
Simona Halep (28 de ani, nr. 5
WTA) a câştigat meciul cu Bianca
Andreescu, Canada (19 ani, nr. 4
WTA), cu 3-6; 7-6(6); 6-3, din cadrul
Grupei Mov de la Turneul
Campioanelor. Câştigătoarele de la
Wimbledon şi US Open s-au confruntat
pentru prima dată în carieră, iar partida
de infarct a durat două ore şi 30 de
minute.

n SIMONA HALEP, DUPĂ
VICTORIA CU BIANCA ANDREESCU:
SUNT FOARTE FERICITĂ CĂ AM
CÂŞTIGAT n

Simona Halep a avut un debut
extrem de greu la Turneul

Campioanelor, în faţa
Biancăi Andreescu şi a
recunoscut acest lucru la
finalul meciului. După
două ore şi 30 de minute
de joc efectiv, sportiva
noastră a declarat că a
avut parte de o partidă
epuizantă, dar că e
fericită pentru victorie. ”E
o performanţă
excepţională să fiu la
acest turneu pentru al
şaselea an la rând. A fost
un meci greu, Bianca e o
jucătoare grozavă. Ştiam
că Bianca e o jucătoare
fantastică și că va lupta
pânâ la sfârşit. Sunt

moartă! Dar voi avea timp de
recuperare. Sunt foarte fericită că am
câştigat un meci la Turneul
Campioanelor. N-am jucat prea mult de
la Wimbledon! Îmi place să joc sub
presiune. Sunt fericită că am putut
lupta cu o jucătoare cu 10 ani mai
tânără. Sunt mândră de jocul meu din
această seară. Am văzut multe
steaguri româneşti. Vă mulţumesc!
Simt iubirea voastră!”, a spus Simona
Halep la finalul partidei. Următorul
meci din grupă al româncei este
programat pe data de 30 octombrie,
împotriva Elinei Svitolina, care şi-a
câştigat şi ea duelul de debut.
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29 octombrie 2019Ultima „Un om nu trebuie să încerce decât ceea ce poate.” -
Ion Luca Caragiale

Martorii anti-Orban 
în dosarul Bechtel

Am postat ieri, ca o mică piedică în calea uitării, o
dezvăluire grea extrasă din dulapul cu schelete al lui Ludovic
Orban. Din anul 2008, când era ministru al Transporturilor. Și
când, în această calitate, a comandat un control și apoi a dosit rezultatele
acestuia. Un control despre una dintre cele mai mari escrocherii din istoria
recentă a României. Escrocheria Bechtel. Voi demonstra mai jos că urmele
acestei operațiuni, prin care, conform Ministerului Finanțelor, statul român a
pierdut 526 de milioane de euro și a rămas fără Autostrada Transilvania, au
rămas. Ludovic Orban nu le-a putut șterge.

Este de înțeles de ce în 2008, când era ministru al Transporturilor, Ludovic
Orban s-a arătat interesat de modul în care decurg lucrările Autostrăzii
Transilvania, cea mai mare lucrare de infrastructură din România, asumată de
ministerul pe care-l conducea, în parteneriat cu concernul american Bechtel.
Informațiile furnizate la capătul acestui control erau explozive. Ele trebuiau să-l
determine pe Ludovic Orban să acționeze energic. Bechtel rămăsese cu mult în
urmă. Dar încasase cu mult peste sumele stabilite. Scandalul era cât casa. Cum
a reacționat în aceste condiții ministrul Transporturilor?

Ludovic Orban a dosit concluziile unui control, pe care el însuși îl ordonase.
Nu a acționat în niciun fel pentru a proteja interesele statului român. În final,
Autostrada Transilvania nu a mai fost realizată. Din 415 km, ne-am ales doar cu
52 și cu o gaură imensă la buget. Mai mult, sub un alt ministru al Transporturilor,
în 2014, contractul cu Bechtel a fost dat dispărut. La fel cum Ludovic Orban a
aruncat în Triunghiul Bermudelor raportul Direcției Generale de Monitorizare și
Control din propriul minister. Mai e ceva de făcut?

Păi da. Este adevărat că Ludovic Orban a dosit în mod iresponsabil și dintr-
un motiv încă misterios raportul Corpului de Control și este posibil ca acesta să
nici nu mai existe la minister în forma sa originală. Dar controlul nu a fost
efectuat de extratereștri. Ci de oameni cu funcții de răspundere din Ministerul de
atunci al Transportului. Acești oameni au un nume. Ei se numesc Gabriel
Ștefănescu, atunci director general DGMC, adică al Direcției Generale de
Monitorizare și Control. Niculina Cristea, șef de serviciu al unei direcții din
Ministerul Transporturilor, DGIAC. Cristina Arjocan, șef de serviciu DGEB. Titus
Giurcăneanu, consilier superior DGITR. După finalizare, au mai semnat acest
raport încă trei persoane. Dorin Debucean, Mihai Grecu și Ionuț Laurențiu
Masala, toți cu funcții de conducere în ministerul condus de Ludovic Orban.

Acestea sunt faptele. Dacă săptămâna viitoare Ludovic Orban, premier
desemnat, este omologat de Parlamentul României, el va avea posibilitatea, din
calitatea de prim-ministru, să mai șteargă niște urme. Dar nu toate urmele pot fi
șterse. Iar martorii nu pot fi făcuți dispăruți. Și nici nu pot fi toți cumpărați. Cel
puțin așa cred eu. Întrebarea e dacă statul subteran, care susține tandemul
Iohannis-Orban, este dispus să treacă la propriu la munca de jos și să efectueze
cuvenitele săpături.
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Simona Halep a câştigat meciul
de infarct cu Bianca Andreescu

Temperaturile vor scădea în cea
mai mare parte a ţării până în 4
noiembrie. Potrivit estimărilor
publicate luni de Administraţia
Naţională de Meteorologie, valabile
pentru intervalul 28 octombrie - 10
noiembrie, urmează câteva zile de
frig, apoi temperaturile vor urca. La
munte se anunţă ninsori. În
Dobrogea, începând din data de 30
octombrie, răcirea accentuată a
vremii va determina înregistrarea
unor temperaturi sub cele normale
ale perioadei. Astfel, maximele
diurne vor scădea de la o medie de
16...17 grade în 29 octombrie la
9...12 grade în intervalul 30
octombrie - 1 noiembrie. Ulterior,
este estimată o încălzire treptată a

vremii, determinând un ecart termic
cu valori peste cele normale în
prima decadă a lunii noiembrie, în
special în perioada 4-8 noiembrie,
când sunt prognozate maxime de
14...18 grade, mediat regional. O
evoluţie similară vor avea şi valorile
nocturne ale temperaturii aerului, cu
o scădere bruscă şi semnificativă,
astfel că la sfârşitul lunii octombrie şi
începutul lui noiembrie minimele se
vor situa în medie între 2 şi 6 grade,
urmând ca în cea de-a doua
săptămână de prognoză să crească
la valori de 6...8 grade.
Probabilitatea de apariţie a ploilor va
fi mai ridicată în data de 30
octombrie şi din nou în perioada 3-4
noiembrie.


