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الكرة اللبنانية

«البلدوزر» لم يوقّع والعقود الرسمية «سالح» الصفاء
غادر املهاجم املصري عمرو زكي
من دون توقيع عقد مع نادي العهد،
لكن بعد اتمام اتفاق مبدئي يجب أن
ّ
يتحول الى رسمي األسبوع املقبل في حال
اقتناع جميع األطراف العهداوية به،
فيما يبدو نادي الصفاء مطمئنًا الى حقه
في قضية الالعبني الثالثة وانتقالهم الى
نفط ميسان العراقي
عبد القادر سعد
لم تكن الساعات ال��ـ  72التي قضاها
امل����ه����اج����م امل�����ص�����ري ع����م����رو زك������ي ف��ي
بيروت كافية كي يتم االتفاق النهائي
م��ع ادارة ن���ادي ّالعهد .ف��ـ«ال��ب��ل��دوزر»
امل���ص���ري ل���م ي���وق���ع ع���ق���دًا رس��م��ي��ًا مع
العهد ،وت��م االكتفاء ب��ق��راءة الفاتحة
ع����ل����ى ن����ي����ة ال����ت����وف����ي����ق ب����ع����د االت����ف����اق
امل��ب ّ��دئ��ي ب�ي�ن ال���ط���رف�ي�ن .ه����ذا االت���ف���اق
ت��ع��ث��ر أول م��ن أم���س ح�ين ط��ل��ب زك��ي
ُّ
م��ب��ل��غ��ًا أك���ب���ر م���ن ال�����ذي ات��ف��ق
ع��ل��ي��ه ،وح���ض���ر ع��ل��ى أس��اس��ه
الى بيروت .وهذا ما أدى الى
إل���غ���اء ال��ف��ح��ص ال��ط��ب��ي ال���ذي
كان مقررًا أن يحصل على يد
الدكتور ألفرد خوري .لكن تم
حلحلة األم����ور الح��ق��ًا ليتفق
ال���ط���رف���ان دون ال����ق����درة ع��ل��ى
توقيع العقد رسميًا بانتظار
ح��ص��ول زك����ي ع��ل��ى  %30من
قيمة العقد التي تناهز 150
ألف دوالر من دون املصاريف
األخ������رى .وش����اع ك ّ��ل�ام ع���ن أن
ال���ص���ف���ق���ة س���ت���ت���ع���ث���ر ن��ت��ي��ج��ة
م���ط���ال���ب زك������ي وم���ن���ه���ا س��ك��ن
خ�����اص وس����ي����ارة ال�����ى ج��ان��ب
ع������دم م���واف���ق���ت���ه ع���ل���ى رك�����وب
ال��ب��ومل��ان امل��خ��ص��ص لالعبني
يواجه معسكر فريق
قبل املباراة وبعدها.
النبي شيت في مصر
ف������ي ش������ق ال�����س�����ك�����ن ،ك��������ان م��ن
الطبيعي أن يطلب زك��ي هذا،
خطر اإللغاء إن لم
ل���ك���ون���ه الع����ب����ًا م���ح���ت���رف���ًا وم���ن
تتوافر تأشيرات
نوعية مختلفة عن املحترفني
الدخول لالعبني ،التي
ال���ذي���ن ي��ح��ض��رون ال����ى ل��ب��ن��ان
تأخرت نتيجة عدم
وي��رض��ون بالسكن ف��ي أماكن
وصول املوافقة
غير الئقة .أما زكي فله وضع
من
األمنية .وكان
خ������اص ي���ج���ب م�����راع�����ات�����ه .ام���ا
يبدأ
املفترض أن
ف���ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ع��دم ال��ت��زام��ه
املعسكر مطلع األسبوع ال������ق������وان���ي��ن ،وم����ن����ه����ا ع��م��ل��ي��ة
ال�����ح�����ض�����ور ال��������ى امل�����ب�����اري�����ات،
الحالي بقيادة املدرب
ف��ت��ب�ّي�نّ أن ه����ذا غ��ي��ر ص��ح��ي��ح،
موسى حجيج ،لكن
املشكلة القائمة ّ
أجلته ذل������ك أن زك������ي أع����ل����ن ال���ت���زام���ه
قوانني النادي ،ومنها طريقة
الى األسبوع املقبل،
الحضور.
هذا في حال وصول
وم����ن امل���ف���ت���رض أن تستكمل
االثنني،
التأشيرات عصر
ال��ص��ف��ق��ة ب���ع���د ع������ودة رئ��ي��س
َ
املعسكر.
وإال ُيلغ
ال�����ن�����ادي ت��م��ي��م س���ل���ي���م���ان م��ن
السفر ي��وم ال��ث�لاث��اء ،على أن
ي��ت��م ت���أم�ي�ن األم�������وال ل��ت��وق��ي��ع
العقد الخميس املقبل.
ف��ي ال��ص��ف��اء ،ي���دور ح��دي��ث ع��ن ثالثي
الفريق خضر سالمي وشقيقه حمزة
وامل��داف��ع علي ال��س��ع��دي ،حيث ينوي
ال���ث�ل�اث���ة االح�����ت�����راف م����ع ف����ري����ق ن��ف��ط
ميسان العراقي.
ل����ك����ن ح����س����اب����ات «ح����ق����ل����ة» ال���ث�ل�اث���ي
الصفاوي ق��د ال تتطابق م��ع «بيدر»
الجانب القانوني من املسألة .ذلك أن
ال�لاع��ب�ين ال��ث�لاث��ة م��رت��ب��ط��ون بعقود
احترافية مع نادي الصفاء وموثقون
في اتحاد اللعبة ،وبالتالي لم يمكن
أن يدفعوا ال��ن��ادي ال��ى «ال��ش��رب» من
ال��ك��أس ال��ت��ي ّ
تجرعتها أن��دي��ة أخ��رى
كالنجمة على سبيل املثال حني غادر
العبون من دون حفظ حقوق النادي
املادية.
وخ����ض����ر س��ل�ام����ي ت����ح����دي����دًا ك������ان ق��د
ان��ت��ق��ل ال����ى ال��ف��ري��ق ال���ع���راق���ي امل��وس��م
امل��ق��ب��ل بعقد اع����ارة م��ن ال��ص��ف��اء ،ول��م
يحصل حينها ال��ن��دي ع��ل��ى أي ب��دل

تأجيل
معسكر
النبي شيت

ال يستطيع حمزة سالمي وشقيقه خضر وزميلهما علي السعدي االنتقال دون موافقة الصفاء (أرشيف)

الرياضة األولمبية
العبو الصفاء
مرتبطون بعقود
احتراف مع ادارة ناديهم
ال يمكن تخطيها

م��ادي دعمًا لسالمي ،ث��م انتهت مدة
العقد وعاد العبًا في الفريق اللبناني
وشهادته الدولية عادت الى النادي،
وبالتالي ال يمكن أن يجدد عقده مع
ال��ف��ري��ق ال��ع��راق��ي م��ا ل��م يحصل على
م��واف��ق��ة ن��ادي��ه .وه���ذا األم���ر ينسحب
على شقيقه حمزة وعلي السعدي.
أضف الى ذلك التواصل املستمر بني
ادارة الصفاء وادارة الفريق العراقي،
ّ
حيث ت��ؤك��د األخ��ي��رة متانة عالقتها
ب��ال��ن��ادي اللبناني وليس ف��ي ال��وارد
ال���دخ���ول ف���ي أي خ��ل�اف م���ع ال��ص��ف��اء
لصالح أي العب.

• المبارزة •

الفائزات على منصة التتويج

لبنان يشارك بأربع ألعاب في «أولمبياد الشباب»
ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة االومل��ب��ي��ة اللبنانية
م��ؤت��م��رًا صحافيًا أم���س أع��ل��ن��ت في
خ�لال��ه البعثة اللبنانية ال���ى دورة
االل��ع��اب االومل��ب��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة للشباب
ال��ت��ي تستضيفها م��دي��ن��ة نانجنغ
ال��ص��ي��ن��ي��ة خ�ل�ال ال��ف��ت��رة م���ن  16آب
 2014ولغاية  24منه.
ورأى رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة ج�����ان ه��م��ام
ان���ه ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل الصعوبات
االمنية واالقتصادية «كان اصرارنا
في اللجنة االوملبية اللبنانية ان ال
ي��غ��ي��ب ل��ب��ن��ان ع���ن ه���ذا االس��ت��ح��ق��اق
وان يبقى العلم اللبناني مرفرفًا بني
اع�لام دول العالم .وإذ دعا ملشاركة
لبنانية مثالية في استحقاق مهم
ب����ه����دف ت��ح��ق��ي��ق اف����ض����ل ال���ن���ت���ائ���ج،
اش����ار ال���ى االن���ج���از ال��ل��ب��ن��ان��ي ال���ذي
ت����ح����ق����ق ف������ي ال��������������دورة االول������������ى ف��ي
سنغافورة ع��ام  2010عندما اح��رز
الع��ب التايكواندو ميشال سماحة
امليدالية البرونزية ،وامل ان يتكرر

ه��ذا االن��ج��از ،م��ش��ددًا على ض��رورة
االن��ض��ب��اط��ي��ة وت���ق���دي���م ص�����ورة عن
اخالقياتنا».
وأش��������ار ال�����ى ان ال���ل���ج���ن���ة االومل���ب���ي���ة
تسعى دائمًا لتحقيق انجازات وفق
ال��ط��م��وح��ات واإلم����ك����ان����ات ،متمنيًا
التوفيق ألفراد البعثة.
م�����ن ج����ان����ب����ه ،ك����ان����ت ك���ل���م���ة ل��ن��ائ��ب
ال��رئ��ي��س ط��ون��ي خ���وري ش���دد فيها
على ض��رورة ان يلتزم اف��راد البعثة
ال��ق��واع��د ال��ن��ظ��ام��ي��ة خ�ل�ال اق��ام��ت��ه��م
بالقرية االومل��ب��ي��ة ،متمنيًا تحقيق
نتائج مشرفة ،موضحًا أن أوملبياد
الشباب ه��و مثل االل��ع��اب االوملبية
ال���ع���ادي���ة ي��ك��ت��س��ب ج���دي���ة وي��ح��ظ��ى
باالهتمام واملتابعة.
وتوجه االم�ين العام للجنة العميد
املتقاعد حسان رستم بكلمة شدد
فيها على اهمية التقيد بالقواعد
واالن����ظ����م����ة ال����ت����ي ي���ف���رض���ه���ا ن���ظ���ام
البعثات الرياضية ،مؤكدًا متابعة

االم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل���ك���ل م����ا ت��ح��ت��اج��ه
البعثة اثناء الدورة.
وختم عضو اللجنة رئيس البعثة
اي���ل���ي س����ع����ادة ب��ك��ل��م��ة ت���وج���ه ف��ي��ه��ا
ب���ال���ش���ك���ر وال����ت����ق����دي����ر ال������ى ال��ل��ج��ن��ة
ً
واعضاء
االوملبية اللبنانية رئيسًا
ع��ل��ى ثقتهم بشخصه وم���ا ق��دم��وه
م��ن اج���ل تسهيل امل��ش��ارك��ة ف��ي ه��ذا
االستحقاق .وبعدما نوه بمستوى
الالعبات والالعبني ضمن البعثة،
اش���������ار ال�������ى ان�����ج�����ازات�����ه�����م امل���ح���ل���ي���ة
وال��خ��ارج��ي��ة واذاع أس��م��اء ه��م على
النحو اآلتي:
 رئيس البعثة :ايلي سعادة ،ألعابالقوى - :ايلي سعادة (اداريًا) ،سارة
ج���و ق���رط���ب���اوي (الع����ب����ة) ،امل����ب����ارزة:
ج���ي���ن���و دام�������ي (م�������درب�������ًا) ،ان���ط���ون���ي
ش��وي��ري (الع��ب��ًا) ،السباحة :ج��ورج
يزبك (م��درب��ًا) ،كريستيل الدويهي
(الع���ب���ة) ،ال��ت��اي��ك��وان��دو :رال���ف ح��رب
(مدربًا) ،ايريك ملكي (العبًا).

ناي سالمه بطلة لبنان في المبارزة
أح�����رزت ن����اي س�ل�ام���ه ،الع��ب��ة ن���ادي
امل����ون ال س����ال ،ل��ق��ب ب��ط��ول��ة ل��ب��ن��ان
ف���ي س��ل�اح ال��ش��ي��ش ل�ل�إن���اث – فئة
م��وال��ي��د ع���ام  2001وم���ا ف���وق ،التي
ّ
نظمها االتحاد اللبناني للمبارزة
ع��ل��ى م�ل�اع���ب ن�����ادي امل�����ون ال س��ال
الرياضي – عني سعاده.
وج������اء اح�������راز س�ل�ام���ه ال���ل���ق���ب ب��ع��د
ت���غ���ل���ب���ه���ا ف�����ي امل�������ب�������اراة ال���ن���ه���ائ���ي���ة

ع��ل��ى زم��ي��ل��ت��ه��ا ف���ي ال���ن���ادي ن��ف��س��ه،
وح��ام��ل��ة لقب ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت ،م��اري
ّ
ج��و أب��و ج���وده ،إث��ر م��ب��اراة تميزت
ب���ال���ح���م���اس���ة ال���ع���ال���ي���ة ،وامل���س���ت���وى
ال��ف��ن��ي امل��ت��م ّ��ي��ز ،وحسمتها سالمه
بنتيجة  10ملسات مقابل .8
ّ
وق������د ح����ل����ت ك����ل م����ن ل���ي���ا خ��ي��رال��ل��ه
وهيلينا خليل في املرتبة الثالثة،
وه����م����ا أي����ض����ًا م�����ن الع�����ب�����ات ن�����ادي

امل���ون ال س���ال ،ال���ذي اك���دت العباته
سيطرتهن على هذه الفئة العمرية،
ك����م����ا وع����ل����ى غ����ي����ره����ا م�����ن ال���ف���ئ���ات
الناشئة خصوصًا.
ق�����اد امل����ب����اري����ات ال���ح���ك���ام رائ�������د ب��و
كروم ،زياد جلبوط ،وعماد نحاس.
ّ
وف��ي ال��خ��ت��ام وزع رئ��ي��س وأع��ض��اء
االت���ح���اد ال��ك��أس وامل��ي��دال��ي��ات على
الفائزات.

