Tak będzie w mercato
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(Corriere dello Sport - A.Ghiacci) - Agenci piłkarzy, obserwatorzy, wszyscy
już tu są. Walter Sabatini jest gotowy do pracy. Dołączy do swoich
współpracowników, ludzi, z którymi pracuje od pewnego czasu. Ponieważ
okres, w którym buduje się drużynę na przyszły sezon to właśnie ten
między marcem i kwietniem. Dyrektor Sportowy Romy nie daje wskazówek
na temat podróżowania po Ameryce Południowej, jednak plan jest całkiem
jasny.
ARGENTYNA - Na rynku, który zna bardzo dobrze, tym samym, skąd pozyskał
Lamelę pokonując konkurencję z najlepszych klubów na świecie, Sabatini poszuka
kolejnych młodych. Trzech z nich zostało już wyodrębnionych. Właśnie z River mogą
zostać ściągnięci Ezequiel Cirigliano, 20 lat, pomocnik, uznawany za następcę
Mascherano i German Pezzella, także dwudziestolatek, środkowy obrońca już w
kręgu reprezentacji. Trzecim produktem szkółki klubu z Buenos Aires, który podoba
się Romie jest bardzo młody Luca Oscampos, 17 lat, boczny lewy napastnik. Z
zespołem "Milinarios" wciąż aktualna jest operacja transferowa Lameli i z
prezydentem Danielem Passarellą relacje są nadal żywe. Na koniec jest Carlos
Luque, także lewonożny skrzydłowy z Colon Santa Fe, gdzie sekretarzem
technicznym jest były gracz Giallorossich, Gabriel Batistuta.
BRAZYLIA - Drugim etapem podróży Sabatiniego będzie Brazylia. Tu również
kontakty sięgają pewnego czasu. Zwłaszcza jeśli chodzi o dwóch środkowych
pomocników, którzy nigdy nie zostali odrzuceni: Casemiro, 20 lat z Sao Paolo i
Paulinho, 23 lata z Corinthians. Roma ma w zamiarach przystąpienie do kolejnego
odnowienia kadry. Również dlatego, że w zależności od wymagań i dostępności, w
notesie znajduje się wiele nazwisk. Wśród nich są Claudinei Cardoso Felix da Silva,
znany jako Nei, 26-latek, prawoskrzydłowy z Internacionalu Porto Alegre i Mario
Fernandes, 21 lat, obrońca z Gremio.
WŁOCHY - W międzyczasie Sabatini kontynuuje ruch na rynku krajowym. Wczoraj
był w Mediolanie, aby rozpocząć kontakty z różnymi ludźmi od mercato. "To
transferowa fantastyka - odpowiedział na pytanie odnośnie hipotez na temat
wymiany z Palermo środkowych Kjaera i Silvestre - zespół Rosanero dokonał
świetnego zakupu w przypadku Silvestre, jednak obecnie myślenie o czymś takim
jest przedwczesne, ale również wysoce mało prawdopodobne. Kjaer musi utorować
sobie drogę u nas, zobaczymy jak się to skończy". Zakończy się prawdopodobnie na
kolejnym roku wypożyczenia. Tak jak zostanie w Romie Fernando Gago: niebawem
powinno zostać osiągnięte porozumienie z Realem odnośnie wykupu za około 6 mln
euro, jak ustalono.

Autor: abruzzi

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

