
الریاضة تخلق التضامن
 الجمیع مرحب به في الرابطة الریاضیة. بغض النظر إذا كنت فتاة أو فتى، أو من أي بلد جئت
 منه، أو اذا كنت متدینا أم ال، أو ما هي خلفیتك المهنیة ومكان اإلقامة. یتجمع الناس في الرابطة

الریاضیة قبل كل شيء حول اهتماماتهم ورغبتهم في خلق شيء مشترك.

 وباإلضافة الى ذلك  فان لغة الریاضة عالمیة. فالكرة ترتد على نفس النحو سواء بالسویدیة او
 الصربیة، كما أن الوثبة الطویلة لها نفس الطواللسواحلیة أو السویدیة. وتلقى الریاضة االهتمام

من الكثیرین وتقدم موضوعا مشتركا للحدیث حوله.

یوجد في السوید مجموعة كبیرة ومتنوعة من الروابط الریاضیة
  یوجد في السوید روابط یزید عمرها عن مائة سنة، البعض منها تشكل حدیثا. وهذه الروابط

 توفر تشكیلة واسعة من االلعاب الریاضیة بغض النظر عن العمر. ویتوفر فیها ریاضات فردیة
 وفرق ریاضیة ویتوفر فیها ریاضات فردیة وفرق ریاضیة ومختلف األلعاب الریاضیة الصیفیة

 والشتویة. الخیارات كثیرة وتعتمد على ما یحبه طفلك، مثل القدرة على التحمل أو اللیاقة، أو
التركیز أوالقوة.

 تسمح العدید من االتحادات الریاضیة للمبتدئین أن یجربوا إذا كانوا یحبون ریاضة معینة والبیئة
 السائدة ضمن الرابطة الریاضیة

 والبیئة السائدة ضمن الرابطة الریاضیة قبل أن یطالبوا بدفع رسم العضویة. ولذلك دع طفلك
یجرب ما تقدمه الریاضة في منطقتك.

  انضم إلى مجتمع الریاضة
  اشعر بالفرح في الحركة واللعب

والمنافسة



 ال تقرر الدولة أو البلدیة في امور الریاضة، الریاضة هي أكبر حركة شعبیة في السوید یتحكم بها
اعضاءها فقط.

جمعیات خیریة – ال تهدف الى الربح
 تدار معظم الروابط الریاضیة بواسطة أشخاص یتطوعون للعمل بال مقابل. أي أنهم یساعدون

 في الرابطة بدون الحصول على أي تعویض مالي، مرة واحدة أو عدة مرات في األسبوع وغالبا
 في المساء. هؤالء األفراد هم أحیانا آباء األطفال الذین یمارسون الریاضة في الرابطة الریاضیة،

 كما قد یكونوا أشخاصا آخرین ممن ینهمكون في هذا العمل الخیري بسبب محبتهم للریاضة
والرابطة الریاضیة.

 ال تنجح أي رابطة ریاضیة بمساعدة من عدد محدود من الناس، بل تبنى الرابطة من خالل
 مساهمة جمیع

األعضاء واآلباء وغیرهم من الكبار والشباب، في بعض األحیان ووفقا للمقدرة.

قادة متحفزون
 الریاضة الجیدة تستند على وجود قادة ومدربین یقومون بتوجیه وتحفیز ودعم الریاضیین

 الشباب. كما أنهم قدوة مهمة للشباب. وتقع علیهم مسؤولیة كبیرة ویكرسون بعض أوقات فراغهم
ألطفالهم وشبابهم وأطفال الغیر وشبابهم.

الریاضة مهمة
 یوجد في السوید اعتقاد قوي بأن الروابط الریاضیة مهمة. ولذلك، فإن معظم الروابط تحصل

 على المعونات من البلدیة والدولة. في كثیر من األحیان ال یكفي هذا لتغطیة جمیع تكالیف اوقات
 التدریب وتدریب القادة والمعدات والمسابقات والرحالت وغیرها الكثیر. لهذا یستطیع األعضاء
 للحصول على المزید من المال عن طریق بیع تذاكر الیانصیب، بیع القهوة والشطائر وما شابه

ذلك، وكذلك من خالل رسوم االشتراك المختلفة ورسوم العضویة السنویة.

األعضاء یقررون
 الروابط الخیریة هي دیمقراطیة. مرة واحدة في السنة على األقل یعقد االجتماع السنوي للرابطة،
 حیث  یقوم األعضاء، أي كل من دفع رسوم العضویة سویة بمناقشة وتقریر ما ستقوم به الرابطة

 من أعمال وكیف سیتم استخدام رسوم العضویة. لكل عضو صوت واحد في االجتماع السنوي.
 ویمكنك هنا كعضو أن تختار من سیشكل مجلس ادارة الرابطة. ومجلس االدارة هو المسؤول عن
 إدارة الرابطة حتى االجتماع السنوي التالي. كما یضمن المجلس أن تتبع الرابطة نظامه االساسي

الذي یمثل القواعد المشتركة لألعضاء عن الكیفیة التي ستعمل بموجبها الرابطة.



الرياضة – اختيار جيد
 توضح هذه المعلومات الية عمل الرياضة في السويد
 وكيف يمكنك أنت وأطفالك من الدخول بسهولة الى

مجتمع الرياضة.

مفتوحة للجميع
 يوجد حوالي 000 20 رابطة رياضية في السويد.
 والرابطة الرياضية مفتوحة لعضوية الجميع حيث

 يتقاسمون جميعا الخبرات والفرح واإلحساس
بالتضامن مع اآلخرين

 إن تشكيل الروابط واالنضمام اليها هو حق يحميه
 الدستور السويدي. يشعررابطة رياضية بالفرح
 والفخر بعضويتهم وهو ليس بأمر يجب أن تبلغ

 عنه أو تخبر به أحد. قد يطلب ممن يريد
 االنضمام إلىرابطة رياضية أن يعطي رقمه

 الشخصي في بعض االحيان وحيث يحتاج اليه
 من أجل التأمينات ورخص المسابقات ومن

 اجل حصول الجمعية الرياضية على المعونات
 وال يجري استعمال الرقم الشخصي في اي

مجال خارج سياق الرياضة.
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الرياضة
 – بداية جيدة في الحياة

 تعطي الرياضة كّل من الكبار واالطفال فرصة
 للحركة ولتحدي النفس واالخرين ولقضاء وقتا

 ممتعا ايضا. تمنحك العضوية في رابطة رياضية
 إمكانية الحصول على أصدقاء جدد واالنضمام
 للمجموعة. وهذا يمنح الشباب واألطفال بداية

جيدة في الحياة.

 اللغة العربية




