
Mutu ramane la Fiorentina
Antrenorul echipei AC Fiorentina, Cesare Prandelli, a declarat ca Adrian Mutu va ramane la echipa viola,
chiar daca in ultima perioada s-a vorbit ca atacantul ar parasi clubul, informeaza presa italiana. "Sunt
sigur ca Mutu va juca la Fiorentina si in sezonul viitor. Am citit declaratiile lui si nu am avut impresia ca
ar dori sa plece de la Fiorentina. Au fost declaratii conciliante si cred ca se va gasi o solutie pozitiva atat
pentru el, cat si pentru club", a declarat Cesare Prandelli.

 Hiddink: " Putem mai mult "
 Selectionerul echipei nationale a Rusiei, Guus Hiddink, a declarat ca se asteapta la o imbunatatire a
jocului echipei sale, dupa ce a castigat cu 3-1 sfertul de finala cu Olanda si s-a calificat in semifinalele
Campionatului European. "Jucatorii trec printr-un proces de imbunatatire a jocului. Sunt tineri si este
uimitor ca au invatat atat de repede tacticile fotbalului international. Am evoluat mai bine ca ei tehnic,
tactic si fizic", a declarat selectionerul Rusiei, olandezul Guus Hiddink.

 Ballack nu se gandeste la finala
 Fotbalistul Michael Ballack a declarat ca obiectivul reprezentativei Germaniei este castigarea titlului
european, insa jucatorii nu trebuie sa se gandeasca inca la finala, deoarece vor avea un meci greu in fata
Turciei. "Nu imi place sa vorbesc despre titlu si nu trebuie sa comitem greseala de a ne gandi deja la
finala. Dar obiectivul nostru este sa devenim campioni ai Europei", a declarat Ballack.

 Grupa buna la " mondiale "
 Nationala masculina de handbal a Romaniei face parte din Grupa A alaturi de Franta, Ungaria/Bosnia
Hertegovina, Australia, Slovacia si echipa de pe locul 2 din turneul panamerican, la Campionatul
Mondial din Croatia din 2009, confrom tragerii la sorti ce a avut loc sambata seara la Zagreb. "Sunt foarte
multumit de tragere", a spus presedintele FRH, Cristian Gatu, care a adaugat: "Franta e favorita, dar e o
grupa care ne favorizeaza". "Ma bucur ca suntem intr-o grupa accesibila. Mergem increzatori", a spus si
selectionerul Aihan Omer.
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