
85 مليون دوالر تعويضًا جلنود أميركيني لتعرضهم لكيماويات في العراق
بورتالند ـ رويترز: منحت هيئة محلفني بوالية اوريجون األميركية 12 فردا من احلرس الوطني 
األميركي 85 مليون دوالر كتعويض لهم من شركة كيه.بي.ار للتعاقدات الدفاعية امس األول بعد 
ان وجدت ان الشركة أخفقت في حمايتهم من التعرض ملواد كيماوية تسبب السرطان عندما 
كانوا يخدمون في العراق.
ومنح كل فرد 850 الف دوالر في شكل تعويضات غير اقتصادية و6.25 ماليني دوالر اخرى 
كتعويض عقابي بسبب »عدم االكتراث بشكل طائش وصارخ« بصحتهم في احملاكمة التي جرت 
في احملكمة اجلزئية األميركية في بورتالند.
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عربية وعالمية
املتنافسان يفسران أرقام الوظائف والبطالة كل ملصلحته

أوهايو مفتاح البيت األبيض.. أوباما يتقدم ورومني يطلق حملة الساعات األخيرة

االنقاذ املش����روط التي اقرها في 
بداية عهده عام 2009 لهذا القطاع 

الذي كان مهددا باالنهيار.
وتعتب����ر هذه املس����ألة نقطة 
الس����ابق  ضعف لرومني احلاكم 
لوالية ماساتشوسيتس الذي وقع 
في نهاية 2008 مقالة في صحيفة 
»نيويورك تاميز« بعنوان »دعوا 

ديترويت تفلس«.
ويذكر الدميوقراطيون باستمرار 
بذل����ك كلم����ا خاض����وا حملة في 

اوهايو.
وق����رر الرئي����س ان يعود كل 
يوم وحتى يوم غ����د الى اوهايو 
الوالية االساس����ية بامتياز حتى 
االثنني املقبل في انتخابات جترى 
وفق نظام اقتراع عام غير مباشر 
يعطي اهمية غير متكافئة للواليات 

املترددة.
وتوزيع اخلارطة االنتخابية 
هذه الس����نة يتطل����ب من رومني 
الفوز في اوهاي����و اذا اراد دخول 
البيت االبيض الثالثاء املقبل واال 
فسيتوجب عليه الفوز في جميع 

الواليات االساسية االخرى.
وم����ن ب����ني ه����ذه الوالي����ات 
ويسكونسن حيث تعهد رومني ب� 
»انطالقة جديدة«. وقال ان »اوباما 
وعد بتغيير لكنه لم يحققه. اعد 
بالتغيير وسجلي يظهر انني قادر 

على حتقيق ذلك«.

في ضاحية كولومبوس عاصمة 
اوهاي����و »علمن����ا ان الش����ركات 
وظفت ف����ي اكتوبر عددا اكبر من 
االش����خاص من اي من االش����هر 

الثمانية املاضية«.
وجاءت تصريحات اوباما تعليقا 
على االرقام الش����هرية للوظائف 
والبطالة التي نشرت اول من امس 
واشارت الى اس����تحداث 171 الف 

وظيفة جديدة في اكتوبر.
وق����ال اوبام����ا ان »معركتن����ا 
مستمرة وعلينا حتقيق مزيد من 

التقدم«.
وكشفت هذه االرقام ايضا ان 
0.1 نقطة  ارتفعت  البطالة  نسبة 
لتبلغ 7.9% من السكان العاملني، 
وفضل رومني من جهته التركيز 
على هذه النس����بة، وقال ان هذه 
االرقام تش����كل »تذكيرا مؤسفا« 
بأن اقتصاد البالد »شبه متوقف«، 
مشددا على ان »الواليات املتحدة 
س����تقوم الثالث����اء باالختيار بني 

الركود واالزدهار«.
وفي والية اوهايو التي واصل 
اوباما جولته فيها اول من امس، 
سجلت نسبة بطالة اقل من املعدل 
الوطني، وبلغت 7 % حسب االرقام 

االخيرة.
وفي املنطقة التي تضم العديد 
من الشركات املرتبطة بقطاع صناعة 
السيارات، اشار الرئيس الى خطة 

والضفاء اجواء احتفالية على 
احلدث، انش����د املغن����ي كيد روك 
ال����ذي اصبحت اغنيت����ه »بورن 
ف����ري« )ولد حرا( نش����يد حملة 
رومني، مقطعا منها على منصة 
اعدت خصيص����ا لذلك. وقال كيد 
روك النصار رومني ان »اوهايو 
ستقرر كل شيء«، مؤكدا »سنعمل 
البيت االبيض«.  على اس����تعادة 
وخلص عدد كبير من اخلطباء مآخذ 
اجلمهوريني على اوباما وعرضوا 
عدة اسباب للتصويت لرومني من 
بينه����ا امليزانية والدين والبطالة 
والهجوم على القنصلية االميركية 
في بنغ����ازي الذي قتل فيه اربعة 
اميركيني احدهم  ديبلوماس����يني 
السفير. وقال جون ماكني »اجلميع 
يعرفون انه كان في خطر«، محمال 
الرئيس اوباما مس����ؤولية نقص 
االمن في القنصلية بينما جتري 
حتقيقات حاليا لتحديد الظروف 

الدقيقة للهجوم.
وسيزور املقربون من رومني 
وعائلته وراين 11 والية اساسية 
لعق����د سلس����لة م����ن التجمعات 
االنتخابية. اما رومني ش����خصيا 
فسيزور س����بع واليات حلضور 
انتخابيا آخرها جتمع  13 جتمعا 
ينظم في الساعة 22.00 بالتوقيت 
األميركي يوم غد في نيو هامبشير. 
في املقابل، صرح اوباما في هيليارد 

عواصم � وكاالت: ركز الرئيس 
االميركي ب����اراك اوباما وخصمه 
اجلمهوري ميت رومني جهودهما 
على والية اوهايو االساسية التي 
اصبحت في قلب املعركة االنتخابية 
والتي يرى بعض احملللني ان قيمة 
اصواتها تساوي قيمة اصوات باقي 
الواليات مجتمعة بحسب قانون 

االنتخابات االميركي.
لكن وقبل ايام ثالثة فقط من 
املنتظر، كش����ف استطالع  اليوم 
جديد للرأي نشرت نتائجه أمس ان 
الرئيس االميركي باراك اوباما مازال 
متقدما عل����ى خصمه اجلمهوري 
ميت رومني ف����ي واليتي اوهايو 

وفلوريدا االساسيتني.
واظهر االستطالع الذي اجري 
حملطة »ان.بي.سي« وصحيفة »وول 
ستريت جورنال« ان اوباما يتقدم 
بست نقاط على رومني في اوهايو، 
وس����يحصل اوباما على 51% من 

االصوات مقابل 45% لرومني.
وف����ي فلوريدا يتمتع الرئيس 
الدميوقراطي املرشح لوالية ثانية 
بتأييد 49% م����ن الناخبني مقابل 
47% لرومن����ي، ويعتبر الفوز في 
هاتني الواليتني أساسيا للفوز في 

االنتخابات الرئاسية بعد غد.
والوهايو 18 من كبار الناخبني 

مقابل 29 لفلوريدا.
وازاء ه����ذه التط����ورات اطلق 
رومني الس����اعات ال� 72 االخيرة 
من حملته االنتخابية نحو البيت 
االبيض من أوهايو، يرافقه عدد كبير 
من البرملانيني اجلمهوريني الذين 
11 والية استراتيجية  سيزورون 

بدءا من يوم امس.
وعلى هتاف »بقي اربعة ايام 
فقط«، حرص رومني على اظهار 
وحدة معسكره بحضور اثنني من 
منافسيه السابقني في االنتخابات 
التمهيدية ريك سانتوروم وريك 
بيري الى جانب اخلصم السابق 
لباراك اوباما في 2008 السناتور 

جون ماكني.
وفي املجموع، يرافق رومني 45 
البرملانيني واالقرباء يرتدون  من 
جميعا سترات حتمل اسمه، بينهم 
ابناؤه اخلمس����ة وحوالي عشرة 
اطفال من عائلته ومن عائلة املرشح 
ملنصب نائب الرئيس بول راين.

ويعكس اختيار ويست شيستر 
قرب مدينة سينسيناتي الكبيرة 
التجمع، األهمية  في اوهايو لهذا 
احليوية للوالية لوصول رومني 

الى البيت االبيض.

)رويترز( املرشح اجلمهوري ميت رومني وقرينته آن لدى وصولهما إلى نيوهامبشير    

األمم املتحدة تناشد جيران ميامنار فتح 
حدودها أمام مسلمي الروهينغا الفارين 

جنيڤ � كونا: وجهت مفوضية األمم املتحدة 
لش���ؤون الالجئني امس نداء إلى الدول املجاورة 
مليامنار إلبقاء حدودها مفتوحة أمام النازحني من 
مسلمي الروهينغا خاصة الباحثني عن األمان من 
االضطرابات في والية »راكني«. وأعربت املفوضية 
في بيان عن اس���تعدادها ملساعدة احلكومات في 
التصدي حلالة الطوارئ اإلنسانية امللحة معربة 
عن قلقها من جتدد اعمال العنف في والية »راكني« 
الواقعة غرب ميامنار خالل األسبوع املاضي مشيرة 
الى انها مبنزلة إنذار لكارثة إنسانية قد حتدث. 
واس���تندت املفوضية في بيانه���ا الى تقارير من 
حكومة ميامنار تفيد بأن اكثر من 28 الفا من هذه 
األقلية املسلمة قد نزحوا ما يجعل موضوع تعاون 
سلطات ميامنار مع املنظمات اإلنسانية الدولية 
امرا ملحا الستعادة القانون والنظام ومنع وقوع 
املزيد من احداث العنف. وشدد املتحدث اإلعالمي 
باس���م املفوضية ادريان ادواردز في البيان على 

اهمية توفير املساعدات اإلنسانية للمحتاجني من 
خ���الل دعم حكومة ميامنار مع املنظمات األممية 
واإلنسانية الدولية ذات الصلة السيما مع ارتفاع 
عدد الضحايا واحتراق اكثر من 4600 منزل في 
العديد من البلدات والقرى. وقال ادواردز ان زيارة 
وفد من املفوضية الى املناطق املتضررة قد كشف 
عن دمار واسع النطاق وتشريد النازحني داخليا 
في مناطق يصعب الوصول اليها فضال عن توجه 
آخرين الى قرى ومناطق فقيرة التماس���ا لألمن 
ليصل عدد املشردين منذ يونيو املاضي الى 75 
الفا. وكانت األمم املتحدة قد لفتت الى ان موجة 
النزوح اجلدي���دة زادت الضغوط التي تواجهها 
املخيمات التي يلجأون اليها وهي مكتظة أصال مبا 
يفوق طاقتها من حيث املأوى واإلمدادات األساسية 
مثل الغذاء واملاء، مشيرة الى مشكلة ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية في تلك املنطقة وعدم وجود العدد 

الكافي من األطباء لعالج املرضى واجلرحى.

اجليش اإليراني يعلن حتقيقه »االكتفاء الذاتي الكامل« عسكريًا 

طهران تقترح بث املفاوضات النووية مع الـ »5+1« على الهواء

هيالري كلينتون.. ديبلوماسية جنمة أم رئيسة مقبلة للواليات املتحدة؟
واشنطن ـ أ.ف.پ: فيما تستعد وزيرة اخلارجية األميركية لوداع 
منصبها كوزيرة للخارجية االميركية، ال يعتقد احد انها وزوجها 

بيل كلينتون سيختفيان عن الساحة السياسية األميركية التي هيمنا 
عليها لنحو عقدين. وعلى الرغم من التساؤالت عما اذا كانت هيالري 
كلينتون هي املسؤولة عن الثغرات األمنية قبل الهجوم على القنصلية 

األميركية في مدينة بنغازي الليبية في سبتمبر املاضي، فإن وزيرة 
اخلارجية واحدة من ابرز الشخصيات التي تلقى قبوال في االدارة 

االميركية، فقد وصفتها صحيفة نيويورك تاميز بأنها »الديبلوماسية 
النجمة«، واستقبلتها احلشود بهتافات االبتهاج في الكثير من األماكن 
والبلدان ومن بينها القصر الرئاسي في منغوليا وجامعة جورج تاون 

في واشنطن.
وخالل أعوامها االربعة على رأس الديبلوماسية األميركية، جابت 
كلينتون العالم وزارت عددا من الدول فاق عدد الدول التي زارها 

اي من وزراء اخلارجية الذين سبقوها، ودعت الى الدميوقراطية وما 
وصفته بـ »القوة الذكية« دون كلل او ملل.

ورغم نفيها املتكرر، اال ان الكثيرين مازالوا مقتنعني بأنها ستحاول 
مرة اخرى الترشح ملنصب الرئاسة.

ووسط اجلو السياسي املرير في العام االنتخابي، أظهرت استطالعات 
الرأي حصولها على نسب تفوق 60% في استفتاءات حول الشعبية، 

ويعتقد بعض احملللني ان احلزب الدميوقراطي سيعرض عليها 
الترشح النتخابات الرئاسة في 2016.

واقتربت من حتقيق ذلك في 2008، اال ان منافسها باراك اوباما متكن 
من احلصول على ترشيح احلزب.

وبعد معركة ضارية بينهما للفوز بالترشيح في االنتخابات التمهيدية، 
والتي كان زوجها بيل كلينتون من اشد املناصرين لها، فوجئ 
العديدون باختيار اوباما لها لتكون وزيرة للخارجية في ادارته.

وقال البعض ان عائلة كلينتون ستحاول العودة من الباب اخللفي 
للحصول على السلطة.

اال ان هيالري كلينتون اظهرت والء قويا ألوباما، حتى ان البعض 
يقولون انها ضحت من اجله بإعالن مسؤوليتها شخصيا عن مقتل 4 

ديبلوماسيني في هجوم بنغازي.
غير ان النقاد يقولون انها أخفقت في حتقيق جناحات تسجل لها في 

تاريخها، مثلما فعل هنري كيسنغر في مبادرته للصني الشيوعية.
ويلوم البعض اوباما في ذلك ويقولون انه أحكم سيطرته على 
السياسة املتعلقة بالقضايا املهمة التي تواجه بالده ومن بينها 

افغانستان والعراق واالضطرابات في العالم العربي. وصرح جستني 
فيس من معهد بروكينغز لوكالة فرانس برس »لقد كانت كلينتون 

وزيرة خارجية مخلصة وفعالة للغاية، واستخدمت قدراتها بطريقة 

مفيدة الوباما وتركت بصماتها على قضايا صغيرة مثل االنترنت او 
دمج سياسات التنمية بشكل افضل مع السياسة اخلارجية«. وقال 

»لكنها كانت دائما خاضعة لهيمنة البيت األبيض ألن هذه هي طبيعة 
اوباما الذي يريد ان يكون هو متخذ القرار في كل شيء تقريبا«.

واضاف »ولكن ذلك ال يقلل من قدر كلينتون. فهي رائعة بحق ومليئة 
باحليوية والطاقة، وذكية ومتتلك اسلوبا راقيا في التعامل، لكن 

الوضع السياسي قيدها بشكل كبير«. فقد عملت كلينتون بجهد كبير، 
على سبيل املثال، على التقارب مع باكستان، احلليفة في احلرب ضد 
مترد طالبان في افغانستان، كما نسقت احلصول على موافقة دول 

الغرب على تشديد العقوبات على ايران.
وخالل زيارتها الى الصني هذا العام، جنحت في تفادي حدوث خالف 

يشبه ما كان يحدث ايام احلرب الباردة عندما فر املنشق الصيني 
شني غوانغشينغ من اقامته اجلبرية ودخل الى السفارة األميركية في 

بكني طالبا اللجوء.
إال ان ستيفن والت البروفيسور في جامعة هارفارد كتب في مجلة 

السياسة اخلارجية »فورين بوليسي« مشيرا الى عدم حتقيق كلينتون 
اجنازات كبيرة. وقال »ال ميكن ألحد ان يصفها بأنها كانت وزيرة 

عظيمة، رغم ان ذلك لم يكن بسبب خطأ منها«.
وكتب والت في وقت سابق من هذا العام يقول ان اوباما لم مينحها 

 vسلطة اكبر في السياسة اخلارجية »كما ان اعتماده املبدئي على
مجموعة من املبعوثني اخلاصني خفف من قوة كلينتون اكثر«.

واضاف ان »الپنتاغون واجهزة االستخبارات متتلك حاليا موارد اكبر 
بكثير من تلك التي متلكها وزارة اخلارجية كما ان لها تأثيرا أكبر 

بكثير على العالقات مع مناطق االضطرابات مثل وسط آسيا واليمن 
واخلليج«.

وتؤكد كلينتون انه اذا فاز اوباما في االنتخابات الرئاسية التي بعد غد،  
فإنها ستبقى في منصبها فقط حلني العثور على خليفة لها. وصرحت 

لصحيفة واشنطن بوست مؤخرا »أهدف الى مغادرة املنصب بعد 
وقت قصير من تنصيب الرئيس. هذه هي خطتي«.

وصرح اوباما بأنه يود ان تبقى كلينتون في منصبها، لكنه قال انه 
»رغم رجائي الشديد لها« بالبقاء اال انها قررت مغادرة املنصب.
وصرحت كلينتون ملجلة ماري كلير مؤخرا »انني اخوض غمار 

السياسة القومية والدولية والقيادة منذ نحو 20 عاما.. وقد كان ذلك 
شرفا شخصيا استثنائيا، وجتربة رائعة. ولكنني اريد استعادة وقتي 

اخلاص. اريد أن اكون نفسي. وانا اتطلع لذلك«.
لكن بالطبع اذا تسنى لها ان تصبح رئيسة للبالد في العام 2016، 

رغم ان عمرها سيكون 69 عاما، فستكون بيدها كل السلطات التي 
ستمكنها من حتقيق ما تريد.

عواص����م � وكاالت: أعلن قائد 
البحرية اإليرانية األميرال حبيب 
اهلل سياري أمس أن املتخصصني 
اإليرانيني في اجلي����ش اإليراني 
متكنوا خ����الل الفترة الراهنة من 
حتقيق االكتف����اء الذاتي بالكامل، 
وذلك بفضل قدراتهم على تصميم 
وإنت����اج وصيانة جمي����ع أنواع 

املعدات الدفاعية.
وأضاف سياري � في تصريحات 
نقلتها وكالة أنباء »إرنا« اإليرانية � 
أن اجليش االيراني كان قبل الثورة 
اإليرانية تابع للدول الغربية في 
مجال التجهيزات واملعدات الدفاعية، 
إال أنه اآلن استطاع بلوغ مرحلة من 
القوة واجلهوزية بات فيها قادرا 
على الرد على أي تهديد محتمل.

في س����ياق آخر، قال املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية اإليرانية 
رام����ني مهمانبرس����ت »إن بالده 
قدمت عدة اقتراحات محددة بشأن 
محادثاتها مع مجموعة )5+1( من 
بينها بث املفاوضات على الهواء 
مباشرة للرأي العام العاملي، من 
أجل إس����قاط الذرائ����ع من أيدي 
الش����عب  الغرب وضمان حقوق 

اإليراني«.
ونقلت وكال����ة أنباء )فارس( 
اإليرانية عن مهمانبرس����ت قوله 
في رده على بعض املزاعم املترددة 
بأن إيران ستتراجع عن برنامجها 
النووي مقابل رفع احلظر الغربي، 
وذلك على هامش املعرض الدولي 
ال� 19 للصحافة ووكاالت األنباء 

بطه����ران إن »الضغوط متارس 
على الشعب اإليراني منذ 30 عاما 
واملوضوع النووي ليس س����وى 

ذريعة«.
وأضاف: لو تراجعنا عن مبادئنا 
فإن الغرب بكل تأكيد سيزيد من 
ضغوطه علينا ظنا منه أننا في 
موقف ضعف، وعندها س����يوجه 
مطالبه ص����وب مواضيع أخرى 
ولن يكتفي حتى يبعد ثورتنا عن 
أهدافها السامية، مؤكدا أن الشعب 
اإليراني ل����ن يتراجع إطالقا عن 

حقوقه املشروعة.
وفي هذا السياق، رحب االحتاد 
األوروبي ف����ي بيان أمس بالتزام 
الدول املرش����حة لعضويته مثل 
كرواتي����ا التي س����تدخل االحتاد 

في ع����ام 2013 ومقدونيا واجلبل 
األسود وصربيا وأيسلندا وألبانيا 
بتطبي����ق العقوبات التي فرضها 
التكت����ل األوروبي عل����ى كل من 

سورية وإيران.
وأوضح االحتاد األوروبي في 
بيان أن ليختنشتاين والنرويج 
ومولدوف����ا التزمت أيضا بتنفيذ 
العقوبات األخي����رة على طهران 

ودمشق.
وكان االحت����اد األوروبي قرر 
الش����هر املاضي حظر اس����تيراد 
الغاز الطبيعي من إيران وفرض 
عقوبات إضافية تغطي قطاعات 
املالية والتجارة والطاقة والنقل 
باالضافة الى ف����رض قيود على 
املعادن وبرمجيات  صادراته من 

العمليات الصناعية وصناعة بناء 
السفن الى طهران.

وبخصوص سورية، فقد التزمت 
كل الدول األوروبية املذكورة أعاله 
باإلضافة الى جورجيا بالعقوبات 
التي أقرها االحتاد األوروبي والتي 
شملت حظر شراء أو استيراد أو 
نقل األس����لحة من وإلى سورية 
واالمتناع عن توفير التمويل أو 
املالية ذات الصلة بهذا  املساعدة 

املجال.
كما قرر االحتاد األوروبي فرض 
حظر على مؤسسة الطيران العربية 
الس����ورية ومنعها من استغالل 
مطارات الدول األعضاء في االحتاد 
فيما يش����مل هذا اإلجراء رحالت 

الشحن من سورية. 

األميركيون يصوتون في 172 استفتاًء تزامنًا مع اختيار الرئيس 

باربرا سترايسند حتث اليهود على التصويت ألوباما

شيكاغو ـ أ.ف.پ: تنظم في السادس من نوفمبر 
بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية االميركية، 172 

استفتاء محليا تتناول عددا كبيرا من القضايا 
مثل تشريع حشيشة الكيف والزواج بني مثليي 

اجلنس وإزالة القوانني التمييزية من دستور 
والية االباما اجلنوبية.

وفي املجموع، سيجرى 172 استفتاء محليا 
في 27 والية تتعلق بقضايا داخل حدود 

الوالية وحتى على نطاق اصغر مثل املقاطعات 
والبلديات. وتقرر عدد كبير من عمليات االقتراع 

هذه على امل حث الناخبني الذين ال يعتبرون 
االنتخابات الرئاسية رهانا كافيا، على التوجه 

الى صناديق االقتراع. وقالت جيني دراج باوسر 
التي حتلل عمليات االستفتاء في املؤمتر الوطني 
للبرملانات االميركية ان »تنظيم استفتاءات يزيد 
نسبة املشاركة بضع نقاط ويجعل الناس اكثر 

اهتماما ببعض املشاكل ويدفعهم الى القدوم 
للتصويت«. واضافت ان »ما هو غير واضح هو 
ما اذا كان اقتراح للمحافظني سيجلب مزيدا من 

الناخبني احملافظني او اجراء تقدمي سيدفع مزيدا 
من الناخبني املعتدلني« الى التوجه الى صناديق 
االقتراع. وقررت والية فلوريدا االساسية التي 

ميكن ان تصوت للجمهوريني او للدميوقراطيني 
وكانت امنت فوز جورج بوش على آل غور في 

العام 2000 بفارق قليل، تنظيم عدة عمليات 
استفتاء هدفها تشجيع الناخبني اجلمهوريني.

وتتعلق عمليات االستفتاء هذه خصوصا 
بحظر متويل عمليات االجهاض باموال حكومية 
وحصول مجموعات دينية على اموال حكومية 
والغاء واحدة من النقاط االساسية في اصالح 

القطاع الصحي الذي قدمه الرئيس باراك اوباما.

وحول هذه املسألة االخيرة، تشهد اربع واليات 
اخرى بينها ميسوري التي تعد اساسية في 
االنتخابات الرئاسية عمليات استفتاء تهدف 

الى تنشيط هذه اخلطة. وفي اوهايو يأمل 
الدميوقراطيون في اعادة رسم اخلارطة 

االنتخابية ملصلحتهم بينما ستحاول كولورادو 
تشريع حشيشة الكيف وهو اجراء قد يقر كما 

يشير استطالع الرأي. وتشريع حشيشة الكيف 
بالكامل موضوع استفتاءات ستجرى في واليتي 

اوريغون وواشنطن، ولغايات طبية فقط في 
اركنسو ومونتانا. والزواج هو القضية الكبرى 

الثانية في عمليات االستفتاء هذه.
فللمرة االولى سيطلب من الناخبني ابداء رأيهم 

في مقترحات تهدف الى السماح بالزواج بني 
مثليي اجلنس ال الى حظرها، وذلك في واليات 

مني وميريالند وواشنطن.
وقد كشفت استطالعات للرأي ان مؤيدي هذا 

الزواج سيفوزون في االقتراع.
وميكن ان تصبح مينيسوتا الوالية احلادية 

والثالثني التي ينص دستورها بشكل واضح على 
ان الزواج ال يتم اال بني رجل وامرأة.

اما كاليفورنيا فستنظم احد عشر استفتاء هذه 
السنة خصوصا حول الغاء عقوبة االعدام وذكر 
وجود مواد معدلة وراثيا على عبوات السلع التي 

حتوي ذلك وزيادة الضرائب لتمويل املدارس 
واخلدمات االجتماعية العاجلة.

واخيرا، ستطلب االباما من مواطنيها رأيهم في 
شطب اشارات سابقة الى الفصل العنصري في 

املدارس من دستورها وفي الغاء ضريبة لم جتب 
منذ سنوات. ويفرض دستور هذه الوالية اجراء 

استفتاء على اي تغيير في نصه االساسي.

مصرة على ان منافسه 
اجلمهوري ميت رومني ال 

يشارك اليهود قيمهم.
وتقول سترايسند: »في هذا 

الرجل اجليد، نحن جند رئيسا 
ميكننا أن نثق به، رئيسا أثق 
به أنا«. وكانت سترايسند قد 
أرسلت الشهر املاضي رسالة 

الكترونية الى جلنة حملة 
احلزب الدميوقراطي لتطلب 

من أعضائها زيادة مساهماتهم 
معتبرة ان فوز اجلمهوريني 

سيكون كارثيا للبالد.

نيويورك ـ إيالف: تستمر 
النجمة األميركية باربرا 

سترايسند في دعمها للرئيس 
األميركي باراك أوباما وهي 

ترغب بشدة في أن يفوز مرة 
جديدة باالنتخابات الرئاسية 
ما دفعها الى حث اليهود في 

الواليات املتحدة األميركية على 
التصويت له.

وأفادت وسائل اعالم أميركية 
بأن سترايسند سجلت ڤيديو 

حلملة أوباما تؤكد فيه أنه 
باربرا سترايسندالشخص األفضل لليهود، 


