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Σαλάχ - Λίβερπουλ:
«Ζητάει μισθό 600.000
ευρώ την εβδομάδα
για να ανανεώσει»

Ολυμπιακός: Επικοινώνησε με τον Μαντί
Καμαρά μετά το πραξικόπημα στην Γουινέα

Ό

πως αναφέρει σε αποκλειστικό
της η «Mirror», οι απαιτήσεις του
Μο Σαλάχ αγγίζουν τα 600.000
ευρώ την εβδομάδα για να πει το
«ναι» στην πρόταση ανανέωσης της Λίβερπουλ.
Μπορεί να μην ήταν δραστήρια στο μεταγραφικό παζάρι που πέρασε, αλλά η
Λίβερπουλ φρόντισε σε αυτό το διάστημα
να «δέσει» τις βασικές της μονάδες με ορίζοντα πενταετίας. Χέντερσον, Φαν Ντάικ,
Αλεξάντερ-Άρνολντ ως το 2025, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο ως το 2026, Άλισον ως
το 2027 και ο επόμενος στόχος των ανανεώσων ακούει στο όνομα Μο Σαλάχ.
Ωστόσο, κάτι τέτοιο μόνο εύκολο δεν θα
είναι, αφού οι απαιτήσεις του Αιγύπτιου
σταρ είναι... αστρονομικές, σύμφωνα με
όσα αναφέρει η «Mirror» σε αποκλειστικό
της δημοσίευμα.
Συγκεκριμένα, η πλευρά του 7ου all-time
σκόρερ των Reds αξιώνει συμβόλαιο με
εβδομαδιαίες απολαβές περίπου 600.000
ευρώ (580.000)! Μακράν το ακριβότερο
που θα έχει δοθεί ποτέ στα χρονικά του
κλαμπ, με τον ετήσιο μισθό να ξεπερνά τα
25 εκατομμύρια ευρώ. Κάπως έτσι, οι πιθανότητες να βρεθεί η χρυσή τομή και ο
Σαλάχ να ακολουθήσει το παράδειγμα των
συμπαικτών του μοιάζουν να λιγοστεύουν,
δύο χρόνια πριν μείνει ελεύθερος (2023).
Αν και με δεδομένη την απόσταση παίκτηκλαμπ, το πιθανότερο είναι μια μεγάλη
πώληση το καλοκαίρι του 2022.

Ο

ι Μαντί και Αγκιμπού Καμαρά
αλλά και ο Μαμαντού Κανέ βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Γουινέα μετά από πραξικοπήμα που
έγινε από τον στρατό της χώρας, με τους
ανθρώπους του Ολυμπιακού να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρώτο και
να ενημερώνονται για όλες τις τελευταίες
εξελίξεις.
Ο Ολυμπιακός έχει πλέον τρεις εκπροσώπους στην εθνική ομάδα της Γουινέας,
τους Μαντί και Αγκιμπού Καμαρά και τον
Μαμαντού Κανέ, και το γεγονός αυτό σήμανε συναγερμό στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο το βράδυ της Κυριακής, όταν έγινε γνωστή η είδηση πως οι παίκτες είναι
ουσιαστικά παγιδευμένοι στην ίδια την
πατρίδα τους.
Αιτία το πραξικόπημα που έλαβε χώρα,
με τον στρατό να συλλαμβάνει τον πρόεδρο Άλφα Κόντε και να κλείνει τα σύνορα, στέλνοντας μάλιστα το ακόλουθο
μήνυμα: Αποφασίσαμε να καταλύσουμε
την Κυβέρνηση και το ισχύον Σύνταγμα.
Αποφασίσαμε επίσης να κλείσουμε τα σύνορα, στο έδαφος και στον αέρα».
Όπως ήταν αναμενόμενο, το εντός έδρας
με το Μαρόκο, το οποίο ήταν προγραμ-
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ματισμένο για τη Δευτέρα (6/9), αναβλήθηκε εξαιτίας των εξελίξεων, όπως
ανακοίνωσε η Αφρικανική αλλά και η
Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία,
με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να
αγωνιούν για την κατάσταση των παικτών
και να επιχειρούν να επικοινωνήσουν
μαζί τους.
Κάτι που έγινε, καθώς τελεσφόρησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαντί Καμαρά, με τον πολυσύνθετο μέσο της ομάδας
του Πέδρο Μαρτίνς να διαβεβαιώνει πως
και οι τρεις παίκτες του Ολυμπιακού είναι
καλά στην υγεία τους και πως βρίσκονται
αρκετά μακριά από το Προεδρικό Μέγαρο όπου ξέσπασαν άγριες συγκρούσεις
μεταξύ των ανδρών του προέδρου και
των πραξικοπηματιών τις προηγούμενες
ώρες.
Μένει να δούμε τι θα συμβεί από εδώ και
πέρα στην Γουινέα, καθώς με τα μέχρι
τώρα ασαφή δεδομένα, παραμένει άγνωστο το πώς θα μπορέσουν να αφήσουν
την πατρίδα τους οι τρεις ποδοσφαιριστές
και να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να
ενσωματωθούν ξανά στην αποστολή του
Ολυμπιακού, ενόψει μάλιστα της έναρξης
της φετινής Super League Interwetten.

Νέο κλίμα έντασης μεταξύ UEFA και FIFA

Ν

έο κλίμα έντασης με την UEFA
δημιουργούν οι προθέσεις-προτάσεις της FIFA για την διεξαγωγή
του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάθε
δύο χρόνια, όπως επίσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου Εθνών
Αφρικής και του Copa America.
Το σχέδιο της FIFA προβλέπει λοιπόν ένα
μεγάλο διεθνές τουρνουά κάθε καλοκαίρι,
κάτι που συνεπάγεται περισσότερους φιλάθλους, περισσότερους χορηγούς και περισσότερα έσοδα για τις διεθνείς ομοσπονδίες.
Η σχετική μελέτη ανατέθηκε τον Μάιο, οι

Το σχέδιο της
FIFA προβλέπει λοιπόν ένα
μεγάλο διεθνές
τουρνουά κάθε
καλοκαίρι

επιτροπές αξιολόγησης θα συσταθούν τον
Οκτώβριο και ο στόχος είναι να τεθεί το
θέμα προς συζήτηση (και ίσως έγκριση)
στο επόμενο συνέδριο της FIFA σε λιγότερο από οκτώ μήνες.
Όλα αυτά, φυσικά, θα αφαιρούσαν χώρο
από τα εθνικά και ηπειρωτικά πρωταθλήματα, με βάρος για παράδειγμα στα έσοδα της UEFA, τα οποία εξαρτώνται πολύ
περισσότερο από το Champions League
παρά από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος της
UEFA, Αλεξάντερ Τσεφέριν, έχει ήδη

αναδειχθεί μεταξύ των βασικών πολέμιων του σχεδίου, επίσης επειδή θα ήταν
ασυμβίβαστο με το αγωνιστικό πρόγραμμα του νέου Champions League, το οποίο
θα αρχίσει από το 2024.

