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لنعــــمـــل مـــــًعا

تــكـــــريــم

الت�صويق مبفهوم الع�صر

2اإلفتتاحيـة حـ�صور خـا�ص جـًدا

)املهند�س / حممد عادل فتحى(



ننتظره  �سنوي  حدث  تعترب  لل�سركة  العادية  العامة  اجلمعية 
جميعاً لنحتفل مبا حققناه العام املا�سي و نوؤكد علي ما نطمح 
للو�سول اإليه العام املقبل .. هكذا تعودنا لكن احلدث اإختلف هذا 
العام بح�سور �سيف �سرف خا�ص جداً وهو الفريق اأ�سامة ربيع 
"رئي�ص هيئة قناة ال�سوي�ص" حيث اأ�ساف ح�سوره �سعادة بالغة 
كان ع�سواً  اأن  اإفتقدناه معنا منذ  وال��ذي  علي جميع احل�سور 
وال�سركة  للمجل�ص  ق��وي��اً  داع��م��اً  وك���ان  ال�سركة  اإدارة  مبجل�ص 

ومازال حتي الأن .. اأ�سكره و اأمتني تواجده معنا دائماً .. 

املهند�س / حممد عادل فتحي

رئيــ�س جمـــل�س الإدارة   

ح�ضور خا�ص جدًا..
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ت�سارعت وترية الأحداث وتغريت املعطيات حولنا جميعاً لكن يبقي اأن نتذكر من �سبقونا 
لنوؤكد علي جمهوداتهم احلثيثة لدفع عجلة العمل للأمام فقد كان يجمعنا هدف واحد 
وهو تقدم ال�سركة وح�سولها علي مكانتها التي ت�ستحقها و�سط ال�سركات املناف�سة , فقد 
اإعتدنا اأن نكون باملقدمة دائماً موؤمنني باأن ما منتلكه من اإمكانيات وخ�سو�ساً الب�سرية 

توؤهلنا لذلك . 
والبداية مع اإ�سراك اجلميع فى حتمل امل�سئولية واإعادة هيكله لنظام العمل مع منح 

الفر�سة للكفاءات ال�سابة املوؤهلة. 

 حممد ح�سن فرغلى

ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب

لنعـمـل مــعًا ..
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أرشف عبد الرحيم
رئيس قطاع املراجعة املالية

تكــــرمي
بتكرمي   2021/11/10 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  املالية  ال�سئون  قامت 

عائلة  تكرمي  امل�سهد  ت�سدر  و  املالية  ال�سئون  رواد  من  قامات  ثالثة 

املرحوم/ ح�سن حممد ح�سن “رئي�س قطاع اإدارة ال�سرائب و الدفع” 

رمز التفاين و الإخال�س فى العمل، تعلمنا منه الكثري و تتلمذ علي 

يديه الأج��ي��ال علي م��دار 34 ع��ام من العطاء مل ول��ن نن�ساه عالمة 

موؤثرة تركت الأثر الطيب فى قلوبنا .

الأ�ستاذ/ اأ�سرف اأحمد اإبراهيم “مدير عام اإدارة البنوك والإ�ستثمار” 

والذي فاجاأنا ب�سن التقاعد، اجلندي املجهول والن�ساط املذهل حركة 

دائنه ل يكل ول ميل قلب ناب�س بالعمل وجمهود م�سكور.

�ساحب  الإنتاج”  ح�سابات  قطاع  “رئي�س  �سعيد  �سامي  الأ���س��ت��اذ/ 

و�سول   العاملني  جميع  فوجئ  الهادئة  والبت�سامة  الطيب  القلب 

الدائم  ال�سباب  �سامي ميثل  فالأ�ستاذ  التقاعد  ب�سن  �سامي  الأ�ستاذ 

تعامل معه  م��ن  لكل  بالقبول  يتمتع   ، الأم���ور  تي�سري  وال��ق��درة علي 

اأخالق راقية يتمتع ب�سعبية مذهلة بني و�سطاء التاأمني على م�ستوى 

كل من تعامل مع ال�سركة .

و ب��ك��ل م��ع��ان��ى ال��ت��ق��دي��ر و ال���ع���رف���ان ل���ن ن���وف���ى ه������وؤلء ح��ق��وق��ه��م 

�سبحانه  اهلل  م��ن  نتمني  و  اخل���ري  ب��ك��ل  و���س��ن��ت��ذك��ره��م  و�سنفتقدهم 

وتعايل األ ي�سيع جمهودهم هباء واأن يجعل هذا املجهود فى ميزان 

ح�سناتهم.

و�سنتذكرهم دائمًا ولن نن�ساهم واإن �ساء اهلل ربنا يقدرنا علىموا�سلة 

م�سريتهم العظيمة واهلل امل�ستعان. 

اأ/ �س�ام�ى �س��عداأ/ ح�سن حممد ح�سن اأ/ اأ�سرف اأحمد اإبراهيم 
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خطوات اإدارة املخاطر
اإىل  التى يتم تق�ضيم الأخطار وفقا لها حيث ميهد هذا الإجراء  الرئي�ضية  اإىل فئات املخاطر  ال�ضابق  العدد  اأ�ضرنا فى 

اخلطوة التالية فى عملية اإدارة اخلطر و هى حتليل وتقييم اخلطر حتى ميكن حتديد طرق التعامل معه و مواجهته، وقد 

وعدنا بن�ضر تو�ضيح لهذه الفئات وما يندرج حتتها من فئات فرعية. لذا فنقدم لكم هنا تو�ضيح لأهم الفئات التى مت ذكرها:

خماطر التاأمني: املخاطر التي تن�ضاأ نتيجة لطبيعة ونوع الن�ضاط الذي تقوم به ال�ضركة.

املخاطر القانونية: املخاطر التي تن�ضاأ نتيجة للقرارات التي تتخذها الهيئات الرقابية والتى توؤثر على ال�ضركة.

خماطر ال�ضوق: املخاطر التي تن�ضاأ ب�ضبب العوامل التى توؤثر على اأداء ال�ضوق.

املخاطر ال�ضيا�ضية: املخاطر النا�ضئة عن وجود �ضراعات �ضيا�ضية اأو عدم ال�ضتقرار ال�ضيا�ضي.

خماطر الت�ضغيل: املخاطر التي تن�ضاأ ب�ضبب العمليات والإجراءات التي تتبناها ال�ضركة

املخاطر الإ�ضرتاتيجية: املخاطر التي توؤثر ب�ضكل مبا�ضر على تطبيق اإ�ضرتاتيجية ال�ضركة ب�ضكل ناجح.

خماطر ال�ضمعة: اأي اأحداث تتحقق من �ضاأنها التاأثري على �ضمعة ال�ضركة.

املخاطر املالية: املخاطر املرتبطة بالتمويل و ال�ضتثمار و ال�ضيولة والتدفق النقدي لل�ضركة.

ويجب الإ�ضارة هنا اإىل خطة عمل اأو اإطار اإدارة املخاطر والذى حتدثنا 

منه  واأهم خطوة  اأول  الأخطار  تق�ضيم  يعد  والذى  ال�ضابق  العدد  عنه فى 

لن�ضع �ضوؤال يرد اإىل اأذهان من امل�ضئول عن حتديد الأخطار وتق�ضيمها ومن 

امل�ضئول عن كل خطوة فى اإطار اإدارة املخاطر؟

وهذا ما �ضنتحدث عنه فى الأعداد القادمة باإذن اهلل كما �ضنتعرف على 

اخلطوات التالية ملواجهة املخاطر، فى اإنتظار اأرائكم واإ�ضتف�ضاراتكم على 

Risk.management@sci-egypt.com :اإمييل اإدارة املخاطر

وكما تركناكم فى العدد ال�ضابق مع اأعلى 10 اأخطار تواجه ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا وفقا لتقرير �ضدر فى يناير 2021، 

نرتككم فى هذا العدد مع نتائج التقرير التاىل والذي ن�ضر فى اأكتوبر،2021:

الأخطار امل�ستجدة: تغيري املناخ يحتل ال�سدارة فى ت�سنيف 2021

AXA ت�ضنيفها  ن�ضرت  اجليو�ضيا�ضي،  للتحليل  الإ�ضت�ضارية  اأورا�ضيا  IPSOS وجمموعة  الأبحاث  معهد  مع  بال�ضراكة 

الثامن من بني اأكرث ع�ضرة خماطر اإثارة للقلق فى عام 2021.

و ت�ضتند ن�ضخة عام 2021 من تقرير املخاطر امل�ضتقبلية اإىل درا�ضة اإ�ضتق�ضائية اأجريت على 3500 خبري من 60 دولة.

فى عام 2020، مت الت�ضويت بالإجماع على الأوبئة والأمرا�س املعدية باإعتبارها اأكرث املخاطر اإثارة للقلق، حيث اإنتقلت من 

املركز الثامن فى عام 2019 اإىل املركز الأول فى عام 2020. وفى عام 2021، عاد تغري املناخ اإىل قمة الرتتيب، مما ت�ضبب 

فى اإنخفا�س خماطر الأوبئة والأمرا�س املعدية مبقدار مركزين.

وحتتل املخاطر املرتبطة بالأمن الإلكرتوين املركز الثاين فى ترتيب اأعلى الأخطار التى تدعو للقلق.

اأهم خم�سة خماطر عاملية فى عام 2021:

أحمد نور الدين
مدير عام - إدارة املخاطر

امل�ضدر: جملة اأطل�س

https://www.atlas-mag.net/en/article/emerging-risks-climate-change-takes-over-the-

top-spot-in-the-2021-ranking
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قواعد اللبا�ص فى مكان العمل
ل يختلف اأثنان على اأن اللبا�س هو قرار �ضخ�ضى حم�س، ل يحق لحد م�ضادرته، لكن عندما يتعلق الأمر بالعمل فال بد اأن نلتزم 

بالآداب واللوائح ال�ضائدة فى بيئات العمل، ففى معظم املنظمات يوجد ما ي�ضمى ب “معايري اللبا�س” حتى تكون اأجواء الوظيفة مهياأة 

للعمل لأفًتا اإىل اأن اللبا�س فى العمل م�ضاألة حمرجة جًدا للم�ضئولني، وخ�ضو�ًضا فى جمتمعاتنا وبيئات العمل املحلية.

لذلك اأ�ضري اإىل اأهمية و�ضع ال�ضوابط العملية للزى الر�ضمى فى املنظمة للمحافظة على املظهر العام الذى يعك�س ال�ضورة اجليدة 

للمنظمة اأمام اجلهات اخلارجية اأو العمالء، وللمنظمه احلق فى حتديد نوع وم�ضتوى املالب�س التى توؤمن �ضالمة الذوق وت�ضهيل 

احلركة لكل فئة من املوظفني ليكون �ضورة م�ضرفه 

املوظفني  على  ويجب  ميثلها،  التى  املنظمة  ملكانة 

للزى  املعتمدة  العامة  بال�ضيا�ضة  الإلــتــزام  �ضرورة 

املوارد  اإدارة  تقوم  اأن  املنظمة، على  الر�ضمى داخل 

الب�ضرية وبالتن�ضيق مع مديرى الوحدات التنظيمية 

بتحديد الزى والألوان واملتابعة لإكت�ضاف املخالفات 

واإتخاذ الإجراءات الالزمة.

املنا�ضبة  املالب�س  اإرتــداء  من  الأ�ضا�ضى  الهدف  اإن 

كفاءة  ذات  �ضورة حمرتمة  اإعطاء  هو  العمل  ملكان 

عالية عن نف�ضك بن�ضبة 80% بغ�س النظر عن طبقة 

ــداء  اإرت فى  فاأ�ضلوبك  وظيفتك،  م�ضار  اأو  مهنتك 

املالب�س والألوان والأطوال يتحدث كثرًيا عن قدرتك 

على القيام مبهامك، فعندما ترى وجها جديًدا تقرر 

اأدمغتنا ما اإذا كان �ضاحب هذا الوجه جذاًبا وجديًرا 

فقط  الثانية  من  اأجــزاء  ع�ضرة  خالل  ل  اأم  بالثقة 

واأي�ضا فاإن الألوان واملالب�س التى تختارها ملالب�ضك 

لها تاأثري كبري فى ذلك فاللون الأزرق والرمادى يعترب 

الأكرث تف�ضيال، وهناك عامل هام يجب مراعاته فى 

املجتمعية  والتقاليد  العادات  وهو  املالب�س  اإختيار 

التى يجب اأن تكون مثال وقدوة.

�سحر الوكيل 

املعلومات  مــركــز  مــديــر 

ودعم اتخاذ القرار 

ن�صائح الختيار مالب�ص العمل:
اإختيار مالب�س مريحه وت�ضعرك بالثقة بنف�ضك والإبتعاد عن املالب�س التى تزعجك. «

جتنب اللبا�س ال�ضيق ويجب اأن يكون البنطال طويل ووا�ضع قليال حتى ل يظهر تقا�ضيم اجل�ضم. «

ارتداء املالب�س الكال�ضيكية هى الأف�ضل لأماكن العمل (البدلة اأو التايور). «

اإرتداء رباط عنق منا�ضب. «

جتنب املالب�س الغري منا�ضبة للمناخ واملو�ضم. «

جتنب اإرتداء املالب�س املزرك�ضة بغري الألوان الأ�ضا�ضية. «

جتنب املالب�س التى حتتوى على عبارات موجه اأو م�ضيئة. «

احلر�س على عدم وجود بقع اأو ثقوب. «

التاأكيد من اأن اللبا�س مكوى وخاىل من التجاعيد. «

يجب البعد عن نوع القما�س الذى يتجعد ب�ضرعة عند اجللو�س اأو احلركة. «

جتنب الأحذية التى يبلغ ارتفاع كعبها عن 10 �ضم او اكرث. «

جتنب اإرتداء الأحذية املفتوحة (ال�ضندل) والأحذية الريا�ضية والزحافات. «

اإرتداء الأحزمة وال�ضاعات الأنيقة املنا�ضبة مع باقى املالب�س. «

تتحكم القواعد واملعايري فى الكثري من جوانب حياتنا واإذا كان ثمة من ينزعج منها بحجة اأنها عبارة عن 

قيود ت�ضع حدا للحرية ال�ضخ�ضية، فاإنها فى الواقع وجدت كى تنظم العالقات بني النا�س وت�ضهل عليهم 

اإختيار التعرف ال�ضليم الذى يقيهم اأى م�ضاءلة ويجنبهم الوقوع فى مواقف حمرجه.
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الت�سويق مبفهوم الع�سر

تنتهج ال�ضركة حالًيا نهج جديد الأمر الذي اأدي ايل تطور مفهوم اإدارة العملية 

الت�ضويقية و اخلطة املتبعة للبحث عن حلول ت�ضويقية خارج ال�ضندوق وتغري 

والذىيعترب  الرقمى  الت�ضويق  عامل  اإىل  والإجتــاه  التقليدية  التفكري  طريقة 

�ضمة الع�ضر احلديث.

 Digital« الرقمى  الت�ضويق  عامل  اإيل  الإجتــاه  اإىل  حالًيا  ال�ضركة  ت�ضعي 

. »Marketing

يعترب مفهوم الت�ضويق الرقمى Digital Marketing م�ضابًها كثرًيا ملفهوم 

الت�ضويق التقليدى باإعتبار اأن الهدف منه اأي�ضا هو الت�ضويق ولكن الإختالف 

 On« اإ�ضرتاتيجيه  اأنها  باإعتبار  الإنرتنت  عرب  يتم  الت�ضويق  اأن  هو  الوحيد 

�ضبكات  املدونات،  الإلكرتونية،  املواقع  مثل:  اأدوات  فيها  ت�ضتخدم    »Line
التوا�ضل وكذلك التطبيقات علي الهواتف الذكية.

الذين  ال�ضخا�س  عدد  معرفة  ميكن  اأنه  الرقمي  الت�ضويق  مزايا  اأهم  من 

�ضاهدوا اإعالنك .

هناك الكثري من �ضبكات التوا�ضل التي تعترب ل غني عنها فى جمال الت�ضويق 

on Line ال

.Facebook ،Instagram ،Linked In ،Twitter : مثل

التوجه اللكرتونى  �ضيا�ضة �ضركتنا حالًيا هي:  فاأن  التقدم،  لركب  ومواكبة 

والت�ضويق الرقمي.
ر�سوى كامل

اأخ�ضائى العالقات العامة



املولد النبوي ال�شريف

2021- 1443

قلب  على  وعزيزة  عام مبنا�ضبة عظيمة  كل  فى  العامل  م�ضلمو  يحتفل 

كّل م�ضلم، وهي منا�ضبة ولدة النبّي عليه اأ�ضرف ال�ضالة وال�ضالم، والتي 

يُ�ضادف تاريخها فى الثاين ع�ضر من �ضهر ربيع الأول، وقد كان مولده عليه 

ال�ضالة وال�ضالم مولد اخلري واحلّق، وكان �ضعاع النور الذي جاء للق�ضاء 

التاريخ، وخامت  واأعظم �ضخ�ضيات  على الظالم، فهي ولدة �ضيد اخللق 

الأنبياء واأ�ضرف املر�ضلني، وقد ولد �ضلّى اهلل عليه و�ضلّم فى العام نف�ضه 

الذي جّنى اهلل تعاىل بيته احلرام من �ضّر اأبرهة وجي�ضه مبعجزة الطيور 

الأبابيل التي ق�ضت على فيلة اأبرهة، ليكون املولد النبوّي ال�ضريف �ضعاع 

الأمل لتغيري الدنيا والق�ضاء على اجلهل والظلم الذي كان �ضائًدا فى ذلك 

الوقت، فهذا مولد خري الربية الذي بعثه اهلل تعاىل رحمًة للعاملني.

حممد ر�سول اهلل

القا�ضم،  اأبو  »اأحمد،  ال���س��م:    

نبي  التوبة،  نبي  الطّيب،  ــو  اأب

الــرحــمــة، نــبــي املــرحــمــة، نبي 

�ضيد  املهداة،  الرحمة  امللحمة، 

الــرحــمــن،  حــبــيــب  اآدم،  ولــــد 

املجتبى،  امل�ضطفى،  املختار، 

الــ�ــضــادق، املــ�ــضــدوق، الأمـــني، 

ــفــاعــة واملـــقـــام  ــ�ــض ــاحــب ال �ــض

الو�ضيلة  �ــضــاحــب  ــود،  ــحــم امل

الرفيعة،  والــدرجــة  والف�ضيلة 

اإمــام  ــعــراج،  وامل الــتــاج  �ضاحب 

قائد  املر�ضلني،  �ضيد  املتقني، 

الأّمــي،  النبي  املحجلني،  الغر 

الــنــبــيــني،  خـــامت  اهلل،  ر�ـــضـــول 

ـــظـــم، الــ�ــضــراج  الــر�ــضــول الأع

الرحيم  ــروؤوف  ال النور،  املنري، 

باملوؤمنني، العروة الوثقى«

الولدة : 12 ربيع الأول 53 ق هـ 

- 22 اأبريل 571م مكة املكرمة

12 ربيع الأول 11 هـ  الوف�اة:  

/ يونيو 632 م املدينة املنورة

اأم���ّه:  اآمنة بنت وهب

اأب���وه: عبد اهلل بن عبد املطلب

حليمة  ب���ال���ر����س���اع���ة:  اأّم����ه����ات����ه 

ال�ضعدية، وثويبة

خويلد،  بنت  خديجة  زوج���ات���ه: 

وعائ�ضة  زمــعــة،  بــنــت  ــودة  ــض و�

بنت  وحف�ضة  بــكــر،  اأبـــي  بنت 

بنت  وزينب  اخلطاب،  بن  عمر 

خزمية، واأم �ضلمة، وزينب بنت 

جح�س، وجويرية بنت احلارث، 

حبيبة،  واأم  القبطية،  ومــاريــة 

و�ضفية بنت حيي، وميمونة بنت 

احلارث

وعبد  القا�ضم،  ال��ب��ن��ون:  اأولده 

اهلل، واإبراهيم

اأولده البنات: زينب، ورقية، واأم 

كلثوم، وفاطمة الزهراء

اخلتم:
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اأكتوبر والبطوالت التى كتبها

اأكتوبر من البطولت التي كتبها التاريخ و�ضهدت على اأ�ضالة امل�ضريني 

وعظمتهم وكيف كانت قواتنا امل�ضلحة على قدر من املعرفة والعلم والتطور 

الذي جعلها تخو�س احلرب بكل قوة وعراقة و�ضمود.

حرب اأكتوبر لي�ضت فقط حدث حربي يهم القوات امل�ضلحة والقيادات 

فى الدولة.

بل هي حدث يهم كافة ال�ضعب امل�ضري ب�ضفة خا�ضة ويهم جميع �ضعوب 

امل�ضرية  الأرا�ضي  لإعــادة  حرب  كانت  لأنها  عامة  ب�ضفة  العربي  العامل 

واملناطق ال�ضورية، التى اإحتلتها اإ�ضرائيل بدون وجه حق فى عام 1967. 

�ضحيح اأن ما كتبه التاريخ ل ميحوه احلا�ضر اأو يبدله امل�ضتقبل، لكن كرثة 

الأحداث وتبدل الأحوال وتغري املعادلت ي�ضفى اأجواء تختلط فيها عظمة 

على عقب،  راأ�ضاً  امل�ضتقبل  واإنقالب مالمح  املا�ضي برباغماتية احلا�ضر 

فتكون النتيجة احلديث عن حرب اأكتوبر  1973، باإعتبارها ن�ضراً كبرياً 

بو�ضفه  وتذكره  املدر�ضة،  فى  بدرا�ضته  الأحفاد  ويكتفي  الأجــداد،  حققه 

جزءاً من ما�ضي مندرج حتت بند »�ضدق اأو ل ت�ضدق«.

حرب �أكتوبر فى �سطور
: من 6 اإىل 26 التاريخ 

اأكتوبر1973

ه�صبة  �صيناء-  املوقع: 

اجلوالن

القوات: م�صر و�صوريا من 

اإ�صرائيل من  جهة ودولة 

جهة اأخرى.

من اأهم نتائج احلرب

امل�صرية  القوات  قامت   -

ع�صكري  خط  باإخرتاق 

جزيرة  �صبه  فى  اأ�صا�صي 

�صيناء هو خط بارليف.

- اإ�صرتداد ال�صيادة الكاملة 

على قناة ال�صوي�ص.

- اإ�صرتداد جزء من اأرا�صي 

�صبه جزيرة �صيناء.

اأن  اأ�صطورة  حتطم   -

يقهر  ال  اإ�صرائيل  جي�ص 

والتي كان يقول بها القادة 

الع�صكريون فى اإ�صرائيل.

احلرب  هذه  مهدت   -

كامب  التفاق  الطريق 

م�صر  بني  ديفيد 

واإ�صرائيل الذي عقد بعد 

احلرب فى �صبتمرب 1978 

اإثر مبادرة الرئي�ص  على 

نوفمرب  فى  ال�صادات 

1977 وزيارته للقد�ص. 

اإىل  اأي�صا  احلرب  اأدت   -

قناة  فى   املالحة  عودة 

ال�صوي�ص فى يونيو 1975.

مى مدحت 

اأخ�ضائى العالقات العامة
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مستشارك
الطبي ،، لقاح كورونا

فى �ضوء اإنت�ضار فريو�س كورونا امل�ضتجد بجميع اأنحاء العامل �ضعى العديد من 

الباحثني وال�ضركات املتخ�ض�ضة لإيجاد لقاح اآمن يكون �ضالًحا فعاًل فى معركة 

مواجهة الفريو�س، وقد حر�ضت جمهورية م�ضر العربية على اأن تكون فى طليعة 

الدول التي تقوم بتوفري تلك اللقاحات مع مراعاة كافة ال�ضوابط التي اأعلنتها 

اإلتزام الدول ب�ضيا�ضة الت�ضجيل الطارئ لتلك  منظمة ال�ضحة العاملية من حيث 

اللقاحات مع املتابعة الطبية ملتلقي اللقاحات.

كيفية عمل اللقاح

عندما يخرتق ج�ضمنا عامل م�ضبب للمر�س اجلديد (فريو�س اأو بكرتيا)، يقوم 

اجل�ضم مبا�ضرة بتكوين اأج�ضام م�ضادة خا�س بهذا امل�ضبب، فيق�ضي عليه.

وتوجد العديد من التقنيات التي ت�ضتخدم لإنتاج اللقاحات فى العامل منها ما 

هو تقليدي ومنها ما هو حديث ولكن تدور معظم تقنيات الت�ضنيع حول نوعني 

اأ�ضا�ضيني وهم:

اللقاحات املعطلة

وهي حتتوي على الفريو�س املنتج خمربيا بعد تدمري احلام�س النووي له ومن 

اأ�ضهر اأمثلة هذا اللقاح  (لقاح ال�ضولك اخلا�س ب�ضلل الأطفال، لقاح ال�ضعار ولقاح 

الإنفلونزا املو�ضمية).

اللقاحات احلية امل�سعفة

وهي حتتوي على الفريو�س حى ولكن جرى اأ�ضعاف احلام�س النووي بحيث 

ي�ضبح قادر على اإنتاج املناعة ول ي�ضتطيع الت�ضبب فى املر�س ومن اأ�ضهر اأمثلته:  

(لقاح �ضلل الأطفال الفموي �ضابني، لقاح احلمى ال�ضفراء ولقاحات احل�ضبة).

تقنيات جديدة

مع التطور العلمي خ�ضو�ضا فى جمال البيولوجيا اجلزئية والهند�ضة الوراثية 

اإ�ضيفت فى ال�ضنوات الأخرية جمموعات اأخرى من اللقاحات تعتمد فى ت�ضنيعها 

تكنولوجيا  اأو  الرتكيب  معادة  النووية  الأحما�س  مثل  خمتلفة  تكنولوجيا  على 

احلام�س النووي الر�ضوىل.
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COV I D -19

Coronavirus
Vaccine

لقاح فريو�س الكورونا امل�ستجد

قامت وزارة ال�ضحة وال�ضكان بالإ�ضرتاك فى الأبحاث الإكلينيكية حتت �ضعار »من 

اأجل الإن�ضانية« ملحاولة ايجاد لقاح اآمن وفعال، وقد متت التجربة بالت�ضارك مع ال�ضركة 

الإماراتية لتجربة لقاحني �ضينوفارم ال�ضينية وجمموعة G42 من النوع املعطل على 

45 األف م�ضارك فى 4 دول.

ثبوت فاعلية اللقاح بن�سبة

وقد اإنتهت الدرا�ضة اإىل ثبوت فعالية اللقاح بن�ضبة 86 % ، واأن جناحه فى توليد 

متو�ضطة  اإ�ضابات  منعه حلدوث  قدره  و�ضلت  كما   %  99 اىل  و�ضل  م�ضادة  اأج�ضام 

اأعرا�س جانبية غري متوقعة فى م�ضاركي  اأي  اأو عنيفة اإىل 100 % ، كما مل حتدث 

ب�ضيطة  بن�ضبة  اأعرا�س متوقعة  التي حدثت هي  الأعرا�س اجلانبية  الدرا�ضة وجميع 

اإىل متو�ضطة.

حر�ضت وزارة ال�ضحة وال�ضكان اأن يكون امل�ضار العلمى الدقيق لإختيار اللقاح املنا�ضب 

لالإ�ضتخدام فى مواجهة فريو�س الكورونا امل�ضتجد هو املحرك الأ�ضا�ضى للحفاظ على 

�ضحة امل�ضريني فى ظل ت�ضارع موجة الإ�ضابات عامليا.

الفئات الأكرث عر�سة لالإ�سابة بفريو�س كورونا

الفئات الأكرث عر�ضة لالإ�ضابة بفريو�س كورونا امل�ضتجد هم الأطقم الطبية املعنية 

بت�ضخي�س وعالج حالت الفريو�س، تليها الأطقم الطبية ب�ضكل عام.

الفئات الأكرث تاأثًرا بالإ�سابة حال حدوثها.

اأما الفئات الأكرث تاأثًرا بالإ�ضابة حال حدوثها هم الفئات التالية:

�ضغط  اإرتفاع  (ال�ضكري،  مزمنة  باأمرا�س  امل�ضابني   .1

الدم، اأمرا�س ال�ضدر املزمنة، مر�ضى الف�ضل الكلوي، ...).

املر�ضى ناق�ضي املناعة �ضواء ب�ضبب اأمرا�س اأو اأدوية.  .2

مر�ضى الأورام.  .3

كبار ال�ضن واأ�ضحاب الأمرا�س املزمنة.  .4
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حدود الدائرة

جتري الليايل باحلتوف العابرة

واأنا رهني ح�ضون تلك الدائرة

اأ�ضقي حياتي من عيون غائرة

ل املاء يبلغ راحتي ول معي

.. �ضرب ي�ضد..

ول ال�ضواعد قادرة

اأنا ل اأموت .. ول اأعي�س

.. ول اأطيق الدائرة 

فاأنا ال�ضجني ول ح�ضون عالية

واأنا الذبيح ول جراح غائرة 

واأنا املكبل فى حنان زائف 

ما زال يقطر..

.. من ثنايا ماكرة.
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ال�����������واح�����ة

اأق���وال م�اأث���ورة

- العمل ل يقتل مهما كان �ضاًقا وقا�ضًيا، لكن الفراغ يقتل حتى اأنبل ما فى الإن�ضان.

(غازى القبي�ضى).  

- الغائبون فى الأوقات ال�ضعبة، يجب اأن يظلوا غائبني لالأبد.

         (اأحمد خالد توفيق).

- حتى لو كنت اأطهر من اجلليد واأنقى من الثلج لن تفلت من النميمة. 

(وليام �ضك�ضبري).

- ال�ضخ�ضية القوية ل تعنى اأبًدا التلفظ بالألفاظ ال�ضيئة فالقوة حكمة ولي�ضت وقاحة.

  (�ضقراط).

- ما دمت اأم�ضى م�ضتقيًما ل يهمني اإن ظهر ظلى للنا�س اأعوًجا.      

  (ت�ضي جيفارا).
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الفريق / اأ�شامة ربيع )رئي�س هيئة قناة ال�شوي�س ( �شيف �شرف

اجلمعية العامة العادية لعام 2021
عادل  /حممد  املهند�س  برئا�ضة   ،2021 لعام  العادية  العامة  اجلمعية  اإجتماع  �ضبتمرب   29 الأربعاء  عقد 

ال�ضوي�س)  اأ�سامة ربيع (رئي�س هيئة قناة  الفريق /  ال�ضرف  الإدارة)  بح�ضور �ضيف  فتحي (رئي�س جمل�س 

والأ�ضتاذ / حممد ح�سن فرغلي (الع�ضو املنتدب)، اأع�ضاء جمل�س الإدارة، امل�ضاهمني، ممثلي اجلهاز املركزي 

للمحا�ضبات، هيئة الرقابة املالية  وبع�س مديري الإدارات بال�ضركة.
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ملتقى �شرم ال�شيخ الثالث للتاأمني واإعادة التاأمني
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