
نظام المسابقات وشئون الالعبین

١٩-٣-٢،٠١٣  حتى  ١٤-٣-٢،٠١٣بطولة نادى الجزیرة الریاضى المفتوحة لإلسكواش الفترة من 

 EGYPTIAN SQUASH - ASSOCIATIONاإلتحاد المصرى لإلسكواش
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