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املدى الرياضي

طاهر :مهمة اوملبيك امام هوم يونايتد صعبة لكن الفوز ليس مستحيال
على عكس هـوم يونايـتد الذي
يـدربه االنكليـزي ستيف داربي
ويـق ـ ـ ـ ــوده  3العـ ـب ــني اج ـ ـ ـ ــان ــب
مميزين).
ويعـ ــول هـ ــوم يـ ــونـ ــايـتـ ــد علـ ــى
صانع االلعاب البرازيلي بيريز
دو اولـ ـ ـيـف ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــرا وه ـ ـ ـ ـ ـ ــدافـ ـ ـيـه
السنغافـوري ايندرا سهدان بن
داود والـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرازي ـلـ ـ ــي االصــل
الـسنـغافـوري اجلنـسيـة ايغـمار
غـ ـ ــونـك ـ ـ ــالف ـيـ ــش ،واالخ ـيـ ـ ــران
ي ـتـ ــص ـ ـ ــدران ت ـ ـ ــرت ـيــب ه ـ ـ ــدايف
امل ـ ــس ـ ـ ــابقـ ـ ــة ولــكل م ــنه ـمـ ـ ــا 7
اهداف.
وي ـضـم ه ــوم ي ــون ــايـت ــد اي ـض ــا
الـ ــت ـ ـ ـ ـ ــايـالن ـ ـ ـ ـ ــديـ ــني امل ـ ـ ـ ـ ــدافـع
س ـ ــوراتـ ـش ـ ــاي ب ـ ــونغ واجلـن ـ ــاح
االيـســر ســوتي ســوكـســومكـيت
الــذي لـعب دورا كـبيــرا يف قـلب
املعـ ــادلـ ــة يف الـ ـشـ ــوط الـثـ ــانـي
بـف ـ ـ ـضـل سـ ـ ـ ـ ــرع ـ ـتـه وحت ـك ـ ـمـه
بالكرة.
وذكر طـاهر ان (مـدرب اوملبيك
السـوداني اسامة الصقر اختار
 14العـبـ ــا ولـم يـ ـســتق ـ ــر علـ ــى
ح ــارسـي امل ــرم ــى اذ انحـص ــرت
املف ــاضلــة بـني احـمــد الـصقــر
ومح ـم ـ ــد س ـن ـت ـي ـن ـ ــا وخ ـ ــال ـ ــد
حمـصي الــذي تبــدو حظـوظه
اقل).
والـالعبــون هـم :نبـيل بعـلبـكي
وسامر يحيى وكـريكور الوزيان
وعـل ــي مـ ـت ــيـ ـ ـ ــرك وعـ ـ ـ ــادل رزق
وعبــاس عطـوي وفـيصل عـنتـر
ومحمـد كـركي وجمـال خليفـة
ومحمد حـمود وحسـن قبيسي
وربيـع عثمـان ومحمـد عطـوي
وعلي صفوان.

بـيـ ــروت (أ ف ب) -اكـ ــد مـ ــديـ ــر
اوملـبيـك بيـروت اللـبنـانـي لكـرة
القــدم شفـيق طـاهـر ان مـهمـة
اوملـبــيك ام ــام ه ــوم ي ــون ــايـت ــد
ال ـ ـس ــنغـ ـ ــافـ ـ ــوري يف اي ـ ـ ــاب ربع
الـنه ــائـي مـن م ـسـ ــابق ــة ك ــأس
االحتـ ـ ـ ــاد االس ــيـ ـ ـ ــوي االولـ ـ ـ ــى
االربعـ ـ ــاء املق ـبـل صع ـب ـ ــة لـكــن
الفوز ليس مستحيال.
وكــان الفــريقــان تعـادال  3-3يف
بيروت ذهابا االربعاء املاضي.
ويـت ــوجه اوملـبــيك بـي ــروت ال ــى
سنغـافــورة اليـوم االحــد للقـاء
هـ ــوم يـ ــونـ ــايـت ـ ــد علـ ــى مـلعـب
بـ ــيـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــان يف الـع ـ ـ ـ ـ ــاصـ ــم ـ ـ ـ ـ ــة
السنغافورية.
واضـ ــاف يف ات ـصـ ــال لـ ــوكـ ــالـ ــة
(فـرانـس بـرس) اليــوم اجلمعـة
ان (اوملبيك اعتـاد تقدمي اقوى
الع ــروض حتـت الــضغـط وه ــو
م ــا حــصل عـن ــدم ــا انـت ــزع عـن
جـ ـ ــدارة بـ ـطـ ـ ــولـ ـ ــة الـ ـ ــدوري يف
مـ ـ ـ ــوسـ ـمـه االول يف الـ ـ ـ ــدرجـ ـ ـ ــة
االولى).
وع ــزا اه ــدار اوملـبـيـك الف ــوز يف
مباراة الـذهاب عندما تقدم -3
 1يف بـداية الـشوط الثـاني الى
(قلــة خـبــرة  6مـن العـبـيه دون
الـ  18س ـن ـ ــة وخ ـ ــروج ك ـ ــريـك ـ ــور
ال ـ ــوزي ـ ــان الص ـ ــاب ــته واه ـت ـ ــزاز
الـ ــدفـ ــاع مـ ــا افـ ــسح يف اجملـ ــال
امام يـونايتـد لتسـجيل هدفني
اواخر الشوط).
ولفــت ان (اومل ـب ـيـك لــم ي ـ ــرك ـ ــز
ك ـثــي ـ ـ ــرا علـ ـ ــى كـ ـ ــأس االحتـ ـ ــاد
االسيـوي بـدليل عـدم التعـاقـد
مع الع ـبــني اج ـ ـ ــانــب بـ ـ ـس ـبــب
الضـائقـة املـاليـة التي ميـر بهـا

دورة دمشق الدولية :فوز
جيوسيل والوحدة
دمـ ـ ـ ـشـق (أ ف ب) -ف ـ ـ ـ ــاز ج ــي ـ ـ ـ ــوسـ ـيـل
اجلورجي على منتخب فلسطني - 96
( 84الـ ـ ـشـ ـ ــوط االول  )47 - 38ال ـيـ ـ ــوم
اجلـمعــة ضمـن اجملمـوعــة الثــانيـة يف
افتتـاح دورة دمشق الـدوليـة اخلامـسة
يف كرة السلة.
جــاءت املـبــاراة مـتــوسـطــة متـيــز فـيهــا
مـنتخب فلـسطني يف الـربع االول رغم
ت ــأخ ــره بف ــارق نقـط ــة  20 - 19إال انه
تفـوق يف الـربع الثـاني  18 - 28مـنهيـا
الشوط االول يف صاحله 38. - 47
وانخفـضت الـليـاقــة البــدنيــة لالعـبي
فلـســطني يف الـشــوط الثــاني وهــو مــا
اس ـتـغلـه الفـ ـ ــريق اجل ـ ــورج ــي بفـ ــضل
ال ـطـ ــول الفـ ــارع لالعـبـيه وخ ـص ــوص ــا
شـ ـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ـ ــزي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي سـجـل مـ ــن كـل
االجت ــاه ــات واخـتـي ــر افــضل العـب يف
املباراة.
وأنهـ ــى جـيـ ــوســيل ال ـ ــربع الـثـ ــالـث يف
صـ ـ ــاحله  14 - 30فــتق ـ ــدم  61 - 68يف
نهـايـته ،قـبل ان يكــسب الـربـع االخيـر

 23 - 28ويـنهـي املبــاراة يف صــاحله 96
 84.وكان الفلسطيني حكم عبداهلل افضل
مسجل يف املباراة برصيد  32نقطة.
ويف اجملـمـ ــوع ـ ــة ذاتهـ ــا فـ ــاز الـ ــوحـ ــدة
ال ـس ــوري عل ــى اريـن ــا االردنـي 63 - 84
(الشوط االول .)34- 43
وانـته ــى الـ ــربع االول ب ــالـتع ــادل - 19
 ،19قـبل ان يفـرض الـوحـدة سـيطـرته
علـى بــاقي اربــاع املبـاراة فكـسب الـربع
الــث ـ ـ ــانــي  15 - 24والــث ـ ـ ــالــث 15 - 17
واالخـي ـ ــر  14 - 24لـيــنهـي املـب ـ ــاراة يف
لصاحله.
واخـتيـر العب الـوحـدة االميـركي ادي
واشنطن افضل العب يف املباراة.
ويلعب الـسـبت ،الـوحـدة مع فلـسـطني
ضـمـن اجملـمــوعــة الـثــانـيــة ،واجلـيــش
الـ ـسـ ــوري ح ـ ــامل الـلقــب مع االوملـبـي
الــسعــودي ،والــريــاضـي اللـبـنــانـي مع
االرثـوذكـسي االردني ضـمن اجملمـوعـة
االولى.

وزارة التربية

إعــــــــــــالن

تـعلـن وزارة الـت ــربـي ــة عـن ح ــاجــته ــا إل ــى ت ــأثـيـث ق ــاع ــة
اجـتمـاعـات وصـالــة احتفـال فعلـى الـراغـبني يف املـشـاركـة
مـراجعـة مـديـريـة احلـسـابـات يف ديـوان الـوزارة لـلحصـول
عن شروط املناقصة لقاء مبلغ مقداره ( )25.000خمسة
وعشـرون ألف دينـار غيـر قـابل للـرد وآخـر مـوعـد لتقـدمي
الع ـط ــاءات هـ ــو  2004 /9 /27علـ ــى ان تكـ ــون الع ـط ــاءات
مــشفــوعــة بـتــأمـيـنــات بـصـيغ ــة صك مـصــدق أو خـطــاب
ضـمان مبلغ ( )5خمسـة ماليني دينار وسـيهمل أي عطاء
غير مستوف للشروط أو يرد بعد تأريخ الغلق.
علماً ان الـوزارة غير ملزمة بقبول أوطأ األسعار ويتحمل
من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
املدير العام للشؤون اإلدارية
وزارة التربية

إعـــــــــــــــــــــالن

املديرية العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري
املناقصة رقم ( )181لسنة 2004

م(/تـطــويــر مـنـظــومــة االنـتــرنـيـت وعـمل نـظــام سـيـطــرة ضـمـن مــركــز
املديرية)
1ـ تـدعـو هـذه املـديـريــة ذوي اخلبـرة واالخـتصــاص لالشتـراك وتقـدمي
عطاءاتهم للمناقصة أعاله.
2ـ ميكـن احلصـول علـى مـسـتنــدات املنــاقصــة من القــسم القـانــوني يف
املديرية لقاء مبلغ ( )15.000خمسة عشر ألف دينار غير قابل للرد.
3ـ يرفق مـع العطاء كفـالة مصـرفية أو صك مـصدق مببلغ ()500.000
خمــسمـائــة ألف دينـار ويف حـالـة عــدم تقــدمي الكفـالـة املـذكـورة يـهمل
العطاء.
4ـ يـتـم تق ــدمي العـطــاءات بـظــرفـني مـغلقـني احــدهـمــا م ــرفق بـه صك
مـصـدق أو خـطــاب ضمــان والثــاني مــرفق به جــدول الكـميـات املـسعـر،
داخل صندوق إيداع العطـاءات لدى القسم القانوني يف أو قبل الساعة
الثانية عشرة من يوم السبت املوافق 2004. /9 /25
5ـ املديرية غـير ملزمة بقبـول أوطأ العطاءات سعـراً ويتحمل من ترسو
عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.

املدير العام
عون ذياب عبد اهلل

اياكس والطرابليس يضعان خالفاهتام جانبا
امـستـردام (أ ف ب) -وضع نـادي ايــاكس
امـستردام الهـولندي ومـدافعه التـونسي
الــدولي حــامت الطــرابلــسي خالفــاتهمـا
ج ــانبــا وق ــررا فتـح صفحــة جــديــدة مــا
ميـه ـ ـ ــد لـع ـ ـ ــودة الـالعــب ال ـ ـ ــى صـف ـ ـ ــوف
الفـريق يف القــريب العــاجل كمـا اعلـنت
وكــالــة االنـب ــاء الهــولـنــديــة (اي ان بـي)
اجلمعة.
ولـم يخـض الـطــرابلـسـي اي مبــاراة مع
ف ــريقه مـنــذ قــرابــة سـت ــة اشهــر ب ـسـبـب
خالف علـى متـديـد العقـد بـينهمـا ،وقـد

حـ ــاول االخـيـ ــر تـ ــرك الـنـ ــادي لـكــنه لـم
يـ ـت ـ ـ ـ ــوصـل ال ـ ـ ـ ــى اتـف ـ ـ ـ ــاق مـع ارسـ ـن ـ ـ ـ ــال
االنكليزي ومع اندية اخرى.
واجتـمع مــدرب ايــاكـس املــدافع الــدولي
السـابق رونـالـد كـومـان االسبـوع املـاضي
بالطـرابلسـي محاوال ايجـاد حل يرضي
الـط ــرفـني وق ــال ك ــوم ــان( :قلـت حل ــامت
انـنـي اسـت ـطــيع نـ ـسـيـ ــان املـ ــاضـي وفــتح
صـفح ــة ج ــدي ــدة والــتعـ ــامل مـعه ك ــاي
العب اخر يف صفوف الفريق).
ورد الطـرابلـسي( :انـا سعيـد جـدا النني

سألعب مجددا).
ولم يعـرف بعــد التـاريخ الــذي سيـشهـد
عودة الطرابلـسي الى املالعب الن االمر
يتعلق بالدرجة االولى بلياقته البدنية.
وكــان الـطــرابلــسي احــد افــراد مـنتـخب
ت ــون ــس ال ــذي ت ــوج ب ـطـال لك ــأس االمم
االف ــريقـي ــة الـتـي احـتـضـنـته ــا بالده يف
شـباط املـاضي علمـا بانـه خاض مـعظم
املبــاريــات كــاحـتيــاطـي النه كــان عــائــدا
لتوه من اصابة ابعدته نحو ثالثة اشهر
عن املالعب.
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كأس االردن :الوحدات والرمثا
اىل ربع النهائي

عـمـ ــان (أ ف ب) -بـلغ الـ ــوحـ ــدات والـ ــرمـثـ ــا ال ـ ــدور ربع
النهـائـي للنـسخـة اخلـامـسـة والعـشــرين ملـسـابقـة كـأس
االردن لكرة القـدم بفوز االول علـى اجلزيـرة العائـد الى
الـ ــدرجـ ــة املـمـتـ ــازة  ،1-6والـثـ ــانــي عل ـ ــى صالح الـ ــديـن
بــالنـتيجـة ذاتهــا ضمـن منـافـســات اجملمـوعـة االولـى يف
ثـمن الـنهــائي اجلـمعــة .يف املبــاراة االولــى وعلــى استــاد
امللـك عبــداهلل الثـانـي يف منـطقـة القـويـسمــة يف عمـان،
قـاد املهــاجم الـدولـي محمــود شلبـايـة فــريقه الـوحـدات
الـى فوز سـاحق علـى اجلزيـرة  1-6بتـسجيله ثالثـية يف
الـدقـائق  14و 19و ،65وأضـاف أحمـد عبـد احللـيم ()35
وح ـ ـســن ع ـبـ ـ ــد الف ـت ـ ــاح ( )64ةع ـب ـ ــداهلل ال ـ ــدبـ ــس ()73
االهداف االخرى ،فيما سجل أمجد طعيمة ( )23هدف
اجلزيرة.
ويلـتقـي ال ــوح ــدات يف الـ ــدور املقـبـل مع الـبـقع ــة ال ــذي
تغـلب علــى اليـرمـوك العـائـد بـدوره الـى دوري االضـواء
بـثالثة اهـداف حملمد جـمال ( )37ومحـمد عبـد احلليم
( 44و )65مقـ ــابل هـ ــدف لـعلـي عـبـ ــد املــنعــم ( )15علـ ــى
استاد مدينة السلط.
ويف املبـاراة الثـانيـة علـى استـاد احلـسن يف مـدينـة اربـد،
حـذا املهاجم الدولي بدران الشقـران حذو زميله شلباية
وسجـل ثالثـي ـ ــة للـ ــرمـثـ ــا يف الـ ــدق ـ ــائق  11و 26و )90يف
مرمى صالح الدين 1.-6
وتنـاوب مـوفق ابــو هضـيب ( )28ويـزن زحــراوي ( 65من
ركلـة جـزاء) وخـالـد قـويـدر ( )62علـى تـسجيل االهـداف
الثالثة االخرى ،فيما سجل مصعب عطية هدف صالح
الدين (درجة اولى) الوحيد يف الدقيقة 58.
ويلـتقـي ال ــرمـث ــا يف ال ــدور املقـبـل مع الفـيــصلـي ح ــامل
الـلقــب او االهلــي الل ــذيـن تـ ــأجلـت مـبـ ــاراتهـم ــا ب ـسـبـب
انــشغــال االول مبــواجهــة الق ــادسي ــة الك ــويتـي االسبــوع
املقبل ضمن مسابقة دوري ابطال العرب.
وتقــام غــدا الــسبـت  3مبــاريــات عـن اجملمــوعــة الثــانيــة،
فـيـلعــب الع ــربــي مع ذات راس ال ـص ــاع ــد ال ــى ال ــدرج ــة
املـمـتـ ــازة عل ــى اسـت ــاد املـلك عـب ــداهلل الـث ــانـي ،واجللـيل
(درج ـ ــة اولـ ـ ــى) مع ش ـبـ ـ ــاب االردن عل ـ ــى اس ـت ـ ــاد ع ـم ـ ــان
الدولي ،وشباب احلسني مع سحاب ،فيما تأجلت مباراة
احلـسـني مع كفــرســوم النــشغــال االول مبــواجهــة قـطــر
القطري ضمن مسابقة دوري ابطال العرب.
ي ــذك ــر ان م ـس ــابقـ ــة الك ــأس تع ــرف م ـش ــارك ــة الالعـبـني
الــدوليـني بعــدمــا غــابــوا عـن صفــوفهــا يف مـســابقــة درع
االردن اللتـزامهم مع املـنتخب االردني يف نـهائيـات كأس
امم اسيا وتصفيات كأس العالم.

بطولة مرص :فوز سهل لالهيل وطالئع اجليش يفجر املفاجأة واالسامعييل يسقط يف فخ التعادل
القـ ــاه ـ ــرة (ا ف ب) -حقـق االهلـي وصــيف
بـ ــطل املـ ـ ــوســم املـ ـ ــاضــي فـ ـ ــوزا سهـال علـ ـ ــى
مـضيفه اسمـنت السـويس الصـاعد حـديثا
الــى دوري االضــواء -3صفــر اجلـمعــة علــى
استــاد الـســويــس يف ختــام املــرحلــة االولــى
من الدوري املصري لكرة القدم.
وحـسـم االهلـي نتـيج ــة املبــاراة يف شــوطهــا
االول بتـسجيله االهـداف الثالثـة بواسـطة
عماد متعب يف الـدقيقتني  10و ،15وأسامة
حسني يف الدقيقة 34.
وحلـق االهلي بغـرميه الـتقليـدي الـزمـالك
ح ــامـل اللقـب ال ــى الـص ــدارة بع ــدم ــا ك ــان
االخيــر تغلـب علــى غــزل احمللــة  1-4أمـس
اخلميس يف افتتاح املرحلة.
وفجـر طالئع اجليش الـصاعـد حديثـا الى
دوري االضـواء مفـاجـأة مـن العيــار الثـقيل
بـتغلـبه علــى مـضـيفه االحتــاد الـسـكنــدري
بهـدفـني جلمعـة مـشهـور يف الــدقيقـتني 20
و 80مـن ركلـتي جــزاء مقــابل هــدف حملمـد
شرف (.)30
وفــاز بلــديــة احمللــة علــى اسـمنـت اسيــوط
به ــدفـني لـعالء خلـيف ــة ( )24وف ــرج شلـبـي
( )75مق ـ ـ ــابل هـ ـ ــدف حل ـ ـســن عـ ـ ــواد (،)51
واملـن ـصـ ــورة عل ــى ح ــرس احلـ ــدود به ــدفـني
لــسيــد عــامــر ( )13وســامـح عيــدروس ()80
مقابل هدف لهشام حنفي (.)20
وسقـط االسمـاعـيلي ثــالث املــوسم املــاضي
يف فخ ال ــتع ـ ــادل ال ـ ــسل ـبــي ام ـ ــام مـ ـض ـيـفه
الترسانة.
وتعـادل أيضـا انبـي مع املصـري  1.-1تقـدم
املـصــري به ــدف للغــانـي اكــودي مـنـســاه يف
الـدقيقـة  ،25وأدرك سميـر صبـري التـعادل
النبي يف الدقيقة 70.

وزارة التربية

إعـــــــــــالن

تعـلن وزارة التـربيـة عن حـاجتهـا إلـى أجهـزة استـنسـاخ
لــديــوان الــوزارة فعلــى الــراغـبني يف املـشــاركــة مــراجعــة
مــديــريــة احل ـســابــات يف ديــوان ال ــوزارة للحـصــول عـن
شـروط املنـاقصـة لقـاء مبلغ مقـداره ( )25.000خمـسة
وعشرون ألف دينار غير قـابل للرد وآخر موعد لتقدمي
العـطــاءات هــو  2004 /9 /30علــى ان تكــون العـطــاءات
مـشفـوعــة بتـأمـينـات بـصيغـة صـك مصــدق أو خطـاب
ضمان مبلـغ ( )10عشرة ماليني دينار ويهمل أي عطاء
غير مستوفٍ للشروط أو يرد بعد تأريخ الغلق.
علـمـ ـاً ان ال ــوزارة غـي ــر مل ــزم ــة بقـب ــول أوط ــأ األسع ــار
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نشر اإلعالن.
املدير العام للشؤون اإلدارية
وزارة التربية

املباراة التكريمية لروماريو يف ترشين الثاين املقبل
ريـ ـ ــو دي جـ ـ ــانــيـ ـ ــرو (أ ف ب)-
أعلـنـت صحـيف ــة (دو ب ــرازيل)
البــرازيليــة اجلمعــة ان املبـاراة
الــرسـمي ــة االخيــرة للـمه ــاجم
الــدولـي ال ـس ــابق رومــاري ــو مع
مـ ـنـ ـتـخ ــب بـالده سـ ـتــكـ ـ ـ ــون يف
ت ـشــريـن الـثــانـي املقـبل وعلــى
االرجح يف  11منه عـلى اسـتاد
روز بـ ـ ــول يف ل ـ ـ ــوس اجنلــي ـ ــس
الــذي أحــرز فـيه مع الـب ــرازيل
ك ــأس الع ــالـم ع ــام  1994عل ــى
حـ ــس ـ ــاب اي ــط ـ ــالــي ـ ــا بـ ـ ــركالت
الترجيح.
وأوضـحـ ــت ال ـ ـ ـصـح ـ ـيـف ـ ـ ـ ـ ــة ان
املبــاراة ستـجمـع بني املـنتـخب
الـبـ ــرازيلـي ب ـطـل الع ــالـم ع ــام
 1994وف ـ ـ ـ ــريـق م ــن الـ ـنـج ـ ـ ـ ــوم
ال ـ ــس ـ ـ ــابـقــني يف مـق ـ ـ ــدم ـتـهــم
ال ـ ـبـلـغ ـ ـ ـ ـ ــاري خ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــسـ ــت ـ ـ ـ ـ ــو

سـت ـ ــويـتـ ـشـك ـ ــوف وااليــط ـ ــالـي
روبـ ــرتـ ــو بـ ــاجـيـ ــو الـ ــذي أهـ ــدر
ال ـ ــركل ـ ــة الـت ـ ــرجــيحـي ـ ــة الـتـي
منحت اللقـب العاملي للبرازيل
يف املباراة النهائية عام 1994.
وتابع املـصدر ان مجـموعـة من
الع ـبــي امل ـن ــتخــب الــب ـ ـ ــرازيلــي
املـت ــوج بــطال ع ــام  1994أك ــدوا
م ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــارك ـ ـتـهـ ــم يف املـ ــب ـ ـ ـ ـ ــاراة
الـتك ــرمييــة لــرومــاري ــو النـجم
الـسابق الينـدهوفن الهـولندي
وب ــرشل ــون ــة االسـب ــانـي وال ــذي
يلـعب حــاليــا مع فلــوميـننــزي
البرازيلي.
وأشـارت الى ان ليـوناردو ،الذي
يع ــمل مــن ـ ــسق ـ ــا ري ـ ــاضــي ـ ــا يف
مـيالن االيـط ــالـي ،أك ــد انه لـن
يــكـ ـ ـ ـ ــون حـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ــرا بـ ـ ـ ــسـ ــبـ ــب
التزاماته.

