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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/goicoech.jpg" alt="Mauro Goicoechea e la o semnatura distanta" width="430"
/>Portarul Mauro Goicoechea a ajuns � ?ar? ?i va efectua vizita medical? �ainte de a semna
cu O?elul. Faptul c? a fost titularul lui AS Roma, anul trecut, a atras presa central? la aeroport,
ace?tia lu�du-l la �treb?ri pe goalkeeperul uruguayan.</p>      <p style="text-align:
justify;">Acesta a declarat c? a vorbit mult cu fostul lui coleg, Bogdan Lobon?, cel care i-a vorbit
despre Gala?i, O?elul, Rom�ia sau fotbalul de aici. Goicoechea a mai spus c? ?tie c? O?elul a
fost campioan? de cur�d ?i c? ajucat � Champions League, dar cunoa?te ?i actuala situa?ie a
echipei de la Dun?re ?i sper? ca ?i cu ajutorul s?u O?elul s? redevin? ce a fost.<br />De partea
cealalt?, directorul general Narcis R?ducan a explicat din nou motivele pentru care l-a ales pe
Goicoechea ?i a afirmat c? s?pt?m�a viitoare vor mai veni doi-trei juc?tori noi � cantonamentul
din Spania.<br /><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Mauro
Goicoechea:</strong> <em>�Sunt foarte bucuros s? ajung aici, s? am o nou? ?ans?. Sunt
foarte �c�tat ?i abia a?tept s? ar?t ce pot. Am fost coleg cu Lobon? ?i am vorbit mult cu el. ?i
acum c�eva zile am discutat cu el, mi-a spus o mul?ime de lucruri despre ora?, despre ?ar?,
despre fotbalul de aici. Mi-a dat toate detaliile. ?tiu c? O?elul a jucat � Champions League de
cur�d, c? a fost campioana Rom�iei, dar c? acum nu este � cel mai bun moment al s?u. Am
venit s? o ajut s? redevin? ce a fost. Obiectivul meu este de a-mi lua revan?a � Europa ?i de a
face meciuri c� mai bune.</em><br /><strong></strong></p>  <p style="text-align:
justify;"><strong>Narcis R?ducan</strong>: <em>"Goicoechea o s? vin? s? fac? vizita
medical? ?i apoi va semna contractul. Sper s? nu avem probleme! Vor fi �c? 2-3 mut?ri
s?pt?m�a viitoare, suntem pe ultima linie cu negocierile. Sunt juc?tori foarte interesan?i, dar
a?tept?m s? fie totul pe h�tie, deoarece pot interveni ?i surprize nepl?cute. � privin?a lui
Goicoechea, am avut argumentele noastre, a jucat la cel mai �alt nivel anul trecut. Sper ca
O?elul s? fie o ramp? de lansare � fotbalul european pentru el. Motiva?ia financiar? a contat,
dar a pus-o pe planul doi. Am vorbit cu Lobon?, mi-am luat toate informa?iile. Bogdan a vorbit
foarte frumos despre el, mi-a spus c? se preg?te?te foarte bine, este talentat, printre cei mai
buni din Rom�ia. Asta mi-a �t?rit decizia. Era mai greu s?-l lu?m pe Lobon?, era o lovitur? de
imagine, dup? Mutu ?i Zicu.�</em></p>
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