


فعاليات هذا الشهر: 
لسوق  الغذائي  ل�من  دولة  وزيرة  المهيري  محمد  بنت  مريم  معالي  زيارة 
المزارعين بديرفيلدز مول بمنطقة الشهامة وذلك في إطار حرص معاليهاعلى 
نهاية  عطلة  خالل  الهيئة  تقيمها  التي  المزارعين  أسواق  مبادرة  على  االطالع 
معالي  رافق  المنتجالمحلي ،  لتنافسية  وتعزيز�  المزارع  �صحاب  دعم�  ا�سبوع 
مريم المهيري خالل الزيارة سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة 

أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية وعددمن قيادات الهيئة.



أبرز الفعاليات لهذا الشهر: 

 جلسة علمية حول مرض الساق ا�سود في
الحيوانات

 الملتقى السنوي لموظفي إدارة المختبرات
 البيطرية

 تدريب عدد من طالب المعاهد ، الجامعات
 والمعاهد والمراكز العلمية في الدولة لدى

 المختبرات البيطرية

 تم خالل الملتقى استعراض التوجهات االستراتيجية  للهيئة والبدء بوضع مسار
 الخطة التشغيلية ل�دارة للعام 2020، ومن ضمن فعاليات  الملتقى تم تكريم

الموظفين المتميزين

 عقدت إدارة المختبرات البيطرية جلسة علمية حول مرض الساق ا�سود في
 الحيوانات  والتي أدارتها السيدة منى سيد يعقوب محمد الياسي من قسم

 الميكروبيولوجي والبيولوجيا الجزئية

 استقبلت إدارة المختبرات البيطرية خالل العام 2019 عدد من الطالب والطالبات من 
 معاهد ومراكز علمية مختلفة في الدولة وقد اشتمل البرنامج التدريبي على العديد من
 ا�نشطة التدريبية، كالتعرف على عمليات استقبال وتسجيل وتصنيف العينات حسب

 ا�مراض الحيوانية

أحد الكوادر الفنية المتميزة بمختبر إدارة العينات والتشريح - المختبرات 
البيطرية بالمستشفى الوثبة البيطري

المتعلقة  العينات  وإدارة  استقبال  مجال  في  يعمل   .. المنصوري  عامر 
بخدمات التحليل المخبري، وقد قام باستقبال وتسجيل اكثر من  10,000 
ا�نشطة  في  المشاركات  من  العديد  ولديه   ،2019 العام  خالل  عينة 

والفعاليات التي نظمتها او شاركت بها الهيئة خالل العام .
الثروة  لقطاع  التنفيذي  المدير  سعادة  قبل  من  عامر  تكريم  تم  وقد 
د.  البيطرية  المختبرات  إدارة  ومدير  المنصوري  راشد  سعادة  الحيوانية 

سالمة سهيل المهيري .



عامر سعيد المنصوري
أحد الكوادر الفنية المتميزة بمختبر إدارة العينات والتشريح - المختبرات 

البيطرية بالمستشفى الوثبة البيطري
المتعلقة  العينات  وإدارة  استقبال  مجال  في  يعمل   .. المنصوري  عامر 
بخدمات التحليل المخبري، وقد قام باستقبال وتسجيل اكثر من  10,000 
ا�نشطة  في  المشاركات  من  العديد  ولديه   ،2019 العام  خالل  عينة 

والفعاليات التي نظمتها او شاركت بها الهيئة خالل العام .
الثروة  لقطاع  التنفيذي  المدير  سعادة  قبل  من  عامر  تكريم  تم  وقد 
د.  البيطرية  المختبرات  إدارة  ومدير  المنصوري  راشد  سعادة  الحيوانية 

سالمة سهيل المهيري .

أبطال الميدان



جهات حكومية محلية لمراقبة 
سالمة ا�غذية

للزراعة  أبوظبي  هيئة  تقوم  ظبي،  أبو  في 
على  الرقابة  بإجراءات  الغذائية  والسالمة 
وجودتها،  سالمتها،  وضمان  ا�غذية 
يقوم  كما  ا¶دمي،  لالستهالك  وصالحيتها 
للمحافظة  الالزمة  وا�بحاث  الدراسات  بإجراء 

على سالمة ا�غذية.
بالمنتجات  قائمة  على  االطالع  يمكنكم 
أبو  في  الصحة  دائرة  موقع  في  المغشوشة 

ظبي.
دبي  إماراتي  في  البلدية  الهيئات  وتشرف 

والشارقة على السالمة الغذائية فيها.
إمارات  من  كل  في  المحلية  البلديات  وتقوم 
الدولة با¼شراف على متطلبات سالمة ا�غذية، 
وضع  على  والتأكيد  المضار،  من  وخلوها 
وتوضيح  عليها،  صحيحة  غذائية  ملصقات 

تاريخ صالحية االستهالك من دون أي تالعب.
تفتيش  عمليات  بإجراء  البلدية  وتقوم 
الغذائية،  المواد  عشوائية على جميع محالت 
المقدمة،  ا�غذية  جودة  لضمان  والمطاعم 

والتأكد من صالحيتها لالستخدام.

الرقابة على ا�غذية المستوردة 
�غراض غير تجارية

الرقابة  بشأن   ٢٠١٦ لسنة   ١٤ رقم  الوزاري  للقرار   Æوفق
على ا�غذية المستوردة �غراض غير تجارية، ُيسمح 
بدخول ا�غذية ذات االستخدام الشخصي عبر منافذ 
ا�غذية  وكميات  بأنواع  االلتزام  بشرط  الدولة 

الشخصية المذكورة في الملحق رقم (١) من القرار.
باسم  موسومة  العبوات  تكون  أن  يجب  كذلك 
قابل  وغير  واضح  بشكل  العالقة  أصحاب  صاحب/ 

ل�زالة باستثناء ا�غذية التي برفقة المسافرين.
 Æظاهري مطابقة  ا�غذية  تكون  أن  يجب  كذلك، 
في  الناقلة  الجهة  من  صادرة  بمستندات  ومرفقة 
ا�غذية وأنواعها  بيانات  المنشأ بحيث تتضمن  بلد 
عن  بيانات  كذلك  صالحيتها،  وتواريخ  وكمياتها 
باستثناء  إليهم  المرسل  العالقة  أصحاب  صاحب/ 

ا�غذية التي برفقة المسافرين.
اتفاقية  على  الموقعة  الدول  من  ا
مارات  دولة 
التدابير الصحية والصحة النباتية SPS   الخاصة 

بمنظمة التجارة العالمية.



بقلم أسماء عبدي محمد

استعادة الخدمة
قصة نجاح

الذين  الموظفين  المنافسة والتشجيع، ولتحفيز  البيطرية مبادرة لبث روح  المختبرات  إدارة  أطلقت 
خدمة  قيم  "سفير  باسم  عرفت  والتي  بالمتعاملين   المباشر  االحتكاك  مهامهم  تتطلب 
خدمة  قيم  عكس  في  تميز  الذي  للموظف  سنويا  يمنح  لقب  عن  عبارة  وهي  المتعاملين" 
المتعاملين أثناء تقديمه للخدمات وساهم في تقديم تجربة فريدة للمتعاملين، حيث تسعى ا¼دارة 
تفوق  فريدة  وتجربة  متميزة  خدمات  وتقديم  والمتعاملين،  العاملين  سعادة  معدل  رفع  إلى 
التوقعات، وتعزز من تطبيق الموظفين لمتطلبات ومعايير ا�دلة االرشادية الحكومية  بشكل غير 
تقليدي مما يسهم في رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة،  وقد ساهمت المبادرة في ترك اثر 

إيجابي انعكس على أداء الموظفين وساهم في اسعاد المتعاملين أيضا.

ماذا تعني استعادة الخدمة؟
قد يواجه الموظف حاالت يعبر فيها المتعامل عن عدم رضاه. عملية استعادة الخدمة عبارة عن نوع 
إلى نقاط  المتعامل السلبية وتحويلها  التي تستخدم من أجل االستفادة من تجارب  المعالجة  من 
التي  للخدمات  وتقديره  المتعامل،  رضا  معدل  تحسين  أجل  من  تستغل  أن  يمكن  إيجابية  تفاعل 
تقدمها الجهة . لدى موظف خدمة المتعاملين الفرصة في االستفادة مما قد يعتبره المتعامل تجربة 
غير مرضية، وتحويلها إلى تفاعالت ذات قيمة مميزة. تتمحور عملية استعادة الخدمة حول أساليب 
التعامل مع المشاكل العارضة التي قد تواجه الجهة المعنية، إضافة إلى المبررات وا�سباب. إن تعلم 
خدمة  موظفي  من  المطلوب  الدور  من  أساسي  جزء  الخدمة  استعادة  إجراءات  تنفيذ  كيفية 

المتعاملين، وهو أمر له أهميته التي ال تقل عن أهمية تقديم الخدمة نفسها.

”استعادة الخدمة من خالل“ الخدمة البطولية
المشاكل  مواجهة  المتعاملين  خدمة  لموظف  يمكن  التي  الطريقة  تمثل  البطولية“  ”الخدمة 
حدة  تقدير  إلى  إضافًة  المشكلة،  في  المتسبب  الطرف  على   Ôاعتماد وذلك  حّلها،  تجاه  والسعي 
المشكلة نفسها. بتطبيق استعادة الخدمة، يستطيع موظف خدمة المتعاملين تزويد المتعامل 
بتجربة مميزة، يمكن من خاللها للموظف والمتعامل إثبات القدرة على النجاح في معالجة الوضع، 
واالستفادة منه في إنشاء أسس وقواعد متينة لخدمة المتعامل. على موظف خدمة المتعاملين 
التركيز على كيفية السعي لمعالجة وتسوية وحل المشاكل التي تواجه المتعامل. الشكل التالي 
يصور أربعة أمثلة لمواقف تتمحور حول استعادة الخدمة، وذلك بناًء على حدة المشكلة، إضافًة إلى 

ا�سباب التي أدت إلى حدوث المشكلة.
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سلطان الكثيري(1)
الدكتور / محمد الحمادي(1)

حمد المهيري(1)
علي المعمري(1)

الدكتور / ياسر علي(1)
محمد خليفة العزاني(1)

1957) شاعر عربي لبناني يعد من  إيليا أبو ماضي (1889 - 23 نوفمبر 
الرابطة  العشرين، وأحد مؤسسي  القرن  أوائل  المهجر في  أهم شعراء 
يدرس في  أن  لم يستطع  لذلك  الحال  عائلة بسيطة  نشأ في  القلمية، 
قريته سوى الدروس االبتدائية البسيطة؛ فدخل مدرسة المحيدثة القائمة 
في جوار الكنيسة. وعندما اشتد به الفقر في لبنان، رحل إيليا إلى مصر 
التبغ، وهناك  تجارة  يمتهن  الذي كان  التجارة مع عمه  1902 بهدف  عام 
مجلة  الدين  تقي  أمين  مع  أنشأ  قد  كان  الذي  الجميل،  بأنطون  التقى 
الكتابة  إلى  ودعاه   Ôشديد  Æإعجاب وعصاميته  بذكائه  فُاعجب  "الزهور" 
أن جمع  إلى  أعماله،  بالمجلة، وتوالى نشر  أولى قصائده  بالمجلة، فنشر 
بواكير شعره في ديوان أطلق عليه اسم "تذكار الماضي" وقد صدر في 
عام 1911م عن المطبعة المصرية، وكان أبو ماضي إذ ذاك يبلغ من العمر 

اثنان وعشرين عاما.

الوطنية والسياسية،  الموضوعات  الشعر في  إلى نظم  أبو ماضي  اتجه 
فلم يسلم من مطاردة السلطات، فاضطر للهجرة إلى الواليات المتحدة 
عام 1912 حيث استقر أوال في سينسيناتي بوالية أوهايو حيث أقام فيها 
إلى  رحل  ثم  مراد،  البكر  أخيه  مع  بالتجارة  فيها  عمل  سنوات  أربع  مدة 
نيويورك وفي بروكلين، شارك في تأسيس الرابطة القلمية في الواليات 

المتحدة ا�مريكية مع جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة.

أصدر مجلة " السمير" عام 1929م، التي تعد مصدرÔ أوليÆ �دب إيليا أبي 
المهجري، حيث نشر  ا�دب  أساسيÆ من مصادر   Ôتعد مصدر ماضي، كما 
من   Ôكثير الشمالي  المهجر  أدباء  وبخاصة  المهجر،  أدباء  معظم  فيها 
إنتاجهم ا�دبي شعرÔ ونثرÔ. واستمرت في الصدور حتى وفاة الشاعر عام 

1957م.

وقد  والصحافة،  لÚدب  تفرغوا  الذين  المهجريين  الشعراء  من  إيليا  يعد 
اشتهر بفلسفته التي تطغى عليها نزعة التفاؤل وحب الحياة والحنين 
والسيما  أشعاره،  سائر  على  ا¼نساني  االتجاه  غلبة  ويالحظ  الوطن،  إلى 

الشعر الذي قاله في ظل الرابطة القلمية وتأثر فيه بمدرسة جبران.

أدبيات



Easy tips

إدراج صورة في "بوربوينت" هو وسيلة جيدة لجمالية تصميم 
العرض التقديمي الخاص بك

 insert shape ارسم شكل

Format shape/Fill/ picture or texture fill/ fileانقر على الشكل واختر   

insert اختر الصورة التي تريد استخدامها ثم اضغط
 "Tile picture as texture "   إذا كانت صورتك كبيرة الحجم أو ال تناسب الشكل، يمكنك اختيار 

Transparency ضافة تأثير الشفافية، يمكنك التحكم  بشريط


سلطان الكثيري(1)
الدكتور / محمد الحمادي(1)

حمد المهيري(1)
علي المعمري(1)

الدكتور / ياسر علي(1)
محمد خليفة العزاني(1)



ABU DHABI AGRICULTURE AND FOOD SAFETY AUTHORITY

مطبخ

ضعي حبات الشمندر في قدر واغمريه 
بالماء واتركيه يغلي على نار متوسطة 

حتى تنضج حبات الشمندر.
قشري الشمندر وقطعيه إلى مكعبات 

متوسطة الحجم وضعيها في وعاء.
أضيفي إليه حبات الذرة والبقدونس 

.Ôواخلطيهم جيد
اعصري الليمون وأضيفيه إلى الشمندر 

وحركيهم.
أضيفي الملح وزيت الزيتون واخلطي 

المكونات جيدÔ وقدميها

سلطة الشمندر

إدراج صورة في "بوربوينت" هو وسيلة جيدة لجمالية تصميم 
العرض التقديمي الخاص بك



1.3 مليون طن
 من ا�عالف المدعومة 

18.5 ألف
مستفيد من برنامج دعم ا�عالف

378 ألف
تحليل مخبـــري 

60 مليون
جرعة تحصين منذ عام 2009

 قطاع  الثروة الحيوانية 
 إنجازات وأرقام 2019

641 ألف
 خدمة عالجية للثروة الحيوانية 

% 71

%29

خدمات للضأن والماعز 

خدمات ا¬بل وا�بقار والدواجن

 25
مستشفى وعيادة بيطرية

441 ألف
معاملة طلب ا�عالف 

98%  معاملة رقمية

103 ألف
عينة



الساعات التوعوية 
Awareness Hours

2019

ا¬نشطة والفعاليـات1794
 Activities and events

نشــــــــاط310
 Activity

الحيـــوي  وا¬من  الحيوانية  الثروة 
( 72 فعالية)

Livestock & Bio-Security Activities  
(72 events)

ساعة 441
Hour

السالمـــة الغذائيـــة ( 62 فعالية)
Food Safety Activities (62 events)

ساعة 423
Hour

الشؤون الزراعيــة ( 52 فعاليــــة)
Agricultural activities (52 events)

ساعة 285
Hour

Hour            ساعة

المجتمع والفعاليـــات المؤسسيـــة
( 118 فعالية)

Community and corporate activities 
(118 events)

ساعة 613
Hour

الحمالت المشتركة (6 أنشطة)
Joint Campaigns (6 activities)

ساعة 32
Hour

حقائق وأرقام



ليلى الساعدي (2)
حمد مبارك الهاجري (2)

فاطمة هالل الكعبي (2)
علي ناصر علي(1)

هند عبيد الرميثي (1)
جاسم محمد الحمادي (1)

حاالت الشكر و الثناء من خالل مركز اتصال 
حكومة أبوظبي

موظفي عالقات المتعاملين المتميزين

موظفي خدمة المتعاملين المتميزين

حسام فكري
بلقيس النعمان

عفراء المنصوري 

سالم الكثيري
فواز المهري

ثريا سالم

شكر وثناء

سلطان الكثيري (1)
الدكتور / محمد الحمادي (1)

حمد المهيري(1)
علي المعمري (1)

الدكتور / ياسر علي (1)
محمد خليفة العزاني(1)


