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لهيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

يوم العلم



أخبار الهيئة

ا�مارات رائدة العالم في تبني القيم الخّيرة والسمحة

الغذائية:  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  عام  مدير  العامري  سالم  البحري  سعيد  سعادة  قال 
وا�خاء  المحبة  قيم  تجسد  فريدة  حالة  فيها  التعايش  ويمثل  العالمي  التسامح  عاصمة  "ا�مارات 

والتراحم بين قاطنيها من مختلف الجنسيات وشتى المنابت وا�صول. ......للمزيد 

في  التسجيل  باب  تغلق  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
مسابقة غرس ا�بداع

في  المشاركة  طلبات  تقديم  باب  إغالق  عن  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  أعلنت 
الجامعات  طلبة  تستهدف  والتي  ا�بداع"،  "غرس  توعوي  محتوى  �فضل  المجتمعية  المسابقة 
والمبدعين في المختبر ا�بداعي التابع لـ (twofour54)، بهدف تنفيذ مشاريع إعالمية للترويج عن 
الهيئة والخدمات التي تقدمها، با�ضافة إلى إثراء المحتوى الترويجي (المرئي والمطبوع)  بأفكار 

إبداعية ورؤية جديدة. .....للمزيد 

بأهمية  المزارعين  تعّرف  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
(GAP) الممارسات الزراعية الجيدة

بمدينة  غافة  أم  مجلس  في  إرشادية  محاضرة  الغذائية،  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  نظمت 
العين، حول الممارسات الزراعية الجيدة (GAP)، وذلك بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان 
العين،  في  الزراعية  الرقابة  مدير  النعيمي  مصبح  حمدان  المهندس  قدمها  أبوظبي،  عهد  ولي 
الزراعية  التنمية  تعزيز  في  دورها  من   Àانطالق وذلك  المجلس،  ورواد  المزارعين  من  عدد  بحضور 
المستدامة والتواصل الفّعال مع كافة شرائح المجتمع واالرتقاء بالوعي المجتمعي بمجاالت عملها، 
ا�نتاج.  وتعزيز  الزراعة  تنمية  على  وأثرها  الجيدة  الزراعية  الممارسات  بأهمية  المزارعين  وتعريف 

......للمزيد 

تنظم  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة 
لموظفيها فعالية التسامح يجمعنا

يوم  أبوظبي،  بمدينة  الرئيسي  مقرها  في  الغذائية،  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  نظمت 
يوم  يصادف  والذي  للتسامح  الدولي  باليوم  خاصة  فعالية  التسامح،  عام  مع  بالتزامن  (الخميس)، 
قيادات  من  عدد  بمشاركة  يجمعنا"،  "التسامح  شعار  تحت  عام،  كل  نوفمبر  من  عشر  السادس 
المجتمعية.  والمبادرات  الفعاليات  في  مشاركتها  تعزيز  على  لحرصها  مواصلة  الهيئة،  وموظفي 

......للمزيد 

http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%AD%D8%A9.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9-(GAP).aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D9%8A%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7.aspx


أخبار الهيئة

"الزراعة والسالمة الغذائية" تطلق ٤ أسواق للمزارعين 
لبيع منتجاتهم خالل عطلة نهاية ا�سبوع . 

الزراعة والسالمة الغذائية" تطلق 4 أسواق للمزارعين لبيع منتجاتهم خالل عطلة نهاية ا�سبوع. 
......للمزيد 

زراعة  مشروع  ترعى  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
الساليكورنيا 

برعاية هيئة ابوظبي للزراعة والسالمة الغذائية، وقع المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) في مبنى 
بحثي  مشروع  لبدء  أبوظبي  بإمارة  والخزنة  الختم  منطقتي  في  مزارعين   8 مع   Àاتفاق الهيئة 
السمكي.  االستزراع  و  الساليكورنيا  زراعة  في  التحلية  محطات  من  الراجعة  المياه  من  لالستفادة 

......للمزيد 

تختتم  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي 
مشاركتها في مهرجان مزاينة رزين بأبوظبي

شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية ، في فعاليات الدورة الثانية عشرة من مزاينة رزين 
المهرجانات  إدارة  لجنة  من  بإشراف  أقيمت  والتي  المجاهيم،  و  ا�صايل  المحليات  لفئتي  لÇبل 

والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي خالل الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر 2019. ....للمزيد

البر  مرتادي  توعي  الغذائية  والسالمة  الزراعة 
بممارسات السالمة الغذائية

الشتاء  موسم  مع  وبالتزامن  (السبت)  اليوم  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  أطلقت 
واعتدال الطقس وزيادة ا�قبال على التنزه في الحدائق العامة والبر حملة توعية واسعة لمرتادي 
المواد  مع  للتعامل  الصحيحة  والممارسات  بالمفاهيم  وعيهم  لتعزيز  ا�مارة،  أنحاء  جميع  في  البر 

الغذائية خالل الرحالت......للمزيد

http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/7112019A.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%A8%D9%88-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/12112019A.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9.aspx


أخبار الهيئة

ومربي  المزارعين  توجه  الغذائية"  والسالمة  "الزراعة 
الثروة الحيوانية بطرق التعامل مع التقلبات الجوية

التقلبات  مع  التعامل  بطرق  الحيوانية  الثروة  ومربي  المزارعين  توجه  الغذائية"  والسالمة  الزراعة 
الجوية. ......للمزيد

«مصنع  منشأة  تغلق  الغذائية»  والسالمة  «الزراعة 
سبيشل اكوا لتنقية المياه» بمدينة أبوظبي

 » الغذائية  المنشأة  بحق  ا�داري  با�غالق   Éقرار الغذائية،  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  أصدرت 
الرخصة  تحمل  والتي  أبوظبي  بمدينة  مصفح  منطقة  في  المياه»  لتنقية  اكوا  سبيشل  مصنع 
التجارية رقم IN - 1002470، نظرÉ لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة 

أبوظبي. ......للمزيد

تكرم  ل¯بل  رزين  مزاينة  لفعاليات  المنظمة  اللجنة 
هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية  

ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من مزاينة رزين لÇبل لفئتي المحليات ا�صايل و المجاهيم التي 
أقيمت بإشراف لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي خالل الفترة من 4 إلى 

11 نوفمبر 2019.
جاء تكريم اللجنة المنظمة لفعاليات مزاينة رزين لهئية أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية تتويجا 
لمشاركة الهيئة الفاعلة والمستمرة من خالل قطاع الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية المقدمة 
للعيادة المتنقلة خاصة للمهرجان التي تعنى بسالمة ا�بل المشاركة بهدف ضمان عدم إصابتها 
با�مراض عن طريق إجراء الفحوص البيطرية والتحاليل المخبرية للثروة الحيوانية في العزب ، إضافة 

إلى تقديم الوصفات العالجية وصرف ا�دوية لمستحقيها .

و قدمت الهيئة أيضا خالل هذه المشاركة باقات متنوعة من المطبوعات ا�رشادية لالرتقاء بوعي 
والتي  العزب،  إدارة  مجال  في  العالمية  الممارسات  وأحدث  بأفضل  الجناح  زوار  وتعريف  المربين 
تغذيته  وإدارة   ، والطفيليات  الحشرات  ومكافحة  المواشي  بتحصين  القطيع  صحة  إدارة  تتضمن 
والمكونات  العناصر  تحتوي  التي  المركزة  با�عالف  الحيوانات  إطعام  ممارسات  بأفضل  بالتعريف 
فيها  بما  النفايات  من  التخلص  إدارة  إلى  با�ضافة  وإنتاجها،  نموها  مراحل  كافة  خالل  الضرورية 
تتناسب  التي  السالالت  اختيار  وطرق  التلقيح  وأوقات  وسائل  أفضل  وتحديد  النافقة،  الحيوانات 

وأغراض التربية المختلفة.

ا�غذية  وسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  أطلقت 
(EFSA) استطالع رضا الموظفين (ADAA)

قامت هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية بإطالق استطالع رضا الموظفين 19 نوفمبر 2019 
الوظيفي  الرضا  تحقيق  في  وفاعليتها  الهيئة  في  العمل  مستويات  قياس  إلى  يهدف  والذي 
من  التي  والممارسات  المعايير  أفضل  وتطبيق  المستمر  التحسين  خطط  وضع  في  للمساهمة 
�ثبات  الفرص  وإتاحة  واالرتقاء  التطوير  على  تحفز  ومنتجة  مثالية  عمل  لمنظومة  الوصول  شأنها 

القدرات لجميع أفراد عمل الهيئة.

http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/11112019A.aspx
http://www.adafsa.gov.ae/Arabic/MediaCenter/News/Pages/13112019A.aspx


فعالياتنا

 الخدمات البيطرية بمنطقة الظفرة
 تسلط الضوء على جملة من أهم 

البرامج التوعوية

شهر  خالل  الظفرة  بمنطقة  البيطرية  الخدمات  قسم  نفذ 
نوفمبر 2019 مجموعة من الفعاليات التي تسهم في تنمية 
مع  البّناء  بالتنسيق  تنفيذها  تم  وقد   ، المجتمعي  الوعي 
دائرة الصحة و إدارة مستشفى الرويس NMC، والتي جاءت 

في صور مختلفة ومتنوعة  من الورش والمحاضرات منها:

 (Role of vaccination in disease prevention) 1. محاضرة
 zoonotic عن  تدريبية  ورشة  في  القائها   تم  التي 
disease المنشأ وطرق الوقاية منها نظمته دائرة الصحة 
 2019/11/14 الموافق  الخميس  يوم  ابوظبي 
مستشفى الرويس أن أم سي / مدينة الرويس / منطقة 

الظفرة.
وتعظيم  الدوائية  المصروفات  تقليل  بعنوان  محاضرة   .2
تبعا  أحمد  السعيد  الدكتور  القاها  ا�غنام  مزارع  موارد 

لخطة االتصال السنوية �دارة صحة الحيوان.
القاها  عالجها  وطرق  الكسور  أنواع  بعنوان  محاضرة   .3
الدكتور أحمد حسام حسين تبعا لخطة االتصال السنوية 

�دارة صحة الحيوان.
محاضرة بعنوان التعرف على طرق انتقال عدوى الحمى   .4
النزفية في االنسان والحيوان القاها الدكتور رفيق كوليان 

تبعا لخطة االتصال السنوية �دارة صحة الحيوان. 
للمشارك  النفايات  إدارة  مركز  قبل  من  الهيئة  تكريم   .5

الفعالة بحملة الظفرة تستاهل. 
6. اليوم العالمي للتسامح. 

الدخول  عبر  االلكترونية  الخدمات  منصة  تفعيل  مبادرة   .7
الذكي التابعة لمركز (تـم).

الورشة التثقيفية بقانون إنشاء هيئة 
أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

متمثلة  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  نظمت 
بقطاع السياسات وا�نظمة ومكتب الخدمات القانونية يوم 
إنشاء  قانون  حول  عمل  ورشة   2019 أكتوبر   14 ا�ثنين 
الهيئة الجديد للموظفين المنتسبين للقطاعات الميدانية.

السياسات  لقطاع  التنفيذي  المدير  سعادة  أكدت  وقد 
التواصل  تجسد  التي  الورشة  هذه  أهمية  على  وا�نظمة 
ا�يجابي الهادف بين ا�دارات المختلفة سعيا لÇرتقاء بالعمل 
رؤية  تحقيق  يتم  خالله  من  الذي  الهيئة  في  المؤسسي 
حكومتنا الرشيدة بأن تكون كافة المؤسسات على مستوى 
تعزيز  إلى  ستؤدي  الورشة  هذه  أن  كما  الكفاءة  من  عالي 
مما  تفاعليه  بطريقة  القانون  بنود  لكافة  الصحيح  الفهم 
سينعكس با�يجاب على كافة ا�جراءات الرقابية وا�جراءات 
وا�من  الغذائي  وا�من  الزراعية  با�نشطة  العالقة  ذات 

الحيوي.

شملت  الرئيسية  المحاور  من  عدد  الورشة  تناولت  وقد 
تعريف  الهيئة،  واختصاصات  والصالحيات  بالمهام  التعريف 
تضمن  كما  والعقوبات،  والغرامات  القضائية  بالضبطية 
برنامج عمل الورشة أنشطة جماعية لتطبيق بعض التمارين 
فيديوهات  استعراض  تم  أنفسهم حيث  الحضور  قبل  من 
لدى  القانون  فهم  يرسخ  مما  ودراستها  واقعية  وحاالت 
الورشة  أعمال  من  جزء  تخصيص  تم  كما  الحضور. 
ا�فكار وصوال  التشاركي وتحفيز  الدور  لتفعيل  للمناقشات 
وتوضيح  التوصيات،  من  ومجموعة  العملية  الحلول  إلى 

البنود التشريعية ذات العالقة. 

السلطة  هي  إنشائها  لقانون  وفقا  الهيئة  أن  إلى  يشار 
المحلية المختصة بالزراعة والسالمة الغذائية وا�من الغذائي 
وا�من الحيوي في ا�مارة، وتهدف إلى تطوير قطاع ذو تنمية 
مستدامة في مجال الزراعة والسالمة الغذائية وحماية صحة 
النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز ا�من الحيوي وتحقيق 
التشريعات  بتطبيق  المعنية  الجهة  وهي  الغذائي،  ا�من 
التشريعات  إصدار  و  العالقة  ذات  االتحادية  الفنية  واللوائح 
والسالمة  للزراعة  المنظمة  المحلية  والقرارات  واللوائح 
الغذائية وا�من الغذائي وا�من الحيوي في ا�مارة، من خالل 
السياسات  وضع  على  تعمل  تشريعية  تحتية  بنية  تطوير 
المستهلك،  صحة  حماية  إلى  الرامية  والتشريعات  العامة 
وذلك  من خالل آليات عمل تعتمد على الشفافية والنزاهة 

في تنظيم العمل المؤسسي.



فعالياتنا

قام فريق مشروع سجل أبوظبي الزراعي من إدارة االحصاء والتحليل بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات وإدارة العمليات 
الفنية بتدريب كادر مشروع سجل ابوظبي الزراعي والبالغ عددهم مايقارب 130 مهندس زراعي من مختلف مناطق االمارة 
الزراعية ، تركز التدريب على شرح االستمارة االلكترونية بهدف استيفاء البيانات الزراعية في الحيازات الزراعية والمختلطة 
عن كميات ا�نتاج ومعلومات الحيازة العامة وبيانات مؤشرات االستدامة الزراعية واالقسام ا�ضافية ا�خرى ليتم استهداف 
نطاق واسع من معلومات وبيانات الحيازة ، كما اتم الفريق الفني االعدادات الفنية على االستمارة االلكترونية بالتعاون مع 

.123 Survey وفق نظام االستبيانات المستخدم في المشروع  Esri منسقي من شركة

فعالياتنا



صرير أقالمكم

بقلم : عبدا¼ عصام الحمد
إدارة المرافق والخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعتبر إدارة التغير من االستراتيجيات التي البد وأن تمر بنا مراحلها أكانت على مستوى الحياة العامة 

أم الحياة العملية، وإذ تعتبر إدارة التغيير متنوعة المجاالت وتستخدم في مجالين مهمين وهما:
• إدارة التغيير في العمل

• إدارة التغيير في المشاريع

جميعنا شركاء في إدارة التغيير  

ونحن نعيش لحظات التغيير في عملنا هذا وذلك من بعد التغييرات التي صدرت من القيادة العليا وذلك بإنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة 
الغذائية، فالبد منا كموظفين أن نعي أهمية التغيير والتمعن في مفاهيمه فهو نهج أو انتقال الموظف أو المنظمة من حالة راهنة إلى حالة 
مستقبلية منشودة، ومن أهم أهداف إدارة التغيير هي مساعدة الموظفين وأصحاب العمل على فهم المرحلة المنشودة وذلك من خالل قياس 
المتغيرات واستخدام أفضل ا�ساليب والنظريات لمواكبة المتغيرات بما يؤثر إيجابÀ على مردود ا�عمال حيث تكون جوانب التغيير مخطط لها 
وضمن جدول زمني واضح المعالم يبرز لنا ا�جراءات المنفذة ويصقل بفترة زمنية واضحة تضمن تحقيق ا�هداف المتغيرة والبد التنويه لضرورة 
اتباع ا�جراءات السليمة وااللتزام بالتنفيذ الواضح، وفي إدارة التغيير يتم االستفادة من البنى وا�دوات المتوفرة والمنهجية المستخدمة فالماضي 
أساس نبني عليه المراحل المتغيرة وتضمن لنا إدارة الجهد والتنظيم في المؤسسة وتضمن لنا عدم االنحراف عن المؤشر المستهدف تحقيقه.

 
ويؤثر التغيير بشكل مباشر على الجميع من الموظفين إلى مسؤولي المؤسسة ( على سبيل المثال ال الحصر) تعتبر المتغيرات ضمن 

الجدول أدناه هي صورة مبسطة لواقعنا من بعد البدء في عمليات الدمج المؤسسي في الهيئة:

دوافع التغيير: 
مع التطور المتسارع التي يشهده العالم وتأثر العوامل المرتبطة با�عمال تتكيف المؤسسات وتتطور بشكل متسارع وذلك لتشكل لنفسها 
مكانة في عالم ال ينتظر المتأخرين عن التغير، فالميزة التنافسية بين جميع الجهات تتطلب رغبة مستمرة ودافع قوي للتغيير لمواكبة التزامات 
الجهة، ورغبة من الجميع بتحقيق أفضل النتائج فإن الدافع الذي يتولد لدى الموظفين على جميع الدرجات الوظيفية وصوالً إلى رأس المؤسسة 
ودافعية  قدرات  على  يبنى  قوي  دافع  هي  المؤسسة  في  المسؤولين  من  والمتوقعة  المحددة  فاالستراتيجية  والتغيير  التقدم  حربة  رأس  هو 
الموظفين وبتكاتف الجميع والعمل ضمن رؤية واحدة وهدف استراتيجي واحد مرتبط بالهدف الحكومي فلتحقيق ا�هداف االستراتيجية والهدف 
الحكومي المرتبط بالمؤسسة فالبد من االستمرارية في تقديم ا�عمال وضمن أي متغير كان ومواكبته بحيث يؤثر إيجابÀ على أعمال ومهام الهيئة.

وتعتبر خطوات التغيير من أهم إجراءات التنفيذ لها ومن أمثلتها، تطوير ا�جراءات بما يتناسب والمهام الموكلة للهيئة، تدريب الموظفين على 
مفاهيم التغيير وإكسابهم خبرات الرغبة بالتغيير والجودة في تقديم الخدمات والمهام بناء عليه إضافة إلى أهمية الممارسة للتغير والبدء في 

دمج الموظفين ضمن خط سير واضح يضمن تحقيق نتائج إيجابية للهيئة.
 

ا�دوار والمسؤوليات في التغيير:
الخطط  يضعون  فإنهم  والمسؤوليات  المهام  جميع  على  ا�فقي  وباالطالع  التغيير  المؤسسة هم صناع  في  فالقياديون  ملحة  التغيير ضرورة 
التشغيلية واالستراتيجية بناء على الرؤى وتحفيز الموظفين ليكونوا استراتيجيين  يتبعون أساليب التغيير ويلهمون بعضهم بأهمية مواكبته  
حسب منهج واضح وتغيير تنظيمي يصب في منفعة المؤسسة، فبدور الجميع وعلى جميع المستويات بأن تتم االستفادة من الوفرة من أدوات 
وكوادر وأساسيات يتم البناء عليها للوصول لهدف التغيير فالتغيير مسؤولية الجميع وهو ليس تغير مرحلي أو مؤقت بل هو استراتيجية نوعية 
تسير في ضوئها الهيئة من بعد وضع الخطط وا�دوار المناطة بالجميع، ولتحقيق أفضل النتائج في إدارة التغيير فإنه يتوجب أن نبدأه بأنفسنا 
فالذات جزء من الكل فال يتوقف قطار الجميع عند مسار أحد، فلنكن جزءÉ رئيسيÀ للتغير فجميعنا استراتيجيون نخطط لننفذ وننفذ لنحقق 

أفضل النتائج للرقي بهيئتنا بتحقيق الهدف االستراتيجي لحكومة أبوظبي.

التطبيقاتهدف التغيير ا�نجازات المتوقعة في التغييرنوع التغيير

تغيير في االستراتيجية: أمن 
غذائي وقطاع زراعي مستدام.

تغيير في رأس المال البشري: 
التغيير من خالل دمج ا�دارات 

المتماثلة ووضع الهيكلة حسب 
المسارات البديلة في التغيير.

تغيير في التكنلوجيا: التغيير 
في بعض البرامج والتكنلوجيا 

والتطبيقات "إدارات تقنية 
المعلومات".

تغيير في الوثائق والمراسالت: 
التغييرات في أساليب 
المراسالت واالعتمادية.

تغيير في المجاالت الهندسية: 
تحديد ا�صول والمرافق "إدارات 

المرافق والخدمات والدعم 
المؤسسي".

االستراتيجية

البشرية

الحوسبة

الوثائق

الهندسية

التغيير بالدمج & التغيير المتقدم : دمج جميع ا�جراءات ووضع 
إجراءات مناسبة ترتبط بالتغيير في االستراتيجية

التغيير االنسيابي : تغيير بسيط يتم فيه تبديل مسار ا�جراءات 
والتغيير ف المهمة.

التغيير االنسيابي : تغيير بسيط يتم فيه تبديل مسار ا�جراءات 
والتغيير في المهمة.

التغيير المتقدم : يتم تدوين جميع ا�جراءات وتحديد ا�فضل 
ويتم دمجها.

لتغيير بالدمج : يتم دمج جميع ا�جراءات أو ا�صول بحيث تتغير 
طريقة تأدية المهام والواجبات.

تعتبر الجهات السابقة متشاركة في ذات الهدف االستراتيجي إذ 
تعنى بأهمية الغذاء والحفاظ على الثروة الحيوانية والزراعية 

.واستدامتها من خالل تخطيط �من غذائي وقطاع زراعي مستدام.

يعتبر رأس المال البشري مكسب �ي جهة تعتمد على الكفاءات 
البشرية المتمكنة، ومن خالل وضع الهيكلة المناسبة لÙعمال 

والمسارات المستهدفة والمبنية على االستراتيجية بحيث يتم وضع 
هيكلة متناسبة وأهداف المؤسسة وكوادر وظيفية يتم تسكينها 

لتفعيل هذه المهام ضمن التغيير الشامل في الدمج.

التغيير الذي يطرأ على ا�دوات التكنولوجية والتطبيقات ضمن 
اعتمادية متسلسلة واضحة تضمن إدارة الموظفين وإدارة المهام و 

ا�عمال.

توحيد وتطوير أنظمة المراسالت والوثائق واالعتمادات للهوية 
المؤسسية.

دمج ا�صول الثابتة والمتحركة والتابعة للجهات السابقة والتواصل 
مع أصحاب العالقة (الداخليين والخارجيين) بخصوص التوحيد في 

ا�جراءات والمهام.



صرير أقالمكم

ماهي أسباب حدوث هذه الحالة ؟
لهم  ليتسنى  الظاهرة  هذه  سبب  عن  يتساءل  المربين  من  كثير 
تجنب حدوثها و اتخاذ إجراء الوقاية و الرد هو أنه من خالل عدة بحوث 
و أوراق علمية تم نشرها لم يثبت الى ا�ن ماهو السبب الحقيقي و 
لكن عبارة عن افتراضيات مثل وجود جرثوم الكالميديا أو ا�يكوالي 
أو أسباب فسيولوجية كيمائية و من خالل مالحظاتنا تبين لنا ما يلي

عمليات  لها  إجراء  تم  رأس   17 من  للزراعة  عينات  أخذ  خالل  من   -
جراحية لم يتم عزل أي نوع بكتير.

- طبيعة السائل الموجود مشابه للسائل في البيويضة كما هو في 
الصورة التالية.

- لوحظت في كبير في إناث ا�بل التي تتغذي بشكل مفرط على 
البرسيم (منتشرة في إبل المزاينة).

- وجودها قليل في القطعان التي تخرج  يوميا للمسراح مما يعطي 
مؤشر أن التربية المغلقة و إبقاء ا�ناث في الحظائر (الشبك) يسهم 

في هذه الظاهرة.

ماهي ا�عراض التي تظهر على الحيوان؟
ال تظهر على الناقة المصابة أي أعراض مرضية إال أن المربي يشتكي 
أن ناقته لم تخصب (لم تلقح) بعد مرات تنويخ عديدة أو أنها تخصب 
ويحدث  إجهاض مبكر أما ا�عراض الداخلية فال يتم تشخيصها إال من 
المبيض  يظهر  حيث  المتمرس  الفني  بواسطة  السونار  جهاز  خالل 
يطفو في كمية سوائل كبيرة ولكم الصورة التالية (المبيض باللون 

ا�بيض يطفو في السوائل التي تظهر بلون أسود).

هل تم تشخيص هذه الحاالت في حيوانات المزرعة ا�خرى ( أبقار 
– ضأن – ماعز)؟

إناث ا�بل النها لم تسجل في  الحالة تكاد تكون حصرا في  أن هذه 
ا�بقار او الخيول او ا�غنام و الماعز إال بشكل نادر جدا بينما وصلت الى 
٤٢٫٥% من مجموع ا�بل التي تم فحصها في القسم وقد تكون على 
طرف واحد او قد تصيب الطرفين حيث اذا كان بطرفين تكون نسبة 

الحمل جد متدنية جدا لتعطل كال المبيضين.
 

كيفية الوقاية
عدم إعطاء كميات مفرطة من البرسيم.

تسريح القطيع يوميا بما ال يقل عن 8 كيلو متر.
بسبب  منخفضة  كفائتها  ذكور  على  الناقة  تنويخ  في  االعتماد  عدم 
زيادة عدد ا�ناث التي يتم تنويخها لهذا الذكور �نه في بعض ا�حيان 
وتستمر   تبويض  يحدث  ال  جيدة  المنوي  السائل  كفاءة  تكن  لم  إذا 
البويضة في النمو ليزداد حجمها بشكل كبير ثم تنفجر مسببة هذه 

الظاهرة.
مراجعة الطبيب المختص  إذا تم تنويخ الناقة أكثر من 3 مرا ت و لم 
تلقح او إذا لقحت و حدث لها إجهاض مبكر (أكسرت) ليتم تصويرها 
بجهاز السونار وذلك أن التشخيص المبكر لهذه الظاهرة يكون مفيد 

جدا في االستجابة للعالج.
  

هل لهذه الظاهرة عالج 
بشكل عام عالج هذه الحالة ليس بالسهل ويعتمد عل كمية السوائل 
فيمكن  بسيطة)  سوائل  (كمية  ا�ولى  الدرجة  من  الحالة  كانت  فإذا 
عالجها بمضادات االلتهاب و المدرات اما الدرجة الثانية والثالثة (كميات 

سوائل كبيرة أكثر من 2 ليتر) فالعالج صعب.

التدخل الجراحي
في  وهذا  به  المحيط  الكيس  مع  المبيض  كامل  باستئصال  يكون 
الحاالت التي تكون فيها ا�صابة بطرف واحد يعني يكون المبيض في 
الطرفين  كال  في  السوائل  تراكم  كانت  إذا  أما  طبيعي  ا�خر  الطرف 

فتعتبر الحالة ميؤوس منها. 

ما هو استسقاء المبيض في االبل أو ما يطلق 
عليه مربي االبل أكياس الماء؟

بقلم الدكتور : عبدا¼ فارس الفارس  
أخصائي إضطرابات خصوبة / قسم التلقيح ا�صطناعي ونقل ا�جنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هي حالة اضطراب خصوبة يحدث فيها تراكم للسوائل بكميات كبيرة حول المبيض مما يؤدي الى 
كمية  تصل  وقد  مبكرة  إجهاضات  وحدوث  ا�باضة  عملية  وتعطل  المبيض  وظائف  في  اضطرابات 

السوائل �كثر من 7 ليتر على الرغم انه في الحاالت الطبيعية ال تزيد عن بضع ملليترات. 



كلمات..جمل 
ومعاني

والضوابط  المبادئ  من  مجموعة  هي 
التي  المثلى  وا�جراءات  وا�سس  العامة 
تحقق ا�نضباط المؤسسي لنظام العمل 
بكونها  الحوكمة  وتعرف  كما  الجهة.  في 
نظام يدعم العدالة والشفافية والمسائلة 
في  والمصداقية  الثقة  ويعزز  المؤسسية 
بيئة العمل ويحدد المسؤوليات والحقوق 
في  المعنيين  فئات  جميع  مع  والعالقات 
القواعد  يوضح  كما  الحكومية.  الجهة 
الرشيدة  القرارات  لصنع  الالزمة  وا�جراءات 
المتعلقة بعمل الجهة الحكومية من خالل 
مجموعة من السياسات والقوانين وأنظمة 

العمل وتصميم الهياكل التنظيمية.

تأدية  خالل  الموظف  على  يجب 
أي  تجنب  الوظيفية  واجباته 
تضارب في المصالح بين نشاطاته 
الجهة  ومصالح  الخاصة 
عن  بنفسه  ينأى  وأن  الحكومية، 
شبهات  أي  بشأنه  تثار  عمل  أي 

بتضارب المصالح.

الحوكمة

تضارب 
المصالح



الورشة التثقيفية بقانون إنشاء هيئة 
أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية

متمثلة  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  هيئة  نظمت 
بقطاع السياسات وا�نظمة ومكتب الخدمات القانونية يوم 
إنشاء  قانون  حول  عمل  ورشة   2019 أكتوبر   14 ا�ثنين 
الهيئة الجديد للموظفين المنتسبين للقطاعات الميدانية.

السياسات  لقطاع  التنفيذي  المدير  سعادة  أكدت  وقد 
التواصل  تجسد  التي  الورشة  هذه  أهمية  على  وا�نظمة 
ا�يجابي الهادف بين ا�دارات المختلفة سعيا لÇرتقاء بالعمل 
رؤية  تحقيق  يتم  خالله  من  الذي  الهيئة  في  المؤسسي 
حكومتنا الرشيدة بأن تكون كافة المؤسسات على مستوى 
تعزيز  إلى  ستؤدي  الورشة  هذه  أن  كما  الكفاءة  من  عالي 
مما  تفاعليه  بطريقة  القانون  بنود  لكافة  الصحيح  الفهم 
سينعكس با�يجاب على كافة ا�جراءات الرقابية وا�جراءات 
وا�من  الغذائي  وا�من  الزراعية  با�نشطة  العالقة  ذات 

الحيوي.

شملت  الرئيسية  المحاور  من  عدد  الورشة  تناولت  وقد 
تعريف  الهيئة،  واختصاصات  والصالحيات  بالمهام  التعريف 
تضمن  كما  والعقوبات،  والغرامات  القضائية  بالضبطية 
برنامج عمل الورشة أنشطة جماعية لتطبيق بعض التمارين 
فيديوهات  استعراض  تم  أنفسهم حيث  الحضور  قبل  من 
لدى  القانون  فهم  يرسخ  مما  ودراستها  واقعية  وحاالت 
الورشة  أعمال  من  جزء  تخصيص  تم  كما  الحضور. 
ا�فكار وصوال  التشاركي وتحفيز  الدور  لتفعيل  للمناقشات 
وتوضيح  التوصيات،  من  ومجموعة  العملية  الحلول  إلى 

البنود التشريعية ذات العالقة. 

السلطة  هي  إنشائها  لقانون  وفقا  الهيئة  أن  إلى  يشار 
المحلية المختصة بالزراعة والسالمة الغذائية وا�من الغذائي 
وا�من الحيوي في ا�مارة، وتهدف إلى تطوير قطاع ذو تنمية 
مستدامة في مجال الزراعة والسالمة الغذائية وحماية صحة 
النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز ا�من الحيوي وتحقيق 
التشريعات  بتطبيق  المعنية  الجهة  وهي  الغذائي،  ا�من 
التشريعات  إصدار  و  العالقة  ذات  االتحادية  الفنية  واللوائح 
والسالمة  للزراعة  المنظمة  المحلية  والقرارات  واللوائح 
الغذائية وا�من الغذائي وا�من الحيوي في ا�مارة، من خالل 
السياسات  وضع  على  تعمل  تشريعية  تحتية  بنية  تطوير 
المستهلك،  صحة  حماية  إلى  الرامية  والتشريعات  العامة 
وذلك  من خالل آليات عمل تعتمد على الشفافية والنزاهة 

في تنظيم العمل المؤسسي.

كلمات..جمل 
ومعاني

منظومة 
الحوكمة 

المؤسسية



النموذج المنطقي يضمن تطوير مجموعة متوازنة من المقاييس الموجهة والمقاييس التابعة لقياس فعالية 
المؤشرات  لتحديد  الرئيسية  ا�داء  مؤشرات  تطوير  أدوات  أحد  المنطقي  النموذج  يعتبر  حيث  ا�ستراتيجية، 

المحتملة التي تساهم في تحقيق النتيجة المرجوه.

المؤشرات ا�ستراتيجيةالمؤشرات التشغيلية

المؤشرات ا�ستراتيجيةالمؤشرات التشغيلية

كلمات..جمل 
ومعاني

النموذج المنطقي لوضع المؤشرات 
 (Logic Model)

المدخالت
محركات ا�داء التي تقيس 
خصائص (الكمية والنوع 

والجودة) الموارد 
المستخدمة في العمليات 

التي تنتج عنها
 المخرجات 

العملية
محركات ا�داء التي 
تقيس ما يحدث في 

النظام أو العملية التي 
ينتج عنها مخرجات 

محددة

المخرجات
مؤشرات النتائج التي 

تحدد ما ينتج عن 
العملية ويمكن

 قياسه

النتائج
مؤشرات النتائج التي 

تحدد ا�ثر/ ا�نجازات، أو 
التغيرات الحالية

المدخالت
الموظفين، تكلفة ا�عالف، 

المخازن، وقت التوريد، 
الشكاوى

العملية
كفاءة سلسلة توريد 

ا�عالف 

المخرجات
جودة ا�عالف

النتائج
رضا المستفيدين، 

المبيعات



التسامح منهج 
إماراتي

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
طيب اà ثراه

عــن  البعــد  �بنائــي هــي  أوجههــا  أهــم نصيحــة   ”
ال يصّغــره  والعظيــم  الكبيــر  بــأن  وإيمانــي  التكّبــر، 
�ّن  النــاس،  مــع  ويتســامح  يتواضــع  أن  يضعفــه  وال 
التســامح بيــن البشــر يــؤدي إلــى التراحــم، فا�نســان 

يجــب أن يكــون رحيًما ومســالًما مع أخيه ا�نســان. “

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي

وترابطهــا  المجتمعــات  بنــاء  أســاس  التســامح   ”
ومجتمــع  فيهــا،  والتعايــش  الســالم  قيــم  ونشــر 
علــى  ومحافــظ  للتســامح  ومحــب  َخّيــر  ا�مــارات 

التقاليــد والقيــم ا�نســانية . “

صاحب السمو الشيخ خليفة زايد بن سلطان آل نهيان
( àحفظه ا) رئيس الدولة

” القــراءة تفّتــح العقــول وتعــّزز التســامح واالنفتــاح 
عــن  بعيــًدا  متحضــًرا  شــعًبا  وتبنــي  والتواصــل 

التشــدد واالنغالق . “



التسامح منهج 
إماراتي

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد ا�على للقوات المسلحة

” ا�مــارات تنســج بنهجهــا الخيــر الــذي أرســاه زايــد 
ــبت  ــش.. كس ــامح والتعاي ــي التس ــا ف ــا عالمًي أنموذًج
ــرون  ــك الكثي ــم.. هنال ــول العال ــن ح ــوب الماليي ــه قل ب
فــي  لنــا  المحبــة  يكنــون  الوطــن  امتــداد  علــى 
قلوبهــم.. يتعايشــون معنــا... ويشــاطروننا أحالمنــا 

وتطلعاتنــا. “

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة

االقتصاديــة  المقومــات  كافــة  لديهــا  ا�مــارات  إّن   ”
والثقافيــة والحضاريــة لبنــاء مكانــة عالميــة راســخة 
مكانتهــا  ترســيخ  وهدفنــا  قطاعاتهــا،  كافــة  فــي 
ل¯مــارات،  الشــعوب  محبــة  وترســيخ  العالــم  حــول 
ــا،  ودولًيّ عربًيــا  مرموقــة،  بمكانــة  تتمتــع  فدولتنــا 
نســتثمر  وأن  أكثــر،  المكانــة  هــذه  نعــزز  أن  ونريــد 
واالقتصاديــة  وا�نســانية  الثقافيــة  دبلوماســيتنا 

لمــا فيــه خير شــعبنا وشــعوب العالم. “

سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان
نائب رئيس المجلس التنفيذي �مارة أبو ظبي

ــة  ــيدة لدول ــادة الرش ــوم القي ــي مفه ــامح ف ”إّن التس
ســامية  إنســانية  قيمــة  المتحــدة  العربيــة  ا�مــارات 
ــف  ــر بمختل ــن البش ــة بي ــادئ الجامع ــن المب ــدأ م ومب
وانتماءاتهــم  ودياناتهــم  وأعراقهــم  جنســياتهم 
الحاجــة  السياســية والثقافيــة، ويقــع التســامح فــي 
الحضاريــة  المســيرة  أن  البشــرية  �دراك  والضــرورة 
ل¯نســان باتــت، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، مهــددة 
عــن  الناتجــة  والتصــارع  النــزاع  أســباب  بمختلــف 

غيــاب ثقافة التســامح. “



هل تعلم ؟

فيصل آبادبينز باتينت موتورفاغن

أنَّ سيارة بينز باتينت موتورفاغن هي أّول مركبة وقود في التاريخ وقد 
اخترعها المخترع ا�لماني كارل بنز. وقد صنعت عام 1886، وتعتبر على 
نطاق واسع أول سيارة في العالم، وهي سيارة مصممة يتم الدفع فيها 
عن طريق محرك االحتراق الداخلي ، وكانت التكلفة ا�صلية للسيارة في 
ومنحت   (2015 عام  في   $  26337 يعادل  ما  (أي   $  1000  1885 عام 
السيارة براءة ا�ختراع ألمانية رقم 37435، حيث كشف عنها كارل بنز 

في 29 يناير 1886.  

السعودي  بالملك  ًنا  âتيم يت  ُسمِّ الباكستانية  آباد  فيصل  مدينة  أنَّ 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود، بعد أن كانت ُتعرف باسم ليالبور.

و فيصل آباد هي مدينة تقع في البنجاب بجمهورية باكستان ا�سالمية، 
و فيصل آباد هي ثالث أكبر مدن باكستان حيث يسكنها ما يقارب 2.6 

مليون نسمة حسب تقديرات عام 2006 م.

تشارلز  السابق  ا�نجليزي  البنجاب  حاكم  يد  على  المدينة  تأسست 
جيمس ليال الذي أطلق عليها اسم ليالبور عام 1880 وسميت "فيصل 
آباد" تيمنÀ بالعاهل السعودي الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود 

في السبعينات الميالدية.

حوت العنبر 

حّتى  الغوص  له  ُيمكن  إذ   ، غوًصا  الثدييات  أعمق  هو  العنبر  حوت  أنَّ 
عمق ثالثة كيلومترات (9,800 قدم) تحت سطح الماء.

بواسطة  العنبر  حيتان  تتواصل  غوًصا،  الثدييات  أعمق  فهي  وبهذا 
ته  صدى الطقطقات التي ُتصدرها، وصوتها ُمرتفع ُيمكن أن تصل حدَّ
إلى 230 ديسيبل تحت سطح الماء،  و هي تملك صوتا أعلى من جميع 
جميع  بين  دماٍغ  أكبر  تمتلك  وهي  ا�رض،  سطح  على  الثدييات 
بحوالي  البشر  دماغ  وزن  عن  العنبر  حوت  دماغ  وزن  ويزيد  المخلوقات، 
ل طول الذكور البالغة  ات، أما طول حوت العنبر فيصل ُمعدَّ خمس مرَّ
إلى 16 متًرا 52 قدًما ، لكن ُيمكنها ( حيتان العنبر ) أن تبلغ 20.5 أمتار 
ارات  67 قدًما، وُيمّثُل الرأس ُثلث طولها، وتقتات حيتان العنبر على الحبَّ

ارات الهائلة بشكٍل رئيسّي. العمالقة والحبَّ

فيصل آباد

ة ُيعرف في الواقع باسم (الببر)، وأنَّ النمر  أنَّ الكائن الُمسّمى نمر بالعربيَّ
ة من ( ِنمار) وهي تعني (ُرقط). ُمرقط ال ُمخطط  ، فكلمة نمر ُمشتقَّ

وهو حيوان لبون الحم ضخم من فصيلة السنورّيات وهو أكبر أعضاء 
الهندية  القارة  شبه  تعتبر  النمر.  لجنس  المنتمية  وا�فراد  الفصيلة 
موطن أكثر من 80% من الببور البرّية في العالم، وتقطن الببور الغابات 
التمّوه  على  المخطط  فراؤها  يساعدها  حيث  العشبّية  ا�راضي  أو 
رشاقة  أكثر  العادة  في  تكون  فرائس  اصطياد  وبالتالي  كبير  بشكٍل 
وسرعًة منها. تحب الببور أن تنزل في الماء بشكٍل مستمر في ا�يام 
للنمر)  قريب  السنورّيات  من  نوع   ) اليغاور  عكس  على  لكنها  الحاّرة، 
التعتبر سّباحة قوّية بل مجّرد محبة لالستحمام حيث تشاهد في البرك 
عاشبة  حيوانات  منفرد  بشكٍل  الببور  تصطاد  والمستنقعات.  وا�نهار 
الجاور،  البرّية،  الخنازير  ا�يائل،  شاكلة  من  الحجم  كبيرة  أو  متوسطة 
يعّد  أحياًنا.  حجًما  أصغر  طرائد  تصطاد  قد  أنها  كما  الماء،  وجواميس 
ا�نسان الخطر ا�ساسّي على الببر، فغالًبا ما تحصل عملّيات قنص غير 
شرعّية للببور من أجل الحصول على فرائها وعظامها وكل عضٍو من 
عقاقير  �نتاج  التقليدّي  الصيني  الطب  في  لالستخدام  تقريًبا  جسمها 
يزعم أنها مسكنة لآلالم ومنشطة، لهذه ا�سباب با�ضافة إلى تدمير 
المسكن، فقد تراجعت أعداد الببور بشكٍل كبير في البرّية، فمنذ قرٍن 
مضى كان هناك حوالي 100,000 ببر في العالم أما اéن فقد انخفضت 
على  وضعها  تم  الببر  سالالت  وجميع  فقط،  حوالي 5,000  إلى  ا�عداد 

الئحة الحيوانات المهددة باالنقراض.



أدبيات

ا�سم : عنترة بن عمرو بن شداد بن معاوية بن قراد

اللقب : أبو الفوارس

القبيلة : بني عبس

تاريخ الميالد : الربع ا�ول من القرن السادس الميالدي، تقريبا عام 525 ميالدي.

مكان الميالد : نجد، الجزيرة العربية

تاريخ الوفاة : 608 ميالدي

الوظيفة : شاعر وفارس

بجوار هذه الصخرة بدأت قصة الحب 
والشعر بين عنترة وعبلة 

هل غادر الشعراء من متردم

يا دار عبلة بالجواء تكلمي

فوقفت فيها ناقتي و كأنها

و تحل عبلة بالجواء و أهلنا

حييت من طلٍل تقادم عهده

حلت بأرض الزائرين فأصبحت

علقتها عرضÀ و أقتل قومها

و لقد نزلت فال تظني غيره

كيف المزار و قد تربع أهلها

إن كنت أزمعت الفراق فإنما

ما راعني إال حمولة أهلها

أم هل عرفت الدار بعد توهم

و عمي صباحÀ دار عبلة و اسلمي

فدٌن �قضي حاجة المتلوم

بالحزن فالصمان فالمتثلم

أقوى و أقفر بعد أم الهيثم

عسرÉ علي طالبك ابنة محرٍم

زعمÀ لعمر أبيك ليس بمزعم

مني بمنزلة المحب المكرم

بعنيزتين و أهلنا بالغيلم

زمت ركابكم بليٍل مظلم

حكم سيوفك في رقاب العذل

وإذا بليت بظالم كن ظالما 

وإذا الجبان نهاك يوم كريهة

فاعص مقالته وال تحفل بها

واختر لنفسك منزال تعلو به

فالموت ال ينجيك من آفاته

موت الفتى في عزة خير له

وسط الديار تسف حب الخمخم

وإذا نزلت بدار ذل فارحل

وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهل

خوفا عليك من ازدحام الجحفل

واقدم إذا حق اللقا في ا�ول

أو مت كريما تحت ظل القسطل

حصنٌ  ولو شّيدته بالجندل

من أن يبيت أسير طرف أكحل

نسبه : عنترة بن عمرو بن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة بن عوذ بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن 
سعد بن قيس عيالن بن مضر.

مولده ونشأته : ُولد عنترة �ب عربّي وأّم حبشّية، فجاء مختلفÀ عن بقية أقرانه في ضخامة خلقته وعبوس وجهه وتلفلف شعره وكبر شدقيه وصالبة عظامه 
وشدة منكبيه،وطول قامته، وشبه خلقته �بيه شداد .أمه كانت أميرة حبشية يقال لها زبيبة ررغر، ُأسرت في هجمة على قافلتها و أعجب بها شداد فأنجب 
منها عنترة، وكان لعنترة اخوة من أمه عبيد هم (جرير وشيبوب)، وكان هو عبدÉ أيضÀ �ن العرب كانت ال تعترف ببني ا�ماء إال إذا امتازوا على أكفائهم ببطولة 

أو شاعرية أو سوى ذلك.

عنترة وعبلة : أحّب عنترة ابنة عمه عبلة بنت مالك أعظم الحب وأشده، وكانت من أجمل نساء قومها وأبعدهن صيتÀ في اكتمال العقل ونضرة الصبا، ويقال 
إنه كان من أقسى مايعيق هذا الحب صلف أبيها مالك وأنفة أخيها عمرو، وتقدم عنترة إلى عمه مالك يخطب ابنته عبلة ، ولكنه رفض أن يزوج ابنته من رجل 
أسود. ويقال: إنه طلب منه تعجيزÉ له وسدÉ للسبل في وجهه ألف ناقة من نوق النعمان المعروفة بالعصافير مهرÉ �بنته، ويقال: أن عنترة خرج في طلب 
عصافير النعمان حتى يظفر بعبلة، وإنه لقي في سبيلها أهواالً جسامÀ، ووقع في ا�سر، ثم تحقق حلمه في النهاية وعاد إلى قبيلته ومعه مهر عبلة ألفÀ من 
عصافير الملك النعمان. ولكن عمه عاد يماطله ويكلفه من أمره شططÀ، ثم فكر في أن يتخلص منه، فعرض ابنته على فرسان القبائل على أن يكون المهر 
رأس عنترة. ثم تكون النهاية التي أغفلتها المصادر القديمة وتركت الباحثين عنها يختلفون حولها، فمنهم من يرى أن عنترة فاز بعبلة وتزوجها، ومنهم من 

يرى أنه لم يتزوجها، وإنما ظفر بها فارس آخر من فرسان العرب.

من أشعاره



 مؤشر اسعاد
 المتعاملين الخاص

بمراكز الخدمة
98.7%

نظام إدارة عالقات المتعاملين

منسقي الشكاوي في نظام إدارة عالقات المتعاملين الخاص بمركز أتصال حكومة أبوظبي

ا�دارةإسم الموظف

خطأ

6نوفمبر 2019  

1

2

3

1

2

شكاويبالغات

أحمد العمودي

عائشة النعيمي 

سالمة المنصوري

إدارة الرقابة الغذائية 

إدارة شؤون المزارعين

إدارة صحة الحيوان 

معلومات و طلب خدمةمقترحات
المجموعثناءإستفسارات

241551126421014801

موظفي خدمة المتعاملين المتميزين

إسم الموظف

1

2

3

ثريا سالم

فاطمة سالم الكتبي

فواز أبراهيم المهري

موظفي عالقات المتعاملين المتميزين

إسم الموظف

عفراء المنصوري

حمد المهيري 

الشكر والثناء



 مبادرة التواصل مع
 رواد ا�عمال  للتعريف

بخدمات الهيئة
231

عدد المعامالت و الطلبات

القناة

عدد الشكرالقسمإسم الموظف

عدد الطلبات

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

الخدمة ا�لكترونية

التطبيق

وجها لوجه

سعيد الحفيتي 

سلطان الحمادي

صالح المرزوقي

ناصر المسماري 

أحمد الحمادي 

طالل التميمي 

فيصل الفردان

المهندس/ أحمد الشامسي

المهندس/ جينس 

أحمد عمير حيي

موظفي إدارة توزيع ا�عالف 

موظفي هيئة الزراعة والسالمة الغذائية  

محسن راشد المزروعي 

إدارة توزيع ا�عالف - مركز وشاح

قسم خدمة المتعاملين - الظفرة 

قسم خدمة المتعاملين - أبوظبي

قسم خدمة المتعاملين - أبوظبي 

قسم خدمة المتعاملين - أبوظبي 

قسم خدمة المتعاملين - أبوظبي 

 خدمات المزارعين-الختم

 خدمات المزارعين-الختم 

خدمات المزارعين-الختم

إدارة توزيع ا�عالف

إدارة توزيع ا�عالف 

موظفي هيئة الزراعة والسالمة الغذائية  

قسم خدمة المتعاملين - الظفرة 

ا�جمالي

ا�جمالي

3,928 

0,870 

,345 

6,143 

حاالت الشكر و الثناء

الشكر والثناء


