
 

 Sport                                                                                              الرياضة
 جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن.

               .Ausländerrat Dresden e. V:       التسمية 
 DresdenStraße 6, 01219 -Zille-Heinrich:         العنوان
 4363726-0351  :        هاتف 

 4363732-0351فاكس         :  
 info@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني

 www.auslaenderrat-dresden.de:      اإلنترنت 
 ساعات العمل:

  18:00و الـ  16:00بني الــ  أيام اخلميس
 الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: 

 )Wasaplatzاحملّطة ( 13، 9الرتام رقم 
 )Wasaplatzاحملّطة ( 85، 75، 63، 61رقم  افلةاحل

 الجمعّية الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دريسدن
 من نكوُن نحُن:

نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن.  1990جانب اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األ
تع ي  و ككني إندما  املهاجرات و املهاجرين بأوجه  اججمماعية و الققافية و السياسية كما و دد   نااااتنا  إىلدد  الناااات اليت نقوم  با 

  ططًة لمقد  املاورة للمهاجرات و املهاجرين و كلل  األمر ديؤ اجلمعية حي اً IBZفر إدارة اجلمعية و مرك  المالقي الدويل (لمقوية كقيل هؤالء. تو 
 هلا كل  كمل  اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أافال يف دريسدن. إىلو اليافعني و األسر. إضافًة إىل األافال  املوجهةمكانياً ججناز األعمال 

 الذي نـُّقّدمُه: ما
ولياء صول املهاجرة وألالابيبة من األ افال ونقدم لألمن ِقبل الناأ من ذوي األصول املهاجرة اضة ملمارسة الري تاجيعاً يف إاار تع ي  الرياضة و 

سدن، ميكنهم في  البدء يعلى العقور على ناد رياضي مناسب يف در  سساعددمحنن يف هلا اجاار نقوم  خملفة. املرياضية اللوان أأمورهم دورات يف 
أو غريها من المكاليف (بالمعاون  ما تقمضي احلاجة ( عندما جيد هؤالء صعوبًة يف تسديد الرسوم املرتتبة لقاء اجنضمام إىل هلا النادي عند بالمدريب، و

 )Aufwind Dresden املسّجلة:  معيةاجلمع 
 ربية، األملانية، اججنلي ية، الروسية و الرتكية.حنن  نمحدث  الع

  
 نادي البودو في دريسدن

 ستوديو الرياضة و الرقص في دريسدن
  BUDO-CLUB-DRESDEN:      التسمية 

                 Sport & Tanzstudio Dresden  
 Saydaer Straße 6, 01257 Dresden:        العنوان
 0351/32314722  :       هاتف 

 0351/89663394فاكس        :  
 budo.club.dresden@icloud.com: بريد إلكتروني

 www.budo-club.dresden.de - Sport & Leistungszentrum für Kampfkünste aus aller Welt:     اإلنترنت 
  www.sport-tanz-dresden.de - Sport und Tanzkurse für alle Altersklassen in 2 Kursräumen                    

              
 ساعات العمل:



  15:00و الـ  10:00بني الــ  اخلميس من اجثنني حىت
 الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: 

  )Dobritzاحملّطة (  1  الرتام رقم
 )Straße des 17. Juniاحملّطة (  6  الرتام رقم

 )Dobritzاحملّطة ( 86 ,85 ,65رقم  افلةاحل
  نادي البودو في دريسدن

 من نكوُن نحُن:
و الاباب  عّية رياضية لألافالعبارة عن مج 1990يف دريسدن و اللي متَّ تأسيس   يف العام  إن نادي البودو ( البودو تعين الرياضات القمالية اليابانية 

 لي يف مدينة دريسدن حنن  نقّدم  المدريب على الفنون القمالية، الناااات الرياضية بالعموم إضافًة إىل الرقص. اهلد  اللي يصبو النادي إالبالغني.  و
ر نقطة اجرتكاز للربنامج اللي ينفله  نقوم حنن  بدو  2016هو تع ي  و تاجيع إندما  املهاجرات و املهاجرين يف احلياة الققافية و الرياضية. منل العان 

 اجحتاد الرياضي يف مقااعة ساكسونيا حتت عنوان " اجندما  من خالل الرياضة " 
 ما الذي نـُّقّدمُه:

دوراٍت رياضيًة ممنوعًة  لألافال و الاباب ممن هم من أصوٍل مهاجرة و ألهاليهم كلل . حنن  نقّدم هلم الدعم خالل البحث عن الدورات  حنن  نقّدم  
نا و حىت  بدور الرياضية املناسبة كما و نساعدهم يف كويل رسوم اجشرتا  يف هله الدورات أو بمغطية بع  النفقات األخر  املمعلقة بله الدورات. حنن  

لاباب يف مقااعة يكون سقدورنا أن نـ ّنفلَّ مااريعنا يف هلا اججتاه يمعني  علينا أن نملقى الدعم من: اجحتاد الرياضي يف مقااعة ساكسونيا، رياضة ا
َسّجلة: املاغل األملاين لمقAktion Menschساكسونيا، بن  المنمية يف ساكسونيا، فّعالية إنسان (

 
 د  املساعدة لألافال.  و اجلمعية امل

 حنن  نمحدث  األملانية و اججنلي ية.
  . جمعية مسّجلةيوهانشتادال صالة

 دار جمعية الحياة النشطة
 .JohannStadthalle e. V:       التسمية

                  Vereinshaus Aktives Leben 
  ,Dresden  Dürerstraße 89 01307   :      العنوان 
  -501931600351:        هاتف 

 verein@johannstadthalle.de: بريد إلكتروني
 www.johannstadthalle.de :    اإلنترنت 

 أوقات العمل
   12:00عة:حىت الساو    9:00ساعة  من ال ثنني اجأيام 
  14:00 عة:حىت الساو    9:00ساعة  من ال القالثاءأيام 
   12:00 عة:حىت الساو    9:00ساعة  من ال األربعاءأيام 

 اجلمعة حسب االتفاق.أيام   18:00 و حىت الساعة   14:00 من الساعةأيام اخلميس 
 الوصول إلينا بوسائط النقل العامة:

 )Trinitatisplatzاحملّطة (   6الرتام رقم ) Fetscherplatz(احملّطة   4، 10 رقم  الرتام
  )Gabelsbergerstraße(احملّطة   64 ة رقم احلافلو  12 رقم  الرتام
 يوهانشتادال صالة

 من نكوُن نحُن:
. جيد Bundschuhملمقى بوندشو  يوهاناماد الققايف، والمرك   نادي احلياة الناطة، و : من القالثة كالً   ايف مكوناد د يوهاناماال صالةضم ت

يمعلمون من بعضهم  يمبادلون األفكار فيما بينهم، و الكبار، و يلمقي الصغار و حيث املمنوعة لقضاء أوقات فراغهماملهممون الكقري من العروض 
 ممنوعةً  مكانياتٍ إ، يقدم  نادي احلياة الناطة 2005عام المنل  .مرحياً  هلم جواً  ؤدي ترحب بالضيو  و البع . مراك  اللقاء القالثة مفموحة للجميع و

تغمين احلياة يف الدار بالقراءات  اآلداب. و اللغات و، الماكيل اجبداعي، الغناء، الرقص ،يف جمال الرياضة طمبادرات للناا جمموعات و من دورات و



كقري قبل  من  اً صالة لأللعاب الرياضية، تسمخدم أسبوعي قاعة للبولينغ، و و مكمبة تضم الدار قاعة  مارتكة، و وهلا املعارض.  احملاضرات و الفردية و
 من الناس.

 ما الذي نـَُقّدمُه:
 دار جمعية الحياة النشطة

تدريب  مدرسة تدريب الظهر للممقاعدين، و احليوية بعد سن اخلمسني"، و حنن نقدم العديد من الدورات الرياضية. على سبيل املقال، "اللياقة و

، رقص األافال ابول (بوبو  ، ودق ما يسمى  المأمل، و اليت تربط بيل احلركة والرياضة العضالت، الرقص، فرقة هواة الرقص، املااركة يف الرقص،  

 هم موضع ترحيب! -نمطلع ملااركة الناس من أصول مهاجرة  إننا  ركوب الدراجات. تنس الطاولة و كرينات سويدية للعمود الفقري، و و

 .الفرنسية و اججنلي ية، ةاألملاني نمحدثحنن  

  الثقافي. جمعية مسّجلة يوهانشتادال ُملتقى
 .Johannstädter Kulturtreff e. V:       التسمية
 Elisenstraße 35, 01307 Dresden   :      العنوان 
 4472823-0351:        هاتف 
 4472824-0351 :        فاكس

 kontakt@johannstaedterkulturtreff.de: بريد إلكتروني
  www.johannstaedterkulturtreff.de  :     اإلنترنت 

 أوقات العمل
 12:30عة حىت الساو    11:00ساعة  من ال  ربعاءاألأيام 

 الوصول إلينا بوسائط النقل العامة:
 )Sachsenallee(احملّطة   13، 6 رقم  الرتام

 )Bönischplatzاحملّطة ( 62احلافلة رقم 
 الثقافي.  يوهانشتادال الجمعية المسّجلة: ُملتقى

 من نكوُن نحُن:
ملخملف  فئات الاعب و جيال واجلمعيات واملواانني مفموحة لكل األ للققافة و اً دار  االققايف نفسهد يوهاناماال تعمرب اجلمعية  املسّجلة: ملمقى

يوهاناماد لكقري من الناس اليقدم  امللمقى الققايف يف  . وًا خمملفًا لمسيري أمور حيادممنااأوالئ  اللين يسلكون أ و صولمن خمملف األ األشخاص
دعم  سهامهم يف المعليم الققايف ومسى هو تأهيل الناس جمن العروض الققافية. وهد  اجلمعية األ عريضاً  ايفاً  ما حول  يوهاناماد وحي اليف القاانني 

 جمماعية..املنظمات ذات املنفعة العامة يف ناااادا الققافية اج اجلمعيات و الموعات و و فراد األ
 ما الذي نـَُقّدمُه:

 السّيدات في حركة
من أجل احلصول على شعور جسدي جيد من خالل احلركة هلا من جهة و كفرصة لمحقيق المالقي باآلخرين من جهٍة أخر  يقّدم ملمقى السّيدات 

دورًة مفموحة للحركة و ذل  للسّيدات من ذوات األصول  المابع جلمعية جملس شؤون األجانب يف دريسدن و بالمعاون مع ملمقى اليوهاناماد الققايف
عاب أجسادهن. يف املهاجرة أو مم السّيدات األملانيات. فمن خالل احلركة اليت تمم ممارسمها بانمظام ميكن للسّيدات أن بقوّيَن كفأدن اجلسدية و إسمي

سّيدة كحد أقصى، تقوم السّيدات  بأداء الممارين الرياضية و ذل  حتَت إشرا  خبري رياضي.  15حىت  10جمموعاٍت صغريٍة ال تمجاوز أعدادها 
 .خالل الممرينات املارتكة سيكون  الال  مماحاً لمل  النسوِة أن يمعرّفَن على بعضهن البع  و أن يمبادلن أارا  احلديث

 حنن  نمحدث  األملانية، اججنلي ية، اجسبانية و الروسية.
 ". جمعّيٌة مسّجلة لجوء" مجموعة التواصل 

 .Kontaktgruppe Asyl e. V:         التسمية
 Emerich-Ambros-Ufer 42, 01159 Dresden :البريدي العنوان

 koga@posteo.de:   بريد إلكتروني



  www. kontaktgruppeasyl.blogsport.de  :      اإلنترنت 
 www.facebook.com/kontaktgruppeasyl:      الفيس بوك

 " Pieschener Allee 21 (Kunstrasenplatz),  01067 Dresden    "Ostragehege :للزوار   العنوان
 أوقات العمل

 19:00عة حىت الساو    17:00ساعة  من ال  لسبتاأيام 
 الوصول إلينا بوسائط النقل العامة:

 )Kongresszentrum(احملّطة   11 رقم  الرتام
  و من شهر نيسان/ أبريل و حىت شهر نوفمرب/ مارين القاين يمم تقد  عرض سمارسة لعبة كرة القدم و ذل  على ملعب الرتتان (العاب الصناعي

 19:00 و الساعة 17:00ذل  بني الساعة 
 . مجموعة التواصل لجوءالجمعية المسّجلة: 

 من نكوُن نحُن:
سدن، يف مسعًى للمغلب على العوائق البريوقرااية بأقامة اجتصاالت الالزمة يدر  يف مدينة االيب اللجوءالالجئني و حنن األعضاء يف هله اجلمعية ندعم 

 ضع أنفسنا كمساعدين موضوعيني هلمن قدرات هله الموعة من الناس و على نقاط القوة وحرتام حناول أن نبين جبكل ا توفري إمكانيات للقاءات. و
 .األحكام العنصرية املسبقة، بد  إقامة جمممع ممنوع ممضامن فيما بين  غري مغلٍق أمام اآلخر نعمل بصورة علنية من أجل إلغاء البىن القمعية و و

 ما الذي نـَُقّدمهُ 
   جمموعة المواصل  مرًة واحدة أسبوعيًا تلمقي الموعة بأفرادها املمحمسني للرياضة و من ضمن هؤالء الالجئون و االبوا اللجوء، فمياٌت و فمية من أفراد

قائية و العفوية و لكن و من اجلهة " إضافًة إىل اآلخرين من الناشطني و العاملني يف هلا الال و القسم الكبري من هؤالء يأتون إلينا سنمهى المل جلوء" 
ء كل لعبة جتري اآلخر  حيضرون لقاءات األحد الدورية و اليت تقوم  اجلمعية بمنظيمها. على س َلِم األولويات ترتبع لعبة كرة القدم و لكن و بعد إنمها

فرصًة لموسيع المواصالت سواء احمللية منها أو العاملية.  لقاءات و تبادٌل للحديث بني أشخاٍص خمملفني و تكون هله األحاديث مممعة و مسلية و تاّكل  
ري من إن جناح و تطور هلا العرض هلو مصدٌر لفرحنا ملا نقدم  . إن  ميكننا و سنمهى الققة أن نقول أن " روح الفريق " تمجسد من خالل ما جي

 ليها أيضاً و ذل  بإسلوٍب رياضي.سلوكيات خالل هلا العرض: حيث يقوم الاخص بالمعريف عن نفس  و يمعّر  هو ع
ني  أن  ال مكان عندنا حنن  نمكلم  األملانية، اججنلي ية، الفرنسية و العديد من اللغات األخر  و ذل  وفقاً ملا ينمسب  ألينا من أعضاء، هلا يعين فيما يع

 لمل  املاكالت اليت تنجم  عن سوء المفاهم.
 لةسجّ جمعية مُ  .لمان القادمين من روسيافريق األ

  .Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V :  التسمية        
 Pfotenhauerstraße 22 // 0104,  01307 Dresden :         العنوان  

 45264512-0351 :           هاتف 
 LMdR.Dresden@googlemail.com :البريد اإللكتروني

 www.deutscheausrussland.de:     اإلنترنت     
 أوقات العمل:

 15:00و حىت الساعة  10:00من الساعة    جثننيأيام ااملكمب الرئيسي: 
 15:00و حىت الساعة  13:00من الساعة  أيام اخلميس                  
 أوقات الممرينات:

 " مدرسة جوزافينا" و ذل  على العنوان المايل: 16يف املدرسة اجبمدلئية رقم  20:30و حىت الساعة  19:00من الساعة  معةأيام اجل
Josephinenstraße 6, 01069 Dresden 

 الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:
 )Sachsenalleeاحملّطة (  13، 6الرتام  رقم 

 )Bönischplatzّطة (احمل   62رقم  افلةاحل
  .القادمين من روسيا لمانفريق األ :لةسجّ مُ الجمعية ال



 من نكوُن نحُن:
ملانيا بعد أ إىلعادوا كأملان روسيا  حتاد السوفيييت السابقة وملان اللين ه جِّروا داخل بلدان اجان القادمني من روسيا مصاحل األملتمبىن مجعية املواانني األ

مجعية  من روسيا يف مدينة شموتغارت. والقادمني ملان حتادي جلمعية املواانني األنمهاء احلرب العاملية القانية. يقع املكمب اجإمن السنني بعد  عقودٍ 
احمللية (من بينها جمموعة  قاليمليها مجعيات على صعيد الواليات واألإعامة تنممي  نفعٍ ملان القادمني من روسيا هي مجعية مسجلة ذات املواانني األ

 .سماارية للمهاجرين البالغنيإ مكاتبٌ  سدن  ويدر 
 ما الذي نـُّقّدمُه:

سنة ، الموعة اليت نسمهدفها بلا العرض هي املواانني األملان اللين قدموا من دول  40و  20يوجد لدينا فريٌق للعبة الكرة الطائرة ( للفئة العمرية بني 
 اجحتاد السوفيييت السابق و كلل  األمر أفراد أسرهم إضافًة إىل اآلخرين اللين لديهم إهممام.

 حنن  نمحدث األملانية و الروسية
 . جمعية مسّجلةالوبا غاست ملّونة

 ة، الرياضةاألملانيملمقى القهوة، المدّرب على 
 .Laubegast ist bunt e. V:       التسمية 

                Begegnungscafé, Deutschtraining, Sport 
  Österreicher Straße 54, 01279 Dresden  العنوان البريدي:

 Sporthalle der 95. Grundschule, Donathstraße 10,  01279 Dresden: للزوار  العنوان
 25300190-0351:          لهاتفا

 3Tinfo@laubegast-ist-bunt.deبريد إلكتروني : 
 3T www.laubegast-ist-bunt.de:      اإلنترنت

 أوقات العمل:
 (لألافال  17:30حىت الساعة الـــ  و  16:30أيام السبت من الساعة الـــ 
 (لألافال الكبار نسبيا  و البالغني  19:30و حىت الساعة الـــ   17:30أيام السبت من الساعة الـــ 

 الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: 
 )Alttolkewitzاحملّطة ( 12، 10، 6، 4الرتام رقم 

 )Troppauer Straßeاحملّطة (  86احلافلة  رقم 
 الوبا غاست ملّونة .مسّجلةالجمعية ال

 من نكوُن نحُن:
  أحد أحياء مدينة دريسدن، تقّدم  هله املبادرة و باكٍل تطوعي لالجئني مايلي: المالقي، املرافقة  –حنن مبادرة يقوم  عليها أناٌس من حي الوباغاست 

 ة.و املمابعة، الناااات الرياضية و الناااات اجرشادية و تقد  النصيح
 ما الذي نـَُقّدمُه:

 و ت قدم في  العروض المالية: امللمقى مفموٌح جلميع املهممني من االيب اللجوء القاانني يف منطقة الوباغاست
 احلركة و الرقص لألافال: يسمطيع  الصغار ممن هم دون القانية عارة من العمر و معهم أمهادم      17:30و حىت الساعة  16:30من الساعة الـــ 

احلركة لألافال  19:30و حىت الساعة  17:30و حتت إشرا  مدربة رقص إخمصاصية أن يلعبوا و يرقصوا و ميارسوا رياضة اجلمباز. من الساعة الـــ 
 الكبار و للبالغني: نلعب  كرة القدم سويًة و نلعب باقي أنواع رياضات الكرات يف الصالة.

 حنن  نمحدث األملانية و اججنلي ية
 دريسدن  و الكريكيت في الرجبي

 جمعية رياضية ترفُع شعار: التنّوع، العدالة و اإلندماج
 RC Dresden :       التسمية

                 Sportverein mit Motto: Fairness, Vielfalt und Integration 
 Ostragehege, Energieverbundarena, Magdeburger Straße 10, 01067 Dresden :     العنوان  



 Info@rcd-sport.club: بريد إلكتروني
 www.dresdenrugby.de, www.rcd.play-cricket.com, www.dresdenhurling.de         :     اإلنترنت

www.dd-wolves.jimdo.com                    
 ساعات العمل :

 ميكنكم اجاالع عليها من خالل املواقع اجلكرتونية اخلاصة بكٍل من األلعاب أو حسب الطلب المدريب و أوقات املباريات
 الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: 

 )Krankenhaus Friedrichstadtاحملّطة ( 94و احلافلة رقم  10الرتام رقم  
 )Kongresszentrumاحملّطة (  11، 6الرتام رقم 

 )Bahnhof Mitteاحملّطة (s    القطار
 دريسدن  الجمعية الرياضية للرجبي و الكريكيت في

 من نكوُن نحُن:
 اجندما مجعية رياضية ترفع  شعار: المنوّع، العدالة و حنن 

 ما الذي نـُّقّدمُه:
 الرجيب (للسّيدات، الرجال و الاباب   •
 الكريكيت (للرجال و الاباب فريق السّيدات قيد المخطيط  •
 للسّيدات و الرجالرياضة الرمي (  •
 كرة القدم األسرتالية ( للسّيدات و الرجال  •

، الروسية، الفرنسية، العربية، الرومانية، اهلندي، الماميلي، األوردو، الباكسمانية، اجسبانية، اجيطالية، الرتكية، الفنلندية، اججنلي يةة، األملانيحنن  نمحدث 
 .الغالية، الويل ية، األفربقية و البولونية

 

  مركز اإلبداع (أومني بوس) دريسدن. اإلقليمية فيرابطة ال – التعاون مع شباب شرق أوروبا
 ZMO - Regionalverband Dresden e. V. - Kreativzentrum Omnibus :     التسمية
 Berliner Straße 65 0,1067 Dresden :     العنوان 

 ( املكمب   2063646-0351:        هاتف
 ( نادي رحالت املسري   omnibusdd@gmail.com  ،koga94@mail.ruبريد إلكرتوين: 

 ( نادي رحالت املسري   www.zmo-omnibus.com ،www.igw.ucoz.ru :  اجنرتنت    
 :ساعات العمل

 17:30و حىت الساعة  16:00من الساعة  اجثنني  أيام  التدريب على السيرك:
 17:00و حىت الساعة  16:00من الساعة  األربعاء أيام                         
  8:15أيام السبت إبمداًء من الساعة   نادي رحالت المسير

 نتنرت اجتفاق على مواعيد ممكن سواء كانت لفرتات: ما بعد الظهر/ األمسيات، و كلل  األمر يف عطلة �اية األسبوع. أنظر إىل موقعنا على اج
  مركز اإلبداع (أومني بوس) دريسدن. اإلقليمية فيرابطة ال – التعاون مع شباب شرق أوروبا

 من نكوُن نحُن:
وتنظم مااريع  شماد.  - فريدريشحي ال –ومنيبوس" يف دريسدن أبداع جيال املمعددة "مرك  اجحنن مجعية ذات منفعة عامة تعمل سوية مع دار األ

سبادرة من  1971سست اجلمعية سنة أت .حتقيق المفاهم بني الاعوب وبالعمل الفين والققايف اجبداعي نسمهد مارتكة عديدة حتت هلا السقف 
سنة   -ليمي يف دريسدن يعود الفضل يف إقامة فرع اجلمعية االق حتادية. ومجهورية املانيا اج إىلمانيا أشرق ا من وسط و ان جاءوا سابقاً أملمواانني 
وروبية أمن بلدان  حتاد السوفيييت السابقة وعضاء اجلمعية جاءوا من مجهوريات اجأملان يف دريسدن جاءوا من روسيا. و أمبادرة جمموعة من  إىل 1993
 خر .  أشرقية 

 ما الذي نـُّقّدمُه:



 هارليكين رك األطفاليس
 يف سنٍ ممن هم الفمية  الفميات و و من األافال 20 يضم الفريق حالياً  من جمال العمل الابايب. و هو ج ءٌ  و  2006سنة    األافالري سس سأت

حيصل الفريق على مساعدة  خمملطة. و البع  من عائالتٍ  وىل  ومهاجرة (الروسية هي لغمهم األ صولٍ أهم من  سنة، و 23سنوات و 5يرتاوح بني  
باكل مرك   من عمل السري  و يمعلم األافال سدن. وييف در  ZMO ةقليمياج رابطةممطوعات من ال و جدادأ من عدد من املمطوعني منهم آباء و

مرك  جانب العروض يف  إىل و جيال.ل املسؤولية يف المعاون بني األمّ حتََ  العمل يف جمموعة و المحمل، و لعاب البهلوانية، القدرة على الصرب، ومن األ
 و يوم الكنائس أو مهرجان املدينة السنوي.أيام الققافة العاملية، أحمفاالت، مقل براجم  يف خمملف اج املدينة  ليعرضَ  إىل  ري لهب السبداع ياج

 ) رحالت المسيرالصحة عن طريق  و (اإلندماج نادي رحالت المسير
  ملانيا وأ الققافية يف ساكسونيا و المارخيية و الطبيعية وسدن بأمجل املواقع يالسكان اجلدد يف در  هي تعريف الساكنات و رحالت املسريمهمة نادي 

 .2008النادي موجود منل كوز/ يوليو  حتسني صحة املااركني. و فضل وأندما  إحتقيق  ذل  بغاية وروبية الاورة. والدول األ
يف  سدن ويضواحي در  و رحالت الدراجات اليت نظمها يف سويسرا السكسونية  املااركني يف جوالت النادي و ات ووحىت اآلن  بلغ عدد املااركِ 

 يام السبت.أتنطلق دائما يف سويسرا الساكسونية  إىلالرحالت  املهاجرين. و من املهاجرات و 2000قاليم الاورة حنو يام يف األأرحالت دامت عدة 
 ةاألملاني حنن نمحدث الروسية و

 جمعّية ُمسّجلة  رابطة منطقة دريسدن. – مع شباب شرق أوروبا العمل المشترك 
 Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugend e. V. (ZMO-Jugend e. V.) التسمية      :

 Kipsdorfer Straße 100, 01277 Dresden :     العنوان  
 2899276-0351:        هاتف 

 zmo-jugend@web.de بريد إلكتروني:
 www.zmo-jugend.de :     اإلنترنت 

 :ساعات العمل
 22:00و حىت الساعة الــــ  19:00من الساعة الـــ من الاهر  سبت كل ثاين  يوم  
 24:00و حىت الساعة الــــ  19:00من الساعة الـــ من الاهر  سبت كل آخر يوم  

 )Altenberger Straßeاحملّطة ( 10، 4الرتام رقم 
 )Altenberger Straßeاحملّطة (   87، 85، 65احلافلة  رقم 

 مع شباب شرق أوروبا العمل المشترك الجمعّية الُمسّجلة: 
 من نكوُن نحُن:

اهلد  الرئيسي لعملنا هو  حر ملساعدة الابيبة. عهدمعرت  با كمم هي مجعية للنفع العام و مجعية المعاون مع شباب شرق أوروبا الارقية املسجلة رمسياً 
أن تساهم يف  و العناية بققافمها اليت جلبمها معها و األملاينجمماعي و الققايف داخل الممع اج اجندما أملانيا ملساعددا يف  إىلمساندة الابيبة املهاجرة 

الالجئات بل ألافال وشبيبة املواانني أيضا. عمل مجعيمنا  للالجئني أو إن ما نقدم  من عروض موج  ليس فقط بني الققافات املخملفة. عملية المفاهم 
 . احمفاالت منفردة مااريع و عرض مواضيع مفموحة و و العمل مع الموعات و ويامل تقد  املاورة  الابيبة ممعدد اجلوانب و األافالبني 

 ما الذي نـُّقّدمُه: 
ول ملمارسة  الواقع العملي الارط األتقان اللغة ال ميقل يفإن أسا  رغبات الاباب.  و حمياجات وإناطة رياضية نراعي أيف ختطيطنا ملا نقدم  من 

       حكام املسبقة ن تسهم الرياضة يف المغلب على األأميكن  شباب املدينة.  و بني كل من شباب املهاجرين و الرياضة يسود المفاهم مع الاباب و

بالمضامن،  حساس باالنمماء واج تصاالت، وقامة اجج جيد الاباب يف املااريع الرياضية فرصةً  . ودما لا تسهل عملية اجنب اخلو  من اآلخرين و و

 مسؤولية قيادة المدريب.  املااركني مقالً  حد  أن يمحمل أيضا أميكن  و

       جمموعة الرقص الارقي للاابات،  القو ، و لعابأجمموعة  الالجئني ، و عندنا الموعات الرياضية المالية: جمموعة كرة القدم لطاليب اللجوء و و

 جمموعة تنس الطاولة لكبار السن.  و
 


	الرياضة                                                                                              Sport

