  كفــاءة  وزيــادة  اإلنتاجيــة  وتحســين  الطبيعيــة 
لمواجهــة تحديــات التغيــر المناخــي، يوفــر المنتــدى فرصــة فريــدة لعــرض المنتجــات 
وواضعــي  الغذائيــة  المنتجــات  مصنعــي  مــن   7000 أمــام  المبتكــرة  الزراعيــة 
ــازات  ــن ذوي اإلنج ــط الُمبدعي ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــتثمرين ف ــات والمس السياس

االســتراتيجي.  والتفكيــر 

الزراعيــة هــذا العــام مشــاركة كوكبــٍة   ويشــهد المنتــدى العالمــي لالبتــكارات 
ــن  ــدًا م ــً فري ــزوار مزيج ــون آلالف ال ــن يقدم ــن كمتحدثي ــراء والمبتكري ــرز الخب ــن أب م
ــة  ــات الحواري ــة والجلس ــروض اإلبداعي ــية والع ــات النقاش ــة والحلق ــرات الثري المحاض
ــات. ويقــدم المنتــدى  التــي تتيــح للحضــور التفاعــل عبــر طــرح األســئلة وتلقــي اإلجاب
ضمــن فعالياتــه »مســرح عــرض االبتــكارات« الــذي يتيــح لخمســين مبتكــرًا اســتعراض 
ــاج  ــة وإنت ــتقبل الزراع ــى مس ــا عل ــة تأثيره ــى كيفي ــوء عل ــليط الض ــم وتس ابتكاراته
ــبع  ــي س ــكار ف ــز االبت ــدى جوائ ــح المنت ــك، يمن ــى ذل ــالوًة عل ــم. ع ــول العال ــذاء ح الغ
التــي  لالبتــكارات  المنطقــة تقديــرًا  فئــات مختلفــة تغطــي مختلــف احتياجــات 

ــا. ــً ألصحابه ــي وتكريم ــي العالم ــن الغذائ ــين األم ــى تحس ــاعد عل تس

وفــي ســياٍق متصــل، تنطلــق فعاليــات النســخة الثانيــة لمعــرض تربيــة النحــل وإنتــاج 
العســل، والمؤتمــر الدولــي الثانــي للجمعيــة العربيــة لتربيــة النحــل خــالل الفتــرة 
ــة  ــا حكوم ــي تبذله ــتراتيجية الت ــود االس ــار الجه ــي إط ــل ف ــل المقب ــى3 إبري ــن 1 إل م
أبوظبــي لزيــادة إنتــاج العســل وتشــجيع مربــي النحــل فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيــا علــى زيــادة إيراداتهــم وتبنــي أحــدث الحلــول والتقنيــات فــي هــذا 

المجــال.

وقــال األســتاذ الدكتــور أحمــد الخــازم الغامــدي رئيــس اللجنــة التأسيســية للجمعيــة 
العربيــة لتربيــة النحــل، ونائــب رئيــس اتحــاد النحاليــن الدولــي لشــؤون الشــرق األوســط 

الذكاء االصطناعي عنوان النسخة السادسة 
للمنتدى العالمي لالبتكارات الزراعية
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أبوظبي للرقابة الغذائية يفتتح مركز عمليات 
الطوارئ تعزيزًا لرفع كفاءة االستجابة للطوارئ 

واألزمات الزراعية والغذائية 

ــة  ــر عــام جهــاز أبوظبــي للرقاب افتتــح ســعادة ســعيد ســالم البحــري العامــري مدي
الغذائيــة مركــز عمليــات الطــوارئ بحضــور علــي ناصــر العامــري مديــر مركــز الطــوارئ 

واألزمــات والكــوارث بأبوظبــي، وعــدد مــن قيــادات الجهــاز.

ــرحً  ــاز ش ــودة بالجه ــية والج ــم المؤسس ــر النظ ــمري مدي ــر الش ــيد عم ــدم الس وق
وافيــً عــن المركــز وأبــرز مكوناتــه، وإجــراءات العمــل الخاصــة بمتابعــة الحــاالت 
ــع  ــاون م ــارئ بالتع ــببات الط ــاء مس ــى انته ــالغ وحت ــتالم الب ــة اس ــن لحظ ــة م الطارئ
الجهــات المســاندة فــي إمــارة أبوظبــي، وفقــً لخطــط االســتجابة المعتمــدة علــى 

المســتوى المحلــي واالتحــادي.
المهنــي  واألمــن  الســالمة  ومعاييــر  سياســات  تفعيــل  إلــى  المركــز  ويهــدف 
الرئيســية  للعمليــات  الالزمــة  الطــوارئ  خطــط  وتنســيق  وإعــداد  والمؤسســي، 
التــي تقــع علــى عاتــق الجهــاز لضمــان عــدم االنقطــاع فــي تقديــم الخدمــات، 
بجانــب تفعيــل دور إدارة المخاطــر واســتمرارية األعمــال فــي مجــال ســالمة الغــذاء 
واالســتدامة الزراعيــة لتحقيــق سياســة الدولــة فيمــا يخــص اإلجــراءات الالزمــة إلدارة 

الطــوارئ واألزمــات وصــواًل لحالــة التعافــي. 

يذكــر أن المركــز يتضمــن قاعــة اجتماعــات ومركــز عمليــات وغرفــة للتخطيــط، حيــث 
تــم تجهيــزه بتقنيــات االتصــال الحديثــة، وأماكــن عمــل ُخصصــت للخبــراء وأجهــزة 
حاســوبية لتحليــل البيانــات التــي يقــوم فريــق إدارة األزمــات بالمركــز بتداولهــا، كمــا 
ســيتم االســتثمار فــي الوســائل التــي تدعــم أنشــطة التنبــؤ للوقايــة مــن المخاطــر 

الرئيســية واالســتجابة لألوبئــة واآلفــات بكفــاءة وفاعليــة.
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إقبال كبير على جناح جهاز أبوظبي للرقابة 
الغذائية في معرض البحرين الدولي للحدائق

أبوظبي في 23 فبراير 2019

ــن  ــرض البحري ــي مع ــارك ف ــة المش ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــاح جه ــتقطب جن اس
الدولــي للحدائــق 2019 المقــام حاليــً بالمنامــة فــي الفتــرة مــن 21-24 فبرايــر الجــاري 
إقبــااًل كبيــرًا مــن الــزوار والشــخصيات الهامــة والمختصيــن بقطــاع الزراعــة والغــذاء 
ــي  ــاز ف ــا الجه ــي يقدمه ــاريع الت ــطة والمش ــى األنش ــالع عل ــدارس لالط ــة الم وطلب

مجــال الزراعــة وســالمة الغــذاء.

ومــن أبــرز الشــخصيات التــي زارت الجنــاح الشــيخة مــرام بنت عيســى آل خليفــة األمين 
ــدس  ــن والمهن ــة البحري ــي بمملك ــاع الزراع ــة القط ــة لتنمي ــادرة الوطني ــام للمب الع
الشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن ســلطان آل خليفــة وكيــل شــؤون الزراعــة والثــروة 
البحريــة بمملكــة البحريــن يرافقــه عــدد المســؤولين باإلضافــة للمهنــدس يوســف 
البيئــة بأمانــة المنطقــة  المقهــوي مديــر عــام اإلدارة العامــة للحدائــق وعمــارة 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــرقية بالمملك الش

وقــدم المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي رئيــس الوفــد المشــارك فــي المعــرض 
شــرحً حــول األنشــطة والخدمــات التــي يقدمهــا الجهــاز فــي مجــال الزراعــة والثــروة 
الحيوانيــة، والمشــاريع التــي ينفذهــا الجهــاز فــي ســبيل تطويــر قطــاع غذائــي 
آمــن ومســتدام، والتعريــف بالبرامــج التــي يقدمهــا الجهــاز ســواء للمزارعيــن أو 
ــة  ــق التنمي ــي وتحقي ــاع الغذائ ــع القط ــاء بواق ــدف االرتق ــة به ــروة الحيواني ــي الث مرب
المســتدامة فــي هــذه المجــاالت. كمــا تــم تعريــف الــزوار بالفــرص االســتثمارية 
والبنيــة التشــريعية المتطــورة والمقومــات التــي توفرهــا إمــارة أبوظبــي بشــكل 

خــاص ودولــة اإلمــارات بشــكل عــام لقطاعــي الزراعــة والصناعــات الغذائيــة. 

واســتعرض القاســمي أبــرز التطبيقــات التــي أطلقهــا الجهــاز والتــي تخــدم الســالمة 
الغذائيــة والزراعــة والثــروة الحيوانيــة وهــي مشــروع نظــم المعلومــات الجغرافيــة 
الذاتيــة  الرقابــة  ونظــام  والحيوانــي،  النباتــي  اإلنتــاج  منشــآت  علــى  الرقابــة  فــي 
للمنشــآت الغذائيــة ونظــام تعريــف وتســجيل الثــروة الحيوانيــة ودوره فــي الســيطرة 

ــوارد. ــط إلدارة الم ــاءة التخطي ــان كف ــة وضم ــراض واألوبئ ــى األم عل

كمــا تــم تعريــف الــزوار بالجهــود التــي يبذلهــا الجهــاز لتحقيــق االســتدامة فــي 
العالميــة  المعــارض  أكبــر  اســتقطابة  عبــر  الحيوانيــة  والثــروة  الزراعــة  قطاعــات 
المتخصصــة فــي مجــال االبتــكار الزراعــي والغذائــي كالمنتــدى العالمــي لالبتــكارات 
الزراعيــة ومعــرض ســيال الشــرق األوســط الحــدث التجــاري المتخصــص واألســرع نمــوًا 
ــب  ــى جان ــة إل ــروبات والضياف ــة والمش ــاع األغذي ــي قط ــة ف ــتوى المنطق ــى مس عل
الترويــج لمعــرض يوروتيــر الشــرق األوســط، المعــرض األكبــر مــن نوعــه علــى مســتوى 
العالــم والوحيــد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا الــذي يعنــى برقمنــة 
ــاع  ــذا القط ــة ه ــي تنمي ــة ف ــة الذكي ــة األنظم ــز فاعلي ــة وتعزي ــروة الحيواني إدارة الث

ــوي. الحي

الجهــاز،  إنجــازات  بشــأن  مرئــي  وعــرض  التوعويــة،  الكتيبــات  علــى  الــزوار  واطلــع 
وعــروض أخــرى عــن مشــروع ســالمة زادنــا الــذي يتبنــاه الجهــاز، باإلضافــة إلــى توعيــة 
طــالب المــدارس مــن خــالل عــرض المسلســل الكرتــون  »زادنــا« الــذي يتنــاول مواضيــع 
واألمــراض  المنزليــة  كالحديقــة  الحيوانيــة  والثــروة  الغذائيــة  والســالمة  الزراعــة 

ــوان.  ــان والحي ــن اإلنس ــتركة بي المش

كمــا قــام الوفــد اإلماراتــي خــالل مشــاركته زيــارات ميدانيــة لســوق المزارعيــن 
ــة  ــات الزراع ــي عملي ــة ف ــة المتبع ــائل الحديث ــى الوس ــرف عل ــن للتع ــة البحري بمملك
والترويــج للمنتجــات الزراعيــة، واطلــع كذلــك علــى جهــود المملكــة فــي مجــال 

التســويق الزراعيــة والســالمة الغذائيــة.

وأعــرب المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي ســعادته للمشــاركة الجهــاز للمــرة الثانيــة 
علــى التوالــي فــي معــرض البحريــن الدولــي للحدائــق باعتبــاره نقطــة اتصــال رئيســة 
ــة  ــات الدولي ــقيقة والجه ــن الش ــة البحري ــي مملك ــة ف ــات المحلي ــة الجه ــن كاف بي
األخــرى وفرصــة حقيقيــة لتبــادل الخبــرات والمعــارف تجــاه المشــاريع ذات االهتمــام 

المشــترك.

وأشــاد الــزوار علــى مــا يقدمــه الجهــاز مــن دور كبيــر فــي تحقيــق غــذاء آمــن وســليم 
للمجتمــع والخدمــات والتطبيقــات التــي أطلقهــا الخاصــة بقطــاع الغــذاء والزراعــة 
ــات  ــن المؤسس ــاون بي ــبل التع ــز س ــة تعزي ــى أهمي ــن عل ــة .. مؤكدي ــروة الحيواني والث
ــي  ــن غذائ ــق أم ــواًل لتحقي ــم وص ــاع المه ــذا القط ــدم ه ــي تخ ــرات الت ــادل الخب وتب

وزراعــي علــى مســتوى المنطقــة.

ــو  ــود نح ــل وج ــي ظ ــرة ف ــً كبي ــل فرص ــة النح ــاع تربي ــر قط ــي: »يوف ــم العرب والعال
1,200,000 خليــة نحــل فــي كٍل مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة 
المنطقــة  الســعودية وحدهمــا، مــع مــا يســتتبعه ذلــك مــن اســتيراد  العربيــة 
ســنويً مليــارات مــن النحــل وإنتــاج دول الخليــج لعشــرات اآلالف مــن أطنــان العســل. 
ــن  ــف م ــو أل ــل نح ــاج العس ــل وإنت ــة النح ــرض تربي ــة لمع ــخة الثاني ــتقطب النس وتس
أبــرز مــوردي الحلــول التقنيــة، وكبــرى شــركات إنتــاج العســل، إلــى جانــب الكثيــر مــن 
المهتميــن بتربيــة النحــل وإنتــاج العســل الذيــن سيتشــاركون المعــارف والخبــرات 
ــة  ــرادات إضافي ــق إي ــن تحقي ــن م ــتمكن النحالي ــي س ــرض، والت ــات المع ــالل فعالي خ

ــا«. ــة وتطويره ــات الحالي ــتدامة العملي ــز اس وتعزي

أطلق حملة إرشادية واسعة 
»أبوظبي للرقابة الغذائية« يوعي مربي الثروة 

الحيوانية بأهمية تدوير القطيع

ــة  ــروة الحيواني ــاع الث ــي قط ــتدامة ف ــة المس ــق التنمي ــى تحقي ــه عل ــار حرص ــي إط ف
ــادية  ــة إرش ــرًا، حمل ــة، مؤخ ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــق جه ــي، أطل ــارة أبوظب بإم
ــة  ــيات إدارة العزب ــم بأساس ــارة لتعريفه ــي اإلم ــة ف ــروة الحيواني ــي الث ــعة لمرب واس
وتدويــر القطيــع، لتعظيــم مشــاركة الثــروة الحيوانيــة المحليــة فــي تلبيــة احتياجــات 
الســوق مــن اللحــوم الطازجــة، ورفــع كفــاءة عمليــة التربيــة من خــالل تطبيــق أفضل 
ممارســات التربيــة التــي تضمــن االســتخدام األمثــل لمدخــالت اإلنتــاج الحيوانــي وفــي 

الوقــت ذاتــه رفــع كفــاءة اإلنتــاج.

وتهــدف الحملــة لتعريــف مرّبــي الثــروة الحيوانيــة فــي جميــع أنحــاء إمــارة أبوظبــي 
بجــدوى عمليــة التربيــة وتوعيتهــم بأهميــة مســاهمة قطعانهــم فــي الســوق 
ــة  ــع، إضاف ــر القطي ــأن تدوي ــة بش ــات المتبع ــل الممارس ــادهم ألفض ــي، وإرش المحل
ــه  ــة، وتعريف ــة التربي ــي عملي ــي ف ــاء الذات ــوم االكتف ــي بمفه ــي المرب ــز وع ــى تعزي إل

ــة. ــروة الحيواني ــة الث ــات تربي باقتصادي

أن  الجهــاز  باســم  الرســمي  المتحــدث  القاســمي  راشــد  ثامــر  المهنــدس  وأكــد 
أبوظبــي  مدينــة  فــي  للعــزب  ميدانيــة  زيــارة  آالف   5 مــن  أكثــر  تتضمــن  الحملــة 
والعيــن ومنطقــة الظفــرة وتوزيــع نحــو 8 آالف نشــرة متخصصــة بموضــوع إدارة 
القطيــع، إلــى جانــب التوعيــة عبــر حســابات الجهــاز الرســمية علــى منصــات التواصــل 
ــاز  ــاركة الجه ــن مش ــة، وضم ــة واإلذاعي ــاءات التلفزيوني ــالل اللق ــن خ ــي، وم االجتماع
ــن  ــن م ــدد ممك ــر ع ــى أكب ــول إل ــان الوص ــة، لضم ــات المحلي ــات والفعالي بالمهرجان

المربيــن داخــل اإلمــارة وخارجهــا.

وأوضــح القاســمي أن إدارة القطيــع تعتبــر أحــد المكونــات األربعــة إلدارة الحيــازة 
للشــرب  المســتخدمة  واألدوات  القطيــع  تركيبــة  وتشــمل  )العزبــة(  الحيوانيــة 
ــاح أي  ــاس نج ــة وأس ــر الزاوي ــع حج ــة القطي ــر تركيب ــث تعتب ــر حي ــف والحظائ والتعلي
مشــروع لإلنتــاج الحيوانــي، الفتــً إلــى أن الجهــاز حريــص علــى تعريــف المربيــن بأســس 
ومعاييــر تدويــر القطيــع والــذي يســتند إلــى ضمــان وجــود الحيوانــات المنتجــة فــي 
القطيــع طــوال فتــرة التربيــة وذلــك مــن خــالل اســتبعاد الحيوانــات غيــر المنتجــة مــن 
خــالل اســتهالكها واالســتفادة مــن لحومهــا أو تســويقها، نظــرًا لكونهــا تمثــل عبئــً 

ــً علــى المربــي. اقتصادي

وأفــاد القاســمي بــأن عمليــة تغذيــة الثــروة الحيوانيــة تعــد أكبــر بنــود المدخــالت فــي 
نظــم التربيــة واإلنتــاج الحيوانــي حيــث تمثــل نحــو 70% مــن تكاليــف التربيــة واإلنتــاج، 
لذلــك حــرص الجهــاز علــى توعويــة وتعريــف المربيــن بجــدوى تدويــر القطيــع ودوره 
ــردود  ــادي والم ــد االقتص ــح العائ ــاج، وتوضي ــالت اإلنت ــم مدخ ــن حج ــل م ــي التقلي ف
المالــي لهــم مــن خــالل اســتبعاد الحيوانــات التــي ال تمثــل إضافــًة لمنظومــة اإلنتــاج 
كالفحــول التــي تزيــد عــن حاجــة القطيــع والحيوانــات كبيــرة الســن التــي ينخفــض 

إنتاجهــا.

وتتضمــن الحملــة التــي تســتمر حتــى نهايــة مايــو المقبــل إرشــادات مهمــة للمربــي 
حــول معاييــر تدويــر التقطيــع والحيوانــات األكثــر مالءمــة للتدويــر، وســبل االســتفادة 
المثلــى مــن مدخــالت اإلنتــاج، وتقليــص النفقــات، وتعظيــم العائــد المــادي للمربــي، 
ــة،  ــة اقتصادي ــي وتربي ــع نموذج ــى قطي ــول إل ــي للوص ــاعدة المرب ــى مس ــة إل إضاف
وجعــل الحيــازة مصــدرًا للدخــل واالســتفادة مــن مبيعــات المنتجــات الحيوانيــة فــي 

تغطيــة تكاليــف اإلنتــاج. 
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جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينظم 
محاضرة بعنوان تدوير القطيع

نظــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة، مؤخــرًا، فــي مجلــس خالــد بــن طنــاف 
المنهالــي، فــي مدينــة بنــي يــاس بأبوظبــي، محاضــرة بعنــوان )تدويــر القطيــع 
ــوان  ــروة الحيوانيــة( ، وذلــك بالتنســيق مــع مكتــب شــؤون المجالــس بدي ــة الث وتنمي
ــي  ــات ف ــل الممارس ــق أفض ــى تطبي ــاز عل ــرص الجه ــن ح ــي، ضم ــد أبوظب ــي عه ول
ــارة  ــة بإم ــروة الحيواني ــاع الث ــي قط ــتدامة ف ــة المس ــق التنمي ــوال لتحقي ــة وص التربي

أبوظبــي وتعزيــز مســاهمة المنتــج المحلــي فــي أســواق اإلمــارة .

وتضمنــت المحاضــرة التــي قدمهــا المهنــدس محمــد عمــر بارشــيد مــن قطــاع 
الثــروة الحيوانيــة فــي الجهــاز تعريــف الحضــور مــن مربيــن الثــروة الحيوانيــة بجــدوى 
وإرشــادهم  المحلــي،  الســوق  فــي  القطيــع  مســاهمة  وأهميــة  التربيــة  عمليــة 
ألفضــل الممارســات المتبعــة بشــأن تدويــر القطيــع، إضافــة إلــى تعزيــز وعيهــم 
بمفهــوم االكتفــاء الذاتــي فــي عمليــة التربيــة، وتعريفهــم باقتصاديــات تربيــة الثــروة 

ــة.  الحيواني

جــدوى  مــن  لهــا  لمــا  الصحيحــة  بالطــرق  العزبــة  إدارة  أهميــة  المحاضــر  وأكــد 
ــبة  ــالالت المناس ــة والس ــداف التربي ــد اه ــالل تحدي ــن خ ــام م ــة األغن ــة لتربي اقتصادي
وتطبيــق أفضــل الممارســات فــي التربيــة مثــل تدويــر القطيــع واالهتمــام بأســاليب 
التغذيــة الســليمة والرعايــة الصحيــة للقطيــع واالســتفادة األمثــل مــن برامــج الدعــم 
وذلــك عــن طريــق معرفــة االحتياجــات الغذائيــة الفعليــة للحيــوان والخدمــات 
الصحيــة واإلرشــادية المقدمــة مــن الحكومــة مــن أجــل زيــادة اإلنتــاج وتعزيــز األمــن 

ــي. الغذائ

ــة  ــروة الحيواني ــة بالث ــة الخاص ــرات اإلحصائي ــرز المؤش ــى أب ــور عل ــرف الحض ــا تع كم
فــي إمــارة ابوظبــي وأهــم اإلنجــازات التــي حققهــا الجهــاز فــي ســبيل تطويــر هــذا 
ــم  ــاون والدع ــاالت التع ــى مج ــم عل ــب تعرفه ــى جان ــم، إل ــوي المه ــاع الحي القط
المعرفــي التــي يقدمهــا الجهــاز للمربيــن فــي مختلــف المجــاالت الخاصــة بعمليــة 
تربيــة الثــروة الحيوانيــة كأحــدث وســائل التغذيــة وســبل الوقايــة مــن األمــراض 
وعمليــة تســويق اإلنتــاج مــن خــالل المشــورات الفنيــة التــي يقدمهــا أخصائيــو الجهاز. 
وشــهدت المحاضــرة نقاشــات موســعة وقَيمــة حــول المواضيــع التــي طرحــت خــالل 
اللقــاء واســتمع المحاضــر ألســئلة واستفســارات رواد المجلــس وأجــاب عليهــا، وأبــدى 
الحضــور رغبتهــم فــي تنظيــم محاضــرات مماثلــة فــي تربيــة الحيوانــات خاصــة 
ــروة  ــاالت الث ــة بمج ــم والتوعي ــم الدع ــي تقدي ــاز ف ــى دور الجه ــوا عل ــل، وأثن ــي اإلب ف

الحيوانيــة والزراعــة والســالمة الغذائيــة.

وتعكــس هــذه المحاضــرة مــدى اهتمــام جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة بقطــاع 
دعــم  فــي  رئيســية  دعامــة  يعتبــر  والــذي  وتطويــره،  وتنميتــه  الحيوانيــة  الثــروة 
الدخــل، ورفــع نســبة  تنويــع مصــادر  المســتدام مــن خــالل  الوطنــي  االقتصــاد 
االكتفــاء الذاتــي مــن المنتجــات الغذائيــة المحليــة الوطنيــة اآلمنــة صحيــا، واســتغالل 
ــول  ــى الوص ــادرة عل ــة ق ــة واقتصادي ــس علمي ــق أس ــة وف ــة المحلي ــوارد الطبيعي الم

للمنافســة واالســتدامة.

عّرف بمحاور مسرعات األمن الغذائي للدولة
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يختتم 

مشاركته بمعرض البحرين الدولي للحدائق

اختتــم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة أمــس )األحــد( مشــاركته بفعاليــات معــرض 
ــاري  ــر الج ــرة 21-24 فبراي ــالل الفت ــم خ ــذي أقي ــق 2019، وال ــي للحدائ ــن الدول البحري
فــي العاصمــة البحرينيــة تحــت شــعار »الزراعــة كتخصــص واعــد لمهنــة المســتقبل«، 
برعايــة حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل مملكــة 
البحريــن حفظــه اهلل ورعــاه، وبدعــم متواصــل مــن قرينتــه صاحبــة الســمو الملكــي 
لتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة  وبتنظيــم  خليفــة،  آل  إبراهيــم  بنــت  ســبيكة  األميــرة 

القطــاع الزراعــي فــي البحريــن.

وجــاءت مشــاركة الجهــاز ضمــن حرصــه علــى تعزيــز ســمعة ومكانــة الدولــة وإمــارة 
ابوظبــي علــى كافــة األصعــدة، والتواجــد الفعــال للدولــة ممثلــة بمؤسســاتها 
الحكوميــة والخاصــة فــي المعــارض والمحافــل الدوليــة ذات الصلــة بقطــاع الزراعــة 
مــع  العالقــات  وحســن  الخليجــي  التكامــل  علــى  وتأكيــدًا  البيئيــة،  واالســتدامة 
مملكــة البحريــن الشــقيقة وشــعبها، وفرصــة حقيقيــة لتبــادل الخبــرات والمعــارف 

ــترك.  ــام المش ــاريع ذات االهتم ــاه المش تج

واســتقبل المهنــدس ثامــر راشــد القاســمي -رئيــس الوفــد المشــارك- يــوم أمــس، 
ســعادة الدكتــور محمــد مبــارك بــن دينــه الرئيــس التنفيــذي للمجلــس األعلــى للبيئــة 
ــث  ــرض حي ــي المع ــارك ف ــاز المش ــاح الجه ــه لجن ــالل زيارت ــن خ ــة البحري ــي مملك ف
تــم مناقشــة المواضيــع ذات االهتمــام المشــترك وبحــث فــرص تعزيــز التعــاون فــي 

مجــاالت الزراعــة واالســتدامة البيئيــة.

بمحــاور  التعريــف  علــى  المعــرض  بفعاليــات  مشــاركته  خــالل  الجهــاز  وحــرص 
مســرعات األمــن الغذائــي للدولــة، وجهودهــا فــي التحــول إلــى مركــز عالمــي 
ــذكاء  ــتخدام ال ــروع اس ــف بمش ــكار، والتعري ــى االبت ــم عل ــي القائ ــن الغذائ ــد لألم رائ
ــرات  ــة والطائ ــار الصناعي ــور األقم ــر ص ــزارع عب ــزب والم ــى الع ــة عل ــي للرقاب االصطناع
بــدون طيــار، ومشــروع الرقابــة الذاتيــة والتفتيــش عــن بعــد علــى المنشــآت الغذائيــةـ 
إضافــة إلــى مشــروع النحلــة اإلماراتيــة واســتخدام الخليــة المزدوجــة لتحســين إنتــاج 

ــل. ــل العس نح

واســتعرض الجهــاز كذلــك مشــروع ترقيــم وتســجيل الحيوانــات فــي إمــارة أبوظبــي 
وتعزيــز جهــود مكافحــة األوبئــة وتخطيــط المــوارد، وجهــود الجهــاز بشــأن منهــاج 
ــي  ــل ف ــوق العم ــول لس ــن الدخ ــه م ــارات تمكن ــج مه ــح الخري ــة لمن ــة الزراعي الثانوي
مجــاالت الزراعــة واالســتثمار الزراعــي، والتعريــف بمقومــات وممكنــات االســتثمار 
ــي  ــازات الت ــرز اإلنج ــى أب ــرض عل ــالع زوار المع ــب إط ــى جان ــي، إل ــارات وأبوظب ــي اإلم ف

ــتدامة. ــة المس ــة الزراعي ــال التنمي ــي مج ــي ف ــارة أبوظب ــا إم حققته

كمــا شــهد جنــاح الجهــاز توزيــع 6250 مــادة توعويــة وإرشــادية وهدايــا رمزيــة علــى 
مجــاالت  فــي  توعويــة  وكتيبــات  لألطفــال،  زادنــا  حقيبــة  تضمنــت  المعــرض  زوار 
الســالمة الغذائيــة والثــروة الحيوانيــة واالســتزراع الســمكي والزراعــة، إلــى جانــب 
إصــدار إلكترونــي تعريفــي بمهــام عمــل وإنجــازات وإصــدارات الجهــاز مــن أفــالم 
ــات  ــة لقطاع ــريعات المنظم ــن والتش ــم القواني ــادية، وأه ــات إرش ــة ومطبوع توعوي

ــي. ــارة أبوظب ــي إم ــي، ف ــي والحيوان ــقية النبات ــة بش ــذاء والزراع الغ

أخبار الجهاز
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ــة ملوائمــة  ــة الغذائي ــي للرقاب ــو ظب ضمــن ســعي جهــاز أب
متطلبــات حكومــة أبــو ظبــي املتعلقــة فــي سياســة إدارة 
ــات وحتليلهــا والتــي مت إصدارهــا فــي عــام 2018، قــام  البيان
ــية  ــة للتنافس ــة االحتادي ــارة للهيئ ــات بزي ــق إدارة البيان فري
واإلحصــاء لاطــاع علــى أفضــل التجــارب واملمارســات فــي 
التحليــات الذكيــة ومســتقبل البيانــات وتأتــي هــذه الزيــارة 
ضمــن خطــة فريــق إدارة البيانــات وفريــق اســتراتيجية 
ــات واستشــراف املســتقبل لاطــاع علــى املمارســات  البيان
ــال  ــي مج ــرة ف ــات ذات اخلب ــات والهيئ ــع اجله ــارب م والتج

ــي. ــذكاء االصطناع ــات وال البيان

قــام وفــد مكــون مــن الســيدة عائشــة الشامســي، والســيد 
خالــد املرزوقــي ود. محمــد احلمــادي ومتخصصــن فــي مجــال 
ــى  ــاع عل ــتقبل لاط ــي للمس ــة دب ــارة مؤسس ــات بزي البيان
جتربتهــم فــي دعــم االبتــكارات اخلاقــة فــي العمليــات 
 ،10X والتشــريعات والتكنولوجيــا مــن خــال جتربــة دبــي
كذلــك االطــاع علــى جتربتهــم الرائــدة فــي مرصــد املســتقبل. 
ــريعات  ــر التش ــل مختب ــه عم ــرق آللي ــى التط ــة إل باإلضاف

ــريعي. ــر التش ــاس األث وقي

ــة  ــة احليواني ــاَ فــي إدارة الرقاب ــة متمث نظــم قطــاع الرقاب
بعنــوان  دملــا  جزيــرة  فــي  توعويــة  محاضــرة  مؤخــراً 
ــا  ــا( قدمهم ــي بيوتن ــن ف ــذاء آم ــليمة لغ ــات الس )املمارس
دكتــور جمــال عرفــات، اســتهدفت متداولــي األغذيــة 
ــا  ــرق خالهم ــور. تط ــز مت واجلمه ــركاء مرك ــو وش وموظف
إلــى املمارســات الغذائيــة الصحيحــة واملمارســات اخلاطئــة 
ــاء  ــذاء أثن ــع الغ ــليم م ــي الس ــل الصح ــة التعام وكيفي
النقــل والعــرض والتــداول فــي محــات البيــع وحتــى شــراء 
اجلمهــور والطــرق الصحيحــة لنقلــه وحفظــه فــي املنــزل.

زيارة الهيئة االتحادية 
للتنافسية واالحصاء

 10Xلالطالع على تجربة دبي
ومختبر التشريعات

محاضرة توعوية في دلما

قــام فريــق مــن ادارة اإلحصــاء والتحليــل بحضــور النســخة 
ــذي  ــدى اإلمــارات للسياســات العامــة، وال ــة مــن منت الثالث
انعقــد حتــت شــعار » مســرعات التنميــة املســتدامة: رســم 
ــن  ــد ب ــة محم ــه كلي ــذي نظمت ــتقبل » وال ــات املس سياس
راشــد لــإدارة احلكوميــة وبالشــراكة مــع الهيئــة االحتاديــة 
ــل  ــات عم ــدى ورش ــن املنت ــاء، وتضم ــية واإلحص للتنافس
وجلســات حواريــة مــع نخبــة مــن خبــراء السياســات 
أداء  مبســتوى  االرتقــاء  بهــدف  القــرار  وصنــاع  والقــادة 

ــارات. ــة اإلم ــة بدول ــات احلكومي السياس

حضور منتدى االمارات 
للسياسات العامة

فعالياتنا
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ــة  ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــود جه ــطة وجه ــن أنش ضم
واملعاهــد  الكليــات  طلبــة  وتدريــب  لتأهيــل  الداعمــة 
العلميــة والكــوادر الفنيــة احملليــة، اســتقبلت إدارة اخملتبــرات 
ــهر  ــال ش ــري خ ــة البيط ــفى الوثب ــي مستش ــة ف البيطري
فبرايــر عــدداً مــن الطالبــات مــن معهــد أبوظبــي للتعليــم 
والتدريــب املهنــي، وقــد شــمل البرنامــج العديــد مــن 
األنشــطة التدريبيــة املتعلقــة بعمليــات التحليــل اخملبــري .  

ــاء  ــن واألطب ــن والفني ــن اخملتص ــاش ب ــة نق ــد حلق عق
البيطريــن مــن إدارة اخملتبــرات البيطريــة و إدارة صحــة 
ــة البيطــري حــول أمــراض  ــوان فــي مستشــفى الوثب احلي
طفيليــات الــدم، حيــث مت تســليط الضــوء خــال اجللســة 

ــة. ــراءات الوقائي ــز اإلج ــبل تعزي ــى س عل

ــة  ــفى الوثب ــي مستش ــة ف ــرات البيطري ــت إدارة اخملتب نظم
ــعود  ــد س ــور زاي ــن الدكت ــكل م ــرمي ل ــل تك ــري حف البيط
ــرا  ــة وعف ــاء احليوي ــاء والكيمي ــم الكيمي ــن قس ــداهلل م عب
حمــد املنصــوري مــن قســم إدارة العينــات والتشــريح وذلــك 
ــي إدارة  ــم ف ــرة عمله ــال فت ــزة خ ــم املتمي ــراً جلهوده تقدي
اخملتبــرات البيطريــة متمنــن لهــم املزيــد مــن التوفيــق 

ــاح. والنج

تكريم موظفي إدارة المختبرات 
البيطرية

االجتماع الفني األول لفريق مشروع 
سجل أبوظبي الزراعي

حلقة نقاش حول أمراض 
طفيليات الدم

تدريب طالبات من معهد أبوظبي 
للتعليم والتدريب المهني

حلقة نقاش بعنوان أمراض 
طفيليات الدم

فعالياتنا

ــجل  ــروع س ــق مش ــن فري ــي األول م ــاع الفن ــد االجتم مت عق
أبوظبــي الزراعــي بحضــور مديــر املشــروع الســيدة عائشــة 
الشامســي وممثلــي مركــز االحصــاء ومركــز خدمــات املزارعن. 
ــتجدات  ــدمي مس ــمري بتق ــم الش ــيد إبراهي ــام الس ــث ق حي
العمــل، وشــدد بضــرورة حتقيــق أهــداف املشــروع فــي وقتهــا 
ــم  ــة لدع ــتمرة ومحدث ــات مس ــدة بيان ــر قاع ــدد لتوفي احمل
ــتدامة  ــرات االس ــة ومؤش ــروة احليواني ــي والث ــاع الزراع القط
الزراعيــة ومســاهمة هــذه القاعــدة فــي دعــم السياســات 
التشــريعات واخلطــط التنمويــة لقطــاع الزراعــة فــي اإلمارة.
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فعالياتنا

كــرم جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة فريــق عمــل 
ــي واملشــاركن فــي فعاليــة  ــد التراث مهرجــان الشــيخ زاي
طبــق اخليــر وذلــك بحضــور ســعادة مبــارك علــي املنصوري 
املديــر التنفيــذي لقطــاع الشــؤون الزراعيــة باجلهــاز وذلــك 
جلهودهــم الطيبــة التــي أســهمت بتمّيــز وجنــاح املهرجــان

اســتقبل مركــز التلقيــح االصطناعــي ونقــل األجنــة التابــع 
ــة  ــن طلب ــة م ــة مجموع ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب جله
كليــات التقنيــة العليــا، للتعــرف علــى طبيعــة املهــام التــي 
يقدمهــا املركــز مثــل عــاج فقــدان اخلصوبــة ونقــل األجنــة 
ــة ودور  ــات املزرع ــي حليوان ــح االصطناع ــل والتلقي ــي اإلب ف
عمليــة التلقيــح االصطناعــي فــي تنميــة الثــروة احليوانيــة 

ــح. وحتســن الســاالت، وخدمــات التلقي

ــامح  ــجرة التس ــون ش ــن يزرع ــرع الع ــاز بف ــو اجله موظف
»الغــاف« التــي اعتمدهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
ــامح،  ــام التس ــمي لع ــعار الرس ــي الش ــم دب ــوزراء حاك ال
وتأتــي هــذه املبــادرة تعبيــراً عــن تفاعــل موظفــي اجلهــاز 

مــع قيــم التســامح واخليــر والعطــاء

زراعة شجرة الغاف

زيارة طلبة كليات التقنية لمركز 
التلقيح االصطناعي ونقل األجنة

تكريم فريق عمل مهرجان الشيخ 
زايد التراثي

ــوم  ــرة للعل ــات مــن معهــد اجلزي التحقــت عــدد مــن الطالب
والتكنولوجيــا باخملتبــرات البيطريــة فــي جهــاز أبوظبــي 
ــتمل  ــث اش ــي، حي ــب الفن ــرض التدري ــة بغ ــة الغذائي للرقاب
البرنامــج التدريبــي علــى العديــد مــن األنشــطة التدريبيــة 
ــف  ــجيل وتصني ــتقبال وتس ــات اس ــى عملي ــرف عل كالتع
العينــات حســب األمــراض احليوانيــة باإلضافــة إلــى تقنيــات 
التحليــل وإجــراءات العمــل اخملتلفــة فيمــا يتعلــق بعمليــات 
التحليــل فــي كل مــن قســم األحيــاء الدقيقــة والبيولوجيــا 
ــة  ــة باإلضاف ــاء احليوي ــاء والكيمي ــم الكيمي ــة وقس اجلزيئي

ــي.  ــريح املرض ــات والتش ــم إدارة العين ــى قس إل

تدريب عدد من الطالبات من معهد الجزيرة 
للعلوم والتكنولوجيا لدى المختبرات 

البيطرية
 في المستشفى البيطري- القطارة 



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

ــة  ــر للجن ــس عش ــاع اخلام ــتضافة االجتم ــعدنا باس س
العلميــة للمبيــدات بحضــور ممثلــي اجلهــات والدوائــر 
احملليــة بالدولــة، ومت مناقشــة آليــة التعامــل مــع املبيــدات 
ــة  ــة ودراس ــع بالتجزئ ــات البي ــتخدام مبح ــزة االس جاه
ــال  ــن خ ــة م ــرص اللجن ــارة، وحت ــكل إم ــي ل ــع احلال الوض
ــات  ــات وأولوي ــق متطلب ــى حتقي ــة عل ــا الدوري اجتماعاته
احلكومــة وتنميــة قطــاع زراعــي مســتدام يحافــظ علــى 
البيئــة وضمــان األمــن احليــوي وحتقيــق الســامة الغذائيــة 

ــة. بالدول

ــر  ــري، املدي ــوزة املهي ــعادة م ــتقباله س ــي اس ــدة وكان ف املتح
ــد  ــعادة/ عب ــدم س ــتراتيجية واألداء، وق ــاع االس ــذي لقط التنفي
ــة  ــي منطق ــج ف ــل البرنام ــب وممث ــر املكت ــى، مدي ــد يحي اجملي
ــاً عــن البرنامــج  دول مجلــس التعــاون اخلليجــي، شــرحاً تعريفي
ــم  ــن ه ــخاص الذي ــا لألش ــي يقدمه ــاعدات الت ــة املس وطبيع
ــد  ــاء وبع ــه أثن ــذي يقدم ــم ال ــا، والدع ــة إليه ــّس احلاج ــي أم ف
ــات  ــرة وتقني ــول مبتك ــتخدام حل ــات، باس ــوارث أو الصراع الك
لغــرض الوصــول إلــى عالــم خــاٍل مــن اجلــوع بحلــول عــام 2030.

وأشــاد ســعادته بــدور حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
فــي تقــدمي الدعــم املســتمر للبرنامــج، مشــيراً إلــى أن اإلمــارات 
حتتــل موقــع الصــدارة فــي تقــدمي املســاعدات اإلنســانية، كمــا 
ــذ  ــي من ــة العامل ــج األغذي ــاً لبرنام ــدول دعم ــر ال ــن أكث ــا م أنه

فتــرة طويلــة.

ــاالت  ــاز ومج ــن اجله ــرحاً ع ــري ش ــوزة املهي ــعادة م ــت س وقدم
عملــه مرحبــة مبجــاالت التعــاون مــع البرنامــج وتســخير 
اإلمكانيــات لدعمــه وتوعيــة اجملتمــع بأهــداف وجهــود البرنامــج 
باإلضافــة إلــى الترويــج للفــرص االســتثمارية واالبتكاريــة إليجاد 
حلــول تســاهم فــي القضــاء علــى اجلــوع ومتكــن األقــل حظــاً 
ــل  ــرص عم ــاد ف ــى إيج ــاعدهم عل ــول تس ــم بحل ــول العال ح

ــرهم. ــم وألس ــادل له ــل ع ــق دخ ــل لتحقي ــج تأهي وبرام

االجتماع الخامس عشر للجنة 
العلمية للمبيدات

استضافة وفد من برنامج األغذية 
العالمي لألمم المتحدة

فعالياتنا
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مارس
March

برنامج عون

على أجندة مارس:

احلملة العاشرة للت�ع بالدم، قاعة التدريب/ املبنى الرئيسي 
للجهاز – (27 مارس 2019)

أنشطة ومسابقات
بطولة موانئ أبوظبي الرابعة خلماسيات كرة القدم للشركاء 

االس�اتيجيني، ملعب موانئ أبوظبي/ ميناء زايد
(18 ف�اير ولغاية 04 مارس 2019)

رحلة سفاري للموظفني، اخلتم
(02 مارس 2019)

مناسبات عاملية وموسمية
اليوم العاملي للسعادة، أفرع اجلهاز اخملتلفة 

(20 مارس 2019)
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زاوية االبتكار

ابتكار صيني يوظف الكهرباء 
لزيادة اإلنتاج الزراعي

كيــف نعــزز إنتــاج الغــذاء عالميــً رغــم تصاعــد تحديــات كبــرى كالمســاحات الزراعيــة 
ــة التــي تصيــب  ــاه واالحتبــاس الحــراري وانتشــار اآلفــات الزراعي المحــدودة وشــح المي
الكثيــر مــن المحاصيــل؟ وكيــف يمكــن لإلنســان أن يتطلــع إلــى مســتقبل آمــن 
غذائيــً؟ أســئلة مــا زال العالــم يبحــث عــن إجابــات عنهــا وحلــول وأفــكار تضــع حــدًا أو 

تخفــف علــى األقــل مــن المخــاوف حــول مــا يحملــه الغــد القريــب.

وفــي حيــن تشــير التقديــرات إلــى أن تعــداد ســكان العالــم ســيصل إلــى أكثــر مــن 10 
مليــارات نســمة بحلــول عــام 2050، فــإن هــذا العــدد الهائــل مــن البشــر يحتــاج إلــى 

زيــادة نوعيــة أيضــً فــي حجــم اإلنتــاج الزراعــي عالميــً.

وفــي الصيــن تبلــورت أفــكار وتشــكلت مالمــح إجابــة لهــذه األســئلة فــي صــورة 
ابتــكار تقدمــه القمــة العالميــة للحكومــات عبــر »ابتــكارات الحكومــات الخالقــة« 
الفعاليــة الرئيســة المصاحبــة لهــا للعــام الرابــع علــى التوالــي، إذ عملــت مؤسســة 
اســتخدام  يقــوم علــى  ابتــكار خــالق  البيئيــة علــى تطويــر  للتكنولوجيــا  داليــان 

الكهربــاء لزيــادة اإلنتــاج الزراعــي.

بداية واعدة
لقــد نجــح الباحثــون الصينيــون فــي اســتخدام الكهربــاء ذات التوتــر العالــي لتحفيــز 
البكتيريــا  عــن  الناجمــة  الزراعيــة  اآلفــات  علــى  والقضــاء  النباتــات،  نمــو  عمليــات 
ــذاء  ــاج الغ ــادة إنت ــي زي ــة ف ــهم بالمحصل ــا يس ــة، م ــواء والترب ــي اله ــات ف والفيروس

دون اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة.

وقــد نجحــت التجربــة فــي زيــادة محصــول 
الخضــروات بنســبة 30%، وتقليــل اســتخدام 
وخفــض   %100-70 بنســبة  المبيــدات 
ــى %20. ــد عل ــبة تزي ــمدة بنس ــتخدام األس اس

نتائج متعددة
ويمكــن لهــذا االبتــكار أن يتحــول إلــى إنجــاز 
وتــم  اقتصاديــً،  جــدواه  ثبتــت  إذا  نوعــي 
تطبيقــه علــى نطــاق واســع فــي المناطــق 
اآلفــات  مــن  لحمايتهــا  الشاســعة  الزراعيــة 
الضــارة، وترشــيد اســتخدام المــوارد المائيــة 
ــن  ــة م ــة الترب ــل، وحماي ــري المحاصي ــة ل الالزم
االســتنزاف والتصحــر، بمــا ينعكــس إيجابــً على 
جهــود حمايــة البيئــة وضمــان مســتقبل أكثــر 

لكوكبنــا. اســتدامة 

تستشــرف  التــي  األفــكار  هــذه  وتعــزز 
حلــواًل مبتكــرة لخدمــة اإلنســان فــي مــدن 
القمــة  رســالة  المســتقبل  ومجتمعــات 
أفضــل  غــد  لصناعــة  للحكومــات  العالميــة 
المبتكــرة  األفــكار  خــالل  مــن  لإلنســان، 
والسياســات المثمــرة الهادفــة لخير اإلنســانية.
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زاوية االبتكار

شجرة تنتج 40 صنفا مختلفا من 
الفاكهة 

مــن خــالل شــريحة تقنيــة تســمى رقاقــة تقنيــة التطعيــم يصبــح بمقــدور تلــك 
الشــجرة أن تنتــج أنــواع مختلفــة مــن الفواكــه فــي نفــس الوقــت مــن الخــوخ 
والمشــمش والكــرز وبالرغــم مــن هــذا فإنهــا فــي معظــم أوقــات الســنة تبــدو 
مثــل الشــجر العــادي ولكــن فــي فصــل الربيــع فإنهــا تزدهــر فــي خليــط مذهــل مــن 

األلــوان.

 كانــت البدايــة مــع اكتشــاف الســيد فــان أكيــن فــي عــام 2008 بســتان فــي واليــة 
نيويــورك بــه عــدد مــن األشــجار التــي يعــود عمرهــا إلــى 200 عــام وبعــد ذلــك قــام 
ــن  ــارة ع ــي عب ــة وه ــم الرقاق ــمى بتطعي ــا يس ــب م ــي تجري ــدأ ف ــتان ليب ــراء البس بش
ــرى  ــجرة أخ ــي ش ــظية ف ــذه الش ــا وإدراج ه ــي مهده ــجرة ف ــن ش ــظية م ــاذ ش اتخ

ــتاء. ــى الش ــا حت وتركه

ويقــول الســيد فــان أكيــن أن معظــم الفواكــه تتوافــق بســهولة مــع بعضهــا 
ــحرية  ــجرة الس ــع والش ــل الربي ــتاء أو أوائ ــل الش ــي فص ــم ف ــم التطعي ــا يت ــادة م وع
أو كمــا تســمى شــجرة 40 فاكهــة هــي فــي الواقــع ليســت شــجرة واحــدة ولكــن 

ــة. ــات الفاكه ــن نبات ــلة م سلس

حتــى اآلن، أنشــأ الســيد فــان أكيــن 16 شــجرة مــن هــذا النــوع فــي المتاحــف، والمراكز 
ــدة.  ــات المتح ــاء الوالي ــع أنح ــي جمي ــة ف ــة الخاص ــات الفني ــة والمجموع المجتمعي
وفــي فصــل الربيــع وتزهــر األشــجار فــي ظــالل مــن الــوردي، القرمــزي واألبيــض، 

ــة. ــه المختلف ــن الفواك ــة م ــل مجموع ــف، وتحم والصي
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بأقالمكم

االستراتيجية الوطنية لالبتكار 
المتقدم

الحيوية إلى الغايات والنتائج في 7 مجاالت هي:تمكيــن ا�نســان مــن خــالل االنتقــال مــن التركيــز علــى القطاعــات االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار، ومرحلــة جديــدة تقــوم علــى الوطنيــة لالبتــكار المتقــدم، والتــي تعتبــر النســخة المطــورة مــن فــي فبرايــر 2018، اعتمــدت حكومــة دولــة ا�مــارات االســتراتيجية 

•  االستكشاف
•  مهارات المستقبل

•  جودة الصحة
•  المعيشة والحياة

•  القوة الخضراء
•  التنقل

•  التكنولوجيا لخدمة ا�نسان.
الحكومــي تهــدف االســتراتيجية إلــى تطويــر نمــط تفكيــر يشــجع علــى  القطاعيــن  فــي  المدروســة،  والمخاطــرة  وســعادة وأهداف مئوية ا�مارات 2071، بأن تكون دولة ا�مارات أفضل دولة والخــاص، وابتــكار حلــول للمســتقبل بمــا يدعــم تحقيــق محــاور التجربــة  الحكومــي،  واªداء  التعليــم،  فــي  العالــم  فــي 

ومن اªهداف اªخرى لالستراتيجية الجديدة:المجتمع، واالقتصاد.
•  تحفيــز المبــادرة فــي المجتمــع، واختبــار تصاميــم حكوميــة 

ــبة جديدة لخدمته  ــة المناس ــة البيئ ــة، وتهيئ ــادات متقدم ــاذج القتص ــار نم ــريعات تساهم في تحقيق مستقبل أفضل ل¶نسان•  اختبــار علــوم متقدمــة وأبحــاث تــؤدي إلــى إنجــازات علميــة البتكار قطاعات جديدة وتطوير شركات ناشئة•  اختب ــم والتش ــة النظ ــكار وتجرب ــار اªف ــارب واختب ــراء التج •  إعــداد منصــة وطنيــة تحفــز مواطنــي دولــة ا�مــارات علــى الجديدة ومرصد للبيانات الضخمة ا¹نية•  إج
ــات االبتكار، وريادة اªعمال ــات المؤسس ــع كبري ــاون م ــة بالتع ــادرات تجريبي ــالق مب والشركات العالمية المتخصصة والرائدة في مجال االبتكار.•  إط

إعداد: فاطمة آل علي
ا�دارة: ادارة التشريعات
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بأقالمكم

ومضات حول التفكير اإلبداعي

الومضة الثانية: االبتكار في مبادئ االبتكار
ــرة فــي التفكيــر والتطبيــق، ومنــه التغييــر والتجديــد وفــي كافــة المجــاالت مثــل: تناولنــا فــي الومضــة ا�ولــى التعريــف المبســط والتوصيــف الواضــح لمفهــوم االبتــكار وهــو  البحــث والتعلــم، والنظــرة قفــزة ُمبكِّ التطبيــق، وأســاليب  التفكيــر، وطرائــق  ا�شــياء أيضــا، وكذلــك التغييــر فــي المشــاعر نفســها والهمــم والروحانيــات، الــى مــا النهايــة الجانبيــة ل¨شــياء، وحتــى التغييــر فــي الســلوك والتواصــل مــع ا£خريــن والتواصــل مــع التغييــر فــي طريقــة 

من ا�شياء التي تؤثر فينا ونؤثر فيه.
ــا وأبعادهــا، وأرى ان مبــدأ البســاطة وعــدم التكّلــف هــو ونتنــاول اليــوم المبــادئ ا�ساســية لتمكيــن المعرفــة فــي االبتــكار وإمكانيــة صبــغ صبغــة  أهم مبادئ االبتكار وسنتمركز حول هذا المبدأ في هذه الومضة االبتكارية.االبتــكار فــي كافــة مجــاالت حياتن
ــات مبــدأ البســاطة وعــدم التكّلــف: فلــو عرجنــا الــى العديــد مــن االبتــكارات، واالختراعــات،  ــذه المنتج ــي ه ــر ف ــوع الكبي ــة والتن ــار التعددي ــن االعتب ــن بعي ــة، آخذي ــكار الخالق ــفر أو الفكريــة مثــل: اســتماتة البشــر فــي صــراع البقــاء، وإحــراز تقــدم مّطــرد فــي كافــة مجــاالت وا�ف ــذاء، والس ــاء والغ ــاب الكس ــل، واكتس ــم والتأم ــث والتعل ــي البح ــداع ف ــاة، كاÃب وِحيــل االســتقرار، الــى فنــون الحــروب والســالم وتحالفــات التجــارة واالســتثمار  والقوميــة وغيرهــا، الحي القدمــاء،  وتجــارب  الخبــراء،  وأمثــال  الحكمــاء،  وحكــم  الشــعراء،  معلقــات  ــد ا�ذكيــاء، وطرائــف الطرفــاء، وكتــب المؤلفيــن، واختراعــات المهندســين، وافــكار المزارعيــن، الــى  ــوم ونج ــره الي ــاره وتأثي ــد آث ــا نج ــة مم ــا النهاي ــى م ــن، وال ــابقين والالحقي ــات الس مبــدأ استشــرافه وبريقــه فــي المســتقبل. إن مــن المالحــظ فــي معظــم هــذه االبتــكارات - ومــاال واختراع علــى  اســتند  جّلهــا  أن   – منهــا  حصــره  البســاطة فــي التفكيــر والبســاطة فــي التعبيــر والبســاطة فــي االنتــاج المــادي لهــذه ا�فــكار نســتطيع 

أو االبتكارات.
الجدية والحس الصادق واالستهداف لكن بدون تكّلف أو تعقيد. وقبــل أن نخــوض كثيــرÍ ال بــد أن نفهــم أن البســاطة تناقــض الســخافة أو التفاهــة وتوافــق 
ــوف ولنضــرب مثــال علــى البســاطة وعــدم التعقيــد مــن حياتنــا اليوميــة ليرســخ المفهــوم  ــج الص ــت تنس ــو كن ــكار، فل ــم االبت ــن عال ــرى م ــات ا�خ ــه اللبن ــي علي ــتطيع أن نبن ــا ونس ــادة لفه ــا وإع ــَا وأردت ترتيبه ــا بعض ــي بعضه ــابكة ف ــوف متش ــن الص ــَة م ــدت كوم ووج

لفا منظمَا، ماذا ستفعل؟ 
تبــدأ هنــاك طريقتيــن Ãعــادة االعتبــار المنظــم لهــذه الكومــة مــن الصــوف، فإمــا أن تبــدأ بشــدها  أن  وإمــا  خيطهــا)  قطــع  أو  تعقيدهــا  مــن  يزيــد  (ممــا  وعشــوائي  قــوي  ينفك ومن ثم تعيد االعتبار المنظم لكومة الصوف.(ببســاطة) تبحــث عــن رأس الخيــط وتســحبه مــن طرفــه المتــاح وتخــرج بــه شــيئَا فشــيئَا حتــى بشــكل 

ــيطرة كنــت معلمــÝ، وعنــد دخولــك فاجــأوك بصــراخ واشــتباكات بســيطة وفوضــى مزعجــة، ولنضــرب مثــًال آخــر مــن حياتنــا اليوميــة أيضــÝ، فلــو دخلــت بيتــك يومــÝ أو حصــة للطــالب إذا  ــم أو الس ــول بينه ــاول الدخ ــم وتح ــرخ به ــا أن تص ــا فإم ــك أيض ــاران أمام ــاك خي ــتالحظ عليهــم أو غيــر ذلــك، وهنــاك أســلوب ابتــكاري (بســيط) وهــو أن ترفــع يــدك وتضــع بهــا شــيء فهن ــة، فس ــه هدي ــدي فل ــي ي ــه ف ــا أخبئ ــرف م ــن يع ــم: م ــادي به ــا وتن ــر وتضمه احتفاءهم حولك وانتباههم واحدÍ تلو ا£خر. صغي
الجميل مع الصوت الجميل صار حداًء أو أنشودة ثم حفلة وهكذا، وإذا جمعت.      ببســاطة تســتطيع أن تجمــع بيــن شــيئين أو أكثــر لتبتكــر شــيئÝ أو أشــياًء، فــاذا وّلفــت الشــعر 

إعداد/ عائشة محمد المقبالي
قسم الرقابة الزراعية العين
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مرِّن عقلك

حــّرك عــود ثقــاب واحــد لتصبــح المعادلــة الرياضيــة 
صحيحــة

أوجد األرقام المناسبة داخل المربعات

أوجد الحل 

أي إناء سيمتلئ أواًل بالماء؟

سؤال العدد: ما هي 
الجريمة التي يعاقب قانون 

كثير من دول العالم على 
مجرد محاولة ارتكابها، 
بينما ال يعاقب القانون 

مرتكبها؟
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أخبار سريعة

فريق استراتيجية البيانات 
والمستقبل يرصد فجوات البيانات 
لألمن الحيوي واالستدامة الزراعية 

وفد من إدارة اإلحصاء يزور مركز 
الفاية لألعالف وعيادة الختم 

البيطرية

قامــت عايشــة الشامســي -رئيــس فريــق اســتراتيجية 
العمــل  وفريــق  المســتقبل  واستشــراف  البيانــات 
ــج  ــه برام ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــة أه ــف- بدراس المكل
األمــن الحيــوي واالســتدامة الزراعيــة، والســالمة الغذائيــة 
ــي  ــارة أبوظب ــي إم ــي ف ــي الزراع ــم الحكوم ــج الدع وبرام
ــا  ــم ايض ــا ت ــة، كم ــا الذكي ــات وتحليلته ــة البيان ــن ناحي م
التطــرق إلــى التحديــات التــي تواجــه الــرأس مــال البشــري، 

والمخــزون.  المــواد  وإدارة  والماليــة،  األصــول  وإدارة 

كمــا عكــف الفريــق علــى حصــر كافــة المؤشــرات الحاليــة 
ورصــد أهــم المؤشــرات المســتقبلية مــن منظــور عالمــي 
وإقليمــي واتحــادي لبرامــج األمــن الحيــوي واالســتدامة 
الزراعيــة حتــى هــذه المرحلــة.  كمــا ســيعكف الفريــق 
بيئــة  لخلــق  األعمــال  لــذكاء  اســتراتيجية  تطويــر  علــى 

ــذاء.  ــة والغ ــي الزراع ــة ف ــرة خالق مبتك

ــة  ــارة ميداني ــل بزي ــاء والتحلي ــن إدارة اإلحص ــق م ــادر فري ب
ــن  ــة ضم ــم البيطري ــادة الخت ــالف وعي ــة لألع ــز الفاي لمرك
تطلعــات اإلدارة لفهــم مجريــات عمــل المركــز والعيــادة 
والتــي تعتبــر بدايــة للزيــارات الميدانيــة لكافــة مرافــق 
ــط  ــم ورب ــى فه ــدف إل ــدد يه ــدول مح ــن ج ــاز ضم الجه
بالعمليــات والوقــوف علــى فــرص  البيانــات اإلحصائيــة 
تحليليــة مــن شــأنها المســاعدة فــي دعــم القــرار عــن 
تعكــس  ومتخصصــة  متقدمــة  تحليليــة  نتائــج  طريــق 
ــأ بالمســتقبل وتســلط الضــوء علــى الفــرص  الواقــع وتتنب

التطويريــة فــي الجهــاز. 

فــي إطــار الجهــود المبذولــة مــن حكومــة أبــو ظبــي 
ــة  ــات الحكومي ــن الجه ــل بي ــتمر والتواص ــيق المس للتنس
وشــركات  دوليــً  حكوميــة  بجهــات  وربطهــا  محليــً 
ــة  ــو ظبــي للرقاب متخصصــة فــي مجــاالت عمــل جهــاز أب
الغذائيــة، عقــدت مديــر ة إدارة اإلحصــاء والتحليــل عائشــة 
الشامســي والســيد وائــل أبــو رزق اجتماعــا مــع  مركــز 
Metapontum agrobios research  والــذي يتمتــع بخبــرة 
توفيــر  طريــق  عــن  الزراعــة  مجــال  فــي  كبيــرة  دوليــة 
البيانــات الجويــة المصــورة المفتوحــة لتقديــم أفضــل 
ســبيل  فــي  والغذائيــة  الزراعيــة  والممارســات  الحلــول 
زراعــي  بقطــاع  للنهــوض  الجهــاز  اســتراتيجية  تحقيــق 

مســتدام. وغذائــي 

عقــدت غــدارة اإلحصــاء والتحليــل اجتماعــً لعــرض نتائــج 
دراســة قيــاس مســتلزمات تكاليــف اإلنتــاج الزراعــي علــى 
ــرات  ــد مؤش ــة برص ــهمت الدراس ــث أس ــل، حي ــق العم فري
ــي  ــاج الزراع ــة لإلنت ــص الرئيس ــن الخصائ ــاملة ع ــل ش ودالئ
مثــل كميــة وقيمــة مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي، وتكلفــة 
ــادي  ــد االقتص ــي والعائ ــي رئيس ــف زراع ــكل صن ــم ل الدون
لهــا. كمــا تــم التأكيــد علــى أن نتائــج الدراســة شــكلت 
قاعــدة بيانــات ستســاعد فــي حســاب مســاهمة القطــاع 
الزراعــي فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي ضــوء تكاليــف 
تشــخيص  فــي  وستســاهم  النباتــي  اإلنتــاج  مدخــالت 
اإلنتــاج  وســائل  فــي  والســلبية  اإليجابيــة  الممارســات 
اإلرشــادية  للنشــاطات  أساســا  تشــكل  والتــي  النباتــي 
ــع  ــة م ــة ممكن ــل تكلف ــوال ألق ــة وص ــة والبحثي والتوعوي

ــج. ــة المنت ــة وكمي ــى نوعي ــة عل المحافظ

االجتماع بمركز أبحاث
 Metapontum agrobios

   research center               

اجتماع لعرض نتائج 
مستلزمات االنتاج
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أخبار سريعة

ــاز  ــي جه ــل ف ــاء والتحلي ــن إدارة اإلحص ــاع  بي ــرًا اجتم ــد مؤخ عق
ابوظبــي للرقابــة الغذائيــة  وإدارة اإلحصــاءات الزراعيــة التابعــة 
أهــم  لمناقشــة  الجهــاز  مقــر  فــي  ابوظبــي  إحصــاء  مركــز 
المشــاريع واألعمــال المشــتركة 2019 بيــن الجهتيــن والتطــرق 
إلــى أهــم األعمــال فــي مراحــل وحالــة إعــداد بيانــات المؤشــرات 
ــام  ــاز  للع ــي الجه ــية ف ــات الرئيس ــية للقطاع ــة الرئيس اإلحصائي
تحديــات  وبحــث  الجهتيــن،  بيــن  البيانــات  تبــادل  وآليــات   2018
المنتجيــن  لكبــار  التجاريــة  المــزارع  مســح  مشــروع  مراحــل 
صغــار  التجاريــة  المــزارع  مســح  ومشــروع   2018 الزراعييــن 
االســتمارات  مــن  بيانتهــا  واســتيفاء   2018 الزراعييــن  المنتجيــن 
التــي يتــم إعدادهــا بالتعــاون بيــن الجهتيــن وفــق المتطلبــات 

المســحية فــي المركــز .

كمــا ناقــش الفريــق المشــترك أهــم مــا تلخــص عــن دراســة نتائــج 
إنتاجيــة الثــروة الحيوانيــة فــي اإلمــارة واالتفــاق علــى آليــة اعتمــاد 
الدراســة كمرجعيــة للتقديــرات فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة عــن 
الحيــازات التقليديــة، كمــا تــم التطــرق إلــى أهميــة المشــاريع 
المشــتركة بيــن الجهتيــن ورصــد االحتياجــات المتبادلــة لعــام 
2019 مثــل برامــج التدريــب التخصصــي لموظفــي إدارة اإلحصــاء 

والتحليــل عــن طريــق معهــد التدريــب االحصائــي.

ــي  ــزا ف ــة أداء متمي ــة الغذائي ــي للرقاب ــاز أبوظب ــق جه حق
ــى  ــه عل ــة بحصول ــات الحكومي ــج إدارة البيان ــق برنام تطبي
المركــز االول فــي األداء المتميــز عــن تجربتــه بتقييــم مــن 
ــاز  ــى الجه ــث تلق ــة، حي ــات الذكي ــة والخدم ــة األنظم هيئ
العديــد مــن طلبــات االطــالع التفصيلــي لتجربتــه فــي 
ــة  ــل كيفي ــتعراضه بالتفصي ــا اس ــال، كان أخره ــذا المج ه
ــق  ــى فري ــات عل ــودة البيان ــد ج ــات ورص ــرس البيان ــاء فه بن
إدارة البيانــات فــي مركــز خدمــات المزارعيــن. حيــث القــت 
الورشــة تجاوبــا كبيــرا مــن قبــل الحضــور فــي المركــز.  
جــودة  عــن  المســؤول  شــلباية-  قيــس  قــدم  حيــث 
البيانــات- فــي الجهــاز عرضــً تقديميــً عــن اآلليــة التــي 
ــدم  ــا ق ــات. كم ــودة البيان ــاس ج ــي قي ــاز  ف ــا الجه اتبعه
الســيد غســان برقاوي-معمــاري البيانــات فــي الجهــاز 
كيفيــة بنــاء فهــرس البيانــات فــي الجهــاز. حيــث تــم 
ــد  ــي رص ــز ف ــال المرك ــن أعم ــة م ــة حي ــى أمثل ــرق ال التط

ــه. ــة ب ــات الخاص ــات البيان ــجل مجموع س

اجتماع مع مركز اإلحصاء بأبوظبي 
لمراجعة المشاريع المشتركة

استعراض تجربة الجهاز في 
مجال إدارة البيانات على مركز 

خدمات المزارعين

عقــد جهــاز أبوظبــي للرقابــة الغذائيــة الورشــة الفنيــة 
األولــى لمشــورع ســجل أبوظبــي الزراعــي بحضــور كل 
مــن مركــز اإلحصــاء ومركــز خدمــات المزارعيــن بالتعــاون 
ــجل  ــات الس ــد بيان ــام رص ــورة لنظ ــركة أزري المط ــع ش م
ــة  ــات الذكي ــة والخدم ــة األنظم ــن هيئ ــم م ــي بدع الزراع
أيــام فــي مقــر الجهــاز ، حيــث تــم نقــل  لمــدة ثالثــة 
اإللكترونيــة  للمنظومــة  والعمليــة  الفنيــة  الجوانــب 
لمشــروع ســجل أبوظبــي الزراعــي لتعزيــز جاهزيــة الفــرق 

فــي إدارة ومتابعــة  الجوانــب التقنيــة  للنظــام.

ســير  مــن  للتأكــد  الميدانيــة  التجربــة  انطلقــت  حيــث 
إدخــال  وإجــراءات  االســتمارة  مــن  والتحقــق  النظــام 

الفنيــة. وجوانبهــا  اإلحصائيــة  لالســتمارة  للبيانــات 

اســتعرضت إدارة اإلحصــاء والتحليــل متمثلــة فــي كل مــن 
د. محمــد ســحتوت و م. مــازن  النهــدي نتائــج دراســة تقديــر 
إنتاجيــة الثــروة الحيوانيــة للحيــازات التقليديــة فــي إمــارة 
أبوظبــي علــى ســعادة المديــر التنفيــذي لقطــاع الثــروة 
التنفيــذي  بــن رصــاص وســعادة المديــر  الحيوانيــة راشــد 
لقطــاع التطويــر باإلنابــة مبــارك المنصــوري وبحضــور فريــق 
مــن المختصيــن فــي قطــاع الثــروة الحيوانيــة. حيــث تهــدف 
هــذه الدراســة إلى الخــروج بتقديــر إلنتاجيــة الثــروة الحيوانية 
مــن اللحــوم الحمــراء لقيــاس مــدى مســاهمة هــذا القطاع 

مــن المنتــج المحلــي فــي الســوق المحلــي. 

إلــى ذلــك فــإن مخرجــات هــذه الدراســة ســتفيد المختصين 
والمهتميــن بتنميــة اإلنتــاج الحيوانــي ومتخذيــن القــرار حيــث 
ــب  ــاج ونس ــرف باإلنت ــرق التص ــع وط ــة القطي ــت تركيب وصف
الــوالدات والنفــوق والترقيــم. كمــا تــم بنــاء نمــوذج إحصائي 
الحيوانيــة.  الثــروة  مــن  التقليديــة  الحيــازات  بإنتــاج  للتنبــؤ 

سيســاعد فــي توقــع إنتاجيــة الثــروة الحيوانيــة مســتقباًل.

التحضيرات الفنية للمرحلة 
التجريبية للسجل الزراعي

اجتماع عرض نتائج مسح 
اإلنتاجية
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قطاع وإنجاز

إنجازات مهمة ساهمت في رفعة سمعة إمارة 
ابوظبي 

عضويــة لجنــة خبــراء المنظمــة العالميــة للصحــة الحيوانيــة   .1
.)OIE ad hoc group on MERS CoV( كورونــا  لفيــروس 

ــع  ــي وض ــة )WHO( ف ــة العالمي ــة الصح ــع منظم ــاركة م المش  .2
إطــار عمــل موحــد للصحــة الواحــدة بشــأن األمــراض الحيوانيــة 

الناشــئة )2018 - األردن(.
محكمــة  علميــة  دوريــات  فــي  علميــة  أبحــاث   7 عــدد  نشــر   .3

   . قــة مو مر
تأسيس شبكة الشرق األوسط لإلبل )كامينيت(.  .4

الشــرق  لشــبكة  التوجيهيــة  للجنــة  الثالــث  االجتمــاع  عقــد   .5
األوســط لإلبــل )كامينيــت( والنــدوة اإلقليميــة الثانيــة للمنظمــة 
للمختبــرات  االتصــال  لمنســقي  الحيوانيــة  للصحــة  العالميــة 
الوطنيــة البيطريــة ويعــد هــذا االجتمــاع المشــترك األول مــن 
نوعــه علــى مســتوى العالــم إذ شــارك  فيــه مجموعــة مــن 
المختصيــن فــي مجــال المختبــرات البيطريــة والمختصيــن فــي 
ــن  ــراء م ــن الخب ــة م ــة ومجموع ــن دول المنطق ــة م ــم األوبئ عل
العالميــة للصحــة  المنظمــة  مراكــز مرجعيــة عالميــة ومــن 
الحيوانيــة وذلــك بهــدف التعــاون المشــترك لتعزيــز القــدرات 
ودراســة  اإلبــل  أمــراض  تشــخيص  مجــال  فــي  والمعرفــة  

وبائياتهــا فــي المنطقــة.
تقديــم االستشــارات الفنيــة لعــدد مــن المختبــرات فــي الدولــة   .6

ــا. ــل لديه ــر التحالي ــل وتطوي لتفعي
اإلبــل  فــي  كورونــا  فيــروس  عــن  الكشــف  مهمــة  تولــي   .7
ــذ  ــع مناف ــة لجمي ــاليات القادم ــة واإلرس ــي الدول ــدة ف المتواج
الدولــة إلــى أن تــم رفــع قــدرات مختبــرات وزارة التغيــر المناخــي 

الفحــص.  والبيئــة إلجــراء 
للرقابــة  ابوظبــي  جهــاز  فــي  البيطريــة  المختبــرات  حصــول   .8
القــرم  حمــى  لمــرض  الوطنيــة  المرجعيــة  علــى  الغذائيــة 
الكونغــو النزفيــة ومتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية كورونــا. 
ــي  ــة ف ــرات البيطري ــع المختب ــاءة م ــاس الكف ــج قي ــم برام تنظي  .9

الدولــة والمختبــرات البيطريــة فــي عــدد مــن الــدول. 
إعداد استراتيجية األمن الحيوي إلمارة أبوظبي.  .10

ــعاعي  ــرب اإلش ــة بالتس ــاز المتعلق ــوارئ الجه ــة ط ــداد خط إع  .11
فــي المحيــط الخارجــي لمحطــة براكــة للطاقــة النوويــة.

تدريب طلبة الجامعات وكليات التقنية.   .12
البيطــري  القســم  لطــالب  التخريــج  بحــوث  علــى  اإلشــراف   .13

بالدولــة. العليــا  التقنيــة  لكليــات 
زيــادة نطــاق اعتمــاد التحاليــل المخبريــة المتعلقــة بعمليــات   .14
الهيئــة  قبــل  مــن  الحيوانيــة  للثــروة  المرضــي  التشــخيص 
المواصفــة  اليــوكاس حســب  االعتمــاد  البريطانيــة لخدمــات 

.17025  ISO العالميــة 
تطوير استراتيجية األمن الحيوي على مستوى إمارة أبوظبي.  .15

تنفيــذ حمــالت التحصيــن الســنوية ورفــع النســب المســتهدفة   .16
ــب  ــة حس ــروة الحيواني ــب الث ــي تصي ــراض الت ــى األم ــاء عل للقض

ــة. ــة الحيواني ــة للصح ــة الوطني ــات الخط متطلب
تنفيــذ  خــالل  مــن  اإلمــارة  فــي  الوبائيــة  األمــراض  مراقبــة   .17
مســوحات عــن األمــراض الوبائيــة والمشــتركة مثــل حمــى قــرم 
إلــى  باإلضافــة  الضاريــة  الطيــور  وانفلونــزا  النزفيــة  الكونغــو 

الســنوية. التحصيــن  برامــج  تقييــم كفــاءة 

قطاع الثروة الحيوانية

تنفيــذ متطلبــات الســيطرة علــى البــؤر الوبائيــة لألمــراض الوبائية   .18
ومكافحــة  للعــزب  وتطهيــر  وعــزل  حجــر  مــن  والمشــتركة 

ــي. ــارة أبوظب ــي إم ــات ف للطفيلي
تصيــب  التــي  لألمــراض  المحليــة  االســتجابة  خطــة  تحديــث   .19

الحيوانيــة.  الثــروة 
االســتجابة  عمليــات  أثنــاء  الواحــدة  الصحــة  مبــدأ  تنفيــذ   .20
بيــن  المشــتركة  الوبائيــة  األمــراض  طــوارئ  علــى  والســيطرة 

أبوظبــي. إمــارة  فــي  والحيــوان  اإلنســان 
العمــل  خطــة  متطلبــات  وتنفيــذ  تطويــر  فــي  المســاهمة   .21
الميكروبــات. مضــادات  مقاومــة  علــى  للســيطرة  الوطنيــة 
ــين  ــرض تحس ــة بغ ــين اإلنتاجي ــادية لتحس ــج اإلرش ــذ البرام تنفي  .22
ســواء  مجاالتهــا  بمختلــف  الحيوانــي  اإلنتــاج  مزرعــة  إنتاجيــة 
)إبــل – أبقــار - أغنــام وماعــز -دواجــن( أو)االســتزراع الســمكي( 
.  وتشــمل مكونــات البرنامــج اإلدارة الصحيــة، إدارة التغذيــة، إدارة 

ــع. ــل وإدارة القطي التناس
تقديــم االستشــارات الفنيــة المتخصصــة بمختلــف مجــاالت   .23
اإلنتــاج الحيوانــي لتمكــن المربــي مــن بــدء مشــروعه وهــو علــى 

ــة. ــروع الفني ــات المش ــات واحتياج ــة بمتطلب دراي
حصــر وتوصيــف الســالالت األكثــر انتشــارا فــي اإلمــارات ممــا أتــاح   .24
لمربــي اإلنتــاج الحيوانــي التعــرف علــى الســالالت وانتقــاء األكفــأ 

إنتاجيــا تحــت الظــروف البيئيــة المحليــة.
ــالت  ــي مج ــة ف ــة المتخصص ــزارع التجاري ــات الم ــة معوق دراس  .25
التــي  المعوقــات  لمعرفــة  اإلمــارة  فــي  والدواجــن  األلبــان 
إيجــاد حلــول  العليــا ومحاولــة  لــإلدارة  تواجههــم ورفعهــا 

التنميــة. لتحقيــق  مالئمــة 
حــل مشــاكل عقــم إنــاث حيوانــات المزرعــة عــن طريــق فحــص   .26
اإلنــاث ومعالجتهــا ) جمــال – أبقــار – ضــأن و ماعــز ( وبلــغ عــدد 

مجمــوع الحــاالت )5235(  .
ــادة  ــى زي ــل عل ــي اإلب ــاعدة مرب ــة لمس ــل األجن ــة نق ــذ خدم تنفي  .27

ــم. ــزة لديه ــل الممي ــالالت اإلب ــل س نس
تقديــم خدمــة التلقيــح االصطناعــي فــي األبقــار لمربــي الثــروة   .28
الحيوانيــة بواســطة الســائل المنــوي المجمــد ونشــر ســالالت 
ــة  ــروف المناخي ــل الظ ــي تتحم ــة والت ــوم المرغوب ــان واللح األلب

ــة. الصعب
تقديــم خدمــة فحــص الحمــل لحيوانــات المزرعــة ليتــم التأكــد   .29

مــن حملهــا ومعرفــة حالتهــا الصحيــة.
خدمــة تقيــم الســائل المنــوي لذكــور اإلبــل   بشــكل علمــي   .30
وعملــي للوصــول إلــى تشــخيص وعــالج دقيــق للحــاالت القابلــة 
أعبــاء تكاليــف  العقيمــة وتوفيــر  الذكــور  للعــالج، واســتبعاد 

ــة. التربي
توفيــر قاعــدة بيانــات إحصائيــة دقيقــة حــول أعــداد المواشــي   .31
ومالكيهــا وتوزيعهــا فــي مناطــق إمــارة أبوظبــي ممــا يســاهم 
ــر  ــدف لتطوي ــي ته ــتراتيجيات الت ــيات واالس ــر السياس ــي تطوي ف

وتنميــة قطــاع الثــروة الحيوانيــة فــي االمــارة.
تتبــع الحالــة الصحيــة البيطريــة للمواشــي فــي اإلمــارة ممــا   .32
الوبائيــة  األمــراض  انتشــار  علــى  الســيطرة  فــي  يســاهم 

الحيــوي. األمــن  منظومــة  وتحقيــق  والمعديــة 
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اقتصاد المعرفة

مستقل 

مصمم يقدم خدمات 
ليضيف القيمة 

للجهاز 

يحسن عمليات 
الجهاز من خالل 

وضع ضوابط 
وأدوات رقابية 

كافية 

يساعد الجهاز 
في تحقيق 

أهدافه 

الزيوت المهدرجة
Hydrogenated Fat

الزيــوت المهدرجــة Hydrogenated Fat هــي زيــوت نباتيــة كانــت فــي االصــل ســائلة 
 Poly unsaturated ــا )غيــر مشــبعة Unsaturated Fat أو متعــددة عــدم اإلشــباع غالب
 Double أي تضطــر فيهــا ذرات الكربــون المتجــاورة إلــى تشــكيل روابــط مزدوجــة )fat
ــا  ــاط به ــة لإلرتب ــن كافي ــى ذرات هيدروجي ــا عل ــدم إحتوائه ــة لع ــا  نتيج Bonds بينه
إلــى حالــة  بهــدف وصولهــا  الكربــون(  وذلــك  لــذرات  الفارغــة  المواقــع  )تعبئــة 
اإلســتقرار )اإلشــباع( وكمــا فــي الصــور التوضيحيــة المرفقــة أدنــاه، وعليــه فــإن وجود 
الروابــط المزدوجــة يتســبب فــي جعــل جزيئــات تلــك الزيــوت غيــر مســتقرة كيميائيــا 
)غيــر مشــبعة( وبالتالــي فهــي أقــرب إلــى حالــة الســيولة Liquid فــي درجــات الحــرارة 
اإلعتياديــة، لذلــك ونظــرا لوجــود فائــض فــي بعــض الــدول مــن الزيــوت الســائلة 
وخاصــة الزيــوت الســائلة رخيصــة الثمــن مثــل زيــت أوليــن النخيــل Palm Olein وزيــت 
الصويــا Soy Oil ونظــر ألن بعــض قطاعــات صناعــات وتقديــم األغذيــة تتطلــب دهون 
ــوكوالته  ــة الش ــات صناع ــل قطاع ــار Semi Solid مث ــة اإلنصه ــة درج ــوت مرتفع أو زي
والبســكويت والكيــك والمخبــوزات والكريمــا التــي تســتخدم فــي تزييــن الحلّوّيــات...

الــخ باإلضافــة إلــى بعــض الوجبــات الســريعة والمعجنــات والحلويــات، والتــي تتطلــب 
زيــوت شــبه صلبــة )دهــون( وليــس زيــوت ســائلة، لذلــك يتــم اللجــوء إلــى تحويــل تلــك 
ــة  ــالل عملي ــن خ ــة Semi Solid م ــبة صلب ــوت ش ــى زي ــا إل ــائلة بطبيعته ــوت الس الزي
الهدرجــة التــي تتلخــص بإضافــة غــاز الهيدروجيــن الــى تلــك الزيــوت الســائلة رخيصــة 
ــزاء  ــة األج ــل غالبي ــا تحوي ــم فيه ــة يت ــة معروف ــة تصنيعي ــن عملي ــك ضم ــن وذل الثم
غيــر المشــبعة فــي تلــك الزيــوت الــى أجــزاء مشــبعة لذلــك تســمى عمليــة الهدرجــة 
Partially Hydrogenated Fat ، كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن هنــاك فوائــد  الجزئيــة 
ــر  ــل والتصدي ــات النق ــهيل عملي ــل تس ــوت مث ــة الزي ــرى لهدرج ــة أخ ــة وتجاري صناعي
)يصبــح مــن الســهل حفظهــا فــي كراتيــن خــالل عمليــات النقــل والتخزيــن( وكذلــك 
ــين  ــى تحس ــة ال ــة( باالضاف ــوت المهدرج ــون )الزي ــك الده ــة تل ــرة صالحي ــة فت إطال

قــوام ومــذاق تلــك األغذيــة.

  
ــا  ــة، بينم ــة أو تغذوي ــدة صحي ــة أي فائ ــي اضاف ــوت ف ــة الزي ــة هدرج ــبب عملي ال تتس
تتســبب ظــروف عمليــة الهدرجــة الجزئيــة )حــرارة مرتفعــة وتحريــك وضــخ غــاز 
الهيدروجيــن فــي الزيــوت( فــي تحويــل جــزء مــن الزيــوت غيــر المشــبعة »التــي لــم 
يحصــل لهــا عمليــة هدرجــة« مــن الحالــة المتماثلــة الطبيعيــة  Cis الــى الحالــة غيــر 

ــاه. ــة أدن ــة المرفق ــور التوضيحي ــي الص ــا ف ــة« Trans  وكم ــة »المتحول المتماثل
  

مــن الجديــر بالذكــر أن هنــاك عالقــة إرتبــاط بيــن كثــرة وإســتمرار إســتهالك األغذيــة 
ــتهلكين  ــة للمس ــرار صحي ــول أض ــن حص ــة وبي ــون المتحول ــى الده ــوي عل ــي تحت الت
مثــل أمــراض األوعيــة الدمويــة والقلــب وإرتفــاع ضغــط الــدم، كمــا أن مــا يجــدر 
ــل  ــم يحص ــا( ل ــى ثمن ــة )أغل ــة أو نباتي ــون حيواني ــود ده ــو وج ــا ه ــه أيض ــارة إلي اإلش
لهــا عمليــة هدرجــة وتكــون بشــكل شــبه صلــب Semi Solid بطبيعتهــا )أي أنــه 
لــم يحصــل لهــا عمليــة هدرجــة صناعيــة( وبالتالــي لــم يحصــل لهــا تحــول لشــكل 
الروابــط المزدوجــة المتبقيــة فيهــا مــن الحالــة الطبيعيــة  Cis الــى الحالــة العكســية، 
كمــا أن هنــاك بدائــل تصنيعيــة )غيــر الهدرجــة الصناعيــة( يمكــن مــن خاللهــا 
تحقيــق نفــس الهــدف )تحويــل الزيــوت مــن الحالــة الســائلة الــى الحالــة شــبة 
ــر  ــل تعتب ــك البدائ ــن تل ــات Winterization or Fractionation  ولك ــل عملي ــة( مث الصلب
مكلفــة أيضــا واثرهــا محــدود مــن حيــث الكميــات المنتجــة، حيــث يتــم فيهــا فصــل 
ــاله،  ــا اع ــار إليه ــائلة المش ــوت الس ــن الزي ــار م ــة اإلنص ــة درج ــة مرتفع ــزاء الدهني األج

ــة(.  ــررة ومتتابع ــل متك ــد وفص ــات تبري ــط )عملي ــة فق ــرق فيزيائي ــاع ط ــك بإتب وذل

ــن  ــة ع ــة الناجم ــون المتحول ــع الده ــى من ــة ال ــح الفني ــات واللوائ ــرق المواصف  ال تتط
عمليــات هدرجــة الزيــوت، لكــن  تشــير بعــض المواصفــات واللوائــح الفنيــة ذات الصلــة 
ــاض  ــن األحم ــا م ــموح به ــا المس ــدود العلي ــى الح ــا ال ــوت ومنتجاته ــون والزي بالده
الدهنيــة )الدهــون( المتحولــة، حيــث أنــه مــن المعلــوم أن بعــض المنتجــات الغذائيــة 
المتحولــة،  الدهنيــة  األحمــاض  مــن  جــدا  متدنيــة  نســب  علــى  طبيعيــا  تحتــوي 
وبالتالــي فــإن المهــم هــو عــدم تجــاوز النســب المحــددة فــي اللوائــح الفنيــة، 
وهــي نســب متدنيــة جــدا ومرتبطــة غالبــا بالنســب الضئيلــة الموجــودة طبيعيــا 
مــن الدهــون المتحولــة وليــس تلــك الناجمــة عــن عمليــات الهدرجــة علــى نطاقــات 
واســعة، كمــا يجــدر الذكــر إلــى أنــه مــن المتطلبــات التغذويــة علــى بطاقــات البيــان 
الخاصــة بالمنتجــات الغذائيــة اإلشــارة إلــى وجــود الدهــون المتحولــه ونســبها فــي 
حــال وجــدت وذلــك ضمــن التفصيــل الخــاص بنســب وأنــواع الدهــون فــي المنتجــات 
الصــورة  تبيــن  أدنــاه، كمــا  المرفقــة  الصــورة  الغذائيــة، وكمــا هــو موضــح فــي 
ــكال  ــواع وأش ــي أن ــا ه ــن م ــاه تبي ــة أدن ــرم والمبين ــكل ه ــى ش ــي عل ــي الت التوضيح
الزيــوت الموصــى بالتركيــز عليهــا وتلــك الموصــى باإلثقــالل منهــا  مــا أمكــن، حيــث 
ــة  ــون أحادي ــي تك ــوت الت ــى الزي ــا( عل ــز عليه ــى بالتركي ــرم )موص ــدة اله ــع قاع تترب
ــكل  ــا تش ــون، بينم ــت الزيت ــل زي ــا Monounsaturated  مث ــي غالبيته ــباع ف ــدم اإلش ع
 Trans ــة ــوت المتحول ــن( الزي ــا أمك ــا م ــالل منه ــا او اإلق ــي تجنبه ــرم )ينبغ ــة اله قم

ــة.  ــة الصناعي ــات الهدرج ــن عملي ــة ع والناجم

فوزية صديقي
قسم تحليل المخاطر/ادارة السياسات وتحليل المخاطر

قطاع السياسات واألنظمة
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اقتصاد المعرفة

مستقل 

موضوعي 

مصمم 
ليضيف القيمة 

للجهاز 

يحسن عمليات 
الجهاز من خالل 

وضع ضوابط 
وأدوات رقابية 

كافية 

يساعد الجهاز 
في تحقيق 

أهدافه 

بدائل المضادات الحيوية في 
تربية الدواجن

تعتمــد تربيــة الدواجن في األســاس 
علــى الوقاية مــن األمــراض وقد تم 
تحســين إنتاجيــة دجــاج التســمين 
بدرجــة كبيــرة عــن طريــق التحســين 
الوراثــي وعلــى الرغــم مــن أن ذلــك 
إال  الدواجــن  لصناعــة  جيــد  شــيئ 
إلــى  أدت  التربيــة  زيــادة كثافــة  أن 
زيــادة التحديــات المرضيــة وجعلــت 
الطيــور أكثــر حساســية لألمــراض 
الميكروبــات  خاصــة  المختلفــة 
ــي  ــيا كول ــل اإليشريش ــة مث المعوي
والكلوســتريديوم  والســالمونيلال 

والكامبيلوباكتــر. 

البروبيوتيكس
يعــرف البروبايوتــك بأنــه أحيــاء مجهريــه حيــة )بكتريــا ، خمائــر أو فطريــات( تســتخدم 
كإضافــات غذائيــة لهــا تأثيــر مفيــد فــي الحيــوان المضيــف مــن خــالل التأثيــر المفيــد 
علــى ميــزان األحيــاء المجهريــة فــي األمعــاء الدقيقــة، والــذي حــل محــل المضــادات 
الحيويــة . هــو عبــارة أيضــً عــن كائنــات حيــة دقيقــة توضــع علــى مــواد العلــف 
بنســب محــددة تعمــل علــى حفــظ التــوازن البكتيــري فــي القنــاة الهضميــة وبالتالــي 
ــن  ــد م ــا يزي ــدل األداء مم ــى مع ــك عل ــوان وكذل ــة الحي ــى صح ــي عل ــر ايجاب ــا تأثي له
معــدالت نمــو الحيــوان وكذلــك زيــادة معــدل التحويــل الغذائــي . أي أنهــا إضافــات 
ــى  ــك عل ــوان وكذل ــى الحي ــً عل ــر بيولوجي ــوان وتؤث ــذاء الحي ــى غ ــع عل ــة توض غذائي

ــا النافعــة فــي القنــاة الهضميــة . نشــاط البكتري

وتنصــب فكــرة البروبايوتــك بوجــه عــام علــى فكــرة المنافســة البيولوجيــة للبكتريــا 
الممرضــة حيــث أنهــا نتيجــة لتغذيتهــا علــى المــواد الغذائيــة المتبقيــة فــى أمعــاء 
ــية  ــا التنافس ــز بقدرته ــث تتمي ــة حي ــا الممرض ــا للبكتري ــذاًء متبقي ــرك غ ــوان ال تت الحي

العاليــة علــى الغــذاء وتفوقهــا فــى ســرعة التكاثــر علــى البكتيريــا الممرضــة.

كيف تعمل ميكروبات البروبيوتيكس داخل الجهاز الهضمي للطيور؟ 
ــاعد  ــات تس ــه وإنزيم ــاض األميني ــات واألحم ــل : الفيتامين ــدة مث ــواد مفي ــراز م 1-  إف

علــي الهضــم .
2- إفــراز حامــض  الالكتيــك وهــذا الحامــض يــؤدي إلــي تقليــل نشــاط البكتريــا 

الضــارة التــي تنشــط فــي الوســط القلــوي .
3- إفراز بعض المواد المضادة للبكتريا الضارة.

4- التنافــس االســتبعادي للبكتريــا الضــارة ألنــه بســيادة البكتريــا النافعــة وتوطنهــا 
علــي جــدار

ال يعطــي فرصــه للميكروبــات الضــارة بالتوطــن ، كمــا أن كثــره أعــداد البكتريــا 
النافعــة واحتاللهــا لجــدار األمعــاء واســتهالكها للمــواد الالزمــة لنموهــا وتكاثرهــا 

ــا. ــاء عليه ــذاء والقض ــن الغ ــارة م ــا الض ــان البكتري ــى حرم ــؤدي إل ي

البريبيوتيكس
تعــرف البريبيوتيكــس بأنهــا »مــواد غذائيــة غيــر قابلــة للهضــم تفيــد العائــل المتلقي 
ــون.  ــي القول ــا ف ــن البكتري ــددة م ــواع مح ــاط أن ــو ونش ــاري لنم ــيط اإلختي ــا بالتنش له
أكثــر أنــواع البريبيوتيكــس شــيوعا هــى األوليجوســاكاريدس وهــي عبــارة عــن مــواد 
كاربوهيدراتيــة غيــر قابلــة للهضــم ذات منشــأ غيــر نشــوي يتــم الحصــول عليهــا مــن 
تحطــم الجــدار الخلــوي لبعــض أنــواع الخمائــر أو البكتريــا أو الغــزل الفطــري لبعــض 
ــي  ــوم وه ــل والث ــون والبص ــة كالينس ــاب النباتي ــواع األعش ــض أن ــن بع ــان أو م األعف
متنوعــة ولهــا القــدرة علــى غلــق مواقــع المســتقبالت الموجــودة علــى ســطح 
البكتريــا وبذلــك تمنــع التصاقهــا علــى الخاليــا الطالئيــة المبطنــة للقنــاة الهضميــة 

وبالتالــي تقليــل فرصــة اإلصابــة باألمــراض وتعزيــز صحــة القطيــع.

طريقة عمل البريبيوتيكس
يعمــل البريبيوتيــك عــن طريــق امــداد البكتريــا النافعــة بالغــذاء وفــي الوقــت ذاتــه 
حــث البكتريــا الضــارة علــى اإللتصــاق باألوليجــو ســاكاريدس بــدال مــن جــدار األمعــاء 

والخــروج مــع الفضــالت ويقلــل قدرتهــا علــى اإللتصــاق واحــداث المــرض بالطيــور. 

األحماض العضوية
حيــث تعطــى وســط حامضــي فــي المعــدة واألمعــاء وتعمــل علــى قتــل البكتريــا 
بكتريــا  أن  وجــد  حيــث  وغيرهــا.   acetic, propionic, formic  : مثــل  المرضيــة 
الكلوســترديا ، بكتريــا القولــون المرضيــة التــي تــزداد وتتكاثــر فــي الوســط القلــوي- 
وعليــه فــإن الوســط الحمضــي قــي األمعــاء يقلــل مــن نمــو البكتريــا المرضيــة ويفيــد 
أو يشــجع نمــو البكتريــا المفيــدة التــي تحــل محــل البكتريــا المرضيــة ممــا يقلــل مــن 

ــرض. ــدوث الم ــال ح احتم

الزيوت األساسية:
هــي مســتخلصات طبيعيــة مــن النباتــات وتحتــوي علــى العديــد مــن المــواد الفعالــة 
ذات التأثيــرات الهامــة فــي العديــد مــن الحــاالت المرضيــة وتتميــز برائحــة نفــاذة 
ــى  ــتخدم عل ــاء وتس ــي الم ــان ف ــحيحة الذوب ــا ش ــا انه ــا كم ــوع منه ــكل ن ــزة ل ممي

ــة. ــة والغذائي ــاالت الصناعي ــي المج ــع ف ــاق واس نط

ومنها على سبيل المثال:
زيــت النعنــاع: )Peppermint oil( ولــه تأثيــر إيجابــي علــى عمليــة التنفــس وكذلــك 
الجهــاز العصبــي كمــا أنــه مضــاد لبعــض الفيروســات ويحســن الهضــم عــن طريــق 

منــع تراكــم الغــازات وطردهــا مــن القنــاة الهضميــة.

المنتــول: )Menthol(لــه تأثيــر مطهــر وملطــف لألغشــية المخاطيــة المتهيجــة 
ــات. ــاد للتقلص ــان ومض ــف آالم االحتق ــي تخفي ــاهم ف ــدر يس ــر مخ ــه تأثي ــا ل كم

الكافــور: )Eucalyptus oil( مضــاد بكتيــري مؤثــر ويعمــل علــي تحســين عمليــة 
لاللتهــاب  مضــاد  تأثيــر  ولــه  الهوائيــة  الشــعب  توســيع  طريــق  عــن  التنفــس 

المناعــة. رفــع  فــي  يســاهم  انــه  كمــا  والحساســية 

هذا باإلضافة لكون الزيوت األساسية من أهم مضادات األكسدة.

وقــد وجــد الباحثــون ان اســتخدام خليــط مــن الزيــوت األساســية يزيــد مــن فاعليتهــا 
عــن اســتخدامها منفــردة كمــا اتضــح ان للزيــوت األساســية فاعليــة عاليــة فــي عــالج 

األمــراض التنفســية واالجهــاد الحــراري.

دكتور/ حسين حسنين
أخصائي انتاج حيواني

إدارة اإلنتاج الحيواني

هــذه الحساســية الزائــدة أدت إلــى فــرط اســتعمال مضــادات البكتريــا كمنشــطات 
للنمــو لتحســين صحــة األمعــاء والســيطرة علــى التحديــات المرضيــة الســريرية . 
ــد  ــى فق ــالوة عل ــن فع ــرة للدواج ــة كبي ــة اقتصادي ــة أهمي ــراض المعوي ــل األم تمث
التلــوث  فــرص  وزيــادة  النفــوق  معــدالت  ارتفــاع  إلــى  تــؤدي  الدواجــن  انتاجيــة 

الميكروبــي لمنتجاتهــا وبالتالــي يؤثــر علــى ســالمة الغــذاء.

المضادات الحيوية:
بــدأ اســتخدام  إلــى اإلنتــاج المكثــف للدواجــن والحيوانــات  مــن بدايــات االتجــاه 
المضــادات الحيويــة لغــرض تنشــيط النمــو والوقايــة مــن بعــض العــدوي البكتيريــة 
المعويــة وســميت هــذه المســتحضرات منشــطات نمــو وهــي عبــارة عــن أنــواع 
معينــه مــن المضــادات الحيويــة تســتخدم عــن طريــق الفــم ويتــم ذلــك غالبــً 
بخلطهــا باألعــالف، ودور هــذه المضــادات الحيويــة األساســي يقــوم علــي منــع نمــو 
ــل  ــين معام ــو وتحس ــين النم ــؤدي لتحس ــا ي ــاء مم ــل األمع ــارة داخ ــات الض الميكروب
التحويــل الغذائــي وتقليــل الســموم المفــرزة مــن البكتريــا الضــارة وكذلــك الوقايــة 

ــة.  ــراض المعوي ــض  األم ــن بع ــالج م والع

الدواجــن  الحيويــة فــى تغذيــة  المضــادات  المفــرط لهــذه  أن االســتخدام  كمــا 
كمحفــز يــؤدى إلــى القضــاء علــى البكتريــا الضــارة والنافعــة ويقلــل ســمك الطبقــة 
المخاطيــة التــى تغطــى الجــدران الداخليــة لألمعــاء ممــا يجعلهــا عرضــة لإلصابــة 
بالميكروبــات المرضيــة محدثــً خلــاًل بتــوازن الفلــورا المعديــة ومضعفــً للجهــاز 
المناعــي كمــا تتــرك بقاياهــا ولــو بنســب قليلــة فــى أنســجة وأعضــاء ومنتجــات 

ــات. ــك المنتج ــتهلك لتل ــان المس ــة اإلنس ــى صح ــر ف ــا يؤث ــن مم الدواج

إن انتقــال تلــك المضــادات الحيويــة إلــى المســتهلك يتســبب فــي ظهــور أجيــال مــن 
البكتريــا مقاومــة للعالجــات بهــذه المضــادات الحيويــة فــي اإلنســان وقــد تتســبب 
ــا  ــان  مم ــي لإلنس ــاز الهضم ــي الجه ــدة ف ــا المفي ــى البكتري ــر عل ــي التأثي ــك ف كذل
دفــع إلــى منــع اســتخدام بعــض أنواعهــا فــى تغذيــة الدواجــن  وعليــة صــار التقليــل 
ــل  ــو البدائ ــاه نح ــة واالتج ــات المهم ــن األولوي ــة م ــادات الحيوي ــتخدام المض ــن اس م

الطبيعيــة مــن الضروريــات ولــو علــى المــدى البعيــد .

مــع زيــادة اهتمــام الجمهــور بنمــو مقاومــة البكتريــا للمضــادات الحيويــة تــم الحــد 
بدرجــة كبيــرة أو وقــف اســتعمالها بجرعــات عالجيــة أو تحــت عالجيــة فــي الدواجــن 
وتــم البحــث عــن البدائــل. ومــن هــذه البدائــل التــي توصــل اليهــا الباحثــون البروبيوتك 
 Essential( والزيــوت األساســية )Organic acids( واألحمــاض العضويــة )Probiotics(

.)Oils

بدائل المضادات الحيوية
المعزز الحيوي )البروبيوتيكس( والسابق الحيوي )البريبيوتيكس(

تــم اســتخدام البروبيوتيكــس والبريبيوتيكــس كبدائــل جيــدة للمضــادات الحيويــة 
ــزارع  ــي م ــي ف ــتوى الحقل ــى المس ــاح عل ــا بنج ــم تقييمه ــن وت ــالف الدواج ــي أع ف
الدواجــن. وتــم اختبــار اســتخدام البروبيوتيكــس والبريبيوتيكــس للحــد مــن األمــراض 
المعويــة فــي الدواجــن وأيضــا تحفيــز إنتاجيتهــا وتم اقتــراح هــذه المواد للمســاعدة 
فــي منــع تلــوث لحــوم الدواجــن وتحســين االســتجابة المناعيــة فــي الدجــاج. هــذه 
ليســت مقاربــة جديــدة فهــي تســتخدم منــذ قــرون فــي صــورة مكونــات مــن 

األغذيــة أو أغذيــة متخمــرة مثــل الــروب.
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اقتصاد المعرفة

مستقل 

موضوعي 
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وخدمات 
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القيمة 
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يحسن عمليات 
الجهاز من خالل 

وضع ضوابط 
وأدوات رقابية 

كافية 

يساعد الجهاز 
في تحقيق 

أهدافه 

يقيم ويحسن 
فاعلية عمليات 

الرقابة وإدارة 
المخاطر 
والحوكمة

التدقيق الداخلي
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اقتصاد المعرفة

ملخص مراحل التدقيق 
الداخلي – للتوعيـة

إشعار الجهة ببدء المهمة

إعداد وإرسال خطاب بدء المهمة 

عقد االجتماع االفتتاحي إلعطاء 
نظرة عامة عن طبيعة المهمة

تحديد نطاق التدقيق وإرسال خطاب نطاق المهمة

إعداد برنامج التدقيق

اختيار العينات وطلب المستندات التفصيلية 
وتنفيذ اختبارات التدقيق

استنتاج وصياغة المالحظات المبدئيـة ودعمها 
بالمستندات

ارسال المالحظات المبدئيـة للجهة المدقق عليها 
وطلب مالحظاتهم

عقد اجتماع االقفال مع الجهة المدقق عليها 
لمناقشة المالحظات النهائية

إعداد وارسال مسودة التقرير للجهة المدقق عليها

أخذ ردود الجهة المدقق عليها حول خطط العمل 
والمسؤول عن التنفيذ

إصدار التقرير النهائي وتزويد الجهة المدقق عليها 
بالتقرير النهائي

تزويد القطاع المعني للجهة المدقق عليها 
بالملخص التنفيذي

تقييم الجهة المدقق عليها لجودة أعمال التدقيق

 القيام بمتابعة خطط العمل المتفق عليها في 
التقرير النهائي

الجهة: اإلدارة/القسم/العملية 
المدقق عليها

طلب المستندات والمعلومات العامة من خالل 
القائمة المبدئية لمتطلبات التدقيق
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 Ethyl  يصعــب عمليــا خلــو بعــض المنتجــات الغذائيــة نهائيــا مــن الكحــول اإليثيلــي
ــة  ــات ضئيل ــاج كمي ــم إنت ــث يت ــول Ethanol، حي ــا باإليثان ــمى أيض ــذي يس Alcoholوال
التــي تحصــل  التخمــر الطبيعيــة والعرضيــة  مــن ذلــك الكحــول خــالل عمليــات 
ــن  ــة م ــب متدني ــود نس ــع وج ــث يتوق ــات، حي ــك المنتج ــر تل ــع أو تحضي ــالل تصني خ
ــر  ــل وعصائ ــة كالخ ــة مختلف ــات غذائي ــي منتج ــي ف ــكل طبيع ــول وبش ــك الكح ذل
ــد  ــا ق ــخ، كم ــات األلبان...ال ــض منتج ــا وبع ــوزات بأنواعه ــالت والمخب ــه والمخل الفواك
ــن  ــعة م ــة واس ــي مجموع ــي ف ــول اإليثيل ــن  الكح ــدًا م ــة ج ــات ضيئل ــد كمي تتواج
ــك  ــع تل ــي تصني ــزات ف ــات والمرك ــض المنكه ــتخدام بع ــة إلس ــك نتيج ــة وذل األغذي
األغذيــة، كمــا أن معظــم ذلــك الكحــول الــذي يســتخدم كمذيــب لمضافــات أخــرى 
تســتخدم فــي تصنيــع بعــض األغذيــة، يتطايرنتيجــة للمعامــالت الحراريــة التــي 

ــة. ــض األغذي ــع بع ــالل تصني ــري خ تج
  

ال يعنــي إعتبــار المنتــج الغذائــي خاليــا مــن الكحــول اإليثيلــي، أنــه يجــب أن ال يحتــوي 
علــى أي نســبة مــن هــذا الكحــول، حيــث إعتبــرت المواصفــة القياســية اإلماراتيــة 
ــة،  ــي األغذي ــي ف ــول اإليثيل ــات الكح ــوى لمتبقي ــدود القص ــة بالح ــة الخاص الخليجي
ــاوي أو  ــه يس ــواه من ــول إذا كان محت ــك الكح ــن ذل ــا م ــد خالي ــذاء يع ــرت أن الغ إعتب
يقــل عــن نســب محــددة لــكل منتــج مــن المنتجــات الغذائيــة الــواردة فــي تلــك 

المواصفــة.

مــن مــا يجــدر ذكــره أن تحديــد نســب معينــة )ينبغــي عــدم تجاوزهــا( مــن الكحــول 
بشــكل  الغذائيــة  المنتجــات  جــودة  أو  بســالمة  يتعلــق  ال  األغذيــة  فــي  اإليثيلــي 
رئيــس بــل يتعلــق بمتطلبــات وإشــتراطات الحــالل، حيــث تراعــي ذلــك اللوائــح الفنيــة 
والمواصفــات ذات الصلــة، فعلــى ســبيل المثــال تشــير المواصفــة القياســية اإلماراتيــة 
الخليجيــة الخاصــة بالحــدود القصــوى لمتبقيــات الكحــول اإليثيلــي فــي األغذيــة، أنــه 
قــد تــم العمــل علــى إصدارهــا بعــد إقــرار الجهــات الشــرعية الخليجيــة المعتمــدة، 
كمــا تشــير أيضــا إلــى أنــه يجــوز فــي بعــض الحــاالت إســتخدام المــواد المضافــة التــي 
يســتخدم فيهــا الكحــول اإليثيلــي كمذيــب ال يمكــن اإلســتغناء عنــه فــي التصنيــع، 
علــى أن ال تتجــاوز نســبة ذلــك الكحــول فــي المنتــج النهائــي الحــدود القصــوى 
المذكــورة فــي تلــك المواصفــة، حيــث تشــترط أيضــا أن ال يزيــد محتــوى ذلــك الكحول 
والناتــج عــن التخمــر العرضــي الطبيعــي للمكونــات المتواجــدة بشــكل طبيعــي فــي 
ــه يحظــر إضافــة  المنتــج علــى الحــدود القصــوى المنصــوص عليهــا، وتنــص علــى أن

الخمــور والمنتجــات الكحوليــة والكحــول اإليثيلــي أثنــاء التصنيــع.

مــن مــا تقــدم فــإن وجــود الكحــول اإليثيلــي بنســب ضئيلــة وضمــن الحــدود المصــرح 
بهــا فــي اللوائــح الفنيــة والمواصفــات ذات الصلــة يعــد أمــرا طبيعيــا وال يدعــو 
للقلــق، حيــث أن الموضــوع يتعلــق بعــدم قبــول تجــاوز نســب ذلــك الكحــول للنســب 
المنصــوص عليهــا باإلضافــة إلــى عــدم قبــول اإلضافــة المقصــودة للكحــول أو 
التخمــر الصناعــي المقصــود إلنتــاج الكحــول وبــأي نســبة كانــت، ومــن الجديــر بالذكــر 
ــة،  ــاج الطاق ــم، إنت ــي الجس ــي ف ــول اإليثيل ــل الكح ــم وتمثي ــن هض ــج ع ــا أن ينت أيض

ــي  ــم ه ــي الجس ــة ف ــة والطبيعي ــة الرئيس ــاج الطاق ــادر إنت ــروف أن مص ــن المع وم
ــات. ــم البروتين ــات ث ــويات والدهني النش

ــة  ــان نتيج ــي دم اإلنس ــي ف ــول اإليثيل ــبة الكح ــول نس ــره أن وص ــدر ذك ــا يج ــن م م
ــي  ــدان الوع ــبب بفق ــي تتس ــدود الت ــى الح ــذاء، إل ــواع الغ ــن أن ــوع م ــتهالكه ألي ن إس
ــة  ــات األغذي ــت كمي ــا كان ــتحيال مهم ــرا مس ــد أم ــل، يع ــى العق ــر عل ــز والتأثي والتركي
التــي يتــم إســتهالكها، إال أن الموضــوع يتعلــق بمطابقــة بنــود المواصفــة الخاصــة 
بذلــك والتــي تمنــع إضافــة أي كميــات مــن الكحــول اإليثيلــي )مهمــا كانــت ضئيلــة(
ــرات  ــالل تخم ــن خ ــة م ــي األغذي ــول ف ــك الكح ــن ذل ــات م ــاج أي كمي ــع أنت ــا تمن كم
صناعيــة مقصــودة، وتســمح بنســب ضئيلــه مــن الكحــول اإليثيلــي والتــي تنتــج عــن 
عمليــات التخمــر الطبيعيــة والعرضيــة خــالل إنتــاج تلــك األغذيــة، حيــث أنــه مــن 
المفيــد بيــان أنــه عنــد زيــادة نســبة الكحــول عــن 0.01 فــي دم اإلنســان، تبــدأ ظهــور 
ــادة  ــز والغثيــان وزي ــة الســكر مثــل فقــدان الوعــي والتركي أعــراض الوصــول إلــى حال
دقــات القلــب وإرتفــاع حــرارة الجســم، وال يخفــى علــى أحــد اإلضــرار الجســيمة علــى 
صحــة اإلنســان التــي تنجــم عــن شــرب المشــروبات الكحوليــة مثــل حصــول قرحــة 
فــي المعــدة وزيــادة الــوزن نتيجــة إحتــواء الكحــول علــى ســعرات حراريــة مرتفعــة 
نســبيا، باإلضافــة إلــى أرتبــاط اإلفــراط فــي تنــاول المشــروبات الكحوليــة مــع بعــض 
األمــراض الســرطانية، كمــا أن هنــاك خطــر كبيــر وهــو حصــول تلــف وتشــمع للكبــد 
ــي  ــول اإليثيل ــة الكح ــة، إذا أن غالبي ــروبات الكحولي ــرب المش ــي ش ــراط ف ــة اإلف نتيج
)أكثــر مــن 90 %( الداخــل إلــى جســم اإلنســان نتيجــة شــرب المشــروبات الكحوليــة 

يمــر عبــر الكبــد بينمــا يمــر الجــزء المتبقــي عبــر الكلــى. 

إتبــاع عــدة تقنيــات مخبريــة مــن أجــل تقديــر نســبة الكحــول اإليثيلــي  .يمكــن 
ــا  ــدى مطابقته ــن م ــف ع ــدف الكش ــة به ــر الكحولي ــروبات غي ــة والمش ــي األغذي ف
ــة  ــي األغذي ــي ف ــول اإليثيل ــب الكح ــة بنس ــية الخاص ــة القياس ــتراطات المواصف إلش
ــة  ــي تقني ــرعة ه ــة وس ــار ودق ــات إنتش ــك التقني ــر تل ــاله، إال أن أكث ــا أع ــار إليه والمش
كروماتوغرافيــا الغــاز GC، حيــث يتــم إســتخالص النســب الضئيلــة مــن الكحــول 
ــص  ــر Distillation للتخل ــة التقطي ــراء عملي ــطة إج ــة بواس ــك األغذي ــن تل ــي م اإليثيل
ــي  ــر ف ــة التقطي ــن عملي ــج م ــا ينت ــن م ــم حق ــن ث ــرى وم ــق األخ ــاء والعوال ــن الم م
جهــاز كروماتوغرافيــا الغــاز GC وكمــا هــو مبيــن فــي الصــورة التوضيحــة أدنــاه 
ــرة  ــول مباش ــى تتح ــائل حت ــكلها الس ــة بش ــن العين ــم حق ــا أن يت ــه م ــن أن ــي تبي والت
إلــى الحالــة الغازيــة بفعــل إرتفــاع درجــة حــرارة الجهــاز وبالتالــي يتــم حمــل العينــة 
بحالتهــا الغازيــة ضمــن تيــار الغــاز الحامــل Carrier Gas كمــا هــو مبيــن فــي الصــورة 
التوضيحــة، حيــث تجــري عمليــة فصــل لــكل مكونــات العينــة وفقــا للخصائــص 
الفيزيائيــة لــكل مكــون مــن مكوناتهــا مــن خــالل عمــود الفصــل Column  المبيــن 
ــن  ــة  م ــات العين ــن مكون ــون م ــز كل مك ــر تركي ــك تقدي ــد ذل ــم بع ــورة ليت ــي الص ف
ضمنهــا نســبة الكحــول اإليثيلــي مــن خــالل وحــدة المكتشــف Detector وكمــا فــي 

ــة. ــورة المرفق الص

وجود الكحول في بعض المنتجات الغذائية

اقتصاد المعرفة

إد. يوسف حسين طوالبه
/أخصائي تحليل مخاطر األغذية

السياســات  المخاطــر/ادارة  تحليــل  قســم 
المخاطــر وتحليــل 

قطاع السياسات واألنظمة
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التسامح 

نموذج� للتأقلم والتعايش
 The Spirit of Coexistence

عنوان� لالستقرار
Signifying Stability

رمز� للعطاء 
A Symbol of Giving

مركز� للتجمع والتشاور
 A Place of Converging
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تهنئة

اإلداري
 المتميز

سعدنا بتكريم سمو الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل 
نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية للمبادرات المتميزة 

لعام زايد والتي نظمها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خالل 
العام الماضي، والتي تهدف للتعريف بمكانة وسيرة المؤسس 

المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
طيب اهلل ثراه والتعريف بإنجازاته في مجاالت الزراعة والبيئة 

والنهضة اإلنسانية.
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فارس في
 الميدان

مينا راشد عتيق المنصوري

إدارة  تشــغل وظيفــة فنــي مختبــر فــي قســم 
العينــات والتشــريح المرضــي - فــي إدارة المختبرات 
فــي  البيطــري  المستشــفى  فــي  البيطريــة 
ــتقبال وإدارة  ــال اس ــي مج ــل ف ــد،  وتعم ــة زاي مدين
العينــات المتعلقــة بخدمــات التحليــل المخبــري، 
ــام  ــن المه ــد م ــا العدي ــة بإتمامه ــزت الموظف تمي
ــت  ــث قام ــي، حي ــام الماض ــالل الع ــر خ ــاح مبه بنج
باســتقبال وتســجيل أكثــر مــن 30ألــف عينــة وردت 
مــن مختلــف المصــادر الداخليــة والخارجيــة خــالل 
العــام، إلــى جانــب حصولهــا علــى لقــب ســفير 
ــة  ــرات البيطري قيــم المتعامليــن لــدى إدارة المختب
ويمنــح هــذا اللقــب للموظــف الــذي يعكــس قيــم 
للخدمــات  تقديمــه  أثنــاء  المتعامليــن  خدمــة 
ســعيا لتعزيــز تجــارب المتعامــل وتقديــم خدمــات 

متميــزة.

وتــم تكريمهــا مــن قبــل ســعادة المديــر التنفيــذي 
 2018 العــام  خــالل  الحيوانيــة  الثــروة  لقطــاع 
ــر إدارة  ــل مدي ــن قب ــا م ــم تكريمه ــا ت ــا، كم لتميزه
تكريمهــا  إلــى  باإلضافــة  البيطريــة  المختبــرات 
مــن قبــل مديــر قســم إدارة العينــات والتشــريح 
ــائل  ــن رس ــد م ــا العدي ــب تلقيه ــى جان ــي، إل المرض
الخارجييــن  المتعامليــن  مــن  والثنــاء  الشــكر 
أثنــاء الحضــور الشــخصي أو عبــر مركــز االتصــال 

الحكومــي.
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شكر وثناء

•    فاطمة هالل الكعبي  4
•    محمد ناصر الكثيري

•    للمهندس عمر (السلع) 
•    حمد على المرر

•    نجالء الفزاري
•    علي ناصر

•    صالح الطنيجي
•    الدكتور سعيد (عيادة غياثي البيطرية) 

•    فاطمة الشامسي
•    عفره جمعه حمرعين الظاهري

•    جابر عبدالرحمن الحمادي (مسؤول قسم مخزن ا�عالف) 
•    سعيد الزبيدي

•    عياده غياثي البيطرية

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

أسمائهم أدناه لتميزهم في تقديم الخدمة وإسعاد 
المتعاملين.


