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عربية وعاملية اجلمعة ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠

«كوڤيد - ١٩» يهاجم الدميوقراطيني.. و«تويتر» و«فيسبوك» في قلب املعمعة
عواصــم ـ وكاالت: في حملة ال تشــبه أي حملة 
انتخابية رئاسية اميركية سابقة، ميكن ان تتحول 
املناظرة الرئاسية التقليدية إلى لقاءين تلفزيونيني 
على محطتني متنافســتني وفي واليتني مختلفتني. 
فالرئيــس األميركي دونالد ترامــب كان على موعد 
مع أســئلة الناخبني على محطة «ان بي ســي» من 
واليــة فلوريدا، فيما ضرب منافســه الدميوقراطي 
دو بايدن موعدا آخر من والية بنســلڤانيا، مسقط 
رأســه، على شبكة «أيه بي سي» املنافسة، وعرض 

اللقاءان التلفزيونيان في ذروة أوقات املشاهدة.
واعتبر ديفيد كانون استاذ العلوم السياسية 
في جامعة ويسكونسن، وهي والية حاسمة أيضا، 
أن ترامب بســبب تخلفه في اســتطالعات الرأي 
«بحاجــة الــى تغيير زخم هــذه االنتخابات. هو 

بحاجة للمناظرات أكثر من بايدن».
ورأى أن فكــرة تنظيــم برنامجني منفصلني في 
الوقت نفسه تبدو «سيئة فعال»، مضيفا «انها خسارة 

حقيقية للدميوقراطية».
وأدلى عدد قياسي بلغ ١٥ مليونا بأصواتهم حتى 
األمــس من خالل التصويت املبكر والتصويت عبر 
البريد، وفقا لبيانات مشروع االنتخابات األميركي 
بجامعة فلوريدا إذ يسعى الناخبون إلى تفادي الوقوف 
في طوابير يوم االنتخابات بسبب جائحة كورونا.

وانضمت واليــة نورث كاروالينا، التي تشــهد 
منافسة شديدة، على عملية التصويت املبكر أمس.

وبعد أقل من اسبوع على اعالن شفاء ترامب من 
اصابته بڤيروس كورونا «كوڤيد١٩»، أعلنت احلملة 
الدميوقراطية أن املرشحة ملنصب نائب الرئيس كاماال 
هاريس ستعلق نشــاطها حتى األحد بعد اكتشاف 

عدد من االصابات في محيطها.
وبشــكل غير مسبوق أيضا، وجد عمالقا مواقع 
التواصل االجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، نفسهما 
في قلب املعمعة االنتخابية، حيث كشف مقال مثير 
للجدل في صحيفة «نيويورك بوست» احملافظة حول 
بايــدن، الوضع الصعب الذي يواجهه «فيســبوك» 
و«تويتر» مع تنديد اجلمهوريني وعلى رأسهم ترامب 

بانحيازهما واحتجاج الصحيفة على الرقابة.
وكانت الصحيفة احملافظة نشرت تقريرا يستند 
إلى رسائل بريد الكتروني متت قرصنتها من كمبيوتر 
يتضمن رسائل شخصية وصور وتسجيالت ڤيديو 

شخصية لهانتر بايدن جنل جو بايدن.
ويحيي هذا اجلدل االتهامات التي يوجهها معسكر 
ترامب باستمرار الى بايدن بأنه ساعد مجموعة الغاز 
األوكرانية «بوريسما» التي كان يعمل فيها ابنه حني 
كان هو نائبا للرئيس الســابق بــاراك أوباما، على 
اإلفالت من حتقيقات في قضايا فســاد في أوكرانيا 
من خالل طلبه من كييف إقالة املدعي العام الذي كان 
يحقق في هذه القضايا. وهو ما ينفيه بايدن دائما. 
وأكد موقع تويتر أنه منع نشر املعلومات الواردة 
في املقــال ألنها تتضمن وثائــق تخالف اثنتني من 
قواعده: عدم نشر معلومات شخصية (بريد الكتروني 

وارقام هواتف) وعدم نشر عناصر مقرصنة.
وقالت الشــركة عبــر حســابها املخصص المن 
االنترنت «ال نريد تشــجيع القرصنة عبر السماح 
بنشر وثائق يتم احلصول عليها بشكل غير شرعي».

لكن التوضيحات جاءت بعد يوم اشعل انتقادات 
واسعة ضد موقعي التواصل االجتماعي.

وكتب ترامب فــي تغريدة على تويتر «أمر مريع 
للغاية أن يقوم فيسبوك وتويتر بحذف املقال حول 
الرسائل اإللكترونية (سالح اجلرمية) املتعلقة بالنعسان 
جو بايدن وابنه هانتر واملنشور في نيويورك بوست».

وأضاف «هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. 
ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد».

في وقت الحق اتهم امللياردير اجلمهوري املوقعني 
بحجب حساب الناطقة باسمه كايلي ماكيناني ألنها 

قامت مبشاركة املقال على االنترنت.
وقال ترامب خالل جتمع في أيوا «ألنها شاركت 
احلقيقة، اغلقوا حسابها! انهم يحاولون حماية بايدن».
من جهته، شــكك أحد مســؤولي «فيسبوك» في 
صحة الرســائل اإللكترونية التي استند إليها مقال 
«نيويورك بوست». وقال آندي ستون إن فيسبوك 
سيتحقق من صحة هذه املعلومات وبانتظار جالء 

األمر سيحد من انتشار املقال على منصاته.
ونــدد الســيناتور اجلمهــوري جــوش هاولي 
«بانحياز» فيســبوك وبحظــر «انتقائي كما يبدو» 
ملقال حول «عمل قد يكون يناقض أخالقيات مرشح 

الى الرئاسة».
بدورها، نددت صحيفة «نيويورك بوست»، مبا 
وصفته «رقابة من فيسبوك ملساعدة حملة جو بايدن».

وقالــت فــي افتتاحيتها أمــس «الرقابة أوال، ثم 
طرح األســئلة: إنه موقف فاضح لواحدة من أقوى 
املنصات في الواليات املتحدة»، متهمة فيسبوك بانه 

أصبح «آلة دعائية».
وبعد أشــهر من التوتر املتزايد وانتشــار وباء 
كورونا، الذي شكل بيئة مؤاتية للتضليل اإلعالمي، 
شــددت املنصــات الى حد كبير مــن قواعدها حول 
االعتدال في املضمون حلماية االنتخابات من التدخل 

والتالعب.
وتقول الصحيفة إنها حصلت على نســخة من 
القرص الصلب جلهاز كمبيوتر محمول تركه هانتر 
بايدن للتصليح في أحد متاجر ديالوير في ابريل ٢٠١٩. 
ويعتقد أن النســخة وصلت الى احملامي الشخصي 
لدونالــد ترامــب، رودي جولياني، الــذي قد يكون 

أرسلها للصحيفة.
فــي هذه األثنــاء، رفض وزير الدفــاع األميركي 
الســابق جيم ماتيس تأييد رئيســه ترامب مع أنه 
خــدم في إدارتــه، كما رفض تأييــد بايدن صراحة، 
داعيا الناخبني إلى اختيار رئيس يتمتع بـ«املؤهالت» 
ويشعر بـ«العطف». وقال ماتيس في مؤمتر افتراضي 
نظمه معهد لوي في ســيدني «ســأرفض اقتراحكم 
دعم مرشح». وأضاف ممازحا أن «لسان اجلنراالت 
املتقاعديــن يجــب أن يتقاعــد أيضا خــالل احلملة 

االنتخابية».
لكــن اجلنرال لم يتردد في حتديد الصفات التي 
يجب أن يتحلى بها الرئيس. وقال «ما أبحث عنه لدى 
رئيس هو املؤهالت والعطف». وأضاف «ما سأنظر 
إليه هو الطبــع واملؤهالت والعطف والتعاطف مع 

السكان كل السكان».

وزير الدفاع السابق ماتيس يرفض تأييد ترامب ويدعو الناخبني إلى اختيار رئيس يتمتع بـ «املؤهالت» ويشعر بـ «العطف»

رئيس قرغيزستان يستقيل: 
ال أريد دخول التاريخ كرئيس أراق الدماء

عواصــم - وكاالت: 
أعلن رئيس قرغيزستان 
سورونباي جينيبكوف 
امس اســتقالته، مؤكدا 
أنــه يريد إنهــاء األزمة 
السياســية فــي البــالد 
التــي تلــت االنتخابات 
التشريعية املثيرة للجدل 
في وقت ســابق الشهر 

اجلاري.
وقال جينيبكوف «ال 
أمتسك بالسلطة وال أريد 
دخول تاريخ قرغيزستان 
على أنــي الرئيس الذي 
أراق الدمــاء عبر إطالق 
النار على مواطنيه. لذلك 
قررت االستقالة» وذلك 

بحسب بيان نشــرته الرئاسة. وأضاف 
أن «الوضع احلالــي قريب من نزاع بني 
طرفــني، املتظاهرون مــن جهة ووكاالت 

تطبيق القانون من جهة أخرى».
ولفــت الى أن «املوظفني العســكريني 

ووكاالت تطبيــق القانــون مرغمة على 
اســتخدام الســالح حلماية مقــر رئيس 
الدولة. في هذه احلالة، ستتم إراقة دماء. 
هذا أمر حتمي. أحض الطرفني على عدم 

الرضوخ لالستفزازات».

سورونباي جينيبكوف

عقوبات أوروبية على «طباخ» بوتني 
عواصمـ  وكاالت: فرض االحتاد األوروبي 
امــس، عقوبات على مقربــني من الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني، بينهم رجل األعمال 
يفغيني بريغوجني امللقب بـ«طباخ» بوتني 
على خلفية عملية تسميم زعيم املعارضة 

أليكسي نافالني وتدخل الكرملني في احلرب 
الليبية. وبينما حذر الكرملني من أن االحتاد 
األوروبي أضر عبر اخلطوة بالعالقات مع 
موسكو، أعلنت بريطانيا أنها ستطبق من 

طرفها عقوبات التكتل.

أكبر عملية تبادل ألسرى بني «الشرعية اليمنية» واحلوثيني
عواصمـ  وكاالت: انطلقت 
في اليمــن امس أكبر عملية 
تبادل لألســرى بــني قوات 
الشرعية واحلوثيني، وتشمل 
عملية التبــادل التي جتري 
برعاية االمم املتحدة وبتنظيم 
لوجستي من اللجنة الدولية 
للصليب األحمر، ١٠٨١ أسيرا.
واســتقبل مطار صنعاء 
طائــرات  ثــالث  الدولــي 
حتمل ثالث دفعات ألسرى 
احلوثيني، فيما استقبل مطار 
ســيئون اخلاضع لسيطرة 
الشــرعية طائرة  احلكومة 
حتمل ١٠٩ أســرى يتبعون 

اجلانب احلكومي.
ومن املقــرر أن تتواصل 
عملية التبادل االسرى التي 
اتفــق عليها فــي محادثات 
في سويسرا الشهر املاضي 
اليوم مــع احتمال متديدها 

أليام إضافية.
وكتبت اللجنــة الدولية 
للصيب األحمر على تويتر 
«بالتعاون مع الهالل األحمر 
اليمنــي والهــالل األحمــر 
السعودي، وبدورنا كوسيط 
محايــد، سنســاعد مئــات 
احملتجزيــن الســابقني على 

العودة إلى ديارهم».
وأضافت ان عملية التبادل 
التي بدأت امس متت من خالل ٥ 
طائرات تابعة للصليب االحمر.

ڤيروس كورونا املستجد.
بدوره، قال مبعوث االمم 
املتحدة لليمن مارتن غريفيث 
في بيان صحافي ان «عملية 
إطالق سراح املعتقلني التي 
جترى بإشــراف من اللجنة 
الدولية للصليب األحمر هي 
عالمــة جديدة بــأن احلوار 
السلمي ميكن أن يؤدي إلى 

نتائج حميده».

األحمــر فابريزيو كاربوني 
لـ «رويترز»: «هذه العملية 
التي تعني الكثير ألسر كثيرة 

متضي قدما».
وأضــاف «هذا أمر مذهل 
ألنهما يقومان بذلك في الوقت 
الذي اليــزال فيــه الصراع 

مستعرا».
أنه  وأوضــح كاربونــي 
مــع اشــتداد آثــار الصراع 
بسبب تفشي الكوليرا واآلن 
«كوفيــد ـ ١٩»، يحتاج نحو 
٢٤ مليــون مينــي، أي نحو 
٨٠٪ من السكان، إلى املساعدة 
بينما يفتقر ٢٠ مليونا إلى 
اإلمــدادات الغذائية الكافية 

واملياه النظيفة.
االتفــاق،  ومبوجــب 
ســيفرج احلوثيو عن نحو 
٤٠٠ اســير، بينما ستطلق 
القوات اليمنية املدعومة من 
حتالف دعم الشرعية سراح 
٦٨١ من احلوثيني، في إجراء 
لبناء الثقة يهدف إلى إحياء 

محادثات السالم.
هــذا، وانطلقــت عملية 
التبادل غداة اعالن الواليات 
املتحدة اإلفراج عن أميركيني 
كانا محتجزين في اليمن لدى 
احلوثيني الذين اســتعادوا 
فــي املقابــل، فيمــا بــدا أنه 
صفقة تبادل، نحو ٢٤٠ من 

أنصارهم.

وأضاف «أهنئ العائالت 
التي ستستقبل قريبا أحباء 
لها طال انتظارهم، كما آمل أن 
يلتقي الطرفان قريبا برعاية 
األمم املتحدة ملناقشة إطالق 
سراح كل السجناء واملعتقلني 

على خلفية النزاع».
مــن جهتــه، قــال املدير 
اإلقليمي للشــرق األوســط 
في اللجنة الدولية للصليب 

املبعوث األممي: عالمة جديدة بأن احلوار ميكن أن يؤدي إلى نتائج حميدة

(رويترز) أسرى محررون تابعون لقوات الشرعية اليمنية لدى وصولهم مطار سيئون امس 

اللجنة مقابالت  وأجرت 
فرديــة وفحوصــات طبية 
مع األسرى «للتأكد من أنهم 
يريــدون نقلهم إلى ديارهم 
وأنهم يتمتعون بصحة جيدة 

للقيام بذلك».
كذلك، وزعت معدات احلماية 
الشــخصية ونفــذت تدابيــر 
التباعد االجتماعي في الطائرات 
واملطارات للحماية من انتقال 

ملشاهدة الڤيديو

«كورونا».. أوروبا تواجه «موجة ثانية كبيرة جدًا» والصني تقيل مسؤولني صحيني
عواصــم ـ وكاالت: حذر 
الفرع األوروبــي من منظمة 
الصحة العامليــة من أن تطور 
وبــاء كوفيد-١٩ فــي أوروبا 
يشكل «مصدر قلق كبير»، في 
وقت انضمت بريطانيا وأملانيا 
وفرنسا إلى قائمة الدول التي 
تشدد إجراءاتها لوقف تفشي 

«املوجة الثانية». 
وقال مدير الفرع األوروبي 
للمنظمة هانس كلوغه في مؤمتر 
صحافي عبر االنترنت إن «عدد 
اإلصابات اليومية يرتفع وحاالت 
الدخول إلى املستشفيات كذلك»، 
موضحــا أن «كوفيــد أصبح 
السبب اخلامس للوفاة ومت بلوغ 
عتبة األلف وفاة يوميا». إال أنه 
أوضح أن الوضع ال يشــبه ما 
حدث في الربيع ومعدل «الوفيات 
أقل بخمــس مرات» من ذروة 
أبريل املاضي، مشددا على أهمية 
السارية في  التدابير اجلديدة 
جميع أنحاء أوروبا. ويتزامن هذا 
التحذير مع تسجيل أملانيا، زيادة 
يومية قياسية في عدد اإلصابات 

الذي يحاول فيه رئيس الوزراء 
بوريس جونســون مواجهة 
املوجة الثانية، وموجة الغضب 
بســبب التكاليف االقتصادية 

سيواجهون مشكلة في إلباس 
أطفالهم قريبا. وذكرت صحيفة 
«ذا تاميز» أن لندن انتقلت إلى 
«املرتفع» من  التأهب  مستوى 

لندن  بلدية  وقال رئيــس 
صادق خان «يجــب أن أحذر 
ســكان لندن.. ينتظرنا شتاء 

قارس».
إلى دول  وانضمت فرنسا 
أوروبية أخرى مشددة إجراءات 
مكافحة الڤيروس مع فرض حظر 
جتول في باريس وثماني مدن 

أخرى اعتبارا من الغد.
واعلن الرئيس الفرنســي 
إميانويل ماكرون حظر جتول 
بني الســاعة ٢١:٠٠ والسادسة 
صباحا ملدة ســتة أسابيع في 
باريس ومدن كبرى اخرى مثل 
ليون ومرسيليا وتولوز. وتشمل 
هذه اإلجراءات نحو ٢٠ مليون 
شخص من أصل سكان البالد 
الـ٦٧ مليونا. وفي إســبانيا، 
ستغلق احلانات واملطاعم في 
منطقة كاتالونيا في شمال شرق 
البالد، مدة ١٥ يوما فيما تواجه 
البالد واحدا من أعلى مستويات 
اإلصابة في االحتاد األوروبي مع 
حوالي ٩٠٠ ألف حالة وأكثر من 
٣٣ ألف وفاة. أما في إيطاليا، فقد 

واالجتماعية والصحية ألكبر 
تقليــص للحريــات منذ زمن 
احلرب. وحذر مستشار حكومي 
ســابق من أن بعــض الناس 

املســتوى «املتوسط». وكانت 
احلكومة قــد أعلنت عن ثالثة 
مستويات للتأهب هي «املرتفع 
للغاية» و«املرتفع» و«املتوسط».

سجلت ٧٣٣٢ إصابة جديدة أمس 
األول في أعلى مستوى يومي 
في هذا البلد الذي عانى كثيرا 
من الوبــاء. وفي الصني، أعلن 
مسؤولون أن ما يقرب من ١٠ 
ماليني شخص يشكلون تعداد 
سكان مدينة تشينغداو الصينية 
مبقاطعة (شاندونغ) خضعوا 
للفحوصات بعد اكتشاف بؤرة 
جديــدة وعشــرات احلاالت 
املرتبطة مبستشفى تشينغداو 
البلــدي للصــدر والذي كان 
يعالج مرضى ڤيروس كورونا 
اآلتني من اخلارج. وعلى اإلثر، 
ذكرت اللجنة الوطنية للصحة 
في الصــني انها قررت ايقاف 
مدير الصحة باملدينة سوي تشن 
هوا، عــن العمل وإقالة رئيس 
املدينة لألمراض  مستشــفى 
الصدرية دنغ كاي من منصبه 
وإحالتهما للتحقيق على خلفية 
تســجيل حاالت اصابة محلية 
مرتبطة باملستشــفى والذي 
يستقبل حاالت اإلصابة الوافدة 

من اخلارج.
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جتاوزت ٦٦٣٨ بحسب معهد 
روبرت كوخ لألمراض املعدية 
ليصل اإلجمالي إلى ٣٤١٢٢٣. 

وقال هيلج بــراون كبير 
موظفي مكتب املستشارة أجنيال 
ميركل إلذاعة إيه.آر.دي العامة 
«لم يعد هناك مجال للشك اآلن 
في أنها بداية موجة ثانية كبيرة 
جدا». ووافقت الواليات األملانية 
في وقت متأخر أمس األول على 
متديد إجراءات احلد من تفشي 
الڤيروس فــي أنحاء أكبر من 
البلد مع زيادة اإلصابات اجلديدة 
القيود  وأعلنت ميركل تشديد 
حول التجمعات وضرورة وضع 

الكمامة.
«أنا علــى ثقة من  وقالت 
أن ما نقوم به اآلن ســيكون 
حاســما حول كيفية تخطينا 
هــذه اجلائحــة». وشــددت 
(لندن)،  البريطانية  العاصمــة 
أغنى مدينة في أوروبا والبالغ 
عدد ســكانها ٩ ماليني نسمة، 
إجراءات العزل العام اعتبارا من 
منتصف الليلة املاضية في الوقت 

(ا.ف.پ) صينيون يرتدون كمامات في ساعة الذروة في بكني 


