القائد والـمدير
�إ�شكالية يتحاور عنها الكثري خالل الفرتة املا�ضية واحلالية على مواقع التوا�صل الإجتماعي وجدتها
جديرة بالإهتمام و الرتكيز عليها وهي «القائد واملدير» والفرق بينهم يو�ضح لنا الكثري مما نراه حولنا.
فقد تعودت دائما �أن �أتعامل مع ال�شخ�صيات القوية �سواء مر�ؤو�سني �أو ر�ؤ�ساء ،تعلمت كيفية البناء
و�أق�صد بناء الإن�سان الكفء القادر على العطاء فى العمل واحلياه ،يتعلم و ينقل خرباته لزمالئه ،فهو
قائد يبني ولي�س مدير يعمل كموظف وينتظر من يوجهه ،و�أطرح عليكم بع�ض الإختالفات منها:

الـمدير

�أنا
يُ�شعل اخلوف
ي�أمر
يُحرك العاملني
ي�ستند على املن�صب
ي�ؤكد على �صالحياته
يُركز على االحتياجات احلالية
ين�شغل بالتفا�صيل
يتعامل وفق م�صاحله
مُيلي قراراته
يجيب على ال�س�ؤال  :ماذا
ي�ضع اخلطة
ي�صنع �أتباع مطيعني
ي�ضطر الأع�ضاء �إن يتبعوه

القائد

نحن
يُ�شعل احلما�س
ي�س�أل
يُلهم العاملني
ي�ستند على ثقة الفريق منه
يُفو�ض �صالحياته
يركز على الر�ؤيا بعيدة املدى
ين�شغل بالر�ؤيا
يتعامل وفق قيمة و مبادئه
ي�صنع القرارات مع الفريق
يجيب على ال�س�ؤال  :ملاذا
مُيكن النا�س من حتقيق اخلطة
ي�صنع قادة عظماء
يحب الأع�ضاء �إن يتبعوه

املهند�س  /حممد عادل فتحي
رئيــ�س جمـــل�س الإدارة
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الربحية ..

فى ظل ما نقوم به من خطوات للو�صول لأف�ضل نتائج �أعمال خالل
املرحلة املقبلة ،و�ضعنا هدفاً �أ�سا�سياً ن�صب �أعيننا و هو تعظيم الربحية
مع طموح بنمو فى الأق�ساط لن�صل اىل  1.2مليار جنية للعام املايل
اجلاري  ،و ذلك فى ظل ظروف �إنت�شار جائحة كورونا و �إلتزامنا الكامل
بتطبيق الإجراءات االحرتازية حفاظاً على �سالمة العاملني جميعاً .

واهلل املوفق و امل�ستعان ...
�شريف حممود الغمراوي
ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب
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كيف؟

مازلنا فى مرحلة التحديات
ال�صعبة للحفاظ على ثقة
ع��م�لاء ال�شركة على م��دار
التاريخ و�إجتذاب املزيد من
العمالء فى مناف�سة تتطلب
مواكبة التطورات املتعاقبة.
ف�ك�ي��ف ن��ر� �ض��ى ال��و� �س �ط��اء ف ��ى ظل
م�ن��اف���س��ة �إح �ت��دام �ي��ه رغ ��م �إ� �ص��دار
م �ي��زات �إجتماعية و �إداري� ��ة فريدة
تتميز بها ال�شركة وغ�ير م�سبوقة
ل �ل �� �س��اده ال��و� �س �ط��اء الأف� � � ��راد ع�ل��ي
م�ستوى ال�سوق امل�صري.
كيف نر�ضى �شركات الو�ساطة وهى
ت�ع�م��ل ك�م�ن���ص��ات جت�م�ي��ع ل�ع��رو���ض
� �ش��رك��ات ال �ت ��أم�ي�ن وع��ر� �ض �ه��ا على
ال���س��اده ال�ع�م�لاء لإخ�ت�ي��ار الأف���ض��ل
�سعرياً مع �أف�ضل العرو�ض الفنية
م��ع م��راع��اة حتقيق �أع �ل��ى �إ��س�ت�ف��ادة
ل�شركة الو�ساطة.
كيف نحقق �أع�ل��ي عائد للإ�ستثمار
ف��ى ظ��ل الإل� �ت ��زام ب��الإ��س�ت�ث�م��ار فى
ق �ن��وات �إ��س�ت�ث�م��اري��ة ل�ن���س�ب��ة معينة
طبقا للقانون لتحقيق �أع�ل��ى عائد
ا� �س �ت �ث �م��اري ل �ن �ح��اف��ظ ع �ل��ى ح�ق��وق
حملة الوثائق.

م�سجد الفتاح العليم

ك� �ي ��ف ن ��ر�� �ض ��ى ع� �م�ل�ائ� �ن ��ا ال � �ك� ��رام
باحل�صول على خدمه ت�أمني متميزة
ب��إ��ص��دار وث��ائ��ق تفى ب�إحتياجاتهم
واحل � �� � �ص� ��ول ع� �ل ��ى ال �ت �ع��وي �� �ض��ات
امل�ستحقة ب�أ�سرع وقت.
ك �ي��ف ن �ح �� �ص��ل ع �ل��ى �أع� �ل ��ى ف��ائ����ض
�إك �ت �ت��اب ت��أم�ي�ن��ي ف��ى ظ��ل مناف�سة
�سعريه رهيبه.
كيف نوا�صل جتديد �إتفاقيات �إعادة
ال �ت ��أم�ين ف��ى ظ��ل ن�ت��ائ��ج �أع �م��ال قد
ت �ك��ون غ�ي�ر م��ر��ض�ي��ة م��ع ت��داع �ي��ات
ظروف الكورونا وت�أثرياتها.
ق� � ��ادرون ب� � ��إذن اهلل مب�ج�ل����س �إدارة
ال�شركة وجميع العاملني بال�شركة
ع�ل��ى ال�ع�ب��ور بال�شركة �إىل م�صاف
ال��رواد و�أن �شعار الثقة وراحة البال
��س�ي�ظ��ل ال �� �ش �ع��ار الأب� � ��دي ل�ل���ش��رك��ة
و��س�ت�ح��اف��ظ ع�ل��ى امل �ك��ان��ة امل��رم��وق��ة
و�إىل الأمام دائما.
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أرشف عبد الرحيم
رئيس قطاع املراجعة املالية

دور أجهزة الدولة املرصية يف تنشيط حجم التجارة املرصية
واج���ه���ت ال���ت���ج���ارة ال��������واردة مب�صر
ال���ع���دي���د م����ن امل�������ش���ك�ل�ات و�أه���م���ه���ا
�إن��خ��ف��ا���ض حجم ال��ت��ج��ارة العاملية
وتلتها امل�شاكل ال��ت��ي �أث���رت عليها
م��ن��ذ ظ��ه��ور ف�ي�رو����س ك���ورون���ا و�أدى
�إيل خف�ض ف��ى العمليات ال���واردة
وال�صادرة من و�إىل الدولة وملجابهة
ه���ذه ال���ظ���روف ف��ق��د ق��ام��ت ال��دول��ة
خالل الفرتة املا�ضية بالعديد من
امل�����ش��روع��ات وال����ق����رارات وال���ت���ي فى
جمملها تقوم بعملية زي��ادة حجم
التجارة امل�صرية ومنها :

  -درا���س��ة �إ���س��ل��وب ن�شاط التخزين
وامل�����س��ت��ودع��ات مب��ي��ن��اء الإ���س��ك��ن��دري��ة
و�إع��ادة النظر فى الر�سوم امل�ستحقة
على التخزين وامل�����س��ت��ودع��ات وذل��ك
لر�سائل احل��ب��وب وال�����ص��ب م��ن �أج��ل
تن�شيط هذه النوعية من الر�سائل.
 -حم��اول��ة �إع����ادة ال����روح وتطوير
�إ�سطول التجارة البحرى امل�صرى
ودرا�سة كافة الإ�شرتاطات التي تعيد
الأ�سطول امل�صرى �إىل �سابق عهده.

القيام ب�إن�شاء العديد من الطرقاجلديدة مع حتديث القدمي منها
لزيادة حجم التجارة بني املحافظات
امل�صرية املختلفة.
 القيام ب�إن�شاء م�شروعات مثلالقطار ال�سريع ب�ين ميناء العني
ال�سخنة ومدينة العلمني ومروره على
الكيانات اجلديدة بالدولة والتي
تزيد من حجم التجارة امل�صرية.
و�إذ �أن��ه بهذه ال��ق��رارات وامل�شاريع
 �إن�شاء مناطق لوجي�ستية جديدة يعيد ال��دول��ة امل�صرية �إيل �سابق�سواء مبطار القاهرة ومدينة � 6أكتوبر عهدها ف��ى زي���ادة حجم التجارة
ومدينة العا�شر من رم�ضان وت�ستهدف امل�صرية امل�����ص��درة وال����واردة منها
هذه امل�شاريع و�ضع م�صر على خريطة و�إليها والذي �سيفيد بالت�أكيد قطاع
الرتانزيت �سواء فى ال�شحن اجلوي الت�أمني البحرى والربى فى ال�سنوات
وال�شحن البحري تقلل من تكلفة عملية املقبلة بعد ع��ودة التجارة العاملية
النقل وال�شحن والتفريغ للب�ضائع.
حلالتها بعد �إنتهاء وباء كورونا.
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�إدارة الـمـخـــاطــــــر

فى العدد الأول حتدثنا عن تعريف اخلطر
و�أ���س��ب��اب ت��زاي��د الإه��ت��م��ام ب�����إدارة املخاطر،
واتفقنا على �أن كل �شيء فى احلياة وكل قرار
لديه م�ستوى من اخلطر.
ل��ذا ،ومب��ج��رد حتديد قيمة الأخ��ط��ار التي
تواجهها ،ميكنك البدء فى النظر اىل الطرق
الفعالة لإدارتها.
اخلطوة املنطقية التالية ،بطبيعة احلال ،هي
�أن نقرر ما يجب القيام به حول املخاطر التي
قد نواجهها ،حتى نتمكن من �إدارت��ه��ا على
�أف�ضل وجه.
فعندما يكون لدى ال�شركة منهج جيد لإدارة
اخلطر ،ف�إنه ميكن حتديد التعامل مع جميع
الأخطار املتوقعة بطريقة منا�سبة ودقيقة.
ف���إذا كان لديك �إدارة جيدة للمخاطر ،فهذا
يعني ظهورعدد �أقل من امل�شاكل وب�أنك على
�إ�ستعداد ملواجهة جميع االحتماالت.
وفى عامل �إدارة املخاطر ،هناك �أربع �إ�سرتاتيجيات
رئي�سية للتعامل مع اخلطر املتوقع:
• جتنب اخلطر :الق�ضاء على تهديد حمدد،
عادة عن طريق الق�ضاء على ال�سبب.
• تقليل اخلطر �أو تخفيفه :احلد من القيمة
النقدية املتوقعة للخطر عن طريق احلد من
�إحتمال حدوثه.
«�إذا مل تكن ت�ستثمر فى �إدارة املخاطر � -أيا
كانت طبيعة عملك  -فهو عمل حمفوف
باملخاطر»

«جارى كوهن
		
 -امل�ست�شار الإقت�صادى للرئي�س ال�سابق دونالد ترامب»

• نقل اخلطر� :إحدى الطرق الفعالة للتعامل
مع اخلطر هي دفع �شخ�ص �آخر لقبوله بدال
منك .والطريقة الأكرث �شيوعا للقيام بذلك
هي �شراء الت�أمني.
• قبول اخلطر :قبول عواقب اخلطر .وكثريا
ما يتم ذل��ك عن طريق و�ضع خطة ط��وارئ
لتنفيذها فى حالة وقوع اخلطر.
كل ا�سرتاتيجية من الإ�سرتاتيجيات ال�سابقة
لها مزاياها وعيوبها ،ورمبا ينتهي بك الأمر
ب�إ�ستخدام الأرب��ع �إ�سرتاتيجيات .فى بع�ض
الأحيان قد يكون من ال�ضروري جتنب خطر
ما ،و�أحيانا �أخرى قد ترغب فى تقليل اثاره،
�أونقله� ،أو بب�ساطة قبوله.
تٌر�شدك �إدارة املخاطر �إىل كيفية التعامل مع
املخاطر فى عملك .وهي توثق كيف �ستقوم
بتقييم املخاطر ،ومن هو امل�سئول عن القيام
بذلك ،وكم مرة �ستقوم بالتخطيط للخطر.
بع�ض املخاطر داخلية ،مثل الف�شل فى �أنظمة
تكنولوجيا املعلومات .والبع�ض الآخر خارجي،
مثل التغريات فى ال�سوق �أو حتى م�شاكل مع
الطق�س.
م��ن امل��ه��م ال��ت��و���ص��ل �إىل م��ب��ادئ توجيهية
مل�ساعدتك على معرفة مدى ت�أثري املخاطر
املحتملة وه��ذا الت�أثري يخربك مدى ال�ضرر
ال��ذي قد ت�سببه املخاطر لعملك .يجب �أن
تعطيك �إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر مقيا�سا
للم�ساعدة ف��ى حتديد �إحتمالية التعر�ض
ل��ل��م��خ��اط��ر .فبع�ض امل��خ��اط��ر م��ن املحتمل
حدوثها .والبع�ض الآخر من النادر حدوثها.
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المبدأ الرئيسي إلدارة
المخاطر هو أنه يضيف
قيمة للمنظمة ،وبعبارة
أخ�����رى ،ف����إن أن��ش��ط��ة
إدارة المخاطر مصممة
لتحقيق أفضل النتائج
ال��م��م��ك��ن��ة وت��ق��ل��ي��ل
التقلب أو عدم اليقين
من النتائج.

 4خطوات
متكنك من
القدرة عىل
النـجــــاح
واملثــابـرة
اخلطوة الأوىل :

الإميان باهلل ف�أن قوة الإميان باهلل هي نقطة الإنطالق احلقيقية التي ينطلق منها
الإن�سان نحو التميز و النجاح فبقوة الإمي��ان ت�ستطيع �أن حتول ال�ضعف �إىل قوة
والف�شل �إىل جناح ومن ي�ؤمن بالنجاح �سيحقق النجاح.

اخلطوة الثانية :

وظف مبد�أ املثابرة ل�صاحلك وال تهتم مبا يحدث وال ت�ست�سلم �أبدا فلي�س هناك م�شكلة
�أكرب من �أن حتل و لي�س هناك هدفا �أ�صعب من �أن حتقق فمعنى املثابرة هي اال�ستمرار
فى العمل وبذل حماوالت متكررة مع �إعادة بع�ض التغري الالزم لتحقيق هدفك و �إن
ت�صرب على التحديات و العوائق حيث �أن املثابرة تفتح �أمام الإن�سان كل الأبواب املغلقة
وهي مظهر من مظاهر الثقة بامل�ستقبل وهي �أهم �أركان النجاح و�شرط من �شروط
الو�صول للهدف.
اخلطوة الثالثة :
كل م�شكلة جزئها �إىل م�سائل �صغرية قابلة للمعاجلة و ركز قواك و هاجم كل جزء
دون تراجع حتى حتقق الفوز و ركز على جناحات املدى الق�صري حيث �إن تركيزك على
النتيجة النهائية فقط يكون من الأ�سباب الرئي�سية التي تعوق تقدمك نحو حتقيقها
و �سيجعلك ت�شعر ب�أنك تقف مكانك و لي�س من املعقول �أن ن�شعر بالإحباط بعد مدة
ق�صرية من �سعيك لتحقيق �أهدافك البعيدة.

اخلطوة الرابعة :

ال تتحدث عن الهزمية �أبدا النك �إن فعلت ذلك حتدثك نف�سك بقبول الهزمية كن
�شجاعا م�شجعا ملن حولك ف�إن حتدثت عن النجاح حليفك �أجال ام عاج ً
ال و لي�س من
امل�ستغرب �أنه فى طريقك لتحقيق هدفك �إن ت�صادف �أ�شخا�ص ال يكفون عن �إحباطك
�أو �شحنك بطاقتهم ال�سلبية ل�شعورهم بالغرية �أو �أنه �أ�شخا�ص حقوديني فيجب �إال ي�ؤثر
ذلك عليك و يجب �أن تتجنب مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص و �إن ت�ستخدم مثل ه�ؤالء لتقوية
�إ�صرارك على النجاح فى الو�صول اىل هدفك.

هاين �صالح

مدير عام فرع طنطا
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حاجه ب�سيطه عل�شان نفهم Ransomware
ما هو رانسوم وير؟ ()Ransomware

“رانسوم وير” ( )Ransomwareهو نوع
من الربمجيات الخبيثة يجعل حاسوبكم غري
صالح لإلستخدام أو يدعي أنكم لن تستطيعوا
متابعة إستخدامه حتى تدفعوا مبلغًا معي ًنا
من املال إلعادته إىل حالته األصلية.

طب معلش هو ازاي الRansomware
اصال بيتعمل ؟؟؟

فيه مواقع عيل الDeepwebبتقدملك خدمة
أنك تعملRansomwareزي مثال Tox
توكس بيقدملك الRansomwareبس برشط
انه بياخد  %30من النسبه اليل هتحصل عليها
أنت ك  Attackerمن ال  Victimيعني لو
أنت طلبت من ال  Victimمثال  $100املوقع
يحصل عيل  $30و الكالم ده مكتوب عيل
املوقع بتاعهم  .فيه حاجه زي مناقشه هام
عاملينها عشان يجاوبوا عىل األسئلة اليل داميا
بتتطرح...

رسالة تدعي ،عىل سبيل املثال ،أنه برنامج
من الـ إف يب أي ( )FBIأو أي جهة حكومية
أخرى .كام يدعي أنكم قمتم بنشاطات غري
قانونية ،مثل تحميل املواد املقرصنة ،وعليكم
دفع غرامة مالية لفك القفل عن جهازكم...

النوع الثالث:

يوجد أكرث من نوع من”الرانسوم وير” يقوم بتشفري بياناتكم بأكملها ويطلب منكم
سنقسمها إىل ثالثة:
دفع مبلغ مايل لفك التشفري عنها .ويعد
هذا النوع األخطر ويجب عليكم الحذر من
النوع األول:
هو عبارة عن برنامج يشبه بالظاهر برنامج الوقوع ضحية له.
مكافحة الفريوسات لكنه بالفعل برنامج ما هـو تاريـخ الهجـامت بـ رانسوم وير
خبيث ،يدعي بأنه إكتشف عددا ً من ()Ransomware؟
الفريوسات عىل حاسوبكم أو عىل هاتفكم أوىل هذه الهجامت كان يف  ١٩٨٩تم إستهداف
املحمول وعليكم دفع مبلغ من املال لرشاء فيها قطاع الرعاية الصحية ويعترب قطاع
النسخة الكاملة من الربنامج إلزالتها .ولكن الرعاية الصحية أكرث القطاعات إستهدافا.
كل ما يقوم به هذا الربنامج هو إبطاء جهازكم انترش مؤخرا نوع متطور من الرانسوم وير
لدرجة عدم القدرة عىل إستعامله ،مجربا ً Ransomwareيف العامل بآسمWannacry
إياكم عىل الدفع لرشاء النسخة الكاملة...
وقد توقف قليال بعد ان تم إيجاد حل ولكن
رسعان ما تطور وتم شن هجامت جديدة
النوع الثاين:
برنامج يقوم بقفل الشاشة الرئيسية عىل بإستخدام Wannacryمتطور.
جهازكم ويطلب منكم مبلغا من املال لفك
 .....البقية ىف العدد القادم
القفل عنها .وعادة ما ينترش هذا الربنامج مع
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م�صطفي املغاوري

�أخ�صائي احلا�سب الآىل

 7معلومات تاريخية عن التأمني
 -1الفراعنة هم �أول من عرف نظام الت�أمني ال�صحي
ب�شكله احل��ايل ،وكانت الدولة الفرعونية القدمية
تتحمل تكلفة عالج العامل املري�ض ومتنحه � 3أيام
�إج��ازة عن العمل بالإ�ضافة �إىل �أج��ر الأي��ام الثالث
وفق وثيقة مكتوبة تفيد بت�شخي�ص مر�ض العامل وتقر
بحالته املر�ضية مذيله بتوقيع الطبيب املعالج ،وقد
عرث م�ؤخرا عامل الآثار �ستانفورد �أو�سنت على بردية
بهذا امل�ضمون �ضمن �أحدث ك�شف �أثري فى قرية دير
املدينة القريبة من مدينة الأق�صر فى جنوب م�صر

 -2عرف الإغريقيني الت�أمني قدميا ب�صيغته املعا�صرة،
�إذ كان املحاربون الإغريق يجتمعون للم�ساهمة ب�أق�ساط
فى �صندوق يقوم بتعوي�ض �أ�سرة اجلندي القتيل ،وقيل
�أن الفينيقيني عرفوا الت�أمني البحري ب�صيغة م�شابهة
ملا �سبق وقد عا�شوا قبل نحو �ألفي �سنة قبل امليالد.
 -3ك��ان الت�أمني معروفاً فى �أوروب���ا منذ نحو �ستة
قرون وقد كان فى مدينة فالندرز الإيطالية �شركة
متخ�ص�صة فى الت�أمني فى �أوائل القرن الرابع ع�شر
امليالدي .وتعود �أول بولي�صة للت�أمني البحري �إىل نحو
�سنة 1347ميالدية .ويقال �أن �أول ت�أمني �ضد احلريق
ظهر فى بريطانيا بعد �سنة 1666م وهي ال�سنة التي
�شهدت حريق لندن الذي �أتي على �أكرث املباين فى
تلك املدينة.
 -4مل تظهر �شركة الت�أمني على احلياة فى �إجنلرتا
�إال فى �سنة 1699م �أي بعد الإنتهاء من �إعداد قوائم
الوفيات فى بريطانيا �سنة 1693م ال��ذي مكن من
�إج��راء احل�سابات الأكتوارية التي متكن من �إعمال
قانون الأعداد الكبرية كما �سي�أتي تف�صيله.

معلومات عامة

 -5مار�ست �إحتادات املهنيني فى الع�صور الو�سطى
فى �أوروبا ن�شاطاً �شبيهاً بالت�أمني حيث كانت جتمع
اال�شرتاكات من �أع�ضائها من ال�صناع ثم ت�ساعدهم
فى حال وق��وع املكروه على �أحدهم ،وقد �إ�شتهرت
ب�أنها ال ت�ساعد من وقع املكروه عليه ب�سبب له فيه
يد )مثل �أن يحرق منزله بنف�سه طلباً للتعوي�ض( بل
تقت�صر على ما وقع من املكروه بقوة قاهرة .وهذا
�شبيه ب�شروط الت�أمني املعا�صرة.
� -6إنت�شار الت�أمني البحري كان له �أعظم الأثر فى
دعم الن�شاط التجاري للأوربيني عرب البحار وما ترتب
عليه مما ي�سميه الأوربيون “�إكت�شاف” �أمريكا ور�أ�س
الرجاء ال�صالح وكان من �أهم نتائج ذلك الإ�ستعمار
الأوروبي الذي �شمل �أكرث بقاع الأر�ض لقرون عديدة.
� -7ساعد الت�أمني البحري على “ت�شتيت” خماطر
التجارة اخلارجية بحيث يتحملها ع��دد كبري من
التجار غري مقت�صر على الفئة التي جتوب البحار.
وقد انتع�شت فى هذه احلقبة من الزمن “بور�صة
الت�أمني” حيث كان التجار يقومون فيها بالإلتزام
مقابل ر�سوم حم��ددة ،بالتعوي�ض عن ال�ضرر الذي

قد يلحق بالتجار ب�سبب خماطر �أعايل البحار .وقد
�إ�شتهر التجار فى �إقليم “ملباردي” الإيطايل بامتهان
ذلك حتى �أن بوال�ص الت�أمني فى بريطانيا فى ذلك
الوقت كانت تكتب باللغة الإيطالية .و�أ�س�ست لويدز
ذات ال�شهرة الذائعة فى الت�أمني حتى يوم النا�س هذا
فى ليفربول ب�إجنلرتا فى �سنة 1688م� .أما �أول �شركة
ت�أمني تظهر فى الواليات املتحدة فكانت فى �سنة
ٍ
بعدئذ
1752م �أ�س�سها بنيامني فرانكلني الذي �صار
رئي�ساً للواليات املتحدة.
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مستشارك الطبي ،،
أوجه التشابه واإلختالف
بين كوفيد 19-واإلنفلونزا

بينما توا�صل فا�شية كوفيد 19-تطورها ،يكرث عقد املقارنات بني هذا
املر�ض والإنفلونزا .فكالهما ي�سبب مر�ضاً تنف�سياً ،لكن ثمة  aهامة بني
الفريو�سني وطريقة �إنت�شارهما .ويرتتب على ذلك �إنعكا�سات هامة بالن�سبة
لتدابري ال�صحة العامة التي ميكنتطبيقها فى الت�صدي لكل فريو�س منهما.

ما هي �أوجه ال�شبه بني فريو�س كوفيد 19-وفريو�س الإنفلونزا؟

�أوالً ،ي�سبب ك ٌل من فريو�س كوفيد 19-وفريو�س الإنفلونزا �أعرا�ضاً مت�شابهة.
فكالهما ي�سبب مر�ضاً تنف�سياً يتجلى فى �إعتالالت وا�سعة النطاق ترتاوح
من �إنعدام الأعرا�ض �أو الأعرا�ض اخلفيفة �إىل املر�ض الوخيم وحتى الوفاة.
ثانياً ،كال الفريو�سني ينتقل باللم�س والقطريات والأدوات املعدية .وبالتايل
ف�إن تدابري ال�صحة العامة نف�سها ،كتنظيف اليدين و�آداب النظافة التنف�سية
�أي ال�سعال بطي املرفق �أو فى منديل ورقي يتم التخل�ص منه على الفور بعد
تعد تدابري مهمة قد تكفى للوقاية من العدوى.
ذلكّ ،

ما هي �أوجه الإختالف بني فريو�س كوفيد 19-وفريو�س الإنفلونزا؟

تعد �سرعة االنتقال نقطة �إختالف هامة بني الفريو�سني .فمتو�سط فرتة
ّ
ح�ضانة فريو�س الإنفلونزا �أي الفرتة من حلظة العدوى حتى ظهور الأعرا�ض
)وكذلك فرتة الفا�صل الت�سل�سلي( �أي املدة الفا�صلة بني احلاالت املتعاقبة
كلتاهما �أق�صر من فريو�س كوفيد .19-ففرتة الفا�صل الت�سل�سلي لفريو�س
قدر بني  5و� 6أي��ام ،فى حني تبلغ � 3أي��ام بالن�سبة لفريو�س
كوفيد 19-تُ ّ
الإنفلونزا .وهو ما يعني �أن الإنفلونزا ميكن �أن تنت�شر بوترية �أ�سرع من
كوفيد.19-
كما �أن �إنتقال الفريو�س فى الأيام � 3إىل  5الأوىل من املر�ض� ،أو رمبا �إنتقاله
فى الفرتة ال�سابقة لظهور الأعرا�ض ،هو عامل �إنتقال رئي�سي بالن�سبة
للإنفلونزا .وباملقابل ،فى حني تعلمنا �أن هناك �أ�شخا�صاً ب�إمكانهم طرح
فريو�س كوفيد 19-قبل � 24إىل � 48ساعة من بداية ظهور الأعرا�ض ،فال
يبدو فى الوقت الراهن �أن ذلك ي�ش ّكل عام ً
ال رئي�سياً فى �إنتقال العدوى.
ومن املفهوم �أن معدل التكاثر الأ�سا�سي – �أي عدد العداوى الثانوية التي تنتج
عن كل فرد م�صاب بالعدوى – يرتاوح بني  2و 2.5بالن�سبة لفريو�س كوفيد،19-
وهو �أعلى من معدل التكاثر بالن�سبة لفريو�س الإنفلونزا .غري �أن التقديرات
املتعلقة بكل من فريو�س كوفيد 19-وفريو�س الإنفلونزا ترتبط ب�سياق وفرتة
زمنية حمددين ،مما يجعل من ال�صعب عقد مقارنات مبا�شرة بينهما.
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والأطفال عامل مهم فى نقل فريو�س الإنفلونزا و�سط املجتمع املحلي� .أما بالن�سبة
لفريو�س كوفيد ،19-فت�شري البيانات الأولية �إىل �أن الأطفال �أقل تعر�ضاً للعدوى
من البالغني و�أن معدالت النوبات ال�سريرية بني الفئات العمرية من � 0إىل  19عاماً
متدنية .كما ت�شري بيانات �أولية �إ�ضافية من درا�سات الإنتقال الأ�سري فى ال�صني
�إىل �أن الأطفال هم من ي�صابون بالعدوى من الكبار ولي�س العك�س.
وفى حني يت�شابه طيف الأعرا�ض التي ي�سببها الفريو�سان ،ف�إن ن�سبة املر�ض
الوخيم تبدو خمتلفة .فبالن�سبة لفريو�س كوفيد ،19-ت�شري البيانات �إىل �أن 80
فى املائة من حاالت العدوى �إما خفيفة �أو عدمية الأعرا�ض ،فى حني �أن  15فى
املائة منها وخيمة وتتطلب التزويد بالأك�سجني ،و 5فى املائة منها حرجة وتتطلب
التهوية .وهذه الن�سب من الإ�صابة بالعدوى الوخيمة واحلرجة �أعلى مما هو
ملحوظ فى حاالت العدوى بالإنفلونزا.
وت�شمل الفئات الأكرث عر�ض ًة خلطر الإ�صابة بعدوى الإنفلونزا الوخيمة الأطفال
واحلوامل وامل�سنّني وامل�صابني مب�شاكل طبية �أخرى مزمنة �أو بالكبت املناعي� .أما
بالن�سبة لكوفيد ،19-في�شري الفهم احلايل �إىل �إزدياد خماطر الإ�صابة مبر�ض
وخيم مع تقدم ال�سن ووجود �أمرا�ض �أخرى متالزمة.
ويبدو �أن معدل الوفيات الناجمة عن الإ�صابة بكوفيد� 19-أعلى من معدل الوفيات
املرتبطة بالإنفلونزا ،ال �سيما الإنفلونزا املو�سمية .وفى حني لن يت�سنى �إ�ستيعاب
معدل الوفيات احلقيقي لفريو�س كوفيد 19-ب�شكل كامل قبل مرور فرتة من
الزمن ،ف�إن البيانات املتاحة لدينا حتى الآن ت�شري �إىل �أن معدل الوفيات اخلام
�أي عدد الوفيات املبلغ عنها مق�سوماً على عدد احلاالت املبلغ عنها )يرتاوح بني 3
�إىل  4فى املائة� ،أما معدل الوفيات بالعدوى( �أي عدد
الوفيات املبلغ عنها مق�سوماً على عدد العداوى الفعلية
معدل الوفيات
ف�سيكون �أقل من ذلك .وباملقابل ف�إن ّ
بالن�سبة للإنفلونزا املو�سمية �أقل بكثري من  0.1فى
املائة .غري �أن الوفيات ترتبط �إىل حد كبري باحل�صول
على الرعاية الطبية وجودتها.

ما هي التدخالت الطبية املتاحة لكل من فريو�س
كوفيد 19-وفريو�س الإنفلونزا؟

فى حني �أن هناك عدداً من العالجات قيد التجارب
ال�سريرية حالياً فى ال�صني و�أكرث من  20لقاحاً يجري
تطويرها �ضد فريو�س كوفيد ،19-فال توجد حالياً �أي
لقاحات �أو عالجات مرخ�صة لكوفيد .19-وباملقابل،
تتوفر م�ضادات فريو�سات ولقاحات �ضد الإنفلونزا.
ورغ��م �أن لقاح الإنفلونزا لي�س ف��ع��االً �ضد فريو�س
كوفيد ،19-يو�صى ب�شدة ب�أخذ هذا اللقاح كل عام
للوقاية من الإ�صابة بعدوى الإنفلونزا.
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ال����ـ����واح����ة

من كتاب هل تخونني ليلى ..؟
لحظة حب
وحين وضعت بيمناك كفى
شعرت بأن الدماء التي فى يديك
سرت فى يديا
وأن الحياة حنان  ..و غفو جميل
و سحر يعانق حلم ًا ندي ًا
ثوان أطاحت بعمر يؤوس
من الحب أن يصطفى قطرة
أبلل فيها جبيني  ..وأغسل منها
عناء السنين
وألقى فؤادي
ليسبح و يغرق فيها
سعيد ًا رضيا
وأشرب منها سالفات عشق هنيه

إعرف طفلك
طفلك يكذب كثيرا…أنت شديد المحاسبة
طفلك ال يملك الثقة بالنفس…أنت ال تشجعه
طفلك ضعيف الكالم ..أنت ال تحاوره
طفلك يسرق ..أنت لم تعوده على البذل والعطاء
طفلك جبان…أنت تدافع عنه
طفلك اليحترم اآلخرين  ...أنت ال تخفض صوتك معه
طفلك غاضب طوال الوقت…أنت ال تمدحه
طفلك بخيل… أنت ال تشاركه
طفلك يعتدي على غيره..أنت عنيف
طفلك ضعيف…أنت تستخدم التهديد
طفلك يغار…أنت تهمله
طفلك يزعجك…أنت ال تقبله أو تضمه
طفلك ال يطيعك…أنت تكثر الطلب
منطو…أنت مشغول عنه
طفلك
ٍ
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�أقـــوال مـ�أثـــورة

1

 -قد يتقبل الكثريون النصح  ،لكن الحكامء فقط هم الذين يستفيدون منه « ...بابليليوس سريس»

2

 إستفد من جميع الناس  ،الكبري و الصغري  ،العامل و الجاهل  ،و ال تحتقر رأي أحد مهام كان ،فقد يكون«كونفوشيوس»
						
لديه من سداد الرأي ما يفوق تصورك...

3
4
5

 -الطريق املجرب ليس هو األفضل دامئاً  ،و الحكمة ليست يف إهامله دامئا ...

«صدام حسني»

						
 -فن الحكمة أن تعرف ماذا تتجاهل ...

«وليام جيمس»

 -إلكتساب املعرفة عىل املرء أن يدرس  ،و إلكتساب الحكمة عليه أن يالحظ « ...مارلني فوس سافانت»

قال االمام عيل ابن أىب طالب
إذا نطقت...فاصدق.
إذا رزقـت...فانـفـق.
إذا أعطـيت...فاشكر.
إذا ابتلـيت...فاصـرب.
إذا عاقـبت...فارفـق.
إذا عاتبت...فاستبق.
إذا ذممت...فاقترص.
إذا مدحت...فاخترص.
إذا أحببت ...فال تكرث.
إذا أبغضت ...فال تهجر.
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ال��ت��ك��رمي

المراكز األولى للفروع للعام المالى 2020 / 2019
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المراكز األولي للعام المالى 2020/2019
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