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الرياضة في دوسبورغ:
لممارسة الرياضة في دوسيورغ تستطيعون االختيار 
بين عدد كبير من الرياضات المختلفة في ما يقارب 

500 ناٍد.

جميع المعلومات عن األندية الرياضية والعروض التي 
www. : تقدمها تجدونها عل صفحتنا االلكترونية

ssb-duisburg.de  تحت خيار عروض األندية 
والعروض الرياضية.

باإلضافة الى أنكم تستطيعون الحصول على الُكَتيب 
 Sportvereine in Duisburg-Ein ,, الخاص بنا
Wegweiser durch die Angebote’’ بالمجان 

في مركزنا. بإمكانكم أيضا الحصول دورة تجريبية 
„ساعة مجانية „ في أغلب األنية قبل االنتساب إليها 

لتجربة الرياضة المهتمين بممارستها.
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دليل الرياضة في لغات 
مختلفة

إنَّ أهمية ممارسة الرياضة َتكُمن في دورها الكبير في 
حياتنا اليومية. يقوم اإلنسان يومياً بتمارين رياضية 
بسيطة الإرادية سواًء كان ذلك في رحلته إلى العمل 

أو حتى في أوقات فراغه عن طريق نشاطات مختلفة. 
وعندما نتسائل عن الدوافع التي تدفعنا إلى ممارسة 
الرياضة، تكفينا فوائدها الصحية الكثيرة إضافة الى 

جلبها المتعة لنا  والشعور بالرضا عن النفس.

ومع المجموعة الواسعة من األندية الرياضية التي توجد 
في دوسبورغ  والعروض الكبيرة التي تقدمها، يستطيع 

أي شخص أن يجد   لنفسه رياضًة تناسبه.

ولكن أكبر المشاكل لدى الكثيرين تكون في الخطوة 
األولى لكيفية العثور على معلومات االتصال مع النادي 
وفي كيفية المشاركة في النشاط الرياضي الذي يقدمه. 
لذلك نود أن نطلعكم على طريقة سهلة أال وهي „دليل 

الرياضة“.

النادي الرياضي في دوسبورغ
إنَّ عماد النظام الرياضي في ألمانيا هو النادي 

الرياضي، حيث يتيح لكم  النادي فرصة ممارسة 
رياضتكم المفضلة مع األشخاص الذين  لديهم نفس 

االهتمام في نوع الرياضة خاصتكم .النادي الرياضي 
يقدم لكم إمكانية ممارسة أكبر عدد ممكن من الرياضات 

المختلفة.

مميزات النادي الرياضي
إنَّ أهم ميزة من مميزات النادي الرياضي هي التزام 
األعضاء به. ألنه يتم إدارة معظم األندية الرياضية 
وتنظيمها من قبل المتطوعين فيها. وهذا يعني بأن 
الجميع بدأً من المدرب وحتى إدارة مجلس النادي 

يوفرون وقتهم وجهدهم لهذا النادي دون مقابل.

إنَّ جميع العاملين في هذا النادي لديهم أسبابهم المختلفة 
التي تدفعهم للقيام ِبهكذا عمل تطوعي. فمتعة الرياضة 

والتعاون واإلحساس بقيمة العمل المقدم مهمة لهذا 
االلتزام الطوعي.

المنافسة واالحترافية الرياضية  •

هنا يقف النجاح الرياضي في المقدمة وتتم التدريبات 
على أساس التنافس و المنافسة.

الرياضة صحة  •

إنَّ اآلثار اإليجابية للرياضة على الصحة معروفة. 
فمن خالل ممارسة الرياضة نستطيع منع االمراض 
من االنتشار في جسمنا والتخلص من  شعور عدم 

الراحة. تضاف إليها تقوية الجهاز العضلي، الجهاز 
القلبي الوعائي.

الترفيه  •

هنا تكون المتعة أو التسلية هي الدافع للمجتمع 
لممارس الرياضة، فالذي يرغب بتجرية رياضة 

جديدة ممتعة ويسعى إلى الحفاظ على لياقته. هذا كله 
يقدمه لكم النادي الرياضي.

الجوانب االجتماعية  •

من خالل االهتمام المشترك في رياضٍة ما يتعرف 
اإلنسان في بيئته المحيطة على أناس جدد ويعقد 
صداقات جديدة معهم في زمن قصير وبسهولة. 

يتعلم أيضاً اللغة، االلتزام، العمل الجماعي و 
االنضباط الذين يؤثرون بشكل إيجابي على حياته 

المهنية.


