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/>�tr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, juc?torul O?elului venit � iarn?, Jugurtha
Jamroun, a vorbit despre diferen?ele din fotbalul algerian ?i cel rom�esc, de ce a ales O?elul,
cum se descurc? cu limba rom�? ?i ce � motiveaz? ca juc?tor.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Jugurtha Hamroun</strong>: <em>�Am jucat doar 6 luni �
campionatul algerian, anul trecut. A fost o experien?? foarte frumoas? doar c?, din p?cate,
acolo sunt doar terenuri sintetice. ?i uneori e prea cald, at� de cald c? nu po?i nici s? te
antrenezi! Sunt foarte mul?i bani � fotbalul algerian �s?! Cred c? salariile sunt chiar mai bune
dec� cele din Rom�ia, mai ales la echipele importante din Algeria. Po?i duce o via?? bun?
doar din prime, mai ales c? acolo costurile nu sunt mari. Eu sunt m�dru c? sunt algerian chiar
dac? la 5 ani m-am mutat cu familia � Fran?a. Construiesc o cas? � Paris pentru p?rin?ii mei
?i este foarte scump?, a?a c? pe asta se duce cam tot salariul. Aveam de ales �tre a m?
�toarce � Bulgaria, unde am mai jucat, sau a veni � Rom�ia. De?i m-am sim?it foarte bine �
campionatul bulgar, aveam nevoie de o nou? provocare, de o nou? cultur?. Impresarul meu �
cuno?tea pe managerul sportiv de la O?elul, Ovidiu Burc?. El s-a ar?tat interesat de mine. �i
place Rom�ia, �i aminte?te de Bulgaria, dar parc? e chiar mai bine ca la vecinii vo?tri. Sincer
s? fiu, nu prea am avut timp s? �v?? limba rom�? ?i mi se pare foarte dificil?, dar ?tiu �ce
faci?�, �bine, tu?� ?i �c? un cuv�t ur� pe care prefer s? nu-l spun. ?tiu ?i �dreapta�,
�st�ga�, dar mai am nevoie de ceva timp ca s? m? pun la punct. E bine c? mul?i dintre
juc?torii O?elului vorbesc francez?, managerul sportiv ?tie ?i el francez?, nu am probleme cu
comunicarea. Am r?mas surprins pl?cut s? g?sesc aici ni?te oameni calzi, primitori, iar
atmosefra de la echip? este uimitoare! �i aduc aminte c? a fost foarte dificil c�d am ajuns �
Bulgaria. Sim?eam c? oamenii de acolo nu m? pl?ceau. Aici, � schimb, de la �ceput m-am
sim?it minunat. O?elul este �tr-o situa?ie dificil?, dar prin mult? munc? ?i seriozitate putem
salva echipa. Cea mai pl?cut? amintire din fotbal o am de c�d am fost chemat la na?ionala
Algeriei, chiar dac? a fost doar lotul sub 23 de ani. S? joci pentru na?ionala ??rii tale cred c?
este cel mai dorit lucru de c?tre un fotbalist.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Jugurtha Hamroun</strong> (26 de ani) are 1,75m ?i 73 de kilograme ?i este
mijloca? de band?. Algerianul care valoreaz? 500.000 de euro, conform transfermarkt, ?i-a
�ceput cariera de senior � Fran?a, la cunoscuta Guingamp, forma?ie pentru care a evoluat �
26 de r�duri, marc�d ?i dou? goluri �tr-un meci de Cupa Ligii cu Evian. Are o Cup? a Fran?ei
� palmares, ob?inut? cu Guingamp din postura de forma?ie din Liga a II-a, plus dou? meciuri �
Europa League contra celor de la Hamburg!<br />Dup? ce echipa sa a retrogradat � al treilea
e?alon fotbalistic al Fran?ei, a fost remarcat � 2011 de Cernomore? Burgas din Bulgaria. �
urma unui tur de senza?ie � prima lig? vecin?, � care a marcat 6 goluri � doar 14 meciuri, cel
supranumit �prin?ul Bulgariei� a fost transferat la Kardemir Karabukspor pentru 600.000 de
euro! Timp de mai bine de 2 ani a evoluat � prima lig? turc?, bif�d 51 de meciuri � tricoul
turcilor, pentru care a marcat 3 goluri. �ainte de a veni la O?elul � iarn? a evoluat la JS Kabylie
(Algeria). Pentru forma?ia noastr? a jucat � toate cele 4 partide din retur, marc�d golul
egalizator cu FC Boto?ani, dar fiind ?i eliminat � acela?i meci.<br />La nivel de na?ional? a fost
convocat ?i a jucat 3 meciuri pentru selec?ionata Under 23 a Algeriei.</p>
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