
 

عاقةلذوي اال الحادي عشر الدولي ملتقى تونسملعب ألعاب القوى برادس يحتضن   
 

 من تونس / كريمة بندو ، عبد القدر عزوز ، صور / بختة بن يمينة.
 
ملتقى تونس  فعالياتفريل أ 15إلى  13من في الفترة حتضن ملعب ألعاب القوى برادس ا

 بلدا. 11رياضي ورياضية يمثلون  300بمشاركة  عاقةعاب القوى لذوي االلالدولي أل

مع مجلة ء صحفي محمد المزوغي رئيس الجامعة التونسية لرياضة المعوقين في لقا أكدو

زنامة اللجنة لتظاهرات الرياضية المدرجة ضمن رهم اأن هذا الملتقى يعد من بأ "العزيمة"

الدولية وهو مصنف ضمن الجوائز التسع الكبرى للجنة البرالمبية الدولية مشيرا  البرالمبية

 الى ضرورة توفير االمكانيات الالزمة من اجل المحافظة على قيمة هذا الملتقى.

في صنف  35رياضيا ) 65وأفاد بان تونس ستكون ممثلة خالل هذه النسخة الحادية عشرة ب

في نفس السياق مشاركة ابرز الرياضيين التونسيين  في صنف االناث( مبينا 30الذكور و

على غرار وليد كتيلة ومروى البراهمي وروعة التليلي وعباس السعيدي وسمية بوسعيد الى 

ارج تونس جانب مجموعة من المواهب الشابة. كما ستسجل بعض االسماء الالمعة من خ

 .حضورها في هذه التظاهرة

عن تنظيم تونس في اواخر شهر افريل القادم للبطولة خرى اعلن رئيس الجامعة أومن جهة 

العربية للبوتشيا مشددا على اهمية هذه الرياضة بالنسبة لحاملي االعاقة العميقة ومعربا عن 

 االمل في التوصل الى تكوين فريق وطني في هذه الرياضة.

رياضة المعوقين من جهته ان تونس وأوضح مروان الغالي المدير الفني للجامعة التونسية ل

تسعى خالل هذا الملتقى الى المحافظة على المركز االول التي كانت تحصلت عليه في 

برونزية( معتبرا هذه  10فضية و 22ذهبية و 31ميدالية ) 63الدورة الماضية باحراز 

ة عداد للنخبإل التظاهرة فرصة هامة الدماج الرياضيين الشبان فضال عن كونها افض

 . 2017جويلة  23و 14الوطنية للبطولة العالمية المقررة بلندن من 

وعبر عن امله في ان ينجح الرياضيون التونسيون في كسب بطاقات التأهل الى مونديال 

ميداليات ذهبية على االقل مذكرا بان تونس  10لندن الذي سيكون الهدف خالله الفوز ب

 برونزية. 1ميداليات فضية و  3ذهبية و ميداليات  10تحصلت في مونديال قطر على 

وأضاف المدير الفني للجامعة بان النخبة التونسية ستشارك في ثالثة ملتقيات اخرى بمراكش 

 وباريس وسويسرا عالوة على تربص اخير بلندن استعدادا لبطولة العالم.

 

 األول اليوم في التونسي للمنتخب ميدالية 30

 



 اليوم في ميدالية 30 على اإلعاقة لذوي القوى أللعاب التونسي المنتخب عناصر تحصلت

 15 غاية الى برادس التي أقيمت عشرة الحادية نسخته في الدولي تونس ملتقى من األول

 . العام الترتيب بذلك تونس لتتصدر الماضي فريلأ

 12و فضية 10و ذهبية ميداليات 8 المنتخب عناصر عليها تحصل التي الميداليات وشملت

 . والجزائر السعودية على متقدمة الميداليات توزيع جدول بذلك تونس لتتصدر برونزية

 الجبالي ورجاء الجلة رمي في البراهمي مروى بواسطة الثمانية الذهبية الميداليات وجاءت

 سباق في العلوي وبالل الصحن رمي في كريد علي ومحمد سلطان وامير التليلي وروعة

 .م800 في العذاري وراغب الكراسي على م800 سباق في الغربي وياسين م800

 

 اإلعاقة لذوي القوى أللعاب الدولي تونس ملتقى من الثاني اليوم في

 جديدة ذهبية ميدالية 16 بإحرازه صدارته يعزز التونسي المنتخب 

 القوى أللعاب الدولي تونس ملتقى في تألقها االعاقة لذوي التونسي المنتخب عناصر واصلت

 المنتخب عناصر أحرزت حيث  سنة، كل ينظم و أيام، ثالث يدوم الذي" الكبرى الجائزة"

 فعالياته شهد الذي الجمعة مساء الثاني اليوم منافسات ختام في ذهبية ميداليات16التونسي

 . التونسية بالعاصمة رادس القوى العاب ملعب

 الميداليات توزيع جدول صدارة في موقعها الوفير الحصاد هذا بفضل تونس وعززت   

 (  برونزية 17و فضية 21و ذهبية 24) ميدالية 62ب بمجموع

 الثاني اليوم أعقاب في الميداليات توزيع جدول يلي وفيما   

 

 برونزية       فضية      ذهبية      البلد   

 17           21         24         تونس 

 5              5           5      المغرب  

 4              5           5      الجزائر  

 2             9            4    السعودية  

 3             5            4      الكويت  

 5             6            3         ليبيا   

 0             1            3      اليونان  

 5             2        2   فواردي كوت  



 1          3            2      االمارات 

 3          1            2        بولونيا  

 4          0            0          عمان 

 

 النتائج النهائية للملتقى: 

 

 و فضية 21 و ذهبية 34 بينها من ميدالية 72 بـ بفوزها األول المركز تونس تصدرت        

 ذهبيات 8 بينها من ميدالية 20 على بحصولها المغرب الثاني المركز في تليها برونزية 17

 5 و ذهبيات 7 بينها ميدالية 15 بـ الثالث المركز في الكويت ثم برونزيات 6 و فضيات 6 و

 هفأحرزت الخامس المركز أما ، السعودية الرابع المركز في و برونزيات 3 و فضيات

 اإلعاقة لذوي القوى أللعاب الثاني بفريقها شاركت بل األول بفريقها تشارك لم التي الجزائر

. 

 كريمة بندو

 


