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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/astafei_victor.jpg" height="250" width="430" />Unul dintre cei mai importan?i
juc?tori ai echipei, Victora? Astafei, titular de drept sub comanda lui Lienen, a fost invitat la
emisiunea Lider Sportiv de pe ProFM Lider FM. Astafei a vorbit despre meciul de la Media?,
despre urm?toarele partide ale O?elului, situa?ia de la club, atmosfera din vestiar, antrenorul
Ewald Lienen ?i multe altele.</p>      <p style="text-align: justify;"><strong>Victor
Astafei</strong>:<em> �A fost un meci foarte greu la Media?, e foarte bine c? am c�tigat, Am
�v??at din gre?elile meciurilor trecute, am sacrificat spectacolul pentru puncte. O?elul a f?cut
meciuri destul de bune � acest sezon. Lini?te n-a fost deloc �c? de la �ceput, dar �cerc?m
s-o scoatem la cap?t a?a cum putem. E ciudat s? te bucuri pentru un salariu primit c�d mai ai
alte trei restante. �cerc?m s? ne motiv?m �tre noi, a fost o bucurie foarte mare la �toarcerea
de la Media?. Nu mi s-a repro?at nimic referitor la memoriul depus pentru c? am anun?at clubul
�ainte. E dreptul meu, nu-s singurul care ?i-a depus, dar mi se pare normal s? fie a?a � aceste
condi?ii. Interese de la alte cluburi sunt, dar nu m? g�desc la asta. Acum vreau s? continui la
Gala?i. Fiecare meci e foarte important, cu c� ne salv?m mai repede de la retrogradare, cu at�
mai bine. Am dat totul pe teren de fiecare dat?, la ultimele meciuri am fost schimbat tocmai
pentru c? eram epuizat. Ne bucur?m pentru golurile lui Cooper ?i pentru puncte, mai ales c?
golurile au venit dup? faze lucrate de toat? echipa. Cuv�tul d?ruin?? � descrie cel mai bine pe
Lienen. E preocupat tot timpul de ce are de f?cut, vizioneaz? foarte multe meciuri ale
adversarilor, a scris vreo 30 de caiete studen?e?ti de c�d e aici. Bocar Djumo e client fidel al
magazinului meu de haine. Postul de atacant nu e cel pe care m? simt cel mai bine, dar pentru
mine e important s? joc ofensiv�</em></p>
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