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 Тед Круз, сенатор из Тексаса победио је на унутарпартијским изборима републиканаца
у америчкој држави Ајова и надјачао милијардера Доналда Трампа и сенатора из
Флориде Марка Рубија.

  Међу демократама, бивша прва дама и државна секретарка Хилари Клинтон и левичар
Берни Сандерс су у тесној трци.

  

Крузова победа је тежак ударац за Трампа који је према анкетама месецима водио у
трци за републиканску председничку номинацију без обзира на контроверзне изјаве о
женама и мањинама.

  

Ајова је у фокусу пажње већ неколико месеци, јер у тој држави почињу страначка
гласања за избор председничког кандидата за изборе у новембру. Ипак, не значи да ће
победник гласања имати суштинску предност, мада то гласање може да уобличи даљу
трку.

  

Круз фаворит крајње деснице 

  

Победа у првим унутарстраначким гласањима за партијску номинацију показује да ће
Круз бити важан у председничкој трци наредних недеља ако не и дуже, наводи АП.
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Избори се даље селе у државу Њу Хемпшир, где се унутарпартијско гласање одржава
идуће недеље. Круз ће се појавити као неспорни фаворит гласача на крајњој десници,
што је јак положај за привлачење гласова евангелиста и других који су за потпуни
прекид са политиком демократског пресдедника Барака Обаму.

  

"Ајова је послала поруку да републиканског кандидата за наредног председника САД
неће бирати медији, и неће бирати естаблишмент у Вашингтону", рекао је Круз својим
присталицама.

  

Како наводи АП можда је најважније да је Крузова победа одузела Трампу велику шансу
да добије подстрек пред Њу Хемпшир.

  

  

Трамп је други у Ајови, незнатно испред трећепласираног Рубија који је учврстио свој
статус као фаворит традиционалних републиканских гласача који брину да су Круз и
Трамп сувише бритки да би имали шансе да победе на председничким изборима у
новембру.

  

Клинтон и Сандерс изједначени 

  

У трци демократа са преко 90 одсто избројаних гласова Клинтон и Сандерс су такорећи
изједначени.

  

Демократски гласачи бирали су између обећања Хилари Клинтон да ће искористити
своје богатство и искуство у влади да донесе стални напредак у остварењу
демократских идеала и Сандерсовог позива за радикалне промене у систему који је
направљен да ради против обичних Американаца.
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  Клинтонова је била велики фаворит ове трке у Ајови док је у Њу Хемпширу где сегласање сели идуће недеље фаворит Сандерс који је из суседне државе Вермонт.  Два узастопна пораза за Клинтонову могла би да означе аларм у демократској странци иунесу сумње у њену способност да победи републиканског кандидата на председничкимизборима.  Клинтонова се појавила пред гласачима и рекла да је "одахнула" али није прогласилапобеду и рекла је да је спремна да иде даље у "правој трци идеја".  Сандерс је изјавио да је резултат "такорећи изједачен" и рекао да је "прекасно заполитику и економији естаблишмента".  "У Ајови је вечерас почела политичка револуција," рекао је Сандерс, сенатор изВермонта који себе описује као "демократског социјалисту", преноси АФП.  Упркос Сандерсовом добром резултату чека га тешка борба против Клинтонове која имадубоке везе унутар странке и велику подршку разноликог изборног тела које ће игративажну улогу у унутарпартијским надметањима у фебруару и марту.  Зашто је Ајова кључна држава   Ајова дуго у САД има кључну улогу у трци 'од државе до државе' за избор делегата запартијске националне конвенције. Историјски, победа не гарантује да ће тај кандидатдобити номинацију своје странке, Ајова представља само око један одсто делегата којибирају кандидата странке. Међутим победа у Ајови, или чак неочекивано јак резултатдаје кандидату подстрек и медијску пажњу, а лош резултат може чак да прекинекандидатуру.  Трамп је рекао да је почашћен подршком људи из Ајове и обећао да ће наставити борбуза републиканску председичку номинацију.  "Лако ћемо победити Хилари или Бернија или кога год они избаце", рекао је Трампсвојим присталицама.  Ови избори означили су крај трке бар двојице потенцијалних кандидата. Бивши гуверерМериленда Мартин Омали завршио је своје напоре да добије номинацију демократа ибивши гувернер Аркансаса Мајк Хакаби испао је из трке републиканаца.  (Бета-Танјуг)  
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