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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/prestia_g.jpg" alt="Prestia nu si-ar dori sa se intoarca prea repede in Italia"
width="430" />Funda?ul italian sosit � aceast? iarn? sub form? de �prumut de la Parma,
Giuseppe Prestia, a oferit un interviu � presa din ?ara sa natal? � care a afirmat c?-?i dore?te
s? r?m�? la O?elul. Prestia ?i-a c�tigat rapid un loc de titular � echip?, fiind integralist � toate
cele cinci partide disputate de O?elul � acest an.</p>      <p style="text-align: justify;">Italianul
a venit la gruparea g?l??ean? din postura de juc?tor din Serie B, evolu�d ultima oar? pentru
Crotone, de?i se afl? sub contract cu Parma, forma?ia de pe locul ?ase din prima lig?. Prestia
este un funda? central de mare perspectiv?, av�d abia 20 de ani. Pre?ul s?u pentru a fi
cump?rat � var? este sub 300.000 de euro, a?a cum a afirmat � dese r�duri Narcis R?ducan,
managerul general al FC O?elul.</p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Giuseppe
Prestia</strong>: <em>�Am fost de acord cu agentul meu s? merg � Rom�ia ?i s? �cerc
aceast? nou? experien?? � str?in?tate. Pot s? cresc aici, m? confrunt cu diver?i juc?tori, sunt
fericit cu alegerea f?cut?. Nu se pune accentul pe tactic? a?a de mult ca � Italia, dar exist? o
concuren?? foarte mare �tre echipe, o foame de fotbal care dureaz? toate cele 90 de minute.
Campionatul este asem?n?tor cu Serie B, sunt juc?tori de calitate, cum ar fi Mutu, dar ?i mul?i
al?ii care vin din alte ??ri. � cuno?team pe Goicoechea, este un portar bun, ar putea juca la
orice echip? din Italia. Din p?cate, nu a avut o parte a sezonului foarte bun? la Roma, dar este
un portar care �i d? �credere. Am venit la O?elul s? joc, nu neg c? mi-ar pl?cea s? r?m� aici,
voi discuta � mai cu agentul meu ?i vom vedea.�</em></p>
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