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11 martie, Comisia de Disciplin? din cadrul FRF a luat o decizie extrem de drastic? � cazul
elimin?rii juc?torului O?elului, Sanaa Altama Abaram. Mijloca?ul central a fost suspendat timp
de 6 etape pentru cartona?ul ro?u �casat � minutul 82 al partidei cu FC Bra?ov ?i a primit o
amend? de 8000 de lei! Cel mai probabil, clubul O?elul va face apel la aceast? decizie. �</p>   
  <p style="text-align: justify;">Francezul l-a lovit cu cotul � s?ritur? pe Zomislic, fa?a acestuia
umpl�du-se de s�ge. De?i faultul a p?rut involuntar, Comisia a fost se pare impresionat? de
faptul c? bra?oveanul a s�gerat abundent. Ciudat este c?, �tr-un caz asem?n?tor, cel al lui
Florin Acsinte de la FC Boto?ani (viitorul adversar al O?elului din campionat), acesta a fost
suspendat doar dou? etape, <strong>de?i a lovit cu cotul inten?ionat un juc?tor de la Astra
Giurgiu!</strong><br />� meciurile urm?toare, antrenorul Florin Marin va trebui s?-i g?seasc?
cel mai bun �locuitor lui Altama dintre Emil Dic?, Ciprian Milea sau Robert T?tar.</p>  <p
style="text-align: justify;">Sanaa Altama Abaram este un mijloca? central francez cu origini din
Ciad. Fotbalistul � v�st? de 24 de ani a evoluat timp de trei sezoane � Fran?a pentru Dijon,
perioad? � care a str�s ?i 17 partide � Ligue 1. � edi?ia trecut? de campionat a jucat pentru
Mouscron, � liga secund? a Belgiei, cu care a reu?it s? promoveze. <br />La O?elul a fost
titular � toate cele 3 partide din retur, cea mai slab? evolu?ie av�d-o chiar la ultimul joc din
campionat, cel cu FC Bra?ov, c�d a ?inut prea mult de minge per total, l-a sc?pat din marcaj pe
Aganovic la faza golului ardelenilor ?i a mai ?i fost eliminat pe final.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Lucian Ionescu (director de imagine O?elul):</strong> <em>�Este o decizie
exagerat?, ca s? nu spunem aberant?. Am rev?zut faza de zeci de ori. Aflat cu spatele la
adversar, Sanaa sare ?i, � s?ritur?, � love?te pe bra?ovean f?r? s? � vad?. Col?escu a vrut
s? arate cartona? galben, dar v?z�d s�ge a dictat direct eliminare. P�? aici e OK, pentru c? ?i
impruden?a se pl?te?te. Dar, se pare c? noi, O?elul, a trebuit s? devenim un cobai pe care se
fac experimente ?i ni se d? cu regulamentul � cap. Adic? suspendare de ?ase etape! Gestul lui
Sanaa a fost �cadrat � articolul 63.1b + 63.2.4a,  ?i �. De ce ?ase etape ?i nu dou?, sau trei
pentru juc?torul nostru � condi?iile � care nu a existat inten?ie de lovire? De ce doar dou?
etape pentru Florin Acsinte, de la Boto?ani �cadrat � acela?i articol din regulament? Cum se
�parte dreptatea � cazuri similare? P?i � contextul acesta lui Sanaa trebuia s? i dea ?i 2-3 ani
de �chisoare pentru c?, se pare, c? reprezint? un pericol public! ?i apropos de lovitura a lui
Sanaa, dup? ce a primit �grijiri medicale, juc?torul bra?ovean a vrut s? revin? pe teren, dar
fusese schimbat.�</em></p>
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