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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/arcelormittal.jpg" alt="ArcelorMittal Galati" width="430" />Subiectul stadionului
�O?elul� a devenit unul de extrem? importan?? � ultima vreme, mai ales dup? ce echipa care
poart? numele arenei� a fost dat? afar? de acolo ?i, din cauza aceasta, ar putea fi nevoit? s?
joace � exil, la Slobozia, meciurile considerate pe teren propriu � Liga a II-a. Directorul general
al ArcelorMittal Gala?i, Bruno Ribo, a precizat c? datoria pe care clubul de fotbal o are fa?? de
Combinat este de peste jum?tate de milion de euro, pentru folosirea stadionului � ultimii doi
ani! Reprezentantul AMG a l?sat totu?i o porti?? � ultima sa declara?ie, spun�d c? ar exista
poate o mic? ?ans? ca O?elul s? mai revin? acolo. P�? atunci �s?, cel mai probabil, stadionul
din ?iglina III va fi folosit de Metalosport Gala?i din sezonul urm?tor. Suporterii O?elului au
anun?at deja un amplu protest, care va avea loc chiar la stadion, dup? ce echipa lor a fost dat?
afar? din locul care i-a servit drept cas? timp de peste trei decenii.</p>      <p style="text-align:
justify;"><strong>Bruno Ribo (director general ArcelorMittal)</strong>: <em>"Nu excludem
posibilitatea ca aceast? echip?, ?i altele, s? foloseasc? aceast? baz?. De asemenea, anexele
care sunt acolo, facilit??ile sportive pot fi folosite ?i de alte sporturi de amatori, dar ?i de propriii
no?tri angaja?i. E un fel de a spune c? i-am dat afar? pe cei de la O?elul. Ar trebui s? ne
aducem aminte c? � anii buni ai ArcelorMittal Gala?i am sprijinit echipa, � total, cu peste 20 de
milioane de euro. � 2011, din motive evidente, am oprit aceste suport ?i am c?utat un partener
care s? preia clubul ?i care la acel moment era compania de asigur?ri num?rul unu din
Rom�ia, Astra Asigur?ri, despre care aveam referin?e bune ?i c?reia i-am predat clubul �
situa?ia � care era la acel moment. Dar, clubul este un lucru, stadionul este
altceva."</em></p>
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