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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/inkango_bruce.jpg" alt="Bruce Pascal Inkango marcand pentru Otelul"
width="430" />O problem? mai veche a ie?it din nou la iveal? pe site-ul Ligii Profesioniste de
Fotbal. Bruce Pascal Inkango ?i-a depus memoriu la Comisia de Solu?ionare a Litigiilor din
cadrul LPF, cer�du-?i drepturile financiare �c? din martie.</p>      <p style="text-align:
justify;">Cazul se afla � pronun?are � luna aprilie, iar Liga i-a dat c�tig de cauz? p�? la urm?
fostului o?elar. Numai c?, O?elul nu s-a supus deciziei, iar juc?torul francez �c? mai are de
recuperat bani, dup? ce echipa noastr? a renun?at la serviciile acestuia � iarn?.<br />Clubul
ro?-alb-albastru va fi judecat mar?i, 23 aprilie, pentru faptul c? nu s-a supus hot?r�ii Comisiei
de Solu?ionare a Litigiilor, care judecase cazul � aprilie ?i obliga O?elul s? pl?teasc?
restan?ele c?tre juc?tor. Dac? cei din conducere nu vor rezolva aceast? problem?, echipa
noastr? s-ar putea alege cu un nou blocaj la transferuri sau se poate ajunge ?i la depunctare
cum am p??it anul trecut!<br />Bruce Pascal Inkango ?i-a reziliat contractul cu O?elul la finalul
lunii ianuarie, iar de vin? a fost accidentarea suferit? de francez � cantonamentul din Poiana
Bra?ov, mai ales c? el abia revenise dup? o ruptur? muscular? pe finalul lui 2012. Faptul c?
atacantul se afla � ultimele 6 luni de contract a contribuit decisiv la aceast? rupere a �?elegerii,
pentru c? oricum juc?torul ar fi lipsit ?i o bun? parte din retur, conform spuselor conducerii, de?i
odat? ajuns la Cherno More Varna � Bulgaria, la scurt timp dup? plecara de la O?elul, a marcat
4 goluri � 10 partide ?i a prins un transfer la Denizlispor � Turcia! <br />Inkango sosise la
Gala?i vara trecut? fiind una dintre revela?iile �ceputului de sezon. Atacantul francez, cu origini
congoleze, a fost folosit cu prec?dere pe postul de arip? dreapta, el reu?ind 5 goluri pentru
O?elul � doar 13 meciuri disputate (843 de minute jucate).<br />Bruce Pascal Inkango mai
evoluase pentru AS Cannes, SCO Angers, AS Cherbourg, Red Star Saint-Ouen (toate din ligile
inferioare franceze), Gillingham (a 4-a divizie din Anglia) ?i� KS Kastrioti Kruj�(Albania),
�ainte de a fi transferat gratis la O?elul.</p>
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