
 
م��ن  الثالث��ة  اجلول��ة  انط��اق فعالي��ات  م��ع 
الأمم  كاأ���س  لبطول��ة  الأول  ال��دور  مباري��ات 
الأوروبي��ة )يورو 2016( بفرن�سا اليوم الأحد، 
تبداأ مرحلة احل�سابات املعقدة وتطبيق معايري 

التاأهل يف حالة الت�ساوي يف ر�سيد النقاط.
وي��زداد املوقف تعقيدا يف الن�سخة احلالية من 
البطول��ة الأوروبية عن �سابقاته��ا لزيادة عدد 
املنتخب��ات امل�سارك��ة يف النهائي��ات من 16 

اإىل 24 منتخبا.
اأم��ام  للتاأه��ل  ال�سانح��ة  الفر�س��ة  ظ��ل  ويف 
اأف�س��ل اأربعة من ب��ن املنتخب��ات التي تنهي 
فعالي��ات ال��دور الأول يف املرك��ز الثالث وهو 
كل  عل��ى  تقت���ر  ل  احل�ساب��ات  يجع��ل  م��ا 
جمموعة مبفرده��ا واإمنا �ستكون املقارنة بن 

املجموع��ات موج��ودة لتحدي��د اأف�س��ل اأربعة 
منتخب��ات م��ن ب��ن اأ�سح��اب املرك��ز الثالث. 
ول��ن تقت�ر املعاي��ري اخلا�س��ة بالتاأهل على 
ع��دد النق��اط وف��ارق الأه��داف واإمن��ا قد متتد 
اإىل ركات الرتجي��ح. وحت��دد امل��ادة رقم 18 
م��ن لئحة امل�سابقة كيفي��ة ترتيب املنتخبات 
يف كل جمموع��ة وكذل��ك حتدي��د اأف�س��ل اأربعة 

منتخبات حتتل املركز الثالث.
ويتح��دد ترتي��ب الف��رق يف كل جمموعة طبقا 

لعدد النقاط التي ح�سدها كل منتخب.
ولك��ن يف حال��ة ت�س��اوي ع��دد النق��اط ب��ن 
منتخب��ن اأو اأكرث، تطب��ق املعايري التالية على 

الرتتيب وتدريجيا حلن ح�سم املفا�سلة:
1 � اأك��ر ع��دد م��ن النق��اط يح�س��ل عليه كل 

منتخب يف املباريات بن الفرق املت�ساوية.
2 � الفري��ق �ساح��ب اأعل��ى ف��ارق اأهداف يف 

املباريات بن الفرق املت�ساوية.

3 � الفري��ق �ساح��ب اأعلى ر�سيد من الأهداف 
�سجلها الفريق بن الفرق املت�ساوية.

اأ�سف��رت املعاي��ري الثاث��ة الأوىل )يف  اإذا   �  4
حال��ة الت�س��اوي بن اأك��رث م��ن منتخبن( عن 
ف�س��ل اأح��د ه��ذه املنتخب��ات، يع��اد تطبي��ق 
نف���س املعايري على الفريق��ن اأو الفرق الثاثة 
املتبقي��ة مبع��زل ع��ن املنتخ��ب ال��ذي ف�س��ل 

م�سبقا.
واإذا ا�ستم��ر الت�س��اوي ب��ن منتخب��ن اأو اأكرث، 

تطبق املعايري من 5 اإىل 9 .
5 � ف��ارق الأه��داف العام يف جميع مباريات 

املجموعة.
6 � الفري��ق �ساحب اأك��ر ر�سيد من الأهداف 

يف جميع مباريات املجموعة.
7 � اإذا كان الت�س��اوي ب��ن منتخبن فقط بعد 
تطبي��ق املعاي��ري م��ن 1 اإىل 6، تنف��ذ ركات 
ترجي��ح بن الفريقن اإذا كان��ت مباراة اجلولة 

الثالثة بينهما.
ولك��ن اإذا ظ��ل الت�ساوي بن اأك��رث من فريقن، 

ي�ستمر تطبيق املعايري الباقية.
8 � طبق��ا للرتتي��ب يف قائمة اللع��ب النظيف 

بالنهائيات.
9 � ترتي��ب املنتخبات يف ت�سنيف )املعامل( 
للعب��ة  الأوروب��ي  الحت��اد  ي�ستخدم��ه  ال��ذي 

)يويفا( لت�سنيف املنتخبات الأوروبية.
وحت��دد املعايري التالي��ة على الرتتي��ب اأف�سل 
اأربع��ة ف��رق م��ن املنتخب��ات �ساحب��ة املركز 

الثالث يف املجموعات ال�ست:
� عدد النقاط التي ح�سل عليها كل فريق.  1

� فارق الأهداف.  2
3 � ر�سيد الأهداف امل�سجلة.

4 � ترتي��ب الفري��ق يف قائمة اللع��ب النظيف 
بالنهائيات.

5 � موقع الفريق يف ت�سنيف )املعامل( .
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القبضات العراقية تسقط االرجنتين وجورجيا في بطولة العالم بالمالكمة
عشرة ماليين دينار للمتأهل الى االولمبياد

كادت كرواتي��ا اأن تتاأه��ل اإىل دور ال�ست��ة ع���ر لبطول��ة 
اأوروبا لك��رة القدم خال مباراتها اأم��ام الت�سيك لكن على 
م��ا يبدو ت�ستت الفريق ب�سب��ب جماهريه ليخرج عن م�ساره 
يف نهاية املطاف.ومبج��رد بدء م�سكات جماهري كرواتيا 
يف املدرج��ات قب��ل نهاي��ة املب��اراة الت��ي اأقيم��ت �سم��ن 
املجموع��ة الرابعة وكانت كرواتيا متقدمة 1-2 ومهيمنة 
عل��ى اللقاء متام��ا تغريت الأو�ساع وهو م��ا �سمح للت�سيك 
بالتعادل.وتاأث��ر لعب��و كرواتي��ا وفق��دوا تركيزهم عندما 
األقت جماهريهم األعابا نارية على اأر�سية امللعب لتتوقف 
املباراة لبع�س الوق��ت وبعد ا�ستئنافها اندفع الت�سيك نحو 
الهجوم.ومن مل�س��ة يد دون داع من دوماجوي فيدا عندما 
قف��ز لأعلى لإبعاد الكرة خارج املنطقة مل يكن اأمام احلكم 
مارك كاتنرج اأي خيار �سوى احت�ساب ركلة جزاء للت�سيك 
�سجل منها البديل توما�س نيت�سيد هدف التعادل 2-2 من 
اأول مل�س��ة له للكرة.وق��ال نيت�سيد: "اأثق يف نف�سي، حتى لو 
كانت اأول مل�سة يل للكرة كنت اأثق اأين �ساأ�سجل منها."وهذا 
ال�سيناريو مل يكن مت�سورا قبلها بربع �ساعة فقط، اإذ و�سع 
الك��روات قدم��ا يف دور ال�ستة ع�ر لأول م��رة منذ 2008 

بف�س��ل اأدائه��م الرائع.وهيمن��ت كرواتي��ا على اللق��اء منذ 
�سف��ارة البداي��ة بف�س��ل تناقل الك��رة من جه��ة اإىل اأخرى 
والهج��وم من خمتلف الزوايا، كما دافع املنتخب الكرواتي 
بقوة اأي�سا.وج�س��د املدافع القوي في��دران ت�سورلوكا الذي 
رب��ط راأ�س��ه ب�سب��ب ج��رح للمب��اراة الثاني��ة عل��ى التوايل 
النهج الدفاعي املتحم���س للفريق الكرواتي.و�سغط الفريق 
الكرواتي بق��وة وبطول امللعب واقتن�س الكرة واعتمد على 
الهجم��ات املرت��دة لي�ستح��ق التق��دم بهدفن ع��ر لعبيه 
اإيف��ان بري�سيت�س وراكيتيت�س.واأعط��ت الإح�ساءات موؤ�را 
عل��ى الف��ارق ب��ن الفريق��ن اإذ ح�سلت كرواتي��ا على 11 
ركل��ة ركنية مقابل اثنتن للت�سيك و�سددت 19 مرة مقابل 
�سب��ع م��رات للمناف�س.وحت��ى حينما قل���س البديل ميان 
�سك��ودا الفارق ب�رب��ة راأ�س قبل 14 دقيق��ة على النهاية 
مل يك��ن بادي��ا اأن الت�سي��ك ق��ادرة على اخلروج ب��اأي �سيء 
من املباراة.ومتل��ك كرواتيا التي انهارت قبل النهاية رغم 
ان م�ستواه��ا يف ال�ساعة الأوىل م��ن املباراة يوؤهلها لبلوغ 
ال��دور الت��ايل- اأربع نق��اط م��ن مباراتن لكنه��م بحاجة 

للرتكيز على عقول مناف�سيها املحتملن.

ا�ستنك��ر جونار�س��ون قائ��د اآي�سلن��دا م��ا ذكرته بع���س التقاري��ر الإعامية م��ن اأن النجم 
الرتغ��ايل كري�ستيان��و رونال��دو تعام��ل مع��ه ب�س��كل ف��ظ بع��د انته��اء مب��اراة الفريقن 
ورف���س تب��ادل قم�سان اللعب مع��ه. وقال جونار�س��ون: "لي�س �سحيحا اأن��ه �ساألني: من 
اأن��ت بال�سب��ط؟، مو�سح��ا اأن رونال��دو اأراد بب�ساطة اأن يكون تغيري قم�س��ان اللعب داخل 

املاب�س.  تغي��ري  واأ�س��اف لعب اأي�سلندا: "رونالدو مل ي�ساأل من اأنا كما غرف 
لي�س ه��ذا ال�سخ�س الذي ت�سوره ال�سحافة، على قال��ت ال�سائعات، اإنه 

اأعرف��ه �سخ�سًيا لكن��ي طلبت قمي�سه ومل تكن الرغم من اأنني ل 
وفًق��ا مل��ا ورد يف موق��ع "ف��ور ف��ور ت��و". هن��اك م�سكلة"، 
�ُسئ��ل  عن اأي لع��ب �سيطلب قمي�سه اأمام املجر، وعندم��ا 

رد جونار�س��ون: "رمبا ل اأحد لقد ح�سلت 
عل��ى م��ا اأري��د اآخ��ر م��رة". وتاب��ع لعب 
اأي�سلن��دا: "اأن��ا م�سجع ملان�س�س��رت يونايتد 
منذ ف��رتة طويلة وتغي��ري القم�سان 
رونال��دو  كري�ستيان��و  م��ع 
�سي��ئ اأردت فعل��ه من��ذ وقت 
طوي��ل، ولقد ح�سل��ت عليه". 
رونال��دو  وع��ن ت�ريح��ات 
الأي�سلن��دي،  املنتخ��ب  �س��د 
ال�سع��ب  اأن  جونار�س��ون،  اأك��د 
مب��ا  اإل  يهت��م  ل  الأي�سلن��دي 
يفعله الريا�سيون يف املنتخب، 
الهتم��ام  م��ن  الكث��ري  هن��اك 
لأن اأي�سلن��دا ت�س��ارك لأول م��رة 
يف الي��ورو. وكان رونال��دو اته��م 
املنتخ��ب الأي�سلن��دي باأن��ه ميتلك 
"ذكاًء حم��دودا" وهو ما يحر�س 
املنتخ��ب الأي�سلندي عل��ى اإثبات 
خط��اأه بح�سد مزيد م��ن النقاط، 
بعدما اجت��از الختبار الرتغايل 
يف اأول مب��اراة ل��ه بتاري��خ بطولت 

كاأ�س الأمم الأوروبية.

ق��ال اأ�سط��ورة كرة الق��دم الرازيلي بيلي��ه مازحا اإن 
منتخب باده مل يت��وج بذهبية اأوملبية - وهو اللقب 
الكبري الوحيد الذي يغيب عن خزائنه - لأنه مل ي�سبق 

له امل�ساركة يف الأوملبياد.
ج��اء تعليق بيلي��ه خال ت�سلم��ه جائ��زة اأوملبية يف 
م�سق��ط راأ�سه مبدينة �سانتو���س م�سريا اإىل اأن الرازيل 
الت��ي ف��ازت بكاأ�س العامل خم�س م��رات وبكاأ�س كوبا 
اأمريكا ثماين مرات مل تفز بالذهبية الأوملبية لأنه مل 

يلعب يف هذا املناف�سات.
وقال بيليه )75 عاما( الفائز بكاأ�س العامل ثاث مرات 
لل�سحفين: "كنت اأمزح مع اأ�سدقائي واأخرتهم باأن 
الرازي��ل مل تف��ز اأبدا بذهبي��ة يف الأوملبياد لأنني مل 

اأ�سارك بها."
وتاب��ع: "كن��ت اأم��زح معه��م لأنن��ا حق��ا مل نحق��ق 
ه��ذا اللق��ب وه��ذه فر�سة منحه��ا يل ال��رب بنيل هذا 
التك��رمي. فلناأمل ونفكر باإيجابية فرمبا نفز بلقب يف 

الأوملبياد."
وت�سل��م بيليه الو�س��ام الأوملبي اأرف��ع جائزة متنحها 
اللجن��ة الأوملبي��ة الدولية من رئي���س اللجنة توما�س 

باخ.
وت�ستع��د ري��و دي جان��ريو ل�ست�ساف��ة اأول اأوملبياد 
�سيف��ي يف اأمري��كا اجلنوبية بداية م��ن اخلام�س من 

اأغ�سط�س/ اآب املقبل.

 
اأبدى النجم الأمل��اين يورجن كلين�سمان املدير الفني 
للمنتخ��ب الأمريك��ي �سعادت��ه بالتاأه��ل لل��دور قبل 
النهائ��ي ببطول��ة كاأ���س اأمم اأمري��كا اجلنوبي��ة لكرة 
الق��دم )كوب��ا اأمري��كا 2016( املقام��ة بالولي��ات 
املتحدة، موؤكدا اأن لعبيه قدموا "اأداء رائعا". و�سعد 
املنتخب الأمريكي للمرب��ع الذهبي للمرة الثانية يف 
تاري��خ م�ساركات��ه ببطولة ق��ارة اأمري��كا اجلنوبية، 
بعدم��ا تغل��ب عل��ى نظ��ريه الإك��وادوري 2 / 1 يف 
افتت��اح مناف�س��ات دور الثماني��ة. وق��ال كلين�سمان 
عق��ب املب��اراة: "اأداء الفري��ق كان ممت��ازا. كلين��ت 
دميب�س��ي )ال��ذي �سجل اله��دف الأول و�سن��ع الثاين( 

كان مده�س��ا الليل��ة، الفري��ق كان رائعا عل��ى اأر�سه 
وو�سط جماهريه، اأنا �سعيد."

وانتق��د كلين�سمان قرار احلكم بط��رد جريماين جونز 
م��ن �سف��وف الفري��ق خ��ال م�ساحن��ة ب��ن لعب��ي 
الفريق��ن يف الدقيق��ة 52، قائ��ا: اإن احلكم مل ير ما 
ح��دث واإن قرار ط��رد الاعب "كان خمزي��ا"، واأبدى 
اأ�سف��ه اأي�س��ا لغياب بوبي وود عن مب��اراة الدور قبل 

النهائي لرتاكم البطاقات.
وقال كلين�سمان: "كنا نعرف اأن هذه املباراة �ستكون 

متوترة للغاية ولكن لعبينا باتوا الآن اأكرث ثقة."
ويلتق��ي املنتخ��ب الأمريك��ي يف الدور قب��ل النهائي 
م��ع الفائ��ز م��ن مب��اراة دور الثمانية ب��ن منتخبي 

الأرجنتن وفنزويا.

اأك��د وزير الريا�س��ة الرو�سي فيتايل موتكو ان 
رو�سيا "�سرتد" على القرار الذي كان "متوقعا" 
م��ن الحت��اد الدويل لألع��اب الق��وى بالبقاء 
على عقوبة اليقاف عل��ى الريا�سين الرو�س 
وهو م��ا �سيكلفهم احلرمان م��ن امل�ساركة يف 
دورة الألع��اب الأوملبية يف ري��و دي جانريو 

من 5 اىل 21 اآب/اأغ�سط�س املقبل.
وقال موتك��و لوكال��ة الأنباء الرو�سي��ة تا�س: 
"قرار ايقاف الحت��اد الرو�سي لألعاب القوى 

كان متوقعا. �سرند على ذلك".
ومل يع��ط بوت��وف ول موتك��و اأي تو�سيح��ات 
بخ�سو���س الإج��راءات املتعلق��ة به��ذا القرار 
خ�سو�سا املدة، يف وق��ت تنطلق فيه الألعاب 

الأوملبية يف 5 اآب/اأغ�سط�س.

يلين��ا  مرت��ن  الأوملبي��ة  للبطل��ة  و�سب��ق 
باإنه��اء  النف���س  متن��ي  الت��ي  اي�سينباييف��ا 
م�سريتها الريا�سية باأف�سل طريقة ممكنة يف 
ري��و، اأن اأعلنت اأنها �ستتق��دم ب�سكوى دون اأن 
حت��دد اأم��ام اأي موؤ�س�سة، يف ح��ال حرمت من 

امل�ساركة يف الأوملبياد.
واأوق��ف الحتاد الرو�س��ي يف ت�رين الثاين/
للوكال��ة  تقري��ر  عق��ب  املا�س��ي  نوفم��ر 
العاملي��ة ملكافح��ة املن�سط��ات وال��ذي اتهم 
رو�سي��ا بتنظيم نظ��ام للتن�سي��ط ا�ستفاد منه 

العديد من الريا�سين الرو�س.
وكان الرئي���س الرو�سي فادمي��ري بوتن نفى 
هذه التهامات موؤكدا ان رو�سيا مل تكن تتوفر 

على برنامج "تن�سط منظم من الدولة".

قائد أيسلندا يبرئ رونالدوجمهور كرواتيا يفقدها فوزا كان بمتناول اليد 

بيليه ساخرا: غيابي عن 
األولمبياد حرم البرازيل 

من ميدالية ذهبية

كلينس��مان يش��يد باألداء أمام اإلكوادور وينتقد الحكم

وزير الرياضة الروسي: القرار كان متوقعا وروسيا سترد

 وه��ذا الف��وز العراقي ه��و الول على الرجنتن من��ذ زمن طويل 
ج��دا، فيم��ا حق��ق زميل��ه املاكم جعف��ر عب��د الر�سا عل��ي فوزا 
م�ستحق��ا عل��ى مناف�س��ه ت��وركادز م��ن جورجيا بث��اث جولت 
بنتيجة 29 مقابل 28 و29 مقابل 28 و29 مقابل 28. واأهدى 
املاك��م وحي��د عبدالر�سا وحي��د عقب حتقيقه ه��ذا الفوز الغايل 
للع��راق الفوز ل��كل ابناء ال�سعب العراقي وه��و �سيء ب�سيط نقدمه 
له��م وهم ينتظرون من��ا الكثري يف بطولة الع��امل، وكان املاكم 
الرجنتين��ي جواكن عنيدا وقويا ولكن عرفت كيف اح�سل على 
الف��وز منه وكلي امل ان احقق نتائ��ج ايجابية اخرى يف الدوار 
املقبلة، فيما قال املاكم جعفر عبد الر�سا علي اإن الفوز مل يكن 
�سها على املاكم اجلورجي فقد جاء بعد جهد كبري، ويف نهاية 
النزال �سعرت ب�سعادة كبرية عندما رفع احلكم يدي معلنا فوزي. 
وقال املدير الفن��ي للمنتخب الوطني العراقي بولت نيازي: كنا 
عل��ى درجة عالية من التح�س��ري وال�ستعداد لبطول��ة العامل وقد 

حق��ق املنتخب فوزين مهمن مب�سته��ل امل�ساركة وهذا امر يب�ر 
بخ��ري، ونتح�ر للنزالت املقبلة ب��روح معنوية كبرية والنتائج 
اجلي��دة مل تتحق��ق ال م��ن خ��ال بذل املزي��د من اجله��د، وكنت 
اك��رث من �سعيد بفوز وحيد وجعف��ر وهما من املاكمن اجليدين 

ب�سفوف املنتخب العراقي.
ا�سادة لبنانية

ا�س��اد احلك��م ال��دويل اللبن��اين نبي��ل امل���ري بق��وة و�را�س��ة 
املاكمن وحيد وعبد الر�سا وحيد وجعفر عبد الر�سا علي وقال 
ملوفد الحتاد العراقي لل�سحاف��ة الريا�سية ب�راحة �سعرت ان 
املاكم��ة العراقي��ة مات��زال بخ��ري وه��ي تذكرنا باأي��ام جمدها 
الكب��ري والجن��ازات الت��ي حققته��ا على م�ست��وى الع��امل وا�سيا 
والعرب، وابارك لحتاد املاكمة العراقي هذه النتائج الكرث من 
جيدة وامتنى للع��رق كل التوفيق والنجاح والتاأهل اىل اوملبياد 
الرازيل، وتوافد عدد من العراقين املوجودين يف باكو من اجل 
ت�سجيع وموؤازرة املنتخب الوطني العراقي للماكمة وهو ي�سارك 
يف بطول��ة العامل وقد ابدوا فرحتهم بعد الفوزين على الرجنتن 
وجورجي��ا، و�سيخو���س املاكم ح�سن علي �ساك��ر يف وزن 49 

ن��زال م��ع مناف�سه من تايلن��د فيما يلتقي املاك��م مرت�سى رعد 
قا�س��م يف وزن 52 نزال م��ع مناف�سه من تركمان�ستان ويف وزن 
60  �سيلتقي املاكم العراقي عمار جبار مع مناف�سه من ال�سويد.

 دع�م اأوملبي
التق��ى ب�س��ار م�سطف��ى النائ��ب الول لرئي���س اللجن��ة الوملبية 
رئي���س الحتاد العراقي للماكمة بوفد املنتخب الوطني العراقي 
للماكم��ة امل�سارك يف بطول��ة العامل املقام��ة يف باكو عا�سمة 
اذربيج��ان وحثه��م على ب��ذل املزيد من اجله��ود وحتقيق نتائج 

تليق ب�سمعة وتاريخ العراق بهذه اللعبة.
وق��ال م�سطفى للموفد ال�سحف��ي: ان اللجن��ة الوملبية الوطنية 
العراقية �ستمنح مبل��غ ع�رة ماين دينار عراقي للماكم الذي 
يتاأه��ل اىل اوملبي��اد الرازي��ل وهو حتفي��ز لكونه��م ي�ستحقونه 
ع��ن ج��دارة. وا�س��اف ان رئي�س اللجن��ة الوملبي��ة العراقية رعد 
حم��ودي اأكد بدوره ان حتقيق النتائج اليجابية و�سمان التاأهل 
اىل اوملبي��اد ري��و دي جانريو �سيكون اأف�سل م��ن احل�سول على 
البطاق��ة املجانية لن التاأه��ل �سيكون ا�ستحق��اق ونحن نفتخر 
ب��ه، م�س��ريا اىل ان��ه �سب��ق للمنتخب الوطن��ي العراق��ي للماكمة 

وان �س��ارك يف بطول��ة قاري��ة وكان��ت يف ال�س��ن باأك��رث م��ن 
اربع��ة ماكم��ن ولكن لاأ�س��ف ال�سدي��د مل نتمكن م��ن احل�سول 
عل��ى اي��ة بطاقة تاأه��ل وخال ه��ذه امل�ساركة الت��ي يوجد فيها 
اك��رث قارات العامل ناأمل ان نخرج بنتائ��ج م�رفة لريا�سة الفن 
النبي��ل العراقي��ة. وب��ن: ان الحتاد العراق��ي للماكمة مل يق�ر 
ب�س��يء م��ع املنتخ��ب الوطني العراق��ي للماكمة وه��و يوفر لهم 
مع�سك��رات تدريبي��ة داخلي��ة وخارجي��ة ولدين��ا خم�س��ة لعبن 
م�سارك��ن يف بطول��ة الع��امل �سيمثل��ون الع��راق يف مناف�ساتها 
حتت ا�رف املدرب الكازاخ�ست��اين بولت نيازي وهناك خم�سة 
اوزان �سن�سارك فيه��ا ي�سمح لهم التاأهل اىل الرتتيب النهائي يف 
البطولة والوزن الوحيد الذي يح�سل على و�سامن ذهبي وف�سي 
ه��و 49 كلغم لذلك حظوظه �ستكون قليلة واملنا كبري مباكمينا 
الخرين املوجودين مع املنتخب الوطني العراقي موؤكدا بالوقت 
ذات��ه ل يعني وجود كل هذا العدد الكبري من الاعبن وهو ي�سل 
اىل 473 لعب��ا ميثلون 106 دول��ة ان حظوظنا قليلة لن ثقتنا 
كب��رية باعبين��ا واجلهاز الفني يف �سبيل حتقي��ق نتائج م�رفة 

لريا�سة املاكمة العراقية.

العراق����ي  الوطن����ي  املنتخ����ب  ا�س����تهل 
الع����امل  بطول����ة  يف  م�س����واره  للمالكم����ة 
اذربيج����ان  عا�س����مة  باك����و  يف  املقام����ة 
بفوزين مهمني عندما متكن املالكم وحيد 
عبد الر�س����ا وحيد يف وزن 75 كلغم من 
التغلب على مناف�س����ه االرجنتيني لينجو 
الث����الث  اجل����والت  يف  جواك����ني  اجن����ل 
بواق����ع 30 مقاب����ل 27 و30 مقابل 27 
و30 مقاب����ل 26 بع����د ان اب����دى مق����درة 
اك����ر م����ن جي����دة يف الن����زال ال����ذي كان 
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