
Astafei a intrat � dialog cu fanii pe �Dun?rea B?tr�?�

Scris de Marian S?v?stru
Miercuri, 05 Martie 2014 22:21
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/>Unul dintre cei mai aprecia?i juc?tori din lotul O?elului, Victora? Astafei, a intervenit cu dou?
comentarii pe site-ul comunit??ii suporterilor <a
href="http://www.dunareabatrana.ro,">www.dunareabatrana.ro,</a> explicand declara?ia sa de
dup? ultimul meci, care a st�nit discu?ii aprinse �tre fani.� Mijloca?ul grup?rii ro?-alb-albastre
a afirmat dup? meciul cu Petrolul c? e nevoie ca patronatul ?i conducerea clubului s? fie mai
aproape de juc?tori pentru a �deplini obiectivul, salvarea de la retrogradare. Mesajul s?u a luat
amploare, fiind interpretat ?i � direc?ia �t�zierilor salariale, problem? care a prins contur
serios la O?elul.</p>      <p style="text-align: justify;"><em>�Bun? la toat? lumea, � primul r�d
vreau s? spun c? niciodat? nu am vorbit de bani, poate chiar dimpotriv?, am fost cel care a
t?cut cel mai mult. Pentru c? nu sunt genul care se g�de?te la bani. � al doilea r�d, am spus
c? situa?ia echipei nu este una tocmai roz?, cum de altfel ?tie toat? lumea, �s? nu este nici cea
mai rea. Aici am intervenit ?i am spus c? � momentul de fa??, � situa?ia � care ne afl?m,
dac? patronatul nu este aproape de noi (?i nu m? refer doar la bani) o s? fie foarte greu s?
redres?m situa?ia. Sunt multe lucruri care fac o echip? s? mearg?. Nu ar trebui s? fim at� de
naivi ?i s? judec?m doar ceea ce se vede.�</em><br /><em>�Eu am fost la un pas de moarte
din cauza fotbalului, iar asta nu m? �piedic? s? continui s? joc cu aceea?i ambi?ie ca ?i p�?
acum ?i ar trebui pu?in mai mult respect fa?? de juc?tori. ?i aici m? refer la cei care declar? c?
sus?in aceast? echip? sau oricare alt? echip?.�</em>, a scris Astafei sub form? de comentariu
pe �Dun?rea B?tr�?�.</p>  <p style="text-align: justify;">� mul?umim lui Astafei pentru faptul
c? a ales s? comunice cu suporterii prin intermediul celei mai mari comunit??i a fanilor
ro?-alb-alba?tri. E important c? �i d? interesul s? p?streze leg?tura cu fanii clubului, care
reprezint? p�? la urm? un factor foarte important � activitatea de zi cu zi a echipei.</p>
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