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“يف هذا الشهر ،نظر رئيس  FITEQفيكتور هوسار إىل رحلة تكبول حتى اآلن ،وفكر يف ما يخبئه املستقبل لهذه الرياضة .تكمن اسرتاتيجية املشاركة الرقمية لـ
 FITEQيف قلب نجاح تكبول الحايل  ،والتي دفعت الرياضة إىل أفضل  10اتحادات دولية أدا ًء عىل وسائل التواصل االجتامعي .يف غضون ذلك  ،حصل  FITEQعىل
موافقة ملكية من والية بريليس املاليزية  ،بينام تواصل برامج التطوير يف الصني ولبنان وألبانيا وغريها جلب الكثري من الالعبني واملشجعني الجدد للرياضة كل يوم “
#WorldIsCurved #StaySafe #StayTeq

مقابلة مع فيكتور هوسار ( رئيس )FITEQ
التقينا مع رئيس  FITEQواملؤسس املشارك فيكتور هوسار للنظر للوراء نحو رحلة تكبول وللتطلع ملا يحمله املستقبل لهذه الرياضة .وقد اصطحبنا فيكتور إىل
البدايات األوىل عندما كان يجرب مناذج أولية ملناضد التيك التي أصبحت معروفة متا ًما يف الوقت الحايل .ومنذ ذلك الحني ،انترشت تكبول يف جميع أنحاء العامل،
واستطاعت اإلتحادات الوطنية تأسيس تاريخ ريايض خاص بها ،وإرساء برامج املسئولية االجتامعية التابعة ل FITEQوالتي تحفز التنمية االجتامعية .ورغم جميع
التحديات التي فرضتها الجائحة ،فإن عام  2020كان عا ًما ناج ًحا بالنسبة لتكبول .وبُنا ًء عىل ذلك ،أصبح لفيكتور أهداف طموحة يف عام ...2021وأهمها عىل
اإلطالق هو قراره الشخيص بلعب املزيد من التكبول!

املجلس األوليمبي يف آسيا  OCAيؤكد تأجيل دورة األلعاب الشاطئية اآلسيوية يف سانيا
واأللعاب اآلسيوية داخل األماكن املغلقة وفنون الدفاع عن النفس
قام املجلس األوليمبي اآلسيوي (  )OCAبتأجيل دورة األلعاب الشاطئية اآلسيوية يف سانيا والتي كان مقر ًرا انعقادها من  2إىل  10أبريل  ،2021باإلضافة إىل
األلعاب اآلسيوية داخل األماكن املغلقة يف بانكوك وشونبوري وفنون الدفاع عن النفس  ،))AIMAGوالتي كان مقر ًرا انعقادها من  21-30مايو  .2021وقد
اتخذ مجلس إدارة املجلس األوليمبي يف آسيا  OCAهذه القرارات عىل ضوء التحديات املقبلة مع جائحة كوفيد.-19
وقد اتفق املجلس األوليمبي يف آسيا واللجنة األوليمبية الوطنية يف تايالند واللجنة التنظيمية  AIMAG 2021أن هذه الفاعلية ستقام يف الفرتة من  10-20مارس
 ،2022وستكون فيها تكبول لعبة استعراضية .وقد أبدت  OCAمالحظتها أنها ستواصل مشاوراتها مع اللجنة األوليمبية الصينية واللجنة التنظيمية لدورة األلعاب
الشاطئية اآلسيوية يف سانيا للموافقة عىل موعد جديد لدورة األلعاب الشاطئية اآلسيوية السادسة حيث من املقرر أن تظهر فيها تكبول للمرة األوىل كرياضة ولها
ميداليات.
يقول ماريوس فيزر جونيور السكرتري العام ل FITEQ: “ FITEQتدعم بالكامل القرارات الصعبة التي اتخذتها  OCAبالتعاون مع اللجنة األوليمبية الوطنية
يف تايالند واللجان املنظمة املحلية املناظرة” .ولألسف ،فإن العامل ال يزال يواجه العديد من التحديات مع كوفيد ،-19ويجب أن تواصل جميع املؤسسات
الرياضية إعطاء األولوية لصحة وسالمة األبطال واملوظفني واملشجعني والسكان املحليني للبلدين .وسوف نواصل جهودنا لتطوير تكبول يف آسيا لإلعداد لهذه
الفاعليات والتي تعمل كحافز لنمو الرياضة عىل املدى الطويل يف آسيا وحول العامل”.
سوف تقدم  FITEQتحديثًا لعائلة تكبول بخصوص املواعيد الجديدة لدورة األلعاب الشاطئية اآلسيوية يف سانيا بعد الحصول عىل التأكيد من .OCA

تصنيف  FITEQيف أعىل  10إتحادات دولية عىل وسائل التواصل االجتامعي يربز النمو
العاملي للتكبول
تم تصنيف اإلتحاد الدويل للتكبول (  )FITEQبشكل عام يف املرتبة السابعة يف تصنيف وسائل التواصل االجتامعي التابع لإلتحاد الدويل  BCWعام  ،2020بينام
ُصنفت الهيئة اإلدارية يف املرتبة الثانية بني األلعاب غري األوليمبية  ،مام يظهر النمو العاملي للعبة التكبول يف األعوام املاضية .هذا هو العام األول الذي تندرج
فيه اإلتحادات الدولية غري األوليمبية يف التصنيف ،وهذا تزامن مع النمو املتواصل ل FITEQعىل وسائل التواصل االجتامعي يف األعوام األخرية مام أكسبها مكانة
بني األلعاب األوليمبية الرائدة يف تصنيف عام .2020
واآلن ،تكبول لديها  3.79مليون متابع عرب مناصتها الرقمية وهي مصنفة من بني أعىل  10عىل االنستجرام والفيسبوك والتيك توك لأللعاب الدولية األوليمبية
وغري األوليمبية .وقد شهدت  FITEQمنوا ملحوظًا عىل قنوات التواصل االجتامعي يف  ،2020حيث كان املحتوى الرقمي هو مفتاح النمو املستدام ألبطال تكبول
واملشجعني أثناء جائحة كوفيد.-19
عىل االنستجرام  FITEQلديها أكرث من  650000متابع ومعدل منو يصل إىل  37.9%مام يجعلها يف املرتبة الثامنة كأكرث اإلتحادات الدولية متابعة عىل املنصة.
كام أن تفاعل قاعدة متابعي  FITEQمؤثر أيضً ا ،حيث تحتل الرياضة املركز األول ملشاهدة الفيديوهات ( 1.1مليون) واملركز الثاين يف التفاعل مع كل بوست.
وعىل الفيسبوك تأيت  FITEQيف املركز الخامس بني متابعي اإلتحادات الدولية بأكرث من  3مليون متابع .ومثل االنستجرام ،فإن تفاعل املتابعني قوي وتأيت
 FITEQيف املرتبة الثانية ملشاهدة الفيديوهات (  )591838ويف املرتبة الرابعة يف التفاعل لكل بوست .وعىل التيك توك ،والتي اصبحت أيضً ا منصة شعبية
متزايدة عام  ،2020تأيت  FITEQيف املرتبة السادسة بأكرث من  83000متابع.
يقول فيكتور هوسار رئيس  “ :FITEQيسعدنا منو  FITEQيف وسائل التواصل االجتامعي والطريقة التي متكنت بها تكبول من جذب خيال ماليني املشجعني
وخصوصا يف العام املايض رغم القيود التي فرضها كوفيد-19
حول العامل من خالل املحتوى الرقمي الذي نقدمه .إن صعود رياضة تكبول يف السنوات األخرية،
ً
 ،كان نتيجة تفاعل املشجعني يف املنصات الرقمية .كام يسعدنا أيضً ا أن تصنيف  BCWيربز أن نشاطنا عىل وسائل التواصل االجتامعي هو مزيج من االهتامم
بالكيف والكم ،وهو األمر الذي نوليه أهمية شديدة.
“ تغريت طريقة تعامل املشجعني مع الرياضة ،بعد أن أصبحت املنصات الرقمية وسيلة تتعاظم أهميتها لجذب الالعبني واملشجعني ،ال سيام بني األجيال الشابة.
يف  FITEQنؤمن فعل ًيا أن املحتوى الرقمي ميكن أن يجذب الناس ليكونوا أكرث تفاعال ،وسوف نواصل البحث عن طرق جديدة ومبتكرة لتحقيق هذه الغاية”.
ويصاحب منو  FITEQيف وسائل التواصل االجتامعي تطو ًرا حديثًا يف موضوعات رئيسية أخرى مثل تطوير الرياضة والحوكمة ومكافحة املنشطات FITEQ .لديها
أكرث من  90إتحادًا وطن ًيا واعتُمدت كعضو كامل يف الرابطة العاملية إلتحادات الرياضات الدولية (  )GAISFيف نوفمرب  .2020كام اعتُمدت  FITEQأيضً ا من
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات (  )WADAكموقع رسمي عىل كود مكافحة املنشطات العاملي يف سبتمرب .2020
أدرج تصنيف الوسائل االجتامعية  BCW 2020اإلتحادات الدولية غري األوليمبية ،مع تقديم تصنيف شامل يوجز قوة اإلتحادات الدولية عىل االنستجرام
والفيسبوك وتويرت ولينكد-إن والتيك توك واليوتيوب ،من خالل النظر إىل عدد املتابعني اإلجاميل ،وتقييم “مدى الوصول الحقيقي” لهم باستخدام صيغة تعتمد
عىل اللوغاريتامت لقياس عدد مستخدمي الحساب الذين تصل إليهم البوستات فعليًا .وميكن العثور عىل التقرير الكامل هنا.

تترشف  FITEQبالحصول عىل موافقة والية برليس املاليزية
تترشف  FITEQأن صاحب السمو املليك أمري برليس األمري توانكو سيد فايز الدين بوترا جامل الليل قد منح موافقته امللكية لتقديم لعبة التكبول وترويجها عرب
الوالية .ويأيت دعم أمري برليس بعد لقائه مع رئيس إتحاد التكبول املاليزي (  )MTAيك جي سيفا ونائب الرئيس نرص الدين نزار يف آراو العاصمة امللكية لوالية
برليس.
وسوف تعمل الوالية اآلن يف تعاون لصيق مع إتحاد التكبول املاليزي (  )MTAلتأسيس إتحاد دويل للتكبول يف والية برليس وإتاحة الفرصة لكل الناس ملامرسة
هذه الرياضة .ويف ظل قيادة سيفا ،قطعت تكبول أشواطًا عظيمة يف ماليزيا ،حيث أتاحت جهوده للكثري من الناس ملامرسة الرياضة األرسع منوا عىل مستوى
العامل بشكل يومي .ويقول رئيس  MTAالسيد يك جي سيفا يف تعليقه عىل هذا اإلنجاز الهام:
“ تركز  MTAعىل تطوير القاعدة الشعبية للعبة .نتطلع أن تكون خطواتنا مثاال ومنوذجا يحتذى يف جميع البالد يف جميع أنحاء العامل .وباإلضافة إىل تدريب
سليم وخطة طويلة األجل .ولذلك ،نشعر بسعادة ألننا استطعنا التعاون مع والية
وتطوير جيل جديد من الالعبني ،نحتاج أيضً ا إىل أن يكون لدينا نظا ًما إداريًا ً
برليس .ويرشفنا بحق أن نحصل عىل موافقة صاحب السمو املليك أمري برليس األمري توانكو سيد فايز الدين بوترا جامل الليل .وقد تعهد سمو األمري لتقديم
دعمه الكامل لنقل اللعبة إىل مستوى أعىل يف برليس ،واآلن جاء دور  MTAمدعو ًما من  FITEQلضامن تنفيذ هذه الخطة .وستكون والية برليس هي الوالية
األوىل يف ماليزيا التي تصبح فيها رياضة تكبول متاحة للجميع .وهدفنا األسايس هو أن نكرر هذا يف جميع أنحاء البلد!”
لقد تحدثنا يف العام السابق مع الرئيس يك جي سيفا ،حيث ناقش سيادته التعريف بلعبة تكبول وطموحه نحو  MTAوتركيزه عىل فرصة املساواة بني الجنسني
كامل هنا.
التي توفرها هذه الرياضة .ميكنك اإلطالع عىل الحديث ً

الرشاكة بني  FITEQوبودا تدعم النمو املستمر لتكبول يف الصني
شخصا فاعلية ترويجية لرياضة تكبول يف حديقة ألعاب يشينج يف حي هايدن يف بكني ،حيث تواصل اللعبة منوها يف الصني .وقد نظمت
حرض أكرث من ً 300
جمعية تنمية املدينة األوليمبية يف بكني (  )BODAومكتب منطقة زيويوان الفرعي يف هايدن هذه الفاعلية يف  17ديسمرب.
حرضها جاو يونشاو نائب مدير  BODAوأوليفر جوبريت ،نائب رئيس البعثة يف سفارة هنغاريا يف بكني وزانغ شني شني ،العب كرة القدم السابق وسفري BODA
حيث أتيحت الفرص لشباب العبي التيك للمنافسة يف مباريات استعراضية.
وكجزء من الحملة الرتويجية ،أهدت  FITEQمناضد تيك إىل جامعة الصني الزراعية ،وجامعة الصني للتعدين والتكنولوجيا وجامعة بكني للغابات وجامعة بكني
للغات والثقافة ،لتقديم املزيد من الفرص إىل الشباب ليامرسوا نشاطهم من خالل لعب التكبول.
مل يستطع السكرتري العام ل FITEQماريوس فيزر جونيور حضور الفاعلية بسبب كوفيد ،-19ولكنه أرسل هذه الرسالة الداعمة بعد الختام “ تهنئتي عىل نجاح
الفاعلية الرتويجية يف بكني! يتشارك إتحاد التكبول الدويل وجمعية تنمية املدينة األوليمبية يف بكني يف حب الرياضة واالبتكار .إن قيمنا املشرتكة تجعل تعاوننا
مناس ًبا وطبيع ًيا ،ونحن نؤمن أن  BODAسوف تواصل أن تكون جز ًء من تطوير تكبول يف بكني ويف الصني كلها يف السنني املقبلة”.
يف سبتمرب  ،2020نظمت  BODAمعرضً ا عن تكبول أثناء مهرجان مدينة بكني الثقايف الريايض األوليمبي والذي كان مبثابة االنطالق الرسمي لهذه الرياضة يف
العاصمة الصينية.

يتواصل جدول منافسات  FITEQيف السنغال والواليات املتحدة األمريكية
سلسلة التحدي املحلية ل FITEQتستمر حسب الخطة يف السنغال يف نهاية هذا األسبوع (  30-31يناير) ،حيث يواصل الالعبون التنافس يف املباريات الفردية
والزوجية .وستقام هذه الفاعلية يف الجولة الثالثة من هذه السلسلة يف السنغال ،حيث يتطلع الالعبون لزيادة فرص التأهل لبطولة كأس العامل للتكبول عام
.2021
يف الجولة السابقة ،فاز باب مامادو ديون بلقب بطل املباريات الفردية بعد أن انترص عىل منافسه يابا ندياي كامرا  .)12-11 ،12-6 (2-0ويف املباريات الزوجية،
فاز مامادو سري دومبويا وبكاري كامرا يف املباراة النهائية الصعبة أمام توماس مني وهوبرت إجلو دياتا بنتيجة .)12-10 ،10-12 ،12-4 ( 2-1
سلسلة التحدي املحلية والتي أطلقتها  FITEQيف أغسطس  ،202تواصل دعمها لإلتحادات الوطنية واألندية والالعبني أثناء جائحة كوفيد -19يف الوقت الذي
يعاين فيه الطريان الدويل من قيود واسعة .وتقدم سلسلة التحدي لالعبني الفرصة للفوز بجائزة مالية ونقاط تصنيف عاملي ،كام أنها تعترب مبثابة خطوة للتأهل
لبطولة كأس العامل .وتقام فاعليات سلسلة التحدي املحلية املقبلة حسب الجداول يف هنغاريا ومدغشقر واسواتيني وغينيا بيساو وساحل العاج وجيبويت يف
الشهور القادمة ،وتشمل املباريات الفردية والزوجية والزوجية املختلطة.
ويف نفس الوقت ،تستضيف سكرامنتو كأس التحدي القادم يف الواليات املتحدة األمريكية يف  31يناير ،قبل أن يتوجه الالعبون إىل فرجينيا ونيوجرييس يف فرباير.
وقد استضافت الس فيجاس فاعلية املباريات املزدوجة يف أوائل هذا الشهر ،حيث تواصل رياضة التكبول منوها عرب أنحاء الواليات املتحدة األمريكية .ويسعى
الالعب املصنف رقم  16عىل مستوى العامل يف املباريات الزوجية ،فرانيك دياز ،إىل املحافظة عىل لقب صاحب كاس التحدي للمرة الخامسة يف موطنه يف والية
كاليفورنيا.
للمزيد من املعلومات عن كأس التحدي يف سكرامنتو -هنا
للمزيد من املعلومات عن كأس التحدي يف السنغال الجولة  3-هنا

برامج تطوير  FITEQتدعم عىل صعيد األمم منو تكبول يف لبنان
يزداد عدد العبي ومشجعي تكبول كل يوم يف جميع أنحاء لبنان ،ويساعد إتحاد  FITEQالوطني وبرامج تطوير النوادي إتحاد لبنان للتكبول عىل توفري فرص
لتحفيز العبي التيك يك يكونوا جز ًءا من الرياضة األرسع منوا عىل مستوى العامل.
ملموسا منذ تأسيسه يف أكتوبر عام  .2019ومنذ ذلك الحني ،قام
وقد أحرز اإلتحاد الوطني بقيادة الرئيس فؤاد شيخة والسكرتري العام وسام تركامين تقد ًما
ً
اإلتحاد الوطني ومقره بريوت رسميًا بتسجيل  27ناديًا يف البلد كلها.
وسافر األبطال الرواد من هذه األندية إىل نخلة الكورة شاميل لبنان يف  30ديسمرب  2020ألول بطولة رسمية يف البالد .وشهدت هذه الفاعلية مباريات زوجية (
نساء ورجال) ومباريات زوجية مختلطة ،مبشاركة  20فريقًا .وأدار مثانية حكام املباريات ،وقد أكملوا جمي ًعا دورة التحكيم أون الين قبل البطولة.
يستفيد اإلتحاد الوطني من برامج تطوير  FITEQالتي تهدف إىل تحفيز زيادة املشاركة عىل املستوى الشعبي عىل املدى الطويل ،باإلضافة أيضً ا إىل اكتشاف
خصوصا مناضد التيك) ،كام تقدم برامج تعليمية ودورات يف التدريب والتحكيم
نجوم املستقبل .توفر هذه الربامج الدعم املايل األويل ودعم البنى التحتية (
ً
وتساعد يف تنظيم املنافسات.
دليل عىل تأثري برامجها للتطوير عىل النمو العاملي
تلتزم  FITEQبإرشاد جميع اإلتحادات الوطنية من خالل رحالت التكبول ويعد تطور لعبة التكبول يف لبنان ً
للعبة.

تكبول ألبانيا تسعى إللهام الجيل الجديد من العبي التكبول
يعتمد إتحاد تكبول الوطني يف ألبانيا عىل االعرتاف الرسمي الذي حصل عليه يف يوليو  2020عن طريق مشاركة نجوم املستقبل يف هذا البلد لهذه الرياضة.
تكبول ألبانيا بقيادة الرئيس أرديان كاين متتلك خططًأ حامسية لهذا العام بعد النجاح الذي تحقق يف بطولتني للشباب تم عقدهام يف نهاية شهر ديسمرب.
وقد نظم الرئيس كاين وفريقه منافسات  U-14و  U-19يف  27ديسمرب انطالقًا من مهمتهم يف الرتويج لتكبول وجذب العبني إليها من جميع األعامر والوصول بها
إىل أعىل املعايري وتحسني صورة هذه الرياضة .شارك  16العبًا من كل فئة عمرية يف فاعلية ترفيهية عىل أعىل مستوى أثناء استضافة مجمع فوتبول ريباليك يف
برتيال .جميع الالعبني املتنافسني ميثلون نوادي تكبول األعضاء يف تكبول ألبانيا.
كانت ذروة هذا الحدث هي مباراتني نهائيتني مثريتني بعد سلسلة من املباريات الربع نهائية والنصف نهائية التي شهدت تحديات صعبة .يف نهايئ  ،U-14فاز
روان فزو من أوربان تيك عىل منافسه فرنسوا شاباين من سكامبيني البسان ،وقد أظهر الالعبان قدراتهام وفرصتهام للنجاح مستقبالً .ويف فئة  ،U-19ظافر حودو
الذي ميثل أوربان تيك أيضً ا ،وباتريك تريني من فوتبول ريباليك وقد انترص تريني يف النهاية عىل حودو يف لقاء عصيب من ثالث مجموعات.
كانت هذه أول منافسة لتكبول تنظمها تكبول ألبانيا ،وسيكون نجاحها حاف ًزا لإلتحاد الوطني لدعم النمو الواسع لهذه الرياضة يف ألبانيا عام  .2021وقد تنامت
شعبية تكبول يف البالد منذ عام  2018عند تنظيم ساحة للمشجعني يف ميدان سكندر بك املوجود يف مدينة تريانا العاصمة للرتويج لبطولة العامل للتكبول .2018
ويف إشارة لرحلة تكبول يف ألبانيا حتى اآلن ،يقول الرئيس كاين “ :حيث أن إتحاد الرياضات الوطنية مؤسس حديثًا ،كان واجبنا ومسئوليتنا هو أن نختار أفضل
الطرق لبدء ترويج وتأسيس التكبول يف أملانيا .وينصب تركيزنا عىل جيل الشباب .ولذلك قررنا أن ننظم بطولة للشباب قبل البدء يف جدول املنافسات الرسمية
وخصوصا يف املباريات نصف النهائية واملباريات
لكبار السن يف  .2021وقد تأثرنا بجدية والتزام جميع املشاركني واملدربني .كان مستوى اللعب ُمرض ًيا للغاية،
ً
النهائية ،مام أعطانا الحق يف االعتقاد أن شبابنا متحمسون لهذه الرياضة.
“ نحن عىل ثقة أننا بدعم  FITEQوبرامج تطوير النادي ،سنتمكن من نرش تكبول عرب ألبانيا وزيادة عدد الالعبني املسجلني يف جميع األعامر ،بهدف تأكيد
أفضل مشاركة وأقوى تنافس يف فاعلياتنا الوطنية املخطط لها .وسأظل عىل يقني تام أن تكبول لديها مستقبل يف ألبانيا ،وسنبذل قصارى جهدنا حتى يكون
تصنيف تكبول من أفضل الرياضات بني شباب ألبانيا”.

 FITEQتنرش آخر تصنيف عىل مستوى العامل
دخل النجم األمرييك فرانيك دياز التصنيف العاملي ل FITEQيف البطوالت الزوجية بعد سلسلة من االنتصارات يف كؤوس التحدي األمريكية .وكان دياز قد فاز
بالفعل يف مسابقتني للمباريات الزوجية هذا العام ،وحصد امليدالية الذهبية يف كأس التحدي يف الس فيجاس وكذلك يف الفاعلية التي أقيمت مؤخ ًرأ يف نهاية
هذا األسبوع (  31يناير) يف سكرامنتو .واحتفظ بطال العامل من هنغاريا آدم بالزوفيتش وتشابا بانيك برتتيبهام يف صدارة التصنيف.
بالنسبة للتصنيف العاملي للمباريات الفردية ،يظل الـ 10عىل القمة بدون تغيري ،وال يزال البولندي آدم دوزاك متقد ًما تقد ًما خفيفًا عن بالزوفيتش .وبعد النجاح
يف سلسلة التحدي املحلية ،دخل ثالثة من العبي التيك من السنغال يف أعىل  50الع ًبا .مام فام الذي فاز يف الجولة الثالثة لهذه السلسلة يف  30-31يناير ،أصبح
ترتيبه اآلن  ،22بينام وصل أمادي بييل با وبايب مامادو إىل الرتتيب  34و 49عىل التوايل.
كام ظل التصنيف العاملي للمباريات الزوجية املختلطة بدون تغيري تقري ًبا ،حيث يحتل الربازيليان الحائزان عىل ميدالية بطولة العامل الذهبية عام  2019ناتاليا
جيلرت وماركوس فينيسيوس فيريا دا سيلفا ( ماركوينوس) مركز الصدارة .ويتوقع حدوث الكثري من التنقالت امللحوظة يف التصنيف العاملي يف الشهر القادم بعد
امتالء جدول املنافسات يف عام .2021
وس ُينرش التحديث الجديد للتصنيف العاملي يف مارس.
تصنيف املباريات العاملية الفردية – هنا
تصنيف املباريات العاملية الزوجية – هنا
تصنيف املباريات العاملية الزوجية املختلطة  -هنا

كأس التحدي
الس فيجاس 17 -يناير
سكرامنتو 31 -يناير
نيو جرييس 6 -فرباير

سلسلة التحدي املحلية
1  الجولة-السنغال
2  الجولة-السنغال
3  الجولة-السنغال
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