וואלן אין קרית יואל תשע"ט
גאווערנאר
וואלן פאר גאווערנאר וואלט נאטורליך געברויכט איבערקערן גאסן .די סיבה פאר די שטילקייט איז פשוט ,עס איז
אנגענומען ביי יעדן אז דער אמטירנדער דעמאקראטישער גאווערנאר קואמא וועט זיכער געוואונען קעגן דעם
רעפובליקאנער דאטשעס קאונטי עקזעקוטיוו מארקוס מאלינארא און אנדערע קלענערע אפאנענטן.
סענאט
דער זיץ פון דעמאקראטישע סענטארשע דזשיליברענד ווערט איצט קאנטעסטעד דורך די רעפובליקאנע טשעלע פארלי
(קוקט אויס ווי דער זיץ וואס קלינטאן האט געהאלטן קען נאר ווערן איבערגענומען דורך פרויען )...אבער דזשיליברענד
האט אלע ווארשיינליכקייטן צו געוואונען  -זי איז מיט  30פונקטן העכער אין די אנקעטעס.
קאנגרעס
די ' 18טע דיסטריקט וואס נעמט אריין קרית יואל ,קאשוי און נייטרא ווערט איצט פארטרעטן אין קאנגרעס הויז דורכן
דעמאקראטישער שאן פעטריק מעלאוני .קעגן אים לויפט דער רעפובליקאנער אדאנעל .לויט זאך קענער האט אדאנעל
קיינע אויסזיכטן צו געווינען .עס ווערן ניטאמאל גענומען קיין אנקעטעס* .פרזענליכע מיינונג* דער רעפובליקאנער
אדאנעל האט ארויסגעשטעלט קאמפיין טעוועלעך אויף יעדע  5פוס אינעם דיסטריקט .נאך איידער איך האב געוואוסט
וועלכע פארטיי ער איז האב איך שוין געוואוסט אז ער לויפט .דעריבער קען דער אויסגאנג זיין נענטער ווי מען רישט
זיך.
אין  '16האבן ביידע קרית יואל'ע פארטייען געשטימט פאר מעלאוני ,אבער האבן נישט אויסגעמאכט אין די אויסגאנג פון
די וואלן וועלכע איז געווען מיט א דיפערענץ פון איבער  30טויזענט מער פאר מעלאוני .די באציאונגען צווישן מעלאוני
און דעם ווילעדזש זענען מיר נישט באקאנט ,אבער איך שטעל מיך פאר אז די ווילעדזש וועט הייסן וועלן מעלאוני צוליב
זיין כמעט זיכערע געווינער סטאטוס.
אטוירני דזשענעראל
עריק שניידערמאן ,א נאנטער פריינט מיט עטליכע פון די ווילעדזש באאמטע האט רעזיגנירט פון אמט ,נישט נאכגייענדיג
די טראדיציע פון די פריערדיגע צוויי אטוירני גענעראלן עליאט שפיצער און ענדרו קואמא וועלכע זענען ארויפגעקראכן
עווענטועל אינעם היערארכיע פון די ניו יארקער רעגירונג און געווינען דעם גאווערנאר אמט.
דאס האט געעפנט דעם טיר פאר פרישע בלוט צו פליסן אינעם אטוירני דזשענעראל אפיס .דורכאויס דעם זומער האט
אויסגעקוקט ווי דער פארמעסט וועט זיין פון די היציגסטע אין היסטאריע ,אבער נאך די פריימעריס ווען די
דעמאקראטישע לאטישע דזשעימס האט געוואונען האבן זיך זאכן בארואיגט .אויף די רעפובליקאנער זייט לויפט דער
לויער קייט וואופארד ,פארמירנדיג א "שווארצן" פארמעסט .טיש האט א קלארע אויבערהאנט און וועט ווארשיינליך
"פירן טיש" ,טראצדעם וואס וואופארד פירט א שטארקן קאמפיין און האט אפילו מער געלט אין די קאסע .טיש האט
אלס פובליק אדוואקאט אויך שטארק ארויסגעהאלפן די היימישע ברוקלינער געמיינדע און אלס ווארשיינליכע געווינערין
וועט זי לכאורה קריגן קרית יואל'ס בלאק-וואוט.
סטעיט סענאט
אונזער געטרייער סטעיט סענעטאר זינט תש"נ רעפובליקאנער ביל לארקין טרעט אפ פון אמט און עפנט אויף דעם זיץ
פונעם '39טן דיסטריקט פאר פרישע כוחות .אויף די רעפובליקאנער זייט לויפט טאם בעסיל (איך ווייס נישט זיין איצטיגע
פאזיציע) און אויף די דעמאקראטישע זייט לויפט קרית יואל'ס שונא אסעמבלימאן דזשעימס סקופיס.
דער דיסטריקט איז פון די " 12שלאכטפעלד" דיסטריקטן וועמענס אויסגענג וועלן דעצידירן וועלכע פארטיי וועט האבן
קאנטראל אינעם סטעיט סענאט אין ניו יארק .טיפער דערינען ,פארמאגט דער דיסטריקט עטליכע פון די א.ג" .פיוועט"

קאונטיס וועלכע אבאמא האט ביידע מאל געוואונען און אויך טראמפ  -עפעס וואס צומישט אנאליסטן ארויסצוהאבן צו
דער דיסטריקט איז רעפובליקאניש אדער דעמאקראטיש.
דער ווילעדזש וועט זיכער נישט הייסן וועלן פאר סקופיס .אין  '16האט ביל לארקין געוואונען דעם דיסטריקט מיט 8
טויזענט שטימען ,וואס מיינט אז אנ"ש'ס  4,500שטימען וואלטן געגעבן פארן קעגנער גאר א שמאלע אויבערהאנט .דאס
הייסט אז מיט דעם וואס דער  '16אויסגאנג איז געווען שמאל ,און דער איצטיגער "אפענער זיץ" מאכט דעם פארמעסט
נאך שמעלער ,און מיט דעם וואס דער דיסטריקט איז "פיוואטעל" קען די קרית יואל'ער בלאק-וואוט זיין דעצידירנד און
געבן דעם ענדגילטיגן געווינס פאר טאם בעסיל( .דאס רעכנט נישט אריין דעם "בלויען כוואליע" וואס אויב איז עס א
ווארהייט האבן דעמאקראטן בכלל אן אויבערהאנט).
דער פארמעסט גייט אבער אביסל טיפער אויך .דער עיקר פארמעסט אין ניו יארק היי יאר ,איז איבער קאנטראל פונעם
סטעיט סענאט וואס ווערט איצט געהאלטן דורך די רעפובליקאנער מיט די הילף פון שמחה פעלדער .אפילו מיט די זיכערע
געווינס פון שמחה פעלדער ,ברויכן אבער די רעפובליקאנער אנהאלטן זייערע  31זיצן אינעם סענאט צו האבן קאנטראל.
אויב דער ' 39טער דיסטריקט גייט אריבער צום דעמאקראטישן סקופיס איז עס א פארלוסט פון איין זיץ פון די
רעפובליקאנער .אויב בעסיל געוואונט ,האבן די רעפובליקאנער א שטארקערע שאנס אנצוהאלטן קאנטראל ,מיט כאטש
דעם זיץ בלייבנדיג אין זייערע הענט.
אסעמבלי
דער שלעכטער טעם פון די '98טע אסעמבלי דיסטריקט וואלן  -וועלכע נעמט אריין קרית יואל און מאנסי  -אין 2016
ליגט נאך אין מויל ,ווען חרדי'שע אידן האבן פרובירט אריינצואוועלן ר' בנציון ווידער אבער ער איז ניטאמאל געקומען
נאנט צום רעפובליקאנער קארל בראבאנעק .איצט לויפט קעגן בראבאנעק דער דעמאקראטישער מארקוס מארטענס.
איך גלייב שווער אז בראבאנעק זאל פארלירן ,און עס וועט זיין אינטערעסאנט צו זעהן אויב דער ווילעדזש וועט
אינדארסירן זייער אומ-פריינט בראבאנעק.
פאלם טרי.
די וואלן וועלן אויך זיין היסטאריש מיט די ערשטע וואלן פאר די פאלם טרי גאווערמענט .עס וועלן לויפן ר' אברהם
ווידער אלס טאון סופערווייזער און אנדערע טאון באורד מעמבערס (ר' משה אהרן שטיינבערג ,ר' אהרן שמואל שרייבער
צווישן אנדערע) – אן קיין אפאזיציע .דער טאון גאווערמענט וועט ווערן אויפגעלעזט נאך א יאר  -מיט די קרית יואל
ווילעדזש איבערנעמענדיג די אפעראציעס .די וואלן וועלן דעריבער זיין די "ערשטע און לעצטע" וואלן פאר פאלם טרי.

