سبقلا تعود
إلى قرائها صباح اإلثنين
تعود سبقلا إلى قرائها صباح اإلثنني  ١٦مارس الحالي ،وتستأنف عملها كاملعتاد بعد
قضاء إج��ازة في اليومني املاضيني ،والعمل على توفير بيئة عمل صحية ومعقمة لجميع
العاملني ف��ي الصحيفة حفاظًا على سالمتهم ،وتتقدم سبقلا م��ن ك��ل قرائها بتمنيات
الصحة والعافية ،على أن نلتزم جميعًا تعليمات وزارة الصحة والجهات األخ��رى املعنية
بمكافحة انتشار فيروس كورونا املستجد.

اتبعت المعايير العلمية في التعامل مع «كورونا»

مختصر مفيد

إشادة أميركية بإجراءات الكويت الصحية

صغار الموظفين الشرفاء الذين يعملون ليل

¶ «نيويورك بوست» تنشر
صورة كبيرة لمركز فحص
المقيمين في أرض
المعارض بمانشيت الفت
«»Sit & Kuwait

أشادت صحيفة نيويورك بوست األميركية
ب� ��إج� ��راءات ال �ك��وي��ت ال�ص�ح�ي��ة ال �ت��ي ب��دأت
اتباعها منذ ظهور فيروس كورونا ،حيث
أبرزت على إحدى صفحاتها صورة كبيرة
ملركز فحص املقيمني في أرض املعارض.
وت� ��رى ال�ص�ح�ي�ف��ة أن ال�س�ل�ط��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
ات�ب�ع��ت أف �ض��ل امل�ع��اي�ي��ر وال �ط ��رق العلمية
ال �ح��دي �ث��ة امل �ت��واف �ق��ة م ��ع م �ن �ظ �م��ة ال�ص�ح��ة
العاملية ملواجهة فيروس كورونا.
وأشارت الصحيفة إلى أن االشخاص الذين
ي�خ�ض�ع��ون ل�ل�ف�ح��ص وي �خ �ش��ى إص��اب�ت�ه��م
ب �ع��دوى ال �ف �ي��روس ي�ج�ل�س��ون ع�ل��ى مسافة
«آم � �ن� ��ة» م� ��ن ب �ع �ض �ه��م أث � �ن� ��اء ان �ت �ظ��اره��م
للفحص الطبي.

¶ الصحيفة أبرزت طريقة
تعامل السلطات الكويتية
مع الخاضعين للفحص

بعد اكتشاف  ١٣إصابة بـ«كورونا» قبل يومين:

تمديد الحجر الصحي لنزالء «الكوت» ونقلهم إلى «الخيران»
عبدالرزاق المحسن
ك �ش �ف��ت م �ص��ادر م �ط �ل �ع��ة ل �ـ سبقلا ع��ن
ت� ��و ج� ��ه وزارة ا ل � �ص � �ح� ��ة ل� �ن� �ق ��ل ن � ��زالء
م �ح �ج��ر ف �ن��دق ش��ا ط��ئ ا ل �ك��وت ا ل�ص�ح��ي
إ ل� � ��ى م� �ح� �ج ��ر ا ل� � �خ� � �ي � ��ران ،وذ ل � � ��ك ب �ع ��د
ص� � ��دور ق� � ��رار ب� �ت� �ج ��د ي ��د م � ��دة ا ل �ح �ج ��ر
أل س� � �ب � ��و ع �ي��ن إ ض � ��ا ف � � �ي �ي��ن ،ب� � �ن � ��اء ع� �ل ��ى
ا ك �ت �ش��اف  ١٣ح��ا ل��ة م �ص��ا ب��ة ب �ف �ي��روس
ك��ورو ن��ا ا مل�س�ت�ج��د ا ل�خ�م�ي��س ا مل��ا ض��ي.
وأ ض ��ا ف ��ت ا مل� �ص ��ادر أن ع ��دد ا ل �ح ��االت
ا ل � � �ت� � ��ي ج � � � ��رى ا ك � � �ت � � �ش� � ��اف إ ص� ��ا ب � �ت � �ه� ��ا
ب � ��ا ل� � �ف� � �ي � ��روس ا مل � �س � �ت � �ج � ��د ب� �ي ��ن ن � � ��زالء
ا مل � �ح � �ج� ��ر ب� ��ا ل � �ك� ��وت ب � �ل� ��غ  ٥٣إ ص� ��ا ب� ��ة،
ح�ي��ث جرى ن�ق�ل�ه��ا مباشرة إلى ج�ن��اح
ا ل �ع��زل ب �م �س �ت �ش �ف��ى ج��ا ب��ر ،م �ب �ي �ن��ة أ ن��ه
س�ي�ج��ري ن�ق�ل�ه��م ا ع�ت�ب��ارًا م��ن ا ل�غ��د.

«التربية» تؤكد خبر سبقلا:

ّ
معلق
قرار إنهاء العام الدراسي
ُ
رهن تقدير السلطات الصحية
¶

هاني الحمادي
تأكيدًا ملا نشرته سبقلا من معلومات ،انتهى
اجتماع وزير التربية بعدد من وزراء التربية
السابقني والقياديني التربويني السابقني من
دون حسم مسألة إنهاء العام الدراسي.
وأك � ��د ال �ب �ي ��ان ال ��رس �م ��ي ال � �ص� ��ادر ف ��ي خ �ت��ام
االجتماع أن حسم األمر رهن تقدير السلطات
الصحية.

وك � �ش � �ف� ��ت م � � �ص� � ��ادر م� �ط� �ل� �ع ��ة ل � � �ـ سبقلا أن
ج� �م� �ي ��ع امل � �ق � �ت� ��رح� ��ات ال� � �ت � ��ي خ � �ل� ��ص إل �ي �ه ��ا
االج � �ت � �م� ��اع س� �ت ��رف ��ع إل� � ��ى م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
الت � �خ � ��اذ ال� � �ق � ��رار ال� �ن� �ه ��ائ ��ي وح � �س� ��م ال� �ج ��دل
ح� � ��ول إن � �ه � ��اء ال � �ع � ��ام ال� � ��دراس� � ��ي م � ��ن ع ��دم ��ه.
وبينما شدد البيان على أن تغليب مصلحة
ال �ط ��ال ��ب ال �ع �ل �م �ي��ة وال �ص �ح �ي��ة أول� ��وي� ��ة ل��دى

التربية ،نقل عن وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال� �ع ��ال ��ي د.س � �ع� ��ود ال� �ح ��رب ��ي أن االس �ت �ع��ان��ة
ب��ال�خ�ب��رات ال�ت��رب��وي��ة واألك��ادي �م �ي��ة وجمعية
امل �ع �ل �م�ي�ن ه��دف �ه��ا وض � ��ع ح ��ل ي �ح��اف��ظ ع�ل��ى
مسيرة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم ف��ي ظل
ال �ظ��روف ال�ح��ال�ي��ة ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا ال �ب�لاد بعد
انتشار فيروس كورونا.

نهار من أجل الكويت ..تالله إنكم ألبطال.

أكدت أنها تعمل وفق آليات ومعايير دولية

بورصة الكويت تعود
إلى التداول اليوم
¶ إجراءات احترازية مشددة لحماية المتداولين ..وصغار
ُّ
لتسلم أرباح توزيعات الشركات
المستثمرين يستعدون
تعود بورصة الكويت ،اليوم (األح��د) ،إلى
ت��داوالت �ه��ا االع �ت �ي��ادي��ة وت ��واص ��ل أع�م��ال�ه��ا
أس��وة بجميع أس ��واق امل��ال ال�ع��امل�ي��ة ،وذل��ك
ح� ��رص� ��ًا م �ن �ه ��ا ع� �ل ��ى ح� �م ��اي ��ة امل � �ت� ��داول �ي�ن
ُّ
وصغار املستثمرين الذين يترقبون تسلم
م �س �ت �ح �ق��ات واج� �ب ��ة م ��ن ت ��وزي �ع ��ات أرب� ��اح
الشركات امل��درج��ة إض��اف��ة إل��ى أم��وال عالقة
تخص ت��داوالت آخر ثالثة أي��ام عمل ،حيث
إن أي تعطيل ف��ي ع�م��ل ال �ب��ورص��ة سيؤثر
ُّ
سلبًا في املستثمرين ويعيق تسلم أموالهم.
وأوض � �ح� ��ت ال� �ب ��ورص ��ة ان� �ه ��ا ت �ع �م��ل وف��ق

السفير المصري ألبناء الجالية:
التزموا تعليمات «الصحة»
طالب السفير املصري ط��ارق القوني أبناء
الجالية املصرية في البالد االلتزام الكامل
ب��ال�ت�ع�ل�ي�م��ات وال�ت��وج�ي�ه��ات ال �ص ��ادرة من
السلطات الكويتية ،ال سيما املواعيد املعلن
عنها من قبل وزارة الصحة إلجراء الفحص
ال ��وق ��ائ ��ي أو ال �ح �ج��ر امل �ن��زل��ي واإلل� ��زام� ��ي،
وال �ت �ع �ل �ي �م ��ات ال� �خ ��اص ��ة ب ��االب� �ت� �ع ��اد ع��ن
التجمعات وتفادي الخروج إال للضرورة.
ودعا القوني في بيان صحافي أمس أبناء
الجالية إلى عدم مراجعة القنصلية إال في
ح� ��االت ال� �ط ��وارئ واألم � ��ور ال�ع��اج�ل��ة ف�ق��ط،
تجنبًا ألي تجمع.

تساؤالت حول إستراتيجية بريطانيا في مواجهة كورونا

«مناعة القطيع» :إصابة  % 60من الشعب الكتساب الحصانة
¶ بروفيسور بريطاني :الفكرة فعالة ..لكنها خطيرة

محمد مراح
أث� ��ار م ��وض ��وع م �ن��اع��ة ال �ق �ط �ي��ع امل �ط��روح
ح ��ال �ي ��ًا مل ��واج� �ه ��ة ف � �ي� ��روس ك � ��ورون � ��ا ف��ي
ب��ري �ط��ان �ي��ا ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ن �ق ��اش ،ف�ك�ب�ي��ر
املستشارين العلميني للحكومة باتريك
ف � ��االن� � ��س ،ي � � ��رى أن  % 60م � ��ن ال �ش �ع��ب
ي � �ج� ��ب أن ي� � �ص � ��اب � ��وا ب � ��ال� � �ف� � �ي � ��روس ك��ي
ي�ك�ت�س��ب ال�ب��ري�ط��ان�ي��ون م�ن��اع��ة ج�م��اع�ي��ة.
وأكد فاالنس لقناة «سكاي» أن الفيروس
سيعود كل عام ،وقد يتحول إلى فيروس
م��وس �م��ي ،م �ب ��رزًا ض � ��رورة أن ي �ص��اب به
امل�لاي�ين ح�ت��ى ي �ك��ون ب��اإلم �ك��ان السيطرة
ع�ل��ى ت��أث �ي��ره ،ف�ب�ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة ،سيجري
اكتساب «مناعة جماعية».
ويرى البروفيسور إيان دونالد ،املختص
ف��ي ال�ع��وام��ل االجتماعية والبيئية وعلم
ال�ن�ف��س ال�س�ل��وك��ي ف��ي م �ق��اوم��ة م �ض��ادات
امل � �ي � �ك� ��روب� ��ات ،ب� �ج ��ام� �ع ��ة ل � �ي � �ف ��رب ��ول ،أن
استراتيجية بريطانيا أكثر دق��ة من تلك

املستخدمة في بلدان أخرى ،ومن املحتمل
أن تكون فعالة للغاية ،مضيفًا «لكنها قد
تكون أكثر خطورة».
وأض� � � � ��اف« :امل� �م� �ل� �ك ��ة امل� �ت� �ح ��دة ت � �ب ��دأ م��ن
االف � �ت� ��راض أن ع � � ً
�ددا ك �ب �ي� ً�را م ��ن ال �س �ك��ان
سيصابون ً
حتما ب��ال�ع��دوى مهما جرى
ات�خ��اذه م��ن إج ��راءات ،ورب�م��ا تصل نسبة
املصابني إلى  ،80%ألنه ال يمكنك إيقاف
الفيروس ،ل��ذا ،فمن األفضل إدارت��ه ،حيث
إن املوارد الصحية محدودة ،والهدف هو
إدارة تدفق املصابني ممن حالتهم خطيرة
إلى املستشفيات".
وي � �ق ��ول ال �خ �ب �ي��ر« :ال � �ن � �م ��وذج اإلي �ط��ال��ي
يهدف لوقف العدوى .أما اململكة املتحدة
ف�ت��ري��د اإلص ��اب ��ة ل�ك��ن ل�ف�ئ��ات م �ح��ددة من
ال �ن��اس .وأن ي�ك��ون لديها أق��ل ع��دد ممكن
م��ن األش �خ��اص ذوي اإلص��اب��ة الخطيرة.
فالناس الذين يتمتعون بمناعة قوية ال
يصيبون غيرهم بالعدوى ،فكلما زاد عدد
ه ��ؤالء ق��ل خ�ط��ر ال� �ع ��دوى ..ه��ذه حصانة

القطيع».
وت��ري��د ال �ح �ك��وم��ة ف��ي ال��وق��ت ال �ح��ال��ي أن
ُي �ص��اب ال �ن��اس ب��ال �ع��دوى ،ح �ت��ى تمتلئ
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ب �ط��اق �ت �ه��ا االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة،
عند ه��ذه النقطة ،يبدأ تقليل اإلص��اب��ات،
ل�ك��ن ل�ي��س إي�ق��اف�ه��ا .م��ن ال�ن��اح�ي��ة املثالية
تصبح أعداد من يدخلون
يوازنونها حتى
ً
املستشفيات مساوية ألع��داد مغادريها،
لكن هذا التوازن يمثل مخاطرة كبيرة.
ويتحدث الخبير عن خطورة هذه الفكرة
وي �ق ��ول« :ال �خ �ط��ر ي�ك�م��ن ف��ي ال �ق ��درة على
إدارة تدفق العدوى بدقة مقارنة باملوارد
الصحية ..وإال ،ف��إن النظام الصحي كله
سوف يغرق».
أم � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل � �ل � �م ��دارس ،ف ��األط� �ف ��ال ال
ي �ص��اب��ون ب��ال �ف �ي��روس ك �ث �ي �رًا ،ل ��ذا يمكن
ل �ل �ح �ك��وم��ة اس �ت �خ��دام �ه��م ك� � ��أداة إلص��اب��ة
اآلخ ��ري ��ن ع �ن��دم��ا ت ��ري��د زي� � ��ادة ال� �ع ��دوى،
وعندما تحتاج إلى إبطاء اإلصابة ،يمكن
إيقاف هذا النهج.

آل� �ي ��ات وق ��واع ��د ع��امل �ي��ة ،م ��ؤك ��دة ح��رص�ه��ا
ع �ل��ى س�ل�ام ��ة امل� �ت ��داول�ي�ن م ��ن خ�ل��ال ات �ب��اع
اإلج � � ��راءات ال�ص�ح�ي��ة االح �ت��رازي��ة ال�ل�ازم��ة.
ك�م��ا أن ال�ب��ورص��ة ح��ري�ص��ة ع�ل��ى استكمال
االختبارات الخاصة بالترقية على مؤشر
 MSCIل�ل�أس��واق ال�ن��اش�ئ��ة ب�ن�ه��اي��ة يونيو
امل�ق�ب��ل .ك�م��ا ت��ؤك��د ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت دعمها
القرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس
ال � ��وزراء ووزارة ال�ص�ح��ة ف��ي ظ��ل ت��داع�ي��ات
ال � �ظ ��روف ال �ت ��ي ت �م��ر ب �ه��ا ال� �ب�ل�اد مل��واج �ه��ة
فيروس كورونا.

ً
نهائيا؟
هل يمكن وقف العدوى
تتمثل االستراتيجية اإليطالية (وغيرها) في وق��ف أكبر ع��دد ممكن من ال�ع��دوى ،أو جميع
حاالت العدوى .هذا أمر جذاب ،لكن ماذا بعد ذلك؟ فالقيود ال يمكن أن تستمر لشهور .لذلك
س��وف تكون هناك حاجة لتخفيفها .ولكن ه��ذا سيؤدي إل��ى ع��ودة ظهور ال�ع��دوى ،ثم تبدأ
معدالت اإلصابة بالعدوى في االرتفاع مرة أخرى .لذا ستتعني عليهم إعادة فرض القيود في
ً
ً
كل مرة ترتفع فيها معدالت اإلصابة .وهذا النموذج ال يمكن أن يستمر ويستغرق وقتا طويال
جدًا لتحقيق هدف سكان معظمهم ذوو مناعة ،مع انخفاض خطر إصابة الضعفاء بالعدوى

وأش � � � ��ار إل� � ��ى م �ت ��اب �ع ��ة ال �ب �ع �ث ��ة ل �ح �م�ل�ات
التشويه والتحريض املستمرة على مصر
والجالية على وسائل التواصل االجتماعي
وخ��اص��ة ف��ي م��ا يتعلق بتفشي الفيروس
ب�ين املصريني العائدين م��ن مصر مؤخرًا،
مبينا أن فحوص "الصحة" لم ترصد حتى
اآلن إص��اب��ة أح��د م�ن�ه��م .ون�ف��ى ال�ق��ون��ي ما
تردد من أخبار مغلوطة عن تعرض الطلبة
ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ى م �ص��ر ألي ن ��وع م ��ن س��وء
امل�ع��ام�ل��ة ،داع�ي��ًا الجميع إل��ى ت�ح��ري الدقة
وعدم تداول أي معلومات مجهولة املصدر
ال هدف لها سوى إثارة حالة من الشحن.

وزير الصحة الفرنسي:
مضادات االلتهاب تفاقم
حالة المصابين بكورونا
سليمة لبال
ّ
ح� � � ��ذر  وزي� � � ��ر ال � �ص � �ح ��ة ال � �ف ��رن � �س ��ي اول � �ي � �ف � �ي ��ي ف� � �ي � ��ران م��ن
تناول  مضادات االل �ت �ه��اب م �ث��ل اي �ب��وب��روف�ين وال �ك��ورت �ي��زون
وغيرهما ،ذلك أنها عامل يفاقم العدوى لدى املصابني بفيروس
ك��ورون��ا ،وأوص��ى الوزير في تغريدة نشرها في حسابه على
تويتر بتناول الباراسيتامول في حالة االصابة بالحمى .ودعا
فيران املرضى املصابني بكورونا إلى ضرورة إبالغ األطباء إن
كانوا يخضعون لعالج يتضمن مضادات التهاب .ويباع عقار
ايبوبروفني تحت أسماء تجارية عدة مثل أدفيل ونوروفني ،وهو
من عائلة مضادات االلتهاب غير السترويدية وهي أدوية يمكن
ً
أن تفاقم االنتان الذي يعاني منه امل�ص��اب أص�ل�ا م��ع احتمال
اإلص��اب��ة بتعقيدات أخ ��رى ،ول�ه��ذا السبب ال ت�ب��اع ف��ي فرنسا
وف��ق صحيفة لوفيغارو من دون وصفة طبية منذ  15يناير
 2020بعد قرار من  الوكالة الفرنسية ألمن األدوية واملنتجات
الصحية ،واألمر ذات� ��ه ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�أدوي ��ة ال �ت��ي ت�ح�ت��وي على
الباراسيتامول مثل دول�ي�ب��ران وايفيرالغون  وغيرهما ع�لاوة
على األسبرين.

