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اجتماع عاصف لإلسماعيلي انتهى برفض عرض األهلي وتحدي رغبة الالعب

الزمالك يفوز بصفقة »عبدالفضيل« مقابل 7 ماليين جنيه
شحاتة ينفي خالفه مع ميدو

نفى حسن ش���حاتة املدير الفني للمنتخب املصري 
الشائعات التي أطلقتها بعض وسائل اإلعالم حول أسباب 
استبعاد أحمد حسام ميدو من قائمة املنتخب التي ستستعد 
ملباراة رواندا املقبلة في إطار مباريات التصفيات األفريقية 

املؤهلة إلى كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.
وأكد شحاتة أن ما أشيع حول قائمة متطلبات عودة 
ميدو إلى املنتخب ما هو إال كالم س���خيف وال أساس له 
م���ن الصحة ولم يكن على اإلع���الم املصري أن يتطرق 
لألمر بهذه الطريقة، مؤك���دا أن احلديث الذي دار بينه 
وب���ن الالعب كان في إطار أبوي للتوجيه نحو االلتزام 
والصالة والتقرب من اهلل وهي أمور شخصية وال دخل 

لها بوجود ميدو في املنتخب من عدمه.
وأضاف شحاتة أنه يسعى وجهازه الفني إلى اختيار 
عناصر منسجمة وجاهزة للفريق، مشيرا إلى أنه يراعي 
هذه البنود في اختياراته قبل كل مباراة يخوضها املنتخب، 
كما أكد أنه ال توجد أي خالفات بينه وبن أي من الالعبن 
حيث أبدى اس���تياءه الش���ديد جتاه ما يثار إعالميا في 

هذه القضية.

مفاوضات أهلي دبي
مع أبوتريكة مستمرة

أكد حسني عبدربه العب فريق أهلي دبي واملنتخب 
املصري أن رفيقه في املنتخب املصري محمد أبوتريكة 
جنم األهلي املصري لم يغلق الباب في وجه مس���ؤولي 
اهلي دبي حت���ى اآلن، وذلك على الرغم من إعالن ناديه 

رفضه لفكرة الرحيل.
وكان أهلي دبي قد تق���دم بعرض مالي ضخم لنجم 
املنتخب املصري، غير أن إدارة األهلي أعلنت على لسانه 
رغبته في البقاء، وهو ما تبن بعد ذلك عدم صحته، ودفع 

مسؤولي النادي اإلماراتي للمحاولة معه من جديد.
وقال عبدرب���ه في تصريحات ل� »اإلم���ارات اليوم« 
اإلماراتي���ة »ان تعثر املفاوضات بن الطرفن في الفترة 
األخيرة ال يعني عدم انضمام أبوتريكة الهلي دبي، ملف 
الصفقة لم يغلق بع���د، وأنا أنتظره للعب بجواري في 

املوسم املقبل«.
يذكر أن عبدربه كان قد عقد جلسة مع زميله أبوتريكة 
استفسر منها األخير عن األجواء داخل الفريق، وذلك قبل 

رفض مسؤولي ناديه للعرض اإلماراتي.

شريف عبدالفضيل في طريقه إلى الزمالك

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
واف����ق مجل����س إدارة ن����ادي 
اإلس����ماعيلي باألغلبية على بيع 
املدافع الدولي شريف عبدالفضيل 
للزمال����ك مقاب����ل 7 مالين جنيه 
يحصل اإلسماعيلي على 5 مالين 
نقدا و2 مليون جنيه على دفعتن. 
ولكن هذه الصفقة مشروطة بتأكيد 
رغبة الالعب وتوقيعه على عقود 
االنتقال الى الزمالك حتى ال يتكرر 
سيناريو انتقال هاني سعيد املوسم 

املاضي.
وهي املهمة التي كلف بها عضو 
مجلس الزمالك حازم امام لالجتماع 
مع الالعب والتوقيع على العقود، 
وهذا األمر س����وف يحسم خالل 
س����اعات، وقد يفجر عبدالفضيل 
مفاجأة أخرى بإصراره على اللعب 
لألهلي، خاصة انها رغبته، كما ان 

عرض االهلي هو األكبر.
واجتمع مجلس االس����ماعيلي 
مساء األربعاء وبحسب املعلومات 
املتوافرة من املجلس نفسه فإنه 
الالع����ب للزمالك رغم  تقرر بيع 
أن ع����رض األهلي كان أكبر ونقدا 
وحول األهل����ي بالفعل 6 مالين 
جنيه ومليونا نقدا عند التوقيع 
إلى جانب االس����تغناء عن أحمد 
صديق ودفع مستحقات متأخرة 
لالعب عبدالفضيل نفسه. ويبدو ان 
مجلس االسماعيلي استغل الوقت 
املناسب لتمرير هذه الصفقة، في 
الوقت الذي انش����غل فيه مجلس 
التي جترى  االهلي بانتخابات����ه 
الدراويش  اليوم.وأنه����ى مجلس 
بذل����ك ملف انتق����ال عبدالفضيل 
الذي استحوذ على اهتمام وسائل 
اإلعالم، كم����ا اعتمد املجلس عقد 
عصام احلض����ري وحتويل جزء 
من صفق����ة عبدالفضيل لتغطية 
مق����دم الصفقة ودفع املبلغ املقدم 
لعص����ام احلض����ري والتعاقدات 

اجلديدة األخرى.

األهلي يختار مجلسه الجديد

اليوم اجلمعية  تنعقد صباح 
العمومية العادية لألهلي النتخاب 

مجل����س إدارة جديد يدير النادي 
خالل السنوات األربع املقبلة.وتبدو 
حظوظ الرئيس احلالي حسن حمدي 
األكبر في االستمرار رئيسا للنادي 
فيما يشكل العامري فاروق، عضو 
املجلس احلالي وأحد املتخارجن 
املنافس األبرز  من قائمة حمدي، 
لتحقيق مفاجأة إلى جانب اللواء 
سفير نور. وتضم قائمة حمدي، 
نائبه في املجلس املنتهية واليته 
محمود اخلطي����ب وخالد مرجتي 
ومحمد باجني����د ورانيا علواني 

وهشام سعيد وخالد الدرندلي.
وتض����م قائمة املرش����حن 26 
مرشحا الختيار ثمانية فقط من 
بينهم وهم رئيس وستة أعضاء 
ومراقب للحسابات ويتنافس على 
مقعد الرئاسة ثالثة مرشحن وهم 
إلى جانب حمدي كل من محمد ثابت 

فضل اهلل وأمين سيد يوسف.
ويتناف����س 17 مرش����حا على 
مقاعد العضوية من بينهم س����تة 
مرش����حن ضمن قائم����ة رئيس 
النادي احلال����ي إلى جانب اللواء 
سفير نور والعامري فاروق ونافع 
عبد الهادي وعبد احلكيم العزب 
وعالء عبد املقصود وحازم خطاب 
ومحمد حلفاوي وشهرزاد محمد 
وداليا الس����نهوري ونرمن كمال 
واللواء محمد احلسيني ويتنافس 
على مقعد مراقب احلسابات ستة 
مرشحن وهم محمد موافي وأحمد 
مصطفى شوقي وعلى سعد زغلول 
وخالد النمر وصفوت نور الدين 

وسيد لطفي عبداهلل.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب 
القانوني لصحة انعقاد االجتماع 
األول يؤجل االجتماع إلى الساعة 
احلادية عش����رة من صباح 7/31 
ويكون االجتماع الثاني صحيحا 
بحض����ور 20% م����ن إجمالي عدد 
األعضاء الذين لهم حق احلضور 

أو 1500 عضو أيهما أقل.

إعارة أيمن عبدالعزيز

وافق مجلس ادارة الزمالك على 
إعارة الالعب أمين عبدالعزيز لنادي 

النظر بينهما وإبرام اتفاق نهائي 
على إمت����ام الصفقة، بعد حتقيق 

طلبات الزمالك املادية.
من ناحية اخرى تعادل الزمالك 
مع فريق الداخلية أحد أندية الدرجة 
األولى بدون أه����داف في املباراة 
الودية التي جمعت الفريقن مساء 
اول من امس في إطار استعدادات 
الفريقن للموسم اجلديد، وهو ما 
جعل اجلهاز الفني للزمالك بقيادة 
السويسري ميشيل دي كاستال 
يحرص خالل املباراة على جتربة 
العبي الص����ف الثاني والبعيدين 
عن املش����اركة بصف����ة منتظمة، 
كما متت جترب����ة بعض الالعبن 
األفارقة الذين يخضعون لالختبار 
بالنادي وعددهم 4 العبن، أبرزهم 
املهاجم اإليڤواري أديكو العب وفاق 
سطيف اجلزائري، والذي حصل 
على إشادة اجلهاز الفني والعبي 
الغاني موسيس  الفريق، وأيضا 
اندواه، وثنائي منتخب الش����باب 
النيجيري ساالمي وسنداي.. ولم 
يق����دم احتياطي����و الزمالك األداء 
املنتظر خالل اللقاء، حيث لم يظهر 

أكثر من العب بالشكل املطلوب.
في ش����أن آخر اس����تغل املدير 
الفني للزمالك اخلالف الذي وقع 
بن محمود سعد املدرب العام وعبد 
الواحد السيد حارس مرمى الفريق 
ليفرض س����طوته داخل الفريق، 
حيث اصر كاس����تال على إشراك 
عبد الواحد السيد في الشوط الثاني 
الودية، رغم  الداخلية  من مباراة 
معارضة محمود سعد الذي طلب 
عدم إشراك عبد الواحد السيد في 
املباراة، بس����بب تأخر األخير عن 
املباراة، حيث كان  احلضور قبل 
مقررا أن يش����ارك في املباراة من 
بدايتها كحارس أساس����ي، إال أنه 
تأخر لظروف ذهابه بإحدى بناته 

إلى الطبيب.
من ناحية اخرى أعلن االحتاد 
مؤخرا جدول ومواعيد مباريات 
الدوري حت����ى نهاية الدور األول 
للمسابقة، وارسل االحتاد املواعيد 
النهائية ونظام وشروط املسابقة 

بالبريد لالندي����ة على ان يتوقف 
الدوري بعد األسبوع األول بسبب 
مباراة املنتخب الودية مع غينيا 12 
أغسطس ثم مباريات انبي وحرس 
احلدود ف����ي بطولة كأس االحتاد 
األفريقي، ويس����تأنف األس����بوع 
الثاني 19 أغسطس املقبل. ويلتقي 
في االس����بوع االول الذي يبدأ 6 
أغسطس املنصورة مع االسماعيلي 
في السابعة والربع واملقاولون مع 
الطالئع في نفس املوعد واألهلي مع 
غزل احمللة في التاسعة والنصف 
باستاد الكلية احلربية وبتروجيت 
مع االحتاد في اخلامس����ة، ويوم 
اجلمعة يلتقي بترول اسيوط مع 
اجلونة في اخلامسة وحرس احلدود 
مع الشرطة واالنتاج احلربي مع 
املصري في السابعة والربع واخيرا 
انبي مع الزمالك باستاد املقاولون 

في التاسعة والنصف. 

صراع انتخابات

مع بدء الع����د التنازلي ملوعد 
املقرر  الترسانة،  انتخابات نادي 
اقامتها 7 اغسطس املقبل اشتعلت 
حدة املنافس����ة بن جبهتي حسن 
الن����ادي احلالي  فري����د رئي����س 
الرئاسة  ومنافسه على كرس����ي 
الشبيني، وذلك في اطار  د.احمد 
صراعهما على املنصب وخلف كل 

منهما جبهة قوية وكاملة.
وفي نادي الشمس وقبل اسبوع 
واحد فقط م����ن انعقاد اجلمعية 
العمومية لنادي الشمس الختيار 
مجلس جديد يقود النادي أصبحت 
االنتخابات على صفيح ساخن في 
ظل اش����تعال املنافسة سواء في 

الرئاسة أو في العضوية.
وقد أظهرت أحدث استطالعات 
الرأي تقدم املهندس يحيى الكومي 
عن أق����رب منافس����يه على مقعد 
الرئاس����ة في ظل الرغبة الكبيرة 
داخل الش����مس في إحداث عملية 
تغيير في كل القطاعات بعد أن فقد 
عضو الشمس الثقة في كل مجالس 
اإلدارات التي تعاقبت على النادي 

في السنوات األخيرة.

ديار بكر التركي ملدة موسم واحد، 
بعد ما لبى الن����ادي التركي كافة 
طلبات الزمالك املادية ودفع مبلغ 
150 أل����ف دوالر نظير اس����تعارة 

الالعب.
اجلدير بالذكر ان هذه الصفقة 
قد شهدت بعض اخلالفات املادية 

ب����ن النادين مب����ا جعلها مهددة 
بالفش����ل، حيث رف����ض الزمالك 
إعارة أمي����ن عبدالعزيز نظير 50 
ألف دوالر فقط، وبعد مجهودات 
من جانب خالد ذكري وكيل أمين 
عبدالعزيز والوسيط في الصفقة 
بن الطرف����ن مت تقريب وجهات 

اإلعالن عن برنامج استعداد »العنابي«نتائج باهرة لسائقي بورشه حول العالم

الدوري القطري ينطلق في 12 سبتمبر

كاصد ينضم إلى كينوراس القبرصي
افاد االحتاد العراق���ي لكرة القدم بأن حارس 
مرمى املنتخب الوطن���ي محمد كاصد انضم الى 
صفوف فريق كين���وراس القبرصي بعدما ابرم 

معه عقدا ملوسم واحد.
وذكر مصدر ف���ي االحتاد العراقي لكرة القدم 
لوكال���ة الصحافة الفرنس���ية »ان »كاصد تعاقد 
رسميا مع كينوراس وانضم الى صفوفه فعليا«، 
مش���يرا الى ان »قيمة البدل املالي للتعاقد مميزة 
ومنسجمة مع قدرات ومكانة احلارس، واالحتاد 

جهز بطاقة االستغناء الدولية له«.
ولفت كاصد االنظار في بطولة كأس القارات 
التي أقيمت في جنوب أفريقيا الشهر املاضي عندما 
قدم مس���توى متميزا مع العراق امام منتخبات 

اسبانيا وجنوب افريقيا ونيوزيلندا، ولم تهتز 
شباكه سوى مرة واحدة امام بطل اوروبا.

وشارك كاصد )22 عاما( مع العراق ألول مرة في 
نهائيات كأس آسيا التي توج بلقبها في صيف عام 
2007، وكان بديال ملواطنه نور صبري ومثل اندية 
الشرطة والزوراء محليا في املوسمن املاضين.

واحتل كاصد املركز االول على الئحة مستويات 
حراس املرمى حسب موقع االحتاد الدولي لكرة 

القدم »فيفا« على هامش بطولة كأس القارات.
ولن يكون كاصد اول محترف عراقي في قبرص 
حيث سبق لزميليه في املنتخب هوار مال محمد 
ومهدي كرمي ان دافعا عن الوان انورثيس���يوس 

وابولون على التوالي في مواسم سابقة.

جانب من السباقات التي شاركت فيها بورشه

الدوري القطري يعاود االنطالق من جديد

حقق سائقو بورش���ه الناشئ ون أداء باهرا 
في بطولة »اف آي ايه جي تي«، فقد اس���تطاع 
»مارتن راغينغر«، على منت سيارته » بورشه 911 
جي تي 3 آر اس آر« اخلاصة بفريق بريكسيا، 
االنطالق اوال في اجلول���ة الثالثة التي اقيمت 
في »أوشير س���ليبن« 21 يونيو املاضي. بذلك 
يكون النمساوي افضل متأهل لهذا املوسم بعد 
تسجيله انطالقن من املركز االول وانطالق من 
املركز الثاني في حصص التجارب التأهيلية التي 
اقيمت حتى اآلن في املوسم احلالي. أما زميله 
»ماركو هولزر«، فقد تأهل ثالثا في جولة »أوشير 
سليبن« الثالثة، واستطاع الوصول بسيارته 
بورشه التابعة لفريق »بروسبيد كومبيتيشن« 
في املركز الثاني مع السائق سن ادواردز بعد 
سباق ماطر وصعب. في املقابل، حل راغينغر 
وزميل���ه الهاوي لويجي لوتش���يني في املركز 

اخلامس.
واضطر س���ائقا بورش���ه اميانويل كوالرد 

وريتشارد ويستبروك، الفائزان بأول سباقن 
لهذا املوس���م، الى االنس���حاب من السباق بعد 

تعرضهما حلادث اصطدام.
وقد حقق بورشه اربعة انتصارات في اربعة 
سباقات، حيث فاز باتريك بيليه وراميوند ناراك 
باجلولة اخلامسة من »بطولة جي تي العاملية 
املفتوحة« التي اقيمت في »سبا« Spa 27 يونيو 
املاضي، وذلك على منت »911 جي تي3 آر اس آر« 
خاصة بفريق آي ام اس ايه بيرفورمونس مامتوت، 
ليحافظا بذلك على صدارتهما لترتيب النقاط. 
في املقابل، سيطر ريتش���ارد ليتز وجيانلوكا 
رودا على مجريات الس���باق السادس على منت 
سيارتهما بورشه اخلاصة بفريق اوتورالندو، 
ليحافظا بذلك على صدارتهما لترتيب النقاط. 
وبعد ذلك بأسبوع واحد، عجز جميع املتسابقن 
عن التصدي ألداء الس���ائقن بيليه وناراك في 
الس���باقن اللذين أقيما ف���ي دونينغتون 4 و5 

يوليو املاضي.

أعلن االحتاد القطري لكرة القدم برنامج مباريات 
املرحلة األولى من الدوري القطري ملوسم 2010/2009 
والذي سيفتتح مبباراة الغرافة حامل اللقب مع 

اخلور في 12 سبتمبر املقبل.
ويلعب في املرحلة االولى، أم صالل مع السد، 
والعربي مع السيلية، والشمال مع األهلي، وتختتم 
بلقاء ثأري يجمع قطر بطل كأس ولي العهد مع 

وصيفه الريان.
كما كشف االحتاد القطري عن مواعيد بطوالته 
للموسم الكروي وبرنامج املنتخب الوطني، وستكون 
بطولة كأس الشيخ جاسم اولى بطوالت املوسم 
اجلديد وتنطلق في 20 اغسطس مبشاركة اندية 
الدرجتن األولى والثانية والتي سيتم توزيعها 

على 4 مجموعات، وتختتم في 4 سبتمبر.
وتنطلق بطولة كأس جنوم قطر التي استحدثها 
االحتاد للمرة االولى هذا املوس���م في 8 اكتوبر، 
وتقام مباراتها النهائية في 3 يناير، وسيشارك 

فيها اندية الدرجة االولى فقط.
وتنطلق مسابقة كأس ولي العهد في 8 ابريل 
2010 وس���يكون النهائي في 24 الشهر ذاته، فيما 
تنطلق كأس االمير في 15 ابريل والنهائي في 15 

مايو العام املقبل.
وكشف االحتاد القطري عن برنامج املنتخب 
االول لهذا املوس���م والذي س���يتوزع على اربع 

مراحل.
وستكون املرحلة األولى بن االول من سبتمبر 
املقبل الى 9 من���ه، والثانية من 6 اكتوبر الى 15 
منه، والثالثة من 10 نوفمبر الى 19 منه، والرابعة 
االخيرة بن االول من مارس و4 منه، وستتخللها 

مباراة دولية ودية في الثالث منه.
وكان االحتاد القطري قد اعلن رسميا عن اقامة 
مباراة ودية بن املنتخب القطري ونظيره العماني 

في الدوحة في 9 سبتمبر املقبل.
وانتظمت الفرق القطرية منذ فترة مبعسكرات 

اعداد للموسم اجلديد في اوروبا.
ويشهد املوس���م املقبل العديد من التغييرات 
االيجابية، لعل ابرزها زيادة عدد االندية من 10 الى 
12 للمرة االولى، وعودة نظام القسمن والغاء نظام 
االقسام الثالثة، وتقليص عدد احملترفن االجانب 
من 6 الى 4، كما اجرى االحتاد تعديال على نظام 
الهبوط والصعود يقضي بصعود فريقن وهبوط 

مثلهما للمرة االولى.

الدورات الدولية في التنس

شارابوڤا تؤكد تفوقها على بتروفا
أكدت الروسية ماريا شارابوڤا التي التزال حتاول استعادة مستواها 
الس���ابق بعد شفائها من إصابة في كتفها أبعدتها عن املالعب لفترة 
طويلة، تفوقها على مواطنتها ناديا بتروفا املصنفة خامسة بالفوز 
عليها بس���هولة 6 � 1 و6 � 2 في الدور الثاني من دورة س���تانفورد 

االميركية الدولية للتنس البالغة جوائزها 700 الف دوالر.
واحتاجت شارابوڤا التي التزال تبحث عن لقبها األول منذ ابريل 
2008 عندما تغلبت حينها على السلوڤاكية دومينيكا تشيبولكوفا 
في نهائي دورة اميليا ايالند االميركية، وال� 20 في مس���يرتها، الى 
حوالي س���اعة من اجل حتقيق فوزها السابع على بتروفا من اصل 

8 مواجهات بينهما.
وضربت ش���ارابوڤا التي حتتل حاليا املركز ال� 62 في تصنيف 
رابطة احملترفات، موعدا في ربع النهائي مع االميركية ڤينوس وليامز 

الثانية او مواطنتها آال كودريافتسيفا الصاعدة من التصفيات.
وبلغت الدور ربع النهائي أيضا، الروسية األخرى يلينا دمينتييفا 
الثالثة بفوزها على مواطنتها ماريا كيريلنكو بس���هولة تامة أيضا 
6 � 1 و6 � 2، لتواجه الس���لوڤاكية دانييال هانتوتشوفا التي أطاحت 
بالپولندية انييس���كا رادفانسكا السابعة بالفوز عليها 4 � 6 و7 � 6 

)8 � 6( و6 � 1. 
وتغلبت االسترالية س���امانتا ستوسور على الرومانية مونيكا 
نيكوليسكو 6 � 1 و7 � 5، لتلتقي مع االميركية سيرينا وليامز االولى 

او املجرية ميليندا شينك.
لوس أنجيليس

بلغ األملاني تومي هاس املصنف األول الدور ربع النهائي من دورة 
لوس اجنيليس االميركية البالغة جوائزها 630.500 ألف دوالر، بفوزه 
السهل على االميركي جيسي ليفن 6 � 1 و6 � 3 امس االول األربعاء. 
ويلتقي هاس، وصيف بطل وميبلدون والساعي الى لقبه الثاني هذا 
املوسم بعد دورة هالة االملانية وال� 13 في مسيرته، في الدور املقبل 
الروسي مارات سافن الثامن الذي تغلب بدوره على الالتفي ارنست 
غولبيش 2 � 6 و6 � 3 و6 � 4. وودع الروسي دميتري تورسونوف 
الثالث الدورة من الدور الثاني بعد خسارته أمام االسترالي املغمور 

كارسنت بول 4 � 6 و1 � 0 ثم باالنسحاب.
ويلتقي بول في ربع النهائي االميركي جون ايسنر الذي تخلص من 

القبرصي ماركوس بغداتيس بالفوز عليه 6 � 3 و7 � 6 )13 � 11(.
إسطنبول

خرجت الفرنسية ارافان رضائي املصنفة رابعة من الدور الثاني 
لدورة اسطنبول التركية الدولية البالغ مجموع جوائزها 220 ألف 
دوالر اثر خسارتها أمام الپولندية مارتا دوماتشوسكا 3 � 6 و6 � 4 
و4 � 6. وبلغت الدور الثالث الروسية فيرا دوشيفينا املصنفة خامسة 
بتغلبها على االيطالية ماريا ايلينا كامرين 6 � 0 و6 � 1، والسويسرية 
تيميا باكسينزكي بفوزها على األوكرانية ماريا كوريتسيفا 6 � 2 و3 
� 6 و4 � 1 النسحاب االخيرة، والبلغارية اولغا غوفورتسوفا بفوزها 

على األملانية اجنيليك كيربر 6 � 4 و6 � 7 )7 � 9( و6 � 4.

لقاءات ودية
لرفع أثقال خيطان بالقاهرة

اكد رئيس وفد خيطان لرفع االثقال في معسكر الفريق بالقاهرة 
سلطان اجلبري ان فريق خيطان لالثقال يعتبر من الفرق املتميزة 
على املستوى احمللي ويتنافس على املستوى االول مع اندية اخرى، 

الفتا الى ان النادي يضم العبن ميثلون مختلف املراحل العمرية.
واوض���ح ان الكويت تعد من الدول املتقدمة عربيا وخليجيا في 
رياضة رفع االثقال وحتقق نتائج فردية متميزة على املس���توين 

اآلسيوي والدولي.
وحول معس���كر الفريق في القاهرة قال ان الفريق استعد الفترة 
املاضية باقامة املعس���كر ولقاء عدد م���ن االندية املصرية القوية ما 
يس���اهم بش���كل كبير في اعداد وتأهيل الالعبن للموسم الرياضي 

اجلدي�د.


