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Pieniądze to nie Wsą|stko
260 miliardów dolarów _ takim majątkiem miał dysponować nowy właściciel

Newcastle United. Miał, ponieważ do przejęcia ostatecznie nie dojdzie'

CRZESOBZ OANBAEIK

iedy hlka miesięcy temu gruchnęła wiado-

mość, że szejk Mohammad Bin Salmarr za-

mierza wykupić ak{e Newcastle United, ki-
bice klubu dostrzegli śrviatełko w funelu i nadzieję

na lepsze jutro. Po wielu chudych laach Sroki mogĘ
wrócić na należne im miejsce w hierarchii wyspiarskie-

go futbolu, a wszystko dzięki kapiałowi Saudyjskiego

Funduszu InwesĘqjnego . Dziś ji wiemy, źe na St.

James Puk nie zobac ząeni flsntz z pieniędzy, kóre mia-

ły pr."ywtócić klubowi utracony blask

IUIE TAK SZYBKO
od momentu pojawienia się oficjalnych infor-

macji na temat roŻpoczęcia procedury przejęcla
Newcastle, wydawało się, źe sprawa ruszy z kop1ta
i najpóźniej w lipcu doczekamy się finalizacji trans-

akcji. Nastawienie obu Stron było poŻytywne' ale
jak się okazało, nie wszystko w tej sprawie zależało

od Mike'a fuhleya, który od lat nie ma dobrej pra-

sywśród kibiców a talże przedstawicieli szejka Bin
Salmana. Głos musiała równieź zabrać Premier Le-
ague, która od początku miała sporo wąęliwości.

Wejście Saud1jczyków do rodziny wzbtdzalo
ogromne kontrowersje. Pielwsza była zderydowanie

najwazniejsza i dotycryładzlala\ności kaju, w kón.łn
szejk Mohammad Bin Salmanjest formalnyn następ-

cą ffonu. fuabia SauĄ.jska jest bowiem od lat na ce-

lowniku międ4marodowych or ganizacji, kóre oskar-

żejąjąo łamanie praw człowieka, aresztowania^ a na-

wet morderstwa politycznych przeciwników cn1 nie-
respekowłrie tak dobrze znanej w cryurtllzaĘi za-

chodnĘ rópności mężczyzn i kobiet. A chociź sam

lsią7ę mógł wydawać się osobą niezwykle s}Tnpatycz-

ną, to jednak cieniem na jego wizerunek kładĘ się
bardzo mroczne wydarzenia. Strata wizerunkowajaką
mogła więc ponieść Premier trague jako organizacja

byla ocz,yrvista , ale to przęcież niejedyny problem jaki
mógł się narodzić z mańazu z Saudyjczykami.

Drugim jest stanowisko kaarskiego potentata me-

dialnego beIN Sports, kóry jest jedryrm z f,ównych
partnerów ligi i płaci rocznie ogromne pieniądze

z^ prew^ do pokazywania jej meczów Sucja nadaje

również na terenie fuabii Saudyjskiej, gdzie ma !\ry-

łączność na Premier Irague, jednak od trzech lat mu-
si waIczyć z pirackim portalem beoutQ, który działa

zacichymprrynłłoleniemlokalnegorządu.Kaarczy-

ry apelowali i grozili' jednak ich działania nie prąmio-
sĘ źadnego skutku. Ewentualne dopuszczenie przez

władze orgłrizacji Saudyjczyków do podzialu tornr'

kóry bezczelnie kradną i sprzedają w drugim obiegu,

mogłoby bardzo powźnie rozsierdzić szefów beIN
Sports, a na to wAnglii pozwolić sobie nie mogli.

szEREG WĄTPLlUUoŚGl
opr1cz wąęliwości nafury etycznej, wladze Pre-

mier lrague musiały połoĄć na szali akźe inne argu-

menry Po ewentualn1łn przejęciu, akcje Newcastle

trafiĘby do az trzech ponfeli: Amandy Steveley (10

procent), kóra w przeszłości pośredniczyła już m.in.

przy wykupie Manchesteru City przez szejka Manso-
ura, a także prowadziła rozmowy pomiędzy Dubai In-
temational Capital i Liverpoolem; Reuben Brothers,

firmy działającej na ryłlku nieruchomości (takze 10

procent) i w końcu Saudfiskiego Funduszu InwesĘ-

q,jnego, kóry miał przejąć reszą udziałów. Tak ja

można się bfo spodziewać, n{więcej kontrowers.

wzbudziła osatrria organizacja, kórajest bezpośredni,

povńryanaz rządemfuabii SauĄ1skiej. To z kolei su

wiało pod dun/rn znfiem zapytaria, gdzie tak na

prawdę będzie się znajdował ośrodekderyzyjny klubt
'V/ Premier Iragłe zaczęli więc odwlekać deryzj

w czasie, poddając potencjalnych właścicieli drobia

zgow1łn testom. V/ery{ikowano praktycznie wszyst

ko, akjakby chciarro za wszeĘ cetę zneleźć coś, cl

z prawlego punku widzenia stanie się afgumenten

za zablokowaniem przejęcia Newcastle. Jak wynik
z informacji portalu The Athletic, punkem zaczepie

nia w Ę sprawie mofly okazać się bardzo bliskie po

lń. enia Amandy Steveley z saudfskim rządem

a chociaz ona sama zapeumiała, źe nie ma to źadneg

znaczenia, nievykluczone, że właśnie to przewĄło
by szalę na niekorzyść czekająqchw kolejce nabyrn'

ców Srok Zniecierpliwie ni pr zedłużająaJm się proce.

sem Saud1jczycy sami wycofali się z transakcji.

MIKE ZOSTAJE U STERU
Kibice Srok zostali więc bardzo szybko i boleśnit

sprowadzeni na ziemię. W jednej chwili przebieral

w piłkarzach, kórzy potencjalnie mogli trafić na St

James ParĘ by w druglej dowiedzieć się, że kolejn1

sezon prĄdzie im spędzić z obecq.'rn właścicielem

Mike fuhley, kóryjuż od dłuższego czasu wykazuje

oznaki zniechęcenia, znudzenia i zmęczenia herowa_

niem Newcastle, ma jednak - pr4nąjmniej częścio-

wo - powody do zadowolenia. Co prawda nie zaro-

bił 300 milionów funtów, kóre miał dosać zasprze-

daz klubu, ale zgodnie z umo\^ą będzie mógł zacho-

weć I7 milionów zaliczkj, kórą szejk Bin Salman

wplacil na poczet ransakcji,
Na półnory furglii rue dojdzie więc ostatecznie

do zmiany warty i rozpoczęcia nolv'ego rozdziafu.
'V/ 

Newcastle będą musieli odłoĄć swoje mocłstrvowe

plłry o podboju ligi i wysęach w Champions teague

na półkę i prawdopodobnie na dłuźszy czx. Achoqu
trwajry dzIil7 roku zwią7ek klubu z ńslrleyemjuż

wielokrotrrie miał się zakoic4,ć rozwodem' wiele

wskazuje na to, że będzie ffwał z rozsądku talze w ko-

lejnych latach. Jeśk zas chodzi o nowych piłkarskich

mecenasóww Premier lrague, to organizacja dałajasno

do zrozumienią że każda próba prąpia będzie spraw-

dzma szczegótowo, tak by na t1łn luksusoqłn produk-

cie jakim jest liga angielska nie pojawrła się żadna rpa
Dla Saudyjczykórła klrzyw przeszłości chcieli wykupić

akze Marrchester United, tojuż z kolei drugi raz' kiedy

pokazłro im drzwi . Gż, piertlądzew futbolu to jednak

niewszystko. I

Srch raeej wysoko w tym sezonie nie polec4' lch kibice są rcztzarowani fiaskiem lozmów z Saudyjaykami.


