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Przed nami kolejny dzień sesji transferowej...
21:10 - Temat, który był wałkowany od co najmniej dwóch tygodni i który był
ogłaszany przez część mediów w środku poprzedniego tygodnia urbi et orbi jako z
pozytywnym zakończeniem, jest bliski negatywnego finału. Portal laroma24.it
podaje, że Milik nie rozwiązał swoich problemów z Napoli. Dodatkowo Juventus
ściąga Moratę i Dzeko jest bliski pozostania w Romie, a przynajmniej nie wyląduje w
Turynie. Także tuttomercatoweb.com donosi, że Polak jest coraz dalej od Romy. Na
temat Milika informacje zasięgało kilka klubów z Premier League, a Napoli musi go
sprzedać przed końcem mercato, aby nie stracić za rok za darmo,
18:30 - O 17:30 miało się odbyć decydujące spotkanie między agentem Milika,
Pantakiem, negocjatorem transferowym De Vecchim a kierownictwem Napoli.
Juventus czeka na wieści z tego meetingu i nie odpuszcza Dzeko, a w międzyczasie
zablokował Moratę,
18:27 - Santiago Arias to nazwisko łączone już w tym mercato z Romą.
Zainteresowanie Giallorossich 28-letnim prawym obrońcą Atletico potwierdza
tamtejszy dyrektor sportowy (nota bene również łączony kiedyś z Romą), Adrea
Berta. W wywiadzie dla kicker.de mówi: "Na temat Ariasa rozmawiamy z Romą,
Evertonem, PSG, ale nie z Bayerem Leverkusen. Możliwe jest wypożyczenie z
przymusem wykupu po 10 występach",
18:23 - W ostatnich godzinach z Romą łączony był Massimiliano Allegri, w związku
ze słabnącą pozycją Fonseci i jak donosi calciomercato.it, z byłym trenerem
Juventusu do Rzymu mógłby zawitać Mandzukic, który jest bez klubu i który
zadowoliłby się kontraktem za 3-3,5 mln euro,
18:22 - Jak podają Gianluca Di Marzio i Eleonora Trotta, Morata jest o krok od
trasferu do Juventusu na roczne wypożyczenie za 9 mln euro z prawem do wykupu i
do przedłużenia wypożyczenia o kolejny rok. Tym samym od Turynu oddala się Edin
Dzeko. Bianconeri zdenerwowali się na impas między Romą i Napoli i zmienili cel
na swojego byłego atakującego,
15:10 - Także Gianluca Di Marzio podaje, że Juventus przenosi uwagę na Moratę,
licząc na szybkie zamknięcie negocjacji. Tym samym Dzeko jest bliżej pozostania w
Romie, a Milik oddala się coraz bardziej od ekipy Giallorossich,
14:45 - Problemy Manchesteru United, gdzie jedynym jakościowym środkowym
obrońcą wydaje się być Maguire, mogą spowodować, że do kadry będzie
przyłączony Smalling. Na razie, podaje The Atletic, celem jest sprzedaż defensora,
ale jeśli nikt z zainteresowanych nie zapłaci żądanych 20 mln euro, obrońca może
zostać przywrócony do kadry, po tym jak w tej chwili trenuje cały czas
indywidualnie,
14:44 - Według Angelo Mangiante Juventus kieruje się zdecydowanie po Moratę i
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jeśli uda się dogadać z Atletico, w Romie może pozostać zniechęcony Dzeko,
14:36 - Jak podaje Daniele Longo, panuje pesymizm jeśli chodzi o transfer Milika do
Romy. Z kolei Juventus kieruje się powoli na Giroud i Moratę, zniecierpliwiony
czekaniem na Dzeko,
12:30 - Zdaniem Il Messaggero, Fonseca żąda powrotu Smallinga, z kolei w ataku
chce mieć na ławce z powrotem Kalinica. Dlatego też Chorwat odrzuca ciągle
wpływające oferty, czekając na Romę,

10:05 - Według Il Tempo nowi właściciele Romy reagują w pierwszej osobie. Dan
Friedkin zażądał zniżki z bonusów ustalonych przy transferze Milika, w przypadku
gdyby w przyszłości Polak doznał kolejnego urazu. Same testy medyczne Milika w
Szwajcarii przeszły idealnie i nie wykazano żadnych problemów. Wczoraj doszło też
do kolejnych rozmów agentów gracza z dyrektorem sportowym Napoli, Giuntolim,
ale nie osiągnięte porozumienia. Dziennik podaje też, że Roma złożyła ofertę za
Marcao z Galatasaray, który jest opcją B dla Smallinga, ale dwie propozycje zostały
odrzucone, w tym ostatnia na 13 mln euro. Turcy żądają co najmniej 2 mln więcej.
Mimo tego priorytetem na środek obrony pozostaje Anglik,
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