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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/alexandru_tuddorie.jpg" alt="Tudorie schimba tricoul" width="430" />Nici bine
nu ne-am revenit dup? vestea trecerii lui Ionu? Neagu la Steaua, c? un alt o?elar a luat drumul
spre aceea?i echip? din Bucure?ti, iar de aceast? dat? vorbim de unul dintre cei mai promi??tori
tineri fotbali?ti g?l??eni. Conducerea O?elului vrea sa-l trimita pe atacantul Alexandru Tudorie
la Steaua sub form? de �prumut, cu op?iune de cump?rare! V�ful de 17 ani ar urma sa faca
parte din forma?ia U19 pe care forma?ia din Ghencea trebuie s? o �scrie obligatoriu � Liga
Campionilor, aceasta fiind o nou? regul? impus? de UEFA �cep�d de anul acesta.</p>      <p
style="text-align: justify;">Alexandru Tudorie este un junior care a ajuns s? se dezechipeze �
vestiarul ro?-alb-albastru la doar 17 ani! T�?rul a debutat anul acesta � Liga 1, � minutul 86 al
jocului dintre O?elul Gala?i ?i Petrolul Ploie?ti, din returul sezonului trecut. El a apucat s? joace
doar 5 meciuri oficiale la O?elul, totaliz�d 88 de minute�� care nu a marcat niciun gol. <br
/>Traseul junelui era unul absolut incredibil pentru un fotbalist de v�sta sa, el afl�du-se deja �
aten?ia unor forma?ii precum AC Milan sau Sampdoria, care ar fi dorit s?-l creasc? la echipele
lor de tineret. O?elul nu l-a l?sat �s? acolo, dar acum l-ar da totu?i Stelei...<br />Tudorie este
un fotbalist polivalent, ce poate evolua pe mai multe posturi. La O?elul a jucat v�f �pins ?i
extrem?, � na?ionala U17 era om de baz? ca mijloca? la �chidere, iar acum la U19 joac? pe
postul care l-a consacrat cel de atacant. Fotbalistul a avut o ascensiune incredibil? �tr-un timp
foarte scurt, el trec�d � dese r�duri de la juniorii B, unde era golgeter, la �satelitul� O?elul II.
Junele era constant monitorizat de c?ut?torii de talente din afara grani?elor, ultima echip? de
care se vorbea fiind Malaga. Din p?cate, el ar putea ajunge doar la Steaua prin complicitatea
conducerii O?elului, care vinde juc?tori pe band? rulant?, � timp ce transferurile s-au f?cut cu
??r�ta...</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Narcis R?ducan:</strong><em> �Este
adev?rat c? exist? interes din partea Stelei pentru Tudorie. Nu s-a stabilit �c? nimic, �s?
sper?m ca tratativele s? se finalizeze cu bine � cursul zilei de azi. Juc?torul este acum la
Bucure?ti, �preun? cu p?rin?ii ?i se negociaz?.�</em></p>
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