
Mutu ramane la Fiorentina
Adrian Mutu nu va mai pleca de la Fiorentina. Anuntul a fost facut de presedintele Fiorentinei, Andrea
Della Valle. Presedintele clubului italian Fiorentina, Andrea Della Valle, a anuntat miercuri seara ca nu
va accepta oferta de la AS Roma pentru Adrian Mutu, iar atacantul roman va ramane la echipa antrenata
de Cesare Prandelli, informeaza Firenzeviola.

 "Referitor la oferta venita din partea Romei, presedintele ACF Fiorentina, Andrea Della Valle, comunica
faptul ca, pentru clubul viola, Adrian Mutu este si va ramane jucatorul Fiorentinei", se arata intr-un
comunicat oficial al gruparii din Florenta. AS Roma a anuntat miercuri ca a facut o oferta pentru Mutu,
dar ca asteapta un raspuns din partea echipei unde evolueaza atacantul roman.

Nicolescu a semnat cu Omonia Nicosia
 Fostul atacant al lui Dinamo, Claudiu Niculescu, a semnat miercuri seara o intelegere valabila pe doua
sezoane cu gruparea cipriota Omonia Nicosia, la numai cateva zile dupa ce a fost pus pe liber de
conducerea lui Duisburg.
 Niculescu a efectuat in aceeali zi testele medicale, iar cateva ore mai tarziu a semnat intelegerea, urmand
sa castige anual aproape 300.000 de euro.

Milan: primul meci, un egal
 In primul meci amical din presezon AC Milan a remizat cu Cremonese, scor 0-0, Mathieu Flamini
debutand cu aceasta ocazie in tricoul rossonerilor, informeaza Gazzetta dello Sport. Fara Ronaldinho,
Pato, Kaka, Pirlo, Zambrotta, Gattuso, Ambrosini, Borriello, Paloschi, Maldini, Inzaghi, Emerson si
Jankulovski, Milan a dominat jocul cu a treia divizionara, cele mai mari ocazii fiind trecute in dreptul lui
Flamini, Brocchi si Seedorf.

S-a terminat era Federer
 Sfarsitul regatului lui Roger Federer in tenisul mondial se apropie! Elvetianul a fost eliminat in turul
secund de la Toronoto de francezul Gilles Simon, scor 2-6, 7-5, 6-4.  Dupa ce a pierdut finala de la
Wimbledon, Federer avea sansa sa isi ridice moralul, insa, desi a castigat categoric primul set, tenismenul
elvetian si-a pierdut capul si totodata si celelalte doua seturi. Federer a fost eliminat pentru prima data in
meciul de deschidere dupa o pauza de aproximativ trei luni, ultima data la Dubai, in fata lui Andy
Murray.

Goian ramane la Steaua
 Presedintele Consiliului de Administratie al Stelei, Valeriu Argaseala, sustine ca Dorin Goian va ramane
suta la suta jucatorul lui Marius Lacatus in sezonul viitor. in schimb, Toja este asteptat pana la meciul cu
AS Roma in Ghencea. "Goian nu mai pleaca. A avut acea oferta de la Sunderland, dar transferul a cazut.
El trebuie sa se gandeasca in acest moment cum sa se antreneze mai bune. Oficial, de la Dinamo Kiev nu
am primit nimic", a spus Argaseala.
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