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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/cooper_armando.jpg" alt="Armando Cooper" width="430" />Dup? presta?iile
foarte bune � tricoul O?elului, Armando Cooper s-a �tors � na?ionala ??rii sale. Mijloca?ul a
evoluat 83 de minute � partida pe care selec?ionata statului Panama� a terminat-o la egalitate,
scor 1-1, contra reprezentativei Serbiei.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Cooper a
spus adio O?elului � aceast? var?, el revenind la Godoy Cruz, forma?ia argentinian? de care
apar?inea. El fusese �prumutat la Gala?i ?i pentru pu?in peste 100.000 de euro ar fi putut
deveni al O?elului, dar situa?ia financiar? extrem de grav? de la O?elul nu a permis conducerii
acest pas. <br />Armando Cooper este juc?torul lui Godoy Cruz, el fiind adus ca �prumut la
O?elul, � plin campionat ?i debut�d � octombrie 2013. Fotbalistul face parte din na?ionala
statului Panama, pentru care a evoluat � 42 de ocazii marc�d 3 goluri! Cooper (1.75m, 68 kg)
joac? pe postul de mijloca? ofensiv, � spatele v�fului, dar poate fi folosit ?i � banda dreapt?
sau mai retras ca �chiz?tor. El ?i-a �ceput cariera profesionist? � 2006 la Arabe Unido, din
?ara sa natal?, al?turi de care a c�tigat de 3 ori campionatul panamez. �tre 2006 ?i 2011 a
jucat de 105 ori pentru aceast? forma?ie, marc�d 22 de goluri! A urmat firesc transferul la
Godoy Cruz, � prima lig? argentinian?, unde a prins echipa � 33 de ocazii, � care a marcat de
3 ori. Pe l�g? convoc?rile la na?ionala mare, Cooper are ?i 14 meciuri (3 goluri) �
reprezentativa U20, dar ?i 5 jocuri (1 gol) pentru selec?ionata U23 a statului Panama. <br />La
O?elul, juc?torul din Panama a str�s 21 de meciuri � Liga I � tricoul ro?-alb-albastru, mai
exact 1692 de minute � care a ?i marcat de 3 ori! S-a remarcat ca fiind un fin dribleur, dar ?i un
pasator des?v�?it, contribuind din plin la salvarea echipei noastre. Caracter rebel, a �casat nu
mai pu?in de 9 cartona?e galbene � cele 21 de meciuri jucate!<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Armando Cooper:</strong> <em>�A fost o pl?cere s? fac
parte din acest club ?i s? pot oferi tot ce este mai bun din mine � fiecare moment. Mul?umesc
tuturor celor de la O?elul pentru sprijinul acordat � fiecare moment, tuturor persoanelor care
lucreaz? � club. Mul?umesc pentru �crederea primit?, care m-a ajutat mult. Mul?umesc tuturor
fanilor pentru sus?inerea pe care am primit-o de c�d am venit. Mul?umesc celor ce au f?cut
posibil? sosirea mea aici, am �t�nit noi colegi ?i prieteni. A fost o pl?cere s? joc pentru O?elul
Gala?i ?i s? dau tot ce am mai bun, dar acum trebuie s? p?r?sesc clubul pentru c? a?a este
fotbalul ?i cariera unui fotbalist. V? �br??i?ez cu mare drag.�</em></p>
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