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שירסמז־ר בהדליהגבריאלצילום:וו:שירםמז־ר

בתחרותןהבמדלייתעםאבלספונסר;אומימוןבלי

עלמסתערתכבר22מרניוק,אביטלבבלגרד,סיף

הכל,אחרי2016ריואולימפיאדתהגדול:החלום

איתף"צוקמבצעאתשהעבירההאשקלונית,הסייפת

היאשירלסמדרלקרבות.רגילה\,למקלהאימוניםבין

משלביםואיךהמחזרים,אתדוחההיאלמהגםמסבירה

היריבהשלמדקירותכחוליםלסימניםדוגמנותבין

TS1$$שמ—TS1$$שמ־הכחוליםסימנים

$DN2$—שמ$DN2$

זרועותיהאתעטרים

המ־הסייפתשלורגליה

צטיינת

$TS1$המצטיינת$TS1$

$DN2$המצטיינת$DN2$מרניוקאביטל

גבותלכמהגרמוכבר

כשהייתהעודלהתרומם

באש־בתיכוןתלמידה

קלון,

$TS1$,באשקלון$TS1$

$DN2$,באשקלון$DN2$״רקמגוריה.עיר

TS1$$מדגי•TS1$$מדגי־היאבהתחלה׳/

$DN2$•מדגי$DN2$

אםאותיששאלומוריםהיו״אבלשה.

אניאםולהבדיללימרביציםהוריי

סמים״.מזריקה

גביעאתמרימההיארחבבחיוך

שזכתהאחריקיבלהשאותוהזהב,

העראליפותבתחרותהזהבדלייתבמ

באוקטוברבבלגרדשהתקיימהלם

מפניהנמחהשלאחיוךהאחרון

הד־פרשתעלמספרתכשהיאאפילו

רכים

$TS1$הדרכים$TS1$

$DN2$הדרכים$DN2$ניצבת.היאשבה

מודה.היאאותי׳/שיממןמי״אין

כנ־הבאהשלתחרותליאמרו״כבר

ראה

$TS1$כנראה$TS1$

$DN2$כנראה$DN2$מהבית".אוכללהביאאצטרך

rrווה

שי־מהשזהלךנראהאבל״ברור,

שבור

$TS1$שישבור$TS1$

$DN2$שישבור$DN2$אותי?״

בגביעיםוהעמוםהקטןבחדרה

ארץלהשאין22מרניוק,מצהירה

שהתאמנומהסייפים״הרבהאחרת.

מלגותקיבלוהנוערבנבחרתאיתי

בארצות־הב־אוניברסיטאותלבמה

רית

$TS1$בארצותהברית$TS1$

$DN2$בארצותהברית$DN2$הזמנהקיבלתיאנישם.והמשיכו

׳לא,אמרתיהמקוםועלמהרווארד

ואנישליבמדינהגאההכיאניתודה׳.

קללאנכון,המילקי׳.׳מחאתלאהכי

מכיניםגםהאלההקשייםאבלכאן,

לקרב״.אותי

בגאווהיה

מספרת,היאשלה,הפטריוטיותאת

לכאןשעלתה45אנג׳לה,מאמה,ספגה

התאהבהשלי״אמא1990ב־הוריהעם

מה־להוציאיכלהלאגםאבלבארץ,

ראש

$TS1$מהראש$TS1$

$DN2$מהראש$DN2$במול־שנשארשלה,החבראת

דובה.

$TS1$.במולדובה$TS1$

$DN2$.במולדובה$DN2$החליפוהםחודשיםכמהבמשך

למול־חזרהשהיאעדארוכיםמכתבים

דובה.

$TS1$.למולדובה$TS1$

$DN2$.למולדובה$DN2$איגור,שלי,ואבאשםהתחתנוהם

לאשהואלמרותבעקבותיהארצהבא

בפתח־בארץ,נולדתיכבראנייהודי.

תקווה,

$TS1$,בפתחתקווה$TS1$

$DN2$,בפתחתקווה$DN2$גאה״.צברית

לאשקלון,עברהשנהחציבגיל

שג־שלי,וסבא״סבתאשם.היאומאז

רים

$TS1$שגרים$TS1$

$DN2$שגרים$DN2$,וכתובקרואאותילימדומעלינו

א׳ובכיתהבגן,כשהייתיברוסית

העו־אתשקלטההמתורגמניתהייתי

לות

$TS1$העולות$TS1$

$DN2$העולות$DN2$בע־מילהידעושלאהחדשות

ברית.

$TS1$.בעברית$TS1$

$DN2$.בעברית$DN2$המוצאאתמסגירהמבטארק

אני׳רוסייה׳ליכשקוראיםאבלשלי,

מצהירה.היאנעלבת״,לאבכלל

רקהגיעהבאשקלוןהסיףלמועדון

התאמ־כברה׳בכיתהד׳.כיתהבסוף

נה

$TS1$התאמנה$TS1$

$DN2$התאמנה$DN2$מהרהעדשהפכובשבוע,פעמיים

בתחרויות״כברבשבוע.פעמיםלחמש

גביעים.הביתההבאתיהראשונות

שימנוביץ׳מיכלהייתהשליהמתחרה

שלי.טובהלחברהשהפכהממעלות,

לי.נמאסכילפרושהחלטתיז׳בכיתה

אומדורגתתמידאניאםהשתעממתי.

אפשרלאןאזהשני,אוהראשוןבמקום

אלכסי־שלי,המאמניםאבללגדול?

בלוקופיטוב

$TS1$אלכסיבלוקופיטוב$TS1$

$DN2$אלכסיבלוקופיטוב$DN2$וית־לאבסקין,וגרגורי

רו

$TS1$ויתרו$TS1$

$DN2$ויתרו$DN2$,שאחזור,צילצלוהזמןכלעליי

עניתיהכושר.עלתשמרי׳לפחותאו

ומ־בלטרוקדתאניתדאגו,׳אללהם,

חול

$TS1$ומחול$TS1$

$DN2$ומחול$DN2$.הת־נשברתי.שנהאחרימודרני׳

געגעתי.

$TS1$.התגעגעתי$TS1$

$DN2$.התגעגעתי$DN2$ריקודיםשבתחרותהבנתיגם

האחרונה,בשורהאותילהציביכולים

אניבסיףואילוגבוהה,שאניבגלל

הנוער,עונתפתיחתלתחרות״ישר13

כבודהיהזההשני.המקוםאתולקחתי

התחרותבסוף15בתלסייפתלהפסיד

שלושולעודליקראגרגוריהמאמן

כשא־רציני,אדםבן׳אניואמר:בנות,

ני

$TS1$כשאני$TS1$

$DN2$כשאני$DN2$ליחשובולכןהסוף,עדזהמשקיע

מוכ־אתןרציניות.אתןכמהעדלדעת

נות

$TS1$מוכנות$TS1$

$DN2$מוכנות$DN2$שזהלקטרולאהנשמהכלאתלתת

פע־לחשובבליזמן?׳לכןושאיןקשה

מיים

$TS1$פעמיים$TS1$

$DN2$פעמיים$DN2$צעקתי.אמרתי,לא׳כן׳.אמרתי

הבטיחכשגרגוריגברהשליוהשמחה

עלכסףלהוציאיצטרכולאשההורים

הכלקיבלתיהמון.שעוליםהסיף,בגדי

לבמגןמעיל,מכנסיים,מהמועדון

ודקר״.כפפהמסכה,שרוול,כמושנראה

שלושה״ישבדקר.בחרהמרניוק

דקר״רומח,מסבירה,היאסיף״,סוגי

ולפגועלדקורהיאהמטרהבדקרוחרב.

ולהגןמולי,שמתחרהזושלהגוףבכל

שתי־שלה.הדקירותמפניעצמיעל

נו

$TS1$שתינו$TS1$

$DN2$שתינו$DN2$ובכלחשמל,שללכבליםמחוברות

נדלקתדוקרת,מאיתנושאחתפעם

מותרשונים,חוקיםישברומחנורה.

ובחרבוהבטן,החזהבאזוררקלדקור
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"הגוףיוק.מראביטל

אבלהרבהנשברש>י

חזקה"שליהרוח
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אכזרי.קצתנשמע

שזהכךעבה,מבדתפוריםהסיף״מכנסי

דקירהאבלנשמע,שזהממהכואבפחות

סגולכתםעלמצביעההיאדקירה״,היא

TS1$$אנ.TS1$$אנ־חברה,מולמתחרה״כשאניבקרסולה.

$DN2$.אנ$DN2$בתח־אבלעדינה,יותרלהיותמשתדלת

רויות

$TS1$בתחרויות$TS1$

$DN2$בתחרויות$DN2$רוצהאניסנטימנטים.ליאיןבחו״ל

קרב״.זהקרבלנצח.

החברהנגדקרב

ושנתייםלתחרויות,לטוסהחלהבגיל

בשוודיה,העולםגביעבתחרותמכן,לאחר

שימנוב־ץ׳,מיכלמולעצמהאתמצאהכבר

גילאילגמרעלינו"שתינוהטובה.חברתה

שהח־מביךשזהחשבבנושצפהמיוכל17

ברות

$TS1$שהחברות$TS1$

$DN2$שהחברות$DN2$לקחנושת־נואכלליריבות,הופכות

מ־משנהשלאשידענומפניבקלותזהאת

תזכה

$TS1$מתזכה$TS1$

$DN2$מתזכה$DN2$הפודיום״.עלנעמודשתינו

שניצחת?אהריהרגשת,־איד

ששמחתי״.״ברור

הזמינהיצוקה",״עופרתמבצעכשפרץ

״נסע־במעלות.לביתהשימנוביץ׳אותה

תי

$TS1$״נסעתי$TS1$

$DN2$״נסעתי$DN2$והופתעת־מהאזעקות,פחדתיכיאליה

לגלות

$TS1$והופתעתלגלות$TS1$

$DN2$והופתעתלגלות$DN2$ארץשזוכא־לורגוע,הכלשבצפון

וגםשלה,לתיכוןמ־כלעםהלכת־שונה.

כשחז־אבלשם,הסיףבמועדוןהתאמנתי

רתי

$TS1$כשחזרתי$TS1$

$DN2$כשחזרתי$DN2$חומרהרבהשהפסדתיגיליתיהביתה

בכיתה״.

בבחינות?לדהלךואיד

בז־זה"וגםמסמיקה,היאמבסדר״,"יותר

כות

$TS1$בזכות$TS1$

$DN2$בזכות$DN2$בונהלאפעםאףאניבסיף.שלמדתימה

כא־לוא',במועדנבחנתתמידבי,מועדעל

בקרב׳׳.כמוהיחידה.האופציהשהוא

הת־לההיולאגיוסהמועדכשהתקרב

לבטו־ות.

$TS1$.התלבטוות$TS1$

$DN2$.התלבטוות$DN2$רוצהשאנ־־דעת־ומתמיד"מאז

שזומפנימצטיינת,כספורטאיתלשרת

הצ־בולמדינה.לתרוםשליטובההכ־הדרך

הת־ושםקרביכושרבמשרדכפקידהאותי

חשבו

$TS1$התחשבו$TS1$

$DN2$התחשבו$DN2$שעותוהשלמתישלי,הבוקרבאימוני

באשק־הנופשבכפרספורטאירועיבארגון

לון,

$TS1$,באשקלון$TS1$

$DN2$,באשקלון$DN2$קרביים״.לחיילים

שלה,השגרתיותהבוקרמנסיעותבאחת

קיב־שבקריית־מלאכי,לבסיסבאשקלון

לה

$TS1$קיבלה$TS1$

$DN2$קיבלה$DN2$להיענותהחליטהוהפעםלדגמן,הצעה

מטר,28.1לגובהצמחתי״בתיכוןבחיוב.

ניגשוליםאולקניוןשיצאת־פעםובבל

רוצהאנ־אםושאלוצלמיםמ־נ־כלאליי

זמן׳.ליאין'תודה,עניתי,לכולםלדגמן.

אריס,ציפיבאוטובוסאל"כשניגשהאבל

מודלס',׳טי־אל־ויסוכנותשלהבעל־ם

כברהר־לא?׳למהלעצמי:אמרת־פתאום

TS1$$לפגי■TS1$$לפגי־נסעתיהבגרויות׳.שלמהלחץ־צאת־

$DN2$■לפגי$DN2$בוקליעשוחוזה,עלחתמתיבתל־אביב,שה

שעלהלספאפרסומתלסרטהצטלמתייפה,

אופ־תצוגותשתיעשית־וגםבאינטרנט,

נה.

$TS1$.אופנה$TS1$

$DN2$.אופנה$DN2$כסףזהאשמח.הצעותעוד־בואואם

פעםאףעשירה,במשפחהנולדת־לאקל.

מימנת־ותמידמהורייכיסדמיביקשת־לא

הכל

$TS1$מימנתהכל$TS1$

$DN2$מימנתהכל$DN2$."לבד

איך?

בעב־פרטייםשיעוריםנתתי״בתיכון

רית,

$TS1$,בעברית$TS1$

$DN2$,בעברית$DN2$15ב־זבזתי.לאפעםואףלשעה,שקל

התחל־כךאחרבצד.הכסףאתשמתיתמיד

תי

$TS1$התחלתי$TS1$

$DN2$התחלתי$DN2$אמרת־נהיגה.לר־שיוןוחסכתילמלצר

לבוחן:

$TS1$:אמרתלבוחן$TS1$

$DN2$:אמרתלבוחן$DN2$כיראשון,בטסטלעבורחייבת׳אני

הואזהבגלללאאבלהחסכונות׳,לינגמרו

מכוונתאניהחייםתחומיבכלאותי.העביר

הראשונה".להיותשואפתתמידמכרה,

כפך.על;דברבואי

במשךכסף."אץבכתפיה.מושכתמרניוק

ימאתנההאולימפימהוועדקיבלתישנתיים

ונשיםנערותלקידוםהציבורית)המועצה

000,1שלחודשיתמלגהס״ש(בספורט

בתקופתהטיסות.למימוןשהספיקהשקל

שה־לחודש,שקל300מהםקיבלתיו?צבא

צטרפו

$TS1$שהצטרפו$TS1$

$DN2$שהצטרפו$DN2$המשכורתשלשקל500ל־

עשירה.והרגשתיכח״לת,שלי

מפנינפסקההמלגהעכשיואבל

שבההבוגריםלקבוצתשנכנסתי

להישגים".להגיעיותרקשה

למה?

רובלניסיון.רבהחשיבותיש״בסיף

בגילהקריירהאתמתהילותרקהסייפות

לאולימפיאדה,מגיעות40בנותנשים27

האולימפיהוועדלתינוקת.נחשבתואני

יכוללאהסיףאיגודהמימון,אתהפסיק

יהיה.מהיודעתלאבאמתואנ־לממן,

האח־מהכסףמימנת־לבלגדדהטיס־את

רון

$TS1$האחרון$TS1$

$DN2$האחרון$DN2$באהשני־החצימאת:־,ל־שנשאר

אצטררהבאהבתחרותאםשל־.מהכיס

אנ־האוכל,אתי;םהטיסהאתגםלממן

לא

$TS1$אנלא$TS1$

$DN2$אנלא$DN2$אטוסלאואםלטוס,אוכלאםיודעת

אניהעולמיבדירוגנקודותאצבורולא

שבומכדורגל,שונההסיף"עולםאתקע.

ישאצלנומונדיאל.יששניםבארבעפעם

להגיעוכדיבשנה,תחרויותארבע־חמש

שי־העולם,ולאל־פותאירופהלאליפות

תקיימו

$TS1$שיתקיימו$TS1$

$DN2$שיתקיימו$DN2$אניהבאהבשנהביולי־אוגוסט

מא־כאחתשליהמעמדעללשמורחייבת

רבע

$TS1$מארבע$TS1$

$DN2$מארבע$DN2$וחייבתבישראל,הראשונותהסייפות

דיברנולאועודבתחרויות.ניסיתלצבור

אניעליהגם2016כריוהאולימפיאדהעל

לחלום".מתחילה

בבלגרד?הזהבעלבונומקיבלתלא

הלוואילקבל?אמורההייתיממי"לא,

ספונסר״.לישהיה

אבי־כמומוכשרותסי־פותבארץ״אין

טל,

$TS1$,אביטל$TS1$

$DN2$,אביטל$DN2$בוריםאומרהכל',לאזהכישרוןאבל

אשקלון,הפועלשלהראשיהמאמןויינר,

שלההמורהכשהיהמרניוקאתשגילה

שע־ממהפוחד״אניביסודי.להתעמלות

לול

$TS1$שעלול$TS1$

$DN2$שעלול$DN2$התנאיםאתתקבללאה־אאםלקרות

ומספורטלקבל,כמוהלספורטאיתשמגיע

בשכונה.לספורטתיררדרהיאעולמיהישגי

ולת־אימוניםלמחנותאותהלשלוחחייבים

חרויות

$TS1$ולתחרויות$TS1$

$DN2$ולתחרויות$DN2$.הפועלשאנחנו,היאהבעיהבחו׳׳ל

מתענייניםאנשיםעשירים,לאאשקלון,

העירוראשבסיף,לאובכדורסל,בכדורגל

חזרהכשהיאפניםקבלתלהעשהלאאפ־לו

השקעהשעםמאמיןאניהזהב.עםמבלגרד

האירו־לאולימפיאדהתגיעהיא

פית

$TS1$האירופית$TS1$

$DN2$האירופית$DN2$וגםבבאקו,בקיץשתתקיים

זהאבל2016ר־ולאולימפיאדת

בה״.רקתלוילאבאמת

וגונו

מתאמ־היאהחלוםאתלהגשיםכדי

נת

$TS1$מתאמנת$TS1$

$DN2$מתאמנת$DN2$שאניבגלללאמשבת,)"חוץיוםמדי

אחדיוםדורששהגוףבגללאלאדתייה,

האישיהמאמןעםשעותשלושלמנוחה"(,

המועדון.כלעםובערבבבוקר,שלה

וכ־בחוריםמולמס־־פתאני"באימונים

שיוצא

$TS1$וכשיוצא$TS1$

$DN2$וכשיוצא$DN2$כפולה״,שמחהזוגבר,סייףלנצחלי

שאניההרגשהאתלינותן׳׳זהצוחקת.היא

בעמותהעובדתהיאבמקבילשווה".באמת

ללמודהחלהוכעתבאשקלוןהספורטלקיתם

שלמשולבבמסלולוספורט,עסקיםמינהל

הראשונה״בשנהוינגי־ט.ומכוןרופץמכללת

להתאמן״.שאמשיךכךבשבוע,יומייםזה

פרטית.מכלילהזו

מהבנק.הלוואהלקחתילי?מספרת״את

לאאנילהלוואות,זקוקהלאאניביומיום

בכלל״.אליימדבריםלאמותגיםמבובות.

חיההיאוכיוםשנה,לפניהתגרשוהוריה

הולכתשכבר(,12מרסלאחותהאמה,עם

והכלבהמדגמנת,וגםמס״פתגםבדרכה,

איתן״.״צוקאתיחדעברוארבעתןליסה.

המוךהמון,אצלנו,אזעקותמלא״היו

ביט־תחושתלנונתנהברזלשכיפתומזל

חון.

$TS1$.ביטחון$TS1$

$DN2$.ביטחון$DN2$אישורקיבלתיאבלנסגר,הסיףמועדון

מקלטישבאולםלבד.להתאמןמיוחד

למקלטרצתיסייפתי,־ו־יו.כמווהייתי

לאליפותטסתיהמלחמהבאמצעוחזרתי.

בגללגםטוב,ליהלךולאברוסיההעולם

מא־הסייפותבכתף.דלקתבגללוגםהלחץ

סטוניה,

$TS1$,מאסטוניה$TS1$

$DN2$,מאסטוניה$DN2$בישראלאימוניםבמחנותשביקרו

שמחות,שתמירבבחורותאותנווהכירו

ידעוהןמדוכאות.אותנולראותהתפלאו

בוכהאניאםושאלובאשקלוןגרהשאני

להןהסברתיולאחותי.לאמאדאגהכגלל

בווטסאפק־בלנוהבוקרשבאימוןבגללשזה

בעזה".שנהרגוח־־ל־ם13עלהודעה

"היהזוגיות.כולללאשלההצפוףהלו״ו

לנדאו,דניאלשנים,ארבעבמשךחברלי

אותו׳׳הכרתימרצינה.היאממעלות",סייף

התא־לתחרויות,ביחדטסנומיכל.אצל

מנו

$TS1$התאמנו$TS1$

$DN2$התאמנו$DN2$נגדו.לסייףמאודקשהליוהיהביחד

שנהלפניהתרכזתי.ולאצחקתיהזמןכל

סיימתישבדיוקמפניבידידות,נפרדנו

לגורלעבוראםהשאלהועלתההצבאאת

מוקדם״.עודשזההרגשתיביחד.

איתך?מתחילים

אותימענייניםלאסטוציםאבל״־מון,

מבחינתי,לי.מתא־םלאעודרציניוקשר

משפחהולהקיםילדיםלהביא.זהלהתחתן

זהריקות.בידייםזהאתלעשותרוצהלאואנ־

הראשון".התואראתשאגמוראחר־רקיקרה

נשברת?לאפעםאךאתתגידי,

ארו־תקופהאחר־הרבה.נשברשל־״הגוף

כה

$TS1$ארוכה$TS1$

$DN2$ארוכה$DN2$ומכריחקורסהואוטיסות,אימונ־םשל

אבלשינה,שללשבועלמ־טהלה־כנסאות־

אתמרימהאניקרבכללפניחזקה.שליהרוח

׳תודה,ואומרתהעינייםאתעוצמתהראש,

שניצחתי,אחרילומודהלאאניאלוהים׳.

לכאן".עדלהגיעליעזרשהואעלאלא

ssidi@bezeqint.net

לתחרותהטיסהשאתכךהמימון,אתלי״הפסיקו

מהמלגהלישנשארהאחרוןמהכסףמימנתיבבלגרד

גםלממןאצטרךהבאהבתחרותאםשלי.ומהכיס

אבללטוס.אוכללאאוליהאוכל,אתוגםהטיסהאת

לקרב׳אותימכיניםגםהאלההקשיים

לריוהדרךארדכה

לנבחרתחברותיהליתרמרניוקביןעיקשתתחרותצפויה

האולימפייםבמשחקיםמופיעהסיףענף

בעתהראשונההאולימפיאדהמאזברציפות

בעברשלחהישראל1896ב־המודרנית

אךהאולימפיים,למשחקיםרביםסייפים

הצליחלאבלונדוןהאחרונהלאולימפיאדה

משלנו.סייףאףלעלות

עברהמרניוק,חברהשבהבדקר,הנשיםנבחרת

הסייפותשלפרישתןעםטלטלההאחרונותבשנים

בגילאיעולםאלופתסטרלניקוב,ודנהמילסנעם

אףקומרוב,אלונהשקיבלהוההחלטהקדטיות,

לרוסיה.לעכורלקדטיות,עולםאלופתהיא

בא־נעשיתבסיףלאולימפיאדהההעפלה

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$אישי.אוקבוצתימסלולים:משניאחד

נבחרתשעברה,הטלטלהלאחרלעכשיו,נכון

העולמי,בדירוגנמוךממוקמתלנשיםהדקר

שיק־הנבחרותשמונהביןלהתברגוסיכוייה

בלו

$TS1$שיקבלו$TS1$

$DN2$שיקבלו$DN2$ריולאולימפיאדתהקבוצתיהכרטיסאת

ביותר.קלושיםהינס

לה־מרניוקשליותרהריאליתהאפשרות

גיע

$TS1$להגיע$TS1$

$DN2$להגיע$DN2$כשהתחרותהאישי,המסלולדרךהיאלריו

תחרותלהיותצפויהמבחינתהביותרהחשובה

2016באפרילשתיערךהאירופיתהקריטריון

לתחרותאחתסייפתרקלשלוחתוכלישראל

שתחזיקלמיתהיהכשההעדפההקריטריון,

מבטיחהדבריותר.הגבוההעולמיבדירוג

סייפותיתרלביןמרניוקביןעיקשתתחרות

דוידזון,אקטרינהמלנטייכ,פולינההנבחרת:

לונדון.ואניהטלניקול

במקוםהנמצאתמרניוקלעכשיו,נכון

מביןביותרגבוההמדורגתהיאבעולם172ה־

נקודותאתאךהישראליות,הדקרסייפות

יחלוהןלאולימפיאדההרלוונטיותהדירוג

2015מאפרילהחלרקלצבור

צוברותהעולמיבדירוגהניקודאת

השו־הסבבבתחרויותהישגיםדרךהסייפות

נות

$TS1$השונות$TS1$

$DN2$השונות$DN2$:מרניוקזכתהשבההזהבמדליית)לדוגמה

נקו־ארבעלההעניקהבבלגרדהעולםבגביע

דות

$TS1$נקודות$TS1$

$DN2$נקודות$DN2$,)העולםכאליפותתוצאותוכמובןדירוג

אירופה.ואליפות

דעואלאלים,
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