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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/dan_popescu.jpg" alt="Dan Popescu" width="430" />Juc?torii O?elului s-au
�tors din cantonamentul din Spania, acolo unde au jucat 7 partide amicale. Soarta nu i-a ferit �
totalitate pe to?i fotbali?tii din lot de accident?ri, iar doi juc?tori titulari constan?i � tur, plus o
mare promisiune, au destule probleme de s?n?tate.</p>    <br />  <p style="text-align:
justify;">Dan Popescu, unul din cei mai activi fotbali?ti ai echipei noastre � Spania a fost lovit la
una din ultimele faze ale partidei cu Dinamo Moscova ?i a ie?it ?chiop?t�d serios de pe gazon.
Titularul indiscutabil al postului de funda? st�ga are ceva probleme la genunchi dup?
interven?ia rusului, iar un RMN ne va spune c� de cur�d dac? e vorba de ceva grav sau dac?
juc?torul va putea intra chiar de la jocul cu Pandurii din campionat. <br />� schimb Sergiu
Costin nu a jucat niciun minut � stagiul de preg?tire din Marbella, el av�d ?anse mari s? rateze
aproape tot returul din cauza unor probleme medicale. De altfel, trannsferul lui Giuseppe Prestia
s-a f?cut ?i la g�dul c? veteranul din centrul ap?r?rii va lipsi at� de mult.<br />Ultimul, dar nu
cel din urm?, marea speran?? Alexandru Zaharia ne-a pus pe to?i pe jar, el accident�du-se din
nou � Spania! Ultima oar? c�d a f?cut acest lucru a stat nu mai pu?in de un an pe bar?,
am��du-?i la nesf�?it debutul la O?elul. Totu?i, c�d a ap?rut pentru prima oar? � tricoul
ro?-alb-albastru a marcat un gol decisiv cu Corona � campionat. Zaharia a suferit o contractur?
muscular?, el prinz�d doar 33 de minute la partida cu Videoton, dup? care nu a mai evoluat
deloc, semn c? accidentarea nu este chiar at� de u?oar?. � plus, c�d e vorba de mijloca?ul de
band?, suporterii au c?p?tat o oarecare fric?, av�d � vedere c� a f?cut tu?a dup? ultima
accidentare.</p>

 1 / 1


