
2017خريف / فعالية األنشطة الرياضية متعددة الثقافات للنساء 
(12/6ال فعالية يوم )12/17–9/4فترة الخريف 

المجموعة :الزمان :المكان : العنوان !مالحظة

األثني  ن ة التمارین الریاضی

*للجمباز

11.00-12.00 وري 
ّ
ي ( Ankkuri)مبنى السكان أنك

فى

تونييمي  هير

، ((Herttoniemiهيرتونييمي

Paasivaarankatu 6

ي 
مجانى

(Zumba)زومبا  11.45-12.45 (Kontula)مرکز شباب کونتوال  Ostostie 4, (KONTULA)كونتوال  ي 
مجانى

ىّ : الجهة المتعاونة (Finn-Mamu)مامو -فير

صالة الریاضة 

للجمنازيوم

13.00-14.00 ي كونتوال 
 Kontulan)رسداب الریاضة فى

Kuntokellari)

Ostostie 4, (KONTULA)كونتوال  ي 
مجانى

ة التمارین الریاضی

نللجمباز لكبار الس

13.00-13.45 (Kontula)مرکز خدمات کونتوال  Kontukuja 5, (KONTULA)كونتوال  ي 
مجانى

مرکز خدمات کونتوال : الجهة المتعاونة

(Kontula)

الثالثاء (Asahi)أساهي  11.00-11.50 و 
ّ
(Liikuntamylly)ليكونتامول وبورو 

ّ
Jauhokuja 3, (MYLLYPURO)مول 20مدفوعات الرياضة البدنية للضواحي 

**الموسم/يورو

صالة الریاضة 

للجمنازيوم

13.00-14.00 (Jakomäki)مسبح ياكوماكي  ,  (JAKOMÄKI)ياكومآكي 

Somerikkopolku 6

20مدفوعات الرياضة البدنية للضواحي 

**الموسم/يورو

ة التمارين الریاضی

ي الماء
للجمباز فى

14.15-14.45 (Jakomäki)مسبح ياكوماكي  ,  (JAKOMÄKI)اكومآكي 

Somerikkopolku 6

يورو2,50+ رسوم الدخول للمسبح 

كرة القدم  17.00-18.00 و 
ّ
ومول

ّ
(Pallomylly)بال وبورو 

ّ
(MYLLYPURO)مول

Pikajuoksijankuja 9

ي 
مجانى

كو الجمعية المسجلة موناليي: الجهة المتعاونة

(Monaliiku ry)

األربعاء (Zumba)زومبا  13.00-14.00 (Pasila)مرکز شباب باسيال  Pasilanraitio، (PASILA)باسيال  6 ي 
مجانى

ة التمارین الریاضی

*للجمباز

14.00-15.00 و 
ّ
(Liikuntamylly)ليكونتامول  Jauhokuja، (MYLLYPURO)مولّوبورو

3

20مدفوعات الرياضة البدنية للضواحي 

**الموسم/يورو

(Zumba)زومبا  16.00-17.00 ي 
هن 

ّ
(Kallahti)مرکز شباب كاال ,  (VUOSAARI)فووساري 

Pohjavedenkatu 5

ي 
مجانى

الجمعية المسجلة سومانا : الجهة المتعاونة

(Sumana ry)

كرة السلة 19.30-21.00 ي ستادي 
(Stadi)المعهد المهنى Vilppulantie14، (MALMI)مالمي  20مدفوعات الرياضة البدنية للضواحي 

**الموسم/يورو

ى : الجهة المتعاونة جمعية الشبان المسيحيير

(HNMKY)لهلسنكي 

ة التمارين الرياضي

للجمباز

17.00-18.00 مدرسة الکافوري ( / ME-talo)مي -مبنى 

(Laakavuori )اإلبتدائية

، (MELLUNMÄKI)ميلّونماكي 

Jänkäpolku1

ي 
مجانى

كو الجمعية المسجلة موناليي: الجهة المتعاونة

(Monaliiku ry)
الخميس رة تجريب األصناف م

ي الشهر
واحدة فى

12.00-13.00 ي توول
ي فى
ّ

و قاعة المسابقات كيساهال

(Töölön Kisahalli)

 Paavo Nurmen Kuja، (TÖÖLÖ)توولو 

1

12/7، 11/2، 10/5، 9/7فقط األيام 

ي 
مجانى

الجمعة ة التمارین الریاضی

*للجمباز

10.00-11.00 (Pukinmäki)مرکز شباب بوکینماكي  Säterintie 2, (PUKINMÄKI)بوكينمآكي  ي 
مجانى

األحد (Zumba)زومبا  16.00-17.00 ي 
هن 

ّ
(Kallahti)مرکز شباب كاال ,  (VUOSAARI)فووساري 

Pohjavedenkatu 5

ي 
مجانى

ىّ : الجهة المتعاونة (Finn-Mamu)مامو -فير

لطفل المشاركين يتوجب على الوالدة أن ترعى الطفل بنفسها أثناء الدرس وأن تعتني بأال يزعج ا.  مع الطفل الصغير)*( يمکن الذهاب الی الدروس المميزة بعالمة النجمة  

.اآلخرين

توولون المسابقات وومن قاعة األلعاب ( Jakomäki)يورو من مسبح ياكوماكي 20العبور للمشاركة في الرياضة البدنية للضواحي بسعر ( بطاقة)يمکن شراء جواز **

بإمكانك ببطاقة العبور (. Pirkkola)لمسبح بيرّكوال ( Kassa)ومن المكان المخصص للبيع أي الكاشير( Liikuntamylly)ومن ليكونتاموّلو ( Töölön Kisahalli)كيساهالّي 

(Passi )الرياضة البدنية للضواحي متاحة في مناطق ماونوال . المشاركة في جميع فعاليات الرياضة البدنية للضواحي(Maunula ) تابوليكاوبونكي -وياكومآكي

(Jakomäki-Tapulikaupunki ) ومولّوبورو(Myllypuro ) وبيهلياماكي(Pihlajamäki .) الرابطيمکن االطالع على جميع الدروس من:www.hel.fi/lahioliikunta

المشاركون غير مؤمن عليهم(. أي بعد أن يكون قد بدأ)ال تسجيل مسبق، ومن الممكن المشاركة في منتصف الموسم 

– 040مرشد الرياضة البدنية المسؤول: معلومات إضافية 705 9767

:التغييرات ممکنة، أنظر المزيد

www.hel.fi/maali



دورنالسباحةنللنساءنوتعليمنالسباحةنللنساء
ي مسبح ياكوماكي 

ى
.  20-14الساعة ( Jakomäki)دور السباحة الخاص بالنساء أيام الثالثاء ف

تعليم السباحة . ساعة1,5: مدة السباحة. 18والساعة 16والساعة 14: مواعيد الدخول الساعة
اف معلمة السباحة الساعة  .  من ضمن سعر الدخول، وبدون تسجيل مسبق17.00-16.15بإرسر
ي دور السباحة مع الكبار، ويك5األوالد الذين تقل اعمارهم عن 

ى
ون ولي سنوات بإمكانهم المشاركة ف

.األمر هو المسؤول عن الطفل طوال مدة الزيارة للمسبح

مدرسةنتعلمنالسباحةنللنساءنللمبتدئي  ن
.  18.15-17.30: أيام الثالثاء الساعة12/12-10/24مدرسة تعلم بدائيات السباحة للنساء 

ي ال يعرفن السباحة. يورو78: رسوم الدورة التعليمية
خالل التسجيل من. مخصصة للنساء الالن 

نت عن طريق الرابط asiointi.hel.fi: اإلني 

وبورون
ّ
نمستوصفنمول ي

 
(Myllypuro)تقدیمنالمشورةنالریاضیةنللمهاجريننف

، ولكنك ال تعرف من أين تبدأ؟ یمکنك حجز موعد شخ صي للحصول هل تريد أن تصبح فعاال أكير
لتفعيل لمدة عیل المشورة الریاضیة، حيث أنه یتم سویا مع المرشدة الرياضية أثنائها اعداد خطة ا

ى . ثالثة أشهر يةالمشورة متاحة باللغة الفنلندية وباللغة. هذا یحتوي عیل مقابلتير ى حجز . اإلنجلير
705-040: الموعد ومعلومات إضافية 9767

:اجتماعاتنتقديمنالمعلوماتنالرياضيةنالبدنيةنلمجموعاتنالمهاجرين
وف س. سوف تقوم مرشدة الرياضة البدنية بزيارات لمرة واحدة لمجموعات وأحداث المهاجرين

ات وتوصيات الرياضة البدنية وكذلك ي اجتماع المعلومات عن تأثير
ى
عن اإلمكانيات يتم التحدث ف

ي هلسنكي 
ى
 أن نلحق بالزيارة جلسة للرياضة البدنية ا. الرياضية ف

ً
إذا رغبت . لموجهةبإمكاننا أيضا

9767 705-040: بمعلومات عن مجموعتك، فتواصل مع هاتف

:معلومات إضافية
/ laura.nokkala@hel.fi/ مرشدة الرياضة البدنية المسؤولة 

9767 705-040: هاتف

www.hel.fi/maali             www.hel.fi/liikunta

mailto:laura.nokkala@hel.fi

