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[Forsiden:] 
Velkommen til HÅNDBALLKLUBBEN

 أهال وسهال
 !في نادي آرة اليد 

Norges Håndballforbund
النرويجي اليد آرة إتحاد

[Baksiden:]
Informasjon

معلومات
 النادي عن النادي في محيط سكنك من موقع يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات

 . مجالت األعضاء أو المنشورات المعلقة في أماآن مختلفة منعلى اإلنترنت، 
 

 اليدعندها االتصال بمرآز آرة يمكنك  ،بالجهة المعنية االتصال يةوإذا آنت ال تدري آيف
 . الرئيسي في المنطقة أو األقليم الذي تسكن فيه

 

رياضة مشوقة وممتعة بالنسبة لك؟هي آرة اليد أن هل 
 

 :بنا للحصول على مزيد من المعلومات تصلإ

00 90 02 21: هاتف
الكتروني nhf@handball.no :بريد

النرويج شمال إقليم النرويجي، اليد آرة إتحاد
66 00 61 77: هاتف

الكتروني nhf.rnn@handball.no :بريد

النرويج وسط إقليم النرويجي، اليد آرة إتحاد
40 20 47 72: هاتف

الكتروني nhf.rmn@handball.no :بريد

النرويج غرب إقليم النرويجي، اليد آرة إتحاد
30 58 59 55: هاتف

الكتروني nhf.rvn@handball.no: بريد

جنوب إقليم النرويجي، اليد آرة النرويج -إتحاد غرب
70 78 73 51: هاتف

الكتروني nhf.rsvn@handball.no: بريد

النرويج جنوب إقليم النرويجي، اليد آرة إتحاد
22 61 01 32: هاتف

الكتروني nhf@rsn.handball.no: بريد

النرويج شرق إقليم النرويجي، اليد آرة إتحاد
53 16 94 66: هاتف

الكتروني nhf.ron@handball.no: بريد

النرويج داخل إقليم النرويجي، اليد آرة إتحاد
500 95 480: هاتف

الكتروني nhf.innlandet@handball.no: بريد

[Baksiden:]
Informasjon

معلومات
المعلومات من مزيد على الحصول موقعيمكنك من سكنك محيط في النادي الناديعن

اإلنترنت، مختلفةمنعلى أماآن في المعلقة المنشورات أو األعضاء  . مجالت

آيف تدري ال آنت المعنيةاالتصاليةوإذا آرةيمكنك،بالجهة بمرآز االتصال اليدعندها
فيه تسكن الذي األقليم أو المنطقة في . الرئيسي

اليدأنهل لك؟هيآرة بالنسبة وممتعة مشوقة رياضة

المعلوماتتصلإ من مزيد على للحصول  :بنا
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الكتروني nhf@rsn.handball.no: بريد

النرويج شرق إقليم النرويجي، اليد آرة إتحاد
53 16 94 66: هاتف

الكتروني nhf.ron@handball.no: بريد

النرويج داخل إقليم النرويجي، اليد آرة إتحاد
500 95 480: هاتف

الكتروني nhf.innlandet@handball.no: بريد
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معلومات
المعلومات من مزيد على الحصول موقعيمكنك من سكنك محيط في النادي الناديعن
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فيه تسكن الذي األقليم أو المنطقة في . الرئيسي

اليدأنهل لك؟هيآرة بالنسبة وممتعة مشوقة رياضة

المعلوماتتصلإ من مزيد على للحصول  :بنا

النرويجي اليد آرة إلتحاد الرئيسي المكتب
00 90 02 21: هاتف

الكتروني nhf@handball.no :بريد

النرويج شمال إقليم النرويجي، اليد آرة إتحاد
66 00 61 77: هاتف

الكتروني nhf.rnn@handball.no :بريد

النرويج وسط إقليم النرويجي، اليد آرة إتحاد
40 20 47 72: هاتف

الكتروني nhf.rmn@handball.no :بريد

النرويج غرب إقليم النرويجي، اليد آرة إتحاد
30 58 59 55: هاتف

الكتروني nhf.rvn@handball.no: بريد

 
 

]4.s[

Begeistring
 

تفاٍن • حماسة
  لعب نظيف  •  احترام

Gjennom aktivitet knyttes vennskap, verdier og sosiale nettverk blant barn, unge og voksne, 

samt mellom familiene

ما اإلجتماعية العالقات ت
وشبكا القيم و الصداقات

تبنى األنشطة خالل من

الراشدين و واليافعين فال
األط بين

سواء حّد على والعوائل

]4.s[

Begeistring

تفاٍن•حماسة
نظيف•احترام لعب

Gjennom aktivitet knyttes vennskap, verdier og sosiale nettverk blant barn, unge og voksne, 
samt mellom familiene 

 
 من خالل األنشطة تبنى الصداقات و القيم وشبكات العالقات اإلجتماعية ما

 والعوائل على حّد سواءبين األطفال واليافعين و الراشدين  
 
 

NHF Region SørVest
Tel: 51 73 78 70
E-mail: nhf.rsvn@handball.no

NHF Region Sør
Tel: 32 91 61 22
E-mail: nhf.rsn@handball.no

NHF Region Øst
Tel: 66 94 16 53
E-mail: nhf.ron@handball.no

NHF Region Innlandet
Tel: 480 95 500
E-mail: nhf.innlandet@handball.no

NHF Sentralt
Tel: 02520
E-mail: nhf@handball.no

NHF Region Nord
Tel: 480 68 181
E-mail: nhf.rmn@handball.no

NHF Region Vest
Tel: 55 59 58 30
E-mail: nhf.rvn@handball.no
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[Innsiden, venstre s., s.1:] 
 

 !أهال وسهال في نادي آرة اليد
 

 تحت هو منظمة تطوعية ينضوي Norges Håndballforbundإتحاد آرة اليد النرويجي 
 سكنك ستجد وفي محيط. عة على آل أنحاء الوطنرياضي موز ناٍد 700وائها ما يزيد عن ل

 دار هذه األندية بصورة مجانية الىُت. بالتأآيد أحد أندية آرة اليد الذي يقدم عددا من األنشطة
 . أفراد العائلة اآلخرين من اآلباء وو ن والمتحمسينمن األشخاص المندفعي حّد آبير من قبل عدد

 
 هيالنادي وما هذا التي يقدمها  الى تقديم المعلومات عن العروض يهدف هذا الكتيب

 . لمشارآة والعضوية فيهالشروط التي يفرضها بالنسبة ل
 

 :يقدم النادي العروض التالية
 

 الصداقات تبنى ومن خالل األنشطة. إجتماعيةو ة اليد أنشطة في بيئة آمنة، مريحةتقدم أندية آر
 . وشبكات العالقات اإلجتماعية بين األطفال، واليافعين والبالغين و مجموعات اآلباء والعوائل

 
 النشاط البدني

 يرغبون في ممارسةن يريدون أن يتمرنوا آثيرا وللذين تقدم آل األندية أنشطة للجميع، للذي
 األندية من المشارآين فيوتتألف المجموعة الكبرى من . أنشطة  تحتاج الى مجهود أقل

 لفرقآما يقدم عدد آبير من األندية أنشطة . سنة 18سنوات و 6تتراوح أعمارهم بين أطفال 
 عددفي تشارك الفرق  وإضافة الى مباريات الدوري غالبا ما .للمعوقين جسديا مخصصة

 . خلق بيئة إجتماعية جيدةمهمة من أجل تعزيز الوحدة و مناسبات وهذه. الرياضية من الدورات
 

 النجاح والدراسة 
 يكون المدرب مسؤوًال عن التدريب. تقوم النوادي بإعداد المدربين والالعبين والحكام

 وفي آل فريق هناك مجموعة دعم تتألف من اآلباء أو. ومباريات الفريق
 . العملية على إيجاد الحلول للوظائفالمساعدة  مهمتها تقديمأفراد من العائالت 

 
 الصحة

 .انبالجو متعددةمتنوعة و وتقدم أنشطةوالسليمة على القيم الصحية الضوء يد تسلط لعبة آرة ال
 صحة جيدة بصورة عامة الىالنشاط  بأن يؤدي بالوقاية من اإلصابات و فالنوادي تهتم

 رسونالذين يما األطفال واليافعون! مثيرة/أوقات فراغ مشوقة والطاقة مزيد من والى 
 ق منيالفر يصبح العبو هكذاو. في المدرسة ًا أآبرنجاحققون في أغلب األحيان الرياضة يح

 . تحقيق أهداف الفريق المشترآة فيو الجماعيخالل لعبة آرة اليد ماهرين في التعاون 
 

 والمناسبات الرياضية اللقاءات
  الرياضية التي يحبذ مشارآة األهل ا من االحتفاالت واللقاءاتمتفرق اعددينظم النادي 
 فاألطفال واليافعون يسعدهم آثيرا مشاهدة أهاليهم في صفوف المشجعين. والعائلة فيها

 أثناءاآلباء آل ورئاسة النادي ترغب في إقامة إتصال مع . على مدرج الملعب 
 . على حد سواء اإلجتماعات والمناسبات األخرى 
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]2.s ,midten ,Innsiden[ 

Vennskap 
 

 الصداقة
 يتعرف األطفال واليافعون في أغلب األحيان على لعبة آرة اليد من خالل المدرسة، أو

 لعبة آرة اليد هي لعبة. عبر االصدقاء أو األخوة واألخوات والمناسبات العائلية 
 يساهمأغلب األحيان وفي . جماعية ترآز على التعاون والتفاعل بين أفراد الفريق 
 . عالقات وطيدة وصداقات أبدية بين أفراد الفريق الواحد هذا األمر في بناء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

]3 .s ,side høyre ,Innsiden[ 
 

 منكم النادي؟ / ماذا يطلب منك
 

 شقيقات/ن وأشقاءحيث يقوم في أغلب األحيان آل من األبويآرة اليد هي عبارة عن نشاط عائلي 
 وال يحتاج المرء. النادي في األنشطة التطوعية التي ينظمها الرياضي الممارس بالمشارآة

 ،التي يجب حلها كثير من المهمات والواجباتالهناك . ليعرف الكثير عن آرة اليد لكي يشارك
 .حمالت المعونة المجانيةعلى أساس العمل التطوعي و والتي يقوم معظمها

 
 التطوع

 أفراد/ من قبل اآلباءتنجز  هاميتنظيتم المقصود من التطوع هو أن مهمات العمل المتفرقة التي 
 .العائلة اآلخرين والمسؤولين والممثلين المنتخبين في النادي بشكل مجاني ومن دون مقابل

 . فالتطوع هو من أحد الشروط إلدارة عمل النادي وتطوير بيئة جيدة
 

 المعونة المجانيةحمالت 
 شخاص متطوعون و العبوهي عبارة عن مهمات عمل يقوم بها أالمعونة المجانية حمالت 

 تمكن النادي منو  فهذه عبارة عن مهمات عمل تكتسب أهمية آبيرة. الفريق وعوائلهم
 فهذه المداخيل مهمة من أجل تأمين نشاط جيد لجميع. ممارسة أنشطته وتوفر له المداخيل

 . التمارين منخفضة قدر اإلمكانالمشارآين وإبقاء تكلفة 
 

 النقل
 والتنسيق ماوبالتعاون . تتحمل العائلة مسؤولية نقل األطفال من والى التدريب والمباريات

 .القيادة من والى الناديلتقاسم ويصار الى وضع خطة للنقل أطفال الفريق الواحد عوائل بين 
 

 العضوية في النادي قسط
 محدودا من الجهات الحكومية لممارسة أنشطتها ويتوجب عليهاتتلقى النوادي دعما ماديا 

 ، رسوم التدريب، حمالت المعونة المجانية والجهاتالعضويةأقساط تحصيل مداخيلها من 
 وتختلف قيمة. فأقساط العضوية ورسوم التدريب يجب أن يسددها آل عضو بنفسه. المانحة

 نفإ ،ن األصغر سنًابالنسبة لالعبيأما . المدفوعات الفصلية من ناٍد الى آخر ومن سبب آلخر
  .مخفضة للغايةالرسوم المالية المترتبة عليهم 

 
 المعدات

 اتالكر ،لتدريبامن معدات مثل ثياب  يجب أن يوفر الالعبون شخصيا آل ما يحتاجون إليه
 هو استعمال أحذية عالية الجودةعبي آرة اليد لالبالنسبة وأهم شيء . وأحذية الرياضة

 .في قاعات رياضية ذات أرضية صلبةيحصل من األنشطة ألن آثيرا لتجنب اإلصابات، 
 .أما مالبس الفريق فيمكن تأمينها من خالل النادي

 
 
 




