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Trump, un “Ucenic” pentru Casa Albã?
Cunoscut pentru firea sa explozivã, pentru francheþea cu care vorbeºte, dar ºi
pentru frizura lui extravagantã ºi pentru numeroasele-i mariaje cu femei
superbe ºi mai tinere, controversatul miliardar Donald Trump (65 de ani)
cocheteazã mai nou cu politica. Doar America e þara tuturor posibilitãþilor,
nu? Prima oarã a vorbit în octombrie trecut despre tentaþia de a intra în cursa
pentru Casa Albã, din partea Partidului Republican. Invitat în emisiunea Piers
Morgan Tonight de la CNN, Donald Trump a fãcut câteva declaraþii ºocante,
explicabile în context pre-electoral.”Iubesc aceastã þarã ºi urãsc ce se întâmplã în acest moment cu ea. Suntem bãtaia de joc a acestei lumi! Nu suntem
respectaþi nicãieri”, s-a plâns afaceristul. De aceea, prioritatea sa numãrul 1
ca eventual viitor preºedinte ar reprezenta-o reevaluarea politicii externe a
SUA, în special în relaþia cu China.

„China, inamicul nr.1”

Donald Trump cu ultima soþie, Melania
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“Primul lucru pe care l-aº face ar fi sã anunþ foarte energic cã urmeazã sã
taxãm produsele chinezeºti - o taxã de 25% pentru toate produsele chinezeºti.
Chinezii se vor aºeza imediat la masa discuþiilor ºi vor pune capãt manipulãrii
cursului, lucru pe care îl fac în prezent. Îi percep pe chinezi ca fiind duºmanul
nostru. Vor sã punã mâna pe aceastã þarã din punct de vedere economic. Nu
sunt cu adevãrat niºte competitori. Înºealã. ªi noi avem oameni care nu ºtiu
ce sã facã, avem oamenii nepotriviþi în funcþii”, a spus Donald Trump. El a dat
ca exemple de înºelãtorie chinezeascã situaþia gimnastelor care nu au vârsta
necesarã pentru a participa la competiþii, dar o fac cu acte false, ºi acel
moment penibil de la JO din Beijing când s-a aflat cã imnul naþional, auzit de
o lume întreagã, n-a fost cântat de fetiþa care era la microfon.”Mult mai rãu
decât China este însã OPEC”, ºi-a continuat magnatul diatriba.”Doisprezece
oameni stau în jurul mesei ºi stabilesc preþul petrolului. Ei au stabilit preþul de
3,50 dolari la galonul pe benzinã pentru maºina ta. Ghici ce va urma? 5, 6
ºi 7 dolari foarte curând. Desigur, nu e nimeni aici care sã-i sune ºi sã le
spunã: «Bãieþi, mai bine nu faceþi asta»”. În opinia lui Trump, Barack Obama
nu este mesagerul potrivit în dialogul cu OPEC. Miliardarul a mai spus cã,
dacã ar fi fost el preºedinte, SUA nu ar fi intervenit în Libia decât dacã civilii
libieni ar fi scris un “cec gras”.”De ce nu ne plãtesc? Vrem cinci miliarde de

