
طارق الصويعي يؤكد لمجلة "العزيمة" بأن الجزائر قادرة على تنظيم ملتقى دولي خاص بفئة ذوي 

 اإلعاقة.

 أجرى اللقاء من تونس / كريمة بندو ، عبد القادر عزوز

 صور / بختة بن يمينة. 

 

مندوب االتحاد  الصويعي طارقعلى هامش فعاليات الملتقى كان لطاقم مجلة العزيمة حوار مع      

الدولي للجنة البارالمبية الدولية ورئيس الحكام في اللجنة البارالمبية الدولية  و مراقب رياضة المعاقين  

إلى  13ملتقى الدولي الحادي عشر لرياضة المعاقين الذي احتضنته العاصمة التونسية في الفترة من الفي 

المعاقين في المشاركات الدولية هو حصد المزيد من األرقام  ن ما يهم في رياضة أ أفريل ، الذي كشف 15

 . والتأهل للترتيب الدولي

شجع الرياضيين على ي ذيال، األمر  فعاليات ملتقى تونس الدوليالصويعي انه في كل عام تجرى  وضحوأ

  ع مستوياتهم تحسين أرقامهم و على اإلحتكاك بالرياضيين العالميين لكسب الثقة و الخبرة و العمل على رف

" من خالل وجودي كممثل للجنة البارالمية الدولية وعملي كمراقب ورئيس للحكام سأسعى الى  أضاف و

موافاة الشروط المتطلبة عبر تزويد الحكام باخر اللوائح ، والتأكد من ان ارضية الملعب موافيه للشروط 

رة والالعبات مصنفات دوليا وتواجد المراقب وقانونية ومعتمدة دوليا وان توفر التجيهزات واالدوات متواف

 .ملتقى"الالدورة وعليه سيتم اعتماد نتائجها دوليا في ختام  ههذالدولي، وجميعها امور متوفرة في 

حيث صنفت في إطار منافسات الجائزة الكبرى بطولة كبيرة  ملتقى تونس الدولي،وتابع الصويعي ان 

 .وية وفي كل عام تنظم بشكل جيد ومنافسات ق

تنظم الجزائر ملتقى دولي رياضي سنوي ، خاصة و أن إمكانياتها تسمح لها بهذا ن أوتمنى الصويعي 

التشجيع و كل هذا لترقية و تطوير رياضة  األمر مشيرا إلى أنه إن تم ذلك فإنه سيمنحها كل خبرته و كل

ذوي اإلعاقة في بلداننا العربية و المغاربية مؤكدا بأن مثل هذه الملتقيات تسهم في تحسين مستوى 

   رياضيينا .

أشاد مندوب االتحاد الدولي للجنة البارالمبية الدولية ورئيس الحكام في اللجنة البارالمبية الدولية  و و 

 جزائرالطارق الصويعي بمنتخب  ملتقى تونس الدولي لرياضة المعاقين،لمعاقين  في مراقب رياضة ا

، مستندا في ذلك الى النتائج التي تسجل في  ملتقىالللمعاقين بين المنتخبات المشاركة كافة في الدورة 

 . 2016ريو  نتائج بارالمبياد "السيما  البطوالت الدولية 

طارق   نة البارالمبية الدولية ورئيس الحكام في اللجنة البارالمبية الدوليةمندوب االتحاد الدولي للج و نظم

 .. الملتقىللحكام  المشرفين على   ندوة الصويعي 

 .رياضة المعاقين وفقا للوائح الدولية جديدة المتعلقة بالكل القوانين  من خاللها قدم

 رياضيين.لل، للتأكد من تكافئ الفرص  المنتخبات المشاركة جرى  تصنيف كما 



بأن الهدف الرئيسي من تنظيم مثل هذه الملتقيات هو اكتساب الخبرة و اإلحتكاك في ذات السياق مؤكدا 

  باألبطال العالميين.

في األخير شكر طارق الصويعي الفريق اإلعالمي لمجلة "العزيمة" على حرصها وسعيها الدائم للتواجد 

يات الدولية الخاصة بفئة ذوي اإلعاقة و هذا ما الحظه هو شخصيا ، و هذا ما يشجع في مختلف الفعال

رياضيين من ذوي اإلعاقة و يعطيهم الحافز للعمل أكثر، خاصة و أن اإلعالم يلعب دورا كبيرا في ترقية 

 و تطوير رياضة ذوي اإلعاقة. 

 

 

 


