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  .هيّا بِنا نتسلّق في مدينة فيسبادن
JUST Climb Wiesbaden. 

  
 

 من نحن:

الل عطلة خ نحن مجموعة من الشباب قُمنا بتأسيس رابطٍة للقيام مع اآلخرين بِما يُمتُعُنا: التسلّق واألنشطة الترفيهية والرحالت

نهاية األسبوع ... وأي شيء آخر يتبادر إلى أذهاننا. بُِكّلِ بساطٍة ُممكنة. ُمعظمنا يعرف بعضه البعض سابقاً من خالل مجموعة 

فقد  ،شبابية كانت قد انحلّت لألسف. ونواصل اآلن ألننا ال نريد التوقف! إّن ورش العمل الخاصة بالعطالت مهمة بالنسبة لنا

 الكثير من خاللها وقّرروا البقاء معنا.ف علينا تعرّ 

 

 (؟JUST Climbمن تكون مجموعة هيّا بِنا نتسلّق )

J - Jugend \  واقف معاً. تخاذ المإلتزام بفاعلية ومن نحن: هيّا بِنا نتسلّق مجموعة شبابية. والشباب نشيط. فعلينا اإل -شباب 

U - Umwelt \  ما المهم بالنسبة لنا: هيّا بِنا نتسلّق تقوم بنشاطاتها في الخارج. والخارج هو عبارةٌ عن مساحاٍت  -بيئة

 حترام هذه المساحات المفتوحة.إمفتوحة. ويجب 

S - Sport \  وندفع ل. نبذل الجهد معاً االماء وعلى الجبفوق  ما نقوم به: مجموعة هيّا بِنا نتسلّق دائمة التحّرك -رياضة

 بعضنا البعض إلى ما وراء حدودنا.

T - Team \ - :ع هو التعلم من بعضنا البعض وأن نكوننحن فريق هيّا بِنا نتسلّق. نحن ديمقراطيون ومتنوعون. التنوّ  فريق 

 معاً.

 

 ما نقوم به:

في قاعات  ق الصخورالتسلّق بشكٍل رئيسي. في قاعة التسلّق في فيسبادن بشكٍل أسبوعي. ولكن في بعض األحيان نتسلّ 

 ً أو على فيا فيراتا )مسارات الحبل الثابتة(.  –يكون جميالً بشكل خاص على الصخور  ،مختلفة. وعندما يكون الطقس مناسبا

كما يمكنك الحصول معنا على رخصة للتسلّق إذا كنت ترغب في ذلك. ألعاب فترة العطالت في مدينة فيسبادن شيء مهم 

اب لدينا الفرصة إلكمال تدريب الحصول بالش و بالممامرات مع األطفال والمراهقين. ينتهز مشرفجداً. نقضي أسبوعاً حافالً 

على بطاقة اإلشراف على الشباب عن طريق دار الشباب في مدينة فيسبادن. نتطلع دائماً إلى العديد من األنشطة الترفيهية 

 حدىإعلى سبيل المثال في فرنسا على ضفاف  –فية والفعاليات خاصة خالل فترة العطالت: التزلج والمخيمات الصي

 أو معسكرات التسلّق أو رحلة إلى برلين. أيّاً كان ما نرغب بفعله. ألننا نختار وجهتنا معاً وبشكٍل ديمقراطي. –البحيرات 

 ..... هيّا بِنا نتسلّق!

 نضمام؟كيف يمكنني اال

 يمكنك ببساطة التواصل معنا 

 

 تصال بنا:اإل

reichmann.daniel@yahoo.de, melina.naumann@yahoo.com 

 

 قتباس:إ

 ل. نبذل الجهد معاً وندفع بعضنا البعض إلى ما وراء حدودنا.اعلى الماء وعلى الجب مجموعة هيّا بِنا نتسلّق دائمة التحّرك

 


