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كتيب معلومات لالجئين

 عضو/عضوة االتصال في المنطقة

نحن نساعدك على إيجاد الجمعية الرياضية المناسبة لك ونجيب
على أسئلتك حول الرياضة – تفضل بالتحدث معنا!
رابطة مولهايم الرياضية “رابطة مسجلة“
زود شتراسه 25
 45470مولهايم
هاتف0208 / 30850 30 :
فاكس0208 / 30850 50 :

الموظفة المنظمة لرياضة المدرسة :أنيتي ميشيلس ،البريد االلكتروني:
annette.michels@msb-mh.de

الموظفة المنظمة لرياضة الشباب واألطفال :يانا هارتفيش ،البريد االلكتروني:
jana.hartwich@msb-mh.de

الموظف المنظم للرياضة الموجهة :يوناس هوهمان ،البريد االلكتروني:
jonas.hoehmann@muelheim-ruhr.de

المديرة بالنيابة :نيكول نوسبيكير ،البريد االلكتروني:
nicole.nussbicker@msb-mh.de
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كتيب معلومات لالجئين

 الجمعيات الرياضية في مولهايم

إن ال  150جمعية رياضية في مولهايم على
الرور تقدم للمواطنات والمواطنين عرض
رياضي واسع وممتع ومشوق !
← تجد الئحة الجمعيات الرياضية في الموقع:
http://www.muelheimer-sportbund.de/
vereine/vereinsliste/

← تجد نوع معين من أنواع الجمعيات الرياضية
الموجود في منطقة محددة في مولهايم على
الموقع:
https://geo.muelheim-ruhr.de/
vereine/angebote/sport
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توجد لدى كل إنسان ،مهما يكن شاب أو كبير في
العمر ،رجل أو امرأة ميول رياضية مختلفة .إن
الجمعيات الرياضية في مدينة مولهايم مبنية على
هذا األساس وتنظيمها وتسيير أمورها يقوم به
متطوعون .وهكذا تنطلق حياة الجمعية من خالل
وحدة التدريب البسيطة .هنا يمكن إيجاد عالقات
جديدة وتنمية القدرات اللغوية واإلمكانيات
االجتماعية .من الممكن من الممكن القيام في
مولهايم بكافة النشاطات الرياضية مثل القيام
بمسابقات رياضية والرياضية ذات األداء العالي
ورياضية أوقات الفراغ والرياضة الصحية.
يمكنك أن تمارس نشاطك في الجمعية ليس فقط
كرياضي إنما تستطيع أن تساهم في نشاطات
الجمعية كمدرب .توجد في هذا المجال إمكانية
الحصول على تطوير دورات عادية ودورات
متقدمة لتطوير االمكانيات التدريبية لدى المدرب
وكذلك الحصول على مكتسبات صغيرة لقاء
األتعاب.

كتيب معلومات لالجئين

رابطة مولهايم الرياضية "رابطة مسجلة"

إن النشاطات الرياضية في مدينة مولهايم على الرور
مهمة جدا وتكون على رأس قائمة النشاطات :يوجد
حوالي  45ألف مواطنة ومواطن من مولهايم على الرور
أعضاء في حوالي  150جمعية رياضية في مولهايم على
الرور.
تمكن رابطة مولهايم الرياضية “رابطة مسجلة“ ()MSB
أعضائها ومواطني مدينة حوض الرور من ممارسة
الرياضة االعصرية وحضور ندوات فيها مرح وإيجاد
مجاالت مختلفة وكثيرة لهم لممارسة العمل التبرعي.
www.muelheimer-sportbund.de
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 الرياضة المنظمة في المانيا

الرابطة األولمبية الرياضة األلمانية
الرابطة الرياضية لمقاطعة نورد راين ويستفاليا
روابط المدينة الرياضية
()MSB

الروابط الرياضية
المتخصصة

الجمعيات الرياضية
إن الرابطة األولمبية الرياضة األلمانية ( )DOSBهي
المنظمة األم للرياضة األلمانية .يوجد في  DOSBأكثر
من  27مليون عضو وحوالي  90ألف جمعية رياضية.
المنظمات األعضاء هي روابط المقاطعة والروابط
الرئيسية والروابط الرياضية.

إن الرابطة الرياضية إلقليم نورد راين ويستفاليا
( )LSB NRWهي المنظمة األم لكل أنواع الرياضة
المنظمة والرياضة التي تهدف تقديم الفائدة العامة للجميع
في نورد راين ويستفاليا ( .)NRWمقر هذه الرابطة
هو في ديسبورغ وتضم  67اتحاد رياضي و 54رابطة
للمدن والمقاطعات كأعضاء في منظماته .وهي أحد
روابط االقاليم الـ  16في المانيا الموجودة في الرابطة
األولمبية الرياضة األلمانية (.)DOSB
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أعضاء الجمعية الرياضية هم أشخاص اتفقوا
على القيام بالنشاط الرياضي سوياً .إن الجمعية
الرياضية هي جمعية منظمة بشكل اختياري .تقدم
الجمعيات الرياضية أنواع عديدة من الرياضة.
هنا توجد الرياضة النشيطة وهنا أيضا ً يوجد
مركز التواصل لمحبي الرياضة .الهدف هو
تمكين محبي الرياضة من الدخول إلى األماكن
الرياضية مثل مالعب كرة القدم أو صاالت
الرياضة والتدريب.

إن الروابط الرياضية المختلفة هي الشريك لكل
أنواع الرياضة المتخصصة .هي تقدم على سبيل
المثال الدعم للجمعيات في تنظيم وإقامة مسابقات
رياضية.

الروابط الرياضية هي المنظمة األم لكل الجمعيات
الرياضية المنظمة في المدينة ،بغض النظر عن
نوع الرياضة .واجبهم هو دعم الروابط وتقويتها.

5

المحتوى

 مقدمة
 الرياضة المنظمة في المانيا
“ رابطة مولهايم الرياضية „ جمعية مسجلة
 الجمعيات الرياضية في مولهايم
 عضو االتصال في المنطقة

أعزائي محبي الرياضة
إن الحركات الرياضية تفيد وتقوي الجسم والروح .حاول أن تتأكد من ذلك بنفسك.
تجد في الصفحات التالية شروحات عن المؤسسات الرياضية المختلفة وبعض
أعضاء االتصال في مدينة مولهايم على الرور.
للحصول على معلومات أكثر يمكنك زيارة موقع رابطة مولهايم الرياضية
(.)www.muelheimer-sportbund.de
كذلك يمكنك أن تسجل نفسك لدى أحد أعضاء االتصال على الصفحة .10
وتقبل تحية رياضية طيبة

فيرنير غيسين
)الرئيس األول لرابطة مولهايم الرياضية(
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كتيب معلومات لالجئين
االسم
الرياضة في مولهايم على الرور

