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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;" alt="Alexandru
Zaharia" src="images/front/alex_zaharia.jpg" height="250" width="430" />Alexandru Zaharia va
avea piciorul st�g imobilizat � ghips pe o perioad? de 3 s?pt?m�i, dup? ce a fost lovit
mi?ele?te de un juc?tor al Viitorului, la o faz? la care nu s-a acordat nici m?car lovitur? liber?.
Mijloca?ul nostru de band? a efectuat un RMN, iar verdictul primit a fost acela de entors? la
genunchi. Vestea este totu?i una bun?, deoarece ini?ial s-a crezut c? juc?torul ro?-alb-albastru
a suferit o nou? ruptur? a ligamentelor, ceea ce l-ar fi scos din circuit luni bune.</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;"><strong>Alexandru Zaharia</strong>a fost transferat de O?elul din
decembrie 2012, dar s-a accidentat grav � cantonamentul desf??urat � Spania ?i a stat pe
tu?? 6 luni. A revenit � august 2013, dar s-a accidentat la primul joc la �satelit� ?i a fost nevoit
s? mai ia o pauz? de aproximativ 3 luni. A debutat abia � meciul cu Corona Bra?ov din
decembrie 2013. El a intrat � minutul 84 al jocului respectiv, marc�d golul victoriei la numai un
minut distan??! De atunci a jucat alte 22 de meciuri pentru O?elul ?i a mai marcat trei goluri la
fel de frumoase. Alexandru Zaharia a mai jucat pentru Juventus Bucure?ti ?i CS Turnu Severin,
fiind cump?rat de O?elul contra sumei de 100.000 de euro.</p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Vlad Alexandru R?pi?c?</strong>: <em>�Zaharia a fost accidentat grav, f?r?
s? fie luate m?suri. � minutul 70 a fost fault din spate la Zaharia, nici m?car lovitur? liber? nu a
dat arbitrul Col?escu, iar acum un juc?tor de baz? pentru noi va lipsi destul de mult. E b?taie de
joc la adresa clubului ?i la adresa noastr?. E o ru?ine ce se �t�pl?! Nu s-a dat nici fault la
Zaharia, iar b?iatul putea avea cariera � pericol acum.�</em></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Tibor Selymes</strong>:<em> �Toat? lumea m-a sunat dup? meciul de
s�b?t? cu Viitorul s?-mi spun? c? a fost un arbitraj ca pe vremea lui Ceau?escu! � plus nu ni
s-au dat c�eva faulturi. Zaharia am �?eles era suspect de ruptur? de ligamente. Nici m?car
fault n-am primit la acea faz?! Am juc?tori care au fost c?lca?i pe glezn?, le au ca butucul ?i
adversarii n-au primit nimic! E incredibil, dar n-avem ce s? facem. Juc?torii erau d?r�a?i �
vestiar dup? �cheierea meciului."</em></p>
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