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المتطورة و عدد السياحية  التحتية  البنية  و  المتنوعة  و  الغنية   الطبيعة 
 كبير من المرافق الرياضية و األحداث الضخمة و محبة و كرم السكان
الهاء في  االسترخاء  لعشاق  دولة جذابة  بيالروسيا  تجعل من   المحليين 
 الطلق. إذا لم يكن بمقدوركم البقاء لفترة طويلة في مكان واحد و كنتم من
 عشاق المغامرات و المشاعر الساطعة و االنطباعات الجديدة – أهال بكم

في بيالروسيا!
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 تحتل جمهورية بيالروسيا مركزا مهم في العائلة الرياضية
قائمة أقوى عشرين الدولة بشكل دائم في   العالمية. تدخل 
 دولة مشاركة في األلعاب األولمبية. تجري ضمن أراضي

الجمهورية سنويا حوالي 80 مسابقة دولية.
 أقامت بيالروسيا في سنة 2019 ميالدي األلعاب األوروبية
 الثانية و التي هي مسابقات واسعة النطاق و التي يشارك
أوروبية. زار دولة   فيها حوالي 4 أالف متسابق من 50 

الدولة حوالي 40 ألف سائح أجنبي.

اآلن مينسك  مدينة   تقوم 
كأس الستقبال   بالتحضيرات 
في الجليد  على  للهوكي   العالم 
سوف ميالدي.   2021  سنة 
 تكون هذه المسابقة عيد رياضي
هذا يكون  سوف  و   حقيقي 

الحدث كبيرا جدا!

بيالروسيا الرياضية
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 ألول مرة في التاريخ تم إجراء مباراة في ألعاب
 القوى بين أوروبا و الواليات المتحدة االمريكية

في في عاصمة بيالروسيا.
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البنية التحتية الرياضية

رياضية. منشأة  ألف  ي23  حوال  بيالروسيا  في   توجد 
 يوجد في كل مركز إقليمي قصر الرياضة و حلبة مغطاة
البدنية. للياقة  مركز  و  ملعب  و  الجليد  على   للتزلج 
 تجري في الدولة سنويا حوالي 22 ألف مسابقة رياضية
 جماعية و يزداد سنويا عدد المشاركين فيها، بما في ذلك

المشاركين األجانب.



777



8

المرافق الرياضية الرئيسية

 مينسك-أرينا هو رابع مجمع رياضي متعدد
 المهام من حيث السعة في أوروبا. يتضمن

 المركز كل ما هو ضروري لممارسة 30 نوع
من الرياضة.

 تشيجوفكا-أرينا هي مجمع عام موجود على
 ضفاف خزان تشيزوف. هذا المجمع مناسب

 لألحداث الرياضية و العروض و االنشطة
الترفيهية و االستجمام في الهواء الطلق.

 بوريسوف-أرينا هو مثال رائع لفن العمارة
 الحديثة و هو الملعب المحلي للنادي

البيالروسي المعروف في كرة القدم – باتي.
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 دينامو هي الساحة الرياضية الرئيسية في
 بيالروسيا. تسمح هذه الساحة الرياضية

 بإجراء المسابقات الدولية من أعلى المستويات
بألعاب القوى و كرة القدم.

 يقع في راوبيتشي المركز الجمهوري للتجهيز
 األولمبي في األلعاب الشتوية. األماكن المحيطة
 خالبة و مليئة بالغابات و التالل – يمكن القول

بأنها سويسرا البيالروسية.

 لوغويسك هو مجمع صحي و
 رياضي مخصص لالسترخاء

العائلي في جميع أوقات السنة.

 سيليتشي ليس فقط أكبر منتجع للتزلج و
 غنما ساحة رياضية ذات إمكانيات كبيرة

 إلجراء البطوالت الكبيرة و المسابقات
 الرياضية و الثقافية و اإلجازات العائلية

النشطة و الصحية.
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من الركض  محبي  من  اآلالف  عشرات  سنويا   يشارك 
مينسك. مارافون  في  البعض  بعضهم  مع  الدول   مختلف 
 تتحول جادات و شوارع المدينة إلى ساحة رياضية خالبة
 ذات أجواء تشبه أجواء األعياد الكبيرة. يجب عليكم ليس

فقط مشاهدة هذه األجواء و إنما المشاركة فيها أيضا!

األعياد الرياضية

  هل أنتم من محبي الشيء “الساخن”؟
 جربوا نفسكم بالركض في مسار صعب

.Bison race - مع العقبات
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 هل أنتم من مفضلي ركوب الدراجة الهوائية؟ يوجد لدينا ما
 يمكن أن يفادئكم! تقوم عاصمة بيالروسيا سنويا باستضافة
ينتظر روفار!«.   ،Viva« الهوائية  الدرجات   مهرجان 
 يوف المهرجان ركوب الدرجات الهوائية باألزياء المختلفة
 و عدد كبير من ساحات التسلية و انطباعات خيالية. نضمن

المزاج الجيد للجميع دائما!
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خيارات االسترخاء في الهواء الطلق

 تهدي الطبيعة الغنية و البنية التحتية المتطورة لبيالروسيا لضيوف الدولة العديد من اإلمكانيات لالستجمام بالهواء الطلق.
يمكنكم هنا قضاء الوقت بممارسة الرياضة و التسلية بنفس الوقت.

ننصحكم بالتأكيد بتجريب ما يلي:
 • على مشيا  البيئية:  الدرب  في  رحلة  في   الذهاب 

األقدام أو على األحصنة أو على الدراجات الهوائية؛

 •  المشاركة في مغامرة سياحية في الماء: ركوب 
قوارب الكاياك و رحالت باليخوت؛

 • مدينة  أو  التسلق  جدار  في  الحواجز   عبور 
الحبال؛

 • الدراجات   التزلج على المزالج أو الزالجة أو 
رباعية الدواليب؛

 • االنتصار في بطولة التنس للهواة؛ 

 •  القيام برحلة رومانسية في منطاد الهواء. 
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 تحظى منتجعات التزلج على الجليد في بيالروسيا بشعبية
 خاصة. قوموا باستئجار المعدات و أتقنوا أي مسار! هل
 ترى أن المزالج الجبلي أو السنوبورد أو فريستايل صعبة

للغاية؟ قوموا بركوب الزالجة أو أحذية التزلج!

 رحالت باليخت. هل ترغبون في الغوص في عالم
 سحري من المغامرات و في أن تشعروا و كأنكم

القبطان؟ ركوب اليخوت إذا هي رياضتكم!
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 التنس. مالعب رائعة و بطوالت مثيرة – كل 
هذا موجود في بيالروسيا!

 رياضة ركوب الخيل. هل انتم مهتمين برياضة 
المسابقات بزيارة  قوموا  األحصنة؟  أو  الخيل   ركوب 
في مركز  أكبر  العقبات.  اجتياز  و  الترياتلون  و   المذهلة 
 الدولة موجود في قرية راتومكا التي تبعد 5 كيلومتر عن

طريق مينسك الدائري.

 الجوالت الصيفية و الشتوية و ركوب قوارب 
 الكاياك. من أكثر العروض السياحية شهرة هي مسارات
عبر الهوائية  الدراجات  ركوب  مسارات  و   الجوالت 
و البيالروسية  الطبيعية  المحميات  في  البيئية    الدروب 

المسطحات المائية الخالبة في البالد.

 ممتع للغاية! تم بناء أول ساحات مفتوحة للتنس
في بيالروسيا في عشرينات القرن 20.
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 على فكرة! يمكنكم استئجار جميع المعدات
الضرورية في أي مجمع سياحي.

العواطف و  الرائعة  الترفيهات  و   الطرق 
بانتظار كلها   – الممتعة  الذكريات  و   الحية 

ضيوفنا من الخارج!

 على فكرة! يمكنكم استئجار جميع المعدات الضرورية في
أي مجمع سياحي.

ضيوفنا  على  تعر  تقيموا؟  أن  يمكنكم   أين 
 األكارم فنادق من مختلف الدرجات و األسعار في مينسك
ضمن تجدوا  أن  يمكنكم  البيالروسية.  المدن  باقي   و 
 عروضنا مجمعات كبيرة و فنادق صغيرة )ميني( و الشقق
و فنادق عصرية  و   الرخيصة  النزل  و  الفاخرة   الفندقية 

غرف مصممة بالطراز القديم.

فندق   350 من  أكثر  الفنادق  شبكة   تتضمن 
توجد الضيوف.  إلقامة  األخرى  المجمعات  من   120  و 
و الخالبة  المناطق  في  الموجودة  القروية  البيوات   كذلك 
 الممصممة باللون البيالروسي الشعبي أو بالطريقة البيئية

المعاصرة.
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