
Walter Zenga prefera investitorii romani in dauna celor italieni
Incertitudinea este in continuare cuvantul de ordine la FC National. Walter Zenga a revenit in Romania si
s-a aratat disponibil sa continue alaturi de gruparea din Cotroceni. Italianul s-a intors din peninsula, unde
a obtinut licenta FIFA la Coverciano, si a tinut sa precizeze ca decizia revenirii sale la FC National
apartine lui Gino Iorgulescu si Cosmin Olaroiu. La finele sezonului recent incheiat, presedintele Gino
Iorgulescu anuntase ca echipa sa nu are destui bani pentru a prelungi intelegerea cu fostul mare portar
italian, desi in contractul semnat cu un an in urma era stipulata o astfel de clauza. Fosta glorie a Interului
nu a ascuns ca a fost ofertat de Toni Dobos, presedintele Consiliului de Administratie de la "Poli" AEK,
dar a preferat sa discute mai intai cu Iorgulescu si Olaroiu. Se pare insa ca presedintele bancar vede in
reintoarcerea lui Zenga o posibila rezolvare a crizei financiare din Parcul cu Platani. Mai multi oameni de
afaceri italieni ar putea investi la FC National in cazul in care Zenga va ramane antrenor, insa acesta "i-a
dat cu firma-n cap" actualului presedinte, mentionand ca "este mai bine ca romanii sa investeasca aici, si
nu italienii". Salvarea ar putea veni totusi din partea israelienilor lui Liviu Galan, Shlomo Sharf si Ronnie
Rosenthal. Desi acestia par a fi dispusi sa investeasca in Cotroceni, ei doresc cesionarea bazei sportive a
clubului pe o perioada de 20 de ani, solicitare ce s-a lovit de refuzul Bancii Nationale a Romaniei,
proprietara bazei. Jucatorii sunt cei mai afectati de prelungirea crizei, multi dintre acestia preferand sa
plece spre "zari mai calde". Echipa care a terminat editia trecuta de campionat pe locul opt, dupa ce la un
moment dat parea ca se bate la titlu, este pe cale sa se destrame, multi dintre jucatori gasindu-si alte
angajamente. Bogdan Vintila a plecat la Bursaspor, Tiberiu Curt a semnat cu Steaua, iar Sergiu Radu s-a
transferat in "Hexagon", la Le Mans. Pe picior de plecare sunt si Petre Marin (Dinamo), Mitrovic si Gigel
Coman (Steaua), in timp ce Ovidiu Petre isi cauta echipa in strainatate. Oare au "mirosit" ei ca "sfarsitul"
este aproape.
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