صندوق التنمية اإلقليمي األوروبي وصندوق التأمين االجتماعي
األوروبي والصندوق الزراعي األوروبي للتنمية الريفية
في مكلنبورغ-فوربومرن 2020-2014

للشطرنج قيمة تربوية كبيرة ،فضالً عن كونه لعبة مح ّفزة للعقل.
فالشطرنج يعلّم المنطق والخيال واالنضباط واإلصرار.
(غاري كاسباروف)

""GENS UNA SUMUS
("نحن عائلة"  -شعار باللغة الالتينية النتخابات االتحاد الدولي للشطرنج)

الشطرنج يبني جسور االندماج ليتيح التواصل بين الجميع،
والتعلّم ،واللعب
يقدم المشروع ،الذي تدعمه الوزارة االتحادية للعمل والمساواة والشؤون
االجتماعية ،الفرصة لتعلّم الشطرنج ،واللعب الجماعي ،وبالتالي بناء
جسور التواصل.
تحت قيادة الخبراء في نادي محبي الشطرنج في شفيرين وشركائهم،
س ُتتاح لألطفال والشباب وذويهم فرص للعب الشطرنج بشكل دوري
في أربعة مرافق لعب بنادي شفيرين.
و ُنرحّ ب بشكل خاص بالالجئين ،الذين يسعون لتكوين صالت اجتماعية
في بيئتهم الجديدة.

المسجل في شفيرين
نادي مح ّبي الشطرنج
ّ
ناااادي محباااي الشاااطرنج المساااجّ ل فاااي شااافيرين بااا ك ااار مااان  100عضاااو نشاااط،
وبذلك فهو نادي الشطرنج األقوى داءً في والية مكلنبورغ-فوربومرن .
وساااايلعب منتخااااب الرجااااال األول فااااي الاااادوري الممتااااا بالشاااامال .يوجااااد بالنااااادي
قساام لفطفااال المتفااوقين وقساام للشااباب والااذي ح اان العديااد ماان النجاحااات علاا

شركاء نادي محبي الشطرنج
الشباب

رابطة العمال الخيرية (ديجافو) وملت
في نوي يبندورف
Parchimer Straße 2 , 19063 Schwerin
اتف 0385 - 392 21 04

مساااتوى الوالياااة والجمهورياااة .ويحااارص الناااادي علااا التواصااال عااان قااارب ماااع
الماااادارم المختلفااااة فااااي شاااافيرين ،وياااادعم طالبهااااا ومدرساااايها بالماااادربين ذوي
الخبااارة فاااي تعلّااام الشاااطرنج ،حياااي ي اااوم ناااادي محباااي الشاااطرنج بتن ااايم وتنفياااذ
بطولاااة مااادارم شااافيرين ضااامن سااابو الشاااطرنج بمركااا شااالوم باااارك .وقاااد

التدريب:
األربعاء

انضااام الااانجم األيسااالندي بطااال الشاااطرنج نرياااك دانيلساااين ،مناااذ عااادة سااانوات،

الساعة 17:30 - 16

إل

ضل بحضور فعاليات الشطرنج المتواف ة والم يرة.
عضاء النادي ويتف ّ

نادي محبي الشطرنج المحلي في شفيرين،
Lübecker Str. 57,19053 Schwerin

جمعية كاريتام
الحي
ملت
ّ
J.-Gillhoff-Straße 10, 19061 Schwerin
اتف 0385 - 61 33 25
التدريب:
الخميم
الساعة 17:30 - 16

مدرسة النكوف االبتدائية
Rahlstedter-Str. 3b , 19057 Schwerin
اتف 0385-48 42 028
التدريب :ال ال اء
 األطفال الشباب -البالغون

الساعة 17.30 - 16
الساعة 19 - 17.30
الساعة 22 - 19

التدريب:
اال نين
الساعة 17:30 - 16:30

