
Sapunaru la FC Porto
Directorul general al Rapidului, Constantin Zotta, a declarat, miercuri, ca a ajuns la un acord cu gruparea
portugheza FC Porto pentru transferul fundasului Cristian Sapunaru.
 "Am primit o oferta oficiala pentru Sapunaru de la FC Porto, pe care am si acceptat-o. E vorba de o suma
de bani plus doi jucatori foarte valorosi. Am profitat de faptul ca ne-am intalnit la sedinta Asociatiei
Cluburilor Europene si am pus la punct toate detaliile. Ramane ca si FC Porto sa se inteleaga cu
Sapunaru. Este un transfer foarte bun pentru toate cele trei parti implicate, clubul Rapid, FC Porto si
Cristian Sapunaru", a spus Zotta.
 intrebat daca jucatorii care ar urma sa vina de la FC Porto in Giulesti sunt Joao Paulo si Adriano, Zotta a
raspuns: "Nu vreau sa le dezvalui identitea. Pot doar sa spun ca sunt doi fotbalisti foarte, foarte buni, cu
care deja ne-am inteles".

Liverpool in vrea pe Villa
 Managerul lui Liverpool, Rafael Benitez, a afirmat, miercuri, ca l-ar dori pe golgheterul Valenciei, David
Villa, pe Anfield Road si spune ca jucatorul spaniol ar fi o solutie foarte buna in atacul echipei sale, mai
ales dupa plecarea lui Peter Crouch la Portsmouth. „Villa este un fotbalist despre care stim totul, el este
pe lista noastra, dar s-ar putea sa fie dificil sa il transferam", a fost de parere tehnicianul spaniol.

 Minge de 10.000 de euro
 Una din mingiile folosite in finala Campionatului European din Austria si Elvetia, Germania-Spania,
scor 0-1, a fost vanduta la o licitatie pentru suma de 10.000 de euro, a anuntat, miercuri, publicatia Krone
Zeitung citata de AFP.
 Publicatia este cea care a organizat licitatia impreuna cu furnizorul de echipament sportiv Adidas.
Conform Krone Zeitung au fost primite 116 oferte, prin SMS, pentru balonul folosit de iberici in
cucerirea titlului european pe 29 iunie.

 Coman vrea 500 mii euro
 Principalul actionar al Rapidului, Fathi Taher, a declarat ca portarul Dani Coman a conditionat
prelungirea contractului de primirea unui salariu de 500.000 de euro pe sezon. "Dani Coman a cerut
cateva zile de gandire, dar el trebuie sa stie ca trenul nu opreste in gara decat o data. Noi il asteptam sa se
mai gandeasca, dar nu stiu la ce se mai gandeste, pentru ca 300.000 de euro, atat cat i-am oferit noi, e un
salariu foarte bun. El vrea 500.000 de euro pe an, dar ca sa ai 500.000 de euro salariu, trebuie sa valorezi
10 milioane, iar el nu face atat", a spus Taher.

 Barcelona il refuza pe Ronaldinho
 Barcelona nu este de acord ca Ronaldinho sa faca deplasarea, alaturi de nationala Braziliei, pentru
Jocurile Olimpice de la Beijing, desi antrenorul catalanilor, Josep Guardiola, a anuntat ca brazilianul nu
mai intra in planurile sale pentru sezonul viitor. "Ronaldinho trebuie sa se prezinte lunea viitoare la
antrenamente. Jocurile Olimpice nu se inscriu in calendarul FIFA si nu exista nicio regula speciala care sa
oblige echipa sa-i lase pe fotbalisti la competitie", sustine clubul.
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