
 �Nici noi nu ?tim ce obiectiv are O?elul�

Scris de Vlad Dr?gan
Vineri, 05 Iulie 2013 06:08

<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/gabriel_giurgiu.jpg" alt="Gabriel Giurgiu" width="430" />Imediat dup? partida
amical? contra celor de la Livingston, c?pitanul din prima repriz? al O?elului, Gabriel Giurgiu, a
vorbit despre jocul � sine, dar ?i despre situa?ia complicat? de la club.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">Mijloca?ul central spune c? echipa �cearc? s? se adapteze
condi?iilor impuse de noul antrenor Ionu? Badea. Din p?cate, Giurgiu afirm? c? nici m?car
fotbali?tii din lot nu ?tiu ce obiectiv are O?elul pe termen lung, situa?ia fiind una complicat? la
nivelul conducerii. Cu toate acestea, c?pitanul �c? mai sper? ca totul s? revin? la normal,
pentru ca to?i cei implica?i s? pun? um?rul la salvarea echipei. Reamintim faptul c? juc?torii se
apropie de cea de a treia lun? � care nu au fost pl?ti?i ?i ar putea s?-?i depun? memorii pentru
a deveni liberi de contract!<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Gabriel Giurgiu:</strong> <em>�A fost doar un meci de preg?tire, care a
venit dup? o perioad? de acumul?ri, �cet-�cet trebuie s? punem la punct ?i jocul. A fost un
meci de verificare bun, contra unei echipe care a jucat bine. Ionu? Badea �cearc? s? ne
impun? noile principii pe care d�sul le are. Noi acum trebuie s? ne obi?nuim cu stilul lui ?i s?
�v???m c� mai repede ceea ce dore?te de la noi. Nici noi nu ?tim ce obiectiv are O?elul �
acest moment. Sunt anumite probleme la club care sper?m s? se rezolve � cel mai scurt timp.
Din punctul nostru de vedere, al juc?torilor, obiectivul este s? ne clas?m mai bine ca anul trecut,
chiar dac? avem acum o situa?ie mai dificil?. Nu poate s? ne plac? aceast? situa?ie de acum,
dar avem �credere ?i sper?m s? se rezolve. Sper?m ca cei din conducere s? se �?eleag? sau
s? fac? un front comun ?i s? vin? al?turi de noi ca s? reu?im s? scoatem echipa din acest
impas.�</em></p>
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