
في استطالع قبل 48 ساعة من السباق إلى البيت األبيض

أوباما ورومني.. تعادل
كانوا يدفعونه في عهد الرئيس 
بيل كلينتون.. وإذا كانت هناك 
ف���ي تخفيض  رغب���ة حقيقية 
االنفاق.. فيج���ب اال يكون ذلك 
في أمور ستس���اعد أميركا على 
ف���ي املس���تقبل«. وقال:  النمو 
»لنتأكد من أن اجلميع يشاركون 

في التضحية«.
وش���دد أوباما على أنه »لن 
يحول الرعاية الصحية إلى وسيلة 
لدفع تكلفة تخفيض الضرائب 
عل���ى األثرياء«.. كما أكد أنه لن 
يضحي باالستثمار في البحوث 
األساسية لدفع تكلفة تخفيضات 
ضريبية ألناس مثله شخصيا أو 

مثل منافسه رومني.
ويظهر كشف استطالع للرأي 
نشرت نتائجه قبل 48 ساعة على 
االنتخابات الرئاسية األميركية، ان 
الرئيس الدميوقراطي باراك اوباما 
وخصمه اجلمهوري ميت رومني 
متعادالن وحصل كل منهما على 

48% من نوايا التصويت.
لكن االستطالع األخير الذي 
نشرته محطة »ايه بي سي نيوز« 
الى  و»واشنطن بوست« يشير 
فارق في نواي���ا التصويت بني 
مختلف املجموعات االجتماعية 

واالتنية.
فالنساء يفضلن اوباما الذي 
يتقدم 6% على رومني لديهن بينما 
يرى الرجال في رومني املرشح 

األفضل )7% أكثر من اوباما(.
ويفضل 20% م���ن الناخبني 
البي���ض رومني لك���ن 59% من 
الناخبني اآلخرين س���يختارون 

اوباما.
انتخاب���ات 2008،  وكما في 
يفض���ل الش���بان )25%( اوباما 

واملسنون )12%( رومني.

إليها الش���ركات اليوم وتوظف 
احلاصلني عليها.. »هذا ما نقاتل 
من أجله ف���ي هذه االنتخابات.. 
وهذا هو املعيار على احملك« فيما 

يتعلق بالتغيير.
وق���ال أوبام���ا، إن »التغيير 
مستقبل س���تقلص فيه أميركا 
ما تعانيه من عجز في امليزانية 
بطريقة متوازنة ومس���ؤولة«، 
أن���ه واف���ق على  مش���يرا إلى 
امليزانية مببلغ  تخفيضات في 
تريل���ون دوالر بإلغ���اء برامج 

الحتتاج إليها أميركا.
وأضاف، انه يريد عمل املزيد.. 
»وإذا كانت الرغبة حقيقية في 
تخفيض العجز وليس استخدامه 
كمادة للحديث والطنطنة فالبد 
من مطالبة األميركيني األكثر ثراء 
بالعودة إلى معدل الضرائب الذي 

إنتاجها في أميركا، وقضى على 
بن الدن«.

وحول ص���ورة التغيير في 
الس���نوات األربع  أميركا خالل 
القادمة كما يراه���ا، قال أوباما، 
إن أميركا ستصبح بلدا يصبح 
فيه لكل أميركي فرصة للحصول 
على تعلي���م جيد، مؤكدا حاجة 
أمي���ركا إلى املعلم���ني اجليدين 
الذين سيساعدون على حتقيق 

النمو.
وقال أوباما، إنه يريد تخفيض 
زيادة الرس���وم الدراس���ية إلى 
النص���ف على مدى الس���نوات 
العشر القادمة.. وتوظيف 100 ألف 
معلم رياضيات وعلوم، وتدريب 
مليون���ي أميركي ف���ي الكليات 
املتميزة  املجتمعي���ة األميركية 
لتزويدهم باملهارات التي حتتاج 

التغيير في شيء«، مشددا على 
أن هذا يؤك���د حاجة أميركا إلى 
تغيير ما تسير عليه واشنطن.. 
ولذلك فإنه يرشح نفسه لوالية 

ثانية.
وأشار أوباما الى أنه بدأ رحلته 
الرئاسية عام 2008 من أوهايو 
التي تعرف���ه وتعرفه أنه يقول 
ما يعنيه ويعني ما يقول، مقدرا 
أن أوهايو قد تكون شعرت في 
بع���ض األحي���ان باالحباط ألن 
وتيرة التغيير لم تكن بالوتيرة 
املطلوبة، إال أنه شدد على أنه كما 
وعد »وضع نهاية حلرب العراق، 
وخف���ض الضرائب على أس���ر 
الطبقة املتوسطة، وأصلح نظام 
الرعاية الصحية، وألغى قانون 
»ال تس���أل.. ال تقل«، واستثمر 
ف���ي الطاق���ة النظيفة وضاعف 

ويقول إن هذا هو التغيير.. وهو 
ليس من التغيير في شيء«.

وق���ال أوباما في كلمة له في 
التي  »دوبوك« بوالي���ة »أيوا« 
زار بعدها »مينتور« الليلة قبل 
املاضية، إن »منح املزيد من القوة 
ألكبر البنوك ومنح تخفيضات 
ضريبية مببلغ 5 تريلونات دوالر 
أخرى حتاب���ي األثرياء وتصب 
في صاحلهم.. ليس من التغيير 

في شيء«.
وش���دد أوباما على أن رفض 
رومني تقدمي وش���رح تفاصيل 
سياس���ته االقتصادي���ة إال بعد 
التوصل  االنتخابات، ورف���ض 
إلى حلول وسط، واعتماد جدول 
أعمال حزب الشاي في الكونغرس، 
وتغيير احلقائق عندما ال تصب 
في صالح حملته.. ليس أيضا من 

املزيد من نفس الشيء أم تريدون 
تغييرا حقيقيا؟ لقد وعد الرئيس 
أوباما بالتغيير، لكنه لم يتمكن 
من الوفاء بوع���ده. أما أنا فأعد 
بالتغيير، ولدي س���جل يثبت 

حتقيق ذلك«.
والتزال حملة رومني واثقة 
لدرج���ة أنها حت���اول الفوز في 
واليات مثل بنسلڤانيا التي كانت 
تعد في وقت من األوقات واحدة 
من الواليات التي يكون الفوز فيها 

من نصيب الدميوقراطيني.
إلى ذلك، كثف باراك أوباما من 
هجومه على منافسه اجلمهوري 
ميت رومني، ووصفه بأنه »تاجر 
موهوب جدا، ويعمل جاهدا على 
تسويق األفكار السيئة القدمية 
التي لم تفلح من قبل، ويحاول 
أفكار جديدة،  أنها  طرحها على 

� وكاالت: واصل  واش���نطن 
املرشحان للرئاس���ة األميركية 
ب���اراك أوبام���ا ومي���ت رومني 
حملتهما االنتخابية فيما يقترب 
السباق احملتدم إلى البيت األبيض 

من نهايته.
وحافظ املرشحان على الوتيرة 
احلامية للسباق، في واحدة من 
أكثر انتخابات الرئاسة احتداما في 
التاريخ األميركي، ليصل مجموع 
اجلوالت االنتخابية للمرشحني 
إلى سبع جوالت في مسعى منهما 

للحصول على كل صوت.
وظهر املرش���حان على بعد 
بضع���ة كيلومترات من بعضها 
البع���ض في والي���ة ايوا، وهي 
واحدة من سبع إلى عشر واليات 
متأرجحة ستحدد من سيذهب الى 

البيت األبيض غدا الثالثاء.
وقبي���ل انتخاب���ات الثالثاء 
يستهدف كال املرشحني الواليات 
املتأرجحة والتي حتدد نتيجة 
االنتخاب���ات ف���ي ظ���ل نظ���ام 
االنتخابات في الواليات املتحدة 
والذي مينح الفوز بالرئاسة على 
أساس الفائز في كل والية وليس 
على أساس التصويت الشعبي 

العام على املستوى الوطني.
وسيزور أوباما أوهايو يوميا 
حتى إجراء االنتخابات، في إشارة 
إلى مدى أهمية تلك الوالية التي 
تقع في منطقة الغرب األوسط 
من البالد. يذكر أنه لم يتمكن أي 
مرش���ح من الوصول إلى البيت 
األبيض دون الفوز بتلك الوالية 

منذ عام 1960.
وقد بدأ رومن���ي جولته في 
نيو هامبشاير، قائال ملؤيديه إن 
»السؤال الذي يطرح نفسه في 
هذه االنتخابات هو: هل تريدون 

ميت رومني باراك أوباما 

الرئيس األميركي 
يصف خصمه 

اجلمهوري بالتاجر 
الذي يحاول تسويق 

أفكار قدمية على أنها 
التغيير
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واشنطن ـ أ.ف.پ: ميشيل اوباما )48 عاما( اول سيدة 
سوداء للبيت االبيض، »االم القائدة« كما تسمي نفسها 
والتي تخوض معركة ضد البدانة، تعتبر دعامة اساسية 

لزوجها الرئيس الذي تفوقه شعبية.
فبعدما كانت غير متحمسة في البداية لالقامة في البيت 
االبيض ـ كانت تفكر في البقاء في منزلها في شيكاغو 
حتى نهاية العام الدراسي ـ ما لبثت ميشيل اوباما ان 

اضطلعت باملهام احملددة للسيدة االولى مبزيد من احلماسة 
والنجاح. الى ان اصبحت احدى الدعامات االساسية لباراك 
اوباما في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الدميوقراطي الى 

اعادة انتخابه.
ألن حضور ميشيل اوباما بات مطلوبا اليوم في املاراثون 
االنتخابي بحيث قامت خالل االشهر اخلمسة االخيرة بـ 

95 جولة لتتحدث فيها عن مزايا زوجها الذي يحتاج »ألربع 
سنوات اضافية«، وعن القيم او صعوبات احلياة اليومية.

وقد جتاوزت شعبيتها بـ13 نقطة شعبية باراك اوباما مع 
69% من اآلراء املؤيدة بحسب استطالع اجرته واشنطن 

بوست واي بي سي خالل الفترة من 4 الى 7 اكتوبر 
املاضي.

وبعد خطابها امام مؤمتر احلزب الدميوقراطي، وصفها 
هاورد كيرتز من نيوزويك بأنها »السيدة االكثر شعبية في 

البالد، وجنمة املوضة ومتحمسة للنظام الغذائي السليم، 
واشد انتقاد وجه اليها هو انها توصف احيانا باحلاضنة 

الوطنية«.
والسيدة االميركية االولى ال متر بدون ترك اثر، اوال من 

حيث قامتها فهي بطول 1.80م اي بقامة زوجها تقريبا 
)1.85م(، ومن حيث شخصيتها وجاذبيتها فهي ودودة 

لطيفة ال تفارقها االبتسامة حتب املزاح وال تبخل باملعانقة 
التي يحبها االميركيون.

وعرفت ايضا بأنها »فعالة في تأدية دورها وأهمية كالمها 
وفي السعي لترك بصمة في القطاعات التي وجلتها«، على 
ما اوضحت لفرانس برس انيتا ماكبرايد السكرتيرة العامة 

السابقة للورا بوش زوجة الرئيس السابق جورج بوش 
والتي تدرس في اجلامعة االميركية في واشنطن.

وكما تقول بنفسها فهي خصوصا »االم القائدة« اشارة 
الى القائد االعلى للقوات املسلحة اي الرئيس االميركي ـ 

البنتيها ماليا )14 عاما( وساشا )11 عاما(. وميشيل املولودة 
في 17 يناير 1964، من عائلة روبنسون كان والداها من 

املوظفني الصغار في شيكاغو.

واشنطن ـ أ.ف.پ: آن رومني )63 عاما( زوجة املرشح 
اجلمهوري الى االنتخابات الرئاسية االميركية منذ 43 

عاما، عرفت كيف تكسب قلوب االميركيني اثناء احلملة 
االنتخابية التي كانت مهمتها فيها اضفاء مسحة انسانية 

على الصورة الباردة لزوجها.
وبعد ان اتهمتها معلقة دميوقراطية في ابريل املاضي بأنها 

»لم تعمل يوما واحدا في حياتها«، ردت آن رومني بكتابة 
اول تغريدة في حياتها »اخترت البقاء في املنزل وتربية 

ابنائي اخلمسة. صدقيني انه عمل«.
وهبت اميركا بأسرها وميشيل اوباما في الطليعة مع انها 
زوجة الرئيس املرشح اخلصم لرومني، للدفاع عن عمل 

االمهات في املنزل.
وذلك ما اعطى دعما لزوجة املرشح اجلمهوري بدون 

التشديد على االطار املميز الذي عاشت فيه على الدوام.
ألن الشابة آن ديفيس، قبل ان تتزوج من رجل االعمال 

السابق الفاحش الثراء لتشكل معه ثنائيا جذابا، ولدت ايضا 
وسط عائلة ثرية من مشيغن )شمال(.

ولم تكن قد جتاوزت العشرين عاما عندما تزوجت من 
الشاب ميت الذي كان في الثانية والعشرين بعد ان اعتنقت 

الديانة املورمونية خلطيبها.
وانطلق الثنائي للدراسة ـ آن ليسانس في الفرنسية ـ في 

جامعة بريغهام يونغ في يوتا )غرب( حيث عاشا »في طابق 
حتت االرض يأكالن املعكرونة والتون املعلب« كما روت 

امام مؤمتر احلزب اجلمهوري.
وتناولت الصحافة االميركية مقابلة قدمية حتدثت فيها بعد 
شهر عسل امضته في هاواي عن بيع اسهم في البورصة 

ما سمح للزوجني بالدراسة بدون احلاجة للعمل.
وآن رومني التي تعودت على احلياة السياسية بعد ان 

كانت »السيدة االولى« في والية ماساتشوستس التي كان 
زوجها حاكمها من 2003 الى 2007، ال تفارق االبتسامة 

محياها وقد عرفت كيف جتذب االنظار اثناء احلملة 
االنتخابية الرئاسية.

واصبحت الورقة املؤثرة لزوج كثيرا ما يبدو فاترا وبعيدا 
عن اهتمامات الطبقة الوسطى. وتقضي مهمتها ايضا 

بالسعي لكسب اصوات النساء اللواتي يصوتن في الغالب 
للدميوقراطيني.

وهي جتيد ركوب اخليل ـ تقول ان اجلياد ساعدتها 
على جتاوز مرضها التصلب اللويحي ـ وفازت بجائزة 

الترويض كما تعمل من اجل مساعدة االطفال احملرومني.

ميشيل أوباما

أوباما وكلينتون خالل جتمع انتخابي

آن رومني

ميشيل أوباما دعامة أساسية 
لزوجها الرئيس

بيل كلينتون يصاب ببحة في صوته خالل مشاركته في حملة أوباما بـ »فرجينيا«
واشنطن ـ أ.ش.أ: شارك 

الرئيس األميركي األسبق بيل 
كلينتون الرئيس باراك أوباما 

في حملته االنتخابية الليلة 
قبل املاضية بوالية فرجينيا 
مع دخول السباق إلى البيت 

األبيض أيامه األخيرة قبل 
يوم االنتخابات وهو غد 

الثالثاء.
وقال كلينتون، الذي أصيب 

صوته ببحة من كثافة 
مشاركته في حملة أوباما 

»أعطي صوتي خلدمة 
رئيسي«.

وقد جتمع نحو 24 ألف 
شخص في الهواء الطلق في 

ساحة بريستو بوالية فرجينيا 
لالستماع إلى الرئيسني احلالي 

والسابق.
ويجوب أوباما ومنافسه 
اجلمهوري ميت رومني 

الواليات املتحدة طوال وعرضا 
مع قرب انتهاء حملتيهما.

آن رومني ربة منزل
سحرت قلوب األميركيني

أفغانستان تفضل أوباما وباكستان متيل نحو رومني
كابول � إسالم أباد � د.ب.أ: في 
الوقت الذي يستعد فيه األميركيون 
للتصويت الختيار رئيسهم القادم، 
ينحاز األفغان والباكستانيون إلى 
اجلانب ال����ذي يتفق ومصاحلهم 
ولكنهم متشككني في أن يطرأ تغيير 
على السياسة األميركية. فاحلرب 
التي تقودها الواليات املتحدة في 
الثاني  أفغانس����تان تدخل عامها 
عشر. وحركة طالبان التي أطيح 
بها من كابول ع����ام 2001، التزال 
عدوا منيعا رغ����م انفاق مليارات 

الدوالرات ومقتل اآلالف.
أوباما  الرئيس باراك  وصرح 
ومنافسه اجلمهوري ميت رومني 
بأنهما سيسحبان القوات األميركية 
املقاتلة البالغ عددها 67 ألف جندي 
من أفغانستان بحلول عام 2014.

وبخالف ذلك ل����م يتحدث أي 
من املرش����حني كثيرا عن احلرب. 
وقال احمللل السياس����ي األفغاني 
س����ليمان اليق إن طرق وأساليب 
تنفيذ السياسة اخلارجية األميركية 

تختلف بني املرشحني.
وأوضح إن ميت رومني واحلزب 
اجلمهوري هما األكثر احتماال لشن 

حرب جديدة ضد إيران.
البرملاني س����يد  النائب  وقال 

اسحاق جيالني أيضا إن رومني 
إذا فاز »فان األفغان س����يكونون 
أحد الضحايا ملواقفه املتشددة ضد 

إيران«.
وقال جيالني إن مليوني الجئ 
أفغاني في إيران سيعانون وسينتقل 
التركيز أيضا عن أفغانستان« متاما 
كما فعل ج����ورج بوش الذي نقل 

حربه من هنا إلى العراق«.
وقال املعلق السياس����ي فضل 
أوباما حسن عالقاته  إن  الرحمن 
مع الرئيس الزئبقي حامد كرزاي 

في العام املاضي.
زار  أوبام����ا  »إن  وأض����اف 
أفغانستان خالل حملته االنتخابية 
عام 2008، بينما رومني لم يقم بأي 
زيارة. وهذا يوضح عدم مباالته 

بالقضايا األفغانية«.
ولكن مازاري صفا نائبة وزير 
شؤون املرأة األفغانية سابقا قالت 
إن االنتخابات األميركية لن يكون 
لها أي تأثير على الوضع أألمني 

والسياسي في أفغانستان.
وفي باكستان التي تعاني من 
التطرف املتصاعد اخلاص بها، قال 
احملللون »إن املفهوم األوسع« هو 
أن أي رئيس جمهوري س����يكون 

أكثر فائدة من إدارة أوباما.

وقالت احمللل����ة األمنية ماريا 
س����لطان إن السياسة اخلارجية 
األميركية سوف تركز بشكل أكبر 
على العالقات الثنائية في حال فوز 
احلزب اجلمه����وري، في مواجهة 
»الدور املتس����ع لألمن القائم على 
االستخبارات« في ظل إدارة احلزب 

الدميوقراطي.
وقالت إنه ستكون هناك »وقفة 
هام����ة للتفاؤل« ف����ي العالقة بني 
باكستان والواليات املتحدة إذا »فاز 
مرشح جمهوري أكثر واقعية« بدال 

من أي مرشح دميوقراطي.
فمنذ أصبح رئيسا عام 2008، 
زاد أوباما من غارات الطائرات بدون 
التي تقودها االستخبارات  طيار 
األميركية ضد العديد من اجلماعات 
املسلحة ومن بينها تنظيم القاعدة 
املتمركزة في  وش����بكات حقاني 

املنطقة القبلية في باكستان.
الت����ي تقول  الغ����ارات  وهذه 
باكستان إنها تنتهك سيادتها قتلت 
أيضا الكثير من املدنيني وعززت 
من املش����اعر املعادية لألميركيني 

في البالد.
وقال����ت س����لطان إن الغارات 
بالطائرات بدون طيار من املؤكد 
أن تظل موضوعا هاما في العالقات 

الباكستانية األميركية«.
العس����كري  وق����ال احملل����ل 
الباكستاني رسول بوكس ريس 
إن الهجمات بالطائرات بدون طيار 
س����وف تس����تمر أيا كانت هوية 

الرئيس األميركي.
وأضاف »وأعتقد أنها ستستمر 
حتى يكون هناك حكومة ذات شكل 

مختلف في باكستان«.
وفي استطالع أخير ملركز أبحاث 
بيو، فان 8% فقط من الباكستانيني 
يرون الواليات املتحدة كشريك، فيما 

يرى 74% أنها أكثر من عدو.
وعلى نفس املنوال، فإن 7% فقط 
يفضلون أوباما الذي أمر بعملية 
كوماندوز سرية من جانب واحد 
داخل باكستان أدت إلى مقتل زعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن الدن العام 

املاضي.
وقالت س����لطان مديرة معهد 
االس����تقرار االس����تراتيجي ف����ي 
جنوب آس����يا ومقره إس����الم أباد 
»إننا ال نعتقد إنه س����يكون هناك 
تأثير فوري فيما يتعلق بتقليل 
املشاعر املعادية لألميركيني، لكن 
فوز رومني سيحقق بالتأكيد تفاؤال 
حذرا جتاه بناء عالقات ثنائية بني 

الدولتني«.


