
 ...فإن الریاضة في نادي, بادروا بالمشاركة

 ط البشر ببعضترب 
 تسمح بعقد صداقات 
 تمثل حركة للجمیع 
 تمارس سویًّا 
 تحسن الحالة الصحیة 
تثقف من خالل التعلیم على المستوى  

 اإلجتماعي و مستوى الثقافات المختلفة
 

ھنا تجدون كل نقط اإلتصال التي من شأنھااإلجابة عن 
تفضلوا بزیارتنا أو . كل األسئلة المتعلقة بالریاضة

أو اإلتصال بنا أو اإلطالع , برید إلكتروني إلینا بإرسال
!على صفحتنا في اإلنترنیت  
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Wilhelmstr. 8a 

53721 Siegburg  
 

كوباه-جوآنا سام  
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 58067-02241: الھاتف

  sam-cobbah@sportjugend-rhein-sieg.de 
:البرید اإللكتروني  

 

 

 

 

 :الناشر
Sportjugend im KreisSportBund Rhein-Sieg e.V. 

 
 2018آغسطس, زیغبورغ

 

دلیل ریاضي

زیغ -لدائرة الراین  



زیغ -الریاضة في دائرة الراین    

ھل ترید أن تتحرك؟ ھل تشعر بالرغبة في  
 ممارسة الریاضة ؟ ھل سمعت عن نوع معین

 من الریاضة؟
 
ھل تبحث عن درس ریاضة أو مجموعة  

 تود اإلنضمام إلیھا؟, ریاضیة ثابتة
 

أم , طفلك یود ممارسة كرة القدم أو كرة السلة 
 یرید الرقص أو ممارسة الجمباز؟

 
ھل تود اإلشتراك في نادي ریاضي و إكتشاف  

 النادي المالئم لك و لعائلتك؟
 

ھل تعلُّم التعاون العادل و إحترام القوانین  
الریاضیة و لكن أیضا معایشة النجاح و الفشل 

تود أن , باإلشتراك مع اآلخرین تمثل نقط مھمة
 یتعلمھا أوالدك؟

 
ل اإلشتراك في ممارسة الریاضة بین ھل یمث 

المواطنین و المواطنات من أصول مھاجرة و 
 الغیر مھاجرة جانبا جدیرا باإلھتمام لك؟

 

 

مثل جمباز  لألطفال الصغارتوجد عروض عدیدة 
حصص السباحة , )بمشاركة األھل أو بدون(األطفال 

لألطفال أو حتى كرة القدم و ذلك حرصا على تقریب 
و الحركة و اإلشتراك في التعامل ,اضةموضوع الری

ھذا مسلي و ضروري للصحة . مع الغیر لھم منذ البدایة
 !و لنمو الطفل 

إختیار أنواع  لألطفال األكبر سنا و للشبابمن الممكن 
ھناك أنواع من الریاضات الجماعیة . ریاضات معینة

كما ھناك أنواع من , مثل كرة القدم أو كرة السلة
یة مثل المبارزة و المالكمة و الریاضات الفرد

 .الریاضات المائیة و غیرھا

فھناك عروض لدروس ,  الكبارأما في ما یخص 
ریاضیة متعلقة بالصحة إلى جانب العروض العامة 

من الممكن تحسین اللیاقة البدنیة و . للریاضة الترفیھیة
الحالة الصحیة  من خالل ممارسة تمارین العمود 

قة الظھر أو الریاضة البدنیة أو تمارین لیا الفقري
عدد كبیر من ھاتھ العروض مناسبة للمبتدئین . المائیة

. أو ألوالئك الذین یرغبون في العودة لممارسة الریاضة
البعض ھذه العروض موجھة للمھاجرین و للمھاجرات 

 .بصفة خاصة

 ! فإستغلٌّوھم . ھناك إمكانیات عدیدة: كما ترون 
جابات عن أھم األسئلة و تجدون في ھذا المنشور اإل

لتتمكنون من , المعلومات حول أبرز نقط اإلتصال
و لكل  –العثور على العرض المناسب لكم و لعائلتكم 

 األعمار
 

 

 

 

النوادي الریاضیة في دائرة 
زیغ-الراین   

,  نادي ریاضي ٥٦٠زیغ أكثر من -تشمل دائرة الراین
البعض منھا تم . من بینھا نوادي صغیرة و أخرى كبیرة
و تعرض ھذه ! تأسیسھا من قبل مھاجرین و مھاجرات

نوع من األلعاب  ١٥٠النوادي الریاضیة ما یفوق عن 
من األكید أن ینجح كل مواطن وكل مواطنة . الریاضیة

 !زیغ في العثور على ما یناسبھ-من دائرة الراین
 

من یود . یصبح عضوا مشاركابإمكان كل شخص أن 
رسوم إشتراك شھریة أو سنویة و  علیھ بدفع, ذلك

 یصبح بإمكانھ 
تعرض نوادي . التمتع بعروض النادي و اإلشتراك فیھ

في حالة رغبة العائلة , ریاضیة عدیدة تخفیضات عائلیة
و تفیدكم النوادي الریاضیة . بالكامل بمارسة الریاضة
 .المعنیة بتفاصیل التكالیف

 
 حصصكما تسمح معضم النوادي بالمشاركة في 

 .تدریب نموذجیة أو تمھیدیة مجانیة
 
یسمح البرنامج التابع للحكومة اإلتحادیة و المتعلق  

بتحمل كافة أو جزء من  بمیدان التربیة و المشاركة
في حال , سنة ١٨تكالیف األطفال   والشباب الدون 

 .قمتم بتقدیم طلب في ھذا الشأن
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