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ترامب يهاجم منتقديه اجلمهوريني «األغبياء».. وبايدن يركز على الناخبني الكاثوليك
عواصــم - وكاالت: فــي 
ســبيل الفــوز بواليــة ثانيــة 
يبدو الرئيس األميركي دونالد 
ترامب مستعدا لفعل أي شيء 
ولو حتــى مهاجمة زمالئه في 
احلزب اجلمهوري، فيما يركز 
مع منافســه الدميوقراطي جو 
بايــدن علــى كســب أصــوات 
الناخبني في الواليات املتأرجحة 
وكذلك اقتنــاص أكبر قدر من 
أصوات الناخبني املبكرين، في 
األمتار األخيرة قبل االنتخابات 
املزمع اجراؤها في ٣ نوفمبر.

وبعد تزايــد انتقاداتهم له 
وحتذيرهم من هزمية موجعة 
له ولهم تفقدهم السيطرة على 
مجلس النــواب، هاجم ترامب 
منتقديــه اجلمهوريني، واصفا 
إياهم بـ«األغبياء»، داعيا اياهم 
لتوحيــد صفوفهم عوضا عن 

ذلك.
وفــي حديثــه إلــى جتمع 
انتخابي في واليــة نيفادا في 
غــرب البــالد، تنقــل ترامــب 
مــن مهاجمهة خصمــه بايدن 
والتباهي بسياساته االقتصادية 
إلى ناقشات حول ضغط املياه 

مقبرة شاســعة خضراء، دفن 
والداه وابنه بو الذي كان نائبا 
عاما في ديالوير وتوفي بسبب 
مــرض الســرطان عــام ٢٠١٥، 
وكذلــك زوجته األولــى نيليا 
وابنته نعومــي اللتان توفيتا 

في حادث سير عام ١٩٧٢.
ثم توجه بايدن، إلى والية 
الشــمالية حلضور  كاروالينا 
فعاليــات في دورهام قبل عقد 
اجتماع عبر اإلنترنت مع زعماء 

دينيني من أصول أفريقية.
وفي دورهام، ســارع نائب 
الرئيــس الســابق اخلطى إلى 
منصة في باحة لتوقيف سيارات 
حيث كان بانتظاره أشــخاص 

في عشرات املركبات.
وخاطبهم بايدن قائال «نختار 
األمل على اخلوف، والوحدة على 
االنقسام، والعلم على اخليال، 
ونعــم نختــار احلقيقــة على 
األكاذيب». وظل بايدن حريصا 
على إبراز االختالفات الصارخة 
بني حملته وحملة ترامب، مبقيا 

على كمامته طوال الوقت.
وناشد الرئيس مؤيديه في 
نيفادا اإلدالء بأصواتهم مبكرا 

االنطباع الذي تركه في املناظرة 
األولى. وعلى جــدول زياراته 
أريزونــا ونــورث كاروالينــا 
ونيفــادا وكاليفورنيــا. ورغم 
أنه شــخص ال يرتاد الكنيسة 
عادة، حضر ترامب قداس األحد 
في كنيســة إجنيلية في الس 
فيغاس بدون ارتداء كمامة، لكنه 
غادر قبــل انتهائه. وعندما مت 
مترير طبــق جلمع التبرعات، 
رأى مصور ترامب يرمي حفنة 
أوراق نقدية من فئة ٢٠ دوالرا.
أما بايــدن، وهو كاثوليكي 
متديــن، فيتحدث باســتمرار 
عــن الكيفية التي ســاعده من 
خاللها اإلميان على تخطي مآسي 
كثيرة في حياته. ويأمل بايدن 
أن يتمكن مــن إقناع الناخبني 
الذيــن صوتــوا  الكاثوليــك 
مبعظمهــم فــي ٢٠١٦ لدونالد 
ترامب، باختياره هو هذه املرة.
ويشارك كل أسبوع تقريبا 
في القداس في كنيسة القديس 
يوســف الصغيرة في ضاحية 
فاخرة ملدينته وملينغتون في 

والية ديالوير.
على مقربة من الكنيسة في 

في الوالية التي خسرها بفارق 
ضئيل في انتخابات ٢٠١٦، بينما 
حــث منافســه بايدن ســكان 
نورث كاروالينا على «الذهاب 

للتصويت» فورا. 
وذكر مشــروع االنتخابات 
األميركية في جامعة فلوريدا أن 
نحو ٢٧٫٩ مليون أميركي أدلوا 
بالفعل بأصواتهم إما من خالل 
البريد أو بطريقة مباشرة قبل 

االنتخابات الرئاسية.
وقــال ترامــب «التصويت 
املبكر جار حاليا، لذا اخرجوا 

وأدلوا بأصواتكم».
مــن جهتهــا، عــادت كاماال 
هاريس مرشحة الدميوقراطيني 
ملنصب نائب الرئيس الى احلملة 
االنتخابية، بعد أن ألغت خطط 
مشــاركتها في فعاليات خالل 
عطلة نهاية األســبوع كإجراء 
أثبتــت  أن  بعــد  احتــرازي 
الفحوص إصابة مســاعدة لها 

بڤيروس كورونا.
املعســكر  حملــة  لكــن 
الدميوقراطي قالت إن الفحوص 
أثبتــت عــدم إصابــة هاريس 

بكورونا.

اخلصمان يسعيان إلى اقتناص أصوات الناخبني املبكرين

ناخبون يحافظون على التباعد االجتماعي خالل إنتظارهم لالدالء بأصواتهم باكرا في ميامي بفلوريدا   (رويترز)

حفنة واليات رئيسية حتسم نتيجة االنتخابات الرئاسية األميركية.. فما هي؟
واشــنطن - أ.ف.پ: حتتــدم معركة 
االنتخابات الرئاسية األميركية املقررة في 
٣ نوفمبر لكن حفنة من الواليات الرئيسية 
هي التي ستحســم نتيجة الســباق بن 
الدميوقراطي جو بايدن والرئيس دونالد 
انتصارا بنســبة  ترامب. حقــق ترامب 
ضئيلة في ٢٠١٦ بفوزه بواليات فلوريدا 
وبنسلفانيا وميشيغن وكاروالينا الشمالية 

وويسكونسن وأريزونا.
وتظهر االســتطالعات احلالية تراجع 
شعبيته في جميع تلك الواليات الست، وإن 

بفارق ضئيل في بعض منها.
ويتراجع ترامب أيضا بهامش ضئيل 
فــي ثالث واليات أخرى فاز بها في ٢٠١٦ 
هي جورجيا وأيوا وأوهايو، بحسب معدل 
استطالعات الواليات على موقع ريل كلير 

بوليتكس.
فــي ما يلي نظرة على بعض الواليات 

الرئيسية.

بنســلفانيا: الوالية مسقط رأس بايدن 
وهي األهم في املنطقة املعروفة بـ«حزام 
الصدأ» وتشــمل مناطق في شمال وسط 
أميركا وشهدت عقودا من التراجع الصناعي.
في اجلانــب الدميوقراطي، يتوقع أن 
يقوم الرئيس الســابق باراك أوباما بأول 
مشــاركة له في احلملة غدا، بفعالية في 

فيالدلفيا دعما لنائبه السابق.
واملدن الكبيرة في بنسلفانيا ستصوت 
بكثافة لبايدن فيما الغرب الريفي ومناطق 
أما  بترامب.  الوســط احملافظة ملتزمــة 
الضواحي ومناطق شمال الشرق فستكون 
حاسمة. وبحسب معدل استطالعات ريل 
كلير بوليتكس يتقدم بايدن بـ ٥٫٦ نقاط 

مئوية.
ميتشــيغان:  فاز ترامب في ٢٠١٦ في 
ميتشيغان بفارق ضئيل، واملعركة حتتدم 

هذا العام في الوالية.
زار ترامب الوالية التي تضم البحيرات 

العظمى للتأكيد على ســعيه إلعادة القيم 
الناخبني هو تداعيات  األميركية، لكن هّم 
ڤيروس كورونا املستجد على االقتصاد 

وإدارة الرئيس ألزمة الوباء.
وبحسب معدل استطالعات ريل كلير 
بوليتيكس يتقدم بايدن بـ٧٫٢ نقاط مئوية.
ويسكونســن: اختــارت الدميوقراطية 
هيالري كلينتون عــدم القيام بحملة في 
الواليــة املعروفة بانتاج األلبان في ٢٠١٦، 

وقد عاقبها الناخبون على ذلك.
هذا العام ركــز الدميوقراطيون على 
ويسكونسن وأعلنوا عن إقامة مؤمترهم 
الوطني فيها رغــم إجرائهم التجمع فيما 

بعد على االنترنت.
قــام كل من ترامب وبايدن بحملة في 
تلك الوالية التي زارها أيضا نائب الرئيس 
مايك بنس واملرشحة ملنصب نائب الرئيس 

على بطاقة بايدن كاماال هاريس.
وبحسب معدل استطالعات ريل كلير 

بوليتيكس يتقدم بايدن بـ٦٫٣ نقاط مئوية.
فلوريدا: هي أكبــر الواليات املتأرجحة 
ومتثل ركيزة منطقة «حزام الشمس» املمتدة 
في اجلنوب وجنوب الغرب األميركي والتي 
تتزايد فيها الكثافة الســكانية، وتشتهر 
بالزراعة والصناعات العســكرية وتضم 

أعدادا كبيرة من املتقاعدين.
يصعد اجلمهوريون دفاعاتهم هناك، 
فيما يتهمهم الدميوقراطيون بقمع األصوات 

وخصوصا في مجتمعات امللونني.
وستكون شــريحة الناخبني من دول 
أميــركا اجلنوبية بالغــة األهمية، وتظهر 
االستطالعات ميلهم لتأييد الدميوقراطيني 

أقل مما كانوا عليه في ٢٠١٦.
في نفس الوقت تظهر االستطالعات أن 
كبار السن يبتعدون عن ترامب بسبب إدارته 
للوباء. ويعتبر غالبية اخلبراء فلوريدا مبثابة 
جدار نار لترامب، ففي حال اختراقه يخسر 

ترامب على األرجح مقعد البيت األبيض.

وبحسب معدل استطالعات ريل كلير 
بوليتيكس يتقدم بايدن بـ١٫٤ نقطة مئوية.

الوالية احملافظة  كاروالينا الشمالية: هذه 
تقليديا، فاز بها ترامب بثالث نقاط قبل أربع 
سنوات، لكن احلزبني يقران اآلن بتقارب 
السباق. نظم اجلمهوريون مؤمترهم الوطني 
في الوالية لكنه بنهاية األمر عقد في غالبيته 

على االنترنت.
وبحسب معدل استطالعات ريل كلير 
بوليتيكس يتقدم بايدن بـ٢٫٧ نقطة مئوية.

أريزونا:  طاملا كانت أريزونا لعقود معقال 
للجمهوريني، لكن الناخبني فيها يتغيرون 
مع تزايد أعداد املتحدرين من دول أميركا 
اجلنوبية، وتدُفق مواطنني من كاليفورنيا 
أكثر ليبرالية. ويثمن الناخبون احملافظون 
جهود ترامب في فرض قيود على الهجرة 

وبناء جدار على احلدود مع املكسيك.
وبحسب معدل استطالعات ريل كلير 
بوليتيكس يتقدم بايدن بـ٤٫٠ نقاط مئوية.

أيوا:  حقق ترامب فوزا سهال في أيوا 
قبل أربع سنوات، وهزم كلينتون بقرابة ١٠ 
نقاط، لكن النتائج تبدو متقاربة هذه املرة 
في الوالية الزراعية الواقعة في وسط الغرب.
وبحسب معدل استطالعات ريل كلير 
بوليتيكس يتقدم بايدن بـ ١٫٢ نقطة مئوية.
جورجيــا:  لــم يفــز أي دميوقراطي 
بالسباق الرئاســي في جورجيا منذ فوز 
بيل كلينتون عام ١٩٩٢، لكن الوالية متيل 
إلى الدميوقراطيني منذ السنوات األخيرة.
وبحسب معدل استطالعات ريل كلير 
بوليتيكس يتقدم بايدن بـ ١٫٢ نقطة مئوية.

أوهايو: تعتبر أوهايو مع ١٨ صوتا للهيئة 
الناخبة فيها، جائــزة كبرى. هزم ترامب 
كلينتون فــي أوهايو بـــ٨٫١ نقاط، لكن 
االستطالعات تظهر ســباقا متقاربا هذه 
املرة في الوالية الصناعية بوسط الغرب.

وبحسب معدل استطالعات ريل كلير 
بوليتيكس يتقدم بايدن بـ ٠٫٦ نقطة مئوية.

أنباء سورية

األمم املتحدة تندد بالعنف ضد عمال اإلغاثة 
بعد غارة أميركية في ريف إدلب

وكاالت: أدان املنســق اإلقليمي للشؤون 
اإلنســانية لألزمة الســورية كيفن كينيدي 
أعمال العنف األخيرة ضد عاملي اإلغاثة في 

شمال غربي سورية. 
وندد كينيدي في بيان نشرته مفوضية 
األمم املتحدة على موقعها الرســمي بأعمال 
العنــف وعبر عن قلقه البالــغ جتاه العنف 
الذي يتعرض له عمال اإلغاثة في املكان الذي 
يوجد فيه أكثر من مليوني فرد بحاجة ماسة 

إلى املساعدة.
وقال: إن «عاملي املجال اإلنساني يدفعون 
ثمنا باهظا ملســاعدة املجتمعــات الضعيفة 
احملتاجة، فمنذ بداية احلرب في سورية عام 
٢٠١١، قتل وجرح املئات من العاملني في املجالني 
اإلنساني والصحي في أثناء تأدية واجباتهم».

وشــدد على تذكير جميع أطراف النزاع 
بضرورة التزامهم مبوجب القانون اإلنساني 

الدولي حلماية سالمة عاملي اإلغاثة وأمنهم، 
ألن العاملني يعملون وفقا للمبادئ اإلنسانية 
املتمثلة في االستقالل واحلياد وعدم التحيز، 

وأن هذا العنف غير مقبول متاما.
ولفت إلى احلادثة التي تعرض لها عاملو 
اإلغاثة السوريني وسائقهما من منظمة «بنيان» 
يوم اخلميس املاضي في سيارتهما إثر ضربة 
لطائرة أميركية مســيرة نفذت غارة جوية 
استهدفت سيارة في محيط قرية عرب سعيد 
بريف إدلب الغربي. وأدانت منظمة «بنيان» 
الهجوم الــذي تعرض له فريقها اإلغاثي في 
منطقة سلقني خالل عودة أفراده إلى منازلهم.

وأصدرت بيانا ردت فيه على الهجوم، قائلة: 
إن إحدى العامــالت تعرضت إلصابة بليغة 
بسبب شــظية في البطن، وجرى نقلها إلى 
العناية املركزة، بينما كانت إصابات االثنني 

اآلخرين طفيفة.

مسؤول بالبيت األبيض زار دمشق سرًا
سعيًا لإلفراج عن أميركيني محتجزين لدى احلكومة

واشــنطن - رويترز: أكد 
مسؤول باإلدارة األميركية أمس 
أن مســؤوال بالبيــت األبيض 
سافر إلى دمشق في وقت سابق 
من العام احلالي لعقد اجتماعات 
ســرية مع احلكومة السورية 
ســعيا لإلفراج عــن مواطنني 
أميركيني اثنني على األقل تعتقد 
واشنطن أن نظام الرئيس بشار 

األسد يحتجزهما.
وقال املســؤول الذي طلب 
عدم نشر اسمه إن كاش باتل، 
نائب أحد مســاعدي الرئيس 
دونالد ترامب وأكبر مسؤول 
عن مكافحة اإلرهاب في البيت 

من عشر سنوات.
واندلعت احلرب األهلية في 
سورية قبل نحو عشرة أعوام 
بعدما أطلق األسد في ٢٠١١ حملة 
وحشية على احملتجني الذين 

طالبوا بإنهاء حكم أسرته.
ســتريت  وول  وذكــرت 
جورنال أن مسؤولني أميركيني 
عبروا عن أملهم في إبرام اتفاق 
مع األسد يسمح بإطالق سراح 
أوسنت تايس، الصحافي احلر 
الســابق مبشــاة  والضابــط 
البحريــة الــذي اختفى خالل 
عملــه الصحافي في ســورية 
عــام ٢٠١٢، وماجــد كماملــاز، 

ونقلــت الصحيفــة عــن 
اللــواء  أن  مصــادر مطلعــة 
عبــاس إبراهيــم مديــر األمن 
العام اللبناني التقى مبستشار 
األمن القومي األميركي روبرت 
أوبرايــن في البيــت األبيض 
األسبوع املاضي لبحث قضية 
األميركيــني احملتجزيــن فــي 

سورية.
ســتريت  وول  ونقلــت 
جورنــال عن املصــادر قولها 
إن احملادثــات لم حترز تقدما 
يذكر، مشــيرة إلى أن دمشق 
طالبت واشنطن مرارا بسحب 

كل قواتها من البالد.

وهو طبيب ســوري-أميركي 
اختفــى أيضا بعدمــا أوقفته 
الســلطات عند نقطة تفتيش 

تابعة للحكومة عام ٢٠١٧.
وأضافــت الصحيفــة أن 
الســلطات األميركيــة تعتقد 
أن احلكومة السورية حتتجز 
أربعة أميركيــني آخرين على 
األقــل لكنها أوضحــت أنه ال 

يعرف عنهم سوى القليل.
ســتريت  وول  وذكــرت 
جورنال أن ترامب بعث برسالة 
خاصــة إلى األســد في مارس 
يعرض فيها «حوارا مباشرا» 

بشأن تايس.

األبيض، هو الذي زار دمشق.
وأضــاف املســؤول، فــي 
معــرض تأكيــده لتقرير بهذا 
الشأن نشــرته صحيفة وول 
ستريت جورنال، «هذا يرمز إلى 
أي مدى يجعل الرئيس ترامب 
إعادة األميركيني احملتجزين في 

اخلارج أولوية كبرى».
وقالــت الصحيفــة، نقــال 
إدارة  فــي  مســؤولني  عــن 
ترامب وآخرين مطلعني على 
املفاوضات، إن رحلة باتل كانت 
أول مناسبة يلتقي فيها مسؤوال 
أميركيــا كبيــرا مبســؤولني 
بحكومة دمشــق خــالل أكثر 

تعلمون يريد اإلدالء بتصريح.. 
على اجلمهوريني أن يتحدوا معا 
بشكل أفضل». ويكثف الرئيس 
مشاركته في فعاليات انتخابية 
يومية حتــى موعــد املناظرة 
املقررة يوم اخلميس، عله يغير 

خسارة ترامب مبواجهة بايدن.
لكن ذلــك لم يرق للرئيس 
وقــال أمام اجتماع حاشــد في 
كارسون سيتي، عاصمة نيفادا 
«لدينا بعض األغبياء». وتابع 
«لدينــا هذا الرجل ســاس كما 

بــن  الســيناتور اجلمهــوري 
ساس من نبراســكا (وسط)، 
الذي قال إن ترامب يتعامل مع 
الديكتاتوريني، ويسيء معاملة 
النساء ويستخدم البيت األبيض 
كمشروع جتاري. ورجح ساس 

فــي احلمامــات واحلديث عن 
قميص ارتداه مفوض االحتاد 
الوطني لكرة القدم. لكنه حتدث 
أيضا عن حتذيرات جمهوريني 
انتخابيــة فــي  مــن خســائر 
الكونغرس وخصوصا تعليقات 


