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Annan Information
Efter valet säger Knight, hon lärde sig att Hutchinson hade krävt att strömbrytaren skulle hållas
av. "Jag har ingen aning om varför han skulle göra det", säger Knight. Ingen anmälde att välja
en republikan och slutade med demokraten. Bushs officiella marginal i Florida var 537 röster.
Skulle det inte vara roligt, en mused, om saken landade framför dem. Jag rekryterade min
goda vän Raquel "Rocky" Rodriguez, som senare blev guvernör Jeb Bushs generalsekreterare,

för att hjälpa till att analysera det kommande utbudet av juridiska frågor och politiska frågor.
Den 14 mars vann Al Gore den demokratiska nominationen. Touch-skärmar har plågats runt
om i landet genom allvarliga frågor om deras säkerhet och deras noggrannhet vid registrering
av röster. Konsortiet fann att "Om alla omröstningar hade granskats enligt någon av sju
enskilda standarder, och i kombination med resultaten av en undersökning av överskott skulle
Mr. Gore ha vunnit, med en mycket smal marginal." Men tidningarna bestämde att detta var
inte hur länen skulle ha faktiskt tabeller rösterna. I Nevada, Ohio, New Mexico och Iowa
avslutade undersökningar registrerade fasta segrar för Kerry, men den officiella tallyen gick i
varje fall till Bush, ett mystifierande resultat. För resultaten av det efterföljande valet, se USA:
s presidentval från 2004. I Palm Beach hade 10 000 valor tagits bort eftersom röstmaskinerna
hade registrerat "underskott" - det var ingen röst för presidenten.
Människor i landets högsta kontor måste vara ansvariga för beslut de fattar i livet. En 33-årig
veteran av Chicagos valsystem kom hon till Miami i juli 2003 eftersom hon tyckte att jobbet
skulle vara kul. New York vägde in som omkring 25% mer demokratisk än det nationella
genomsnittet i valet 2000. Faktum är att Gore, som vicepresident, var skyldig att presidera den
officiella kongressens röstval av röster den 6 januari 2001, i enlighet med det tolfte
ändringsförslaget. Bushs personlighet - och särskilt hans erkända likhet.
Den republikanska presidentkandidaten talade en dag efter att ha bekräftat att han hade
arresterats för full körning 1976. Men den konstitutionella bestämmelsen om tidigare
kriminella kvarstod. Angränsande Leon County använde de dyrare maskinerna, och
teknikerna hade därigenom varnat fördelningen av val väl innan valdagen av den olikartade
inverkan dessa två olika system skulle ha. Vid konferensen efter det muntliga argumentet gick
Kennedy till dissentanterna och åtminstone tillfälligt förvandlade dem till majoriteten. Mannen
framför mig, som bodde i ett välbehövligt grannskap, sa att han var förvånad över att höra
berättelserna, eftersom det bara tog honom två minuter att rösta. Enligt Jeffrey Toobin i sin
2001 bok, Too Close to Call, Harris, som gått och sova och tänka sin kandidat hade vunnit,
väcktes klockan 3:30 A.M. på morgonen efter valdagen genom ett telefonsamtal från George
W.s kampanjordförande, Don Evans, som satte Jeb på linjen. "Vem är Ed Kast," frågade
guvernören icily, "och varför ger han en intervju på nationell tv?" I sitt sovnära tillstånd var
Harris tvungen att tänka på det ett ögonblick. Ordförandeskapet var de enda två av någon
möjlig betydelse. Tjänsten avskedas av departementet efter en beslut av Civil Service
Commission's Loyalty Board att det fanns "rimligt tvivel" om hans lojalitet mot Förenta
staterna. På kvällen den 5: e uppträdde Bush för sin första fulla tv. Ett par av oss gick och
hämtade lunch till alla. Förutom gnuggosäkerheten om vad som skulle hända när och hur
denna oöverträffade situation i slutändan skulle dyka upp var jag orolig över vad jag skulle
åläggas att göra.
När Gore lägret landade i Florida var den första verksamheten att hyra advokater. Domstolen
skulle vända om och under måndagskvällen och till tisdagsmorgon utformade de två sidorna
och skickade sina förslag till yttranden. Jag erbjuder dig min egen vision, min egen erfarenhet,
mina egna förslag. När sekreterare Harris meddelade nästa dag (onsdagen den 15 november)
att hon inte skulle acceptera några sena ankomna ändrade avkastningar baserat på manuell
redovisning - och skulle i stället intyga valet lördagen den 18 november när alla utländska och
militära omröstningar var i -Gore fattade det ödesdrivna beslutet att utmana sitt beslut snarare
än att fortsätta direkt till en domstolskonkurrens om denna certifiering. För att klara av det tog
domstolen sällan fall innan de var mogna, och den politiska processen i Florida utvecklades
fortfarande. "Det var bara otänkbart för oss att domstolen skulle vilja förlora sin trovärdighet

på ett så tydligt politiskt sätt", säger en av clerksna. "Det skulle vara slutet av domstolen."
Kommentatorerna kom överens. Ange att avvisa numren efter det att lagstadgad tidsfrist hade
gått. Hade han gjort det, hade han och Bush tänkligen kunnat fortsätta sin kamp hela vägen till
kongressen, som Hayes och Tilden hade över 1876-valet. Museet var oerhört populärt och det
var George, min bror. Båda husen röstade för att åsidosätta invändningen, 74 till 1 i senaten
och 267 till 31 i representanthuset.
Det hyrde lobbyister som var väldigt nära Browards kommissionärer. Nästan hälften av dessa
var från fyra svarta distrikt som normalt röstade över 90 procent demokratiska. Med valet nu
bara elva dagar bort har NPRs Steve Inskeep den här profilen för den republikanska
kandidaten. W. Bush, den republikanska kandidaten; Pat Buchanan, Reformpartiet. Bush plats
med arkiv går tillbaka till början av Bush ordförandeskapet 2001. Vårt område började som
eklundar och vild prärie och marshland. Med inga utmaningar kvar förklarade John McCain
att han skulle vara den republikanska nominaten till USA: s president. Lieberman blev den
första judiska kandidaten som någonsin nominerats av en stor fest till ett sådant högt kontor.
Blaine, den kontinentale liaren från staten Maine. Han tänkte på att försöka bli kommissionär
för Major League Baseball, men gick istället in i politiken.
Bush blev hjälpt av de generellt låga förväntningarna som hade varit. Det är skillnad med vad
presidenten gjorde i Kosovo som jag stödde och detta. För att stödja vår fortsatta expansion,
vänligen kontakta oss här. Vase av känd keramiker som var gömd i fem år för att vara
"också". Faktum är de senaste åren i kongressen, vi har mött mycket motstånd mot dem. Den
amerikanska högsta domstolens åsikt var ett skott över bögen och varnade Florida-domstolen
för att undvika ytterligare tecken på olämplig förskjutning till förmån för Gore (inklusive
genom avvikelse från pre-established rules). Nästa dag, i samtal med en afroamerikansk
medarbetare, berättade hon att hon väntade i fyra timmar. Och det kan vi göra på ett
miljövänligt sätt. Den som vinner flest röster i staten tilldelas alla 25 valröstningar.
Fortfarande med alla bellicose verbiage från tidningarna och massorna, det var
demokratdierarkin i söder som var redo att göra en överenskommelse, men inte de nordliga
demokraterna. Även om berättelsen hade pågått i några timmar, flyttade den i en takt som gav
det en rimlig möjlighet att träffa domare Lewis deadline nästa eftermiddag. Morton hade
framgångsrikt kört till guvernör 12 gånger mellan 1825 och 1840. Det slutliga resultatet i
Florida var tillräckligt smal för att kräva en obligatorisk omräkning (enligt maskin) enligt
statlig lag Bushs ledning sjönk till drygt 900 röster när den avslutades dagen efter valet. När
loppet svängde vildt fram och tillbaka genom natten var orden på allas läppar: "Vilken mästare
har löst den florida gåtan. Rätt eftersom detta var enligt Florida vallag, gav demokraternas
strategi Baker den ljudbit han hade sökt: Gore var bara kirsebärplockande demokratiska
högborgar. Så frågade Harris de återstående tre Gore-riktade länen för att förklara varför de
ville fortsätta sina berättelser.
Men vad som i stor utsträckning förbises är Bushs framgång med mindre religiösa väljare.
GORE: Titta, guvernör Bush, du har angripit min karaktär och trovärdighet och jag ska inte
svara i natura. Hans mer grundläggande misstag tänkte att det var nödvändigt att vara ett
koncessionstal, från en kandidat eller den andra, på valnatten baserat på vad oundvikligen
ofullständiga och osäkra siffror var tillgängliga från vilken källa som helst. Som jag sa för
några månader sedan står jag här som min egen man och jag vill att du ska se mig för vem jag
verkligen är. Gladlynt Charles distraheras av en trainee snifferhund när han möter personal på
Heathrow för att markera T5s 10-årsjubileum.

Studien av 19 presidentkampanjwebbsidor under en månad från maj till juni 2007 fann att.
Spänningen var palpabel på morgondagen av valdagen eftersom miljontals amerikaner ledde
till röstlådorna. Möten mellan de två männen måste ha varit extraordinära: med USA: s
ordförandeskap som hänger i balans, två ambitiösa jurister - var och en känner sig säkert till
en framtida högsta rättvisa - arbetar på varandra. Denna kontrast kan bero på den senaste
tidens ankomst till ett stort antal muslimer från fattiga länder och omvandlingen av betydande
antal dåliga amerikaner.) Antalet muslimer som bor i USA placeras ofta på sex miljoner men
det finns stor oenighet kring denna figur. Detta kan leda oss till slutsatsen att ett ärligt val vann
dagen. Istället för att skabb och fingrar pekar får han omedelbar hjälp. Hampshire) och
övervinna hans brist på endast tre valsröstar. Därför är det viktigt att se till att våra allianser är
lika starka som de möjligen kan vara att hålla trycket på Milosevic. Men det här är ett
intressant ögonblick för ryssarna att stiga upp och leda också. Snabba beräkningar gjordes
omedelbart efter valdagen och därmed. När det skedde skulle hela dynamiken förändras.
Enligt styrelsens ordförande, domare Charles Burton, sa Carpenter att hon var advokat, men
inte att hon arbetade för Katherine Harris.
Du har ifrågasatt om vicepresident Gore har visat ledarskapskvaliteter som är nödvändiga för
att vara USA: s president. Nixon (1974), som ledde till den första presidentens avgång som
hotades av impeachment, beslutades enhälligt. Obama är den första svarta amerikanska valda
presidenten. Palm Beach County råkar ha en av de högsta koncentrationerna av judiska
människor i landet (cirka 255 000 eller cirka 20 procent av länets totala befolkning), vilket
gjorde antalet röster för Buchanan särskilt osannolikt, med tanke på hans öppna antisemitism.
Al Gore Vilken handling av kongressen påverkat skolor genom att tvinga dem att testa för
matematik och läsningskunskap. I vårt veckovisa nyhetsbrev, The Tap, meddelar vi dig de
viktiga sakerna som hände i förra veckan, och vad du ska leta efter den här veckan.

