
Goian, omul lui Dan Petrescu
Antrenorul Unirii Urziceni, Dan Petrescu, le-a oferit mai multor reprezentanti ale unor cluburi din Anglia
referinte pozitive despre Dorin Goian, marind astfel sansele unui transfer in Premiership pentru
fotbalistul in varsta de 28 de ani.  Oficialii lui Sunderland, Bolton Wanderers si Newcastle United au luat
legatura cu fostul fundas al lui Chelsea pentru a intreba detalii despre mai multi fotbalisti romani, in
special despre Dorin Goian, in schimbul caruia Gigi Becali cere 4 milioane de euro. De fiecare data, Dan
Petrescu a avut numai cuvinte de lauda. "Daca il veti lua pe Goian, veti face o afacere foarte buna. Este un
fundas cu un plasament bun, imbatabil in loviturile de cap. E timpul pentru el sa faca un pas in fata", le-a
spus Petrescu englezilor.

Coreea de Nord refuza sa defileze Sudul la Olimpiada
 Coreea de Nord a respins propunerea Coreei de Sud de a incepe discutii pe marginea unei defilari
comune la ceremoniile de deschidere si de inchidere a Jocurilor Olimpice de la Beijing, a declarat un
oficial al comitetului olimpic sud-coreean. Coreea de Sud a incercat sa trimita un mesaj oficialilor
nord-coreeni inca de la inceputul lunii iulie dupa ce presedintele Comitetului International Olimpic
(CIO), Jacques Rogge, a propus celor doua tari sa defileze impreuna. "Dar Coreea de Nord a refuzat sa
primeasca mesajul nostru", a declarat un oficial al comitetului sud-coreean, care a dorit sa-si pastreze
anonimatul. Cele doua tari, separate dupa razboiul din Coreea (1950-1953), au defilat impreuna la
Jocurile de la Sydney (2000) si Atena (2004).

Mai vin doi jucatori la Rapid
 Actionarul FC Rapid, George Copos, a declarat, sambata, la finalul amicalului cu Olympique Lyon, ca
pana la inceperea campionatului vor mai fi achizitionati doi jucatori. "Rapid va avea un cuvant greu de
spus in campionat. S-a vazut cum am jucat astazi, dar mai sunt doi jucatori la Rapid. Vor mai veni
jucatori mari la Rapid", a spus Copos. Oficialul rapidist s-a aratat impresionat de evolutia echipei in
partida cu Olympique Lyon, mentionand ca meritul este al antrenorului Jose Peseiro

A venit Ronaldinho cand pleaca Kaka
 Fotbalistul brazilian al echipei AC Milan, Kaka, este aproape de un transfer la Chelsea, pentru o suma
record de 100 de milioane de euro, a anuntat, sambata, publicatia The Guardian, care adauga ca
"negocierile sunt intr-un stadiu avansat". Cotidianul il citeaza pe consilierul personal al jucatorului, Diogo
Kotscho, potrivit caruia situatia actuala este "diferita" de cea de anul trecut, cand AC Milan a refuzat o
oferta de 90 de milioane de euro pentru Kaka, venita de la Real Madrid.

Dorsin la echipa a doua
 Antrenorul campioanei CFR Cluj, Ioan Andone, a declarat, sambata, ca nu-l va mai primi pe fundasul
suedez Mikael Dorsin la prima echipa, dupa ce acesta a refuzat sa se transfere in Rusia, la FC Moscova.
"Nu am de gand sa-l mai primesc pe Dorsin la prima echipa. Se va antrena cu echipa a doua, in Liga a
III-a. Spunea ca nu se poate adapta stilului de viata din Rusia, desi ar fi castigat de trei ori mai mult decat
la CFR", a explicat Andone situatia internationalului suedez.

Vaslui a luat bataie la Baku
 FC Vaslui a fost invinsa cu scorul de 2-1 (1-1), in deplasare, de formatia azera Neftci Baku, sambata
seara, in prima mansa a turului III al Cupei Intertoto la fotbal. Azerii s-au impus prin golurile marcate de
Gherasimiuk (28) si R. A. Sadigov (84), respectiv, Stanislav Ghencev (29). Vasluienii au jucat ultimele
20 de minute in inferioritate, dupa eliminarea lui Balace. Mansa a doua va avea loc la Vaslui, pe 26 iulie,
de la ora 19,30. invingatoarea din aceasta dubla mansa se va califica in turul I al Cupei UEFA.
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