
Steaua, fara transferuri
Finantatorul Stelei, Gigi Becali, a declarat, luni, ca nu il mai intereseaza fotbalul si, tocmai de aceea, nu
va mai cumpara niciun jucator in perioada de transferuri din aceasta vara.  Nu ma mai intereseaza
fotbalul pentru ca am pus prea multa pasiune. Nu pot sa uit ce mi s-a intamplat pentru am fost prea
batjocorit de statul meu. Cu Steaua, ce o fi, o fi. Nu o sa mai aduc niciun jucator in vara, pentru ca nu
vreau sa mai dau bani. O sa il pastram pe Kapetanos, iar Tiago o sa plece, nu platim clauza pe care o avea
in contract , a spus Becali.

 Dosar penal la 17 ani
 Un suporter al echipei Gloria Bistrita s-a ales cu dosar penal la doar 17 ani, fiindca a vrut sa vada din
tribune ultimul meci al echipei sale favorite cu FC Timisoara, desi avea interdictie sa intre pe stadion din
cauza unor acte de huliganism. Tanarul a fost observat de jandarmi in timp ce se afla in peluza
stadionului alaturi de galeria Gloriei, desi are interdictie sa intre pe stadion pana in luna septembrie a
acestui an. Tanarului i s-au intocmit actele premergatoare inceperii urmaririi penale.

 Hanescu, pe 34
 Tenismenul roman Victor Hanescu a urcat o pozitie in clasamentul ATP, pana pe locul 34, aceasta fiind
cea mai buna clasare din cariera sa, conform ierarhiei publicate luni de site-ul oficial al forului
international. Pe primul loc in ierarhia mondiala se afla in continuare Rafael Nadal, urmat de elvetianul
Roger Federer. Urmatorul roman din clasamentul ATP este Victor Crivoi, care a urcat doua locuri, pana
pe 112.

 Tocala, inca un mandat
 Carmen Tocala a fost realeasa, luni, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Baschet, pentru
urmatorii patru ani, ea fiind votata in unanimitate in cadrul Adunarii Generale, fiind si singurul candidat
pentru acest post.  La nivel de obiective imi propun sa avem o sala de 6.000 de locuri, o sala pentru
juniori, de 600 de locuri, un sediu nou si 10.000 de terenuri de baschet in aer liber , a afirmat Tocala
imediat dupa alegeri. Steaua, fara transferuri
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