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انتخابات «توازن القوى» في الكونغرس وترامب يعد بـ «إعالن مهم جدًا»
واشــنطن ـ وكاالت: أدلــى 
الناخبون األميركيون بأصواتهم 
امــس في انتخابــات منتصف 
الوالية، وسط توقعات بحصول 
اجلمهوريني علــى غالبية في 
الكونغــرس مــن شــأنها أن 
تشــل جدول أعمــال الرئيس 
جو بايدن للسنتني املقبلتني، 
ومتهد الطريق أمام عودة سلفه 
دونالد ترامب مجددا إلى البيت 

األبيض.
وفي مؤشــر علــى اهتمام 
األميركيــني بهذه االنتخابات، 
أدلى أكثر من ٤٣ مليون شخص 
بأصواتهــم خــالل التصويت 
املبكر عبــر البريد في جميع 
الواليــات االميركية،  أنحــاء 
وتوقعت السكرتيرة الصحافية 
للبيت األبيض كارين جان بيير 
أن نتائج االنتخابات النهائية 
لن تصل «لبضعة أيام»، وعزت 
جــان بيير ذلك إلى ان العديد 
من الواليات تستخدم بطاقات 
االقتــراع بالبريد وغيرها من 
أشكال التصويت املبكر التي 
ال يتم احتسابها في كثير من 
األحيان إال بعد انتهاء اإلدالء 

باألصوات احلضورية.
وقالــت للصحافيــني «قد 
ال نعــرف كل الفائزيــن فــي 
أيــام.  االنتخابــات لبضعــة 
يستغرق فرز جميع األصوات 
املشــروعة بطريقــة قانونية 
ومنظمة بعــض الوقت، هذه 

تكهنات بشأن إعالن ترشحه 
للبيت األبيض.

وبعد حملة شرسة ركزت 
على التضخم، بدا اجلمهوريون 
واثقــني بشــكل متزايــد مــن 
فرصهم في جتريد بايدن من 
الدميوقراطيــة في  غالبيتــه 

الكونغرس.
وقال ترامب، خالل جتمع 
أخير في أوهايو إحدى الواليات 

واملكتسبات االجتماعية مثل 
احلق في اإلجهاض.

وسيكون لفقدان السيطرة 
الكونغــرس  علــى مجلســي 
عواقــب وخيمة علــى بايدن 
الذي أعرب عن نيته الترشح 
في العام ٢٠٢٤، ما ينذر بإعادة 
الرئاسية  مشــهد االنتخابات 

التي جرت عام ٢٠٢٠.
وقال بايدن إنه «متفائل» 

للعام ٢٠٢٠، وهي: بنسلفانيا، 
وجورجيا، وأريزونا، وأوهايو، 
ونيفادا، وويسكنسن، ونورث 

كارولينا.
وقد أنفقت ماليني الدوالرات 
املنافســات فــي  علــى هــذه 
مجمــل الواليــات، مما يجعل 
من انتخابــات نصف الوالية 
للعام ٢٠٢٢ األغلى في تاريخ 

الواليات املتحدة.
وتنوعت مخاوف الناخبني 
األميركيني على عــدة قضايا 
ساهمت في حتديد اختياراتهم 
الهجــرة، والتضخــم،  مثــل: 
عــن  والدفــاع  واجلرميــة، 
الدميوقراطية، وفرض ضرائب، 
املاريغوانــا، والقمار  وتقنني 
وحيازة السالح والصالحيات 
اإلدارية. كذلك، شــهدت أربع 
واليات استفتاء على احلق في 
اإلجهاض، وهــي: كاليفورنيا 
وفيرمونت وكنتاكي ومشيغان.
وميثــل التضخم الشــغل 
الشــاغل لألســر األميركيــة، 
وفقا جلميع استطالعات الرأي. 
الرئيس  ويتهم اجلمهوريون 
بايدن وحزبه باملسؤولية عن 

ارتفاع األسعار.
مــــن جـهـتـهـــم، سـعـــى 
إلــى جتنب  الدميوقراطيــون 
التطرق إلى هذه املسألة، خوفا 

من أن تؤثر عليهم سلبا.
ولكــن بنــاء على ضغوط 
اجلناح اليســاري في احلزب 

الصناعيــة قبل ســاعات من 
انطــالق االقتــراع، «إذا كنتم 
تريدون وضع حد لدمار بالدنا 
وإنقاذ احللم األميركي، يجب أن 

تصوتوا للجمهوريني».
فــي هــذه األثناء، ســعى 
معسكر بايدن لكسب األصوات 
مــن اليســار والوســط عبر 
تصوير املعارضة اجلمهورية 
على أنها تهديد للدميوقراطية 

بشأن نتيجة االنتخابات، لكنه 
أقر بأن االحتفاظ بالســيطرة 
ســيكون  املجلســني  علــى 

«صعبا».
الواليــات  وتعــد بعــض 
الرئيســية محتدمة من حيث 
التنافــس بــني اجلمهوريــني 
والدميوقراطيني، وهي نفسها 
الواليات التي كانت بالفعل على 
احملك في االنتخابات الرئاسية 

الدميوقراطي، الداعي إليصال 
بشــأن  واضحــة  رســالة 
االقتصاد، كرر جو بايدن في 
األســابيع األخيــرة القول إن 
«الدميوقراطيني يبنون أميركا 
أفضل بالنسبة للجميع»، مؤكدا 
أن اجلمهوريــني هــم الذيــن 

«سيقوضون االقتصاد».
كما شكلت اجلرمية اآلخذة 
فــي التصاعد وفقــا لبيانات 
الشــرطة الفيدرالية، منطلقا 
لهجــوم احلــزب اجلمهوري 
الــذي اتهــم الدميوقراطيــني 
بعدم القدرة على ضمان سالمة 

األميركيني.
وحاول الدميوقراطيون من 
جانبهم إسكات هذه االتهامات 
عبر التصويت في األســابيع 
األخيــرة علــى سلســلة من 
مشاريع القوانني التي تهدف 
إلى حتســني جتنيد وتدريب 
ضباط الشــرطة في الواليات 
املتحــدة. كذلك، باتت الهجرة 
التــي عادة ما تعــد موضوعا 
متفجرا في الواليات املتحدة، 
أكثــر تفجــرا فــي األســابيع 
التي ســبقت االنتخابات. فقد 
اتهمــت املعارضة اجلمهورية 
الدميوقراطيني بتحويل احلدود 

مع املكسيك إلى «مصفاة».
ويؤكــد اجلمهوريــون أن 
الهجرة غير الشــرعية تغذي 
تهريــب املــواد املخــدرة فــي 

الواليات املتحدة.

لتجديد جميع مقاعد مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وحكام ٣٦ والية.. والتضخم واإلجهاض و«الدميوقراطية» من أهم محددات التصويت

(أ.ف.پ) أميركيون يدلون بأصواتهم في االنتخابات األميركية النصفية في بروكلني بنيويورك 

هي الطريقة التي من املفترض 
أن يعمل بها هذا».

شــديد  اقتــراع  وفــي 
احلساســية لتحديد موازين 
القوة في الكونغرس اجلديد، 
مت التصويــت أمــس لتجديد 
مقاعد مجلس النواب الـ ٤٣٥

بالكامــل وثلث مقاعد مجلس 
الشيوخ الـ ١٠٠، حيث يشغل 
الدميوقراطيــون حاليــا ٢٢٢

مقعدا من مقاعد مجلس النواب 
مقابل ٢١٣ ملصلحة اجلمهوريني. 
وينقســم مجلــس الشــيوخ 
بنســبة ٥٠-٥٠ بني احلزبني 
الدميوقراطــي واجلمهــوري، 
باإلضافــة إلى صــوت نائبة 
الرئيــس كمــاال هاريس التي 
تصوت لصالح الدميوقراطيني.

وإلى جانب التصويت على 
اختيار مرشحيهم بالكونغرس 
صــوت األميركيون النتخاب 
حكام ٣٦ واليــة من أصل ٥٠

واليــة، وانتخاب حكام ثالثة 
أقاليم أميركية.

وحــث بايــدن األميركيني 
على التصويــت بكثرة وقال 
فــي تغريدة على تويتر أمس 
«اجعلوا صوتكم مســموعا، 
صوتوا»، داعيــا إلى «الدفاع 
عن الدميوقراطية»، في الوقت 
الذي وعد فيه ترامب بـ«إعالن 
مهم جدا» فــي ١٥ اجلاري في 
مقره ماراالغو في بالم بيتش 
بفلوريدا، مفسحا املجال أمام 

زيلينسكي يطلب من البرملان متديد الطوارئ والتعبئة 
وكوريا الشمالية تنفي تزويد روسيا باألسلحة

عواصــم - وكاالت: قــدم 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينسكي للبرملان مشروعي 
قانونني يتعلقان باملوافقة على 
مرســوميه لتمديــد األحــكام 
العامــة  العرفيــة والتعبئــة 
فــي البــالد. وذكــرت وكالــة 
األنبــاء الوطنيــة األوكرانية 
«يوكرينفــورم»، امــس أنــه 
مت نشر مشــروعي القانونني 
رقمي ٨١٨٩ و٨١٩٠، على املوقع 
اإللكتروني للبرملان. ولم يتم 
اإلعالن عن نصي املشروعني، 
أو الوثائق الداعمة لهما فيما 
مت تقدمي مشروعي القانونني 
لرئاسة البرملان للنظر فيهما.
ومدد البرملــان األوكراني، 
يــوم ١٥ أغســطس املاضــي، 
العرفيــة والتعبئة  األحــكام 
العامة في البالد ملدة ٩٠ يوما 

تنتهي في ٢١ اجلاري.
وعلى صعيــد املفاوضات 
األميركية - الروســية حول 
احلــرب فــي أوكرانيــا، قــال 
مستشار األمن القومي األميركي 
جيك سوليفان إن بالده كانت 
لديهــا فرصة لالنخــراط في 
التواصل على مستويات عليا 
مع الروس، مــن أجل خفض 
املخاطــر وتقليص فرص أي 
اســتخدام محتمل لألســلحة 
النوويــة، وتوضيــح عواقب 
اســتخدامها، وســط احتــدام 
املعــارك في عــدة محاور بني 
القوات الروسية واألوكرانية.
وأضــاف ســوليفان، أمام 
العالقــات اخلارجية  مجلس 
األميركــي، أنــه مت بــذل جهد 
كبيــر خالل األشــهر املاضية 
خلفض أســعار الطاقــة، مع 
االستمرار في تزويد أوكرانيا 
باملعدات الضرورية. معربا عن 
اعتقاده أنه اليزال هناك دعم 
قوي فــي الكونغرس لتقدمي 

مستمرة، وأن موسكو مازالت 
منفتحة على احلوار.

وقالــت املتحدثــة باســم 
اخلارجيــة الروســية ماريــا 
علــى  تعليقــا  زاخاروفــا، 
فتــح قنــوات التواصــل بني 
بالدهــا والواليــات املتحدة، 
إن االتصاالت مســتمرة، وإن 
موســكو التزال منفتحة على 
احلوار. وأشارت زاخاروفا إلى 
أنه رغم مواصلة االتصاالت بني 
الهيئات الروسية واألميركية، 
فإن هذا ال عالقــة له مبفهوم 
الكاملــة بحســب  العالقــات 
وصفهــا، مضيفــة أن موقف 
موســكو معــروف جيــدا في 

الواليات املتحدة.
كمــا نقلــت وكالــة ريــا 
نوفوســتي عن نائــب وزير 
اخلارجية الروســي، قوله إن 
موسكو ال تتفاوض مع الواليات 

إلــى ذلــك، نفــت كوريــا 
امــس، االتهامات  الشــمالية، 
األميركية التي تشير إلى قيامها 
بتزويد روسيا بقذائف مدفعية 
وذخيرة من أجل اســتخدامها 

في حربها ضد أوكرانيا.
األنبــاء  ونقلــت وكالــة 
الكورية اجلنوبية «يونهاب» 
عن نائب مدير مكتب الشؤون 
العسكرية بوزارة  اخلارجية 
الشــمالية  الكوريــة  الدفــاع 
قولــه: «لقــد حــذرت بيونغ 
يانغ واشــنطن مــن اإلصرار 
علــى حياكة مؤامــرات كهذه، 
نعتبــر مثل هــذه التحركات 
األميركية جزءا من محاوالتها 
العدائية لتشويه صورة كوريا 
الشمالية على الساحة الدولية، 
لم يكن لدينا صفقات أسلحة 
مع روسيا، وليس لدينا خطة 

للقيام بذلك في املستقبل».

املتحدة بشأن أوكرانيا.
ميدانيــا، اشــتدت حــدة 
اجليشــني  بــني  املعــارك 
الروســي واألوكرانــي فــي 
مختلــف اجلبهات الشــرقية 
واســتخدمت  واجلنوبيــة، 
مختلف أنواع األسلحة البرية 
واجلويــة والصاروخية، في 
محاور خيرســون وباخموت 
ودونيتسك ولوغانسك، وسط 
استمرار الهجمات والهجمات 

املضادة بني أطراف احلرب.
الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
الروســية أن قواتها أسقطت 
مقاتلــة حربيــة أوكرانية في 
دونيتســك، ومروحيــة فــي 
مقاطعة خيرسون. كما قالت 
إن القوات الروســية أحبطت 
محاوالت هجوم أوكرانية في 
دونيتسك ولوغانسك، وعلى 
محور ميكواليف كريفي ريه.

احتدام املعارك في مختلف اجلبهات الشرقية واجلنوبية

(أ.ف.پ) جندي أوكراني يطلق النار باجتاه مواقع روسية خارج «باخموت» 

املعدات الالزمة ألوكرانيا من 
أجل الدفاع عن نفسها.

من جهته، اتهم مستشــار 
الرئيــس األوكراني، الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني بأنه 
غيــر مســتعد للمفاوضــات، 
وقال إن أوكرانيا ســتتحدث 
مع الرئيس الروســي القادم، 

وفق تعبيره.
وقـــال مـجـلـــس األمــن 
األوكراني إن شــرط الرئيس 
زيلينسكي األساسي للتفاوض 
مع روسيا هو «استعادة وحدة 
أراضينا»، كما أكد املجلس من 
جهــة أخرى أن كييڤ بحاجة 
إلى أنظمة دفاع جوي حديثة 
وطائرات ودبابات وصواريخ 

بعيدة املدى.
وفي الســياق ذاته، أكدت 
موســكو أن االتصــاالت بــني 
روســيا والواليــات املتحــدة 

إيران: خيالة الشرطة إلخماد االحتجاجات 
واتهامات بـ «الشغب» ألكثر من ألف شخص

باكستان: احتجاجات ألنصار عمران خان
والشرطة تفتح حتقيقًا في محاولة اغتياله

عواصم - وكاالت: استعانت السلطات 
اإليرانية بخيالة الشــرطة للسيطرة على 
االحتجاجــات التي اندلعــت قبل أكثر من 
سبعة أسابيع اثر وفاة مهسا أميني بينما 
كانت محتجزة لدى شرطة األخالق، بحسب 
تسجيالت مصورة انتشرت على اإلنترنت 
فيمــا وجه القضــاء االيراني اكثر من الف 

تهمة مرتبطة بـ «الشغب» للمتظاهرين.
وقادت النســاء املتظاهــرات إذ خلعن 
وحرقــن حجابهــن بينما رددن شــعارات 
مناهضة للنظــام وواجهن القوى األمنية 
في الشــوارع رغم حملة القمع التي أودت 

بالعشرات.
وفي خطوة نادرة من نوعها، نشــرت 
الســلطات مجموعة من عناصر الشــرطة 
على منت أحصنة في شوارع طهران إلخماد 
االحتجاجات، وفق تسجيل نشر على مواقع 
التواصل االجتماعي بحسب فرانس برس.
وشــوهدت وحدة خاصة ضمن دورية 
تقف أمام صف من األعالم الوطنية اإليرانية 
على طريق رئيسي في حي صادقية الواقع 

في شمال غرب طهران.
وتضم قوة خيالة الشرطة املعروفة بـ 
«أسواران» خيوال تركمانية وعربية. وسبق 
أن شــوهدت وحدة الفرســان في شوارع 

العاصمــة اإليرانية في املاضي، خصوصا 
خالل مراسم استعراضية، لكن نشرها أثناء 

تظاهرات يعد أمرا غير مألوف.
واتبعت السلطات اإليرانية تكتيكات عدة 
للسيطرة على االحتجاجات التي يعتبرها 
املسؤولون «أعمال شغب». وأطلقت قوات 
األمن النار مباشرة على احملتجني مستخدمة 
الذخيرة احلية واخلرطوش والغاز املسيل 

للدموع وحتى كرات الطالء.
كما فرضت احلكومة قيودا على اإلنترنت 
شــملت منع الوصــول إلى «إنســتغرام» 
و«واتســاب»، بينما نفذت حملة اعتقاالت 

واسعة.
وذكــرت «منظمة حقوق اإلنســان في 
إيــران» ومقرها النرويــج أن قوات األمن 
قتلت ١٨٦ شــخصا علــى األقل في احلملة 
األمنية التي استهدفت االحتجاجات األخيرة.

الــى ذلك، قالت الســلطة القضائية في 
إيران امس إن احملاكم اإليرانية ستتعامل 
بحزم مع من يتســبب فــي اضطرابات أو 
يرتكب جرائم خــالل موجة االحتجاجات 

املناهضة للحكومة التي جتتاح البالد.
ومت توجيــه اتهامــات ألكثــر من ألف 
شــخص على صلة مبا وصفته احلكومة 

بأنه «شغب».

إســالم آباد - وكاالت: فتحت الشرطة 
الباكستانية امس حتقيقا جنائيا في احملاولة 
الفاشــلة الغتيال رئيس الوزراء الســابق 
عمران خان. وقالت إن مســلحا واحدا نفذ 

الهجوم رغم تأكيد خان أنهما مسلحان.
وقال أخطر عباس قائد شرطة إسالم آباد 
لوكالة «رويترز» إنه مت فتح حتقيق جنائي 

في الواقعة دون اإلدالء بتفاصيل أخرى.
وورد في نســخة من تقرير الشــرطة 
الذي عرضته شــرطة وزيــر آباد أن رجال 
في احلشد القريب من خان أخرج مسدسا 
وبدأ في إطالق النار، ما أســفر عن إصابة 

خان و١٠ آخرين توفي أحدهم فيما بعد.
من جهته، قال خان إن مسلحني حاوال 
قتله. وأوضح هو ومعاونوه انهم لن يقبلوا 

القضية التي سجلتها الشرطة حتى تتضمن 
اسمي املشتبهني اللذين حددهما.

بدوره، أكد فؤاد تشودري معاون خان 
«سنتقدم بالتماس»، قائال إن احلزب يرغب 
فــي أن تبــت محكمة في االســمني اللذين 
قدمهمــا خــان. وبالتزامن، أغلــق أنصار 
رئيس الوزراء الباكســتاني السابق طرقا 
بالقرب من العاصمة إســالم آباد، مما أدى 
إلى تعطيل حركة املرور وإغالق مدارس، 
وذلك لالحتجاج على محاولة اغتيال زعيمهم 
خالل مسيرة مناهضة للحكومة منذ أيام.

وأعلن حزب خان أن املسيرة االحتجاجية 
الطويلة الى العاصمة ستستأنف غدا في 
املكان الذي تعرض فيه زعيمهم للهجوم، 

وأنه سيقودها بـ «صورة افتراضية».

«إف.بي.آي» يستحدث قيادة 
أمنية ملراقبة االنتخابات

مناصب في الكونغرس «لن يتم حسمها» يوم االنتخابات

واشنطن - وكاالت: ذكرت شبكة «إن. بي.سي» اإلخبارية 
األميركية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.بي.آي» قرر إنشاء 
محطات ملراقبــة أي تدخل خارجي في انتخابات الكونغرس، 
بسبب مخاوف من التدخل اخلارجي، السيما من جانب روسيا 
وايران والصني. وأنشأ مكتب التحقيقات مقر قيادة أمنية جديدة 
لالنتخابات مقره في واشنطن ومراكز قيادة منفصلة في جميع 
املكاتب امليدانية البالغ عددها ٥٦ مكتبا في جميع أنحاء البالد.

ويعتمد املكتب اجلديد بشكل كبير على فرقة العمل املعنية 
بالتأثير األجنبي التابعة ملكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي وحدة 
مكلفة مبكافحة املعلومات األجنبية املضللة، لكنها تضم أيضا 
أفرادا من اقســام: التحقيقات اجلنائية واإلنترنت ومكافحة 

اإلرهاب.
وستراقب فرق العمل اجلديدة التأثير األجنبي وأي نشاط 

ضار ميكن أن ينسب إلى حكومة أجنبية أو وكيلها.

واشنطن - وكاالت: بالتزامن مع انتخابات 
التجديــد النصفــي للكونغرس، قــد يواجه 
الدميوقراطيون في مجلس النواب، بقيادة رئيسة 
املجلس، نانسي بيلوسي، ونائبيها ملا يقرب من 
٢٠ عاما، أكبر تغيير في القيادة منذ عقود، خاصة 
إذا فقدوا أغلبيتهم، كما هو متوقع، وفقا لتقرير 
ملجلة «بولتيكيو». ويتنافس اجلمهوريون في 
مجلس النواب على العديد من املناصب القيادية 
الرئيسية، وهناك احتمال لوجود رئيس جديد 
للمجلس وهو كيفن مكارثي، إذا فاز اجلمهوريون، 
حسب تقرير املجلة األميركية. وميكن أن تقدم 
األسابيع القليلة املقبلة أكبر تغيير لقيادة مجلس 
النواب منذ عام ١٩٩٤، وقد يواجه زعيم احلزب 
اجلمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، 

«أول تصويت احتجاجي في حياته املهنية».
وقــد تعهد املرشــح اجلمهــوري لوالية 

نيو هامبشــاير، دون بولدوك، بـ «عدم دعم 
ماكونيل»، إذا هزم السناتور، ماجي حسن النائبة 
الدميوقراطية عن الوالية. ومع ذلك، فهناك توقعات 
على نطاق واسع أن يحظى ماكونيل بدعم معظم 
أعضاء احلزب اجلمهوري في مجلس الشيوخ، 
حسب «بولتيكيو». أما زعيم األغلبية في مجلس 
الشيوخ، تشاك شومر، فهو «في وضع آمن»، 
حتى لو خســر الدميوقراطيون األغلبية، بعد 
جتاوز التوقعات ملا ميكن أن يحققه حزبه في 

مجلس الشيوخ.
رئاسة مجلس النواب

كان مستقبل قيادة احلزب الدميوقراطي في 
مجلس النواب موضوعا محظورا لفترة طويلة، 
لكن هذا «على وشك التغيير». فإذا انقلب مجلس 
العديد من الدميوقراطيني  النواب بالفعل، فإن 

يتوقعون «حتوال كبيرا في صفوف قيادتهم»، 
وهناك فرصة هائلة جليل من الشباب، وفقا لـ 
«بولتيكيو». وبالنسبة للعديد من أعضاء مجلس 
النواب الدميوقراطيني، فإن «أقل منصب قيادي 
يحسد عليه»، هو إدارة ذراع احلملة االنتخابية، 
خلفا للرئيس احلالي النائب، شون باتريك مالوني 

(وهو دميوقراطي من نيويورك).
ومر مالوني بدورة مضطربة كرئيس للجنة 
حملــة الكونغرس الدميوقراطيــة، في اآلونة 
األخيرة، وهو ما ال يضمن فوزه ولم يقرر بعد 

ما إذا كان سيرشح نفسه للوظيفة.
وحتى اآلن أعرب اثنان فقط من الدميوقراطيني، 
كالهما من كاليفورنيا، عن اهتمامهما باملنصب، 
وهما النائبان: توني كارديناس وآمي بيرا، ولم 
يصرح أي منهما رسميا عن نيته ذلك، وفقا لـ 
السناتور، مونتانا ستيف  «بولتيكيو». واتخذ 

داينــز، خطوة غير عاديــة باإلعالن عن نيته 
رئاســة اللجنة الوطنية ملجلس الشيوخ، ولم 
يظهر الدميوقراطيون االهتمام نفسه بافتتاح 

جلنة حملتهم.
املتحدث وزعيم األغلبية

مكارثي وســتيف سكاليس هما املرشحان 
املفضالن ملنصب املتحــدث وزعيم األغلبية، 
على التوالي، في احلزب اجلمهوري، حســب 
«بولتيكيو». ويتنافــس ٣ جمهوريني بارزين 
جميعا على املنصب، وهم: رئيس جلنة الكونغرس 
النائب توم إمر، ورئيس جلنة الدراسة النائب جيم 

بانكس، ونائب الرئيس ويب درو فيرغسون.
ويتوقــع العديد من األعضــاء أن احلزب 
اجلمهوري سيجري تصويتا نهائيا بني املرشحني 

األولني فقط.


