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dolari. Am cheltuit deja 1,5 mii de miliarde luptând împotriva lui
Gaddafi. Vrem cinci miliarde ºi intrãm în luptã imediat. Aceºti
bani nu înseamnã nimic pentru ei, ne-ar scrie un cec în secunda doi”, a pretins Trump. El s-a arãtat totodatã gata sã confiºte
tot petrolul din Libia ºi Irak ºi sã le dea locuitorilor suficienþi bani
cât sã trãiascã fãrã “aurul negru”.”Nu furãm câmpurile petrolifere, nu furãm nimic. Ne luãm înapoi cele 1,5 mii de miliarde.
Ne rambursãm singuri aceºti bani”, a conchis afaceristul.

Republicanii l-ar vota

Cu asemenea declaraþii puþin spus nediplomatice, nu-i de
mirare cã posibila candidaturã a lui Donald Trump la
preºedinþia americanã în noiembrie 2012 nu e luatã foarte în
serios. ªi totuºi, dupã ce în iunie abandonase ideea, afirmând
cã “nu se poate candida cu jumãtate de inimã” ºi cã, “pânã la
urmã, afacerile sunt marea mea pasiune ºi nu sunt gata sã
renunþ la sectorul privat”, zilele trecute, magnatul a reluat
povestea cu intrarea în cursã. E drept cã acum a invocat douã
condiþii: dacã situaþia economicã nu se îmbunãtãþeºte ºi dacã
“republicanii nu aleg candidatul potrivit”, conform MSNBC.
Donald Trump susþine cã se gândeºte serios sã candideze
deoarece sunt foarte mulþi oameni care i-o cer.“Acum este timpul ca republicanii sã aducã þara pe traseul potrivit. Republicanii
au cãrþile, nu preºedintele”, a declarat Trump, care-l numise pe
Barack Obama “un dezastru”, cerându-i totodatã sã-ºi facã
public certificatul de naºtere, pentru a dovedi cã a venit pe lume
pe teritoriul SUA. Nevoit sã dea curs solicitãrii, Obama a
ironizat ambiþiile prezidenþiale ale lui Trump, spunând cã afaceristul ar putea aduce schimbãri la Casa Albã prin transformarea ei dintr-o clãdire impunãtoare într-un cazinou de prost
gust cu o piscinã în grãdinã. Cu bravada sa tipicã, nota CNN,
Donald Trump susþine cã ar câºtiga alegerile interne din Partidul
Republican, iar un sondaj din aprilie citat de Wall Street Journal
ºi preluat de Mediafax îl credita în primãvarã cu a doua ºansã!
Mai exact, cu 17% din intenþiile de vot ale simpatizanþilor republicani, la egalitate cu fostul guvernator din Arkansas, Mike
Huckabee, ºi la numai 4% în spatele favoritului Mitt Romney,
fostul guvernator din Massachusetts. Trump “poate fi comic, dar
când vorbeºte despre felul în care sã ne rezolve problemele, o
face pe înþelesul omului obiºnuit”, a declarat Todd Mauney, un
republican conservator, la Weatherford, în Texas.”Nu ºtiu dacã
oamenii pot trece dincolo de glumele care se fac pe seama lui,
dar, în opinia mea, poate fi serios când vine vremea sã ia
hotãrâri reale”. Temerar investitor în imobiliare –domeniu în
care a cunoscut falimentul, având puterea de a o lua de la
capãt- Donald Trump are o avere estimatã de revista Forbes la
2,4 miliarde de dolari. În prezent, face bani din emisiunea de
televiziune “The Apprentice” (Ucenicul). Miliardarul locuieºte
într-o reºedinþã impunãtoare, Mar-A-Lago, care include terenuri
de tenis, spa, coafor, salã de evenimente ºi piscinã, pe lângã
cele 58 de dormitoare ºi 33 de bãi, ºi deþine ºi douã aeronave.
(M.Firãnescu)
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