
حذر حاكم والية نيويورك األمريكية، 
أندرو كومو، من اخلطر الذي قد تشكله 
االحتجاجات املنددة مبقتل جورج فلويد 
على جهود مكافحة فيروس كورونا. 
وأفاد كورمو، في تصريحات صحفية، 
بأنه على »توافق مع املتظاهرين املنددين 
بغياب العدالة االجتماعية والعنصرية، 

التي أدت ملقتل فلويد على يد الشرطة«.
وأض���اف أن »ه��ذه االحتجاجات قد 
تتسبب ف��ي إف��ش��ال ك��اف��ة التضحيات 
االقتصادية واالجتماعية املقدمة طوال 
شهرين ملكافحة الفيروس«. وأردف: 
»االحتجاجات املندلعة بعموم البالد 
على مقتل فلويد ميكن أن تفتح الطريق 
أمام سن قانون وطني مينع الشرطة من 

استخدام العنف املفرط«.
وأشار كورمو إلى إمكانية فرض حظر 
التجوال بالوالية، ملنع االحتجاجات، 
التي من شأنها اإلضرار بجهود مكافحة 
كورونا. وتعد والية نيويورك، األكثر 
تضررا من كورونا بالبالد، حيث بلغت 
فيها اإلصابات 379 ألفا و902، بينها 
29 ألفا و918 وف���اة. وقبل أسبوع، 
أوقفت شرطة منيابوليس األمريكية، 
فلويد بشبهة االحتيال، وأثناء توقيفه 
أقدم شرطي على وضع ركبته على عنق 

فلويد وهو رهن االعتقال.
وإثر ذلك ناشد فلويد الشرطي بإزاحة 
ركبته ع��ن عنقه، ق��ائ��ال: »ال أستطيع 
ال��ت��ن��ف��س«، إال أن م��ن��اش��دات��ه ل��م تلق 
استجابة. وبعد مجيء طاقم اإلسعاف 
نقل فلويد إلى املستشفى، لكنه ما لبث أن 

فارق احلياة.
وخلف مقتل فلويد جراء عنف الشرطة 
األمريكية ردود فعل غاضبة محليا 
ودول��ي��ا، حيث شهدت مختلف والي��ات 
البالد وعواصم عاملية احتجاجات منددة 

مبقتله.
على اجلانب اآلخر، أعلن حاكم والية 

ن��ي��وي��ورك أن���درو ك��وم��و، ف��رض حظر 
للتجول في مدينة نيويورك، إثر تصاعد 
االح��ت��ج��اج��ات على مقتل امل��واط��ن من 

أصول إفريقية، جورج فلويد.
و ق��ال كومو إن احلظر سيبدأ هذه 
الليلة اع��ت��ب��ارا م��ن ال��س��اع��ة 23.00 
بالتوقيت احمل��ل��ي. وأوض���ح أن حظر 
ال��ت��ج��ول ف��ي امل��دي��ن��ة سيطبق اإلثنني 

الساعة 23.00 وحتى 05.00 من أمس 
الثالثاء.  وأشار حاكم نيويورك إلى أنهم 
سيرفعون أع��داد الشرطة املنتشرة في 
املدينة من 4 آالف إلى 8 آالف. وأعرب 
كومو عن تفهمه لالحتجاجات، ولفت في 
الوقت نفسه إلى أن أعمال العنف والنهب 

تقوض القضية العادلة للمحتجني.
وتشهد جميع ال��والي��ات املتحدة، 

احتجاجات على مقتل فلويد، منذ الثالثاء 
املاضي، تتحول أحيانا إلى أحداث عنف 

بني احملتجني والشرطة.
في سياق متصل، نشرت عائلة فلويد 
معلومات للصحافة عن تقرير تشريح 
اجلثة وال��ذي خلص إلى أن فلويد مات 
نتيجة لالختناق. وأش��ار التقرير إلى 
أن فلويد توفي في مكان احلادث نتيجة 
ل��ت��وق��ف ال����دورة ال��دم��وي��ة ف��ي دم��اغ��ه 
النقطاع األكسجني عنه بسبب الضغط 
على عنقه وظهره. وقبل أسبوع، أوقفت 
شرطة منيابوليس األمريكية، فلويد 
بشبهة االحتيال، وأثناء توقيفه أقدم 
شرطي على وضع ركبته على عنق فلويد 
وهو رهن االعتقال. وإثر ذلك ناشد فلويد 
الشرطي بإزاحة ركبته عن عنقه، قائال: 
»ال أستطيع التنفس«، إال أن مناشداته 
ل��م تلق استجابة. وبعد مجيء طاقم 
اإلس��ع��اف، نقل فلويد إل��ى املستشفى، 

لكنه ما لبث أن فارق احلياة.
واإلث��ن��ني، أعلنت ال��والي��ات املتحدة، 
ف������رض ح���ظ���ر جت������ول ي����وم����ني ف��ي 
العاصمة واشنطن، على خلفية ازدياد 

االحتجاجات على وفاة فلويد.

ح���ذرت ت��ق��اري��ر ع��دة ع��ن ح��دوث 
تغيير ف��ي ح��دة انتشار الفيروس 
املستجد الذي طال 6 ماليني شخص 
حول العالم، وأودى بحياة أكثر من 
370 أل��ف ش��خ��ص، ح���ذرت منظمة 
الصحة العاملية من االجن���رار وراء 
تلك النظريات غير املؤكدة بعد. وقال 
خبراء في املنظمة العاملية وعدد من 
العلماء اآلخ��ري��ن إن��ه ال دليل علمياً 
يدعم تأكيد أطباء أن فيروس كورونا 

بدأ يفقد قوته.
ب���دوره���ا أوض���ح���ت م���اري���ا ف��ان 
ك��ي��رخ��وف��ي، املتخصصة ف��ي علم 
األوب��ئ��ة ف��ي املنظمة، »فيما يتعلق 
بإمكانية انتقاله، لم يحدث أي تغيير، 

كما لم يحدث تغيير في شدته«.
إلى ذلك، أكد مارتن هيبرد، أستاذ 
األم��راض املعدية الناشئة في كلية 
لندن للنظافة وال��ط��ب االستوائي، 
أن ال��دراس��ات الكبيرة التي تبحث 
في التغيرات اجلينية في فيروس 
سارس-كوف2- املسبب لكوفيد19- 
ال تدعم بأي شكل فكرة أنه يصبح أقل 

قوة أو يضعف. 
وق������ال ف����ي ت��ع��ل��ي��ق ب��ال��ب��ري��د 
اإللكتروني، بحسب ما أفادت رويترز 
مساء االثنني، »في وجود بيانات من 
أكثر م��ن 35000 مجموعة جينية 
فيروسية كاملة ال يوجد دليل حاليا 
على أن هناك أي ف��رق فيما يتعلق 

باحلدة«.

غير قابلة للتصديق
بدوره، رأى أوسكار ماكلني وهو 
خبير في مركز البحوث الفيروسية 
في جامعة جالسجو أن االفتراضات 
القائلة إن ال��ف��ي��روس يضعف »ال 
يدعمها أي شيء في األدبيات العلمية 
وتبدو أيضا غير قابلة للتصديق 

على أسس جينية«.
تأتي تلك التعليقات بعد أن كشف 
البروفيسور ألبرتو زاجنريلو رئيس 
العناية املركزة في مستشفى سان 
رفاييل في ميالنو مبنطقة لومباردي 
في شمال إيطاليا الذي حتمل العبء 
األكبر لعدوى فيروس كورونا في 
إيطاليا في حديث للتلفزيون الرسمي 
اإليطالي قبل يومني أن الفيروس »لم 

يعد موجودا إكلينيكيا« في إيطاليا.
وق���ال زاجن��ري��ل��و امل��ع��روف في 
إيطاليا بأنه طبيب رئيس ال��وزراء 
السابق سيلفيو بيرلسكوني إن 
تصريحاته تدعمها دراس��ة أجراها 
زميله ال��ع��ال��م ماسيمو كليمنتي 

وستنشر األسبوع املقبل.
التفاعل بني الفيروس وحامله

كما أضاف في تصريحات صحفية 
»لم نقل أبدا إن الفيروس تغير، قلنا 
إن التفاعل بني الفيروس وحامله 
تغير بالتأكيد«. وأوض��ح أن ذلك 
ميكن أن يكون بسبب اخلصائص 

املختلفة للفيروس التي قال إنها لم 
يتم حتديدها إلى اآلن أو اخلصائص 

املختلفة ملن أصيبوا.
وت��ق��ارن دراس���ة كليمنتي ال��ذي 
يشغل منصب مدير معمل األحياء 
املجهري والفيروسي في مستشفى 
س��ان رفاييل عينات فيروسية من 
مرضى بكوفيد19- في املستشفى 
املوجود في ميالنو في مارس بعينات 

من مرضى بكوفيد19- في مايو.
وتعليقا على تلك امل��ق��ارن��ة أو 
ال��دراس��ة، قال زاجنريلو »النتيجة 
كانت خالية من الغموض: كان هناك 
فرق كبير للغاية بني املسحات التي 
أُخ��ذت من مرضى دخلوا املستشفى 
في مارس آذار والعينات التي أخذت 

في الشهر املاضي«.
ل��ك��ن م���اري���ا ف����ان ك��ي��رخ��وف��ي 
املتخصصة ف��ي ع��ل��م األوب��ئ��ة في 
منظمة الصحة العاملية وع��ددا من 
اخل��ب��راء اآلخ��ري��ن ف��ي الفيروسات 
واألم�������راض امل���ع���دي���ة ق���ال���وا إن 
ت��ص��ري��ح��ات الطبيب اإلي��ط��ال��ي ال 

يدعمها دليل علمي.
كما أكدوا أنه ال توجد بيانات تظهر 
أن الفيروس املستجد تغير بشكل 
كبير سواء في طريقة انتقاله أو من 
ناحية شدة املرض الذي يسببه. يشار 
إلى أن العديد من العلماء ي��رون أنه 
من الطبيعي أن تتحور الفيروسات 

وتتأقلم وهي تنتشر.

حتذير عاملي.. كورونا لم يتغير وما زال فتاكًا

منظمة الصحة العاملية تأمل مبواصلة 
التعاون مع الواليات املتحدة

أع��رب مدير منظمة الصحة 
ال��ع��امل��ي��ة، ع��ن أم��ل��ه مبواصلة 
التعاون مع ال��والي��ات املتحدة 
رغ��م إع��الن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب األسبوع الفائت 
قطع العالقة بني بالده واملنظمة 

األممية.
وق�����ال ت���ي���دروس أدان�����وم 
غ��ب��ري��س��وس إن »م��س��اه��م��ات 
وس��خ��اء احل��ك��وم��ة والشعب 
األم��ي��رك��ي��ني ل��ص��ال��ح الصحة 
العاملية طوال عقود عدة كانت 
هائلة وحملت ف��وائ��د كبيرة 
للصحة العامة ف��ي العالم«، 
مضيفا خ��الل مؤمتر صحافي 
عبر اإلن��ت��رن��ت م��ن جنيف أن 
»منظمة الصحة العاملية تأمل 

باستمرار هذا التعاون«.
وبلغت األزم��ة بني الرئيس 
األميركي دونالد ترمب ومنظمة 
الصحة العاملية ح��ده��ا، بعد 
ام��ت��ع��اض أم��ي��رك��ي وان��ت��ق��اد 
متكرر لعمل املنظمة واتهامها 
باالنسياق وراء الصني في ما 
يتعلق بالفيروس الذي اجتاح 
العالم مدشناً رقم ال� 6 ماليني 

إصابة.
وأعلن ترامب في وقت متأخر، 
م��س��اء اجل��م��ع��ة، إن��ه��اء عالقة 
ال��والي��ات املتحدة م��ع منظمة 
الصحة بسبب طريقة تعاملها 
م��ع أزم����ة ف��ي��روس ك��ورون��ا، 
م��ض��ي��ف��ا أن امل��ن��ظ��م��ة ص���ارت 
دمية في يد الصني، مضيفا أن 
املسؤولني الصينيني »جتاهلوا 
ال��ت��زام��ات��ه��م ب��إب��الغ« املنظمة 
بشأن الفيروس وضغطوا عليها 

»لتضلل العالم«.
وخ���الل ح��دي��ث��ه ف��ي البيت 

األبيض مضى ترمب في تنفيذ 
ت��ه��دي��دات��ه امل��ت��ك��ررة ب��وق��ف 
التمويل األم��ي��رك��ي للمنظمة 
وال��ذي يصل إلى مئات املاليني 
من ال��دوالرات سنويا. وقال إن 
املنظمة العاملية فشلت في إجراء 
اإلصالحات التي طالب بها في 

وقت سابق من الشهر اجلاري.
ك��م��ا أض���اف أن امل��س��ؤول��ني 
الصينيني »جتاهلوا التزاماتهم 
ب����إب����الغ« امل��ن��ظ��م��ة ب��ش��أن 
ال��ف��ي��روس وض��غ��ط��وا عليها 
»لتضلل العالم« عندما اكتشفت 
السلطات الصينية الفيروس 

للمرة األولى.
إلى ذلك، اعتبر أن »الصني لها 
سيطرة كاملة على املنظمة على 
الرغم من أنها تدفع 40 مليون 
دوالر فقط سنويا باملقارنة 
مب��ا تدفعه ال��والي��ات املتحدة 

وال����ذي ي��ق��ارب 450 مليون 
دوالر سنويا«، مضيفاً » قدمنا 
تفاصيل اإلصالحات التي يتعني 
عليها أن جتريها وتواصلنا 
معهم مباشرة لكنهم رفضوا 

فعل شيء«.
وخ��ت��م ق��ائ��الً »ن��ظ��را ألنهم 
تقاعسوا عن إجراء اإلصالحات 
املطلوبة وال��ض��روري��ة بشدة، 
فإننا سننهي اليوم عالقتنا مع 
املنظمة العاملية ونعيد توجيه 
تلك األموال لتغطية احتياجات 
الصحة العامة األخرى العاجلة 

في أنحاء العالم«.
يذكر أن الرئيس األميركي 
ك���ان اش��ت��رط ق��ب��ل أس��ب��وع��ني 
على املنظمة إج��راء إصالحات 
جذرية، مطالباً إياها باالستقالل 
عن الصني، مهددا بقطع التمويل 

نهائيا
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إدارة ترامب تستعني بقوات إضافية ملواجهة االحتجاجات
قالت املتحدثة باسم البيت األبيض، 
كايلي ماكيناني، إن احلكومة األمريكية 
س��ت��رس��ل م��زي��دا م��ن ق���وات احل��رس 
الوطني إل��ى ال��والي��ات للتعامل مع 
االحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل 
امل��واط��ن من أص��ول إفريقية، جورج 
فلويد. واعتبرت ماكيناني في مؤمتر 
صحفي، أن االحتجاجات »خرجت 

عن سياقها« وتخللتها أح��داث عنف. 
وأفادت »ما يجري ليس احتجاجا بل 
جرمية، فدستورنا يدعم االحتجاج 
السلمي لكن ما شهدناه ليلة األحد في 
واشنطن وبقية أرج��اء البالد ليست 

احتجاجات سلمية«.
ولفتت ماكيناني إل��ى أن��ه مت نشر 
17 ألف عنصر من احلرس الوطني في 

24 والية. وأكدت أن الرئيس دونالد 
ترامب يصر على ضرورة قيام حكام 
الواليات بنشر مزيد من قوات احلرس 

الوطني للتعامل مع أعمال الشغب.
وتشهد جميع ال��والي��ات املتحدة، 
احتجاجات على مقتل فلويد، منذ 
الثالثاء املاضي، تتحول أحيانا إلى 

أحداث عنف بني احملتجني والشرطة.

6 ساعات فرض حظر جتول ليلي ملدة 

حاكم نيويورك: احتجاجات »فلويد« خطر على مكافحة كورونا
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حاكم والية نيويورك

تيدروس أدانوم غبريسوس

رفضا لترامب وانتقادا لزوكربيرغ

موظفون بـ»فيسبوك«
ينفذون إضرابًا افتراضيًا

نفذ ال��ع��ش��رات م��ن موظفي »فيسبوك«، 
»إضرابا افتراضيا« عن العمل، احتجاجا على 
عدم اتخاذ الرئيس التنفيذي للشركة، مارك 
زوكربيرغ، إجراًء جتاه تدوينات مثيرة للجدل 
نشرها الرئيس األمريكي دونالد ترامب، على 

هذه املنصة، األسبوع املاضي.
وميثل هذا االحتجاج انتقادا علنيا نادرا 
من ه��ؤالء املوظفني لشركتهم، بسبب رفض 
قيادة الشركة حذف تدوينات لترامب. وقال 
املوظفون إنهم رفضوا العمل، إلظهار دعمهم 
للمحتجني في جميع أنحاء الواليات املتحدة، 
ت��ن��دي��دا مبقتل ج���ورج ف��ل��وي��د، وه��و مواطن 
أمريكي من أصول إفريقية، على يد الشرطة في 

مينيسوتا.
ووض���ع موظفو »ف��ي��س��ب��وك« احملتجون 
رسالة تلقائية على ملفاتهم الشخصية الرقمية 
وردوده��م عبر البريد اإللكتروني تفيد بأنهم 
كانوا خارج املكتب، في حملة حترك أسموها 
»نزهة«، وهي »افتراضية«، ألن معظم موظفي 
الشركة يعملون من منازلهم؛ ضمن تدابير منع 

انتشار فيروس كورونا.
وقام املوظفون بتوزيع علرائض احتاجاج 
داخل الشركة، وهددوا باالستقالة، في وضع 
اعتبره موظفون حاليون وسابقون أخطر 
تهديد لقيادة زوكربيرج، منذ تأسيس الشركة 

العمالقة قبل 15 عاًما.
وصرح لزوكربيرج، في أكثر من مناسبة، 
بأنه يجب إتباع نهج عدم التدخل في ما ينشره 
األشخاص على »فيسبوك«، مبا في ذلك أكاذيب 

املسؤولني.

وعلى خالف »فيسبوك«، وضعت منصة 
»تويتر« ملصقا على تغريدة لترامب، األسبوع 
املاضي، لتعارضها مع سياسات الشركة فيما 
يخص العنف والقمع. بينما اعتبر زوكربيرج، 
عبر تدوينة يوم اجلمعة املاضي، أن تدوينات 

ترامب ال تنتهك قواعد »فيسبوك«.
وأض���اف: »ل��دي شخصيا رد فعل سلبي 
عميق جتاه هذا النوع من اخلطابات اخلالفية 
واملتأججة، لكنني مسؤول عن رد الفعل، ليس 
بصفتي الشخصية فحسب، بل كقائد ملؤسسة 

ملتزمة بحرية التعبير«.
وكتب أحد موظفي »فيسبوك«، في لوحة 
رسائل داخلية: ال ميكن ال��دف��اع حتت ستار 
حرية التعبير عن اخلطاب البغيض من جانب 
الرئيس األمريكي، الذي يدعو إلى العنف ضد 

املتظاهرين السود، وفق الصحيفة.
وأردف: إل��ى جانب املوظفني ال��س��ود في 
الشركة، وجميع أصحاب الضمائر، أدعو مارك 
إلى حذف فوري لتدوينة الرئيس، التي تدعو 

إلى العنف والقتل وحتمل تهديدا ضد السود.
ومهددا، كتب ترامب، اجلمعة: »عندما يبدأ 
النهب، يبدأ إطالق النار، شكرا«. وفي اليوم 
التالي، وص��ف احملتجني بأنهم »مجموعات 
منظمة«، وهددهم بالكالب الشرسة واألسلحة 

اخلطرة.
وقام لزوكربيرج بتبكير اجتماعه األسبوعي 
مع املوظفني إلى الثالثاء، بدال عن اخلميس، في 
محاولة الحتواء األزمة، بينما يعتبر املوظفون 
الغاضبون االجتماع فرصة الستجوابه بشكل 

مباشر بشأن موقفه من تدوينات ترامب.

بدء مفاوضات جديدة بني أوروبا وبريطانيا مللف بريكست
ب����دأت أم���س ال��ث��الث��اء ج��ول��ة راب��ع��ة 
م��ن م��ح��ادث��ات البريكست ف��ي ظ��ل تعثر 
املفاوضات األخ��ي��رة في منتصف مايو. 
وس����ط حت���ذي���رات م���ج���ددة م���ن بعض 
املسؤولني من خطورة بريكست من دون 

اتفاق جتاري.
وق��ب��ل أس��ب��وع��ني ت��ب��ادل امل��ف��اوض��ون 
م��ن اململكة املتحدة واالحت���اد األوروب���ي 
االت��ه��ام��ات ح���ول أس��ب��اب ف��ش��ل ال���دورة 

األخيرة من محادثات البريكست.
وقالت بريطانيا إن مطالبها التجارية ال 
تختلف عما تقدمه أوروبا لكندا أو اليابان 
أو ال��ن��روي��ج ، متهمة االحت���اد مبحاولة 
إجبارها على اخلضوع للقوانني األوروبية 

وعدم احترام سيادتها كدولةمستقلة.
بروكسل ب��دوره��ا ت��ق��ول إن ل��ن��دن لم 
تقدم أي جديد في مسألة تكافؤ الفرِص 
التي تضمن املنافسة العادلة، متهمة لندن 
برفض تقدمي ضمانات حول نظم احلوكمة 

أو حقوق اإلنسان أو أمن املعلومات.
وق����ال م��ي��ش��ال ب��ارن��ي��ي��ه، م��س��ؤول 
امل��ف��اوض��ات األوروب��ي��ة »ل��ن نضحي أو 
نفصل مب��ب��ادئ��ن��ا األوروب���ي���ة ملصلحة 
االقتصاد البريطاني، العدالة االقتصادية 
والتجارية ليست للبيع، املنافسة العادلة 

والشفافة أساسية«.
امل��س��ؤل��وون البريطانيون يقولون 
إن امل��واق��ف ال ت��زال متباعدة ح��ول عدة 
محاور أساسية من بينها حقوق الصيد 
وانفتاح السوق األوروبية أمام الشركات 

البريطانية.
م��ن ج��ه��ت��ة، ق���ال م��اي��ك��ل غ���وف وزي��ر 
ال���ش���ؤون احل��ك��وم��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي »ال 

ت���زال ه��ن��اك أوج���ه خ��الف كبير أب��رزه��ا 
مسألةالصيد واحلوكمة وتكافؤ الفرص، 
االحتاد األوروبي يطالب بأن نتبع قوانني 
النادي األوروب��ي رغم أننا لم نعد أعضاء 
فيه وف��ي نفس ال��وق��ت يطالبون بنفس 
حقوق الصيد في بحارنا ولكن من دون 

فتح سوقهم أمامنا«.
من ناحية أخرى، يستعد اجلانبان لقمة 
حول البريكست خالل شهر يونيو تهدف 
إل��ى تقييم األوض���اع وات��خ��اذ ق��رار حول 

جدوى مواصلة احملادثات.
ومن ناحية أخرى تطالب جهات مختلفة 
في بريطانيا بتمديد الفترة االنتقالية 
املنتهية في احلادي والثالثني من ديسمبر 
ف��ي ظ��ل ان��ش��غ��ال احل��ك��وم��ة وال��ش��رك��ات 
مبكافحة فيروس ك��ورون��ا وإع���ادة فتح 
االق��ت��ص��اد. ك��م��ا ي��ح��ذر ال��ب��ع��ض م��ن أن 
اإلج���راءات التي ستنظم حركة البضائع 
بني بريطانيا وأيرلندا الشمالية لن تكون 

جاهزة بنهاية السنة بسبب الوباء.

يشار إلى أن ميشيل بارنيه قال قبل أيام 
إنه منفتح على متديد الفترة االنتقالية ملدة 
عام أو عامني بشروط ولكن لندن تؤكُد أن 

ذلك أمر غير مقبول.
قد يكون الشعب البريطاني منشغالً 
بتداعيات فيروس ك��ورون��ا على حياتة 
اليومية وأعمالة ولكن إذا عادت خطورة 
بريكست م��ن دون ات��ف��اق إل��ى الواجهة 
فسيزداد الضغط على األف��راد والشركات 

في وقت مليء بالتحديات.


