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קני סייף עובר לגנט אך הליך הבוררות ממשיך
השחקן יקבל שחרור ,אבל טוברוק דרשה במקביל כי מיליון ש"ח יופקדו בפיקדון
3,136

רועי זריהן 14:14 - 04.08.14

"שיוכיחו לי שלא חייבים
רכש .לא מכיר את עטר"

מי מתעסק ,זה מיקו :איך
הגיבו המאמנים בארץ?

אוסטוינד" :עטר אמר לנו
לשחק התקפי בכל מצב"

לא יפתח את העונה :יוסי
בניון ייעדר כ 4-שבועות

הסאגה סביב קני סייף קיבלה היום )שני( תפנית חיובית .במהלך הבוררות ,נקבע כי השחקן יוכל להצטרף לגנט הבלגית
תמורת הפקדת סכום של מיליון ש"ח בנאמנות ,עד להחלטה הסופית של הבוררות .למעשה ,ברגע שהסכום יועבר ,נס
טוברוק תשחרר אותו לקבוצתו הבלגית אבל ההליך המשפטי ימשיך.
כזכור ,טוברוק מחזיקה  75אחוזים מהכרטיס של השחקן ,ולטענתה היא החזיקה בהצעות גבוהות יותר ממיליון ש"ח
עבורו אבל סייף החליט לעבור לגנט .לכן ,היא תובעת ממנו את ההפרש בין ההצעות שקיבלה לסכום שגנט מוכנה
לשלם.
"אני מאוד שמח ומרגיש טוב'' ,אמר קני סייף'' ,אני מקווה שאנחנו יוצאים לדרך חדשה שיהיו בשורות טובות ,יש עוד
כמה דברים שצריך לסגור אבל מה שחשוב ,שאני אחזור להתעסק בכדורגל".
צפו בראיון המיוחד עם סייף" :חולם שאבא שלי יראה אותי באירופה"

"בעזרת הבורר הגענו למתווה שיסדר את השחרור באופן מיידי ,כך שקני יעבור לגנט'' ,אמר עו"ד רועי רוזן שמייצג את
השחקן'' .התביעה הכספית של טוברוק תמשיך להתנהל אבל זה לא ימנע את המעבר ואנחנו אולי נשים כסף בפיקדון
והוא יתעסק בדברים שהוא אוהב ויודע לעשות .היתה איזשהו הצעה מגנט ,כולם ידעו את זה לפני ובעזרת הבורר,
הוחלט כי טובת השחקן עומדת לפני הכל .בשלב הנוכחי הוא עובר לבלגיה".
זאב ליאונד ,עו"ד שמייצג את נס טוברוק ,הגיב גם כן" :הבורר הציע שתמורת מיליון ש"ח שיופקדו  -הוא יקבל את
השחרור שלו .שאר הדברים יתבהרו בבוררות כשהתנאי הראשון כאמור הוא שיופקד מיליון ש"ח תמורת השחרור".
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מרחבי הרשת

בהילוך ראשון 55:89 :קל
למכבי על בון בבכורה של
גיא גודס

גלו מה מעלה את ספורטאז' רשמית :חובוטיה שוחרר
מעל כולם
מהפועל פתח תקווה
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