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 Председник САД Доналд Трамп поздравио је планове бившег вицепредседника Џоа
Бајдена да се укључи у трку на председничким изборима 2020. године.

  
  

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a
successful primary campaign. It will be nasty - you will be dealing with people who truly have
some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2019    

 Трамп је изразио наду да ће Бајден "бити интелигентан" у вођењу успешне кампање.

  

"Добро дошао у трку, Успавани Џо. Само се надам да ћеш бити интелигентан, у шта се
дуго сумња, у вођењу успешне примарне кампање", написао је председник у посту на
Твитеру, преноси ТАС.

  

Трампово је становиште да би такмичење између Бајдена и његових ривала из
Демократске партије било "гадно".

  

Додао је и да је спреман да се такмичи с Бајденом.

  

Раније у току дана, Бајден је званично објавио своју кандидатуру за председника на
изборима 2020. Од њега се очекује да одржи свој први митинг у Питсбургу, у
Пенсилванији, где ће се састати са активистима Трговинског синдиката, а затим ће
кренути у обилазак држава у којима ће одржати предизборне митинге почетком 2020.
године.

  

Бајден је двадесети политичар који је објавио своје планове за кандидатуру као
кандидат Демократске странке на изборима 2020. године.
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Претходно су се председничкој трци придружили сенатор Вермонта Берни Сандерс, који
се такмичио против Хилари Клинтон 2016. године, бивши градоначелник Сан Антонија у
држави Тексас Џулијан Кастро, који је некада служио као секретар за становање и
урбани развој под председником Бараком Обамом, градоначелник Саут Бенда у
Индијани, Пит Батгиг и други.

  

Према резултатима националне анкете на узорку од 5.000 Американаца коју је спровела
компанија "Морнинг консалт серви" између 15. и 21. априла, Бајден ужива подршку 30
одсто испитаника, док је Сандерса подржало 24 одсто. Батигиг је на трећем месту са 9
одсто подршке гласача демократа, преноси агенција.

  

Видети још:

  

САД: Џозеф Бајден објавио да улази у трку за кандидата демократа на председничким
изборима 2020.

  

(Танјуг)
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http://www.nspm.rs/hronika/sad-dzozef-bajden-objavio-da-ulazi-u-trku-za-kandidata-demokrata-na-predsednickim-izborima-2020.html
http://www.nspm.rs/hronika/sad-dzozef-bajden-objavio-da-ulazi-u-trku-za-kandidata-demokrata-na-predsednickim-izborima-2020.html

