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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="alex zaharia"
src="images/front/alex_zaharia.jpg" height="250" width="430" />Amicalul de s�b?ta trecut?
contra concitadinei Dun?rea Gala?i, scor 1-1, a consfiin?it revenirea � cadrul �o?elarilor� a
atacantului Alexandru Zaharia. Acesta a intrat � repriza secund? �s? nu s-a eviden?iat cu
nimic fa?? de restul coechiperilor, �tr-un meci destul de anost pentru juc?tori dar ?i pentru
pu?inii g?l??eni prezen?i � tribunele stadionului �O?elul�.</p>      <p style="text-align:
justify;">Fotbalistul de 23 de ani a fost adus iarna trecut? de la CS Turnu Severin, fiind
considerat unul dintre cele mai importante transferuri, dar nu a apucat s? joace nici m?car un
meci oficial � echipamentul ro?-alb-albastru, dup? ce s-a accidentat foarte grav �
cantonamentul din Spania. El a suferit o opera?ie la genunchi, datorat? unei leziuni a
meniscului. �<br />Alexandru Zaharia este unul dintre pu?inii juc?tori care a ie?it � eviden?? la
CS Turnu Severin, forma?ie care a retrogradat de altfel din Liga I � sezonul trecut. Fotbalistul
are 1,70m �?l?ime ?i s-a f?cut remarcat ini?ial 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, bif�d toate
partidele � tur ?i marc�d alte dou? goluri! <br />Clubul severinean l-a cedat pe Zaharia
O?elului contra sumei de 100.000 de euro, ace?ti bani fiind �p?r?i?i cu fosta echip? a
fotbalistului � Juventus Bucure?ti. <br />S? sper?m c? noul �debut� al atacantului s? fi fost de
bun augur, O?elul av�d mare nevoie de atacan?i de meserie �tr-un sezon ce se anun?? mai
dificil ca niciodat? at� sportiv c� mai ales administrativ ?i financiar!</p>
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