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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

مع احتدام جائحة ڤيروس كورونا 
املستجد في جميع أنحاء العالم، يجب 
أال ندع رغبتنا في احلصول على أرقام 
واضحــة تعمينــا عن مخاطــر قراءة 
إحصاءات الصحة العامة وخاصة من 
قبل غير املختصني. من املفهوم أن أفراد 
املجتمــع يريدون شــيئا لفهم التقدم 
املثير لڤيروس كورونا املســتجد في 
جميع أنحاء العالم. تساعد األرقام على 
حتديد االختالفات بني الدول وتعطي 
شــعورا بأنه ميكننا فهــم ما يحدث. 
لألسف، األمور ليست بهذه البساطة. 
ال يجب مقارنة أرقام الدول مباشــرة 
حيث تلك العملية قد تساهم في تضليل 
الرأي العام ووصــف صورة مغايرة 
للوضع الراهن. كمــا هو معلوم يتم 
عرض خرائط وإحصائيات عديدة على 
اإلنترنــت من جهات مختلفة لوصف 
تطورات ڤيروس كورونا املستجد لدول 
العالم املختلفــة، ولكن ماذا لو كانت 
هذه األرقام ال ترسم الصورة الكاملة؟

بالنســبة إلــى األشــخاص الذين 
يقارنون البيانات ويحاولون حتديد 
الكيفية التي تتصدى الدول املختلفة 
بهــا لهذا الوبــاء، يحــذر اخلبراء من 
خطورة هذه املقارنات، فالدول لديها 
معايير إبالغ مختلفة، ونهج مختلف 
لالختبــارات وتتبع احلــاالت، كذلك 
هناك فروقات كثيرة في السياســات 
الصحيــة. كل ذلــك يجعــل مثل هذه 
املقارنات مضللة بشكل خطير وخاصة 
مع االفتقار إلى املقارنات املتشــابهة 
مع الدول املتماثلة، فإننا جنازف في 
صنع اســتنتاجات خاطئــة من دولة 
إلى أخرى. هناك العديد من املتغيرات 
التــي تؤثر على ذلك، ولكن فيما يلي 
بعض املتغيرات التي توضح املشكلة 

في عمل املقارنات بني الدول:
أحد هذه املتغيرات اختالف الوصول 
إلــى االختبــارات. متتلــك الكثير من 
الــدول الفقيرة أعــدادا منخفضة جدا 
من احلاالت املصابة بڤيروس كورونا 
املستجد ألنها ببساطة ال تخضع ألي 
اختبــارات. ولكــن بغــض النظر عن 
السياســات التي حتدد من الذي يتم 
اختباره، فإن نظام الرعاية الصحية 
في الدولة يحدد أيضا ما إذا كان قادرا 
أو راغبا في ذلك. أعطت اململكة املتحدة 
األولوية الختبار العاملني في اخلطوط 
األمامية واألشخاص الذين يعانون من 
األعراض الشديد لدرجة أنهم بحاجة 
إلى دخول املستشفى بشكل عام. إذا لم 
تختبر األشخاص، فلن تظهر أرقامهم 
في السجالت الوطنية والعكس صحيح 
كلما زادت االختبارات التي يتم إجراؤها 
للڤيــروس، كلما زاد معــدل اإلصابة 
بالڤيروس. بشــكل عام في كل الدول 
عدد احلــاالت الفعلي أعلــى من عدد 

احلاالت املؤكدة املسجلة. 

من هذه املتغيرات الكثافة السكانية، 
حيث تعتبر الكثافة الســكانية عامال 
مؤثرا على انتشار املرض وهي مختلفة 
من دولة إلى أخرى. فعلى سبيل املثال 
الكثافة السكانية لنيوزيلندا ١٨ شخصا 
لكل كم مربع بينما الكثافة السكانية 
إلجنلترا ٤٣٠ شــخصا لكل كم مربع، 
أما في الكويت فتصل الكثافة السكانية 
إلى ٢٣٢ شخصا لكل كم مربع. بل ان 
الدول بدأت تتعامل مع املناطق بشكل 
مختلف متخذة أحد االعتبارات في ذلك 

الكثافة السكانية. 
من هذه املتغيرات أيضا التركيبة 
السكانية فبعض البلدان لديها املزيد 
من األمراض املزمنة مثل مرض السكري 
وارتفاع ضغط الدم والســمنة. بينما 
ينتشر سوء التغذية واألمراض املعدية 
في بلــدان أخرى. كل بلد يختلف عن 
اآلخر في الهرم السكاني أيضا فيوجد 
في إيطاليا عدد كبير نسبيا من كبار 
السن يتعدى ٢٢٪، وقد مت إلقاء اللوم 
على هذه احلقيقة بأنها أحد األسباب 
بارتفاع معــدل الوفيات، أما في دول 

أخرى فتقل النسبة عن ٥٪.
من األســباب كذلك التــي جتعلك 
تخشــى من البيانات هو أنه ليســت 
كل احلكومــات لديها درجة عالية من 
الشفافية. بعض القادة يفضلون إبقاء 
األرقام منخفضة ألن العدد الكبير من 
احلــاالت املؤكدة أو الوفيات جتعلهم 
يبدون سيئني. تختلف طريقة تسجيل 
الوفيــات اختالفا كبيــرا بني البلدان. 
العديــد مــن الوفيات تكــون في دور 
الرعايــة أو فــي منــازل األشــخاص، 
وبالتالي لن يتم تســجيلها في الرقم 
اليومي للوفيات والذي قد يشمل فقط 
أولئك الذين ميوتون في املستشفيات 
(كان هذا هو احلال في إجنلترا، حتى 

أواخر أبريل).
يأمل العلماء أن يســاعد االختبار 
الواســع النطاق لألجســام املضادة، 
الذي بدأ يكــون متاحا على األقل في 
بعض البلدان والذي يبني الشــخص 
الذي أصيب باملرض في املاضي على 
رسم صورة أكثر دقة للوباء. صحيح 
أنــه من دون البيانــات ال ميكننا فهم 
الوباء، ولكن فقط استنادا إلى البيانات 
اجليدة ميكننا أن نعرف كيف ينتشر 
املرض، وما هو تأثير الوباء على حياة 
الناس في جميع أنحاء العالم. ولكن 
يجــب الوضع بعني االعتبار أن حتى 
أفضل البيانات املتاحة حول جائحة 
ڤيــروس كورونا املســتجد يشــوبها 
الكثيــر من النقص والثغــرات، لذلك 
في حــني أننا قد نكــون قادرين على 
استخالص بعض االستنتاجات حول 
نتائج الدول لڤيروس كورونا املستجد، 
يجــب علينا توخي احلذر عند إجراء 

املقارنات املباشرة.
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ملاذا ميكن أن تكون مقارنة إحصاءات 
ڤيروس كورونا املستجد في بلدان 

العالم املختلفة مضللة بل وخطيرة؟

٧٦٢ إصابة جديدة بـ «كوفيد - ١٩» وتسجيل حالتي وفاة
حنان عبداملعبود 

أعلنت وزارة الصحة عن 
تســجيل ٧٦٢ إصابــة جديدة 
بڤيــروس كورونا املســتجد 
(كوفيــد- ١٩) خــالل الـــ٢٤ 
ســاعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البالد إلــى ٥٢٠٠٧ حاالت 
فيما مت تســجيل حالتي وفاة 
إثر اصابتها باملرض ليصبح 
مجموع حاالت الوفاة املسجلة 

حتى امس ٣٧٩ حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
الوزارة د.عبداهللا الســند إن 
من بني احلاالت السابقة التي 
ثبتت إصابتها حاالت مخالطة 
حلاالت تأكدت إصابتها وأخرى 
قيد البحث عن مصدر العدوى 

وفحص املخالطني لها.
وأوضح الســند أن حاالت 
االصابة الـ ٧٦٢ تضمنت ٥٠١ 
حالة ملواطنني كويتيني بنسبة 
بلغت ٦٥٫٧٥٪ و٢٦١ حالة لغير 
الكويتيــني بنســبة ٣٤٫٢٥٪. 
وأضاف أن عدد املصابني حسب 
املناطــق الصحيــة بلغ (٢٨٥ 
مبنطقة االحمــدي الصحية) 
اجلهــراء  مبنطقــة  و(١٧١ 
الصحيــة) و(١٣٢ مبنطقــة 

عــدد  أن  الســند  وبــني 
املســحات التــي مت اجراؤهــا 
خالل الـ٢٤ ساعة املاضية بلغ 
٤٣٤٤، مشيرا إلى أن مجموع 
الفحوصات بلغ ٤١٧٨٧٤ فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت 
أمس عــن شــفاء ٥٩٣ إصابة 
خــالل الـــ٢٤ ســاعة املاضية 
ليبلــغ مجمــوع عــدد حاالت 

الشفاء ٤٢٫١٠٨ حالة.

الفحيحيــل) و(٢٣  مبنطقــة 
مبنطقة العارضية).

ولفت إلى أن عدد املصابني 
الذين مازالوا يتلقون الرعاية 
الطبية في العناية املركزة بلغ 
١٦١ حالــة فيما بلــغ املجموع 
الكلــي للحــاالت التي مازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

٩٥٢٠ حالة.
وأفاد بأن مجموع من أنهى 

فترة احلجر الصحي املؤسسي 
الـ٢٤ ســاعة  اإللزامــي خالل 
املاضية بلغ ٤٤ شــخصا بعد 
القيــام باإلجــراءات الوقائية 
والتأكد من خلو العينات من 
الڤيروس على أن يســتكملوا 
مــدة ال تقل عــن ١٤ يوما في 
احلجر الصحي املنزلي اإللزامي 
اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز 

احلجر املؤسسي.

الفروانيــة الصحيــة) و(١٠٥ 
مبنطقة حولي الصحية) و(٦٩ 
مبنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى املناطق السكنية 
من حيــث تســجيل اإلصابة 
بالڤيــروس، ذكــر أنها جاءت 
بواقع (٤٦ مبنطقة الصباحية) 
العلي)  و(٣٥ مبنطقة جابــر 
و(٣٣ مبنطقة سعد العبداهللا) 
و(٣١ مبنطقة العيون) و(٢٣ 

«الصباحية» أعلى املناطق إصابة بـ ٤٦ و«العارضية» أقلها بـ ٢٣ حالة

«النجاة»: خططنا لتوزيع ٣٠٠٠ أضحية في ١٩ دولة
النجاة  تســتقبل جمعية 
تبرعــات  اخليريــة حاليــا 
احملســنني لتنفيــذ مشــروع 
األضاحي لهذا العــام ١٤٤١هـ 
حيــث تطمــح اجلمعيــة الى 
توزيع ٣٠٠٠ أضحية من الغنم 
واملاعز واألبقار داخل الكويت 
وفي ١٩ دولة عربية وإسالمية 
وأوروبيــة وإيصــال حلــوم 
األضاحي للمستفيدين األشد 
احتياجــا. وأكد رئيس قطاع 
البرامج واملشــاريع بجمعية 
النجــاة اخليريــة احملامــي 
عبــداهللا الشــهاب ان جائحة 
كورونا تســببت فــي زيادة 
معدل الفقر حول العالم بشكل 
ملحوظ، مما بدوره يحتم علينا 
خالل هذا املشــروع املوسمي 
مضاعفــة اجلهــود مــن أجل 
إسعاد هؤالء البسطاء في هذه 

األكبر من حلوم األضاحي، الفتا 
أن اجلمعية في األعوام املاضية 
كانت تقوم بتســيير الوفود 
اخلارجية مــن أبناء الكويت 
لإلشراف على ذبح األضاحي 
وإيصال املساعدات للمستحقني 
بشــكل مباشر، ولكن في ظل 
الظروف االستثنائية احلالية 
ستقوم اجلمعية بالتواصل مع 
اجلمعيــات اخلارجية وعمل 
التقاريــر املرئيــة واملصورة 
التــي تعكس حجم شــريحة 
الكبيــرة مــن  املســتفيدين 
املشــروع، ونقــوم بتوثيقها 
ونشــرها مبنصات التواصل 
االجتماعي. للتبرع من خالل 
زيارة حسابات اجلمعية عبر 
حســاب alnajatorg@ أو من 
خــالل االتصــال علــى مركز 

االتصال ١٨٠٠٠٨٢.

قيمة األضاحي تتفاوت تبعا 
لطبيعة الدول حيث تبدأ من 
٢٢ دينارا لألغنام و٢٨ دينارا 
للماعــز و٧٠ دينــارا لألبقار، 
مؤكدا أنه أجاز العلماء اشتراك 
أكثر من شخص في ذبح بقرة، 
شرط أن يكون سن األضحية 
سنتني فأكثر، أما الغنم فعن 
أهل البيت فقــط. وفي داخل 
الكويت أسعار األضاحي لهذا 
العــام األضحيــة العربــي بـ 
١٠٠ دينار واألســترالي بـ ٧٠ 

واملهجن بـ ٨٥ دينارا.
الشــهاب: ننفذ  وأضــاف 
مشــروع األضاحــي داخــل 
الكويت وفي أكثر من ١٩ دولة 
حول العالم، ونقوم بالتنسيق 
مع وزارة الشؤون واخلارجية، 
ألبانيــا  الــدول  ومــن هــذه 
وكوسوڤا وكمبوديا واليمن 

وبنغالديش والفلبني وتشاد 
وإندونيسيا وتركيا وسيالن 
واجلبــل  والهنــد  واألردن 
األســود والنيجر والصومال 
وموريتانيا ولنــدن وغيرها 

من الدول األخرى.
وأوضح الشهاب أن النجاة 
اخليرية حترص على توزيع 
حلــوم األضاحــي لالجئــني 
السوريني في دول اللجوء وفي 
املناطق األمنة داخل سورية، 
الروهينغا  وكذلــك مســلمو 
الالجئــون فــي بنغالديــش 
والذيــن يعيشــون ظروفــا 
إنسانية غاية في الصعوبة، 
وأهل احلاجة الذين ال يتذوقون 
طعــم اللحوم إال فــي األعياد 
واملناسبات، واأليتام واألسر 
املتعففة وذلك لقلة ذات اليد، 
فهؤالء هم أصحاب النصيب 

الشهاب أشار إلى أن التبرع لألضاحي يبدأ من ٢٢ ديناراً لألغنام و٧٠ لألبقار

عبداهللا الشهاب

املباركة. وكذلك إحياء  األيام 
شعيرة أبينا إبراهيم ومكافحة 
أمراض سوء التغذية وإدخال 
الفسحة والسرور على عشرات 
اآلالف من املستفيدين الذين 
يأكلون اللحم طوال العام بعدد 
أصابع اليد الواحدة، مبينا أن 

«نسائية التعريف باإلسالم» نظمت ٣٤٩ محاضرة في يونيو
ضمن جهود جلنة التعريف 
باإلســالم في رعايــة وتعليم 
املهتديــن واملهتديــات اجلدد 
كشفت اللجنة عن إقامة ٣٤٩ 
محاضرة متنوعــة، وتوزيع 
٦٥٩ حقيبة دعوية الكترونية، 
وإشهار إسالم ٦٤ مهتدية خالل 

شهر يونيو.
إدارة  وصرحــت مديــرة 
النســائية جنــاة  الشــؤون 
الطويــل بــأن أزمــة ڤيروس 
كورونا لم متنــع اللجنة من 
القيــام بدورها في دعوة غير 
املســلمني إلى التعــرف على 
اإلسالم، واستمرت في تنفيذ 
الوســائل  كل أعمالهــا عبــر 

التكنولوجية احلديثة.
وفيمــا يتعلــق بإجنازات 
شــهر يونيو قالــت الطويل: 
حققت اإلدارة النسائية للجنة 

ونظمنا ١٥٧ حلقــة قرآن عن 
بعد استفاد منها ٧١٦ مهتدية، 
وتواصلنــا مــع ٣٠٦٢ مــن 

املهتديات اجلدد.
وحول أهم نتائج األنشطة 
الدعوية خالل شــهر يونيو، 
أعلنت الطويل إشــهار إسالم 

فراغهم بأنشطة مفيدة.
ودعت الطويل من يرغب في 
التواصل مع القسم النسائي 
للجنة التعريف باإلسالم، إلى 
االتصال على اخلط الســاخن 
اخلــاص ٦٥٥٣٣٣١٤، أو مــن 
خالل حساب @ipcwomen على 

مواقع التواصل االجتماعي.
وختمت الطويل تصريحها 
بشكر أهل اخلير من املتبرعني 
واملتبرعات الذين ساهموا بدعم 
كل أنشطة اللجنة، وكانوا سببا 
بعد اهللا تعالى في حتقيق كل 
هــذه اإلجنــازات، كما وجهت 
الشــكر إلــى دعــاة وموظفي 
اللجنة على جهودهم الكبيرة 
خاصــة خالل أزمــة ڤيروس 
كورونا، وعلى تطويرهم عملهم 
بشكل سريع ملواكبة الظروف 

احلالية.

٦٤ مهتدية، وأكدت أن اللجنة 
كعادتهــا ســتقوم بتعليمهن 
اإلســالم وأحكامــه من خالل 
مشروع «علمني اإلسالم» الذي 
يشتمل على العديد من الدورات 

الشرعية املختلفة.
اللجنــة  واصلــت  كمــا 
تعريف غير املسلمني باإلسالم 
وتصحيح الصورة الســلبية 
البعــض عنــه،  لــدى  التــي 
وتواصلــت مــع ٤٧١ من غير 
املســلمات وعرفتهــن بــآداب 

وأخالق اإلسالم.
وأكــدت الطويــل اهتمــام 
اللجنة باألطفال والنشء، حيث 
نظمت لهم ٨٠ حلقة قرآن عبر 
االنترنت. وتهدف اللجنة من 
خالل هذه احللقات إلى استثمار 
فترة توقف الدراسة في حتفيظ 
األطفــال القرآن ومــلء وقت 

اللجنة واصلت الدعوة عبر وسائل التكنولوجيا احلديثة  ووزعت ٦٥٩ حقيبة دعوية إلكترونية

اشهار إسالم عن بعد

التعريف باإلســالم مجموعة 
من اإلجنازات منها تقدمي ٣٤٩ 
محاضــرة توعويــة ودعوية 
اســتفادت منها ٦٨١٢ مهتدية 

ودارسة.
وأضافــت: قمنــا بتوزيع 
٦٥٩ حقيبة دعوية إلكترونية، 

«الرحمة العاملية» تطلق مشروع «أضحيتك أجر وفرحة»
الرحمة  أطلقــت جمعيــة 
العاملية حملة األضاحي للعام 
الهجــري ١٤٤١هـــ التي جاءت 
حتت شــعار «أضحيتك أجر 
وفرحة» وذلك عبــر موقعها 
اإللكتروني وفروعها املنتشرة 
فــي الكويت، والتي ســتكون 
أيضــا مبنزلة إغاثــة للكثير 
من األســر التي تضررت من 
ڤيــروس كورونا.وقال األمني 
املساعد لشؤون القطاعات في 
جمعية الرحمــة العاملية فهد 
الشامري أن «الرحمة العاملية» 
تســعى إلى إيصال األضاحي 
إلى احملتاجني في عدد من دول 
العالــم موزعة على قطاعاتها 
األربعة، آسيا وأفريقيا وأوروبا 
العربــي، ويوفــر  والقطــاع 
مشروع األضاحي للمتبرعني 
واحملســنني فرصــة إيصــال 

إال في أوقات نادرة، ومنها يوم 
العيد، بسبب عدم متكنها من 

توفير القيمة الالزمة لذلك.
وبــني الشــامري أن حملة 
األضاحــي مــن أهــم البرامج 
السنوية التي تنفذها جمعية 
الرحمــة العامليــة نيابــة عن 
املضحني طبقا ألحكام الشريعة 
اإلســالمية بوصفها شــعيرة 
إسالمية ثابتة بالكتاب والسنة 
واإلجماع، وحث عليها ديننا 
اإلسالمي احلنيف ورغب في 
القيــام بها، وشــرع لها وقتا 
محــددا ووضــع لها شــروطا 
وأحكامــا خاصــة، مبينــا أن 
املشــروع يهدف إلى مساعدة 
املسلمني في الدول ذات األقليات 
املســلمة على تطبيق شعائر 
اإلســالم وربطهم باملناسبات 
والشعائر اإلسالمية السنوية.

فهد الشامري

أضاحيهم إلى احملتاجني، من 
أجل إحياء لسنة أبينا إبراهيم 
عليه السالم وإدخال السرور 
والغبطة عليهم مبناسبة عيد 
األضحى املبارك، حيث إن ثمة 
ماليني األسر املسلمة احملتاجة 
حول العالم ال تتذوق اللحوم 

«عافية ٢» تبدأ في النصف الثاني من يوليو
حنان عبداملعبود

أصدرت مجموعة اخلليج للتأمني واملسؤولة عن التأمني 
الصحي للمواطنني إشعارا بخصوص وثيقة التأمني الصحي 
للمواطنني املتعاقدين (عافية ٢) عن بدء السنة الثانية لوثيقة 

التأمني «عافية ٢» منتصف الشهر اجلاري.
وجاء في االشعار أن السنة التأمينية الثانية واخلاصة 
بوثيقــة التأمني الصحي للمواطنني املتعاقدين (عافية ٢) 

ستبدأ بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢٠. 
على ان تخضع السنة التأمينية الثانية لنفس شروط 

وأحكام السنة األولى.

«الصحة»: مسحة إجبارية للمرضى
قبل دخول األجنحة باألقسام الطبية

حنان عبداملعبود

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة حددت 
آلية عمل جديدة لدخول املرضى أجنحة األقسام الطبية في 
مختلف املستشــفيات. وقالت املصادر إن اآللية تتمثل في 
إجراء املســحة اخلاصة بڤيروس كورونا جلميع املرضى 
الذين يتم عمل إجراءات دخولهم إلى املستشفى للتأكد من 
مدى ســالمتهم من اإلصابة بالڤيروس. ولفتت إلى أنه في 
حال ظهور نتائج املسحة بعد ٤٨ ساعة إيجابية سيتم حتويل 
املريض الى األجنحة اخلاصة مبرضى كورونا، أما إذا كانت 
سلبية فســيتم متابعة الوضع الصحي للمريض في نفس 
اجلناح سواء كان باطنية أو جراحة أو غيرهما من األقسام.


