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 مقاطعة فيسيل
نموذٌج للتنوع والحراك االجتماعي



قام االتحاد الرياضي للمقاطعة، بصفته جمعية مانحة للدعم، بإدراج موضوع "الدمج 
عن طريق الرياضة" في البرنامج الوطني؛ ليصبح بذلك أحد االهتمامات األساسية، 
وبالتالي يصير قضية شاملة ومتشعبة في جميع المجاالت المواضيعية التابعة لعملنا. 

إننا نرغب في إتاحة الفرصة للمهاجرين والمهاجرات من أجل المشاركة المتكافئة في 
جميع المجاالت الرياضية. هدفنا هو أن نجعل مقاطعة فيسيل مفعمة بالتنوع والحراك.

ز إمكانيات وفرص وقدرات الجمعية على المستوى المحلي. إن  لذلك علينا أ ُنَعزِّ
هذه الجمعيات ُتَعد بمثابة قوتنا الدافعة والمحركة لعملية الدمج. هنا تنبض الحياة 

االجتماعية، وهنا ُتَتاح فرص كبيرة لدمج المهاجرين والمهاجرات من خالل المشاركة 
الفعالة في العروض التي يوفرها المجتمع المحلي. ومن أجل تحقيق هذا الغرض، 

ينبغي االستعانة بهذا الدليل الرياضي.

إن ممارسة األلعاب الرياضية ما هي إال خطوة أولى. لدينا رغبة في أن ُنَشِجع 
األشخاص من ذوي األصول األجنبية على تحّمل المسؤولية في مجلس الجمعية 

ولجانها، بل وتشكيلها بمعاونتهم. وفيما يتعلق بعملنا في برنامج "الدمج عن طريق 
الرياضة"، فإننا نود أن ُندمجهم في تنفيذ فعالياته؛ من أجل تحقيق مفهومنا بشأن 

األشخاص المشار إليهم.

ولضمان التحكم األمثل في التقسيمات والظروف واألوضاع المحلية بناًء على مساحة 
مقاطعة فيسيل، من األفضل تدعيم هذا العمل في بعض البلديات من خالل شبكات 
العمل القائمة حالًيا. وعادًة ما ينجح هذا األمر في إزالة الحواجز على نحو أفضل 

من بذل الجهود بشكل فردي. إن التفاعل الدائم بين جميع األطراف المعنية بموضوع 
"الدمج عن طريق الرياضة" يساعد على االستفادة من الخبرات والتأثير واإلسهام  

والمشاركة المستهدفة. 

إن إزالة الحواجز هي أحد أهداف هذا الُكَتيِّب الذي تمسكونه في يديكم. لذلك ترجمناه 
إلى العديد من اللغات المختلفة. ألن الرياضة تتحدث كل اللغات! بالطبع ال نغفل عن 
هدف تدعيم المهاجرين والمهاجرات عند تعلُّم اللغة األلمانية داخل األندية الرياضية.

يسرنا للغاية أن ُيَمهِّد الدليل الرياضي الطريق للكثير من المهاجرين والمهاجرات في 
األندية الرياضية الموجودة في مقاطعة فيسيل.

هاينريش جوندالخ، رئيس مجلس اإلدارة

مقدمة

هاينريش جوندالخ، رئيس مجلس اإلدارة



أنديتنا الرياضية مكاٌن للتواصل االجتماعي: إن ممارسة 
ز فقط الصحة والعافية، بل  الرياضة الجماعية ال ُتَعزِّ
تخلق أيًضا  "شعوًرا باالنتماء والتضامن" وتواصالً 
اجتماعًيا. هنا ينشأ التعارف وتبدأ عالقات الصداقة 
وتتكون الجماعات القائمة على التضامن من أجل 
الحياة.

أنديتنا الرياضية مفتوحة من أجل الجميع: سواًء 
كنت من أصول مهاجرة أم ال، سواًء كنت معوًقا أو 
سليًما، سواء كنت صغيًرا أم كبيًرا، سيدة أو رجل. إن 
أنديتنا الرياضية تنبض بالحياة بفضل تنوع أعضائها. 
وبالمثل أيًضا تتنوع العروض التي تقدمها األندية. 
بجانب العروض الرياضية التقليدية مثل كرة القدم أو 
فنون الدفاع عن النفس أو السباحة أو التنس، هناك 
أيًضا برنامج آخر يشمل التدريب على السير بالعكاز 
المزود بالعجالت الصغيرة، والرقص الحديث واأللعاب 
الرباضية الحديثة.

هل لديك أسئلة أو تبحث لنفسك أو ألصدقائك أو 
ألسرتك عن عرض رياضي مناسب؟ يسعدنا ان نقدم 
لك المساعدة. يمكنك اإلطالع على بيانات االتصال 
الخاصة بنا على الصفحة المزدوجة التالية.

الرياضة الصحية
الحركة تعزز الصحة بنشاط. توفر األندية الرياضية في 

مقاطعة فيسيل أنواع الرياضة التي تهدف إلى الوقاية 
وإعادة التأهيل. تمنح العروض المعتمدة وذات الجودة 
المختبرة اآلمان والطمأنينة للمشاركين، وُتشعرهم أنهم 

ل بعض  في أيد أمينة. وفي الوقت ذاته هناك إمكانية تحمُّ
المصاريف والرسوم من جانب صندوق العالج الطبي. 

رياضة المسنين
تزداد في مجتمعنا دائًما ظاهرة الشيخوخة، وبالتالي 

يزداد معها من يشكو من قلة الحركة. بالطبع ال يمكن 
لألندية الرياضية في المقاطعة التأثير على ظاهرة 

الشيخوخة، ولكن يمكنها المساعدة في داء قلة الحركة. 
إن الحركة المنتظمة في سن الشيخوخة من الممكن أن 

تحافظ على اللياقة، وتضمن استمرار القدرة على التنقل 
واستقاللية الحركة بدون مساعدة. إن التواصل مع َمن 

يتشابهون معنا في الميول واألفكار ُيشعرنا بالسعادة 
ويعزز الثقة بالنفس. يوجد في األندية العروض الشيقة 
التي تناسب كل الفئات العمرية واألهداف ومستويات 

األداء. 

اإلشراك المجتمعي
المقصود من اإلشراك المجتمعي هو المشاركة المتكافئة 

في الحقوق لألشخاص المعافين وذوي اإلعاقات في 
جميع المجاالت االجتماعية. تعمل االندية الرياضية 
في مقاطعة فيسيل على تجسيد المعاني وبث الحياة 

في األفكار. وهي تهدف إلى  إزالة الحواجز، وتحقيق 
التأهيل األمثل للمدربين والكوادر اإلدارية، وتصميم 

العروض الخدمية التي تعزز الحركة الجماعية. 

االهتمام باألطفال والمراهقين
تقدم أيًضا االندية الرياضية في مقاطعة فيسيل مجموعة 

كبيرة من العروض الخدمية في مجال البرامج الرياضية 
لألطفال والمراهقين. وباإلضافة إلى االفكار المتعلقة 

باألداء الرياضي، هناك أيًضا في جميع األندية اهتمام 
خاص بتعزيز وتنمية تفاعل وشخصية الرياضيين 

الشباب؛ حيث يهدف ذلك إلى تطوير  المهارات 
االجتماعية والتعليمية أيًضا بجانب المهارات الفنية 

الرياضة.



 الحراك االجتماعي في األندية الرياضية
تنوٌع مفعٌم بالحياة



الرياضة النظامية في مقاطعة فيسيل

االتحاد الرياضي في مقاطعة فيسيل (ج. م.)
ُيَمثِّل مصالح الرياضة النظامية 
في جميع أنحاء مقاطعة فيسيل

الجمعيات الرياضية في المدينة والبلديات
تمثل مصالح الرياضة النظامية 
في 13 بلدية داخل مقاطعة فيسيل

األندية الرياضية 
أكثر من 500 نادًيا رياضًيا يقدم ألعضائها، الذي يبلغ 

عددهم اإلجمالي 130000 عضًوا، واألشخاص اآلخرين الذين 
يسعدون بالحركة، عروًضا رياضية متنوعة؟



المقر اإلداري
 

االتحاد الرياضي في مقاطعة فيسيل (ج. م.)
21 ش شترالزوندر شتراسه

46483 فيسيل
 

0281  3009493  هاتف 
0281  30362  هاتف 
info@ksb-wesel.de
www.ksb-wesel.de

مواعيد العمل
اإلثنين، الثالثاء، الخميس 15 - 17

األربعاء 15 - 18 
ُمغَلق يوم الجمعة

مسؤول االتصال

نيلز إيبلينج
سكرتير

0281  3009493   هاتف 
niels.ebling@ksb-wesel.de

آنَّا كالسين
خبير "في حركة األطفال في والية شمال الراين – فستفالن"
خبير "في حركة المسنين في زالية شمال الراين – فستفالن"

 هاتف 3009493  0281
anna.klaassen@ksb-wesel.de

صال
االت



 الجمعيات الرياضية في 
المدينة والبلديات

مقاطعة فيسيل

 الجمعية الرياضية للبلدية في آلبين
 117 مولينتورم
46519 آلبين

 هانز يورجين زورا
02802  73 78 

Sura.alpen@t-online.de

 الجمعية الرياضية للمدينة في دينسالكن
 A119 ش آلموت شتراسه

46537 دينسالكن
 بيتر النجه

0172  208 44 79 
peter-dinslaken@t-online.de

 الجمعية الرياضية للمدينة في هامينكيلن
 73 بروفينتسيال شتراسه

46499 هامينكيلن
 يورجن تينبرينك
02873  4 84 

ssv-hamminkeln@freenet.de

 الجمعية الرياضية للبلدية في هونكسه
 29 ش آيشين فيج
46569 هونكسه

 جوتفريد بينينجهوف
02064  313 44 

 a.huelsemann@anwalt-notar-wsb.de

 الجمعية الرياضية للمدينة في كامب لينتفورت
 39 ش هاينريش شتراسه
47475 كامب لينتفورت

 مانفريد كليسا
02842  804 51 

m.klessa@t-online.de

 الجمعية الرياضية للمدينة في مورس
 1c ش كانت شتراسه

47447 مورس
 د./ كالوس هاجه مان

02841  9 39 92 15 
ssv-moers@t-online.de

 الجمعية الرياضية للمدينة نويكيرشين فلوين
 8 ش هار بيك شتراسه

47506 نويكيرشين فلوين
 فرانتس فرينجس

 02845  3 14 18 
franzfrings@stadtsportverband-nv.de

 الجمعية الرياضية للمدينة في راينبيرج
 2 ش بيركاس شتراسه

47495 راينبيرج
 أولريش جالنتس

 95 69  02843 أو 35 86 267  0171
info@stadtsportverband-rheinberg.de

 الجمعية الرياضية للبلدية في شيرمبيك
12c  شميتسبيرج 
46514 شيرمبيك

 هانز كوتشر
 0173  730 19 99 

1.vorsitzender@gsv-schermbeck.de

 الرابطة الرياضية للبلدية في زونسبيك
 2 ش هيرين شتراسه

47665 زونسبيك
 مانفريد فان رينينجز
02838  361 10 

Manfred.van.rennings@sonsbeck.de

 الجمعية الرياضية للمدينة في فورده
 5 ش فون دير مارك شتراسه

46562 فورده
 ديتر إيليربروك

0281  4 16 05 
dieter.ellerbrock@gmx.de

 الجمعية الرياضية للمدينة في فيسيل
 34 هيرتسوجينرينج

46483 فيسيل
 فرانك روتكوبف

0281  203 25 76 
  info@ssv-wesel.de

 الجمعية الرياضية للمدينة في إكسانتين
 23 ش راينهارد شتراسه

46509 إكسانتين
 هيلموت رايس

02802  27 62



مقاطعتك
 مدينة

رياضتك



 العديد من الالعبين
 مجتمع واحد
كل ذلك مًعا

 جميع الصور المدرجة في هذا الكتيب
LSB NRW / آندريا بوينكيلمان



يرجى تقديم البيانات التالية:

االسم

االسم األول

الشارع

الرمز البريدي، الحي

أنا مهتم بهذه األنواع من األلعاب الرياضية

يسعدنا أن نرسل إليك المعلومات وبيانات االتصال حول 
العروض الرياضية المناسبة المتاحة بالقرب من محل 
إقامتك. من أجل تحقيق ذلك، يرجى إرسال بطاقة الرد 
المتاحة على هذه الصفحة بعد مألها واستيفاء الدمغات 

الكافية.

االتحاد الرياضي في مقاطعة 
فيسيل (ج. م.)

21 ش شترالزوندر شتراسه
46483 فيسيل

من فضلك ضع 
الدمغة والطابع 

البريدي

بطاقة الرد

هل لديك رغبة في ممارسة الحركة في 
النادي الرياضي؟



www.ksb-wesel.de

الراعي/الممول




