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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cristian_sirghi.jpg" alt="Cristian Sirghi" width="430" />Cristian S�ghi a
acordat un interviu pentru portalul online italian Tuttomercatoweb. � esen??, funda?ul g?l??ean
discut? despre faptul c? nu a mai primit salariul din luna ianuarie ?i despre faptul c? �i dore?te
s? evolueze � str?in?tate de?i are oferte ?i din ?ar?, de la Petrolul.</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>Cristian S�ghi:</strong> <em>"�tr-o s?pt?m�? va exist? o decizie cu privire
la contractele mele ?i ale colegilor mei. Nu mai vreau s? am nimic de a face cu acest club, au
fost numai minciuni. Nu am mai luat salariul din ianuarie. Nu ?tiu ce s? spun, clubul are o
mul?ime de datorii ?i nu v?d cum se poate continua � acest fel. Cu toate acestea, echipa �c?
vrea bani pe mine pentru a-mi da drumul. Au plecat unii dintre colegii mei, la fel ?i cei
�prumuta?i, iar un exemplu bine cunoscut este Goicoechea, fostul portar al Romei lui Zdenek
Zeman. ?i antrenorul a demisionat. Avoca?ii mi-au spus ca 18 iunie e termenul limit? pentru
rezolvarea memoriului meu. Primul termen a fost programat s?pt?m�a trecut? pe 4 iunie, dar
judecarea s-a am�at. Pare o nebunie, dar asta se �t�pl?. Acum nu se mai poate am�a ?i sper
c? a?a va fi. � caz contrar, dup? 25 iunie exist? ?i o alt? cale de atac, nu numai pe partea
fotbalistic?. Sper c? cel pu?in unul dintre noi va ob?ine dezlegarea. C� despre bani sunt �
proces cu ei. A? vrea s? le spun fanilor c? totul este OK, dar nu este deloc a?a. P�? � prezent
au fost numai minciuni. Am vorbit deja cu unele echipe, exist? c�eva oferte bune din Rom�ia,
de exemplu de la Petrolul, dar prima mea op?iune este s? plec afar?. Vreau o nou? provocare,
vreau s? ?tiu dac? pot juca �tr-o alt? realitate. Pentru c? problemele din Rom�ia nu se
limiteaz? doar la O?elul. Eu am o familie ?i vreau s? fie � siguran??."</em></p>
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