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 دليل السباق
 

 

 



 االفتتاحية
 

ينظم االتحاد المصري للترايثلون بطولة الجمهورية الرابعة للموسم 

 المصري االتحاد نشاط لخطة تنفيذا   9191 – 9102الرياضي 

 وذلك 9191 – 9102 الرياضي للموسم( الثالثي) للترايثلون

بقرية  9102ديسمبر  92 الموافق السبت يوم  السويس بمحافظة

 .لوسيندا بمحافظة السويس

 

السيد محافظ مدينة السويس السيد  تحتحيث تقام فاعليات البطولة 

 االتحاد رئيس ناصر أحمد اللواء السيد ح عبد المجيد صقر و.لواء ا

 .واالفريقي والعربي المصري

 

مرة يقوم االتحاد المصري بادراج سباق المسافة القياسية  وألول مرة

في البطوالت المحلية وهذا سعيا من االتحاد ( االولمبية)للترايثلون 

المصري القامة بطوالت تحاكي البطوالت الدولية من حيث 

المسافات وتطبيق القوانين الدولية لتكون فرصة هامة لالعبينا 

ليها استعداد للموسم الدولي القادم بتجربة هذه المسافات والتعود ع

حيث تسضيف مصر اهم بطولة في القارة االفريقية على االطالق 

وهي الحدث االهم، البطولة االفريقية للترايثلون بشرم الشيخ وايضا 

البطولة االفريقية المؤهلة الولبمياد الكبار، كما ينظم االتحاد 

 . ةالمصري للترايثلون سباق كأس افريقيا بالغردق

 

 

 

 

 
 

 



ومن ناحية اخرى شدد السيد اللواء محمود حسين المدير التنفيذي لالتحاد على خروج البطولة في افضل الصور الممكنة بعد عمل الكثير من 

الترايثلون ويتم تنظيم خمس سباقات مختلفة بمسافات مختلفة لرياضتي .التغييرات التي طالب بها ممثلي االندية المختلفة والمشاركين

اثلون والدواثلون التاحة الفرصة لعدد اكبر من الالعبيين لالشتراك في البطولة، كما يتم تنظيم سباقيين اخريين الترايثلون البارالمبي والدو

 البارالمبي

 

 
 مع تحيات                                                                                                                                          

 اللجنة المنظمة للسباق



 (ترايثلون)و المسافات تفاصيل السباقات 
 

األكثر انتشارا في  ثالثة رياضاتاضة مركبة تجمع بين ، حيث يعد رياالولمبية مشاهدة وانتشاراالترايثلون هو واحد من اسرع الرياضات يعتبر سباق 

و ارتداء اوال و انهاء المسافة المطلوبة ذلك قبل العودة لمنطقة التبديل  بالسباحة، و في هذا النوع يقوم الالعب والركض ركوب الدراجاتو السباحةالعالم 

خرى لمنطقة التبديل و وضع الدراجة ثم واقي الرأس و الركض إلنهاء المطلوبة للدرجات ثم العودة مرة أكمال المسافة ثم إركوب الدراجة واقي الرأس و 

ظمة بإعداد جدول قد قامت اللجنة المنالنهائية ونهاية حيث تحسب النتيجة الكلية وعبور خط المرحلة الركض قبل انهاء السباق و المسافة المتبقية من

 :عمار السنية و المستويات المختلفة فهيا بنا نتعرف على السباقات التي لدينااسب مختلف األسباقات ين
 

 



 االعتماد الدولي لبطولة الجمهورية

 

 الدولي االتحاد قبل من اعتمادها تم التي البطوالت احد هي هللا، بمشيئة ديسمبر ٨٢ بالسويس المقامة القادمة الجمهورية بطولة تعتبر

 لفئة العبين عشر اول نتيجة بنشر يسمح انه عليه، المتعارف ومن للترايثلون، الدولي االتحاد موقع على نتيجتها نشر سيتم حيث للترايثلون،

 المسافة تنظيم تم لذلك االسبرنت، مسافة السباق كان اذا فقط ٪٢٨ القيمة تكون حين في. السيدات لفئة العبات عشر اول وايضا الرجال

 (األولمبية)القياسية

 

 في الدخول هو نقاط على للحصول به المسموح الزمن ويكون. للكبار الدولي التصنيف نقاط من نقطة ٠٨ على فئة كل في الفائز ويتحصل

 .مركز كل عن ٪٥.٠ تنازلي وبمعدل. للسيدات ٪٢و للرجال الفائز من ٪٠ زمني فارق

 

 .للترايثلون الدولي االتحاد بقانون البند هذا تطبيق بعد دوليا المعتمدة الجمهورية بطولة تنظيم يتم الذي الثالث العام هو العام هذا ويعتبر

 

 االولمبية المسافة سباق على يطبق فقط هذا: ملحوظة

 .اكبر فيما ٨٨٨٨ مواليد اي عاما ٨٢ هو المشاركة يستطيع سن اصغر* 

 في باعتمادها فقط وسيكتفي الدولي لالتحاد نتيجتهم ترسل لن لكن السباق بهذا المشاركة ٨٨٨٨ مواليد القومي المنتخب العبي ويستطيع

 .المصري االتحاد نتيجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ترايثلون) و المسافاتتفاصيل السباقات 

 

 الركض  الدراجات  السباحة و المسافات السباقات

 (االولمبية)المسافة القياسية 

هذه ويعد هذا السباق هو المسافة األكبر في 

البطولة، فإذا ما كنت محترفا أو هاويا فيمكنك 

مستوى االشتراك في هذه المسافة حسب ال

 سباقسيتم تنظيم ف. الخاص بك و فئتك العمرية

واحد للمراحل بانطالقة واحدة ه المسافة من هذ

 92و تحت  للتخبةو ( االيدج جروب)السنية 

 عاما 

 عاما 02: أصغر سن للمشاركة

 .م0011لمسافة السباحة أوال 

 م0011: طول المسافة

 لفتين: عدد اللفات

 م001: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة 

 كم تقريبا01

 كم 01: طول المسافة

 لفات 6: عدد اللفات

 كم 6.6 :طول اللفة

 01ثالثا العدو لمسافة 

 .كيلومترات

 كم01: طول المسافة

 لفة 9: عدد اللفات

 كم 0: طول اللفة

 مسافة السوبر اسبرنت 

يك اما اذا كنت من محبي السرعة او لم يكن لد

فنا ايضا هذا الوقت الكافي للتدريب، فقد اض

 .السباق الصغير لكي تتمكن من االشتراك به

  عاما 01: أصغر سن للمشاركة

 .م 201لمسافة  السباحة أوال 

 م201: طول المسافة

 واحدة لفة: عدد اللفات

 م201: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة 

 تقريبا كيلومترا01

 كم01: طول المسافة

 لفات 9: عدد اللفات

 كم0: طول اللفة

 9.0ثالثا العدو لمسافة 

 .كيلومترات

 كم9.0: طول المسافة

 واحدة لفة: عدد اللفات

 كم 9.0: طول اللفة

 سباق الصغار 

و اذا ما كنت تعد أحد أبنائك ليصبح بطال في 

فال تفوت له الفرصة باالشتراك في المستقبل 

هذا السباق، اما اذا كنت اتيت للمشاركة في 

السباقات الكبرى بصحبة ابنائك فيمكنك ايضا 

 االشتراك لهم في هذا السباق

 سنوات 7: أصغر سن للمشاركة

 .م011لمسافة أوال السباحة  

 م011: طول المسافة

 واحدة لفة: عدد اللفات

 م011: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة 

 تقريبا كيلومترات2

 كم2: طول المسافة

 واحدة لفة: عدد اللفات

 كم2: طول اللفة

 .م011ثالثا العدو لمسافة 

 م011: طول المسافة

 واحدة لفة: عدد اللفات

 م011: طول اللفة

اطالقا باستخدام دراجات ضد الساعة عدا سباق المسافة أن جميع السباقات الرئيسية و سباقات االيدج جروب هي سباقات تلزيق و لن يسمح : تنبيه هام
  يسمح باستخدام دراجات ضد الساعة( مراحل سنية)االولبمبية ايدج جروب 



 (دواثلون)و المسافات تفاصيل السباقات 
 

الدواثلون هو احد مشتقات رياضة الترايثلون، حيث يعد رياضة مركبة تجمع بين الرياضتين األكثر انتشارا في العالم الركض وركوب يعتبر سباق 

ثم  ركوب الدراجة الدراجات، و في هذا النوع يقوم الالعب بالركض اوال و انهاء المسافة المطلوبة ذلك قبل العودة لمنطقة التبديل و ارتداء واقي الرأس و

المتبقية من إكمال المسافة المطلوبة للدرجات ثم العودة مرة أخرى لمنطقة التبديل و وضع الدراجة ثم واقي الرأس و الركض مرة اخرى إلنهاء المسافة 

ل سباقات يناسب مختلف مرحلة الركض قبل انهاء السباق وعبور خط النهاية حيث تحسب النتيجة الكلية والنهائية و قد قامت اللجنة المنظمة بإعداد جدو

 :األعمار السنية و المستويات المختلفة فهيا بنا نتعرف على السباقات التي لدينا
 

 (9)الركض  الدراجات  (0)الركض  السباقات و المسافات
 مسافة السوبر اسبرنت 

يك اما اذا كنت من محبي السرعة او لم يكن لد

فنا ايضا هذا الوقت الكافي للتدريب، فقد اض

 .السباق الصغير لكي تتمكن من االشتراك به

  عاما 01: أصغر سن للمشاركة

 .كيلومترات 9.0أوال العدو لمسافة 

 كم9.0: طول المسافة

 واحدة لفة: عدد اللفات

 كم 9.0: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة 

 كيلومترا تقريبا01

 كم01: طول المسافة

 لفات 2: عدد اللفات

 كم2.2: طول اللفة

 0.90ثالثا العدو لمسافة 

 .كيلومترات

 كم 0.90: طول المسافة

 واحدة لفة: عدد اللفات

 كم 0.90: طول اللفة

 سباق الصغار 

و اذا ما كنت تعد أحد أبنائك ليصبح بطال في 

المستقبل فال تفوت له الفرصة باالشتراك في 

هذا السباق، اما اذا كنت اتيت للمشاركة في 

بصحبة ابنائك فيمكنك ايضا  السباقات الكبرى

 االشتراك لهم في هذا السباق

 سنوات 7: أصغر سن للمشاركة

 .م0111أوال العدو لمسافة 

 م0111: طول المسافة

 واحدة لفة: عدد اللفات

 م0111: طول اللفة

ثانيا ركوب الدراجات لمسافة 

 كيلومترات تقريبا2

 كم2: طول المسافة

 واحدة لفة: عدد اللفات

 كم2: طول اللفة

 .م011ثالثا العدو لمسافة 

 م011: طول المسافة

 واحدة لفة: عدد اللفات

 م011: طول اللفة

 

 
 أن جميع السباقات الرئيسية و سباقات االيدج جروب هي سباقات تلزيق و لن يسمح اطالقا باستخدام دراجات ضد الساعة: تنبيه هام

 

 



 و السباقات المراحل السنية
 

 المسافات و االعمار طبقا الخر اصدار لقانون االتحاد الدولي للمنافساتالسباقات و 

فقط يسمح الجهاز الفني للمنتخب  .تنبيه هام بأنه ال يوجد تصعيد في المراحل السنة مطلقا و كال يشارك طبقا لسنه في المرحلة الخاصة بالفئة العمرية له

 رصة االعتياد على هذه المسافة استعدادا للموسم القادمعاما العطائهم ف 22لمرحلة تحت  2002بتصعيد مواليد 

 

 (2002-ديسمبر-20) 2002كذلك الحال في السباقات الرئيسة يشارك كال طبقا لمرحلته و سنة ميالده و عمره بنهاية عام 
 
 

 الرئسية المراحل

 مسافة السباق سنة الميالد العمر  المرحلة

 العمومي

 Elite 
 االولمبية ترايثلونالمسافة  +2001 18+

  22تحت 

U23 
18-19-20-21-22-23 

2001- 2000- 1999 - 1998 – 

1997 – 1996 
 المسافة االولمبية ترايثلون

 (01تحت )الشباب 

Youth (U17)  
 ترايثلونسوبر اسبرنت  2002 – 2003 - 2004 15-16-17

 

 

 مراحل الصغار

 مسافة السباق سنة الميالد العمر  المرحلة

(U14)  01تحت  13-14 
  سوبر اسبرنت دواثلون 2006-2005

 سوبر اسبرنت ترايثلون

(U12)   02تحت  الكيدز دواثلون 2008-2007 11-12 

(U10)  00تحت  الكيدز دواثلون 2011-2010-2009 8-9-10 
 



 (االيدج جروب)المراحل السنية 

 

 مسافة السباق سنة الميالد العمر  المرحلة

AG 15-19  15-19 2004 – 2000 سباقات السوبر اسبرنت ترايثلون ودواثلون  

AG 18-19  18-19 2001 – 2000  سباق المسافة االولبمية 

AG 20-24  20-24 1999 – 1995 

 سوبر اسبرنت دواثلون

 سوبر اسبرنت ترايثلون

 مسافة اولمبية ترايثلون

AG 25-29  25-29 1994 – 1990 

AG 30-34  30-34 1989 – 1985 

AG 35-39  35-39 1984 – 1980 

AG 40-44  40-44 1979 – 1975 

AG 45-49  45-49 1974 – 1970 

AG 50-54  50-54 1969 – 1965 

AG 55-59  55-59 1964 – 1960 

AG 60-64  60-64 1959 – 1955 

AG 65-69  65-69 1954 – 1950 

 AG 70-74 70-74 1949 – 1945 

AG 75-79  75-79 1944 – 1940 

AG 80-84  80-84 1939 – 1935 

AG 85-89  85-89 1934 – 1930 
 

 



 البرنامج الزمني

 
 الحدث الزمن اليوم و التاريخ

 ديسمبر بالسويس – 9102فتح التسجيل لبطولة الجمهورية  06:21 – 01:21 9102ديسمبر  00االربعاء 

 يوميا عدا الجمعة و السبت

 الموعد النهائي لتسديد االشتراكات 07:11 9102ديسمبر  92 االربعاء

 السبت

 9102ديسمبر  92 

 (يحضر المتسابقين لمنطقة التبديل قبل ساعة من انطالق السباق)بداية الترقيم لجميع السباقات   16:21

–سنة  00تحت )  دواثلون سوبر اسبرنت لسباقات للكشف ووضع الدراجات فتح منطقة التبديل 16:01 – 16:00

 (المراحل السنية

 شروق الشمس بمدينة السويس  14:62

 (مراحل سنية –سنة  06تحت )انطالق سباق السوبر اسبرنت دواثلون لمراحل   14:21

  انتهاء سباق السوبر اسبرنت دواثلون وفتح منطقة التبديل الستالم الدراجات 12:00 – 12:11 

تحت  – ايليت العمومي) للمراحل المسافة االولمبية وضع الدراجاتللكشف و التبديلفتح منطقة  10:01 – 10:91

 (المراحل السنية -– 92

 (جروب ايدج – 91 تحت – ايليت عمومي) االولمبية المسافة سباق انطالق 12:11

 (مراحل سنية – 00تحت )تتويج سباقات السوبر اسبرنت دواثلون  01:11 – 01:91

 المسافة االولمبية لسباقالدراجات  الستالمفتح منطقة التبديل و  المسافة االولمبيةإنتهاء سباق  00:21 – 00:00

 (09تحت  – 01تحت )  دواثلونسباقات الكيدز للكشف و وضع الدراجات ل فتح منطقة التبديل 00:00 – 00:21

 09تحت  – 01انطالق سباق الكيدز دواثلون تحت  09:11

 التبديل الستالم الدراجات فتح منطقةانتهاء سباق الكيدز دواثلون و  09:21 - 09:91 

 االيدج جروب  مسافة اولمبية -92ت تح –تتويج سباقات العمومي ايليت  09:01 – 09:20

 

 

 



 تابع البرنامج الزمني

 
 السبت

 9102ديسمبر  92 

 00الشباب تحت ) السوبر اسبرنت ترايثلون لسباقات للكشف ووضع الدراجات فتح منطقة التبديل 09:00 – 09:21

 (المراحل السنة –سنة  00تحت  –سنة 

 انطالق سباق السوبر اسبرنت ترايثلون 09:21

 تتويج سباق الكيدز دواثلون 02:00 – 02:11

 إنتهاء سباق السوبر اسبرنت ترايثلون وفتح منطقة التبديل الستالم الدرجات 00:01 – 00:11

 لوضع الدراجات والكشف (09تحت  – 01تحت )  ترايثلونفتح منطقة التبديل لسباقات الكيدز  00:91 – 00:01

 انطالق سباق الكيدز ترايثلون 06:91

 التبديل الستالم الدراجات فتح منطقةانتهاء سباق الكيدزز ترايثلون و 00:01 – 00:01

 ترايثلونالكيدز  ثم ترايثلون توزيع جوائز السوبر اسبرنت 00:00

 



  الخرائط و المسار التوضيحي

 

 



 رسوم االشتراكات
 

 

 

 ثنائي -الدواثلون  الثالثي -الترايثلون  السباقات 

 للحر لالندية للحر لالندية

جنيها 000 (U10) - سنوات 00سباق تحت  جنيها 051  جنيها 55  جنيها 000   

جنيها 000  (U12)سنة 02سباق تحت  جنيها 051  جنيها 55  جنيها 000   

جنيها 000 (U14) –سنة  01سباق تحت  جنيها 051  جنيها 55  جنيها 000   

جنيها Youth (U17) 000 – سباق الشباب جنيها 051  جنيها 55  جنيها 000   

جنيها Juniors (U19) 000 – سنة 02سباق تحت  جنيها 051  جنيها 55  جنيها 000   

جنيها U23 000 – سنة 22سباق تحت  جنيها 051  جنيها 55  جنيها 000   

جنيها Elite 000-العمومي  جنيها 051  جنيها 55  جنيها 000   

جنيها 000 اسبرنت سباق مراحل سنية جنيها 051  جنيها 55  جنيها 000   

جنيها 011                                  لالتحاد النادي/  للهيئة السنوي االشتراك رسم   

جنيها 01                   هيئة أو لنادي تابع سنويا العبة/العب بطاقة استخراج رسم  

جنيها 55                                    سنويا   حر العبه/العب بطاقة استخراج رسم   

جنيها 55                                  االتحاد من المعتمدة باألكاديميات العب بطاقة  

 قريبا اجنبي ببطوالت الجمهوريةرسم اشتراك العب 
 

 

 

 .االشتراك لرسوم مسدد غير العب أي باشتراك يسمح وال -

 جنيها على كل تعديل 011غرامة : للتعديالت والتغيرات بعد الدفع والتسجيل-

 الساعة الخامسة عصرا 5102ديسمبر  55الثالثاء : اخر موعد لدفع االشتراكات

 الساعة التاسعة مساءا 5102ديسمبر  52األربعاء : االلكترونيةاخر موعد للتسجيل باالستمارة 

 

 زام بالمواعيد المحددةبرجاء االلت
 



 البطولة تعليمات و شروط
 رياضية ومسابقات أنشطة أي فى المشاركة من تمنعه اصابات او امراض اي من خالي انه و صحيا بسالمته إقرار على الالعب يوقع -

 .الهوائية الدراجات أنواع من نوع بأي باالشتراك يسمح -

 سباقه انطالق قبل للمنظمين القيد بطاقة تسليم بدون العب اي يشارك ال -

 .البطولة في المشاركين والمتسابقين واألندية الهيئات مسؤولية الدراجات -

 .بالدراجات الخاص الرأس واقي دون العبة أو العب أي باشتراك يسمح ال -

 .البطولة في مشتركة هيئة كل مع مندوب يتواجد -

 (اربعة العبيين على االقل – العبيين ثالثة من ألكثر المرحلة اكتملت إذا فقط ميداليات و)  األولى الثالثة المراكز ألصحاب شهادة -

 .معلنة تعديالت باخر الدولي االتحاد قانون تطبيق يتم -

 دفع مع التتويج قبل دقيقة 01 لمدة فقط المكتوبة الشكاوي و االعتراضات باب فتح يتم و  ساعة بنصف بالسباق متسابق اخر دخول بعد النتيجة اعالن يتم -

 .النتيجة في خطأ ثبوت حالة في فقط المبلغ يرد و. جنيها 911 رسم

 النتائج منطقة حرم في مدربهم أو أمورهم أولياء تواجد العبة او العب اي نتيجة الغاء يتم و. التحكيم و النتائج منطقة حرم في يتواجد من كل نتيجة إلغاء يتم -

 .التحكيم و

 

 التعليمات الفنية
 ( TT bike)  الساعة ضد دراجات باستخدام لالعبين مسموح غير: اوال

 ( Handlebar Aero)  بتركيب مسموح غير: ثانيا

 باالحتماء فيها مسموح السباقات وأن الدولي االتحاد قوانين بناء وذلك

 العكس أو السيدات خلف باالحتماء للرجال مسموح غير: ثالثا

 هخلف باالحتماء العب الخر مسموح فغير العب اخر علي لفة بعمل العب اول قيام حالة فى: رابعا

 فقط بالترايثلون الخاص(  Aerobar)  بتركيب لالعبين مسموح: خامسا

 يكون أن بشرط(  األوليمبية)  القياسية المسافة سباقات في( TT bike & Handlebar Aero)  باستخدام لهم مسموح السنية المراحل لسباقات بالنسبة: سادسا

 & TT bike)  استخدام بعدم األساسية المراحل قانون فيطبق األساسية المراحل سباقات مع السنية المراحل سباق انطالق حالة وفي منفصل سباق
Handlebar Aero) 

 ( Wet-suit)انطالق السباقات بساعة واحدة لتحديد السماح بلبس بدلة المياه الساقعة من عدمه حرارة المياه قبل تقاس درجة : سابعا

 

 



 
-draftغير مسموح في سباقات التلزيق : دراجة ضد الساعة

legal 

 

 
 

مسموح باستخدام هذا الشكل المغلق في 

سباقات التلزيق بشرط ان ال تتعدى 

 المقابض

 
غير مسموح باستخدام هذا الشكل في سباقات 

 التلزيق بشرط 

 فقط مسموح في سباقات عدم االحتماء

Draft-illegal 

 
غير مسموح في سباقات  –دراجة طريق باستخدام ايرو بار 

 التلزيق

 
 

 المسافة المسموح بها بين كل دراجة واالخرى في المسافة القياسية هي عشرة امتار

 draft-illegalفقط في سباقات عدم االحتماء 



 التسجيل تعليمات
 9191 يونيو 21 حتى سارية للترايثلون المصري االتحاد من العب قيد بطاقة على مسبقا حصل الالعب يكون أن -

 التسجيل عليك و التسجيل عملية من جزء هو بل بالبطولة التسجيل مطلقا يعني ال البطولة اشتراك تسديد) بالبطولة الخاص االشتراك بتسديد الالعب يقوم -

 (اإللكتروني التسجيل عدم حالة في نتيجة على الالعب يحصل لن أو اإللكترونية التسجيل استمارة وملئ

 التسجيل استمارة في بالتسجيل الخاصة البيانات بإدخال الالعب يقوم -

 . بأسبوع البطولة انطالق قبل البدء قائمة بوضع المنظمة اللجنة تقوم -

 الموجود اإليميل على مراسلتها و المنظمة للجنة الرجوع او صحيحة بصورة أخرى مرة بياناته إدخال عليه التسجيل بقائمة العب اسم ظهور عدم حالة في -

 .بالرابط

 !باألسفل الموجود اإللكتروني البريد على المراسلة الرجاء األندية بتسجيل الخاص التسجيل ملف أو االكسل ملف على للحصول -

  

 فقط يؤخذ. الصحيحة بالبيانات أخرى مرة التسجيل إعادة أو. التسجيل قائمة في الصحيحة وبياناته اسمه وجود من التأكد الالعب مسؤولية من أنه العلم برجاء

 الباقي ويلغى تسجيل بأول

 

 :القاهرة خارج الهيئات تسجيل

 في الدفع يكون أن على المجمع التسجيل على الموافقة تقرر عليه بناءا و القاهرة خارج تقع التي الهيئات أمر في نظر قد االتحاد مدير السيد أن العلم رجاء

 .االلكتروني البريد على أكثر معلومات على للحصول مراسلتنا الهيئات مندوبي من بالرجاء و البطولة، يوم

 

 

 

 

 للتسجيل برجاء الضغط هنا
 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1K7iF6l2gxTI3eFB-MxpC919rrR0YYW43G7Onp0S1Bww/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1K7iF6l2gxTI3eFB-MxpC919rrR0YYW43G7Onp0S1Bww/edit?usp=sharing


 لالتصال بنا

 :للتواصل معنا و االشتراكات برجاء مراستلنا على البريد االلكتروني التالي

trieginfo@gmail.com 

 

 

 

   

 

 

 

 

 في انتظاركم  --- مساعدتكم يسعدنا

mailto:trieginfo@gmail.com

