
محامي أبوحمزة املصري يسعى إلى صفقة لتخفيف احلكم عن موكله
لندن ـ يو.بي.اي: كشفت صحيفة »صن« أمس أن محامي رجل الدين املصري مصطفى كمال مصطفى املعروف 
بـ )أبو حمزة املصري( فتح الطريق أمام التوصل إلى صفقة لتخفيف احلكم عن موكله في الواليات املتحدة قبل 
إقراره بالتهم املوجهة ضده.وقالت الصحيفة إن أبو حمزة البالغ من العمر 54 عاما يواجه في الواليات املتحدة 
اتهامات على عالقة باإلرهاب ميكن أن تقود في حال إدانته إلى سجنه ملدة تصل إلى 99 عاما.

وأضافت أن محاكمة املصري ستبدأ العام املقبل بتهم االختطاف والتورط في مؤامرة إلقامة معسكر لتدريب 
اإلرهابيني في الواليات املتحدة الفتة الى أنه »برزت اآلن إمكانية لعقد صفقة مقايضة«.
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الڤاتيكان تنضم لعضوية 
مركز امللك عبداهلل العاملي للحوار

إيران حتتفل بالذكرى الـ 33 لالستيالء 
على مقر السفارة األميركية بطهران

جناد يستنجد بـ »خامنئي« 
في مواجهة األخوين الريجاني

»اإلندبندنت«: بريطانيا تدرس نشر مقاتالت  
في قاعدة »الظفرة« اجلوية في »اإلمارات« 

الري����اض � أ.ش.أ: واف����ق أعضاء مجلس 
األطراف للدول املؤسسة ملركز امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز للحوار بني أتباع األديان والثقافات، 
على انضمام الڤاتيكان لعضوية املركز بصفة 
مراق����ب، وتعيني فيصل ب����ن عبدالرحمن بن 
معمر في منصب األمني العام للمركز، وتعيني 
الدكتورة كالوديا بايندن )من النمسا( نائبا 

لألمني العام للمركز.
وذكر بيان صحافي نشر في الرياض أمس 
انه مت تعيني تسعة أعضاء ملجلس إدارة املركز 
من ممثلي األديان والثقافات الرئيس����ية في 
العالم، كما متت املوافقة على الالئحة املالية 
واإلدارية للمرك����ز وقواعد وإجراءات تنظيم 
أعمال مجلس األطراف،  وكذلك اعتماد الهيكل 
التنظيمي لألمانة العامة للمركز، كما مت اعتماد 
البرامج التي سينفذها املركز خالل العام املقبل، 
وكذلك اتفاقية مقر املركز مع جمهورية النمسا، 
والتي تضمنت املزايا واحلصانات الديبلوماسية 

ملنسوبي املركز.
وكان األمي����ر عبدالعزيز بن عبداهلل نائب 

وزير اخلارجية السعودية قد ترأس االجتماع 
الذي عقد في مقر وزارة اخلارجية النمساوية 
في ڤيينا، ألعضاء مجلس األطراف ملركز امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار بني أتباع 
األديان والثقافات، بحضور كبار املس����ؤولني 
من ممثلي الدول األعضاء املؤسسة للمركز من 
اململكة العربية السعودية وجمهورية النمسا 

ومملكة إسبانيا.
وذكرت صحيفة »عكاظ« السعودية أمس 
انه مت في االجتماع االطالع على التحضيرات 
النهائية ملراسم وتدشني احلفل الرسمي الفتتاح 
مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز العاملي للحوار 
بني أتباع األديان والثقافات بتاريخ 26 نوفمبر 

2012 م في العاصمة النمساوية ڤيينا.
جتدر اإلشارة إلى أن عقد هذا االجتماع يأتي 
بعد دخول اتفاقية تأسيس مركز امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز العاملي للحوار بني أتباع األديان 
والثقافات حيز النفاذ بعد املصادقة السعودية 
على اتفاقية تأسيس املركز ومصادقة برملانات 

جمهورية النمسا ومملكة اسبانيا.

طهران � أ.ش.أ: شارك اآلالف من املواطنني 
اإليراني����ني أمس في مس����يرات بجميع أنحاء 
البالد، وذلك لالحتفال بالذكرى الثالثة والثالثني 
لواقعة االستيالء على مقر السفارة األميركية 

بطهران.
وذك����رت قناة »برس تي في« التلفزيونية 
اإليرانية أن املواطنني نزلوا لشوارع العاصمة 
اإليرانية منذ الساعات األولى من صباح أمس 
للمشاركة في مسيرات حاشدة احتفاال بهذا اليوم 

الذي يعتب����ره اإليرانيون تاريخيا ويطلقون 
عليه اسم »13 آبان« أو »يوم الطلبة«.

وكان����ت مجموعة من الطلب����ة اجلامعيني 
اإليرانيني قد قاموا في الرابع من نوفمبر عام 
1979 باقتحام مقر السفارة األميركية في طهران 
بعد أن وصفوها بأنها »وكر اجلاسوس����ية« 
واعتبروا أن واش����نطن حتيك مؤامرات ضد 
الش����عب اإليراني والثورة اخلمينية في ظل 

عجز احلكومة املؤقتة آنذاك.

دبي � العربية.نت: دعا الرئيس اإليراني، 
محم����ود أحمدي جناد، الول����ي الفقيه لنظام 
اجلمهورية اإلسالمية، آية اهلل علي خامنئي، 
إلى العمل بوظائفه القانونية، واالستمرار في 
السياسيني، خصوصا  دعمه مقابل خصومه 
األخوين صادق وعلي الريجاني اللذين يرأسان 

القضاء والبرملان في إيران.
ووجه أحمدي جن����اد خطابا إلى خامنئي، 
نش����ر امس االول على موقعه الرئاسي، ردا 
على دعوة األخير قادة الس����لطات الثالث إلى 
الكف عن الشجار العلني، وحذر خامنئي كل 
من يس����تغل مش����اعر اجلماهير من أجل بث 
اخلالفات قائ����ال: »إنه بالتأكيد يرتكب خيانة 

بحق البالد«.
وجاءت رس����الة أحمدي جناد إلى خامنئي 
مختلفة متاما عن رسالتني مماثلتني بعث بهما 
رئيسا القضاء والبرملان للمرشد ردا على دعوته 
تلك، حيث أكد كالهما »طاعته املطلقة لتعليمات 
الولي الفقي����ه«. وكتب أحمدي جناد مخاطبا 
الولي الفقيه املرشد، مكررا ما كان كتبه مؤخرا 
حول صالحياته الرئاسية، إلى صادق الريجاني 
رئيس السلطة القضائية، الذي عارض زيارة 
تفقدية كان أحمدي جناد يعتزم القيام بها إلى 
سجن إيفني، محاوال التشكيك في صالحيات 
الرئيس، »إنن����ي واثق أن حضرتكم تؤكدون 

حمايتكم الكاملة للدس����تور وخاصة حقوق 
الشعب األساسية، وأيضا حفظ املنزلة الرفيعة 
لرئيس اجلمهورية املنتخب من الشعب وكونه 
أرفع منصب رسمي بعد القائد، واملنفذ للدستور، 
وأنكم تعارضون أي عمل من شأنه أن يخدش 

صالحياته ومسؤولياته الهامة«. 
وكان خامنئي قال الثالثاء، أثناء لقائه جمعا 
كبيرا من أفراد ميليشيا املتطوعني اإليرانيني 
»الباسيج« في طهران، إنه من املضر »اخلالف 
بني املسؤولني، واألسوأ هو جر ذلك إلى الناس. 
إنني أحذر املسؤولني ورؤساء السلطات من ذلك، 

وأؤكد لهم أال يثيروا اخلالفات بني الناس«.
وقال أحمدي جناد ردا على خطاب خامنئي، 
ال����ذي تضمن عتابا له: »إن حتذيركم جاء في 
الوقت املناسب، واحلكومة كعادتها ستجعل كل 
اهتمامها في اخلدمة، متمسكة باملبادئ والقيم 
الثورية في حماية حقوق الشعب األساسية، 
وبسبب مسؤولياتها اخلطيرة فإنها ستتجنب 
القال والقيل، ولن ترحب باالحتكاكات الداخلية، 
وس����تتحمل بصبر، كما في السابق، كل هذه 

القسوة من أجل مصالح البالد«.
وجاءت رسالة أحمدي جناد أطول من رسالتي 
األخوين الريجاني إلى املرشد، محذرا هو اآلخر 
من »دور األعداء واملغرضني« في إضعاف موقعه 

الرئاسي كثاني شخص في البالد.

لندن � يو.بي.أي: ذكرت صحيفة »اندبندنت« 
امس أن بريطانيا تدرس نشر مقاتالت في اخلليج 
مع تصاعد حدة التوتر في املنطقة جراء اشتداد 

املواجهة مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وقالت الصحيفة إن النشر احملتمل ملقاتالت 
بريطانية من طراز يوروفايتر املعروفة أيضا باسم 
تايفون جاء في أعقاب محادثات مع دولة اإلمارات 
العربية املتحدة لتعزيز الوجود البريطاني في 
املنطقة وفي وقت تهدد فيه إس���رائيل بتوجيه 
ضربات عسكرية ضد إيران وتشهد فيه معظم 
دول الشرق األوس���ط اضطرابات جراء تبعات 

الربيع العربي واألزمة في سورية.
وأضافت ان قرار نش���ر املقاتالت سيتخذه 
رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون بعد 
إجراء املزيد من احملادثات مع حكام دبي وأبوظبي 
ومن املتوقع أن يتم اإلعالن عنه في املس���تقبل 
القريب، فيما تردد بأن إس���رائيل مطلعة متاما 
على هذا التحرك وتدعم املناقشات بشأن نشر 

الطائرات احلربية.
وذكرت الصحيفة أن احلكومة البريطانية حثت 
إسرائيل على ممارسة ضبط النفس بشأن إيران 
وأصرت على أن العقوبات بدأت تؤثر تأثيرا ضارا 
على االقتصاد اإليراني غير أن القادة العسكريني 
البريطانيني يبحثون في إمكانية إرسال طائرات 
حربية إلى قاعدة عسكرية في أبوظبي تستخدمها 
حاليا القوات األميركية والفرنسية كإجراء لبناء 
الثقة والرد أيضا عل���ى محاوالت إيران إغالق 

مضيق هرمز.

ونسبت إلى وزارة الدفاع البريطانية قولها في 
بيان إن اململكة املتحدة »تنشر بانتظام مقاتالت 
تايفون في اإلمارات في إطار برنامجنا للتدريب 
الروتيني وإظهار التزامنا به���ذه الدولة وأمن 
املنطقة ككل ولدينا اهتمام مشترك مع شركائنا 
في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية لضمان 

السالم واالستقرار في املنطقة«.
وأضافت الوزارة »هذه العمليات ليست بسبب 
قلقنا حيال برنامج إيران النووي وكما نستمر في 
التوضيح فإن احلكومة البريطانية ال تعتقد أن 
العمل العسكري ضد ايران هو املسار الصحيح 
في هذا الوقت على الرغم من أن جميع اخليارات 

ال تزال على الطاولة«.
وقالت »اندبندن���ت« إنها علمت من مصادر 
عسكرية وديبلوماسية رفيعة املستوى أن قاعدة 
الظفرة اجلوية التي تبعد زهاء 32 كيلومترا عن 
أبوظبي يجري النظر إليها لتكون محطة ممكنة 
ملقاتالت تايفون البريطانية وهي قيد االستخدام 
حاليا من قبل مقاتالت ميراج الفرنسية ومقاتالت 
وصواريخ باتريوت تابعة لسالح اجلو األميركي.
ونقلت عن ضابط بريطاني وصفته بالبارز »ال 
نعتقد أن هناك أي ضرورة للقيام بعمل عسكري 
في الوقت الراهن لكننا ننظر في جميع االحتماالت 
بش���أن املوقع الذي يتعني أن تكون فيه اململكة 
املتحدة وسيتم اتخاذ قرار بشأن املقاتالت بناء 
على املصلحة املتبادلة واالتكال املتبادل املتنامي 
بني اململك���ة املتحدة ودولة اإلمارات على املدى 

الطويل«.

اجلمهوريون يبثون تسجيل »ڤيديو« حول دعم تشاڤيز ألوباما

قبل 3 أيام من االنتخابات :أوباما رئيسًا للمصوتني مسبقًا بـ %53 
ورومني يهاجمه: 4 سنوات أخرى في عهده ستكون »مدمرة«

واشنطن � وكاالت: قبل 3 أيام 
من االنتخابات الرئاسية االميركية 
اظهر استطالع للرأي شمل الناخبني 
املصوتني مسبقا وغيابيا ان نسبة 
53% منهم صوتت للرئيس باراك 
اوباما في حني صوت 45% منهم 
لصالح املرشح اجلمهوري ميت 
رومني.واش���ار استطالع للرأي 
اجرته صحيفة »واشنطن تاميز« 
ومؤسسة »زغبي« العاملية وهي 
ش���ركة أميركية خاص���ة تعنى 
بالدراسات والبحوث التسويقية 
ال���رأي انه على  واس���تطالعات 
الرغم من ذلك فإن رومني يتصدر 
التوقعات باحلصول على عدد اكثر 
من االصوات وحتقيق النصر في 
عملي���ة االقتراع التي س���تجرى 

االسبوع املقبل.
اوباما  الوقت ذاته اليزال  في 
متفوقا على منافسه الدميوقراطي 
فيما يتعلق بالشؤون اخلارجية 
واالمن الوطني والطاقة والهجرة 
اما رومني فيركز على الوظائف 
واالقتصاد وهما القضيتان اللتان 

تسيطران على االنتخابات.
وينقسم الناخبون بني تقييم 
وضعهم احلالي مقارنة بوضعهم 
قبل اربع سنوات حيث يرى نسبة 
46% من املس���تطلعة اراؤهم ان 
وضعهم افضل فيما قالت نسبة 

47% انهم ليسوا كذلك.
وشمل اس���تطالع الرأي الذي 
اجرته واشنطن تاميز ومؤسسة 
زغبي 800 ناخب وبهامش خطأ 
بنحو 3.5%.ويتوجه األميركيون 
إلى صناديق االقتراع قبل السادس 
من نوفمبر لالختيار بني مرشحي 

الرئاسة أوباما ورومني.
إمكانية التصويت  وتختلف 
املبكر من والية ألخرى فهناك واليات 
تس���مح للمواطنني بالتصويت 
البريد  املبكر وأخرى عن طريق 
أوباما وزوجته وهناك  كما فعل 
واليات تشترط تقدمي سبب واضح 

للجوء للتصويت املبكر.
وتسمح والية واشنطن و31 
والية أخرى من الواليات األميركية 
اخلمسني ومن بينها واليات حاسمة 
مثل فلوريدا وكاروالينا الشمالية 
ووسكونس���ن وايوا وكولورادو 
ونيفاد بالتصوي���ت املبكر فيما 
تسمح باقي الواليات بالتصويت 
عبر البريد واليشترط بعضها أي 

مبرر للتغيب.
وفتحت والية أوهايو مكاتب 
التصويت منذ الثاني من أكتوبر 
أوباما  الرئيس  املنصرم.وأدل���ى 
اخلميس املاضي بصوته في مسقط 
رأسه في مدينة شيكاغو في والية 
إلينوي قب���ل 12 يوما من املوعد 

الرسمي لالنتخابات الرئاسية.
وفي محاولة من اجلمهوريني 
للتأثير سلبا على دعم الناخبني 
ألوباما قاموا ببث تسجيل ڤيديو 
ف���ي فلوري���دا يتضم���ن لقطات 
للرئيس هوغو تش���اڤيز وابنة 
ش���قيق فيدل كاس���ترو ماريال 
وهما يؤك���دان دعمهما للرئيس 
باراك اوباما من اجل التأثير على 
الناخب���ني املتحدرين من اصول 

كوبية في الوالية.
ويتضم���ن التس���جيل لقطة 
مؤرخة في 30 سبتمبر لتشاڤيز 
وهو يقول »لو كنت اميركيا لصوت 
الوباما )...( ولو كان اوباما من 

هنا لصوت لتشاڤيز«.
كما تظهر الناش���طة املدافعة 
عن حقوق مثليي اجلنس ماريال 

ووصل بلومبرغ الى منصبه 
عل���ى رأس بلدي���ة نيوي���ورك 
كجمهوري غير انه انفصل بعدها 
عن احلزب وهو اليوم يدير كبرى 
مدن الواليات املتحدة من موقف 
مستقل ولم يؤيد ايا من املرشحني 
في انتخاب���ات 2008 بعدما دعم 

جورج بوش عام 2004.
وقال بلومبرغ ان رد الرئيس 
على االعصار »ساندي« املدمر الذي 
غمر بالس���يول القسم االكبر من 
مانهاتن السفلى وأدى الى مقتل 
اربعني شخصا في نيويورك كان 
له تاثير على قراره دعم الرئيس 

الدميوقراطي.
وق���ال بلومب���رغ »ان الدمار 
انزله االعصار )س���اندي(  الذي 
مبدينة نيويورك والقسم االكبر 
من شمال شرق البالد من خسائر 
باألرواح واملنازل واحملالت سلط 
الضوء على الرهان في االنتخابات 

الرئاسية الثالثاء«.
وقال »انن���ا بحاجة الى دور 
البيت االبيض وعلى  قيادي من 
مدى السنوات االربع االخيرة اتخذ 
الرئيس باراك اوباما خطوات كبرى 
لتخفيض استهالكنا لثاني اكسيد 
الكربون مبا في ذلك حتديد معايير 
الوقود بالنس���بة  عالية لكفاءة 

للسيارات والشاحنات«.
وجاء موقف بلومبرغ مبثابة 
مفاج���أة قبل خمس���ة اي���ام من 
االنتخابات الرئاسية. ورحب اوباما 
بهذا التأييد وقال في بيان »انني 
اكن له احتراما كبيرا في االعمال 
واالنش���طة اخليري���ة واحلكم، 
واقدر العم���ل الهائل الذي يقوم 
ب���ه في الوقت احلاضر في قيادة 
مدينة نيويورك وسط هذه االيام 
الصعبة«.غير ان بلومبرغ اشار 
في الوقت نفسه الى انه بعدما قدم 
اوباما نفس���ه عام 2008 على انه 
براغماتي يعمل على حل املشاكل 
واقامة اجماع، فهو »خصص القليل 
من وقته وجهوده النشاء ودعم 

ائتالف من الوسطيني«.
وتابع انه »بدل ان يوحد البالد 
حول رس���الة تضحية مشتركة، 
دخل في هجمات حزبية واعتمد 
اجندة شعبوية مثيرة لالنقسام 
تركز على اعادة توزيع الدخل اكثر 

منها على استحداثه«.

جتمع انتخابي في رونوك بوالية 
فيرجيني���ا إنه مرش���ح من أجل 
التغيير، مضيفا أن أربعة أعوام 
أخ���رى في عهد أوباما س���تكون 
»مدمرة« القتصاد مازال ضعيفا.

وأضاف: »ليس بوسعنا حتمل 
أربعة أع���وام أخرى مثل األعوام 

األربعة املاضية«.
وتابع »انا اعرف انصار اوباما 
يهتفون أربع���ة أعوام أخرى اما 

هتافنا فهو خمسة أيام فقط«.
أوباما منافس���ه  انتق���د  كما 
اجلمهوري قائال: إن شعار التغيير 

الذي يرفعه ليس هو املطلوب.
وقال أوباما في الس فيغاس: 
»في األسابيع اخلتامية حلملته، 
يس���تخدم احلاكم رومني جميع 
مواهبه كرج���ل مبيعات ليروج 
التي فشلت  لنفس السياس���ات 
فشال ذريعا لبالدنا.. السياسات 
آثارها بعد  التي نحاول تنظيف 
ما يزيد على هذه السنوات األربع 

األخيرة«.
من جهته، اعلن رئيس بلدية 
نيويورك مايكل بلومبرغ دعمه 
باراك اوبام���ا معتبرا ان جهوده 
ملكافحة التغير املناخي تطغى على 

ادائه في االقتصاد.

كاسترو ابنة راول كاسترو شقيق 
الس���ابق فيدل  الكوبي  الرئيس 
كاس���ترو وهي تؤكد انها تفضل 
املنتهية  الدميوقراطي  الرئي���س 
واليت���ه.وكان اوبام���ا عبر هذه 
السنة عن تأييده للزواج بني مثليي 
اجلنس. ويستهدف هذا االعالن 
الدعائي ال���ذي مت بثه على ثالث 
قنوات محلية ناطقة باالسبانية، 
االميركي���ني املتحدرين من كوبا 

واملعادين بشدة للشيوعية.
وميث���ل ه���ؤالء 70% م���ن 
اجلمهوري���ني املس���جلني عل���ى 
اللوائح االنتخابية احمللية. وانتقد 
الدميوقراطي���ون هذه الرس���الة 
االنتخابية.وقال دان ريستريبو 
احد الناطقني باس���م فريق حملة 
اوباما ان »ميت رومني يفعل ما 
يريده هوغو تشاڤيز بالضبط عبر 
ايالئه االهتمام الذي ال يستحقه 

وجعله اكثر اهمية«.
واضاف ان »ميت رومني وفي 
اليأس، يطلق  مؤشر جديد على 
اعالنا باالس���بانية يشوه تاريخ 

الرئيس في اميركا الالتينية«.
واستمرارا للس���جال بينهما 
عاود أوباما وميت رومني الهجوم 
على بعضهما.وقال رومني خالل 

)رويترز( أوباما يداعب رضيعا خالل جتمع انتخابي في كلية والية نيفادا اجلنوبية امس األول  

رئيس بلدية نيويورك 
يدعم أوباما في 

السباق إلى البيت 
األبيض

مجلة »إيكونوميست« البريطانية تدعو إلى التصويت ألوباما
لندن ـ أ.ف.پ: دعت اسبوعية ذا ايكونوميست 

البريطانية املعروفة أمس األول الى التصويت 
للرئيس االميركي باراك اوباما، »الذي اعتدنا 

عليه«.
واعتبرت املجلة الليبرالية التي تصدر كل جمعة 
في افتتاحية على موقعها االلكتروني ان منافس 

اوباما اجلمهوري ميت رومني »ال يستحق الدعم«.
وأضافت »ينبغي ان يتم االختيار انطالقا من 

االجابة عن سؤالني: هل كان الرئيس اوباما جيدا 
وخصوصا حيال املشاكل الرئيسية املتمثلة 

في االقتصاد والسياسة اخلارجية؟ وهل ميكن 
ألميركا ان تثق فعال مبيت رومني الذي يبدل رأيه 

على الدوام إلحراز تقدم؟«.
وتابعت املجلة »وفق هذه القاعدة، فإن 

الدميوقراطي يستحق مع تقدم طفيف ان يعاد 
انتخابه«.

وذكرت املجلة أنها أيدت ترشح اوباما »بحماسة« 
عام 2008 لكنها توقعت ان »يتوجه االميركيون 

الى صناديق االقتراع بأمل اقل« في السادس من 
نوفمبر اجلاري.

وكتبت أيضا »على البلد األقوى في العالم ان 
يتخذ اليوم قرارا أكثر صعوبة مما كان عليه 

الوضع قبل أربعة أعوام«.
واعتبرت االسبوعية ان حملة اوباما »تثير 

األسف« واجنازاته كانت متواضعة، لكنها رأت في 
املقابل ان رومني لم يتمتع بالصدقية ومشاريعه 

خلفض الضرائب وزيادة نفقات الدفاع ليست 
واقعية.وقالت ايضا »رغم كل عيوبه، ابعد اوباما 

االقتصاد االميركي عن شفير الهاوية وقام بعمل 
جيد في السياسة اخلارجية. من هنا، ستظل املجلة 

الى جانب الرئيس الذي اعتدنا عليه وستعاود 
انتخابه«.

االنتخابات الرئاسية األميركية.. اقتراع غير مباشر وفق نظام معقد
واشنطن ـ أ.ف.پ: يتم انتخاب الرئيس االميركي 

باالقتراع العام غير املباشر، حيث يختار االميركيون 
في 6 نوفمبر 2012 عددا من »كبار الناخبني« الذين 

يشكلون هيئة انتخابية.
انشئت هيئة كبار الناخبني عام 1804 مبوجب التعديل 

الدستوري الثاني عشر وتضم 538 ناخبا كبيرا 
يقومون بدورهم بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس.

والفائزان في االنتخابات هما املرشحان ملنصبي الرئيس 
ونائب الرئيس اللذين يحصالن على الغالبية املطلقة اي 

270 من اصوات كبار الناخبني.
واملرشحون هذه السنة هم الدميوقراطيان، الرئيس 

االميركي باراك اوباما ونائبه جو بايدن، واجلمهوريان 
ميت رومني وبول راين.

ميثل كل والية عدد من كبار الناخبني يوازي عدد 
الشيوخ والنواب الذين ميثلونها في الكونغرس.

ومنذ 1961 اضيف الى مجموع هؤالء ثالثة ممثلني عن 
دائرة العاصمة الفيدرالية واشنطن )ديستريكت اوف 
كولومبيا( التي ليس لها مندوب له حق التصويت في 

الكونغرس.

ولكاليفورنيا وهي اكثر الواليات كثافة سكانية، 55 
ناخبا كبيرا، وتكساس 38 ناخبا وفلوريدا 29 ناخبا.

اما الواليات االقل سكانا مثل وايومينغ فلها ثالثة 
ناخبني كبار كحد ادنى.

وفي حال التعادل )269 لكل معسكر( يقوم مجلس 
النواب اجلديد الذي سينتخب في يوم االنتخابات 

الرئاسية نفسه بانتخاب الرئيس اجلديد، وهو ما حدث 
في 1800 و1824.

ويعود الى مجلس الشيوخ في هذه احلالة انتخاب 
نائب الرئيس.وميكن وفقا لهذا النظام ان يفوز 

مرشح بالرئاسة دون ان يحصل على الغالبية املطلقة 
ألصوات الناخبني على املستوى الوطني، وهو ما 

حصل عام 2000 حني فاز اجلمهوري جورج بوش على 
الدميوقراطي آل غور، وما سبق ان حدث بالفعل ثالث 
مرات في تاريخ الواليات املتحدة.وهذه احلالة الشاذة 

ممكنة ألنه في جميع الواليات تقريبا باستثناء واليتي 
ماين ونبراسكا اللتني تعتمدان نوعا من النظام النسبي، 
فان املرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الناخبني 

في احدى الواليات، يحصل على جميع أصوات كبار 

الناخبني املمثلني لهذه الوالية.
فمجرد حصول أحد املرشحني على أغلبية بسيطة في 

والية كاليفورنيا على سبيل املثل، يحصد املرشح جميع 
أصوات كبار ناخبي الوالية البالغ عددهم 55.

وبسبب هذا النظام يعطي اوباما ورومني اولوية لنحو 
عشر واليات محورية تشمل اوهايو وفلوريدا وايوا 

وكولورادو ميكن ان تنتقل من معسكر الى اآلخر وان 
حتسم نتائج االنتخابات.

ويجتمع الناخبون الكبار في عاصمة كل والية النتخاب 
الرئيس ونائب الرئيس في اول يوم اثنني يلي ثاني 

اربعاء من شهر ديسمبر، ما يصادف 17 ديسمبر من 
العام 2012.وال يلزم الدستور كبار الناخبني باحترام 

التصويت الشعبي، غير ان بعض الواليات تلزمهم بذلك.
وسبق ان طرح نحو 700 اقتراح في الكونغرس في 

القرنني املاضيني لتعديل هيئة كبار الناخبني او الغائها 
واتباع االقتراع العام املباشر ولكن من دون جدوى.

ويؤدي الرئيس املنتخب، سواء كان اوباما لوالية ثانية 
او رومني الذي ميكن ان يصبح الرئيس االميركي الـ 

45، اليمني الدستورية في 20 يناير.


