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ترقب دولي إلعالن حكومة «طالبان» 
وآالف األفغان يتدفقون نحو احلدود البرية

عواصم - وكاالت: انقشع 
الغبــار الــذي خلفتــه القوات 
األميركية املغادرة ألفغانستان 
ودخلــت البــالد عمليــا حقبة 
جديدة حتت حكم حركة طالبان.
وفيما يسود الترقب للبدء 
بتنفيــذ الوعــد الــذي قطعته 
احلركــة بإعــالن حكومتهــا 
اجلديــدة بعــد خــروج آخــر 
جندي غربي، ذكر مســؤولون 
أن طالبان وزعماء أفغان آخرين 
توصلوا إلى «اتفاق في اآلراء» 
حول تشــكيل حكومة جديدة 
ومجلــس وزراء، حتــت قيادة 
الزعيم الروحي األعلى للجماعة 

هبة اهللا أخوند زاده. 
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» 
لألنباء عن بالل كرميي، العضو 
في اللجنــة الثقافية للجماعة 
قوله إن القائد األعلى لطالبان،  
سيكون القائد األعلى ألي مجلس 
للحكم. وأضاف كرميي أن املال 
عبد الغني بارادار نائب زاده، 
من احملتمل أن يتولى مسؤولية 
تسيير العمل اليومي للحكومة.

وفي مقابلة مع هيئة اإلذاعة 
البريطانية «بي.بي.سي»، قال 
نائب رئيس املكتب السياسي 
لطالبان في قطر، شــير محمد 
عباس ستانيكزاي إن اجلماعة 
حتاول تشكيل حكومة حتظى 

بدعم محلي ودولي.
غير أنه أكد أن احلكومة لن 
تشمل شخصيات، كانت تتولى 
مناصب مثل حكام أو جنراالت 
أو مناصــب رئيســية أخرى، 
خالل السنوات الـ ٢٠ املاضية. 
وتابع أنه بدال من ذلك، ستضم 
احلكومــة «وجوها جديدة من 
القبائــل واألقليــات،  جميــع 
انهــم «مســلمون  املعروفــني 

وأتقياء وموهوبون».
وحول مشاركة النساء في 
احلكومة، ذكر ستانيكزاي أنه 

ضمان «ممر آمن» للراغبني في 
اخلروج.

وقــال وزيــر اخلارجيــة 
القطــري الشــيخ محمــد بــن 
عبدالرحمن آل ثاني في مؤمتر 
صحافي في الدوحة أمس «نحث 
طالبان على مسألة حرية التنقل 
وأن يكون هناك ممر آمن خلروج 
وأيضا لدخول الناس إذا رغبوا 
في ذلك». وقد وصلت إلى كابل 
أمس طائرة قطرية تقّل فريقا 
فنيا للمســاعدة في استئناف 

عمليات املالحة باملطار.
وقال مســؤول باكســتاني 
عند معبر تورخام الرئيســي 
مع باكستان الواقع إلى الشرق 
من ممر خيبــر «عدد كبير من 
النــاس ينتظرون فتح البوابة 

على اجلانب األفغاني».
اآلالف  أن  شــهود  وذكــر 
جتمعوا أيضا عند معبر إسالم 

قلعة على احلدود مع إيران.
اخلارجيــة  وأكــد وزيــر 
الفرنسي جان إيف لو دريان إن 

فإن أفغانســتان بحاجة ماسة 
إلى املال، ومن غير املرجح أن 
تتمكن من الوصول سريعا إلى 
األصول التي تبلغ قيمتها حوالي 
١٠ مليارات دوالر والتي يحتفظ 
بها البنك املركزي األفغاني في 
اخلارج. وقد تشــكلت طوابير 
طويلــة أمام البنوك في كابول 
أمس إذ يحاول السكان سحب 

مدخراتهم.
إلــى ذلك، أعلــن املال عامر 
خان متقي، رئيس جلنة االرشاد 
بحركة طالبان، أن املفاوضات 
مع الزعماء القبليني املعارضني 
لطالبــان املتحصنني في إقليم 

بانشير قد فشلت.
وأكد متقي قائال «إن االحتالل 
قــد انتهى، وإن هذا أمر تفتخر 
به أفغانستان كلها، ولكن سكان 
بانشير مازالوا ضد طالبان». 
وقد ذكر سابقا أن مقاتلي احلركة 
يحاصرون االقليم من اجلوانب 
األربعة داعني املقاومة للتفاوض 

على تسوية.

طالبان جتري محادثات مع قطر 
وتركيا بشــأن إدارة املطار في 
العاصمة لكن األمر قد يستغرق 
أياما أو أسابيع لالنتهاء من تلك 
املفاوضات. وقالت واشــنطن 
إنها ستستخدم نفوذها الكبير، 
مبا في ذلك قدرتها على دخول 
األسواق العاملية، للضغط على 
طالبان في إطار سعيها إلخراج 
املتبقني  األميركيني وحلفائهم 
في أفغانســتان بعد انسحاب 
قوات اجليــش األميركي. لكن 
بعض قادة طالبان املنتشني من 
االنتصار والعودة إلى السلطة 

سخروا من الواليات املتحدة.
وقــال أنس حقانــي، الذي 
برز كأحد أبرز قــادة احلركة، 
علــى تويتر «ضاعــت قوتكم، 
ضاع ذهبكم». ونشــر حقاني 
صــورة له وهــو يحمل أغالال 
أمس أثناء جتواله في ســجن 
باغرام، حيث أمضى ســنوات 
في احلبس االنفرادي حترسه 
القوات األميركيــة. ومع ذلك، 

معلومات عن فشل مفاوضات احلركة مع متمردي إقليم بانشير

(رويترز) أفغان ينتظرون في الطابور لسحب اموالهم من البنك في كابول  

ال يعتقد أنه ســيتم تعيني في 
مناصب بارزة، لكن سيضطلعن 
بدور. وقال املتحدث باسم حركة 
طالبان، ذبيح اهللا مجاهد لوكالة 
األنباء األملانية (د.ب.أ) إنه ليس 
هناك أي معلومات محددة بشأن 
توقيت تشــكيل حكومة، لكن 
مصــادر توقعت ان يكون ذلك 
خالل أيام، بحسب ما نقلت قناة 

«اجلزيرة».
وحتى اإلعالن عن احلكومة، 
يستمر تدفق احلشود الساعية 
للفرار من أفغانستان على حدود 
البالد البرية، بعد إغالق مطار 
كابول، فيمــا يبحث املانحون 
األجانب كيفية التصدي ألزمة 

إنسانية تلوح في األفق.
وتتركز اجلهود على ترتيب 
ممرات آمنة عبر احلدود البرية 
مع إيران وباكستان ودول آسيا 
الوسطى. وقد دعت قطر التي 
تســتضيف قادة مــن طالبان 
وتلعب دورا رئيسيا في تسهيل 
عمليات اإلجــالء، احلركة إلى 

هل تنسحب أميركا من العراق وسورية بعد أفغانستان؟!
بيروت: قوبل االنســحاب األميركي من أفغانستان، كقرار 
اســتراتيجي في الدوافع واألسباب وخطأ تكتيكي في طريقة 

التنفيذ، بردود فعل واسعة في العالم برز من بينها:
١ - ردة الفعل األوروبية التي انتقدت بشــدة االنســحاب 
األميركي املهني من أفغانســتان، والذي بدا أشبه بـ«الهروب». 
وساد لدى األوروبيني (خصوصا أملانيا وفرنسا) شعور باإلحباط 
بسبب األداء األميركي الذي وضعهم أمام األمر الواقع، وبسبب 
الفشــل الذريع الذي أصاب األجهزة االستخباراتية األميركية 
وســوء تقديرها لألوضاع في أفغانستان، ومدى قدرة النظام 
السابق على الصمود في وجه «طالبان». وبعدما كان األوروبيون 
استبشروا خيرا بوصول بايدن الى البيت األبيض، وهو الذي 
ســوق لنظرية عودة أميركا إلى الساحة الدولية وإلى التشاور 
والتنسيق مع احللفاء، باتوا اآلن حذرين وقلقني من أن تستنسخ 
واشنطن النهج نفسه واالنسحاب من مناطق أخرى مثل سورية 

والعراق وأفريقيا ووضعهم مرة أخرى أمام أمر واقع جديد.
٢ - ردة الفعل اإليرانية التي هللت لالنسحاب األميركي من 
أفغانستان، وحيث بدا اإليرانيون مزهوين ومرتاحني لهذا التطور 
االستراتيجي الذي قرأوا فيه هزمية ألميركا، واستطرادا، قرأوا 
فيه انتصارا إليران، متوقعني أن تكون اخلطوة التالية االنسحاب 
من العراق وســورية، وهذا ما يصب متاما في استراتيجيتهم 

القائمة على إبعاد الواليات املتحدة عن املنطقة وفي تنفيذ قرارهم 
الذي اتخذوه بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني بإخراج القوات 
األميركية من العراق. وهذا ما باشــروا به فعال عبر وســائل 
سياسية (تصويت البرملان العراقي على سحب القوات األميركية) 
وضغوط أمنية (استهداف القواعد واملصالح األميركية)، ما أدى 
الى عودة أجواء التوتر بني إيران والواليات املتحدة على أرض 
العراق بعد هدوء نسبي ساد في أعقاب وصول بايدن الى البيت 
األبيض. والسؤال: هل تنسحب أميركا فعال من العراق انسحابا 
كامال ومن طرف واحد على غرار انسحابها من أفغانستان؟! أما 
حصر السؤال بالعراق من دون سورية فيعود الى سبب بسيط 
ومهم وهو أن الوجود األميركي في ســورية مرتبط بالوجود 
في العراق، ومن دون الوجود العسكري األميركي في العراق ال 
ميكن أن يكون هناك وجود عسكري أميركي في شرق سورية، 

إذ إن جميع اإلمدادات تأتي من كردستان العراق.
يســتبعد خبراء ومحللون أميركيون انسحابا أميركيا من 
العراق على شاكلة االنسحاب من أفغانستان لألسباب التالية:

١ - اختالف املوقف الداخلي األميركي جلهة أن االنسحاب 
من أفغانستان كان يحظى بغطاء سياسي سبق أن وفره الرئيس 
السابق دونالد ترامب عندما أبرم اتفاقية االنسحاب مع «طالبان»، 
وكان يحظى بتأييد واسع من الكونغرس وأيضا من الرأي العام 

األميركي، في حني أن هناك معارضة داخلية لالنسحاب من العراق، 
خصوصا من جانب اجلمهوريني الذين يذهبون إلى حد اعتبار 
أن التهديد املتزايد في هذين البلدين، مبا في ذلك سلســلة من 
هجمات الطائرات من دون طيار، يعكس الضغط الذي متارسه 
طهران على واشنطن من أجل سحب قواتها من العراق. ويعتبر 
املشــرعون اجلمهوريون أن إنهاء املهمة القتالية فكرة سيئة، 
وأنه ليس الوقت املناسب للواليات املتحدة، أو العراق، للتظاهر 
بأن املهمة املشتركة قد انتهت. وال ميكن التسامح مع استمرار 
هجوم امليليشــيات املدعومة من إيران على األفراد األميركيني 
في العراق. وعلى الرئيس بايدن أن يطرح استراتيجية حقيقية 

لردع هذه الهجمات وإنهائها.
٢ - االختالف في الوضع األمني العسكري بني أفغانستان 
والعراق. في أفغانستان القوات األميركية غير قادرة على احتواء 
قوة «طالبان» وإدارة بايدن كانت أمام خيارين: إما إلغاء اتفاقية 
االنســحاب التي أبرمها ترامب مع «طالبــان»، ما يعني انتهاء 
وقف النار واستئناف القتال وإرسال آالف جديدة من اجلنود 
األميركيني إلى أفغانســتان.. وإما االنسحاب الكامل والتركيز 
على التهديدات الناشــئة من الصني وروســيا. أما في العراق، 
فإن الوضع امليداني ال يحتاج إلــى تصعيد وإمكانات كبيرة. 
فمن جهة ال تواجه القوات األميركية من امليليشــيات العراقية 

املوالية إليران ما كانت تواجهه من خطر وتهديد من قبل حركة 
«طالبان». ومن جهة ثانية، هناك قوى عراقية، كردية وســنية 
وحتى شــيعية، تريد بقاء القوات األميركية، إضافة الى وجود 
اتفاقية بني العــراق والواليات املتحدة موقعة أيام باراك أوباما 

وترعى الوجود األميركي وحتدد إطاره االستراتيجي.
٣ - احلاجة إلى البقاء في سورية، وحتديدا في شرق سورية 
(احلسكة والقامشلي وفي مناطق حدودية محاذية للعراق كقاعدة 
التنف). وهذه احلاجة يحكمها سببان أساسيان: مراعاة مصلحة 
وأمن إســرائيل القلقة من الوجود اإليراني في ســورية وفي 
متدده شــرقا وجنوبا/ منع إيران وروسيا من السيطرة على 
شرق سورية، حيث األكراد احللفاء والثروات الطبيعية. وهذا 
هدف جيو استراتيجي، إذا تخلت عنه أميركا فإنها متنح مكسبا 

استراتيجيا إليران وروسيا.
٤ - بعث رســالة إلى احللفاء فــي املنطقة وفي أوروبا بأن 
أميركا مســتمرة في حربها على اإلرهــاب، وخصوصا ضد 
«داعش» والتنظيمــات املتطرفة األخرى التي مازال لها وجود 
في العراق وسورية. ورســالة التطمني هذه مهمة اآلن لتبديد 
املخاوف التي سادت بعد االنسحاب من أفغانستان من صعود 
جديد للجماعات اإلرهابية، وتبديد االنطباع الناشئ بأن إدارة 

بايدن تتجاهل اإلرهاب.

خبراء يستبعدون الختالف موقف الداخل األميركي حيال البلدين وضرورة تبديد مخاوف الشركاء األوروبيني

االنسحاب كما عرفناه وعايشناه هو إجراء 
تخــرج به دولة من اتفاق هي طرف فيه متى 

كان خروجها جائزا!
كلنا شاهدنا من خالل احملطات الفضائية 
وأجهزة التلفاز كيف كان االنسحاب األميركي 
السريع وسيطرة طالبان على العاصمة كابول 
واملدن األفغانية األخــرى، وما نتج عن هذا 
االنسحاب املتفق عليه رمبا في احملادثات التي 

جرت في الدوحة!
واضح قصد الطرفني في ترك األمور كما 
رأيناها حتى تأتي طالبان وحتاول جاهدة ملء 
الفراغ اإلداري والسياسي والفني واللوجيستي 
كبديل عن حكومة أفغانستان املهزومة برئاسة 
الرئيس أشرف غني، والذي كان مرشحا في 
االنتخابات الرئاســية لعام ٢٠٠٩ وحل رابعا 
بعد حامد كرزاي وعبداهللا عبداهللا ورمضان 
بشر دوست، وقد شغل سابقا منصب وزير 
املالية وكذلك رئيسا جلامعة كابول وكان من 
املفترض من ميلك كل هذه اخلبرات والتجارب 
أال يترك شعبه ويهرب بسيارات اجليب احململة 
(بالورق نوت) إلى دولة مجاورة تاركا كل من 
عملوا معه طيلة السنوات العشرين املاضية 

في مهب الريح!
إن حكومة أفغانستان املهزومة وحلفاءها 
مسؤولون عن كل هذه الفوضى التي شاهدناها 
في مناظر إنسانية يندى لها جبني اإلنسانية، 
أُناس يتشبثون بالطائرة ويعلمون أن مصيرهم 
املوت، ولكنهم يعتبرونه أفضل حاال لهم من 
البقاء في أفغانســتان في هذه املرحلة التي 
تتحول فيها أفغانستان من كل الشتات إلى دولة 
(مدنية طالبانية) والى حزب سياسي مسيطر 
على كل األوضاع بدعم قبائل البشــتون في 

أفغانستان وبيشاور احلدودية!
إن األخطر من االنســحاب األميركي هو 
ما مت من إجالء لكل القــوى الوطنية املدربة 
واملؤهلة التي بنيت خالل ٢٠ عاما من فنيني 

ومهندسني وأطباء وأساتذة 
تعليم جامعي وتخصصات 
كانت متــلء أجهزة الدولة 
والبنوك  واملستشــفيات 
إلى  واجلامعــات إضافــة 
طبقة رجال األعمال والتجار 
واملقاولني وكــم هائل من 
اإلعالميــني املتخصصني 
وعقــول كثيــرة في كل 
املجاالت وكفاءات نادرة في 
معرفة اللغات وإدارة الدولة 
ووصل األمر حتى إلى إجالء 
الالعبني الرياضيني األفغان 

رجاال ونساء!
شاهدت أنا وغيري من اإلعالميني رقاع 
الدعوة التي وجهتها طالبان إلى كل املسؤولني 
والعاملني معهم بضرورة العودة إلى مواقعهم 

مذيلة بعبارة: «ال تفزعوا نحتاج خبرتكم»!
الناظــر إلى املشــهد األفغانــي يرى أن 
مئات اآلالف يرغبون في مغادرة أفغانستان 
ويسابقون الوقت قبل انتهاء عمليات اإلجالء 
التي تتم عبر جســور جوية من مطار كابول 

بإشراف أميركي طالباني!
من املتوقع أن تســعى طالبان لتشــكيل 
(حكومة جامعة من األطياف األفغانية والعدد 

األكبر منها سيكون للبشتون)!
ومع األيام واألســابيع والشهور القادمة 
ســنعرف معنى التقهقر والتراجع وسيفهم 

العالم لم كان االنسحاب األميركي!

٭ ومضة: من يتابع اإلعــالم األميركي يجد 
أن وســائل اإلعالم األميركية حتاول تغيير 
صورة النمط األفغاني الطالباني بعد عقدين 
من الزمان على ســقوطهم األول عام ٢٠٠١ 

وعودتهم للحكم عام ٢٠٢١!
طالبان اليوم ليســت من هدمت التماثيل 

واملعابد البوذية أو حاربت املرأة!
اليوم طالبان حتاول أن تزيح من املشهد كل 
طرف ألنها مرتبطة مبعاهدات دولية أجريت 
عبر الوســيط القطري في العاصمة الدوحة، 
وســتكون هناك قوانني جديدة عبر (طالبان 

غير املؤذية).

اليوم طالبان تعلن عبر تصريحات ووعود 
مــن كبار قادة الطالبان أنه ال عودة لإلرهاب 
داخل أفغانستان ووعدت أيضا باحترام حقوق 
املرأة وفق الشريعة اإلسالمية وستسعى جاهدة 
لتشكيل حكومة تبعد عن كل أشكال االنتقام 
وشــعارها العفو وتأمل األمن واالســتقرار 

والسالم ألفغانستان اجلديدة.
الكــرمي: لنتذكر أن  القــارئ  عزيــزي 
الدميوقراطية تقول فيها ما شئت وتفعل ما 

تؤمر بها.. أليس  كذلك؟

٭ آخر الكالم: هناك وعود أكيدة بأن احلركة لن 
متكن أحدا من استخدام أراضي أفغانستان 

ضد أحد!
واضح أن كل القــادة يؤكدون على أمر 
قضية اإلصرار علــى تنفيذ الوعود وإحكام 
التصرفات وأال يكــون لإلرهاب موطئ قدم 

في كل أرجاء أفغانستان!
يريدون اليوم أن تبحر سفينة أفغانستان 
في هذه الظروف والعواصف، فهل تغرق بتمرد 

من عليها؟

٭ زبدة احلچي: إلى كل قارئ لهذا املقال أينما 
كان لتعلم أن حالــة (الرعب) التي رأيتها في 
أجهزة التلفاز عبر احملطات الفضائية والتلفازية 
جعلت آالف األفغان ودفعتهم إلى سلك طريق 
السفر للخارج أمال في وجود فرصة للنجاة من 
جحيم سقوط البالد مجددا بقبضة الطالبان، 
وقد هالنا منظر آالف األسر واألفراد وهم في 
حالة ذعر وهم في طوابير ينتظرون باأليام 
وسط حر شديد وقلة غذاء ودواء الستكمال 
طلبات السفر على أي طيران يقبل ترحيلهم، 
واضح خوفهم من الطالبان ويدفعون ما يحملون 
من نقود لضمان سفرهم إلى اخلارج ألنهم 
باألساس في حالة خوف من الفوضى والتصفية 
بعد اكتمال االنسحاب األميركي والذي انتهى 
يوم ٣١ أغسطس املنصرم!
باألمس قــرأت كتاب 
عبدالسالم ضعيف الوزير 
السابق لطالبان وسفيرها 
الذي قضى  باكستان  لدى 
أربع ســنوات في معتقل 
الكتاب  غوانتانامو، اســم 
«حياتي مع طالبان» وأعتقد 
أن من الضرورة قراءته اآلن 
حتى تعرف تفكير طالبان 
وأيضــا تركيبــة املجتمع 

األفغاني القروي!
الســؤال: هل سيشهد 

العالم طالبان جديدة؟
ما مصير كل هؤالء اآلالف الذين مت ترحيلهم 

إلى جهات مختلفة؟
وما مصير من تبقى منهم في مطار كابول؟ 

وبعضهم يتوسل «انهم سيقتلوننا»!
الســابقة  انهيــار احلكومــة األفغانية 
واالنسحاب األميركي وسيطرة الطالبان جتعل 
العالم كله يرقب الطالبان وهل ستفي بعهودها 
التي قطعتها على نفسها في الدوحة؟ أم تفاجئ 

الطالب انالعالم بأن لها أنيابا!
احلكومة األفغانية املرتقبة ســتجيب عن 
كل هذه األسئلة ألن طالبان اليوم أكثر نضجا 
من الناحية السياســية واألكيد  أنها راقبت 
واستفادت من جتارب إيران وكوريا الشمالية 
والروهنيجا، فهل نرى أفغانستان جديدة في 
حكومة مدنية ورئيس منتخب ودستور، وتبقى 

انسحابات اجليوش لغزاً!

٭ مشاركة عزاء ومواساة
نعزي أسرة الدبوس الكرمية بوفاة فقيدتهم 
املغفور لها بإذن اهللا تعالــى العمة مضاوي 
العبداهللا اجلاســم الدبوس، طيب اهللا ثراها 
ومثواها ووّسع مدخلها وأكرم نزلها وجعل 
قبرهــا روضة من رياض اجلنة، وأســكنها 

الفردوس األعلى من اجلنة.
تغمد اهللا الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها 
فســيح جناته وألهم أهلهــا وذويها الصبر 

والسلوان و(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
في أمان اهللا..

ومضات

األخطر من
 «االنسحاب األميركي»

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«الصحة العاملية» تراقب املتحّورة «مو» من «كورونا»
و٤٫٤ ماليني إصابة عامليًا خالل أسبوع

عواصم ـ وكاالت: أعلنت 
منظمة الصحة العاملية أنها 
تراقب نسخة متحورة جديدة 
من ڤيروس كورونا اســمها 
«مو» رصــدت للمرة األولى 

في كولومبيا في يناير.
فــي  املنظمــة،  وقالــت 
نشرتها الوبائية األسبوعية 
حول تطــور اجلائحــة، ان 
النسخة املتحورة «بي.١٫٦٢١» 
ـ بحسب تسميتها العلمية ـ 
مت تصنيفها في الوقت الراهن 

«متحورة يجب مراقبتها».
وأوضحــت أن لدى هذه 
املتحورة طفــرات ميكن أن 
تنطــوي على خطر «هروب 
مناعي» (مقاومة للقاحات)، 
الــذي يجعــل مــن  األمــر 
الضــروري إجــراء مزيــد 
من الدراســات عليهــا لفهم 

خصائصها بشكل أفضل.
ورصدت املتحورة «مو» 
للمرة األولــى في كولومبيا 
في ينايــر. ومنذ ذلك احلني 
مت اإلبالغ عن إصابات بها في 
عدد من دول أميركا الالتينية 

وأوروبا.

إلــى ذلك، قالــت املنظمة 
في تقريرها األسبوعي حول 
اإلصابات بڤيروس كورونا ان 
عدد احلاالت التي مت تسجيلها 
في األسبوع املاضي (٢٣ـ  ٢٩ 
أغسطس) بلغ أقل قليال من 
٤٫٤ ماليني حالة إصابة عامليا.
املنظمــة أن  وأوضحــت 

األبيض املتوسط، وذلك في 
احلاالت اجلديدة، باستثناء 
منطقة غرب احمليط الهادئ 
التي ســجلت زيادة بنسبة 
٧٪ مقارنة باألسبوع السابق.
في غضــون ذلك، حذرت 
دراســة أجراهــا باحثــون 
صينيون من خطــر انتقال 
ڤيروس «كورونا» بني مبنيني 
متقاربني عبر الهواء اجلوي.
الباحثــون من  وأجــرى 
املركــز الصيني للســيطرة 
علــى األمــراض والوقايــة 
منهــا ـ وفقا لوكالــة األنباء 
الصينيــة ـ التحقيــق بناء 
علــى حالــة منتقلــة محليا 
مت اإلبالغ عنها في مايو في 
مقاطعة قواجندوجن جنوبي 
الصني، موضحني أن احلالة 
الدالليــة «أول حالة محلية 
مت حتديدها» وحالة اتصال 
وثيق «مت تشخيصها الحقا 
على أنها حالة وافدة» كانتا 
مبنيــني  فــي  موجودتــني 
مختلفني في مستشــفى في 
قواجنتشو في الوقت نفسه 

قبل التشخيص.

هذا العدد مماثل لألســبوع 
الســابق، بعد أن كان قد زاد 
ملدة شهرين تقريبا، وأشار 
التقرير إلى أن جميع املناطق 
أبلغت إما عن انخفاض مثل 
افريقيا واالميركيتني أو اجتاه 
مماثــل مثل أوروبا وجنوب 
شــرق آسيا وشــرق البحر 

قياس درجة حرارة الطالب مع بداية فتح املدارس في الهند  (أ.ف.پ)

وأضافــت املنظمــة أنــه 
«على الرغم من أن االنتشار 
العاملــي للمتحــورة «مــو» 
بني احلاالت املتسلســلة قد 
انخفض ويقل حاليا عن ٠٫١٪، 
إال أن انتشارها في كولومبيا 
(٣٩٪) واإلكوادور (١٣٪) يزيد 

باطراد».


