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نصف الروس يأملون في ظهور شخصية سياسية في 2018 بديلة لبوتني
موسكو ـ أ.ش.أ: أظهر استطالع للرأي أجراه مركز »ليفادا« الروسي للبحوث االجتماعية أن أكثر من نصف 
املواطنني الروس يأملون أن تظهر شخصية سياسية بحلول عام 2018 قادرة على أن حتل محل الرئيس الروسي 
احلالي فالدميير بوتني. وقالت صحيفة »نوفيي إزفستيا« الروسية إن خبراء املركز الذين قاموا بإجراء االستطالع 
خرجوا بنتيجة مفادها ان الروس، بحاجة لسياسي يتبنى فكرا شبيها بالفكر الذي يتبناه الرئيس بوتني، لكنه أصغر 
منه سنا، مبعنى أنه يحمل رؤية وطموحات كبيرة فيما يتعلق مبستقبل روسيا، لكنه أكثر حيوية ونشاطا من بوتني 
الذي سيكون بنهاية واليته احلالية قد جتاوز الـ 65 من عمره.

عربية وعالمية
افتتاح مركز امللك عبداهلل للحوار بني األديان بڤيينا قريبًا

قمة »سعودية ـ فرنسية« في جدة األحد املقبل
جدةـ  أ.ش.أ: يعقد خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، بعد غد األحد في 
جدة، اجتماع قمة مع رئيس جمهورية فرنسا 
فرانسوا هوالند، الذي يزور السعودية في أول 
زيارة له للخارج منذ أن تولى زمام الرئاســـة 

قبل نحو ستة أشهر.
وذكرت صحيفـــة »عكاظ« امس في تقرير 
لها ان أهمية زيارة الرئيس الفرنسي تتجسد 
فـــي محورين رئيســـيني، األول: في اختياره 
اململكة العربية السعودية محطة أولى لزياراته 
اخلارجية في املنطقة، والثاني: في اختيار الزمان 
الذي يشـــكل ظرفا دقيقا، تشهد فيه املنطقة 
والعالم أزمات متعددة، أثرت سلبا على األمن 

والسلم الدوليني، وعلى االستقرار العام.
واضافت الصحيفـــة ان مباحثات الطرفني 
تتركز علـــى ثالثة موضوعـــات، هي: األزمة 
السورية، و امللف النووي اإليراني، والوضع 

في لبنان.
ويحضـــر اللقـــاء صاحب الســـمو امللكي 
األمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، 

ومسؤولون آخرون من البلدين.
واشارت الصحيفة الى حضور األمير سعود 
الفيصل وزير اخلارجية السعودية، فيما يعد 
أول مهمة يباشرها عقب عودته من فترة النقاهة 

التي قضاها في اخلارج ومتاثله للشفاء.
الى ذلك شدد سكرتير دولة النمسا للشؤون 
اخلارجية »رينهولد لوبتكا« على أهمية دور 
مركز امللك عبداهلل للحوار بني األديان والثقافات 
املزمع افتتاحه في الســـادس والعشرين من 

شهر نوفمبر اجلاري بالعاصمة ڤيينا، مؤكدا 
»احلوار بني الديانات والثقافات أصبح مطلبا 
مهما أكثر من أي وقت مضى« معربا عن قناعته 
بأهمية املساهمة التي سيقدمها املركز في دعم 

التسامح الديني بني أفراد املجتمع.
جاءت تصريحات »لوبتكا« على هامش اللقاء 
الذي جمعه بنائب وزير خارجية اململكة العربية 
السعودية األمير عبداهلل بن عبدالعزيز أثناء 
الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى النمسا بهدف 
السياسية والتجارية  الثنائية  العالقات  دعم 
والثقافية والتشاور حول النزاعات اإلقليمية 
في منطقة الشرق، حيث أبلغ وزير دولة النمسا 
للشؤون اخلارجية األمير عبداهلل بن عبدالعزيز 
قلق النمسا بسبب األزمة السورية واملعاناة 
اإلنسانية التي يتعرض لها الشعب السوري 
وكذلك تهديد استقرار الدول املجاورة، مؤكدا 
أن »احلل السياسي هو املخرج لكبح العنف في 
سورية« والتطلع إلى مرحلة انتقال دميوقراطي 

مبشاركة جميع طوائف املجتمع السوري.
وعلى صعيد جتهيـــز الترتيبات النهائية 
الفتتاح مركز امللك عبداهلل للحوار الذي يؤسس 
في العاصمة ڤيينا مببادرة من اململكة العربية 
السعودية بالتعاون مع اسبانيا والنمسا شدد 
»لوبتكا« أن التطورات احلالية التي تشهدها دول 
منطقة شمال أفريقيا والعالم العربي تؤكد أهمية 
إقامة احلـــوار بني معتنقي الديانات املختلفة، 
الفتا إلى توافق موقف النمسا واململكة العربية 
السعودية في هذا الشأن، كما ثمن »لوبتكا« على 
أهمية املركز كمبادرة عاملية هامة للحوار بني 

الديانات والثقافات على مستوى العالم.

املنامة ـ يو.بي.أي: حكم القضاء البحريني 
امس على مواطن بالســـجن ستة اشهر بتهمة 

االساءة الى ملك البالد عبر »تويتر«.
وذكر املوقع االلكتروني لصحيفة »الوطن« 
البحرينية ان احملكمة الصغرى اجلنائية قضت 
بحبس املدان باالساءة للعاهل البحريني امللك 
حمد بن عيســـى آل خليفة في حسابه مبوقع 
التدوين املصغر »تويتر« باحلبس ستة اشهر 

مع النفاذ. وامرت احملكمة ايضا مبصادرة جهاز 
الكمبيوتر احملمول اخلاص به.

ولم تذكر الصحيفة اســـم املتهم وال نوع 
االساءة التي ارتكبها.

وكان القضاء البحريني بدأ في 22 الشـــهر 
املاضي محاكمة اربعة اشخاص بتهمة اهانة ملك 
البحرين عبر »تويتر« وقالت وزارة الداخلية 

انها تعمل على توقيف متهم خامس.

املنامة ـ د.ب.أ: أكد وزير الداخلية البحريني 
الفريق الركن راشد بن عبداهلل آل خليفة أن القرار 
األخير املتخذ بشــــأن املسيرات والتجمعات هو 
قرار وقف وليس قرار منع، وذلك حلني تصحيح 

الوضع وحتقيق االستقرار األمني املنشود.
ونقلت وكالة األنبــــاء البحرينية )بنا( عنه 
القول أمس األول ان القــــرار يهدف الى احلفاظ 
على الوحدة الوطنية ومتاسك النسيج االجتماعي 
ومنع كل أشكال التطرف من أي أحد، مؤكدا في 
الوقت نفســــه أن حرية التعبير والرأي مصونة 
ومكفولــــة للجميع وذلك ضمــــن حدود القانون 

والدستور.
وأضاف ان أعمال العنف والتخريب والتكسير 
ليست دميوقراطية وليست حرية تعبير، وامنا 

مخالفات صريحة للقانون.
كما شدد على ضرورة أن تكون حرية التعبير 
في حدود القانون وعدم القبول مبا يتبعه بعض 
الفعاليات من عنف وتخريب وتكسير، مشيرا الى 

أن هذا األمر يحتاج إلى وقفة وتصحيح.
كانــــت منظمة العفو الدولية قد انتقدت قرار 
وزارة الداخلية البحرينية حظر جميع أشــــكال 
املســــيرات والتجمعات، وأكدت أن هذا املنع يعد 
انتهاكا حلقوق االنسان املتعلقة بالتجمع والتعبير 
عن الرأي، وأكدت املنظمة أن على حكومة البحرين 

سحب هذا القرار فورا.
وكانت الداخلية البحرينية أعلنت قبل يومني 
أنه »تقرر وقف جميع املسيرات والتجمعات وعدم 
السماح بتنظيم أي فعالية اال بعد االطمئنان الى 
استتباب األمن وحتقيق االستقرار األمني املنشود«. 
وحذر الوزير البحريني من أنه »سيتم التعامل مع 
أي مسيرات أو جتمعات على أنها غير مرخصة 
وستتخذ االجراءات القانونية جتاه الداعني لها أو 
املشاركني فيها وكل من له عالقة بذلك سيحاسب 
وسيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه«، وكان 
عدد من املظاهرات التي شهدتها البحرين مؤخرا 

قد شهدت أعمال عنف.

 دبيـ  العربية نت: بدأت 9 سجينات سياسيات 
في إيران إضرابا عن الطعام احتجاجا على طريقة 
التفتيش الذاتية وسوء املعاملة عن طريق حارسات 
سجن ايفني بطهران، نقال عن أحد مواقع املعارضة 

اإليرانية.
وذكــــر التقرير أن املســــجونات قررن البدء 
باإلضراب بعد تعرضهن للتفتيش الذاتي والضرب 
واالهانة، وطالنب باعتذار وضمان عدم تكرار مثل 
هذه االهانات في املســــتقبل، كما نقل عن موقع 
kaleme.org اإليراني. والسجينات هن ناشطات 
سياسيات وصحافيات كان قد مت القبض عليهن 

في أعقاب املظاهرات التي اجتاحت شوارع طهران 
وأعقبت إعادة انتخاب الرئيس اإليراني محمود 
أحمدي جناد في 2009. ويتزامن إضراب املسجونات 
اإليرانيات مع إضراب احملامية اإليرانية نسرين 
ســــوتوديه، الناشطة في مجال حقوق االنسان، 
والتي بدأت اضرابا عن الطعام في نفس السجن 

األسبوع املاضي، اعتراضا على سوء املعاملة.
وذكرت أن السلطات االيرانية منعت سوتوديه، 
البالغة من العمر 47 عاما، من رؤية زوجها وأوالدها 
منذ أن مت احلكم عليها بالســــجن ملدة 6 سنوات 

عام 2010 بتهم أمنية.

كشفت محكمة بريطانية أمس أن البريطانيني 
الثالثة )من أصول آسيوية( املتهمني بالتخطيط 
لهجمات ارهابية في بريطانيا، وضعوا رؤية 
أولية لهجوم على كنيس يهودي بالرشاشات 
إذا تعذر استهدافه باملتفجرات. وجاء في بيان 
االدعاء العام أمام احملكمة أن عاشق علي وعرفان 
خالد كالهما )27 عاما( وعرفان ناصر )31 عاما( 
أحرقوا خططهم لصنع أجهزة تفجير من أجل 
إخفائها عن السلطات. إال أن الشرطة البريطانية 
عثرت عليها سليمة في سلة زبالة أمام منزل 

عاشق علي في مدينة برمنغهام.
وكان املخطط اإلرهابي يشمل 8 تفجيرات 
ضد أهداف متعددة وغير معروفة في اململكة 
املتحدة في 25 ديسمبر عام 2010 و19 سبتمبر 
عام 2011، على أن تقتل 25 شـــخصا وجترح 
آخرين. ومعلوم أن مثل هذا االستهداف، لو جنح، 
سيؤدي الى تعزيز حركة الهجرة اليهودية الى 
اسرائيل، وهي شبه مجمدة منذ فترة طويلة، 

قبل أن تشهد تدفقا عكسيا.
لندن ـ عاصم علي  ٭

السجن ستة أشهر لبحريني
متهم باإلساءة إلى امللك عبر »تويتر«

البحرين: القرار األخير بشأن املسيرات 
والتجمعات قرار وقف وليس منعًا

9 سجينات إيرانيات يبدأن إضراباً عن الطعام  

بريطانيا: اإلرهابيون املعتقلون خططوا
ملجزرة بالرشاشات في كنيس يهودي

فريق املرشح اجلمهوري يشتري دعايات ضخمة في واليات تعتبر دميوقراطية

حملة رومني: سننتصر الثالثاء.. ومستشار أوباما: أحلق شاربي إذا خسرنا
واشنطنـ  وكاالت: ال تختلف 
رؤية معسكري باراك اوباما وميت 
رومني حول اميركا فحسب بل 
ان حتليلهما لواقع االنتخابات 
املقررة االسبوع املقبل مختلف 
متاما. ويــــرى اجلمهوريون ان 
الرئيس يعاني من تراجع التأييد 
له الــــى مــــا دون 50%، وتدني 
احلماس خلطابه الذي لم يحقق 
كل ما تعهد به وارتفاع نســــبة 
البطالة، ممــــا يزيد بالتالي من 
حظوظ رومني في الوصول الى 

البيت األبيض.
في املقابــــل، يرى فريق اوباما 
ان النمــــوذج االنتخابي التقليدي 
مجرد وهم، وهو يعول على مشاركة 
املتعدد االتنيات  كبيرة للتحالف 
الذي يدعم الرئيس، باالضافة الى 
انه يعتبر ان برنامج رومني مليء 
بالثغرات التي ال تفضي الى نتائج 

مما يحد من فرصه بالفوز.
اال ان الوقت ينفد امام املناورة 
فبعد 5 ايام سيجد احد الفريقني 
نفسه امام خيبة أمل لعدم قراءته 
للمعطيات السياسية بينما الفريق 

اآلخر يحتفل بالنصر.
ومع دنو موعــــد االنتخابات، 
يزداد الفريقان عدائية وهجومية 
مما يعكس مدى احتدام السباق.

وصرح كبير مستشاري رومني 
روس شــــرايفر »نحن سعداء مبا 
اننا ســــنحقق  حققنــــاه واعتقد 

انتصارا كبيرا الثالثاء املقبل«.
في املقابل، بالكاد يحجم فريق 
اوباما عن إعالن النصر من اآلن.

وقال مديــــر حملة اوباما جيم 
ميسينا الثالثاء »في مثل هذا الوقت 
الثالثاء املقبل ستتم اعادة انتخاب 
الرئيس لوالية ثانية. هم يستندون 
الى الوهم بينما نحن نستند الى 

األرقام«.
السباق  وهذه االزدواجية في 
الرئاســــي تتجلــــى ايضــــا فــــي 

استطالعات الرأي.
رومنــــي  فريــــق  ويفضــــل 
الوطنيــــة حول  االســــتطالعات 
االنتخابات والتي غالبا ما اظهرت 
تقدم املرشــــح اجلمهوري بنقاط 
عدة باإلضافة الى تعبئة متزايدة 

في مختلف أنحاء البالد.
أما فريق اوبامــــا فيذكر مرارا 
بأن االنتخابات تتم بالتدريج من 
والية الى اخرى جلمع أصوات كبار 
الناخبني الـ 270 الضرورية ومن 
هذا املنطلق فإن اوباما لديه تقدم 
كاف في استطالعات الواليات يتيح 

له الفوز بوالية ثانية.
ويعترض معسكر رومني على 
الفرضية األساســــية التي ترتكز 

دفاعي«. وتشير االستطالعات الى 
انه وعلى الرغم من ان السباق بات 
أكثر منافسة في الواليات الثالث 
التي لم تشــــهد حمالت رئاســــية 
فعليــــة، إال ان املهمة صعبة امام 
رومني لضمها الى صفه. في املقابل، 
فإن فريق اوباما يرى ان الدفاع عن 
املناطق املؤيــــدة نابع عن احلذر، 
وتعتبر هذه املبــــادرة الهجومية 

لرومني دليال على اليأس.
وقــــال ميســــينا »لقــــد باتوا 
يدركون ان السبيل الذي ينتهجونه 
على اخلريطة منــــذ ان فازوا في 
االنتخابات التمهيدية، لن يتيح لهم 
كسب األصوات الـ 270 الضرورية 

بني كبار الناخبني«.
وراهن ديڤيد اكسلرود، احد ابرز 
العاملني فــــي فريق اوباما، مقابل 
حلق شاربيه على فوز هذا األخير 

في الواليات احلاسمة.
ومييل احملللون املستقلون اكثر 
نحو الرأي القائم على تفوق اوباما 

في اخلريطة االنتخابية.
وقال توماس مان من مؤسسة 
بروكينغ إن »اوباما متقدم بشكل 
واضح في الواليات التي لم حتسم 
رأيها ويحاول معسكر رومني ان 
يوسع املعركة الى واليات اضافية. 

إال ان فرص النجاح ضئيلة«.
أما بروس بوكانان من جامعة 
تكســــاس فيرى ان األرقام تظهر 

تقدم الرئيس.
وقال »بكل بساطة فإن للرئيس 
املزيد من الطرق جلمع األصوات الـ 
270 الضرورية، وال ميكن تفسير 

ذلك بشكل آخر«.
 الى ذلك، قال مستشار الرئيس 
األميركــــي بــــاراك أوبامــــا ديڤيد 
أكسلرود إنه سيحلق شاربيه إذا 
خســــر الرئيس في مينيسوتا أو 

ميتشيغن أو بنسلڤانيا.
وهدد أكسلرود في مقابلة ضمن 
برنامج »مورنينغ جو« على »إم 
إس إن بي سي« بأنه سيأتي إلى 
البرنامج ويحلق شاربيه إذا خسر 
الرئيس أوباما في أي من واليات 
مينيسوتا وميتشيغن وبنسلڤانيا 
والتي كانت مــــن نصيب احلزب 
انتخابات األعوام  اجلمهوري في 
األخيرة. وقال »سآتي إلى مورنينغ 
جو وسأحلق شاربي اللذين أمتيز 
بهما منذ 40 سنة إذا خسر في أي 

من تلك الواليات«.
البرنامــــج جــــو  ورد مقــــدم 
سكاربورو وهو نائب سابق موافقا 
وقال أيضا إنه ســــيرخي شاربيه 
إذا فاز أوباما في نورث كاروالينا 
أو فلوريدا فــــي االنتخابات التي 

ستجرى في 6 نوفمبر اجلاري.

عليه في العام 2008.
وقبــــل بضعة ايــــام فقط من 
موعــــد االنتخابات، برزت مبادرة 
جديدة وذلك بعد أسابيع انحصر 
فيها السباق على معارك محتدمة 
في الواليات التي لم حتسم رأيها 
بعد مثل كولورادو وايوا واوهايو 
ونيفادا وفرجينيا وفلوريدا ونيو 

هامشير وويسكونسن.
فقد قام فريق رومني من مقره 
في بوسطن بشراء دعايات ضخمة 
في واليات تعتبر عادة دميوقراطية 
من بينها بنســــلڤانيا وميشيغن 
ومينيسوتا، على أمل حصد 300 
صوت او اكثر من كبار الناخبني.

وقال كيفن مادن احد مستشاري 
رومني »لقد قمنا بتوسيع النطاق 
لتحقيــــق هــــدف بكســــب 270 

صوتا«.
وأضاف »اننا في موقع هجومي 
على اخلريطة بينما هم في موقع 

عليها حملة اوباما وهي االعتماد 
على مشــــاركة كبيرة من الشباب 
واالميركيني املتحدرين من اصل 
افريقي والتيني. وقال احد اعضاء 
فريق رومني نيل نيوهاوس »يريد 
البعض االعتقاد بأننا نعيش في 
عالم سيتخذ فيه الناخبون موقفا 
شبيها ملا حصل في العام 2008.. 

انها مبالغة«.
واضاف ان »احلماسة هي التي 
تغذي املشاركة وانتم ترون مدى 
قلة الزخم لدى اوباما«، متوقعا ان 
يؤدي حتقيق تقدم بني الناخبني 

املستقلني الى فوز رومني.
وتختلف احلملتان ايضا حول 
الواليات  املباشــــرة من  البيانات 
املبكر.  التي تســــمح بالتصويت 
ويــــرى فريق اوبامــــا ان النتائج 
أما  السباق.  تثبت نظريته حول 
معسكر رومني فيعتبر ان نتائج 
الدميوقراطيني تراجعت عما كانت 

)أ.پ( أوباما يتابع آثار االعصار »ساندي« في والية نيوجرسي 

الواليات الـ 12 التي ستكون محط األنظار في االنتخابات الرئاسية األميركية
واشنطن ـ أ.ف.پ: فيما يلي الواليات الـ 12 املتنازع 
عليها والتي يجب مراقبتها عن كثب في االنتخابات 

التي سيتواجه فيها الرئيس الدميوقراطي باراك اوباما 
ومنافسه اجلمهوري ميت رومني الثالثاء: وجتدر 
االشارة الى ان اوباما فاز في انتخابات العام 2008 

في الواليات االساسية املتنازع عليها في االنتخابات 
احلالية.

 الواليات الثالث الكبرى:
٭ اوهايو )18 صوتا من كبار الناخبني( قد تكون 

الوالية احلاسمة في االنتخابات.
صوتت اوهايو التي تعاني من تراجع قطاع الصناعة 
لصالح الدميوقراطييني بعد ان كانت العامل احلاسم 

وراء فوز جورج بوش في انتخابات 2004.
وشن رومني حملة كبيرة جلذب الناخبني البيض من 

الطبقة الوسطى.
يذكر ان اي مرشح جمهوري لم يفز حتى اآلن في 

االنتخابات الرئاسية دون ان يفوز ايضا في اوهايو.
معدل استطالع ريل كلير بوليتكس: اوبــاما يتقدم 

بـ %2.3.
في العام 2008، فاز اوباما بـ 51% وماكني بـ 47% في 

الوالية.
 ٭ فلوريدا )29 صوتا من كبار الناخبني( اكبر 

ساحات املواجهة على االطالق.
لعبت هذه الوالية دورا كبيرا في الفوضى التي تلت 

فرز االصوات في العام 2000 وهي تسعى اآلن بجهد 
الستيعاب العدد الكبير من الناخبني الراغبني في 

التصويت املبكر.
وبعد ان حدت قوانني الوالية التي تشترط ان يحمل 
الناخب صورة هوية، عدد الناخبني املبكرين بعض 
الشيء، اال ان احملاكم الفيدرالية سهلت هذه العملية.

معدل استطالع ريل كلير بوليتكس: رومني يتقدم بـ %1.2 
في العام 2008: اوباما فاز بـ 51% وماكني بـ %48.

 ٭ فرجينيا )13 صوتا من كبار الناخبني( في 2008 
صوت الوالية لصالح الدميوقراطيني للمرة االولى منذ 

العام 1964.
وبات شمال الوالية االكثر ثراء واالقرب الى واشنطن 

مييل الى اجلمهوريني اال ان املعركة محتدمة 
حول نورفورك التي تضم عددا كبيرا من القواعد 

العسكرية.
ويبدو ان رومني قد يحقق تقدما خصوصا مع دنو 

خطر اجراء اقتطاعات عسكرية.
معدل استطالع ريل كلير بوليتكس: رومني يتـقدم 

بـ 0.5% في العام 2008: اوباما فــاز بـ %53 
ومـــاكني بـ %46.

 الواليات التي ميكن ان تسجل نتيجة متقاربة
٭ كولورادو )9 اصوات من كبار الناخبني(، انتقلت 

لتأييد املعسكر الدميوقراطي بتأثير من املهاجرين من 
كاليفورنيا الليبرالية خصوصا.

صوتت لصالح اوباما في 2008 اال ان الرئيس املنتهية 
واليته يواجه صعوبات في االحتفاظ بتحالف الشباب 

واالقليات والنساء الذي حمله الى الفوز فيها.
معدل استطالع ريل كلير بوليتكس: اوبـاما يتـقدم 

بـ 0.5% في العام 2008: اوباما فــاز بـ 53% وماكـني 
بـ %45.

 ٭ نيو هامشير )اربعة اصوات من كبار الناخبني( مع 
احتدام السباق الرئاسي، حتظى والية نيو هامشير 

الصغيرة باهتمام كبير من املعسكرين اللذين 
يحاوالن استمالة الناخبني املستقلني.

وقام اوباما بست حمالت على االقل في الوالية في 
مقابل ثمانية لرومني.

معدل استطالع ريل كلير بوليتكس: اوباما يتقدم بـ %0.1 
في العام 2008: اوباما فاز بـ 54% وماكني بـ %49.

 ٭ ايوا )ستة اصوات من كبار الناخبني( صوتت هذه 
الوالية لصالح اوباما في العام 2008 وكانت انطالقة 

حملته داخل احلزب الدميوقراطي عندما فاز في 
االنتخابات التمهيدية فيها.

في املقابل، كان رومني الفائز في االنتخابات 
التمهيدية حلزبه في الوالية حتى اظهر تعداد جديد 

فوز ريك سانتوروم، اال ان رومني صامد خصوصا 
ان الصحيفة االبرز في الوالية اعلنت تأييدها له بعد 

ان كانت تدعم اوباما قبل اربع سنوات.
معدل استطالع ريل كلير بوليتكس: اوباما يتقدم بـ %1.3 

في العام 2008: فاز اوباما بـ 54% وماكني بـ %45.
٭ نيفادا )ستة اصوات من كبار الناخبني( عانت 

عاصمة القمار في الواليات املتحدة من ارتفاع نسبة 
البطالة وازمة العقارات، ومع ان ارقام البطالة حتسنت 

اال انها التزال مرتفعة.
وحقق اوباما تعبئة كبيرة بني الناخبني املتحدرين من 

اصل اسباني اال ان العديد من السكان ال يرون انه 
جنح في حتسني الوضع االقتصادي بالسرعة الكافية.
معدل استطالع ريل كلير بوليتكس: اوباما يتقدم بـ 

2.4% العام 2008: اوباما فاز بـ 55% وماكني بـ %43.
 ٭ كاروالينا الشمالية )15 صوتا من كبار الناخبني( 

فاز اوباما في هذه الوالية الدميوقراطية عادة ببضعة 

آالف األصوات فقط في 2008.
وأعلن الرئيس تأييده لزواج املثليني في مطلع العام 

بينما وافق سكان الوالية على تعديل يحظره واملسألة 
التزال غير محسومة.

معدل استطالع ريل كلير بوليتكس: رومـني يتـقدم 
بـ 0.3% العام 2008: اوباما فاز بـ 50% وماكني بـ %49.5.

٭ ويسكونسن )عشرة اصوات من كبار الناخبني( 
انها والية جمهورية عادة خصوصا بعد ان عزز 

احلزب صفوفه فيها مما يحقق نتيجة ايجابية الن 
التقدم الكبير الذي كان اوباما يسجله تضاءل.

كما ان بول راين املرشح ملنصب نائب الرئيس مع 
رومني يتحدر من هذه الوالية.

 الواليات التي ميكن ان تشكل مفاجأة
٭ بنسلفانيا )20 صوتا من كبار الناخبني( اظهرت 

استطالعات الرأي تقدما مريحا الوباما قبل ستة 
اسابيع اال ان االرقام باتت اكثر تقاربا.

وانتخبت بنسلفانيا حاكما جمهوريا وسيناتورا 
جمهوريا في العام 2010، كما ان هناك دعما كبيرا 

للتنقيب عن الغاز الطبيعي الذي يؤيده رومني.
معدل استطالع ريل كلير بوليتكس: اوباما يتـــقدم 
بـ 4.6% العام 2008: اوباما فاز بـ 55% وماكني بـ %44.

٭ ميتشيغان )16 صوتا من كبار الناخبني(، مع ان 
الوالية هي مسقط رأس رومني اال انها لم تصوت 
لصالح اجلمهوريني منذ العام 1988، واليزال اوباما 
االوفر حظا ولو ان االستطالعات األخيرة أظهرت 

تنافسا اكبر.
وميكن ان تكون خطة االنقاذ الذي طبقها اوباما والتي 
ساعدت عمالقي السيارات في الوالية جنرال موتورز 

وكرايزلر وعارضها رومني، العامل احلاسم.
معدل استطالع ريل كلير بوليتكس: اوباما يتقـــدم 
بـ 3.0% العام 2008: اوباما فاز بـ57% وماكني بـ %41.

 ٭ مينيسوتا )عشرة اصوات من كبار الناخبني( اثار 
استطالع حديث للرأي االستغراب عندما اظهر ان 

اوباما يتقدم فقط بثالث نقاط في هذه الوالية التي 
تعتبر جمهورية عادة.

وال شك في انها انتقلت اكثر نحو الوسط من اليسار 
الليبرالي في الدورات االنتخابية األخيرة، اال انها لم 
تصوت لصالح اجلمهوريني منذ العام 1972 عام فاز 

ريتشارد نيكسون بفارق كبير.
معـــدل استطالع ريل كلير بوليتكس: اوبــاما 

يتقدم بـ 5.0% العام 2008: اوباما فاز بـ 54.1% وماكني 
بـ %43.8.

بيل كلينتون: رومني أسوأ من »ساندي«
في اطار تأييده للرئيس االميركي باراك اوباما، 

واملرشح الدميوقراطي لالنتخابات الرئاسية، 
سخر الرئيس األسبق بيل كلينتون من املرشح 
اجلمهوري ميت رومني، ووصفه بأنه أسوأ من 

اعصار ساندي املدمر الذي يضرب مؤخرا الساحل 
الشرقي االميركي.

القناة السابعة االسرائيلية أشارت الى ان كلينتون، 
خالل كلمته التي ألقاها للدميوقراطيني في 

كونيتيكت قبل اندالع االعصار بيومني ذكر قائال: 

»ما سنواجهه ال يوجد ما يقارن به اذا لم تأخذوا 
القرار الصحيح في هذه االنتخابات«، واستخدم 
الرئيس السابق لغة غير ديبلوماسية في اتهاماته 
بأن رومني يُعد بنفس فرص العمل التي سوف 
يقدمها اوباما »ساخرا« ارغب في كتم ضحكاتي 

في كل مرة يعدنا فيها رومني بـ 12 مليون فرصة 
عمل. يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه أوباما 

ورومني ان يظهرا انهما أكثر اهتماما بحياة 
وممتلكات األميركيني من اهتمامهما بالفوز.


