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Donald Trump vs Joe Biden: Cum a decurs
ultimul duel televizat
Donald Trump si Joe Biden s-au confruntat pe subiectul gestionarii pandemiei
de coronavirus si s-au acuzat reciproc de coruptie, in ultimul lor duel
televizat, cu 12 zile inainte de alegerile prezidentiale din SUA, relateaza AFP,
conform agerpres.ro, cita de stiripesurse.ro.
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"Cineva care este responsabil de atatia morti nu trebuie sa poata ramane presedintele Statelor
Unite ale Americii", a spus candidatul democrat Joe Biden, care conduce in sondaje, anticipand o
"iarna sumbra" pentru tara cel mai puternic afectata de pandemie, cu peste 222.000 de decese
cauzate de coronavirus.
Democratul i-a reprosat presedintelui american ca "nu are inca un plan" pentru a tine sub control
pandemia. "Nu exista nici macar un om de stiinta serios in lume care sa considere ca aceasta va
disparea in curand", a spus el, in timp de liderul de la Casa Alba a afirmat mereu contrariul.
"Luptam impotriva ei extrem de ferm", a raspuns miliardarul, ajuns fara masca pe scena din
Nashville, in Tennessee, la trei saptamani dupa ce a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus.

El a vorbit despre propria spitalizare si vindecare, dand asigurari din nou ca s-a "imunizat".

"Avem un vaccin care va fi gata, este pregatit, va fi anuntat in urmatoarele saptamani", a mai
declarat el, aratandu-se insa mai evaziv in legatura cu calendarul exact.
Pe un ton mult mai calm decat la prima lor dezbatere, care s-a transformat intr-un schimb dur de
replici, Donald Trump l-a acuzat pe Joe Biden ca vrea "sa inchida din nou tara" si a criticat
gestionarea pandemiei de catre unii guvernatori democrati, in special la New York, epicentrul
bolii in SUA.
"Priviti la New York, orasul moare, toata lumea paraseste New Yorkul", a afirmat el.

Schimburile de replici, desi intense, au putut fi auzite mult mai bine decat data trecuta, cand
democratul de 77 de ani a spus despre cel de-al 45-lea presedinte al SUA, in varsta de 74 de
ani, ca este "mincinos", "rasist" si apoi "clovn". "Nu e nimic inteligent la tine", i-a raspuns omul de
afaceri.
Pentru a evita ca cei doi candidati sa vorbeasca unul peste altul, organizatorii au decis de data
asta sa taie microfonul unui candidat in primele doua minute ale interventiei celuilalt pentru
fiecare dintre intrebari, care au fost despre pandemie, chestiunile rasiale, schimbarea climatica
sau politica externa.
Asa cum a anuntat, Donald Trump i-a cerut lui Joe Biden "sa ofere explicatii" in legatura cu
acuzatiile de coruptie pe subiectul activitatilor fiului sau Hunter in China si in Ucraina, cand
candidatul democrat era vicepresedinte sub Barack Obama (2009-2017).
"Joe, cred ca le datorezi americanilor o explicatie", a insistat presedintele-candidat, care si-a
intensificat in ultimele zile atacurile personale asupra integritatii adversarului sau, afirmand, fara
sa aduca elemente concrete in sprijinul sau, ca familia Biden este o "intreprindere criminala".
"Erai vicepresedinte cand s-a intamplat asta si nu ar fi trebuit sa se intample niciodata", a
adaugat magnatul imobiliar, care a invitat in public un fost asociat al lui Hunter Biden, Tony
Bobulinski, care il acuza pe fiul candidatului democrat ca s-a folosit de numele de familie pentru a
castiga "milioane" in strainatate, cu asentimentul tatalui sau.
Mentionand acest invitat, Donald Trump a spus ca relatarea sa este "coplesitoare".
"Niciodata in viata mea nu am luat vreun cent dintr-o sursa straina", a protestat candidatul
democrat, care pana acum a evitat intrebarile pe acest subiect, aratandu-se extrem de protector
fata de familia sa. "Nu este adevarat", a spus el de mai multe ori.
El a contraatacat reprosandu-i presedintelui ca nu a acceptat niciodata sa isi publice declaratiile
de interese. "Ce ascundeti?", a intrebat el.
Spre deosebire de precedentele alegeri prezidentiale, in acest an nu au fost organizate decat
doua dezbateri, Trump refuzand un duel virtual la 15 octombrie, un format propus pentru a evita
riscurile de infectare dupa diagnosticarea sa pozitiva cu coronavirus.
Echipele celor doi candidati au anuntat cu cateva ore inainte de dezbatere ca acestia au fost

testati negativ la COVID-19, Donald Trump fiind supus unui test la bordul avionului prezidential
Air Force One.
Peretii de plexiglas care fusesera instalati pe scena pentru a-i separa pe cei doi au fost in cele
din urma scosi.
Kyle Kondik, analist politic de la Universitatea Virginia, a spus ca dezbaterea a fost pentru Trump
"una dintre ultimele ocazii de a schimba cursul campaniei".
Pentru Joe Biden, obiectivul era in primul rand de a evita sa faca pasi gresi, "pentru a nu oferi
munitie echipei lui Trump", a precizat el.
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