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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/alexandru_zaharia.jpg" alt="Alexandru Florian Zaharia" width="430" />Prima
parte a sezonului 2012-2013 a fost cu siguran?? una dezastuoas? pentru O?elul ?i toat? lumea
s-a pus de acord asupra faptului c? lotul fo?tilor campioni ai Rom�iei trebuie re�prosp?tat.</p>
     <p style="text-align: justify;">Postul de mijloca? st�ga a fost unul greu �cercat � acest tur,
iar presta?ia juc?torilor care au evoluat � acea band? nu a fost deloc mul?umitoare. Un motiv
ar putea fi faptul c? pentru niciunul dintre Jaka Stromajer, Lauren?iu Bu? sau Lauren?iu Iorga
acest post nu este cel pe care s-au consacrat.<br />Bursa zvonurilor � d? deja ca ?i transferat
din iarn? la O?elul pe <strong>Alexandru Florian Zaharia</strong>, un mijloca? de band? st�ga
de 22 de ani, unul dintre pu?inii juc?tori care a ie?it � eviden?? la CS Turnu Severin, forma?ie
care ocup? ultima pozi?ie � Liga I. Fotbalistul are 1,70m �?l?ime ?i s-a f?cut remarcat la
Juventus Bucure?ti pentru care a evoluat � 42 de meciuri � care a �scris ?i 5 goluri, pe c�d
echipa din Colentina evolua � Liga a II-a. A fost observat de cei de la Turnu Severin ?i a prins
aici returul promov?rii � prima divizie, juc�d 14 meciuri, � care a �scris de dou? ori. Odat?
ajuns � prima lig? nu a dezam?git, de?i forma?ia sa de?ine �lanterna ro?ie� ?i a jucat � toate
partidele de p�? acum, 16 la num?r, marc�d alte dou? goluri! <br />Zaharia este un mijloca?
st�ga foarte tehnic, ce dezvolt? faze de atac � vitez?, sco?�d cu mare u?urin?? adversari din
joc. Are ?ut bun ?i este de urm?rit cum se va descurca �tr-o echip? care s?-i sus?in? mai mult
creativitatea de care d? dovad? � banda st�g?.<br />Clubul severinean are mari probleme
financiare ?i av�d � vedere c? sunt ?anse foarte mici s? se mai salveze de la retrogradare l-ar
ceda pe Zaharia contra unei sume acceptabile, chiar dac? ace?tia trebuia s? �part? banii ?i cu
fosta lui echip? � Juventus Bucure?ti. Mijloca?ul este cotat la 425.000 de euro pe site-ul
transfermarkt.de, dar cu siguran?? suma de transfer va fi mult mai mic?, lu�d � considerare
puterea financiar? a cluburilor rom�e?ti. Conform surselor care-l dau pe Zaharia la O?elul,
juc?torul a mai fost curtat de Steaua, U.Cluj ?i Pandurii T�gu Jiu.�� �<br /><span
style="color: #ff0000;"><strong>� alt? ordine de idei, directorul general Narcis R?ducan s-a pus
deja pe c?utat fotbali?ti pentru a schimba fa?a O?elului � retur. Acesta a fost deja � afara
grani?elor pentru a urm?ri c�iva juc?tori pe care � are � vizor, iar sursele noastre indic? faptul
c? un atacant slovac ?i un juc?tor din Albania sunt primele ?inte pentru perioada de transferuri
din iarn?.�</strong></span></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Alexandru Zaharia:
</strong><em>�Din p?cate, la Severin sunt grave probleme financiare ?i e greu s?-?i p?strezi
motiva?ia, at�a timp c� e?ti nepl?tit de la �ceputul campionatului, dar suntem juc?tori
profesioni?ti ?i �cerc?m s? ne facem datoria c�d intr?m pe teren. E o situa?ie
nemai�t�nit?!�</em></p>
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