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الملعبالمباراةالتوقيت

كأس خليفة بن سلمان لكرة السلة
صالة مدينة خليفةالمنامة × المحرق18.30

كأس االتحاد لكرة القدم
ملعب مدينة حمدسترة × االتحاد16.40

ملعب الرفاعقاللي × مدينة عيسى16.40

استاد األهليالحالة × الرفاع16.40

مدينة خليفةالبديع × المحرق16.40

الدورة التنشيطية لكرة اليد
صالة اتحاد اليدالدير × البحرين17.30

صالة اتحاد اليداالتفاق × األهلي19.00

القناةالمباراةالتوقيت

كأس األمم اإلفريقية

beIN SPORTS 1ساحل العاج × جمهورية الكونغو19.00

beIN SPORTS 1المغرب × توغو22.00

الدوري اإلسباني

beIN SPORTS 3الس بالماس × ديبورتيفو الكورونا22.45

الدوري األلماني

beIN SPORTS 4فرايبورغ × بايرن ميونيخ22.30

الدوري الفرنسي

beIN SPORTS 5باستيا × نيس22.45

الدوري االماراتي

أبوظبي الرياضية HD4حتا × الشارقة16.05

أبوظبي الرياضية HD3الظفرة × الوصل16.15

أبوظبي الرياضية HD3األهلي × النصر19.00

الدوري القطري

beIN SPORTSالخريطيات × الخور16.25

beIN SPORTSالسيلية × أم صالل18.35

كأس العالم لكرة اليد

beIN SPORTS 8تشيلي × السعودية16.00

beIN SPORTS 7البحرين × األرجنتين16.00

beIN SPORTS 7ألمانيا × كرواتيا19.45

beIN SPORTS 8السويد × مصر19.45

beIN SPORTS 8روسيا البيضاء × المجر22.45

beIN SPORTS 7قطر × الدنمارك22.45
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الجمعة 20 يناير

روح البحرين
] تغنى محللو ومذيعو قناة »بي إن سبورت« القطرية بما قدمه المنتخب 

الوطني األول أمام الدنمارك في نهائيات كأس العالم لكرة اليد بفرنسا.
لقد قدم المنتخب الوطني أمام عمالقة الدنمارك المتوجين قبل أشهر قليلة 

بالميدالية الذهبية في دورة األلعاب األولمبية الوجه الحقيقي له.
»منتخب  بـ  نبيل طه  القدير  الوطني  المدرب  الذي وصفه  المنتخب  هذا 
المقاتلين«، يجسد روح البحريني في الكفاح واإلبداع حتى لو كانت من دون 

مقومات أو مقدمات.
الذي  البطولي  األداء  من  بالفخر  البحريني  في  الرياضي  الشارع  شعر 
قدمه زمالء حسين الصياد ومحمد عبدالحسين، الكل يتحدث ويشيد بهذه 

الروح العالية.
وأنا قريب من لعبة كرة اليد، وهذا المنتخب على وجه الخصوص بقدر 
أنا  ما  بقدر  العالم  يبهرون  الالعبين  إخواني  أشاهد  وأنا  سعيداً  كنت  ما 

مستاء من التقصير الرسمي الذي قوبل به.
التأهل للدور الثاني لم يكن بعيداً عن أبناء البحرين لو أن اإلعداد كان 
مثاليًا ويتناسب مع حجم المشاركة والطموح الذي تولد عند كل بحريني 

متابع بعد إجراء القرعة.
الروح شيء ولكنها ليست كل شيء، يجب أن تكون مهيأ بما فيه الكفاية 
للعب 5 مباريات خالل 8 أيام أمام منتخبات أفضل منك تاريخًا وتجربة، 

وهذا لم يحدث.
اللعبة،  المنتخب، وهذه  لهذا  بااللتفات  البحرينية معنية  األولمبية  اللجنة 
هذا الجيل يمكن أن يحقق المأمول في نهائيات كأس العالم القادمة ولكنه 

قد يفشل في العبور للمونديال بهذه الطريقة.
الفترة  القرار في  أولويات صناع  المنتخب على قمة  أن يكون هذا  آمل 

القادمة، االستثمار فيه بإذن اهلل مربح للرياضة البحرينية.

آخر السطور
أهم مكاسب المنتخب الوطني في نهائيات كأس 
النجمة  لالعب  الملفت  البروز  اآلن،  لحد  العالم 
وخطف  ومبهراً  رائعًا  أداًء  يقدم  محفوظ،  كميل 
هذا  يواصل ألن  أن  أتمنى  الجميع،  من  األضواء 

المونديال قد يكون بدايته الحقيقية في اللعبة.
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بسبب االرتباط بتقديم قائمة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

الُمحرق »ُيجازف« بالتعاقد مع الهولندي نيلسون دون تجربة فنية
§الوسط - حسين الدرازي

رسمياً   المحرق  نادي  تعاقد   [
أصول  »من  الهولندي  الالعب  مع 
نيلسون  غريغوري  سورينام« 
الكروي،  األول  الفريق  لتمثيل 
عاماً   29 العمر  من  الالعب  ويبلغ 
وكذلك  األيمن  الوسط  في  ويلعب 
منتخب  تمثيل  له  وسبق  الهجوم، 
من  أكثر  قبل  عاماً   19 تحت  هولندا 

10 سنوات.
التوقيع  ــم  ــراس م ــرت  ــ وج
اإلدارة  مجلس  عضوي  بحضور 
جهاز  »رئيس  جمعة  عبدالرحمن 
الزياني،  وحسن  الــقــدم«  ــرة  ك
المحترف  الهولندي  بذلك  ليكون 
األحمر  الفريق  صفوف  في  الرابع 
الموسم  من  الباقي  فيليبينهو  بعد 
دوريــس  والكونغولي  الماضي 
الذي  ديب  أحمد  والسوري  سالمو 
ومن  أيام،   3 قبل  معه  التوقيع  تم 
المؤمل أن يكون هذا الرباعي جميعه 
البديع  أمام  اليوم  لقاء  في  متواجداً 
ملعب  على  عصراً   4:40 الساعة 

الجولة  في  الرياضية  خليفة  مدينة 
االتحاد  كأس  لمسابقة  السابعة 

البحريني لكرة القدم.
هذا  مع  المحرق  تعاقد  ويأتي 
الذاتية  سيرته  على  بناًء  الالعب 
»الفيديو«،  عبر  مشاهدته  تمت  وما 
وبالتالي  فنية،  تجربة  دون  ومن 

نظراً  »المجازفة«،  بمثابة  ذلك  يأتي 
لالرتباط بتقديم قائمة المشاركة في 
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي أمس 
)الخميس(، علماً بأن الموعد النهائي 
اإلجازة  فترة  في  أنه  بما  غداً، ولكن 

فتم تقديم القائمة أمس.
النادي  إلعــالم  تصريحه  وفي 

سعيد  إنه  نيلسون  قال  الرسمي 
نــادي  قميص  ــداء  ــارت ب للغاية 
أن  تماماً  »أعرف  مضيفاً  المحرق، 
نادي المحرق هو األكبر في البحرين 
ُينافس  ما  دائماً  وهو  القدم،  بكرة 
على تحقيق البطوالت، وأنا سأسعى 

لتقديم أفضل ما أملك لهذا الفريق«.

غريغوري لدى توقيعه لنادي المحرق رسميًا

المنامة يعلن تعاقده مع المدافع البرازيلي غوستافو لموسمين ونصف
§الوسط - المحرر الرياضي

] أعلن نادي المنامة رسمياً عن تعاقده مع 
المدافع البرازيلي لويس غوستافو فرانسيسكو 
كاميلو لمدة موسمين ونصف سيرتدي خاللها 
بالنادي،  القدم  لكرة  األول  الفريق  قميص 
المنامي  الدفاع  خط  دعامات  أحد  سيكون  إذ 
االنتقاالت  فترة  في  العبان  منه  انتقل  والذي 
ديب  أحمد  السوري  وهما  الحالية  الشتوية 
المنتقل  الزارو  والبرازيلي  للمحرق،  المتحول 
للخزينة  دخل  إذ  الماليزي،  الدوري  في  للعب 
المنامية مبلغ 100 ألف دوالر أميركي )38 ألف 
دينار بحريني تقريباً( جراء فسخ عقدي هذين 

الالعبين.
وعلى  عاماً،   25 العمر  من  غوستافو  ويبلغ 
أندية   10 من  ُيقارب  لما  لعب  أنه  إال  ذلك  رغم 
البرتغالي  الدوري  في  احترف  برازيلية وكذلك 

ومن  ما،  وبييرا  برايا  استوريل  فريقي  مع 
براغانتينو  لها  لعب  التي  البرازيلية  األندية 
مع  محطاته  وآخر  وفلومينيزي  ومادوريرا 

نادي ساو جوزيه دو ريو باردو.
هذا  يعوض  أن  تاج  خالد  المدرب  ويأمل 
الالعب غياب الراحلين عن الفريق، بالذات كون 
أجل  من  صفوفه  كافة  لتدعيم  يحتاج  المنامة 
تتمثل  والتي  المقبلة  الهامة  المرحلة  خوض 
في القسم الثاني من دوري فيفا ألندية الدرجة 
الشهر  من  الثالث  يوم  سينطلق  الذي  األولى 
األول  القسم  أنهى  المنامة  بأن  علماً  القادم، 
بالمركز الثاني وله 17 نقطة بفارق نقطة واحدة 
عن المحرق المتصدر، وكذلك سيخوض الفريق 
من  العاشر  يوم  الشباب  أمام  تاريخية  مباراة 
الشهر القادم أيضاً في نصف نهائي كأس جاللة 
للمباراة  يتأهلوا  أن  المناميون  يأمل  إذ  الملك، 

النهائية ألول مرة في تاريخهم. البرازيلي لويس غوستافو

المحرق والبديع وسترة يسعون للصدارة في ظل غياب فارس الغربية
§الوسط - المحرر الرياضي

)الجمعة( الجولة  اليوم  ] تنطلق 
االتحاد  كأس  مسابقة  من  السابعة 
»التنشيطية«  القدم  لكرة  البحريني 
المجموعة  ضمن  مباريات   4 بإقامة 
الرابعة  عند  جميعها  ستبدأ  األولى 
سيلعب  إذ  عصراً،  دقيقة  وأربعين 
حمد،  مدينة  بملعب  واالتحاد  سترة 
نادي  بملعب  عيسى  ومدينة  قاللي 
الرفاع، الحالة والرفاع باستاد النادي 
بملعب  والمحرق  البديع  األهلي، 
وسيكون  الرياضية،  خليفة  مدينة 
هذه  في  مرتاحاً  المتصدر  المالكية 
الجولة، وهو ما سيفتح المجال أمام 
وهي:  للصدارة  للوصول  فرق   3
ولذلك  والبديع،  والمحرق  سترة 
اليوم  من المؤمل أن تشهد مباريات 
إثارة كبيرة وتنافساً من هذه الفرق 

يتأهل  النهاية  في  بأنه  علماً  للفوز، 
للدور  مجموعة  كل  من  فريقان 
بطريقة  الذي سُيقام  النهائي  نصف 

»المقص«.

ــى  األول المجموعة  ويتصدر 
ثم  مباريات،   6 من   12 وله  المالكية 
 ،5 من   10 والبديع  وسترة  المحرق 
االتحاد 7 من 6، الرفاع 6 من 5، مدينة 

عيسى 5 من 6، الحالة 3 من 5 وقاللي 
نقطة من 5 مباريات.

الثانية  للمجموعة  بالنسبة  أما 
السابعة  الجولة  مباريات  فستقام 
فيها غداً )السبت( على النحو التالي: 
األهلي والنجمة بملعب مدينة خليفة، 
نادي  بملعب  واالتفاق  البحرين 
والتضامن  الشرقي  الرفاع  النجمة، 
والحد  المنامة  حمد،  مدينة  بملعب 
والبسيتين  األهلي  النادي  باستاد 

مع الشباب بملعب نادي الرفاع.
المجموعة  يتصدر  ــد  ــح وال
البحرين  نقطة،   16 برصيد  الثانية 
 19 المنامة  نقطة،   13 والبسيتين 
نقاط،   9 والنجمة  األهلي  نقاط، 
 3 الشرقي  الرفاع  نقاط،   8 الشباب 
واالتفاق  نقطتان  التضامن  نقاط، 
هذه  وجميع  ــدة،  واح نقطة  لديه 

الفرق لعبت 6 مباريات.

من مباريات الجولة الماضية لكأس االتحاد

اليوم 4 مباريات بالمجموعة األولى لكأس االتحاد الكروي

الشرقي يتعاقد رسميًا مع البرازيلي مايكون والتونسي هماني
§الوسط - المحرر الرياضي

العبيه  أمس  يوم  الشرقي  الرفاع  نادي  قدم   [
باإلضافة  مايكون  البرازيلي  وهما  الجديدين 
معهما  التعاقد  تم  إذ  هماني،  خالد  للتونسي 
رسمياً ليلعبا في صفوف الفريق األول لكرة القدم 

بالنادي لما تبقى من منافسات الموسم الرياضي 
الحالي.

ومايكون كان يلعب في صفوف نادي البحرين 
وتمت  الدوري  من  األول  القسم  منافسات  خالل 
تجربته في التدريبات اليومية السابقة، وكذلك في 
المالكية  مع  الفريق  جمعت  التي  الودية  المباراة 

مع  ينطبق  الذي  الحال  وهو  األول،  أمس  يوم 
التونسي هماني الذي يلعب ألول مرة في المالعب 

البحرينية.
بحضور  الشرقاوي  القميص  الالعبان  ورفع 
ومدير  الرويعي  محمد  القدم  كرة  جهاز  رئيس 

الفريق األبيض رائد البصري.

البرازيلي مايكون يرفع قميص فريقه الجديدالتونسي خالد هماني جديد دفاع الشرقي


