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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/astafei_gol.jpg" alt="sursa foto: digisport.ro" width="430" />O?elul a �vins cu
3-1 la Bra?ov dup? un meci de infarct pentru suporterii ambelor echipe ?i a ob?inut 3 puncte
vitale � lupta pentru sc?parea de la retrogradare. Victora? Astafei, unul din eroii partidei, abia
mai aveas suflu la finalul jocului, dar a vorbit totu?i despre meciul at� de intens de asear?.</p> 
  <br />  <p style="text-align: justify;">Atacantul nostru este de p?rere c? acesta poate fi declicul
pentru ca O?eul s? joace mai bine de la meci la meci. Juc?torul care a f?cut recent un apel
c?tre conducere a explicat de ce a ratat at� de mult, dar este fericit c? p�? la urm? totul s-a
terminat cu bine ?i cu ajutorul s?u, �fotbalistul cu casc?� deschiz�d de altfel scorul. Astafei a
mai precizat c? apelul s?u c?tre patronat a avut ecou ?i ace?tia vor face un pas mai aproape de
echip?. Victora?, care a intrat recent � contact ?i cu suporterii O?elului chiar pe Dun?rea
B?tr�?, a mai spus c? el ?i coechipierii s?i privesc cu mai mult? �credere urm?toarele jocuri ?i
afirm? c? fanii vor vedea o alt? fa?? a echipei � aceast? prim?var?.</p>  <p style="text-align:
justify;">Victora? Astafei:<em> �A fost o partid? foarte grea, cum ne a?teptam de fapt, dar cred
c? jocul echipei se �bun?t??e?te de la meci la meci ?i odat? cu asta ?i al meu. De mult nu am
mai fost a?a de activ, m? simt foarte bine. P?cat c? nu am �scris mai mult, dar important e c?
am c�tigat. Sunt sigur c? � urm?toarele meciuri vom fi mai eficien?i. Cred c? de mult nu am
mai prins un meci � care s? am at�ea ocazii ?i cred c? nu am avut nici suflu s? le concretizez
pe toate. Eram pur ?i simplu dup? c�eva sprinturi bune ?i luciditatea l?sa de dorit. Cu
siguran??, era un meci foarte important pentru clasament ?i ne sim?im foarte bine acum. Vom
trata urm?torul joc cu mult mai mult? �credere. Suntem con?tien?i c? va fi un meci foarte greu,
dar din c�e am �?eles ?i conducerea va face un pas spre noi. A?tept?m ?i noi salariile ?i o s?
fie o alt? fa?? a O?elului. Probabil din cauza ocaziilor s-a v?zut c? ar fi fost un meci mai intens
ca altele. O?elul de la meci la meci cre?te.�</em></p>
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