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(Il Tempo - F.Biafora) Roma jest gotowa zamknąć transfer Manciniego i
przyspieszyć łeb w łeb z Milanem po Veretout. Giallorossi nie odpuszczają
w wyścigu po 26-latka i przyjęli do wiadomości, że w piątek Fiorentina
spotkała się z kierownictwem Rossonerich, którzy podnieśli ofertę do 18
mln euro plus bonusy, co jest wciąż niewystarczającą kwotą by zapewnić
sobie występy Francuza.
Petrachi wie, że Viola obniżyła z 25 do 22 mln euro koszt pomocnika, który pozostał
we Włoszech i nie wyjechał na tourne do USA i na początku tygodnia rozpocznie
kontakty z Prade, mając już porozumienie za ponad 3 mln euro plus bonusy z
agentem gracza, którego przyjął w obecności Fonseci, 24 czerwca. Menedżer z
Salento chce przebić Maldiniego i Massarę i nie jest wykluczone, że wyśle w
najbliższych godzinach propozycję Giallorossich 20 mln euro plus bonusy, wiedząc,
że Toskańczycy nie mają zamiaru zaakceptować wprowadzenia Karsdorpa i Defrela
tak jak odpowiedzieli już "nie" Milanowi na Biglię.
Kolejnym gorącym daniem przy stole dyrektora sportowego jest Mancini, którego
przybycie spowolniło ze względu na próby sprowadzenia Alderweirelda i woli
Atalanty do znalezienia zastępcy zanim sprzeda reprezentanta Azzurrich. Do połowy
przyszłego tygodnia Roma zaciśnie klamrę, ustalając szczegóły i liczby
prawdopodobnego wypożyczenia z przymusem wykupu i podaruje Fonsece pierwsze
wzmocnienie w obronie po sprzedażach Manolasa i Marcano. Londyńska misja
Baldiniego nie przyniosła spodziewanych efektów w sprawie ewentualnego transferu
Alderweirelda. Doradca Pallotty otrzymał proste "nie" ze strony Tottenhamu przy
żądaniu negocjowania niższej ceny środkowego obrońcy niż w klauzuli sprzedaży i
zakomunikował o tym Petrachiemu, który byłby zadowolony gdyby były dyrektor
generalny Giallorossich pozwolił mu oszczędzić kilku milionów euro w negocjacjach.
Dyrektor sportowy spotkał się w ostatnich dniach z ojcem i włoskim agentem
belgijskiego obrońcy i otrzymał otwarcie się na możliwość obejrzenia Alderweirelda
pod skrzydłami Fonseci, ale Levy, numer jeden Londyńczyków, nie cofnie się o
centymetr z 25 mln funtów ustalonych w kontrakcie i wyjaśni, że cena wzrośnie,
mimo że umowa gracza wygasa za rok, gdy zakończy się ważność klauzuli.
Poza dwoma obrońcami i wzmocnieniem środka pola, mercato Romy jest też
aktywne w ataku, formacji, w której Higuain pozostaje pierwszym celem jako
następca Dzeko, który jest bliżej Interu, który zdecydował się podnieść do 12-13
mln swoją ofertę. W ostatnich godzinach pojawiło się nazwisko Kramarica jako
alternatywy, ale agent zaprzeczył zdecydowanie możliwość oglądania go w barwach
Giallorossich, z kolei na skrzydło nowym profilem jest Danjuma, gracz Bruges,
które wycenia go na 12-14 mln euro. Było kilka wstępnych kontaktów z agentami
młodego Holendra, aby ocenić koszty operacji, ale nie wysłano żadnej propozycji.
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