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لقد كان شهرا ً آخر ال ينىس بالنسبة لعائلة تكبول ،حيث شهد اطالق التطبيق الرسمي لالتحاد الدويل للتكبول (  )FITEQو أول حدث إفريقي من سلسلة
التحدي الوطني .كام استضافت هنغاريا و بولندا و الربتغال أيضا فعاليات سلسلة التحدي الوطني ،يف حني نظمت هيوسنت كأس التحدي الرابع يف الواليات
املتحدة األمريكية ،و يف الوقت نفسه عقد األمني العام ل  FITEQالسيد  Marius Vizer Jrسلسلة من االجتامعات عرب االنرتنت مع االتحادات الوطنية حيث
متكن من االستامع لألعامل امللهمة من عائلة تكبول العاملية و أيضاً إطالعهم عىل مبادرات  FITEQاألساسية.
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إطالق التطبيق الرسمي لالتحاد الدويل للتكبول يف متجر التطبيقات App Store
أطلق االتحاد الدويل للتكبول تطبيقه الرسمي يف  ، App Storeمام يوفر لعائلة التكبول إمكانية الوصول أثناء التنقل إىل أحدث األخبار واملعلومات من الرياضة
األرسع من ًوا يف العامل.
أينام كانوا يف العامل ،سيتمكن الالعبون واملشجعون من قراءة آخر أخبار التكبول ،وعرض نتائج البطولة واالطالع عىل أحدث تصنيفات العاملية لالتحاد الدويل
للتكبول .كل هذا سيكون متا ًحا يف تنسيق بسيط وسهل عىل واجهة التطبيق األنيقة والحديثة.
قال مدير قسم تكنولوجيا املعلومات ،الزلو بارديسايد “ ،هذا التطبيق هو تحميل أسايس لجميع العبي التكبول واملشجعني الحاليني واملستقبليني ،باإلضافة إىل
عشاق الرياضة حول العامل الذين يرغبون يف معرفة املزيد عن الرياضة األرسع من ًوا يف العامل .يتفاعل أكرث من ثالثة ماليني من عشاق التكبول مع املحتوى عىل
قنواتنا الرقمية كل يوم ،لذلك كانت خطوة طبيعية لتطوير تطبيق مخصص لجمهورنا املتحمسني عرب اإلنرتنت “.
سيمكّن التطبيق الرياضيني من إنشاء ملف تعريف شخيص والتسجيل يف مسابقات التكبول الرسمية ،مام يضمن أن جميع الالعبني قادرين عىل االستمتاع بعملية
سلسة عند دخول األحداث .سيتمكن أيضً ا كل الالعبني اللذين سيقومون بتنزيل التطبيق من الوصول إىل:
تحديثات اخبارية منتظمة من جميع انحاء عامل التكبول
التصنيفات العاملية التحاد الدويل للتكبول (الفردي ،الزوجي ،الزوجي املختلط)
نتائج بطوالت التكبول الدولية وتفاصيل األحداث القادمة
سيكون التطبيق متا ًحا أيضً ا عىل متجر  Google Playيف وقت الحق من هذا الشهر وسيتم تحديثه بانتظام مبيزات جديدة ومثرية.
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األمني العام التحاد الدويل للتكبول ماريوس فيزر جونيور يعقد سلسلة من االجتامعات
القارية الشهرية
نيابة عن االتحاد الدويل للتكبول ،كان األمني العام ماريوس فيزر جونيور سعيدًا للمشاركة مع االتحادات الوطنية من جميع القارات الخمس من خالل سلسلة من
االجتامعات عرب اإلنرتنت ،مام يساعد عىل تعزيز العالقة بني الهيئة الحاكمة وجميع أصحاب املصلحة يف عائلة تكبول.
وعقدت االجتامعات عرب اإلنرتنت ،حيث تضمنت النسخة األوىل لقناة االتصال الجديدة بني االتحاد واالتحادات الوطنية مشاركة  56اتحادًا وطن ًيا يف خمس
اجتامعات منفصلة .تم بث فيزر جونيور عىل الهواء مبارشة من مقر االتحاد الدويل للتكبول يف بودابست ،مع مشاركة ممثيل الهيئة الحاكمة القارية أيضً ا يف
االجتامعات.
كان هناك ممثلون من  26دولة يف آسيا ،و 14يف أفريقيا ،و 9يف أوروبا ،و 4يف أوقيانوسيا و 3يف األمريكتني ،كام انضم عدد من رؤساء اللجان األوملبية الوطنية
واألمناء العامني إىل نظرائهم يف االتحاد الوطني.
قدم فيزر جونيور تحديثًا حول املعامل األخرية لالتحاد الدويل للتكبول ،عىل وجه الخصوص ،أن تصبح موقّ ًعا رسم ًيا عىل املدونة العاملية ملكافحة املنشطات وتوقيع
اتفاقية رشاكة مع القناة األوملبية .كام أبلغ االتحادات الوطنية عن التزام االتحاد الدويل للتكبول وتركيزه عىل النمو والتطور والتوسع بشكل أكرب عىل مركز مراقب
االتحاد العاملي لالتحادات الرياضية الدولية .يف كل اجتامع ،قدم فيزر جونيور أيضً ا ملحة عامة عن التطور يف كل من القارات الخمس ،مام يساعد عىل ضامن
مشاركة منظور عاملي مع عائلة تكبول.
وكان الرتكيز الرئييس لالجتامعات عىل مناقشة االتحاد الوطني وبرامج تطوير النوادي يف االتحاد الدويل للتكبول .من خالل الربنامجني ،يهدف االتحاد الدويل
للتكبول إىل املساعدة يف بناء األسس لنمو ونجاح الرياضة عىل املدى الطويل يف جميع أنحاء العامل .من الدعم املايل األويل ودعم البنية التحتية ،إىل توفري دورات
التعليم واملدربني والحكام ،يلتزم االتحاد الدويل للتكبول بدعم االتحادات واألندية الوطنية.
أعقب التحديثات من فيزر جونيور جلسة أسئلة وأجوبة مع االتحادات الوطنية ،مام أتاح لهم الفرصة ملراجعة األمني العام لالتحاد الدويل للتكبول حول مجموعة
من املواضيع بطريقة مفتوحة وشفافة .كانت االتحادات قادرة عىل طرح األسئلة قبل االجتامعات ،وكذلك أثناء جلسة األسئلة واألجوبة ،مام يضمن اإلجابة عىل
جميع األسئلة.
بعد االجتامع ،قال فيزر جونيور“ :الحفاظ عىل حوار مفتوح مع جميع أصحاب املصلحة يف عائلة تكبول أمر رضوري للتطور العاملي املستمر للرياضة .ال سيام
مع قيود السفر الحالية يف العديد من البلدان ،سيكون عقد اجتامعات شهرية عرب اإلنرتنت رضور ًيا ملشاركة التحديثات املهمة واالستامع إىل أفضل املامرسات يف
البلدان املختلفة .لقد كانت التعليقات التي تلقيناها بشأن هذه املبادرة إيجابية للغاية وأود أن أشكر جميع املشاركني الذين انضموا إىل االجتامعات وجعلوها
متري ًنا مفيدً ا حقًا “.

“التكورز” الشباب يشغلون مكان يف مهرجان “م ّتحدون عرب الرياضة” الدويل
االفرتايض للشباب
قدم “التكورز” الصغار الذين تقل أعامرهم عن  18عا ًما مداخالتهم يف مهرجان “متّحدون عرب الرياضة” الدويل االفرتايض للشباب ،عىل أمل تأمني مكان يف النهايئ
للحدث االفتتاحي عرب اإلنرتنت .يجمع املهرجان بني أكرث من  80منظمة يف مجال الرياضة ،مام يوفر الفرصة للشباب ليكونوا أكرث نشاطًا ومعرفة كيف ميكن
للرياضة أن تكرس الحواجز لتكون أداة للتغيري اإليجايب.
من  23إىل  30أكتوبر ،تنافس “التكورز” يف مرحلة التأهيل عرب اإلنرتنت عرب تطبيق الرياضة اإللكرتونية النشط  SQILLERالتابع لالتحاد الدويل للتكبول.
ويشار إىل أن خمسة عرش العبا من رومانيا وفرنسا وبلغاريا واملجر ،مبا يف ذلك  12أنثى ،سيؤهلون للمشاركة يف النهائيات .انتهت فرتة التحكيم يف  30أكتوبر
وسيتم اإلعالن عن املتأهلني للتصفيات النهائية يف األسبوع الذي يبدأ يف  2نوفمرب ،حيث سيتلقون املعلومات والتفاصيل الفنية حول التحدي النهايئ .تقام
النهائيات ،التي ستقام أيضً ا عرب ، SQILLERيف الفرتة من  20إىل  22نوفمرب وستبثها .RSportz
يقام مهرجان األلعاب االفرتاضية للشباب املتحد من خالل الرياضة تحت رعاية اللجنة األوملبية الدولية ،واللجنة الباراملبية الدولية ،واألوملبياد الخاص ،واالتفاق
الريايض ،والرابطة العاملية لالتحادات الرياضية الدولية ،بهدف زيادة مشاركة الشباب يف رياضة.
باإلضافة إىل املسابقات الرياضية ،سيشمل املهرجان سلسلة من املناقشات عرب اإلنرتنت وندوات عرب اإلنرتنت وبرامج تعليمية تركز عىل السالم من خالل الرياضة
واإلدماج وعدم التمييز وأدوار ومسؤوليات الرياضيني وحامية األطفال والرياضيني.

يتبنى االتحاد الدويل للتيكبول قواعد جديدة ملكافحة املنشطات لعام 2021
يف  8سبتمرب  2020اعتمد املجلس التنفيذي لالتحاد الدويل لتيكبول قواعد جديدة ملكافحة املنشطات وفقًا لقانون الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات لعام .2021
تغطي القواعد الجديدة العديد من التغيريات التي ينوي االتحاد الدويل للتيكبول القيام بها
تنفذ كام ينبغي من خالل تعليم أعضائها.
ترسي القواعد اعتبا ًرا من  1يناير .2021
القواعد متوفرة هنا.

ملزيد من املعلومات ،ميكنك االتصال بنا يف أي وقت عىل.ANTIDOPING@FITEQ.ORG :

جمهور كأس هيوسنت للتحدي يسلط الضوء عىل منو التكبول يف الواليات املتحدة
ظهر الشغف املتزايد للتكبول يف الواليات املتحدة مرة أخرى يف كأس تحدي التكبول األمرييك الرابع يف هيوسنت ،تكساس ،يف مركز او اتالتكس األكرث حداثة يف 18
أكتوبر.
كان الحدث عبارة عن بطولة مزدوجة ،حيث ظهر النجامن الصاعدان فرانيك دياز وأندريس بريييل كأبطال بعد فوز  )12-8 ، 12-11( 2-0عىل مضيف
البودكاست تيك توكس بريت لورينزين ورشيكه مايكل تيمويث أندروز .دياز وبرييل  ،اللذان كانا ميثالن النادي الرائد  L.A. TEQERSنجحا يف الصمود أمام شدة
املباراة للفوز بالنقاط الفاصلة واستعادة الكأس.
الحدث كان أول كأس تحدي خارج كاليفورنيا ،شهده حشد كبري مع مراعاة التباعد االجتامعي (التباعد الجسدي) ،مام يدل عىل الشعبية املتزايدة لهذه الرياضة
يف الواليات املتحدة .كان الرياضيون والرياضيات املتنافسون ميثلون دولً ونوادي متعددة ،مع فرق أتت من كاليفورنيا لتحدي نجوم هيوسنت.
قال رئيس اتحاد التيكبول األمرييك ،أجاي نوسو  ،الذي يقود أيضً ا منو الرياضة يف جميع أنحاء الواليات املتحدة“ :بشكل عام ،كان املستوى يف هيوسنت جيدً ا
للغاية ويستمر يف التحسن بشكل أفضل يف كل كأس تحدي نستضيفه .سيكون حدثنا القادم يف الس فيغاس قبل بطولة السيدات يف وقت الحق من هذا العام.
كانت كأس التحدي يف هيوسنت هي األوىل من نوعها خارج والية كاليفورنيا ،وهي خطوة مهمة يف نرش هذه الرياضة إىل أجزاء أخرى من البالد.
“لدينا خمسة أندية يف تكساس ،انضموا جمي ًعا إىل فرق ،ونحن نبني قوة دفع قوية يف الوالية .استضافة الكأس يف والية هيوسنت ساعدنا كثرياً عىل إحياء هذه
الرياضة للجامهري الجديدة  ،حيث ميكن للناس أن يشاهدوها عىل الهواء مبارشةً .كام أنها شجعت األندية عىل رشاء املزيد من الطاوالت واالستفادة من برنامج
تطوير األندية املمتاز من االتحاد الدويل للتكبول .حققت هيوسنت نجا ًحا كب ًريا وستكون مبثابة مخطط للمسابقات املستقبلية ،ونحن متحمسون ملا سيأيت! “
ميكن العثور عىل املعلومات والنتائج الخاصة بكأس هيوسنت للتحدي هنا

إطالق برنامج تج ّمع تكبول من أجل زيادة مشاركة الشباب يف الصني
وصل تطوير التكبول يف الصني إىل معلم هام آخر مع إطالق برنامج املشاركة الشعبية “تج ّمع تكبول” ،والذي يهدف إىل زيادة الوعي وزيادة املشاركة يف الرياضة
قبل دورة األلعاب الشاطئية اآلسيوية يف سانيا.
استضافت املدرسة الثانوية الثانية التابعة لجامعة فوجيان نورمال حفل إطالق الربنامج الجديد ،الذي يتطلع إىل البناء عىل الشهية املتزايدة والعاطفة للرياضة
يف مقاطعة فوجيان الصينية .تعاونت مجموعة مورجان ستار ،وهي رشكة تجزئة رسمية لطاوالت التكبول ،مع املدرسة لتزويد طالبها مبزيد من الفرص ملامرسة
الرياضة األرسع من ًوا يف العامل .بعد اإلطالق الناجح ،سيتم نرش الربنامج يف مدارس أخرى يف مقاطعة فوجيان وعرب الصني.
ألقى السيد بوال زيالرد  ،القنصل العام املجري يف شنغهاي ،كلمة يف حفل اإلطالق حيث أوضح فوائد لعب تكبول للشباب .كام حرض الحفل السيدة ليانج
مينجكياو  ،نائب مدير مكتب التعليم يف منطقة ماوي  ،وتشو زيرنونج  ،رئيس املدرسة الثانوية الثانية التابعة لجامعة فوجيان العادية.
يعد إطالق برنامج “تج ّمع تكبول” هو أحدث مبادرة يف الصني ،بعد معرض التكبول الذي أقيم يف سبتمرب خالل مهرجان بكني األوملبي للثقافة الرياضية مبناسبة
اإلطالق الرسمي للرياضة يف العاصمة الصينية .تواصل التكبول إحراز تقدم كبري يف البالد قبل ظهورها ألول مرة كرياضة ميدالية يف دورة األلعاب اآلسيوية
الشاطئية يف سانيا العام املقبل.

أطلق االتحاد الدويل للتكبول سلسلة ندوات عرب اإلنرتنت حول النزاهة ومكافحة املنشطات
يفخر االتحاد الدويل للتكبول بإبالغ مجتمعه بأنه سيعقد سلسلة من الندوات عرب اإلنرتنت لتقديم إطار عمل االتحاد الدويل للتكبول للنزاهة .الغرض من الندوات
عرب اإلنرتنت هو تثقيف الجميع حول قواعد مكافحة املنشطات وأهمية النزاهة.
ستُعقد الندوات عرب اإلنرتنت عىل تطبيق زووم ،مام يجعل الوصول إليها سهالً للجميع من خالل الرتجمة الفورية املتاحة .بالنظر إىل مجتمع االتحاد الدويل
للتكبول الواسع االنتشار ،ستعقد كل جلسة مرتني الستيعاب املناطق الزمنية املختلفة.
ستستغرق كل جلسة ما بني  60إىل  90دقيقة وستقام باللغتني اإلنجليزية والفرنسية.
تقديم إطار عمل االتحاد الدويل للتكبول للنزاهة
 21أكتوبر( 8:00 ،توقيت وسط أوروبا ،بودابست)
 22أكتوبر ( 18:00توقيت وسط أوروبا ،بودابست)
مقدمة يف مكافحة املنشطات
 28أكتوبر ( 8:00 ،توقيت وسط أوروبا ،بودابست)
 29أكتوبر ( 18:00بتوقيت وسط أوروبا ،بودابست)
مكافحة املنشطات :املواصفات
 4نوفمرب( 8:00 ،توقيت وسط أوروبا ،بودابست)
 5نوفمرب ( 18:00بتوقيت وسط أوروبا ،بودابست)
سياسات النزاهة يف العمق
 11نوفمرب( 8:00 ،توقيت وسط أوروبا ،بودابست)
 12نوفمرب ( 18:00بتوقيت وسط أوروبا ،بودابست)
التسجيل للدورة األوىل ( 21/22أكتوبر) متاح هنا .يوىص باملشاركة يف الندوات عرب اإلنرتنت.
ملزيد من املعلومات ،ميكنك االتصال بنا يف أي وقت عىلSPORTSERVICES@FITEQ.ORG :

التكبول يف صعود يف منغوليا مع اقرتاب دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية يف األفق
بدأت مسرية التكبول يف منغوليا مبشاركة  11ناديًا يف تطوير الرياضة قبل دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية يف سانيا العام املقبل.
بعد إنشاء اتحاد التكبول املنغويل يف ديسمرب  ،2019حققت الرياضة من ًوا مث ًريا لإلعجاب ،ويتطلع الرياضيون النخبة يف البالد اآلن إىل تحدي امليداليات يف الفردي
والزوجي والزوجي املختلط يف دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية .2021
يف الحفل الختامي لدوري كرة الصاالت الوطني ،شارك  11نادي كرة قدم يف حدث استعرايض للتقدم الرائع الذي تم إحرازه منذ بداية هذا العام .حرضت سيزيال
أولغا كيسنيه كريم ،السكرتري األول للقنصل من السفارة املجرية ،الحدث حيث قدمت األندية تدريبات ملدريب كرة الصاالت عىل قواعد وأنظمة التكبول.
مع استمراره يف بناء الوعي وزيادة املشاركة يف التكبول ،يستفيد االتحاد الوطني من برنامج التطوير اآلسيوي لالتحاد الدويل للتكبول ،والذي تم تصميمه لتزويد
الرياضيني بأفضل منصة ممكنة للنجاح يف األلعاب الشاطئية اآلسيوية وما بعدها .كجزء من الربنامج ،تم تسليم  4طاوالت تك ون و 56طاولة تك اليت إىل البالد
يف سبتمرب ،مام ساعد عىل تزويد املزيد من الرياضيني بفرصة االستمتاع بالرياضة األرسع من ًوا يف العامل.
ويقود اتحاد تكبول املنغويل الرئيس إنخبات بدار أوغان  ،وهو بطل أوملبي يف املالكمة واألمني العام للجنة األوملبية الوطنية املنغولية .نائب رئيس االتحاد هو
أمغاالنباتار جانباتار  ،وهو رئيس االتحاد املنغويل لكرة القدم ،واألمني العام هو عضو املجلس التنفيذي للجنة األوملبية الوطنية شيمدورج أمارسانا
وأشاد ماريوس فيزر جونيور ،األمني العام لالتجاد الدويل للتكبول ،بالعمل الجاد الذي قام به االتحاد الوطني ،قائالً“ :إن التقدم يف منغوليا مشجع حقًا ومثال
رائع عىل نجاح برامج تطوير االتحاد الدويل للتكبول .يتمتع االتحاد يف منغوليا بقيادة ممتازة وسيستمر شغفهم بـالتكبول يف دفع هذه الرياضة إىل األمام يف
السنوات القادمة “.

بطل العامل بالجوفيتش وبانيك يكمالن دورة التدريب عرب اإلنرتنت لالتحاد الدويل للتكبول
أكمل آدم بالجوفيتش ،بطل العامل يف بطولة التكبول ثالث مرات  ،ورشيكه يف بطولة العامل للزوجي لعام  ، 2019تشابا بانيك  ،بنجاح دورة تدريبية عرب اإلنرتنت
حول منصة التعليم الجديدة التابعة لالتحاد الدويل لتكبول.
أطلق االتحاد الدويل للتكبول املوقع اإللكرتوين الجديد واملثري يف سبتمرب ،بهدف دعم تطوير الرياضيني واملدربني والحكام واملساعدة يف مواصلة بناء الوعي
بالرياضة األرسع من ًوا يف العامل .مع استمرار منو تكبول ،سيكون للتعليم دو ًرا رئيس ًيا و يف متناول املتدربني يف جميع أنحاء العامل ،مع وضع هذه املنصة بهدف
تحقيق ذلك.
أجرى الثنايئ املجري يف البداية مستوى دورة تدريب االتحاد الدويل للتيكبول حيث يتطلعان إىل تعزيز كال الجانبني يف اللعب والتدريب يف لعبتهام .ميثل كل من
بالجوفيتش وبانيك أكادميية فونيكس تيكبول كالعبني ،حيث يقدمون أيضً ا دورات تدريبية للجيل القادم من نجوم التيكبول .لقد ساعدتهم دورة التدريب عرب
اإلنرتنت ،والعديد من املدربني الطموحني اآلخرين حول العامل ،عىل أن يصبحوا معتمدين رسميًا .مقدمة مستوى دورة التدريب االتحاد الدويل للتيكبول مفتوحة
للجميع وهي مجانية وميكن إجراؤها يف أي وقت باتباع التعليامت الواردة هنا.
قال بالجوفيتش الذي حصل مؤخ ًرا عىل امليدالية الذهبية يف أول حدث وطني لسلسلة منافس“ :يف رأيي ،من املهم حقًا تقديم دورات تدريبية مخططة جيدا.
إذا مل نتبع خطط التدريب الخاصة بنا ،فسيصبح من الصعب حقًا امليض خطوة بخطوة بشكل منهجي .خالل دوراتنا التدريبية ،نختار دامئًا التدريبات التي
تستهدف تحقيق األهداف الرئيسية (الهدف  1والهدف  ،)2ثم نحاول تنفيذها بأكرب قدر ممكن من املامرسة .ال ميكننا أيضً ا التأكيد بشكل ٍ
كاف عىل أن التمدد
يف نهاية الساعات التدريبية هو املفتاح للوصول إىل املرونة التي تتطلبها هذه الرياضة .يقودنا االمتثال لهذه املبادئ إىل طريق الخروج بيشء جديد ومثري ،مام
يساعدنا عىل البقاء يف أعىل مستوى “.
وأضاف بانيك“ :يف رياضة رسيعة النمو مثل التيكبول ،يحتاج الالعبون إىل التحسن برسعة كبرية ملواكبة أفضل الالعبني .لتحقيق ذلك ،من الرضوري بال شك
وجود مدربني مؤهلني تأهيال عاليا ومستعدين للتعلم .آمل حقًا أن يشارك املزيد من الالعبني يف هذه الدورة التدريبية عرب اإلنرتنت حتى يكتسبوا معرفة قابلة
للتحويل ألنشطة التدريب املستقبلية “.
باإلضافة إىل دورات التدريب ،ميكن للرياضيني أيضً ا االستفادة من مقاطع فيديو التحدي املختلفة عىل املنصة ،مبا يف ذلك جلسات التدريب الفردية والتدريب مع
جلسات املدرب .هناك أيضً ا دورات تعليمية للحكام تساعد الحكام عىل أن يصبحوا معتمدين رسميًا ومتاحة هنا.

داخل التيكبول  -املقابالت
داخل تيكبول :اتحاد إسواتيني للتيكبول
مفانافويث تاريبو بهيمبي ،هو القلب النابض لحركة التيكبول يف إسواتيني .رحب العب كرة القدم الدويل السابق والعب الجولف املحرتف بالرياضة األرسع منوا ً يف
العامل يف حياته بأذرع مفتوحة واآلن ،بصفته رئيس تيكبول إسواتيني يريد أن ينتقل بها إىل املستوى التايل يف بالده.
أظهر تيكبول إسواتيني معنى أن تكون  ،Teqحيث أكد بهيمبي وفريقه عىل قيم االبتكار وطموح اإلدماج والشغف ،يف جميع مجاالت عملهم.
لطاملا كانت الرياضة جز ًءا من حياة بهيمبي لطاملا تذكره .يتذكر قائالً“ :لقد نشأت يف عائلة صغرية وطور شغفي بالرياضة عندما كنت صغريًا جدً ا”“ .لعبت كرة
القدم للمنتخب الوطني للمرة األوىل عندما كان عمري  15عا ًما فقط”.
ومع ذلك ،فإن هذا الشغف بالنجاح الريايض مل ينتقص من دراسته التعليمية ،وبعد املدرسة الثانوية انتقل إىل جنوب إفريقيا إلكامل دورة يف اإلدارة الرياضية
أثناء وجوده يف جنوب إفريقيا ،تم اكتشافه من قبل جامعة أالباما الزراعية وامليكانيكية يف الواليات املتحدة وقدم منحة دراسية لكرة القدم .يف سنته األخرية ،تم
تجنيده ليلعب مع فريق الدوري األمرييك لكرة القدم ريال سولت ليك سيتي ،ليبدأ مسريته الكروية عاد للعب يف جنوب إفريقيا لعدة سنوات قبل أن يتقاعد
كمحرتف.
قال بهيمبي“ :منذ ذلك الحني أعمل يف أدوار مختلفة يف الرياضة ،مبا يف ذلك كمحلل عىل التلفزيون”“ .كان هديف دامئًا هو فتح أكادميية رياضية يف إيسواتيني ،
وقد أعاد التعرف عىل التيكبول إشعال هذا الحلم لدي”.
مل ميض وقت طويل عىل تجربة بهيمبي ألول مرة طاولة Teqالفريدة“ .لن أنىس أبدً ا تجربتي األوىل يف العامل املنحني .كان حبا من النظرة األوىل .اضطررت
للسفر من إيسواتيني إىل زامبيا لتكريم دعويت لحضور مؤمتر مديري أوليمبافريكا  ،حيث أجرى االتحاد الدويل للتيكبول تدري ًبا للمديرين كمقدمة للتيكبول.
“إن لعبة التيكبول مسببة لإلدمان ببساطة ألنه مبجرد أن تجرب هذه الرياضة فإنها تقدم لك تحديًا مختلفًا وفريدً ا لك كفرد وتخلق األدرينالني الريايض ملواصلة
اللعب ومحاولة التغلب عىل خصمك”.
بعد وقت قصري من تعريفه ألول مرة إىل التيكبول ،شارك بهيمبي يف عملية إنشاء االتحاد الوطني يف إيسواتيني“ .حدثت دعوة لتعزيز وتطوير التيكبول يف
إيسواتيني يف أوائل نوفمرب  ،2019عندما تلقيت مكاملة من سيدين سيميالن ،الرئيس التنفيذي التحاد األلعاب األوملبية والكومنولث يف إسواتيني .عندما طلب
مني قيادة تطوير الرياضة يف بالدنا ،استغرق األمر ثالث ثوان فقط للموافقة!
“وجدت برسعة أفرادًا متحمسني عىل استعداد لركوب هذه الرحلة املثرية معي ،وأكملت العمل الورقي الالزم ثم نظمت اجتامعنا االفتتاحي يف الثالث من
ديسمرب ،حيث تم انتخاب لجنتنا”.
إن شغف بهيمبي املشرتك مع االتحاد الدويل للتيكبول لتغيري الحياة من خالل الرياضة هو أحد األسباب الرئيسية لنجاح عملية التطوير“ .إىل جانب حبي
الشخيص وشغفي بالرياضة ،كانت أهم قوة دافعة أقنعتني بإحضار التيكبول إىل إيسواتيني هي الفرصة إلحداث فرق حقيقي يف املجتمعات هنا”.

يف العام املايض ،أصبح تيكبول اسواتيني منوذ ًجا لجميع االتحادات الوطنية من حيث الحوكمة وتطوير الرياضة والتسويق واالتصاالت .أظهر االتحاد االبتكار
واإلبداع اللذين ميكن أن يكونا مصدر إلهام لالتحادات األخرى .يتم مشاركة أنشطتها عىل نطاق واسع من خالل نرشة إخبارية شهرية ،مام يساعد عىل بناء الوعي
بالرياضة وضامن أن اآلخرين ميكنهم التعلم من املبادرات التي بدأوها
ووفقًا لبهيمبي ،فإن التقدم الذي تم إحرازه يف مثل هذه الفرتة الزمنية القصرية يرجع إىل عدة عوامل“ .أوالً ،أود أن أنوه بالعمل الذي قام به الجميع يف االتحاد
الدويل للتيكبول ،مام مينحنا الدعم والتوجيه الذي نحتاجه .بالنسبة يل ،يكمن الرس يف مشاركة الرؤية إىل أين تتجه الرياضة .من املهم العثور عىل األشخاص
املتحمسني الذين يحبون الرياضة وبناء فريق من الخرباء يف جميع املجاالت
“ليك تكون ناج ًحا يف أي مجال من مجاالت الحياة ،تحتاج إىل بناء ثقافة إيجابية .لقد عملت بجد مع فريقي لخلق بيئة رياضية وودية ،مليئة باالحرتام لبعضنا
البعض “.
مع وجود الفريق يف مكانه ،يتطلع بهيمبي إىل إمكانات الرياضة يف اسواتيني“ .الرياضة الرئيسية هنا هي كرة القدم بالطبع ،لكنني أعتقد حقًا أن التيكبول ميكن
أن يصبح رقم اثنني .يبلغ عدد سكاننا  1.3مليون نسمة ،لكننا شعب نشيط .يجلب التيكبول األمل للشعب وميكن أن مينحهم الفرصة لجعل بالدهم فخورة عىل
املرسح الدويل “.
استفاد االتحاد من برنامج تطوير األندية التابع لالتحاد الدويل للتيكبول ،مام ساعد عىل التعقب الرسيع لنمو الرياضة يف الدولة من خالل توفري املزيد من
الطاوالت لالعبني الستخدامها .قال بهيمبي “ :أود أن أشكر االتحاد الدويل للتيكبول ملساعدتنا يف برنامج تطوير النادي ،ومساعدتنا يف جلب املزيد من طاوالت
التيك إىل البالد”
“بدون هذا الدعم ،أشك يف أننا سنستمتع بالنجاح الذي نحققه اآلن .لقد كان االهتامم بإنشاء أندية التيكبول يف جميع أنحاء البالد ساحقًا .إنها سياسة حوكمة
الرياضة يف إيسواتيني ألي اتحاد ريايض أن يضم عىل األقل ناديني نشطني يف كل منطقة من املناطق األربع ويسعدنا أن نقول إننا حققنا ذلك يف فرتة زمنية
قصرية .ال يزال هناك الكثري للقيام به يف إطار هذا الربنامج ،لكن االستجابة من الجمهور حتى اآلن كانت مذهلة حقًا “.
و مام ال يقل أهمية عن تطوير الرياضة عىل مستوى القاعدة بالنسبة لفريق تيكبول اسواتيني .قام االتحاد بتخطيط وتنفيذ اسرتاتيجيات تركز عىل املشاركة
املجتمعية ،وال سيام تقديم برنامج تيك سانداي ،والذي ميكّن األشخاص من مجموعة من الخلفيات املختلفة من القدوم وتجربة الرياضة واالختالط م ًعا.
يلتزم بهيمبي وفريقه بتوفري الفرص للجميع وقد بدأوا أيضً ا برنامج “من الصفر إىل االحرتافية” .وقال بهيمبي“ :لقد منح هذا مزيدً ا من النساء فرصة اللعب،
ومكّن األشخاص الذين يعانون من إعاقات وأولئك الذين ينتمون إىل األقليات من إيجاد متنفس من خالل مامرسة الرياضة”.
يواصل االتحاد ترسيخ نفسه كقائد يف مجتمع التيكبول العاملي من خالل ضامن املساواة والدمج والتنوع يف قلب جميع األنشطة“ .أصبحت املساواة والشمول
والتنوع أم ًرا رضور ًيا يف املشهد الريايض .الحكم الرشيد وحامية األعضاء وحامية الطفل واملساواة أمور رضورية لجعل الناس يشعرون باالنتامء .بصفته اتحادًا،
تقع مسؤولية تعزيز هذه القيم ،التي تقع يف قلب الرياضة عامل ًيا ،عىل عاتق الجميع.
“لقد أنشأنا برامج تضم جمعيات خريية لألطفال يف جميع أنحاء البالد ،وعملنا عىل جلب الرياضة إىل مجتمعات الصم ،وأقمنا عالقات مع املدارس التي تدعم
األطفال ذوي اإلعاقة ولدينا العديد من الرشاكات األخرى يف طور اإلعداد لتزويد الناس بفرصة مامرسة الرياضة .كام أنشأنا عالقات مع املنظامت التي تدعم
مجتمعات املثلية الجنسية يف اسواتيني“ .
طوال حياة بهيمبي الرياضية ،ركز دامئًا عىل املساواة واالندماج والتنوع .عمل سابقًا كسفري لألوملبياد الخاص يف إيسواتيني  ،والتي وفرت منصة مثالية لتطوير
رشاكة تعليمية بالتعاون مع املنظمة.
قال بهيمبي“ :تتمثل الخطة يف إنشاء برنامج نشاط التيكبول داخل ست مدارس يف جميع أنحاء البالد ،ويف النهاية يكون لها ممثلون من هذه املدارس يف جميع
أنشطة التيكبول املستقبلية”“ .من خالل العمل مع األوملبياد الخاص سننشئ أيضً ا بطولة التيكبول الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة”.
لقد كان العام هادئًا بالنسبة إىل تيكبول اسواتيني .عىل الرغم من التحديات مع كوفيد ،-19كان تقدم الرياضة يف البالد مصدر إلهام ملجتمع التيكبول العاملي.
ومع ذلك ،ليس لدى بهيمبي أي خطط للتباطؤ.
“نخطط الستضافة حدث سلسلة منافسات وطنية يف نهاية العام ونريد الوصول إىل هدفنا املتمثل يف وجود  20ناديًا لكرة القدم مسجلة بالكامل .لدينا
حال ًيا  11فريقًا ،بهدف إنشاء  80بحلول عام  .2024مع استئناف كرة القدم ،نريد أيضً ا أن يستخدم أكرب عدد ممكن من الفرق ،مبا يف ذلك املنتخب الوطني،
التيكبول يف دوراتهم التدريبية .ستكون هذه طريقة مهمة ملواصلة بناء الوعي بالرياضة “.
متفائل عىل الرغم من التحديات التي جلبها وتلك التي تنتظرنا“ .وضع االتحاد
ً
كان تأثري الكوفيد -19ال مفر منه بالنسبة لصناعة الرياضة ،لكن بهيمبي ال يزال
اسرتاتيجيات نأمل أن متكن الناس من االستمرار يف مامرسة هذه الرياضة الرائعة .لن ندع هذا الفريوس يؤثر عىل رحلة تيكبول اإليجابية وسنواصل الرتكيز عىل
املجاالت التي جعلت العام املايض ناج ًحا .ببساطة ،نريد أن يلعب أكرب عدد ممكن من األشخاص هذه الرياضة ،يف أرسع وقت ممكن! “

مقابلة :اتحاد التيكبول لروماين
داخل التيكبول  -قصص من عامل التيكبول
يعترب فالد بودار قوة دافعة رئيسية وراء تطوير لعبة التيكبول يف رومانيا ،وهي دولة كانت جز ًءا من حركة التيكبول منذ البداية وحصلت عىل ميداليتني ذهبيتني
وثالث ميداليات برونزية يف بطولة العامل .بودار هو مدير تطوير األعامل يف تيكبول رومانيا ،وبالتعاون مع الرئيس تيودور لوكا ،يوفران الفرص للجيل القادم من
كبار السن إلضافة املزيد من امليداليات إىل رصيد الدولة .يتمتع كل من بودار و لوكا بخربة واسعة يف الرياضة ،حيث يعمالن حاليًا مع جوما رومانيا وتقلدا العديد
من األدوار األخرى يف إدارة كرة القدم والكرة الخامسية يف املايض .عىل الرغم من تحديات كوفيد ،-19فإن بودار متفائل بأن التيكبول لها مستقبل مرشق يف
رومانيا.
هل تتذكر أول مرة جربت فيها الطاولة املنحنية؟ ملاذا تعتقد أنها تسبب اإلدمان؟
لقد بدأت يف مشاهدة مقاطع الفيديو بعد بطولة العامل يف رميس  ،حيث رأيت الرومانية بارنا سييش تفوز بامليدالية الذهبية .أعرفه منذ أن كانت فرقنا تلعب كرة
الصاالت ضد بعضها البعض ،لذلك فوجئت برؤيته يف رياضة أخرى ولكن هذا ساعدين أيضً ا يف اكتشاف لعبة التيكبول! كان األمر ممت ًعا جدًا بالنسبة يل ألنه كان
شيئًا جديدًا متا ًما .يقول الناس دامئًا إنه ميكن للربازيليني مامرسة كرة القدم يف كل مكان  -عىل الرمال يف الداخل ،يف الهواء الطلق ،مقابل الحائط  -لكن الطاولة
املنحنية كانت شيئًا مل يفكر فيه أحد من قبل!
الفريق الروماين معروف جيدً ا يف مجتمع التيكبول حيث أن فريق جوبيك هو أحد األوائل الذين بدأوا مامرسة الرياضة .متى بدأت التفكري يف تأسيس االتحاد
الوطني ألول مرة؟
منذ بداية عام  ،2019أصبحت أقرب إىل الرياضة وأريد أن أشكر األمني العام التحاد الدويل للتيكبول ماريوس فيزر جونيور عىل هذا .كان السيد فيزر شغوفًا
بشكل خاص بتطوير التيكبول يف رومانيا وتأسيس اتحاد وطني ،وكنت سعيدًا جدًا بفرصة املشاركة .كانت هذه هي اللحظة عندما كانت هناك خطوة واحدة
أخرى بالنسبة لنا إلحضار تكبول إىل رومانيا وإنشاء اتحاد وطني يف بلدنا .هدفنا هو االرتقاء بهذه الرياضة إىل مستوى أعىل كام فعلنا مع عالمة تجارية مل يكن
لدى أي شخص أي فكرة عنها قبل أن نأيت بها إىل رومانيا وقمنا بتطويرها بنجاح ،وحققنا النقطة التي أصبحنا فيها رشيكًا لالتحاد الروماين الوطني لكرة القدم.
يتمتع فريقنا بأكرث من  20عا ًما من الخربة يف الرياضة وتنظيم األحداث لكرة القدم وكرة القدم الخامسية والجري وغريها .كان التيكبول تحديًا جديدًا ولكن مع
خربتنا جعله أسهل قليالً! منذ بداية عام  ،2019التزمنا بتطوير حركة التيكبول يف جميع أنحاء رومانيا ،بنا ًء عىل شعبيتها الحالية يف مناطق معينة من البالد.
ملاذا ترى مثل هذه اإلمكانيات العظيمة لهذه الرياضة يف رومانيا؟
تتمتع بإمكانيات كبرية بسبب االرتباط الطبيعي بكرة القدم ،وهي رياضة يحبها الناس يف رومانيا .لقد متكنا من بناء العالقات وإعطاء الطاوالت لفرق كرة القدم
يف البالد ولدينا العبي كرة القدم كسفراء تيكبول رومانيا .وقد فتح هذا األبواب لتشكيل رشاكات مع الرياضات واملدارس والجامعات واملدن واملجتمعات األخرى.
سيظل هذا من أولوياتنا ألننا نهدف إىل الحصول عىل أكرب عدد ممكن من الطاوالت يف جميع أنحاء البالد.
إىل أي مدى وصلت يف عملية التأسيس ،مشريًا إىل أن إنشاء اتحاد ريايض معرتف به يف رومانيا عملية معقدة للغاية وطويلة؟
هذه هي العقبة الرئيسية ،ليس فقط يف رومانيا ولكن أيضً ا يف العديد من البلدان األخرى يف أوروبا .إن إنشاء اتحاد ريايض معرتف به من قبل وزارة الرياضة هو
عملية طويلة للغاية .عليك أوالً تقديم جميع األوراق الالزمة ،ثم ستضع وزارة الرياضة االتحادات املرتقبة تحت اإلرشاف ملدة ستة أشهر عىل األقل حتى يتمكنوا
من رؤية تطور الرياضة ،ثم تصبح الرياضة مؤهلة لالعرتاف بها .يزداد األمر تعقيدًا عند إجراء انتخابات وطنية وعليك إعادة بناء العالقة مع وزارة الرياضة من
البداية! ومع ذلك ،فإننا نحقق تقد ًما كب ًريا ونأمل أن يكون لدينا اتحاد التيكبول املعرتف به قري ًبا.
لقد أحرزت تقد ًما كب ًريا مؤخ ًرا يف الجولة األوىل من سلسلة التحدي الوطنية ،بينام يستخدم املزيد واملزيد من أندية كرة القدم طاوالت التيك .هل ميكنك تزويدنا
ببعض البيانات عن عدد األندية والالعبني لديك؟
كل شهر نطلع االتحاد الدويل للتيكبول عىل التطور يف رومانيا .يف نهاية سبتمرب  ،2020كان لدينا  18ناديًا مع قسم رسمي لكرة القدم و 40ناديًا آخر يف طريقهم
للقيام باملثل .فيام يتعلق بالالعبني ،لدينا ما يقرب من  70العبًا يلعبون بشكل منتظم يف هذه األندية .تنظم املدن أيضً ا بطوالت محلية كل أسبوع وقد رأينا يف
جائحة كوفيد -19املزيد من األشخاص الذين يلعبون يف هذه األحداث ألنه من األسهل لعب كرة الطاولة مقارنة بالرياضات األخرى ضمن القيود الحالية .منذ
مارس ،تم حظر كرة القدم عىل املستوى الشعبي ،لكن التيكبول كانت وسيلة إلبقاء هؤالء األشخاص نشطني خالل هذا الوقت الصعب.

أنت قادم من صناعة الرياضة ولديك الكثري من الروابط داخل قطاع كرة القدم .ما هي اسرتاتيجيتك لخلق الوعي وتحويل الوعي إىل مشاركة؟
لدينا عالقات مع قطاع كرة القدم ،وهو بالطبع الرياضة الرئيسية يف البالد .ومع ذلك ،فإن أندية كرة القدم لديها جداول زمنية صارمة ،لذلك نحاول أيضً ا أن
نأخذ التيكبول يف رحلتها الخاصة ،وهو ما نقوم به من خالل تكوين رشاكات مع اآلخرين يف صناعة الرياضة وأيضً ا يف املجتمعات .يتمثل أحد أهدافنا الرئيسية
يف نقل التيكبول إىل آالف الطالب يف الجامعات ،ولكن تأثر ذلك بجائحة كوفيد -19حيث يتعلم الطالب عرب اإلنرتنت من املنزل يف الوقت الحايل .ومع ذلك،
فإن الجامعات متحمسة لتكون جز ًءا من حركة التيكبول ومبجرد أن يتحسن وضع كوفيد ،-19سنكون قادرين عىل الوصول إىل هذا الهدف .بالتأكيد ،تم تأخري
بعض خططنا ،لكننا سنواصل العمل الجاد لبناء الوعي بفوائد لعبة كرة القدم ،وتسخري شعبيتها عىل وسائل التواصل االجتامعي ،وجذب املزيد من األشخاص إىل
مامرسة هذه الرياضة.
تلقت تيكبول رومانيا مساعدة مالية من جوما رومانيا ،والتي دعمت جميع النفقات املتعلقة بإقامة املنافسني وقسامئهم .لقد كان هذا وسيظل وسيلة لتقديم
تجربة رائعة للرياضيني يف رحلة أن يصبحوا العبني.
ما هي خططك للعام أو العامني القادمني فيام يتعلق باستضافة أحداث التيكبول الدولية؟
نحن مهتمون جدًا باستضافة حدث كرة قدم دويل كبري يف رومانيا حيث تتمتع الرياضة بالكثري من اإلمكانات وهذا سيكون مبثابة دفعة كبرية لرحلتنا .هذه إحدى
النقاط الرئيسية يف خططنا للعام املقبل ،وإذا تحسن كوفيد ،-19فسيتم تطبيق تيكبول رومانيا .لدينا كل ما نحتاجه الستضافة مثل هذا الحدث سواء يف األماكن
املغلقة أو يف الهواء الطلق عىل البحر األسود ملسابقة الشاطئ ،ولكن يف الوقت الحايل نحن بحاجة إىل االنتظار ورؤية ما سيحدث .كام رأينا مع سلسلة املنافسني
الوطنيني ،كان لدينا جولة أوىل ناجحة ونخطط للجولة الثانية يف نوفمرب ،لكننا ما زلنا نعتمد عىل حالة كوفيد -19التي تسمح للحدث باالستمرار.
حقق الفريق الروماين نجا ًحا كب ًريا يف بطولة التيكبول العاملية حيث فاز مبيداليتني ذهبيتني وثالث برونزيات .كيف تقيمون التقدم يف عام  2020مع مالحظة أن
لديك بعض النجوم الصاعدة الجديدة مثل أبور جيوجيداك؟
أستطيع أن أقول إنه يف أغسطس وسبتمرب ،عقدنا أول مسابقتني كبريتني يف رومانيا .كانت هذه األحداث هي املرة األوىل التي يتنافس فيها أفضل الالعبني يف
البالد م ًعا يف بطولة وطنية ،مام سمح لنا مبعرفة من هو أفضل العب .يف الفردي ،لعب كل من أبور وبارنا سزييس كال النهائيني ،وفاز أبوريف املباراتني اللتني كانتا
متقاربتني للغاية وعاليتا الجودة.
تقدم أبور كث ًريا منذ بطولة العامل يف بودابست العام املايض ولديه ميزتان رئيسيتان ستساعدانه عىل أن يكون األفضل يف رومانيا .مل يعد يلعب كرة القدم ،مام
يسمح له بتدريب التكبول إضافة إىل أن عمره مناسب مقارنة ببارنا .ومع ذلك ،فهام العبان موهوبان للغاية ونريد أن مننحهام الفرصة ملواصلة املنافسة عىل
مستوى عا ٍل عىل الصعيدين الوطني والدويل .كالعبني شباب ،نعتقد أن أبور لديه الفرصة ليصبح أحد أفضل الالعبني يف العامل.
ما هي خطط االتحاد لبقية عام  2020وما بعده؟
أوالً ،نريد الحصول عىل اعرتاف رسمي باالتحاد .نحن نحقق تقد ًما جيدًا ونأمل أن نصل إىل هناك قريبًا .ثانيًا ،نريد استضافة جولة أو جولتني إضافيتني من سلسلة
التحدي الوطني ،بحيث نكون قد استضفنا ثالث جوالت بحلول نهاية شهر يناير .يف الوقت الحايل ،تعتمد خطط التطوير عىل ما يحدث مع كوفيد .-19نأمل أال
نعود إىل إغالق آخر ،ألن هذا يعني أنه ال ميكننا االستمرار يف استضافة املسابقات لرياضيينا.
للعام املقبل ،نريد استضافة مسابقة دولية رفيعة املستوى ،ومواصلة تطوير األندية وجلب املزيد من الالعبني إىل حركة التيكبول .يف املسابقتني األخريتني ،كنت
سعيدًا جدًا برؤية مشاركة العبني من مدن من جميع أنحاء رومانيا ،وجميعهم مسجلون اآلن عىل منصة االتحاد الدويل للتيكبول .سيساعدنا هذا يف جذب املزيد
من الالعبني وإنشاء املزيد من األندية والحصول عىل املزيد من الطاوالت .نريد أن تكون الرياضة معروفة يف كل مدينة يف رومانيا!
كيف أثر مرض كوفيد  -19عىل حياتك اليومية؟ ما هي االسرتاتيجيات والقياسات التي نفذتها للحفاظ عىل مشاركة عائلة التيكبول الرومانية مع التيكبول؟
لقد تم إحراز معظم تقدمنا عرب اإلنرتنت وليس وج ًها لوجه وهو ما كان ميثل تحديًا ،ولكنه كان رضوريًا للحفاظ عىل استمرار الحركة .لقد حاولنا منح طاوالت
تيك اليت ألكرب عدد ممكن من األندية من خالل برنامج تطوير نادي التحاد الدويل للتيكبول ،مام يساعد عىل توفري املزيد من الفرص لالعبني الجدد .يف هذه
املذكرة ،أود أن أشكر االتحاد الدويل للتيكبول وقيادته عىل الدعم الذي قدمناه من خالل هذا الربنامج .لقد رأينا شغفًا بهذه الرياضة بني األشخاص الذين مل
يتمكنوا من لعب كرة القدم خالل األشهر املاضية ومتكنوا بدالً من ذلك من البقاء نشطني من خالل لعب كرة القدم.

وأخ ًريا ،ما هي أفضل لحظاتك يف لعبة التكبول ،من خالل مشاركتك يف الرياضة واالتحاد؟
كانت أفضل لحظة بالنسبة يل هي بطولة العامل التي أقيمت يف بودابست العام املايض ،ألن ذلك أظهر تطور الرياضة يف هنغاريا وجميع أنحاء العامل .لقد شاركت
يف الرياضة لسنوات عديدة ويف تسويق وإدارة األندية واستطعت أن أرى كل االحتامالت لبناء عالمة التكبول عىل مستوى العامل .أعرف أنه يف هنغاريا ،يتم دعم
التيكبول وجميع األلعاب الرياضية من خالل شغف البلد ،وخاصة يف املستويات الحكومية العليا .األمر مختلف بعض اليشء يف رومانيا ،لكننا سنستمر يف إظهار
كيف ميكن للرياضة أن تساعد يف بناء صورة بلدنا عىل املستوى الدويل أيضً ا!
شكرا لك عىل املقابلة ونتمنى لك التوفيق يف جميع مساعيك مع التكبول!

سلسلة التحدي الوطنية
 الجولة األوىل- بيساو غينيا
 الجولة الثانية-هنغاريا
 الجولة األوىل- بولندا
 الجولة األوىل- الربتغال
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