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�ceputul lunii decembrie am consemnat un nou debut la O?elul ?i a fost vorba de unul
fulminant: Alexandru Zaharia a evoluat pentru prima oar? � tricoul ro?-alb-albastru �tr-un joc
oficial. A intrat � minutul 84 al meciului cu Corona Bra?ov, marc�d golul victoriei la numai un
minut distan??.   El a mai avut o execu?ie asem?n?toare ?i � cele 24 de minute jucate contra
Universit??ii Cluj, dar atunci portarul advers a avut o interven?ie salvatoare. ?i a?a, � doar 30
de minute jucate, �Zaha� a dovedit c? s-a meritat a?teptarea, el lipsind aproape un an de zile,
dup? o accidentare, urmat? de o opera?ie complicat? la genunchi.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Alexandru Zaharia:</strong> <em>�Nici nu am �dr?znit s? visez la o astfel
de revenire. Fanii nu m? ?tiau, s? am o astfel de prim? apari?ie � fa?a lor a fost incredibil. M-au
sunat s? m? felicite to?i antrenorii pe care i-am avut de mic, n-am mai dormit a?a de bine de
mult! M-am speriat de tot dup? ce la echipa suferisem o entors? la genunchiul la care fusesem
operat. Accidentarea nu a fost cine ?tie ce, dar sperietura a fost groaznic?, �i era fric? s? m?
mai antrenez.�</em></p>  <p style="text-align: justify;">Mijloca?ul st�ga a fost transferat de
O?elul �c? din iarna trecut?, dar s-a accidentat grav � cantonamentul desf??urat � Spania ?i a
stat pe tu?? 6 luni. A revenit � august, dar s-a accidentat la primul joc la �satelit� ?i a fost
nevoit s? mai ia o pauz? de aproximativ 3 luni. Alexandru Zaharia 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 � turul
sezonului 2012-2013 ?i marc�d alte dou? goluri! 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.</p>
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