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ور
 ص

في
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دا
اح

ـــة عــــبــــاس خـــضـــيـــر : ـــســـل األمـــــيـــــن الــــمــــالــــي التـــــحـــــاد ال

نفوس االتحاد صافية واستقالة سامي ألسباب شخصية

شهريًا في المكتبات

اقرأ في العدد الجديد من (حوار سبورت)

عبدو يفضح أسرار مشاعره في لقاء العراق واستراليا!
حوار سبورت تفتح ملف مكافحة المنشطات في األولمبية!

شقيقة عمو بابا تكشف موقفه المروع مع عدي!

واشنطن  / ا ف ب 

        
       
      
       


       
        


      



       

       



       



        

       



      




ميامي يحقق األفضلية ويتقدم على شيكاغو

لندن  / رويترز 

    
       









     
   


     

     

      



     
    


كابيلو يعلن تشكيلة إنكلترا 
لمواجهة سويسرا

مدريد  / ا ف ب 

   
    
   
    
    


   


    


    
    
     
    

    
    
   

    
    
    

   
    

    
    

    
  

    



أوزيل: سنكون أقوى من 
برشلونة في الموسم المقبل

القاهرة  / د ب ا 


     



   

      
      

     
     
       
      

     

     





االتحاد المصري يعتذر 
عن لقاء األرجنتين

مدريد  / ا ف ب 

   
    
   
    
    


   


    


    
    
     
    

   


     
       
      

     



االتحاد المصري يعتذر 







