محمد مزوغي لمجلة "العزيمة"  :رياضة ذوي اإلعاقة تحتاج إلى عمل كبير في بلداننا
العربية لما تعانيه هذه الفئة من تهميش و إقصاء.
أجرت اللقاء كريمة بندو ،عبد القدر عزوز /صور بختة بن يمينة.
على هامش فعاليات الملتقى الدولي الحادي عشر أللعاب القوى لذوي اإلعاقة الجائزة الكبرى
 ،2017كان للسيد محمد مزوغي رئيس الجامعة التونسية لرياضة المعاقين لقاء مع الطاقم
اإلعالمي لمجلة "العزيمة".
و قد أكد محدثنا على أهمية النهوض برياضة ذوي اإلعاقة في الوطن العربي بصفة عامة و
في دول المغرب العربي بصفة خاصة  ،مشيرا إلى أن هذه الفئة تحتاج إلى عمل كبير و إلى
مجهودات حثيثة لكي نصل إلى المستوى العالمي المطلوب  ،و في ذات السياق حث
المسؤولين على ضرورة إيالء أهمية لرياضة ذوي اإلعاقة خاصة و أن هذه األخيرة تحقق
العديد من اإلنجااات و تساهم بدرةة كبيرة أكثر من الرياضيين األووياء في تشري
أوطانها و رفع راية بلدانها في المحافل الدولية ،مشيرا إلى كم الميداليات الكبير الذي حققته
هذه الفئة في بارالمبياد ريو ديجانيرو بالبراايل حيث حصدت العديد من التتويجات.
وأفاد محدثنا بأن تونس وتكون ممثلة خالل هذه النسخة الحادية عشرة ب 65رياضيا (35
في صن الذكور و 30في صن اإلناث) مبينا في نفس السياق مشاركة أبرا الرياضيين
التونسيين على غرار وليد كتيلة ومروى البراهمي وروعة التليلي وعباس السعيدي وومية
بووعيد الى ةانب مجموعة من المواهب الشابة .كما وتسجل بعض األوماء الالمعة من
خارج تونس حضورها في هذه التظاهرة مثل اليوناني مانوليس وتيفانوداكيس (رمي الجلة
اف .54
و في رده على وؤال خاص باإلنجاا الذي حققته الجامعة التونسية لرياضة المعاقين بعد
بارالمبياد ريو  ،2016حيث تمت المساواة في المنح بين الرياضيين األووياء و الرياضيين
من ذوي اإلعاقة ،أكد السيد مزوغي بأن هذا اإلنجاا التاريخي لم يأتي من فراغ بل ةاء بعد
عناء طويل و عمل كبير و مطالب متكررة ،و بفضل النتائج القيمة التي حققتها رياضة ذوي
اإلعاقة التونسية وحصلت تونس على  6ميداليات ذهبية و 6فضية و 5برونزية (17
ميدالية) وةاءت في المركز األول عربياً ،والـ 17عالميا من بين أكثر من  100دولة
مشاركة في البطولة البارالمبية ،و هذه النتائج أقنعت المسؤولين بضرورة إعادة النظر في
المنح خاصة و أن هذه الفئة أيضا تسهم في إوعاد الشعوب من خالل تشريفها أللوان بالدها و
رفع الراية الوطنية في المحافل الدولية.
و في حديثه عن الملتقى الحادي عشر أبرا محمد المزوغي رئيس الجامعة التونسية لرياضة
المعوقين أن هذا الملتقى يعد من أهم التظاهرات الرياضية المدرةة ضمن رانامة اللجنة

البارالمبية الدولية وهو مصن ضمن الجوائز التسع الكبرى للجنة البارالمبية الدوليةIPC
مشيرا الى ضرورة توفير االمكانيات الالامة من أةل المحافظة على قيمة هذا الملتقى.
ومن ةهة أخرى أعلن رئيس الجامعة عن تنظيم تونس في أواخر شهر أفريل القادم للبطولة
العربية للبوتشيا مشددا على أهمية هذه الرياضة بالنسبة لحاملي اإلعاقة العميقة ومعربا عن
األمل في التوصل إلى تكوين فريق وطني في هذه الرياضة.
كريمة بندو

