
Andrus, aproape roman
Telenovela moldoveanului Alexei Andrus pare sa ajunga, in cele din urma, la final. „in 9 ianuarie isi va
depune actele pentru a primi cetatenia romana ", a dezvaluit Mircea Vulc. Pana sa primeasca cetatenia,
Andrus a primit un cadou din partea sotiei: un baietel. Din acest motiv el a si fost invoit de conducerea
clubului.

Moggi, 18 luni la inchisoare
 Fostul director general al clubului Juventus, Luciano Moggi, a fost condamnat, joi, la 18 luni de
inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat in procesul de coruptie in care a fost implicat, informeaza Reuters.
 Fiul lui Luciano Alessandro Moggi, care conducea firma de impresariat sportiv Gea World, a fost
condamnat la un an si doua luni de inchisoare. Acesta este si agentul atacantului roman Adrian Mutu.
 Cei doi, alaturi de alte persoane cercetate, au fost acuzati ca au mituit si amenintat mai multi fotbalisti sa
semneze contracte cu respectiva firma si au influentat mai multi arbitri.
 Fiul antrenorului Marcello Lippi, Davide, alaturi de alte trei persoane implicate in proces, au fost
achitate.
 in scandalul Calciopoli au fost implicate mai multe cluburi importante din Serie A, iar clubul Juventus a
primit cea mai mare sanctiune, a fost retrogradat in Serie B si i-au fost retrase doua titluri de campioana.

Uhrin jr., din vara la CFR
 Impresarul lui Dusan Uhrin, Daniel Stanciu, a declarat, joi, ca antrenorul ceh va prelua din vara in mod
oficial banca tehnica a formatiei CFR Cluj, in acest moment el ocupand functia de consilier sportiv al
gruparii din Gruia. "Cu siguranta Dusan Uhrin va semna din vara un contract de antrenor, acum a semnat
pe sase luni un contract de consiliere sportiva. Dusan va fi din vara antrenor principal cu acte in regula", a
spus Stanciu. in retur, Ales Jindra va ocupa functia de antrenor principal al ardelenilor.

 Hanescu, oprit in „sferturi "
 Tenismenul roman, Victor Hanescu, a fost invins, joi, de americanul Andy Roddick, scor 3-6, 2-6, in
cadrul unui meci din sferturile de finala ale turneului de Doha, dotat cu premii in valoare de 1.110.250 de
dolari. Pentru prezenta sa in sferturi, Victor Hanescu a primit un cec in valoare de 27.650 de dolari si 45
de puncte ATP.
 Aceasta este cea de-a treia infrangere a lui Hanescu in fata lui Roddick, dupa cea din 2003 la Mastersul
de la Paris si cea din 2006 la Mastersul de la Roma.

Criza de bani la Steaua
 Antrenorul Stelei, Marius Lacatus, a declarat, joi ca in perspectiva returului se va baza pe lotul actual de
jucatori, mai ales ca problemele financiare ale clubului nu au permis achizitionarea unor fotbalisti de
valoare care sa aiba salarii ce ar fi putut sa fie suportate de club. "Din pacate, poate si din cauza
problemelor financiare si a faptului ca nu putem aduce la echipa jucatori asa cum ne dorim noi sau
conducerea. Ne vom baza pe ce avem in curtea noastra", a spus Marius Lacatus.

Un argentian la CFR
 Mijlocasul echipei argentiniene din esalonul secund Club Atletico Belgrano, Paolo Frangipane, a
declarat, joi, in presa locala, ca se va transfera la campioana Romaniei, CFR Cluj, urmand ca la sfarsitul
saptamanii sa vina in Romania pentru a semna contractul de joc. "E gata, mai trebuie doar sa imi reziliez
contractul cu Belgrano, iar la finalul saptamanii voi pleca in Romania. E o oportunitate pe care nu o pot
rata", a declarat Frangipane.

Cuvinte cheie: mircea vulc  clubul juventus  luciano moggi  cfr cluj  antrenor cfr cluj  dusan uhrin
turneul de tenis de la doha  victor hanescu  antrenor steaua  marius lacatus

Pagina 1 / 1

https://www.sibiul.ro/cauta/1/mircea+vulc
https://www.sibiul.ro/cauta/1/clubul+juventus
https://www.sibiul.ro/cauta/1/luciano+moggi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cfr+cluj
https://www.sibiul.ro/cauta/1/antrenor+cfr+cluj
https://www.sibiul.ro/cauta/1/dusan+uhrin
https://www.sibiul.ro/cauta/1/turneul+de+tenis+de+la+doha
https://www.sibiul.ro/cauta/1/victor+hanescu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/antrenor+steaua
https://www.sibiul.ro/cauta/1/marius+lacatus

