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حسام السيد

ينتظر امل���درب ال��س��وري حسام 
السيد، خوض مهمة صعبة مع ناديه 
الكويت في املوسم اجلديد، خاصة 
وأن األبيض جنح في بسط سيطرته 
على األلقاب، بواقع 7 بطوالت من 

أصل 8 في آخر موسمني.
وي��درك السيد أن ن��ادي الكويت 
يقف حالًيا على القمة، األم��ر الذي 
يستدعي بذل أقصى جهد للوقوف 
بثبات في الصدارة وترسيخ األقدام.

ويستعد الكويت خلوض منافسة 
حامية مع أندية القادسية الغرمي 
التقليدي، والعربي املعدل بصفقات 
من العيار الثقيل، إلى جانب الساملية 

وكاظمة والنصر.
كما سيكون الكويت، على موعد 
مع املشاركات اخلارجية، بداية من 
البطولة العربية وملحق أبطال آسيا 

املؤهل لدوري املجموعات.
واملتابع لنهج السيد التدريبي مع 
العربي في املوسم املاضي، يدرك أنه 

مييل إلى احلذر الدفاعي، خاصة في 
املباريات القوية لألخضر، لدرجة 
أنه يعتمد في بعض املباريات على 
الالعب »الليبرو«، ليكون بجوار 
ق��ل��ب��ي ال���دف���اع، أم����اًل ف��ي حتصني 

شباكه.
وف��ي امل��ب��اري��ات املتكافئة، كان 
العربي يظهر مبهاجمني مع وجود 
دع��م م��ن ال��وس��ط واألط����راف، وهو 
م��ا آت��ى بثماره ف��ي نهاية املوسم، 
وتواجد األخضر في املركز اخلامس، 
وهو ما يعتبر مقبواًل بسبب االعتماد 
وقتها على الالعبني احملليني، وسط 

حرمان من إبرام تعاقدات.
نهج جديد

يتطلع امل��درب حسام السيد إلى 
زيادة الفاعلية الهجومية، فاألبيض 
ورغ��م متيزه بصفته أفضل هجوم 
ف��ي امل��وس��م امل��اض��ي، يعاني على 
مستوى اللعب اجلماعي في اخلط 

األمامي، وهو ما عزز الدور الفردي 
جلمعة سعيد وفيصل زاي���د، إلى 
جانب تسديدات حمزة حلمر املتقنة 

من خارج منطقة اجلزاء.
وعلى صعيد اخل��ط اخللفي، ال 
يزال دفاع األبيض محل نقد، عطًفا 
على تلقى شباك احلارسني مصعب 
الكندري وحميد ال��ق��الف، أه��داف��ا، 
كادت أن تكلف األبيض، احلرمان من 

بطولة الدوري.
أوراق جديدة

دخ��ل ف��ي حسابات الكويت هذا 
املوسم، السوري عمر ميداني، وهو 
إضافة كبيرة للخط اخللفي، وعلى 
مستوى اخلط األمامي، مت التعاقد 

مع املهاجم الكولومبي كالديرون.
ويبحث األبيض الذي أبقى فقط 
على خدمات اإليفواري جمعة سعيد، 
ع��ن صفقتني م��ن ال��ع��ي��ار الثقيل، 

لتدعيم الوسط والهجوم.
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مرتضى منصور: عواد
اقترب من الزمالك..

 و5 صفقات في الطريق
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك املصري، أنه على 
اتصال دائم مع إبراهيم عثمان رئيس النادي اإلسماعيلي، حلسم 

صفقة انضمام حارس الدراويش محمد عواد، للقلعة البيضاء.
وق��ال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، إنه يعاتب بعض 
املواقع اإللكترونية في اإلسماعيلية بسبب الهجوم على الزمالك، 
مؤكًدا أن هناك العديد من الالعبني باإلسماعيلي انتقلوا إلى األهلي 

دون قلق، لكن عندما ينتقل العب إلى الزمالك حتدث أزمات.
وأضاف »صفقة عواد اقتربت، هناك بعض املفاوضات املادية، 
وسيدخل العبون من الزمالك في الصفقة باملبادلة مع اإلسماعيلي، 

وبنسبة 80 في املئة، سيكون عواد في الزمالك«.
 وأكد رئيس الزمالك، أن أحمد رفعت سينتقل بشكل نهائي إلى 
االحتاد وإسالم جمال وسيسيه سيستمرون على سبيل اإلعارة، 
بينما سينتقل مصطفى محمد إلى سموحة، بناء على طلبه ملدة 
موسم معاًرا.  وأوض��ح أنه لن يعلن عن أي صفقة إال بعد يوم 
28 يوليو اجل��اري، عقب انتهاء مباريات الزمالك في ال��دوري، 
وه��ي صفقات على أعلى مستوى، مضيًفا »سنضم حوالي 5 
العبني بينهم ثنائي أجنبي«.  واختتم تصريحاته، بأن اجلمعية 
العمومية لنادي الزمالك مت تأجيلها إلى اخلميس واجلمعة من 

األسبوع األول لشهر سبتمبر املقبل.

األجندة الدولية تعجل 
باختيار مدرب مصر اجلديد

ستتولى اللجنة املؤقته التي سيشكلها وزير الرياضة ملساعدة 
ث��روت سويلم في إدارة االحت��اد املصري، مهمة اختيار املدرب 
اجلديد للفراعنة، عقب إقالة خافيير أجيري بعد اخلروج من ربع 

نهائي بطولة األمم األفريقية.
ويعاني احتاد الكرة من أزمة حقيقية بسبب عدم وجود مجلس 
إدارة الختيار املدرب اجلديد، عقب استقالة مجلس هاني أبو ريدة 

بأكمله.
ويرتبط املنتخب املصري مبباريات في األجندة الدولية للفيفا، 
استعداًدا خلوضه تصفيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، 

وتصفيات كأس العالم 2022.
ومن املقرر أن يلعب املنتخب املصري وديتني في الفترة من 2 
حتى 10 سبتمبر املقبل، ثم هناك فترة توقف ثانية من 7 حتى 
15 أكتوبر والثالثة من 11 حتى 19 نوفمبر  املقبلني، ما يعنى أن 

احتاد الكرة مطالب بحسم ملف املدرب خالل األيام املقبلة.

السويكت رئيسا للنصر بأغلبية كاسحة
اكتسح الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، 
انتخابات رئاسة نادي النصر، بعد فوزه مبقعد 
الرئاسة لوالية متتد 4 سنوات مقبلة بنسبة 
%99،8 من األص��وات. وحصد السويكت 5463 
ص��وت��ا ل���ه، م��ن م��ج��م��وع 5473 ص��وًت��ا، خ��الل 
انتخابات اجلمعية العمومية لنادي النصر التي 
عقدت مساء اليوم السبت، في قاعة األمير سلطان 

بن سلمان، مبقر النادي بالرياض.
واكتمل النصابها القانون للجمعية العمومية، 
بينما تقسمت األصوات العشرة املتبقية املرشحان 
نصر النصر )7 أص���وات( وص��ال��ح األط���رم )3 

أصوات(.
وت��ن��اف��س ف��ي االن��ت��خ��اب��ات 3 ق��وائ��م لثالثة 

م��رش��ح��ني، ه��م: ال��دك��ت��ور ص��ف��وان السويكت، 
واحمل��ام��ي صالح األط���رم، ورج��ل األع��م��ال نصر 

النصر.
 ترجيح املجموعة الذهبية

االن��ت��خ��اب��ات ش��ه��دت ت��رج��ي��ًح��ا ك��ب��ي��ًرا لكفة 
السويكت، عبر املجموعة الذهبية اخلاصة التي 
ضمت كاًل من: عبدالرحمن احلالفي، فهد املشيقح، 
سعد آل مغني، وفهد العجالن وعبد العزيز بغلف، 
وحضر تركي الدهام املرشح السابق وكياًل عن 

العضوين يوسف القفاري وفهد العجالن.
كما حظي السويكت بترشيح الغالبية العظمى 
من األعضاء احلاضرين، فضاًل عن بعض أعضاء 

قائمتي الدكتور إبراهيم العثمان واحملامي تركي 
الدهام املنسحبتني من سباق التنافس.

آل سويلم ميتنع
وت��واص��اًل مع مواقفه املعلنة سابًقا، ورغم 
امتالكه 5 آالف صوت كانت سترجح بشكل كبير 
كفة أي م��رش��ح، امتنع رئيس ال��ن��ادي السابق 
سعود آل سويلم، ومجلس إدارته عن التصويت 

ألي من املرشحني الثالثة.
وت��ض��م قائمة ال��دك��ت��ور ص��ف��وان السويكت 
لرئاسة نادي النصر، بشكل مبدأي 5 أسماء هم: 
  املهندس سهيل القاسم، ناصر اجلميد، سلمان 

احلالفي، فهد الطيار، عبدالرحمن  الشهري . 

صالبة الدفاع سالح
حسام السيد في الكويت

صفوان بن سليمان السويكت
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