
  مع مجلة "العزيمة"لجامعة التونسية لرياضة المعوقين في حديث األسبق لرئيس العلي حرز هللا 

 .ا إشعاع عالمي و مفخرة لبالدن ، ملتقى تونس الدولي أللعاب القوى للمعاقين

 

 أجرى اللقاء من تونس / عبد القادر عزوز ، كريمة بندو، صور / بختة بن يمينة . 

الصداقة و األخوة التي تجمع طاقم مجلة "العزيمة" بالسيد علي حرز هللا الرئيس السابق  في إطار

للجامعة التونسية لرياضة المعاقين، و ألنه شارك في فعاليات الملتقى رغم وضعه الصحي و رغم 

و  انشغاالته إال أنه حرص على التواجد في هذا الملتقى الذي ساهم من قبل لسنوات طويلة في تنظيمه

 في تطويره مما انعكس إيجابا على رياضة ذوي اإلعاقة في تونس.

وهو الوجه السابق ، السيد علي حرز هللا رئيس الجامعة التونسية لرياضة المعوقين  و كان لنا لقاء مع 

حول عدة محاور تتعلق معه تحدثنا  و شريحة، الالمحنك والمعروف بحزمه وجديته وعطفه على هذه 

علي" يبقى الخبير بكل شؤون رياضة  يفي عديد المجاالت و ال يخفى على أحد أن "عم بالشأن الرياضي

 . المعوقين ومشهود له بالكفاءة

لعدة سنوات الى الحزب اإلشتراكي الدستوري  انتمىو المقربين منه ينادونه "ببورقيبة الصغير" لكونه 

للجامعة ولرياضة المعوقين من وقته و لعدة وتعرض لعديد المظالم في العهد البائد ويكفي القول أنه أعطى 

سنوات الشيء الكثير سيما أن هذه الرياضة قد ساهمت بطريقة مباشرة في حصد عديد األلقاب و 

ألق في أبهى المحافل الدولية مساهمة بذلك في رفع تفي عديد االختصاصات للتلتونس الميداليات الذهبية 

 .عالية خفاقةتونسية الالراية 

 ؟ تنظمه تونس سنويا لملتقى الدولي  الذيهذا ا: ما هو تقييمكم لعزيمة ال

سنوات على التوالي، وأهم النجاحات المتميزة لكل  عدة دأبت جامعتنا على تنظيم ملتقى تونس الدولي منذ  

من الدورات  هو تضاعف اإلقبال على هذا الملتقى من كل أقطار العالم و قد كسبنا الدعم المعنوي الكبير 

لجنة البارالمبية الدولية و هو ما ساهم في تحفيز الدول على المشاركة فيه باعتباره أصبح أحد أكبر ال

التظاهرات العالمية و في ذلك فخر لبالدنا نعتز به ، و كل هذه العوامل مجتمعة مثلت حافزا كبيرا للدول 

وأكدت ريادة بلدنا في  تطلعاتالى المشاركة فيه و بالنسبة للمشاركات التونسية فقد كانت النتائج في مستو

 . للبطوالت العالمية و البارالمبية ةتأهيلي  هاباعتبار أن ذوي اإلعاقةمجال رياضة 

 العزيمة: كلمة توجهونها لقراء مجلة "العزيمة".

ن الرياضات الفردية في وسائل كلمة القراء أتوجه إلى طاقم مجلتكم بالشكر و التقدير و أشير هنا إلى أقبل 

وهذه مناسبة أحييكم من مثل كرة القدم، اإلعالم لم تحظى بنفس األهمية التي تجدها الرياضات الجماعية 

جامعة رياضة المعوقين وأطلب بكل لطف من هذا الملتقى و حرصكم على تغطية خاللها على إهتمامكم ب

التي تحمل ٱمالنا في كل و رياضات ذوي اإلعاقة  اإلعالميين مزيد التركيز على الرياضات الفردية

 . فكفانا تهميشا ولنعمل كل من موقعه على إعطاء الرياضة التونسية المكانة التي تستحقهاالمحافل الدولية 

 كريمة بندو


