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مع تاريخ ميتد إىل 2000 عام، كاتدرائيتها القوطية وكنائسها الرومانية، موقعها املركزي عىل نهر الراين، 
مشهد ثقايف متعدد الوجوه وزاخر باملتاحف، ومجموعة متنوعة من األحداث، ال تتمتع كولون فقط 

بسمعة دولية كواحدة من الوجهات السياحية األكرث شعبية يف أملانيا، بل أيضاً باعتبارها واحد من املراكز 
الرائدة يف مجال الخدمات الطبية يف أوروبا الغربية.

لدى كولون مجموعة واسعة من املرافق والخربات الطبية: ابتداًء من بنيتها التحتية الخاصة باألبحاث، 
التعليم التقني والتدريب، وخدماتها الصحية املتفوقة وصوالً إىل محفظتها من املنتجات والخدمات 
الطبية املتخصصة التي تركز عىل الوقاية والتشخيص وإعادة التأهيل. ومتتلك كولون موارد هائلة يف 

 )Bonn-Rhein-Sieg( جميع املجاالت املتعلقة بخدمات الرعاية الصحية. وقد طورت جامعة بون-راين-زيغ
وهيئة الفحص األملاين )TÜV( يف راينالند معيار جديد إلدارة جودة الخدمات وشهادة بشأن السياحة 
الطبية. وتضمن هذه الشهادة عالجاً عىل مستوى عال من االحرتاف والجودة للمرىض القادمني من 

مختلف أنحاء العامل.

 ،)PAN Prevention Center GmbH( وكأول عيادة يف أملانيا، حصل املكتب الدويل لرشيكنا مركز الوقاية
الذي يقع يف وسط كولون، عىل هذه الشهادة – وهو ما ميثل دليالً كبرياً عىل أن مدينتنا بالفعل متقدمة 
خطوة إىل األمام من حيث الجودة املقدمة للمرىض القادمني من الخارج. ويف مجال الربط بني املستوى 

الطبي فائق التقنية ومناطق الجذب السياحي، والبنية التحتية والخدمات املقدمة للمرىض والضيوف 
األجانب عىل حد سواء، تعد كولون موقعاً مثالياً لتلقي العالج الطبي والعناية واالستشفاء.

تحرص هيئة سياحة كولون ورشكاؤها املذكورون يف هذا الكتيب عىل تلبية رغبات واحتياجات املرىض 
القادمني من شتى أنحاء العامل. أدعوكم إىل قضاء بعض الوقت يف تصفح هذا الكتيب والتعرف بأنفسكم 

عىل مجموعة واسعة من الخيارات السياحية التي توفرها املدينة، وكذلك الخربة الطبية الوافرة التي 
ميكن أن تقدمها كولون لكم ولزبائنكم وملرضاكم!

أتطلع إىل استقبالكم قريباً!

الكفاءة الصحية يف قلب أوروبا
مركــز متخصــص يف جراحــة العظام

عيــادة أورثوبارك 

عيــادة أورثوبــارك )ORTHOPARC Clinic( يف كولــون هــي عيــادة خاصــة لتقويــم العظام، 

تركــز عالجاتهــا عــى اســتبدال الــورك والركبــة، جراحــة الكاحــل، اإلصابــات الرياضيــة، وجراحــة 

ــود الفقري. الركبة/الكتف/العم

ــادة  ــون عي ــك لك ــة، وذل ــم برسع ــم إخراجه ــاً، ويت ــؤمل عملي ــري م ــالج غ ــا لع ــع مرضان يخض
أورثوبــارك متثــل مركــزاً مرجعيــاً دوليــاً لربنامــج الشــفاء الرسيــع. وقــد قامــت الهيئــة األملانيــة 
للفحــص التقنــي )TÜV( مبنــح العيــادة شــهادة يف مجــال عــالج األمــراض الحــادة، كــا 
ــودة.  ــم الج ــر )Rhine-Ahr( خت ــة الراين-أه ــبكة )MRE Network( ملنطق ــا ش ــدرت لن أص
ــة املتطــورة جــداً  ــن ميتلكــون عقــوداً مــن الخــربة واملعــدات الطبي ــاء الذي ومــن خــالل األطب
يتــم ضــان رعايــة طبيــة مــن الدرجــة األوىل، فعيــادة أورثوبــارك هــي يف الواقــع واحــدة مــن 

ــا. ــادات يف أملاني ــى العي أحــدث وأرق

األستاذ الدكتور يواخيم شميدت:
»يقــوم فريــق عيادتنــا بأكملــه باالهتــام باملــرىض بشــكل مكثــف، وبأســلوب شــخيص دومــاً. 
إن عالقاتنــا، التــي تتميــز بالــدفء والــود، تجعــل املــرىض ينســون حتــى أنهــم يف مستشــفى. 
ــال  ــة يف مج ــري عالي ــض، ومعاي ــة املري ــىل عافي ــو الحــرص ع ــاً يشء مشــرتك وه ــا جميع ولدين

ــة واالهتــام الشــخيص.« ــة الصحي الرعاي

خدمات أورثوبارك للمرىض الدوليني:
مــن أجــل الحصــول عــىل توصيــات أو رأي ثــاٍن، الرجــاء االتصــال بــإدارة املــرىض الدوليــني لدينــا 
ــرك  ــاً بتقاري ــة، إن وجــدت، مرفق ــا حــول مشــاكلك الطبي ــي قصــري إلين ــف طب وإرســال توصي
ــا ســعداء  ــر الســيني. ســوف يكــون متخصصون ــي أو التصوي ــني املغناطي ــة وصــور الرن الطبي
ــن  ــك واستشــارتك وعالجــك م ــم زيارت ــردي بتنظي ــوم بشــكل ف ــك. وســوف نق ــم وثائق بتقيي

ــارة. ــات تأشــرية الزي ــك املســاعدة يف متطلب ــة مبــا يف ذل ــة وحتــى النهاي البداي

مجاالت التخصص:
°  استبدال الورك والركبة 
°  جراحة الكاحل والقدم 

°  اإلصابات الرياضية
°  جراحة الركبة/الكتف

°  جراحة العمود الفقري
°  تشخيص العظام

°   العالج املحافظـ، تشخيص
     ومعالجة هشاشة العظام

°  جراحة الحوادث
°   العالج الطبيعي

ORTHOPARC Klinik GmbH
Aachener Straße 1021B
50858 Köln
(+49) 221 484 905 0

service@orthoparc.de
www.orthoparc.de

األستاذ الدكتور 
يواخيم شميدت

املدير الطبي

رئيس أطباء جراحة املفاصل 

االصطناعية

يوسف زومر
املدير التنفيذي

هيئة سياحة كولون

Josef Sommer
Managing Director
Cologne Tourist Board

Cologne

العنوان:

الهاتف: 
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تأسست كولون بواسطة الرومان قبل 2000 سنة تحت اسم كولونيا. ويف كل عام يتوافد إىل املدينة

ماليني من الزوار لزيارة العديد من املتاحف الشهرية واألحداث الكربى الفريدة. فأسلوب حياة

املدينة املبهج واملريح يجذب الزوار من جميع أنحاء العامل عى مدار العام بأكمله.

حارضة
 كولون
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 تعد الكاتدرائية ذات الطراز القوطي بأبراجها املميزة أشهر معامل كولون. وتعترب هذه 

الكاتدرائية، التي يعود تاريخها إىل 750 سنة واملدرجة ضمن قامئة مواقع اليونسكو للرتاث العاملي منذ عام 1996، أبرز 

املعامل السياحية يف أملانيا وواحدة من أكرث املباين سحراً عىل مستوى العامل، حيث تجذب أكرث من 6 ماليني زائر سنوياً. 

وتحتوي هذه الكاتدرائية الرائعة عىل رضيح امللوك الثالثة الذهبي والعديد من الكنوز النفيسة األخرى، التي يوجد 

بعضها داخل الكاتدرائية نفسها، وبعضها اآلخر داخل خزانة النفائس الواقعة أسفل مبنى الكاتدرائية. كا تعترب املدينة 

أيضاً موطناً ملجموعة مهمة أخرى تتألف من اثنتي عرشة كنيسة رومانية، تُعد كل منها عىل حدة جوهرة من جواهر 

فن الهندسة املعارية الخاص بكنائس القرون الوسطى.

الاكتدرائية 

إىل الجنوب مبارشة من الكاتدرائية تقع البلدة 

القدمية الفاتنة التي تزخر بالعديد من الحانات ومصانع الجعة، وكذلك حديقة الراين مع مرايس املراكب الجميلة، ومقر 

البلدية التاريخي، والحام اليهودي »ميكفا« وقاعة االحتفاالت التاريخية »غورتسنيش«. وباإلضافة إىل فنونها املعارية 

التاريخية، تتمتع كولون أيضاً بوجه عرصي: »رايناوهافن« الذي ميثل حياً جديداً بُني عىل ضفاف نهر الراين بالقرب من 

البلدة القدمية، يزخر باملباين الشاهقة التي تحبس األنفاس ومجموعة واسعة من املطاعم واألنشطة الثقافية. ويعترب 

الحي البلجييك وحي »إيرينفيلد« مراكز نابضة باإلبداع وموطناً لثقافة فن الشوارع يف كولون، كا ينترش فيها العديد 

من البوتيكات الصغرية واملعارض وكذلك العديد من املقاهي الدافئة واملطاعم والبارات.

التقاليد تلتيق مع احلداثة 

باعتبارها أحد محاور النقل الرئيسية يف أوروبا الغربية وبفضل موقعها املركزي 

،)ICE( عىل نهر الراين، فإن كولون تقع بحق يف قلب أوروبا. وتعمل القطارات الرسيعة مثل: آي يس إي

تاليس )Thalys( عىل ربط كولون مبدينة بروكسل يف أقل من ساعتني، ومبدينتي باريس وأمسرتدام يف ثالث ساعات 

فقط. أما لندن فهي ال تبعد سوى أربع ساعات بواسطة القطار. كا تقدم »لوفتهانزا«، »يورو وينغز«، وغريها من 

رشكات الطريان رحالت جوية مبارشة إىل كولون من مدن ومراكز وطنية ودولية مختلفة. ويربط القطار الرسيع آي يس 

إي )ICE( وسط مدينة كولون مبطار فرانكفورت الدويل يف غضون 55 دقيقة وكذلك أيضاً مبطار دوسلدورف الدويل

)35 دقيقة(. وتعمل كافة خطوط الطريان الدولية الرئيسية عىل خدمة كال املطارين.

عند الوصول إىل حارضة الراين، سيجد الضيوف حوايل 300 فندق من مختلف 

الفئات، ابتداًء من الفنادق العائلية املعتدلة األسعار وحتى الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم، والتي توفر سويًة 

ما يقرب من 31 ألف رسير. وتعترب كولون موطناً لعدد من سالسل الفنادق العاملية الكربى، من ضمنها: »ماريوت«، 

»هيلتون«، »راديسون بلو« و»آكور«، وكذلك سلسلة فنادق »ماريتيم« الوطنية. وعىل رأس املجموعة يربز فندقان 

من فنادق كولون ذات الدرجة الرفيعة الحرصية: فندق »اكسلسيور ارنست« وفندق »حياة ريجني«. كا افتتح 

»شتايغنبريغر« مؤخراً فندقاً فاخراً يف وسط املدينة. وتتوفر للضيوف الراغبني يف إقامة أطول خيارات من أماكن املبيت 

املناسبة للفرتات الطويلة، مثل الشقق الفندقية »أبارتهوتيل أداجيو« أو »دوم ريزيدنتس«، يف قلب املدينة متاماً.

كيفية الوصول 

مرافق اإلقامة 

كولون الحرضية 

تشتهر بتصميمها 

املعامري، 

املوسيقى، 

الفن، األزياء، 

املهرجانات، 

مأكوالت الشوارع

والكثري غري 

ذلك...

يف موقع قريب متاماً من الكاتدرائية يوجد العديد من متاحف املدينة، التي متثل جميعها 

مؤسسات معروفة مثل متحف لودفيغ للفن الذي يضم أضخم مجموعة من فن البوب خارج الواليات املتحدة 

األمريكية، املتحف ذو العارة الرائعة »كولومبا« الذي يقع يف منطقة جديدة ويف نفس الوقت هامة تاريخياً وكذلك 

متحف »فالراف ريتشارتس« الذي يضم لوحات من العصور الوسطى وحتى العرص الحديث مع مجموعة الفن 

االنطباعي ملؤسسة »كوربود« )Fondation Corboud(. ويعرض متحف الفنون التطبيقية تصاميم ذات عالقة وثيقة 

بأعال الفنون الجميلة. ويف متحف »شنوتغن« يتم عرض مجموعة مهمة من الفن املقدس العائد للعصور الوسطى، 

بينا يعرض متحف »راوتنشرتاوخ- يوست« مجموعة عرقية رائعة. وعىل بعد بضعة خطوات فقط، متثل شبه الجزيرة 

الواقعة يف حي »رايناوهافن« موطناً ملتحف الشوكوالته، الذي يعترب األجمل من نوعه يف كولون. ومن بني الكثري من 

األمور الجذابة يف املتحف، هناك نافورة شوكوالته فريدة تتيح للزوار فرصة التمتع بهذا املذاق الحلو. وإىل الجوار منه، 

يقع متحف الرياضة واأللعاب األوملبية األملاين، الذي ميثل مؤسسة للتدريب العميل مع العديد من العروض التفاعلية. 

وميكن لألطفال استكشاف التكنولوجيا والطبيعة يف متحف العلوم »أوديسيوم«.

املتاحف 

من األعىل إىل األسفل:

     داخل الكاتدرائية

     الحي الجديد »رايناوهافن« عىل ضفة النهر 

     متحف »فالراف ريتشارتس«

     ومؤسسة »كوربود«

1
2
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عندما يتعلق األمر بالطعام، فسيجد زوار كولون نطاقاً 

عريضاً من مرسات الطعام، بدءاً من مصانع الجعة األملانية األصلية يف البلدة القدمية، التي تقدم الجعة املحلية »كولش« 

وكذلك املأكوالت املحلية، ووصوالً إىل املطاعم التي تقدم مجموعة مختلفة من األطباق العاملية، ومنها مطاعم الطعام 

الحالل. وميكن أيضاً إيجاد املطابخ الراقية يف املنطقة، ومنها »فيندوم« يف فندق »غراند هوتيل برنسبريغ« )حاصل 

عىل 3 نجوم ميشالن( ومطعم »تاكو« يف فندق »اكسلسيور ارنست« )حاصل عىل نجمة ميشالن واحدة(. وال ننىس 

املأكوالت الفرنسية يف مطعم »لو موسينري« ومطعم »مايبيك« الحاصلني عىل نجمتني، مطعم »ألفريدو«، مطعم »ال 

سوسيته«، مطعم »ميرتيه« مطعم  »أوكس أند كليه« و»هيميل أون آيد« يف فندق »فارستورم« الحاصل كل منها عىل 

نجمة ميشالن واحدة. أما اإلضافة الجديدة إىل قامئة املطاعم هذه، فهي تتمثل يف مطعم »فاين أم راين«، الذي حصل 

عىل نجمته يف عام 2017. وتتصف الحياة الليلية يف كولون بأنها أسطورية وتتمتع بشعبية عظيمة. فهناك عدد ال يحىص 

من الحانات والبارات والنوادي التي تدعو أهل كولون وزوارها إىل قضاء ليلة يف البلدة القدمية والتمتع بالحياة الليلية 

الرائعة يف املدينة. كا يوجد عدد من الكازينوهات الراقية التي يسهل الوصول إليها من املدينة، كتلك املوجودة مثالً يف 

مدينتي »آخن« أو »باد نوينار«.

املطامع واحلياة الليلية 

 تجذب أماكن ومراكز التسوق يف كولون الزوار للتنزه وتبضع كل ما يحبونه. وميكن الوصول 

إىل جميع مناطق التسوق املتواجدة يف وسط املدينة بسهولة سرياً عىل األقدام. وميثل شارع »هوهه شرتاسه« وشارع 

»شيلدر غاسه« اثنني من أكرث شوارع التجزئة ازدحاماً يف أوروبا. وعند تقاطع الشارعني يوجد أكرب متجر متعدد األقسام 

يف كولون »غالرييا كاوفهوف«، والذي يقدم للزبائن القادمني من الخارج خدمة خاصة السرتداد رضيبة القيمة املضافة 

وإمكانية شحن مشرتياتهم إىل وطنهم. وعىل بعد أقل من عرشة دقائق، يتواجد شارع »ميتلر شرتاسه«، الذي قد يكون 

أفخر شوارع املدينة عىل اإلطالق، حيث يعرض أرقى ماركات األزياء واملجوهرات واملنسوجات املنزلية. وتستمر تجربة 

التسوق يف الشوراع املحيطة مثل »بفايل شرتاسه« و»إيرين شرتاسه« و»برايته شرتاسه«. وميكن ملواطني الدول غري 

األوروبية اسرتداد رضيبة املبيعات التي تعادل %19 عند مغادرتهم أملانيا. وبعبارة أخرى، تقدم متعة التسوق يف كولون 

قيمة حقيقية للال عند املقارنة الدولية.

التسوق 

تعترب كولون موطناً للعالمات التجارية العاملية. فقد تم هنا اخرتاع 

ماء الكولونيا الشهري عاملياً 4711، والذي ميكن العثور عليه اليوم يف متجر ومتحف رائعني. ويقع مصنع »فارينا« 

املعروف بأنه أقدم مصنع يف العامل ينتج ماء كولونيا، والذي أنشأ يف عام 1709، بالقرب من مقر بلدية كولون التاريخي. 

وتفتح كال الرشكتني أبوابها أمام الجمهور لتصحبهم يف رحلة رائعة عرب عامل العطور وتاريخها. كا تحافظ »رميوفا«، 

التي قد تعد أشهر مصانع حقائب السفر الفاخرة يف العامل، عىل بصمتها يف كولون، إذ أنها متتلك متجراً رائداً باإلضافة 

إىل متحف للحقائب بجانب الكاتدرائية. وتستوطن يف كولون أيضاً رشكات عاملية مثل »فورد أوروبا«، »تويوتا أوروبا« 

»داف تراكس«، »ماداوس فارما«، ومجموعة »ريفه«.

العالمات التجارية  

ليس وحده 

التنوع الثقايف 

هو الذي يجذب 

الزوار من جميع 

أنحاء العامل إىل 

مدينة كولون، 

بل أيضاً شهرتها 

كجنة للتسوق.

 تفتخر كولون حقاً مبشهدها الثقايف. فاألحدث املوسيقية البارزة يتم تقدميها طوال العام داخل مبان 

معارية رائعة كمبنى الحفالت املوسيقية »كولرن فيلهارموين« ودار أوبرا كولون »كولون أوبرا« ومرسح »ميوزيكال 

دوم«. وتجذب األحداث الكالسيكية مثل »ليلة املتاحف« وعروض األلعاب النارية الضخمة »كولون اليتس« التي تُقام 

يف شهر يوليو، مئات آالف الزوار املتحمسني. ويعد املدرج الهائل »النكيس آرينا«، الذي يضم 18 ألف مقعد، أضخم 

مدرج داخيل يف أملانيا عىل اإلطالق. وميثل هذا املبنى األنيق، الذي تم افتتاحه عام 1998، مرسحاً دولياً لحفالت من 

الوزن الثقيل ويستضيف أشهر النجوم من أمثال بيونسيه، ليونيل ريتيش، رود ستيوارت، فيل كولينز والكثري غريهم. أما 

ملعب كرة القدم يف كولون فقد كان واحداً من املالعب التي استضافت مباريات كأس العامل لكرة القدم التي أقيمت 

يف أملانيا عام 2006 وهو موطن نادي كولون لكرة القدم »1. إف يس كولون«. كا يتم استخدامه أيضاً إلقامة الحفالت 

لنجوم مثل »رويب وليامز« وفرقة الروك »إيه يس/دي يس«.

أماكن 

من األعىل إىل األسفل:

    حفلة مبارشة خالل مهرجان البوب

 )c/o pop Festival(    

    قضاء أوقات ممتعة يف متحف

    »راوتنشرتاوخ- يوست«

1

2

عرض للطبخ يف معرض األغذية أنوغا

تعترب حارضة الراين صديقة لألطفال والعائالت إىل أبعد الحدود. 

فحديقة الحيوان يف كولون تشتهر عاملياً مبتنزه الفيلة وملعب األطفال الرائع. ولدى املدينة العديد من املتنزهات 

والحدائق، مثل الحدائق النباتية الشهرية »فلورا«، الحزام األخرض ومتنزه الراين الشاسع مع النافورة الشهرية »تانتس 

برونن«، والتي متثل منطقة مثالية للتنزه. أما تلفريك كولون الفريد من نوعه والذي يعرب فوق نهر الراين، فهو يربط بني 

حديقة الحيوانات ومتنزه الراين. وميثل التلفريك بحد ذاته نقطة جذب سياحية منذ عام 1957. أما الزوار الباحثون عن 

املزيد من اإلثارة، فيمكنهم التوجه إىل حديقة املالهي »فانتازيا الند« يف مدينة »برول« املجاورة، فهي تعترب واحدة من 

أكرث الحدائق الرتفيهية إثارًة يف أملانيا مع مرافق تجذب العائلة بأكملها. ويف نفس الوقت، فإن مركز »مايكل شوماخر 

كارت أند إيفنت سنرت« يف مدينة »كريبن« القريبة، يقدم األلعاب الرياضية والرسعة واإلثارة. ففي هذه املدينة بدأت 

مسرية السباق لألخوين األسطورة شوماخر. وبالنسبة للزوار الذين يفضلون مشاهدة الرياضات، فإن مضار سباق الخيل 

»فايدنبيش« يضمن لهم يوماً رائعاً يف الهواء الطلق.

األطفال والعائالت  
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3

4
يف الفرتة التي تسبق عيد امليالد، تقدم كولون لزوارها ما مجموعه مثانية 

أسواق رومانسية ألعياد امليالد يف وسط املدينة، حيث يتميز كل منها بجو وبرنامج خاصني. فهناك سوق عيد امليالد 

املجاور للكاتدرائية متاماً، الذي يعترب األجمل من نوعه يف أوروبا وفقاً للصحافة املهتمة بهذا املجال. ويشتمل السوق 

عىل 150 كشكاً صغرياً مزينة بطريقة جميلة تعرض فنوناً موسمية وأشغاالً يدوية، إىل جانب منتجات إقليمية ومحلية. 

كا تجذب أسواق عيد امليالد األخرى املتسوقني إىل التجول والتفرج، وكذلك االستمتاع بأكل اللوز املحمص واحتساء 

النبيذ الساخن وأطايب املأكوالت األخرى يف سوق »موطن األقزام« 

يف البلدة القدمية، سوق »إنجيلز ماركت« يف منطقة »نومياركت« ،»قرية سانت نيكوالس« يف ميدان »رودولف بالتس«، 

سوق عطالت »أسلوب الحياة الحرضي« يف حديقة »شتادت غارتن« يف الحي البلجييك العرصي، وسوق عيد امليالد يف 

امليناء عند متحف الشوكوالته.

إن األحداث املوسمية املختلفة التي تجري يف نفس الوقت مثل الحفالت املوسيقية واملعارض ورحالت السفن الشتوية 

يف نهر الراين تحول الفرتة عيد امليالد إىل تجربة فريدة من نوعها.

مومس العطالت 

كولون هي مدينة للمعارض التجارية 

الدوليــة. فمركــز املعــارض يف كولــون )Koelnmesse( يســتضيف أكرث من 80 معرضاً تجاريــاً دولياً كل عام، 

،)Anuga( يحرضها أكرث من 49 ألف عارض و2,7 مليون زائر من حوايل 220 بلداً. وتشــمل أهم املعارض: أنوغا

 ،)imm( معرض األثاث الدويل ،)gamescom( غيمزكوم ،)FIBO( معرض ،)ART COLOGNE( آرت كولون

معرض )ISM(، أورغاتيك )Orgatec(، دمكسيكو )dmexco( وفوتوكينا )photokina(. كا تستضيف كولون مجموعة 

متنوعة من األحداث السنوية الكربى، من بينها الكرنفال، مهرجان »موسيقى البوب«، مهرجان »سمر جام«، مهرجان 

»الجسور الثانية - موسيقى لكولون«، »أضواء كولون«، أسواق عيد امليالد التقليدية وغريها الكثري. كا كانت املدينة 

أيضاً املكان املناسب ليتواجد فيه املرء خالل إقامة أحداث بارزة مثل كأس العامل لكرة القدم عام 2006، بطولة العامل 

لكرة اليد وبطولة العامل لهويك الجليد عام 2017 التي استضافها كل من كولون وباريس.

املعارض التجارية واألحداث 

الكرنفال تعد احتفاالت الكرنفال من األحداث الهامة األخرى التي تجذب الزوار من جميع أنحاء 

العامل، وتُعرف محلياً باسم »الفصل الخامس«، حيث تتجىل أبرز مظاهرها االحتفالية يف كرنفال الشوارع »شرتاسن 

كرنفال«. فكل عام، يصطف أكرث من مليون شخص عىل جانبي شوارع كولون الرئيسية ملشاهدة موكب اثنني املرافع 

الضخم الذي يقوده الثالوث الشهري: األمري والفالح والعذراء، فتتحول املدينة إىل احتفال واحد ضخم يضم سكان مدينة 

كولون الودودين الذي يرحبون بالضيوف من جميع أنحاء العامل، ملشاركتهم االحتفال والرقص والضحك. وبعدما متتلئ 

مصانع الجعة والحانات واملطاعم عن آخرها، ينتقل االحتفال إىل الشوارع وامليادين العامة، فيستمر اللهو وأجواء 

املرح حتى الساعات األوىل من الصباح. يعترب كرنفال كولون أضخم احتفال يف أوروبا وثاين أضخم احتفال يف العامل بعد 

احتفاالت »ريو دي جانريو«.

الكرنفال  

تزخر كولون مبرافق االستجام حيث ميكن للزوار االسرتخاء والراحة. 

 )Claudius Therme( »فاملدينة هي موطن لواحد من أجمل منتجعات الينابيع الحرارية يف أوروبا »كالديوس تريمه

الذي يقدم مجموعة واسعة من مرافق الساونا والصحة. كا يوفر النادي الريايض واملنتجع الصحي الفاخر يف كولون 

»نيبتونباد« )Neptunbad( حامات ساونا، عالجات تجميل وعالجات تدليك يف مكان تاريخي. ويف مدينة »بريغيش-

غالدباخ« القريبة يعترب »ميديتريانا« )Mediterana( منتجعاً وحاماً حرارياً يحمل طابع البحر األبيض املتوسط مع 

خيارات متنوعة لالسرتخاء واالستشفاء. وأخرياً، ميكن للزوار االستفادة من املنتجعات الصحية املتنوعة وذات الجودة 

العالية يف فنادق املدينة، مثل النادي الصحي يف فندق سافوي )Savoy Health Club( أو منتجع فندق موريشيوس 

.)Mauritius Hotel & Therme(

حصة واستجامم  

كام تذكر 

تقارير السفر 

عادة »كولون 

ال ميكن وصفها. 

كولون هي 

إحساس داخيل.«

 ونحن نشعر 

بذلك متاماً.

من األعىل إىل األسفل:

    قطع من األثاث والتصاميم يف معرض كولون

)imm( لألثاث    

    راقصة »فونكناريشن« تستعد لتقديم

    عرضها التايل

    مالك يف سوق عيد امليالد يف »نومياركت«

    املفعم باألجواء املميزة

1

2

3



13 12

Cologne Tourist Board
Kardinal-Höffner-Platz 1
50667 Köln
(+49) 221 346 43 220

gregor.gosciniak@
koelntourismus.de
www.koelntourismus.de

إيجاد العالج الطبي املناسب 
للمرىض من الخليج العريب

دعم وخدمة مجانية
إن كولــون، التــي تقــع فــي قلــب أوروبــا، ال تعتبــر فقــط أقــدم مدينــة فــي ألمانيــا، بــل أيضــاً مركــز 
الكفــاءة الطبيــة فــي غــرب ألمانيــا. ويُقــّدر المرضــى العــرب منــذ ســنوات عديــدة التكامــل الوثيــق 
ــرب  ــى الع ــة. فالمرض ــوث والوقاي ــا والبح ــل والتكنولوجي ــادة التأهي ــالج وإع ــخيص والع ــن التش بي
الذيــن ال يرغبــون بالعمــل مــع شــركة إلدارة خدمــات المرضــى ســيجدون بديــالً فريــداً فــي كولــون 
ــي  ــون )Cologne Tourist Board(، الت ــياحة كول ــة س ــن هيئ ــي م ــم الطب ــة للدع ــة مجاني - خدم

ــون. ــي كول ــة ف ــة المحلي ــمية للحكوم ــياحة الرس ــة الس ــر هيئ تعتب

ــر  ــه هــو إرســال تقري ــة: فــكل مــا علــى المريــض المحتمــل أن يفعل وهــذا يتــم بشــكل بســيط للغاي
طبــي حديــث باللغــة اإلنكليزيــة، لتقــوم هيئــة ســياحة كولــون بإحالتــه إلــى شــبكة »كولــون الصحيــة« 
الخاصــة بهــا التــي تتألــف مــن أطبــاء ومستشــفيات متخصصــة، والذيــن ســيعملون علــى التحقــق مــن 
كل حالــة علــى حــدة. ومــن أجــل الحصــول علــى أفضــل عــالج ممكــن، ســتقوم هيئــة ســياحة كولــون 
ــد  ــة. وعن ــع الخطــوات الالحق ــي اتصــال مباشــر لمناقشــة جمي ــة ف ــض والمنشــأة الطبي بوضــع المري
الموافقــة علــى العــرض الطبــي ســيتم إبــرام اتفــاق الخدمــة الطبيــة مباشــرة بيــن المريــض والطبيــب 
أو المستشــفى. ويدفــع المريــض فقــط للخدمــات الطبيــة المقدمــة وفقــاً للقانــون األلمانــي. فإيجــاد 
ــون  ــياحة كول ــة س ــن هيئ ــاً م ــة تمام ــة مجاني ــض هــو خدم ــب أو المستشــفى المناســب للمري الطبي

وشــركاء كولــون الصحييــن.

عــالوة علــى ذلــك، توفــر هيئــة ســياحة كولــون حجــوزات للفنــادق والشــقق المفروشــة، جــوالت 
ســياحية برفقــة مرشــدين، خدمــة المناولــة األرضيــة، نقــل، مســاعدة فــي التســوق، مــواد 

ــك. ــر ذل ــر غي ــة والكثي إعالمي

أفضــل عــالج طبــي دون الدفــع أكثــر مــن الــالزم - هيئــة ســياحة كولــون مســتعدة لتضمــن لــك 
التواصــل المناســب.

خدمات للمرىض الدوليني

تتطلــع كولــون - مركــز صحــة الغــرب - إلــى االهتمــام بكــم واســتقبالكم وعائالتكــم فــي 
حاضــرة الرايــن.

ــض  ــودة المري ــان ع ــة لضم ــن الرعاي ــة م ــتويات عالي ــة ومس ــورة مهني ــب مش ــا األجان ــدم لمرضان نق
إلــى حياتــه الطبيعيــة بســرعة بعــد الخــروج مــن المستشــفى والعــودة إلــى الوطــن. يتحــدث األطبــاء 

والــكادر الطبــي اللغــة اإلنكليزيــة وغيرهــا مــن اللغــات. 

يعمــل مركــز الصحــة فــي كولــون بشــكل وثيــق مــع شــركات إدارة خدمــات المرضــى ووكاالت الدعــم 
التــي تحــرص علــى توفيــر إقامــة مريحــة وممتعــة قــدر اإلمــكان للمرضــى األجانــب وأفــراد عائالتهــم 
ــع  ــى م ــث تتماش ــل بحي ــة للتعدي ــا قابل ــة بكونه ــم المقدم ــج الدع ــف برام ــم. وتتص ــن له المرافقي
ــادق، التنقــل، خدمــة  ــد الخدمــات المقدمــة، مــن حجــوزات الفن ــزوار الشــخصية. وتمت احتياجــات ال
»االســتقبال والترحيــب« مــع خدمــة النقــل مــن المطــار، والنقــل مــن الفنــدق إلــى زيــارة الطبيــب أو 
المستشــفى وصــوالً إلــى خدمــات الترجمــة، الرحــالت العائليــة االستكشــافية، وتنظيــم برامــج ترفيهيــة 

شــاملة لألشــخاص المرافقيــن للمريــض. 

ويوجــد فريــق مــن العامليــن األكفــاء الذيــن يتحدثــون لغــات مختلفــة ويتمتعــون بخبــرة دوليــة فــي 
ــات  ــي خدم ــع مقدم ــق م ــاون وثي ــاً تع ــاك أيض ــة. وهن ــازة بالمدين ــة ممت ــياحي ومعرف ــال الس المج
آخريــن )الفنــادق وخدمــات توريــد األطعمــة، خدمــات الســائق الخــاص، المترجميــن، نــوادي اللياقــة 

البدنيــة والمنتجعــات الصحيــة وغيرهــا… الــخ(.

ــن  ــام م ــن الخــارج االســتفادة أيضــاً بشــكل ت ــن م ــكان المرضــى القادمي ــه بإم ــول أن ــي عــن الق وغن
ــون )Cologne Tourist Board(، وهــي  ــة ســياحة كول ــوج هيئ ــي كاتال ــواردة ف ــات ال ــع الخدم جمي

ــون. ــة كول ــة الســياحة الرســمية لمدين هيئ

KölnTourismus GmbH
Kardinal-Höffner-Platz 1
50667 Köln
(+49) 221 346 43 0
info@koelntourismus.de
www.koelntourismus.de

الخدمات:
°  خدمة مجانية إليصال املريض بالطبيب

    أو  املستشفى املناسب
°  شبكة واسعة من األطباء واملستشفيات

    والعيادات املتخصصة
°  فحوصات

° عالجات طبية
°  متابعة بعد الرعاية

°  إعادة تأهيل
° فنادق

° نقل
°  جوالت سياحية برفقة مرشدين

إذا كان لديك أية استفسارات حول مجموعة 
الرعاية الطبية الواسعة املتاحة يف منطقة كولون 

الكربى، الرجاء االتصال بـ:

العنوان:

غريغور غوسينياك
رئيس التسويق

الهاتف: 

العنوان:

الهاتف: 
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sehkraft eye clinic
Wolfsstraße 16
50667 Köln
(+49) 221 860 16 22

mail@sehkraft.de
www.sehkraft.de

شغفنا، خربتنا ومهاراتنا من
أجل عيونك

Steigenberger Hotel Köln
Habsburgerring 9-13
50674 Köln
(+49) 221 228 0

cologne@steigenberger.com
www.steigenberger.com

املرافق:

° 305 غرفة وجناح
° تكييف هواء ميكن التحكم به بشكل فردي 

° آلة نسربيسو لصنع القهوة وغالية إلعداد
   الشاي يف جميع فئات الغرف

° مطعم »ساندس« )Sands( ومطعم وبار
    )Nullzwo( »نولتسفو«   

° خدمة غرف عىل مدار 24 ساعة

بيرت ب. ميكلسن
املدير العام

مجاالت التخصص:
°  الجراحة االنكسارية

)LASEK/PRK/PTK( عمليات بتقنيات  °
°  زرع عدسات فاخرة داخل العني

°  جراحة إعتام عدسة العني بالليزر
°  تبديل عدسة االنكسار

°  زرع »قرص كمرا«
°  عالج طول النظر الشيخوخي

°  عالج بالليزر )2RT( للتنكس البقعي املرتبط
)AMD( بتقدم السن    

°  عالج بالليزر العائم
)IPRL( عالج جفاف العني بالليزر  °

°  جراحة طفيفة التوغل للمياه الزرقاء 
    )الجلوكوما(

 مرحبًا بمك يف فندق
شتايغنبريغر كولون

 ،)Steigenberger Hotel Köln( »ــون ــل كول ــتايغنبيرغر هوتي ــاً »ش ــدد حديث ــا المج ــع فندقن يق
وهــو مــن المبانــي التراثيــة المحميــة، فــي وســط المدينــة، علــى بعــد دقائــق فقــط مــن العديــد 

مــن المواقــع التاريخيــة المهمــة.

لدينــا 305 غرفــة عصريــة، بعضهــا يتمتــع بإطــالالت علــى كولونيــا، توفــر أكثــر مــن مجــرد مــكان 
ــل،  ــب للعم ــة، مكت ــوات فضائي ــاز بقن ــواء، تلف ــف ه ــى تكيي ــرف عل ــع الغ ــة. تشــتمل جمي لإلقام
ثالجــة صغيــرة، خزنــة أمانــات وآلــة نسبريســو لصنــع القهــوة فضــالً عــن غاليــة إلعــداد الشــاي. 
تتــراوح مســاحة غرفنــا بيــن 23 متــر مربــع فــي فئــة األعمــال وحتــى 94 متــر مربــع فــي الجنــاح.

تمتــع ببوفيــه فطــور فــي الصبــاح وامنــح نفســك اســتراحة مــن خــالل احتســاء فنجــان مــن أحــد 
أصنــاف القهــوة لدينــا بينمــا تســتمع إلــى موســيقى الصالــة الهادئــة أو تنــاول مشــروب فــي بــار 
فندقنــا. يقــدم لــك مطعــم وبــار »نولتســفو« )Nullzwo( كل مــا تحتاجــه إلنعــاش الجســد والــروح. 
اســتمتع بيومــك مــن خــالل تــذوق أحــد أطبــاق الطعــام لدينــا وتلــذذ بشــراب مــن اختيــارك. أثنــاء 

الشــهور الدافئــة، ترحــب بــك شــرفتنا الصيفيــة لقضــاء بعــض الوقــت تحــت أشــعة الشــمس.

يوفــر فنــدق شــتايغنبيرغر كولــون المحيــط المناســب إلقامتــك. ففــي وســط المدينــة، علــى مســافة 
قريبــة مــن مناطــق التســوق، األطبــاء، الصيدليــات، العيــادات، ومعالــم الجــذب الســياحي المحليــة، 

ســوف تســتمتع بوجــود كل مــا تحتاجــه بالقــرب منــك.

يسعدنا أن نرحب بك في فندق شتايغنبيرغر كولون.

»زيه كرافت« )sehkraft( خبراء رواد عالمياً في جراحة العيون

ــم  ــى مســتوى العال ــرًة عل ــون تطــوراً وخب ــادات العي ــر عي ــه كرافــت« هــي واحــدة مــن أكث »زي
ــين األداء  ــة، تحس ــات الصق ــارات أو عدس ــدون نظ ــاة ب ــة لحي ــول الفردي ــدث الحل ــتهر بأح وتش
ــة وعــالج  ــك الوقاي ــزر وكذل ــن بمســاعدة اللي ــام عدســة العي البصــري، الجراحــة المتطــورة إلعت
المراحــل المبكــرة للتنكــس البقعــي المرتبــط بتقــدم الســن )AMD(. إن عيــادة »زيــه كرافــت«، 
ــزة  ــاوس« )Matthias Maus(، مجه ــاس م ــاً »ماتي ــهور دولي ــون المش ــراح العي ــا ج ــي يقوده الت
ــم  ــى مســتوى العال ــراء. وال يوجــد عل ــن الخب ــد م ــق فري ــا فري ــل لديه ــات ويعم بأحــدث التقني

ــة لهــا. ــادة أخــرى مماثل عي

يشــارك »ماتيــاس مــاوس« وفريقــه بشــكل مســتمر فــي تطويــر منصــات ليــزر جديــدة، عدســات 
فاخــرة داخــل العيــن )IOL( وأجهــزة تشــخيصية منــذ مطلــع التســعينات. ويضمــن هــذا الوضــع أن 
تكــون »زيــه كرافــت« فــي الطليعــة دومــاً ولديهــا وصــول مســتمر إلــى التكنولوجيــا األكثــر تقدمــاً 
ــن  ــام عدســة العي ــز الجراحــة االنكســارية وإعت ــن مراك ــا م ــن غيره ــة بي ــكار دائم ــزة ابت ومي

ــم. ــد العال ــى صعي عل

يتكــّون الفريــق ذو الخبــرة والمهــارة العاليــة مــن أكثــر مــن 50 موظفــاً فــي مجموعــة اســتثنائية؛ 
تشــتمل علــى أطبــاء عيــون، مهندســي بصريــات، خبــراء فــي علــم البصريــات، فاحصــي نظــر مهنييــن 
ومســاعدين طبييــن متخصصيــن. وفــي كل عــام، يقــوم فريــق »زيــه كرافــت« هــذا بتدريــب أكثــر 
ــن  ــن العالمي ــك ليــس فقــط أفضــل الجراحي ــن. ولذل ــون الدوليي ــاء العي مــن 100 طبيــب مــن أطب
فــي طــب العيــون هــم مــن يأتــون إلــى »زيــه كرافــت« مــن جميــع أنحــاء العالــم )مثــل الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، الصيــن، إيرلنــدا، اليابــان، أســتراليا( مــن أجــل تجربــة رعايــة طبيــة مــن الدرجة 
األولــى لعيونهــم، بــل يرســلون أيضــاً مرضاهــم ذوي الحــاالت الصعبــة إلــى كولــون للحصــول علــى 

عــالج خــاص مــن قبــل »ماتيــاس مــاوس«.

ــل  ــم مث ــال العال ــة وأبط ــة الذهبي ــن بالميدالي ــار األول للفائزي ــاً الخي ــت« أيض ــه كراف ــد »زي وتع
 )Jonas Reckermann( ريكرمــان«  و»يونــاس   )Fabian Hambüchen( هامبوشــن«  »فابيــان 
ــه«  ــبورت هيلف ــه ش ــة »دويتش ــة األلماني ــم الرياض ــة دع ــري لمؤسس ــريك الحص ــا الش ــا أنه كم
)Deutsche Sporthilfe( وكذلــك مركــز العيــون الرســمي لرابطــة العبــي الغولــف المحترفيــن 

)PGA( بألمانيــا.

العنوان:

الهاتف: 

الفائز بالميدالية الذهبية األولمبية »فابيان 
هامبوشن« و»ماتياس ماوس« في عيادة العيون 

»زيه كرافت« في كولون

العنوان:

الهاتف: 
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ــم، ال  ــدة فــي العال ــادق الرائ ــى مجموعــة الفن ــذي ينتمــي إل ــون ال ــد فــي كول ــدق الوحي ــاره الفن باعتب
يــزال فنــدق اكسلســيور ارنســت يجمــع بيــن التقاليــد واالبتــكار فــي مزيــج اســتثنائي منــذ عــام 1863. 
ويســحر هــذا الفنــدق الفخــم الــزوار القادميــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم بأناقتــه الخالــدة وموقعــه 

المميــز فــي قلــب المدينــة، مقابــل كاتدرائيــة كولــون.

وال يــزال فنــدق اكسلســيور ارنســت ذو الملكيــة الخاصــة معروفــاً جــداً بأناقتــه الرصينــة، حيــث تضفــي 
ــى كل غرفــة،  ــداً عل ــوان المتناغمــة طابعــاً خاصــاً وســحراً فري المــواد القيّمــة والتحــف النفيســة واألل
خالقــًة جــواً يغــري الزائــر بالمكــوث فتــرة أطــول. فهــذه الميــزة الخاصــة، التــي تترافــق مــع أحــدث 

تجهيــزات األثــاث وآخــر المعــدات التقنيــة، ال تتــرك رغبــة إال وتلبيهــا.
 

ســوف تختبــر فــي مطعــم الذواقــة »هانــزه شــتوبه« لحظــات رائعــة فــي فنــون الطهــي، حيــث يقــوم 
الفريــق المتلــزم الملتــف حــول رئيــس الطهــاة التنفيــذي »ماكســيميليان شبيشــت« بإعــداد مأكــوالت 
فرنســية ومتوســطية مبتكــرة تتمتــع بمســتوى راق تتجــاوز شــهرته حــدود المدينــة. أمــا مطعــم »تاكــو« 
ــيوية  ــرق آس ــوالت الش ــة للمأك ــي المدين ــوان األول ف ــل العن ــو يمث ــالن فه ــة ميش ــى نجم ــز عل الحائ
األصليــة. فكبيــر الطهــاة »ميركــو غــاول« ســوف يســتحضر لــك تجربــة ال تُنســى. ويقــدم الفنــدق فــي 
ــر هيرمــي«،  ــل »بيي ــرة العصــر المبتكــر مــن قب ــاول شــاي فت ــي تن ــل ف ــة، تتمث ــا شــراكة حصري ألماني
طاهــي الحلويــات الفرنســي الشــهير، حيــث يتــم تقديــم حلوياتــه مــن الماكــرون مــع مجموعــة مختــارة 

مــن أنــواع الشــاي الكالســيكية الحلــوة واللذيــذة.

ــدق  ــي فن ــبا ف ــق الس ــي مراف ــترخاء ف ــوى االس ــك س ــا علي ــاط، م ــيء بالنش ــح ومل ــوم ناج ــد ي وبع
اكسلســيور ارنســت. فمــن خــالل أحــدث معــدات اللياقــة البدنيــة، ســاونا، حمام بخــار وشــركاء مختارين 
متخصصيــن فــي مجــال الصحــة واللياقــة البدنيــة، ســتجد نفســك فــي عالــم مفعــم باالســترخاء التــام.

Excelsior Hotel Ernst AG
Domplatz / Trankgasse 1-5
50667 Köln
(+49) 221 270 1

info@excelsior-hotel-ernst.de
www.excelsiorhotelernst.com

الخدمات:

° 137 غرفة وجناح
°  مطعان 
°  بار بيانو

°  منطقة للياقة البدنية والساونا 
°   أجهزة لوحية »سويت بادس« 

     يف كافة الغرف
°   ميني بار مجاين

°  خدمة غرف عىل مدار 24 ساعة
°   تلميع أحذية مجاين

°  شاي فرتة العرص مبتكر من قل بيري هريمي

يان مايرز
مدير املبيعات

العنوان:

الهاتف: 

 

Center MediaPark Clinic Cologne 
Im Mediapark 3
50670 Köln
(+49) 221 97 97 101

info@hno-mediapark.de
www.hno-mediapark.de

ــف واألذن  ــب األن ــي ط ــص ف ــز المتخص ــبيك المرك ــور ش ــس والدكت ــور بروي ــتاذ الدكت ــرأس األس يت
والحنجــرة فــي مستشــفى ميديــا بــارك )MediaPark Clinic( فــي كولــون. ويجمــع كل مــن 
هذيــن األخصائييــن خبرتهمــا الواســعة المكتســبة مــن ســنوات عديــدة مــن العمــل المتفانــي فــي 
المستشــفيات الجامعيــة، مــع أجــواء العمــل الخاصــة بعيــادة الممارســة اإلســعافية، حيــث يقدمــان 
ــل  ــب التوغ ــي الغال ــتخدم ف ــي تس ــرة، الت ــف واألذن والحنج ــات األن ــن عملي ــة م ــة متكامل مجموع
ــق  ــح للمرضــى االســتفادة مــن فري ــة. وهــذا يتي ــات المجهري ــر والتقني الجراحــي الطفيــف، المناظي

ــي أجــواء مريحــة لمستشــفى خــاص ومشــهور. ــرة ف ــص ذو خب مخت

ــون  ــر مضم ــو أم ــبيك ه ــور ش ــس والدكت ــور بروي ــتاذ الدكت ــدي األس ــى أي ــخصي عل ــالج الش إن الع
ــة،  طــوال فتــرة وجــود المريــض فــي المستشــفى. فمــن المشــورة األوليــة ومــروراً بمتابعــة الرعاي
ســيحظى المرضــى دومــاً بنفــس الشــخص الــذي يعمــل علــى تلبيــة احتياجاتهــم، والــذي لديــه الوقــت 
والحــرص الــالزم علــى تقييــم الوضــع الفــردي لــكل مريــض. ويجمــع هــذا االهتمــام الشــخصي بيــن 

أســاليب تشــخيص ذات تقنيــة عاليــة وأحــدث جيــل مــن التقنيــات الجراحيــة.

ــى  ــن أعل ــتفادة م ــر االس ــخير، عب ــف والش ــداد األن ــل انس ــة، مث ــاالت الطبي ــع الح ــل م ــم التعام يت
مســتويات خبرتنــا المكتســبة مــن إجــراء أكثــر مــن 12 ألــف عمليــة. كمــا تعتبــر أمــراض طبلــة األذن 

والعظــام الســمعية مجــاالً آخــر يتــم عالجــه بخبــرة فــي مستشــفى ميديــا بــارك فــي كولــون.
ويتــم إجــراء العمليــات الجراحيــة المتعلقــة بعصــب الوجــه بســبب أورام الغــدة اللعابيــة وعمليــات 
الرقبــة باســتخدام أنظمــة مراقبــة األعصــاب، بحيــث يمكــن بهــذه الطريقــة منــع المضاعفــات التــي 
ــى حــد  ــى أدن ــر مــدة البقــاء فــي المستشــفى إل ــة المعقــدة وتقصي ــات الجراحي ــاء العملي تنشــأ أثن

ممكــن.
نحــن نتطلــع إلــى زيارتكــم إلــى مستشــفى ميديــا بــارك )MediaPark Clinic( فــي كولــون، الــذي 
يعــد واحــداً مــن أرفــع وأحــدث المستشــفيات فــي منطقــة شــمال الرايــن وســتفاليا، مــع مســتويات 

إقامــة تشــابه تلــك الموجــودة فــي الفنــادق.

مركز متخصص يف جراحة األذن واألنف والرقبة
مستشفى ميديا بارك

املرافق:
° جراحة األنف

° جراحة الجيوب األنفية 
° جراحة األذن

° جراحة الغدة اللعابية

العنوان:

الهاتف: 

الدكتور 
الكسندر شبيك

أخصايئ أنف وأذن 
وحنجرة

األستاذ الدكتور 
سيمون برويس

أخصايئ أنف وأذن 
وحنجرة، جراح تجميل

مركــز متخصــص يف جراحة األذن واألنف 
والحنجــرة والرأس والرقبة

مرحباً بكم يف فندق اكسلسيور ارنست

العنوان:

الهاتف: 
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O U R  B R A N D S
Take your pick of our selection of luxury 

and high-street brands including 
Armani, Dolce & Gabbana, Versace 

and many more. 

S A V E  A N  E X T R A  1 0 %
Take this page to our Guest Services 

and say “M-Cologne” to receive your 
exclusive Fashion Passport, giving you 

an extra 10% o�  outlet prices.
 

G E T T I N G  H E R E
We’re conveniently located just

60 minutes from Cologne
 Go online to plan your journey.

Philipp Plein

Versace

On the hunt for a sleek wardrobe refresh? 
From luxury designer handbags to classic tailored 
separates – � nd everything you’re looking for at 
Designer Outlet Roermond. Choose from our 
latest arrivals from sought-a� er brands, all for 
30-70% less. With 200 brands to choose from, 
we’re the perfect place for a style update. 

Indulge in all the brands you love
at 30-70% less

The Style
UPDATE

#FashionReimagined
designeroutletroermond.nl

Roberto
Cavalli 

Client - McAG Type Area -N/G Initials - GR 
Outlet - Roermond Bleed - 3mm Scale - 100

Ad Type - Press Date - 24–11–2017 Effective DPI - 300
Publication - TransSeasonalHealth File Name

- GL1297_0018_AW17_Roermond_Trans_Seasonal_Health_Cologne_210x297mm_AW
Size - 210x297mm 

جديد الموضة
تمتع بتخفيضات على جميع العالمات التجارية التي

تحبها بنسبة

هل ترغب في تحديث خزانة األناقة لديك؟

ستجد كل ما تبحث عنه في »ديزاينر أوتليت رورموند«

)Designer Outlet Roermond(، بدءاً من حقائب اليد

الفاخرة وحتى القطع الكالسيكية المصممة حسب

الطلب. اختر من بين أحدث األزياء القادمة إلينا من

العالمات التجارية المرغوبة، مع تخفيضات من             .

عالماتنا التجارية

قم باالختيار من بين تشكيلة العالمات التجارية الفاخرة 

والراقية لدينا بما في ذلك أرماني، دولتشي آند غابانا، 

فيرساتشي والكثير غيرها.

توفير 10% إضافية

 )Guest Services( خذ هذه الصفحة إلى خدمة الضيوف

وقل عبارة »م-كولون« )M-Cologne( للحصول على 

قسيمة األزياء الحصرية الخاصة بك، والتي تمنحك خصماً 

إضافياً على أسعار األوتليت بنسبة %10

كيفية الوصول

نحن في موقع مالئم ال يبعد عن كولون سوى 60 دقيقة.

استخدم شبكة اإلنترنت لتخطيط رحلتك.

فيرساتشي

فيليب بلين

روبرتو 
كافالي

Leonardo Royal Hotel Köln  
– Am Stadtwald
Dürenerstr. 287
50935 Köln
(+49) 221 4676 0

info.koelnstadtwald@leonardo- 
hotels.com 
www.leonardo-hotels.de

كن ملكياً - أسلوب فندقي جديد
فندق ليوناردو رويال كولن - آم شتادتفالد

مــن خــالل مــا تتمتــع بــه مــن طابــع مميــز للغايــة مــع ســمة محليــة خاصــة، تصميــم مبتكــر، 
رويــال«  »ليونــاردو  فنــادق  تشــكل  متناغمــة،  لونيــة  ومفاهيــم  أنيقــة  ديكــورات 
)Leonardo Royal( أســلوباً جديــداً فــي عالــم الفنــادق، يتميــز بالخدمــة الســريعة والفرديــة. 
كمــا تُدخــل البيئــة المريحــة لفنــادق »ليونــاردو رويــال« الضيــوف فــي األجــواء المناســبة منــذ 

اللحظــة األولــى تمامــاً.

يرحــب بــك فنــدق ليونــاردو رويــال كولــن آم شــتادتفالد فــي القلــب األخضــر لمدينــة كولــون، 
مباشــرة علــى مقربــة مــن بحيــرة جميلــة. وتوفــر غــرف الفنــدق الـــ 150 بمــا فيها جنــاح جونيور 
ــواء،  ــف اله ــل تكيي ــة، مث ــودة العالي ــا ذات الج ــن المزاي ــد م ــاء« العدي ــة للنس ــرف صديق و»غ
ــات،  ــة أمان ــطحة، خزن ــة مس ــاز بشاش ــرة، تلف ــة صغي ــاي، ثالج ــوة والش ــداد القه ــدات إلع مع

خدمــة إنترنــت عاليــة الســرعة وخدمــة واي فــاي مجانيــة.

دع إبداعــات الطهــي فــي مطعــم »فيتــروف« )Vitruv( تفاجئــك بأطباقهــا. فهــي تدلــل الضيــوف 
ــرفة  ــد ش ــم توج ــارج المطع ــي خ ــة. وف ــة واإلقليمي ــوالت العالمي ــن المأك ــر م ــج مبتك بمزي
»زيــه تيراســه« )Seeterrasse( المطلــة علــى البحيــرة والتــي تحتــوي علــى صالــة توفــر مقاعــد 
ــة  ــو يقــدم مأكــوالت خفيف ــو« )Leo( فه ــة »لي ــار وصال ــا ب ــي 200 شــخص. أم الســتيعاب حوال

ــذة وكوكتيــالت مدهشــة. لذي

ــر  ــارج عب ــي الخ ــري ف ــة الج ــة ممارس ــاق الرياض ــن لعش ــاً، يمك ــدق تمام ــن الفن ــرب م بالق
المســارات الممتــدة علــى طــول شــاطئ البحيــرة. وبــدالً مــن ذلــك، يمكــن القيــام بنزهــة جميلــة 

ــي. ــوم التال ــد نشــاطك للي ــرة وإعــادة تجدي فــي الحديقــة أو اســتئجار قــارب فــي البحي
وتعمــل شــبكة المواصــالت العامــة علــى ربطــك مباشــرة بمركــز البلــدة التاريخــي أو بالمطــار. 
وال تبعــد محطــة التــرام »دورينــر شتراســه/غورتل« )Dürener Straße/Gürtel( عــن الفنــدق 

ســوى مســافة قصيــرة ســيراً علــى األقــدام.

ونظــراً لمــا يمتلكــه الفنــدق مــن عالقــات تعــاون مــع مستشــفى كولــون الجامعــي، الــذي يقــع 
ــك  ــن ل ــا نضم ــرى، فإنن ــة أخ ــز طبي ــع مراك ــك م ــدق، وكذل ــن الفن ــط م ــق فق ــد دقائ ــى بع عل
ــن - آم شــتادتفالد«  ــال كول ــاردو روي ــا »ليون إقامــة مفعمــة باالســترخاء والتجــدد فــي فندقن

.)Leonardo Royal Hotel Köln – Am Stadtwald(

الخدمات:
°  رشفة كبرية مطلة عىل البحرية وحديقة 

    شتوية
°  قريب من املدينة وخطوط املواصالت

    املمتازة
°  يقع مبارشة عىل حافة الغابة الحرضية

    والبحري
°  10 دقائق سرياً عىل األقدام للوصول إىل

    املستشفى الجامعي
°  فرص تسوق عىل مسافة قصرية سرياً

    عىل األقدام يف شارع »دوريرن شرتاسه«
    النابض بالحياة  

ماركوس غوتشليش

املدير العام

العنوان:

الهاتف: 

.%70-30

%70-30



21 20

Kliniken der Stadt Köln gGmbH

Beate Figlewics
Ouidada Rabhi

Krankenhaus Merheim
Ostmerheimer Str. 200
51109 Köln
(+49) 221 890 713 084

international-office@
kliniken-koeln.de
www.kliniken-koeln.de

توفر مستشفيات »أمسرتدامر شرتاسه« و»هولفايده« 

و»مريهايم« عالجاً عايل الجودة ورعاية تركز عى املريض.

شتراســه«  »أمســتردامر  مستشــفيات  فــي  يــوم  كل  تطبيقهــا  يتــم  التــي  القيــم  تتمثــل 
)Amsterdamer Straße( »هولفايــده« )Holweide( و»ميرهايــم« )Merheim( فــي الجــودة العالية 
ــن  ــر ع ــض النظ ــان بغ ــة اإلنس ــرام لكرام ــة، احت ــات الطبي ــن الخدم ــعة م ــة واس ــالج، مجموع للع
ــون هــو:  ــي كول ــة ف ــدف الطمــوح للمستشــفيات البلدي ــه. فاله ــم أو دين ــه للعال جنســيته أو رؤيت

ــع. ــل للجمي ــالج األفض الع

ــر  ــة المدي ــرأس المؤسس ــخص. وي ــن 4500 ش ــر م ــة أكث ــون البلدي ــفيات كول ــدى مستش ــل ل يعم
ــي  ــض داخل ــف مري ــن 63 أل ــر م ــار أكث ــام، يخت ــي كل ع ــان لوفنفوســه-غيهرت«. ف ــذي »روم التنفي
و 130 ألــف مريــض خارجــي تلقــي العــالج هنــا. فهــذه المستشــفيات رائــدة فــي رعايــة المرضــى 

ــراء. ــات الخب ــز وتوصي ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــان، وتتلق ــر الجــودة واألم ــى معايي بأعل
ــر  ــن يعتب ــي حي ــاذ األرواح، ف ــاً إلنق ــك ضروري ــا كان ذل ــة حيثم ــي التقني ــتخدام الطــب عال ــم اس يت
الدعــم والمراقبــة وتخفيــف اآلالم محــور التركيــز فــي مجــاالت أخــرى. وتعمــل المستشــفيات علــى 
تصميــم خدماتهــا لتتناســب مــع احتياجــات المرضــى، مهمــا كانــت فريــدة مــن نوعهــا. فــكل إجــراء 

يركــز دومــاً علــى كل مريــض بمفــرده.

مستشفى أمسرتدامر شرتاسه لألطفال
 Amsterdamer Straße( يقــدم فريــق العمــل فــي مستشــفى أمســتردامر شتراســه لألطفــال
Children’s Hospital( رعايــة طبيــة عاليــة الجــودة منــذ أكثــر مــن 50 عامــاً. فمهمــا كانــت 
المشــكلة: االلتهابــات، مــرض الســكري، الصــرع، اضطرابــات األلــم المزمــن، التشــوهات، الســرطان، 
ــى  ــن المرض ــدءاً م ــر، ب ــكل عم ــة ول ــكل عل ــب ل ــص المناس ــا المتخص ــد هن ــوف تج ــوادث - س الح
ــارات العــالج المحافــظ والجراحــي علــى  الصغــار الرضــع وحتــى الشــباب اليافعيــن، مــع توفــر خي
حــد ســواء. ويعتبــر مستشــفى األطفــال بمثابــة »منــارة« فــي ألمانيــا، حيــث يوفــر الرعايــة الطبيــة 

العالج األفضل للجميع

ــة - ويتــم ذلــك دومــاً مــن  للمرضــى مــن األطفــال واليافعيــن الذيــن يعانــون مــن أمــراض حــادة ومزمن
خــالل التعــاون الوثيــق بيــن أطبــاء األطفــال والمستشــفيات المتعاونــة والمؤسســات الداعمــة، وقبــل كل 

ــارب. شــيء: األهــل واألق

مستشفى هولفايده
يُعــرف مستشــفى هولفايــده )Holweide Hospital( بيــن الكثيــر مــن النــاس بعيــادة األمومــة الكبيــرة: 
ــرة  ــوالدة المبك ــاالت ال ــن ح ــد م ــك العدي ــي ذل ــا ف ــنوياً، بم ــة والدة س ــي 2000 حال ــالل حوال ــن خ فم
ــادات األمومــة فــي واليــة »شــمال الرايــن  المحفوفــة بالمخاطــر، يعتبــر هولفايــده واحــدة مــن أكبــر عي
وســتفاليا«. ومــع ثمانيــة أقســام - التخديــر، مركــز الثــدي، الجراحــة، أمــراض النســاء مــع مركــز فتــرة مــا 
حــول الــوالدة، األذن واألنــف والحنجــرة، الطــب الداخلــي، األشــعة، المســالك البوليــة - يعتبــر مستشــفى 
ــا عــالج الســرطان بالنســبة للمرضــى  ــراض. أم ــن األم ــر م ــده نقطــة انطــالق مهمــة لعــالج الكثي هولفاي
الداخلييــن والخارجييــن فيتــم علــى قاعــدة مــن االلتــزام الشــامل ومتعــدد التخصصــات فضــالً عــن 
الخدمــات المســاندة للمرضــى وأقاربهــم. وقــد حقــق مستشــفى هولفايــده فــي عــام 2013 إنجــازاً تمثــل 

ــة. ــة الســرطان األلماني ــه مــن قبــل جمعي فــي اعتمــاد مركــز األورام الخــاص ب

مستشفى مريهايم
ــر  ــم )Merheim Hospital( الكثي ــفى ميرهاي ــدى مستش ــإن ل ــوى، ف ــة القص ــفى للرعاي ــاره مستش باعتب
 Witten/Herdecke( ــه ــي فيتن/هيرديك ــفى الجامع ــة، المستش ــمعة الطيب ــك الس ــي ذل ــا ف ــه، بم ليقدم
University Hospital(، ومجموعــة واســعة مــن الخدمــات. وتشــتمل المزايــا الخاصــة علــى مركــز العلــوم 
العصبيــة ومــن ضمنــه جراحــة التوضيــع التجســيمي، عيــادة الرئــة ومــن ضمنهــا عــالج )ECMO(، مركــز 
ــي،  ــات الوطن ــز الصدم ــب، مرك ــز القل ــل، مرك ــة التوغ ــة طفيف ــز للجراح ــز المتمي ــاء، المرك زرع األعض
مركــز الدعامــات االصطناعيــة، مــر كــز اإلصابــات الرياضيــة، وقســم جراحــة التجميــل مــع مركــز الحــروق 
ــن  ــى الذي ــل للمرض ــة األمث ــان الرعاي ــة لضم ــزة الحديث ــة المرك ــدة للعناي ــرف عدي ــاك غ ــديدة. وهن الش
ــون األقســام مســتعدة جــداً  ــي، تك ــز الطــب الباطن ــع توســعة مرك ــراض الحــادة. فم ــن األم ــون م يعان
ــر،  ــون، التخدي ــب العي ــام ط ــالل أقس ــن خ ــات م ــة الخدم ــل مجموع ــي. وتكتم ــر الديموغراف للتغيي

ــف. ــب الملط ــك المنطقــة المركزيــة للط ــي وكذل ــعاعي العصب األشــعة، والتصويــر الش

مجاالت التخصص:
°   أمراض األعضاء الداخلية

°   تغريات األعضاء إىل الدماغ، الحبل الشويك  
     واألعصاب الطرفية

°   جراحة الحوادث، جراحة العظام،
     الرضوض الرياضية

°  الجراحة الحشوية، جراحة األوعية الدموية 
    وزرع األعضاء، جراحة األورام ألمراض 
    الرسطان، اإلجراءات الدهنية للسمنة

    املرضية والكثري غريها
° أمراض الجهاز التنفي )الرئنتان، القصبات

    الهوائية، إلخ( ومنطقة الصدر
°  أمراض العني، مثل إعتام عدسة العني

    وزرقة العني، التنكس البقعي، انفصال 
    الشبكية

°  جراحة التجميل وعالج الحروق الشديدة
° أمراض األعضاء التناسلية لدى املرأة

    وأمراض الثديني
°  دعم النساء الحوامل، متخصص يف حاالت

    الحمل املعرضة للخطر
° أمراض املسالك البولية واألعضاء 

    التناسلية للذكور
°  أمراض منطقة الرأس والرقبة، وتحديداً

    الحلق واألنف والجيوب األنفية واألذنني
° كافة أمراض األطفال الحادة واملزمنة، مثل 

    أمراض القلب لدى األطفال، األورام،
    األمراض الرئوية وأمراض الجهاز التنفي، 

    األمراض العصبية والكثري غريها
° كافة العمليات الجراحية لألطفال وجراحة

    املسالك البولية لألطفال، وعالج التشوهات
    الشديدة والحروق وتشوهات األوعية 

    الدموية أو الورم الوعايئ

العنوان:

الهاتف: 

)رئيس( 

املكتب الدويل
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Hyatt Regency Cologne
Kennedy-Ufer 2A
50679 Cologne
(+49) 221 828 12 34

cologne.regency@hyatt.com
www.cologne.regency.hyatt.com

أهالً وسهالً بكم يف حياة ريجنيس كولون

يقــع الفنــدق الفاخــر »حيــاة ريجنســي كولــون« )Hyatt Regency Cologne( فــي وســط المدينــة، 
ــع  ــدام، توجــد المتاحــف، مصان ــى األق ــه ســيراً عل ــرة من ــى مســافة قصي ــن. وعل ــر الراي بجــوار نه
جعــة كولــون ومراكــز التســوق الفاخــر، بمــا فــي ذلــك »لويــس فويتــون« و »شــوبارد«. وال يبعــد 
الفنــدق عــن مستشــفى »إدواردوس« )Eduardus( إال دقائــق معــدودات كمــا ال يبعــد عــن مطــار 

»كولون-بــون« ســوى 15 دقيقــة فقــط بواســطة الســيارة.

ــغ  ــي يبل ــعة الت ــدق الواس ــرف الفن ــن غ ــدة م ــي واح ــة ف ــن الفخام ــدم م ــتوى المتق ــر المس اختب
ــرف  ــن الغ ــد م ــر العدي ــة. ويوف ــة األنيق ــن األجنح ــد م ــا العدي ــن ضمنه ــة، م ــا 306 غرف عدده
إطــالالت تحبــس األنفــاس علــى كاتدرائيــة كولــون، البلــدة القديمــة مــن المدينــة أو نهــر الرايــن، 

ــاً. ــدق تمام ــام الفن ــذي يمــر مــن أم ال

تمتــع بأطبــاق محليــة ودوليــة ممتــازة فــي مطعــم »غالســهاوس« )Glashaus Restaurant(، الــذي 
يوفــر أيضــاً مناظــر رائعــة عبــر الصالــة الزجاجيــة. وابــدأ يومــك بشــكل صحيــح مــع بوفيــه فطــور 

متنــوع يتضمــن الخضــروات وخيــارات مــن البيــض والكثيــر غيــر ذلــك.

أمــا بــار »ليجينــدز« )Legends Bar( فهــو يجمــع بيــن الحداثــة وموســيقى الــروك واألناقــة. وبينمــا 
يقــدم كبيــر الطهــاة التنفيــذي أطباقــاً كالســيكية عالميــة وألمانيــة، بإمكانــك هنــا أيضــاً االســتمتاع 
ــذا  ــي ه ــات ف ــك اقتراح ــوا ل ــن أن يقدم ــر الموظفي ــا يس ــذة. كم ــوة لذي ــاز أو قه ــروب ممت بمش

الشــأن.

ــس  ــوس فيتن ــة »بل ــة البدني ــادي اللياق ــر المنتجــع الصحــي ون وبالنســبة لالســترخاء والصحــة، يوف
كلــوب انــد ســبا« )Puls Fitness Club & Spa( عالجــات فاخــرة متنوعــة، حمــام بخــار رومانــي، 
ســاونا فنلنديــة، مركــز للياقــة البدنيــة، حــوض ســباحة داخلــي وتــراس مشــمس جميــل مــع إطالالت  

علــى أفــق مدينــة كولــون.

PAN Klinik am Neumarkt GmbH
Zeppelinstr. 1
50667 Köln 
(+49) 221 2776 400

info@pan-klinik.de
www.pan-klinik.com
www.pan-prevention.de 

جودة ممتازة من الخدمات الطبية
مستشفى بان كلينيك يف كولون

يقــدم مستشــفى »بــان كلينيــك« )PAN Clinic(، الــذي يعــود تأسيســه إلــى عــام 1999، ويقــع فــي 
ــق  ــة طواب ــداد أربع ــى امت ــي. فعل ــتوى طب ــى مس ــى أعل ــات عل ــاً، عالج ــون تمام ــة كول ــب مدين قل
ــة  ــروف المثالي ــا الظ ــى لدين ــد المرض ــة، يج ــة والحداث ــدوء والحصري ــة باله ــواء مفعم ــف بأج تتص

ــم بشــكل كامــل. الســتعادة  صحته

ــم 74  ــرات يض ــن الخب ــع م ــة وتجم ــدات التقني ــدث المع ــزة بأح ــق مجه ــفانا بمراف ــع مستش يتمت
متخصصــاً  فــي 25 تخصصــاً. كمــا يمكــن بســهولة الحصــول علــى االستشــارة والتشــخيص والعــالج 
الطبــي نظــراً لتوفــر جميــع التخصصــات فــي منشــأة واحــدة. وهــذا يــؤدي إلــى عــالج مــا يقــرب مــن 
1000 مريــض )مرضــى داخلييــن وخارجييــن( يوميــاً فــي مستشــفانا. وضمــن غــرف العمليــات الســبع 
ــل  ــن التدخ ــى م ــد األدن ــتخدام الح ــا باس ــنة، معظمه ــي الس ــة ف ــراء 7 آالف عملي ــوم بإج ــا نق لدين
ــك الموجــودة  ــران مســتويات مــن الراحــة كتل ــان يوف ــا جناحــان حديث الجراحــي. كمــا يوجــد لدين
فــي الفنــادق، حيــث يحظــى مرضانــا، ســواء الذيــن يخضعــون لعــالج محافــظ أو جراحــي، بإمكانيــة 
المكــوث فــي أجنحتنــا. كمــا يقــدم فريــق التمريــض المتفانــي لدينــا، والــذي يتمتــع بتدريــب عالــي 
 PAN Prevention( »الجــودة، رعايــة طبيــة دقيقــة. ويجمــع مركــز الوقايــة »بــان بروفينشــين ســنتر
Center( جميــع خبــرات مستشــفى »بــان كلينيــك« كــي يُقــدم للمريــض دعمــاً متكامــل الخبــرات. 
ــر  ــات غي ــع المؤسس ــاً جمي ــل أيض ــة، ب ــات الطبي ــل للعالج ــيق الكام ــط التنس ــمل فق ــذا ال يش وه
الطبيــة التــي لهــا صلــة بإقامــة المرضــى فــي كولــون. وكأول عيــادة فــي ألمانيــا فقــد تــم اعتمــاده 
مؤخــراً مــن قبــل هيئــة »تــوف راينالنــد« )TÜV Rheinland( كمكتــب دولــي أرســى معاييــر جــودة 

الخدمــات للســياحة الطبيــة.

ــة  ــز الوقاي ــال بمرك ــي االتص ــردد ف ــدم الت ــى ع ــات، يُرج ــن المعلوم ــد م ــى مزي ــول عل للحص
اللغــات  المتعــدد  فريقنــا  يســر   .)PAN Prevention Center( ســنتر«  بروفينشــين  »بــان 

تقديــم المســاعدة لكــم.

املرافق:

)Glashaus Restaurant( مطعم غالس هاوس  °
 )Legends Bar( بار ليغندس  °

°  املنتجع الصحي ونادي اللياقة البدنية
)Puls Fitness Club & Spa(    

روبن سوندرز
املدير العام

مجاالت التخصص:
° التخدير

° أمراض القلب / الطب الباطني
°  األمراض الجلدية

° الغدد الصاء /  طب اإلنجاب
° الجراحة العامة للمخ واألعصاب 

°  الجراحة العامة والحشوية وجراحة
    األوعية الدموية

° تنظري أمراض النساء وأمراض الثدي
° جراحة اليد والقدم

°  جراحة الفتق
° األمراض العصبية / الطب النفي

° طب العيون
° جراحة العظام والطب الريايض

° طب األنف واألذن والحنجرة
° جراحة التجميل

° املستقيم والتنظري
° األشعة/الطب النووي

° جراحة املسالك البولية

العنوان:

الهاتف: 

العنوان:

الهاتف: 
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مع ما تتميز به من تكامل وثيق بني البحوث والتكنولوجيا وثروة من الخربة 

املهنية يف مجال الوقاية والتشخيص والعالج وإعادة التأهيل، فإن مدينة كولون 

هي مركز صحة الغرب يف أملانيا.

مدينة الطب
 كولون

تعتبر كولون واحدة من المراكز الطبية الرائدة 
في أوروبا. ويتميز القطاع الصحي في كولون 

بمستوى عال من الخبرة وأعلى معدالت الطب 
المتطور. وتشتمل مجموعة المنتسبين للخدمات 

الصحية في كولون على خبراء مشهورين في 
الطب يتمتعون بالتفوق في مهنتهم. فالعديد 

منهم تدرب في الخارج ولديه عضوية في 
الجمعيات الوطنية والدولية والدوائر واألوساط 

البحثية في التخصصات الطبية المختلفة. 
وبالمثل، يتم تدريب وتأهيل طاقم العالج 
والتمريض وغيرهم من الموظفين األكفاء 

باالعتماد على أعلى المستويات العلمية.

وتتألف البنية الطبية يف مدينة كولون من 20 من 

املستشفيات، العيادات وعيادات اليوم الواحد 

ذات التخصص العايل واملراكز املتخصصة، ما يرفع 

عدد األرسّة فيها إىل 7100 رسير. ويقوم ما يقرب 

مــن 2200 طبيب، و10 آالف معالج وعامل 

يف مجــال التمريض وغري ذلك من املوظفني 

املؤهلــني، بتوفري نطاق عريض من الخربات، التي 

تُســتخدم يف عالج أكرث من 300 ألف مريض 

ســنوياً من داخل أملانيا وكذلك من مختلف 

أنحاء العامل، ســواء أثناء اإلقامة يف املستشــفى أو 

خالل الرتدد عليها.

وتتمتع املستشــفيات والعيــادات املختلفة 

بتعــاون وثيق. كا يشــرتك األخصائيون من 

مختلــف املجــاالت الطبيــة يف توجيه املريض إىل 

أفضــل أســاليب العالج املالئم لــكل حالة؛ وغني 

عــن القول أنــه ميكن حدوث هــذا أيضاً 

بحضــور مرتجــم أو طبيــب معالج مــن بلد 

املريــض األجنبي.
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مجموعة كاملة 

من الخدمات

يعالج املركز جميع أنواع األورام، حيث تشمل سلسلة الخدمات عيادات 

األورام متعددة التخصصات والهيئات الخاصة باألورام، والرعاية النفسية ملرىض األورام ومعالجات تسكني اآلالم، إىل 

جانب مجموعات مرشوع األورام من التخصصات املتعددة التي تقدم الرعاية الفردية لكل مريض عىل مستوى متعدد 

التخصصات. وتشمل عالجات األورام الحديثة نطاقاً عريضاً من أساليب العالج منها: جراحة الورم املنتقل، ومعالجة 

املناعة باستخدام األجسام املضادة ثالثية الوظائف، والعالج الكيميايئ الفردي، والعالج بالخاليا الجذعية والعالج 

التجديدي، والعالج باإلنزيم، والعالج بالقنب، والعالج النفي الخاص بحاالت األورام والعالج التكمييل أيضاً. وبالنسبة 

ألسلوب العالج الذي ميزج بني لقاح الخاليا املتغصنة ورفع حرارة الجسم فهو يطبق بنجاح منذ 8 أعوام وتم تطويره يف 

مناطق كثرية خارج حدود أملانيا.

مركز طب األورام  

يغطي مركز الوالدين والطفل مجالني رئيسيني: طب

األطفال من جهة وطب اإلنجاب من جهة أخرى. ومتثل مدينة كولون موطن أحد أضخم مستشفيات األطفال يف أملانيا، 

والذي يتخصص يف عالج أمراض األطفال الحادة واملزمنة. ويعمل املستشفى بالتعاون الوثيق مع مستشفيات األمومة 

لتقديم أفضل خدمات رعاية األم والطفل قبل وأثناء الحمل والوالدة وبعدها، وعىل األخص يف حاالت الحمل املصاحب 

بالخطر )مركز رعاية فرتة ما حول الوالدة(. ويعد مركز طب اإلنجاب مبدينة كولون من أقدم وأضخم املراكز املتخصصة 

يف هذا املجال بأملانيا. ويتمتع األطباء العاملون باملركز بخربة تعود إىل 20 عاماً، ويقدمون جميع وسائل التشخيص 

والعالج املرصح بها يف أملانيا.

مركز الوالدين والطفل  

يحرص كل من املستشفيات والعيادات واألطباء يف كولون عىل املواظبة 

عىل استخدام أحدث معدات وأجهزة التشخيص يف إجراء التشخيص الدقيق والشامل، وعىل األخص يف املجاالت التالية: 

طب األشعة التشخييص والعالجي، الطب النووي، التشخيص املخربي، الفحوصات الصحية، طب األشعة لألطفال، 

التصويــر الشــعاعي العصبــي، ومختــرب النــوم. وميكن الحصول عىل النتائج خالل بضع ســاعات ومن ثم إرســالها

إىل املركــز املتخصص.

مركز التخشيص  

يتعامل مركز الحوض مع أمراض يف مجال أمراض النساء واملسالك البولية. ويتمتع مركز احلوض  

قسم طب النساء بخربة طويلة يف جراحات النساء والتنظري الجراحي الداخيل )جراحات بأسلوب التوغل الطفيف(. ومن 

أهم الخدمات التي يقدمها قسم املسالك البولية عالج أمراض املسالك البولية لدى األطفال وعالج أمراض الربوستاتا 

وأمراض الذكورة. ويتم يف مركز الحوض عالج النساء من قبل مختصات إناث يف مجال طب النساء واملسالك البولية 

ومبساندة طاقم طبي من اإلناث.

تعد اإلشارات البرصية مسؤولة عن %80 من مقدرتنا عىل استيعاب مركز طب العني 

محيطنا. ولذلك تعترب العني أهم األعضاء الحسية. ويقوم مركز العني يف كولون بعالج حاالت إعتام عدسة العني، والذي 

يعترب من أكرث إصابات العني انتشاراً يف العامل والسبب الرئيي يف ضعف البرص يف السن املتقدم. باإلضافة إىل ذلك، يقدم 

املركز عالج زرقة العني التي متثل أهم أسباب فقدان البرص، وكذلك أمراض القرنية ومتخرط القرنية وانحالل الشبكية 

والتهاب القزحية والكثري غريها من أمراض العني. ويوجد يف كولون أيضاً أسلوب الجراحة املتفرد »ليزك«، وهو عبارة عن 

أسلوب عالجي مبتكر لعالج قرص النظر وكذلك الالبؤرية باإلضافة إىل زرع تقنية عدسة االنكسار املتطورة التي ميكن أن 

تعالج أصعب عيوب االنكسار.

يوفر مركز طب األسنان املجاالت املتخصصة التالية: تحاليل وظيفية، مركز طب األسنان 

زرع، مركز تشخيص ثاليث األبعاد )لتخطيط الزرع املدعم بالحاسوب مثالً(، جراحة الفم، طب اللثة، جراحات اللثة 

التجميلية بتوغل أقل، املعالجة اللبية، تعويضات األسنان، طب األسنان التجمييل، وعالج مفصل الفك. كا يقدم املركز 

بالتعاون مع املعالجني الفيزيائيني معالجات الشخري والطنني. باإلضافة إىل ذلك، يشمل مركز طب األسنان قسم الوقاية 

ومعالجات التبيض وطب األسنان الخاص باألطفال واملعالجة املثلية واملعالجة بوخز اإلبر والعالج تحت التخدير الكامل.
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 يقدم املركز الجراحي العالج للمرىض يف جميع املجاالت الجراحية:

جراحات السمنة )ربط املعدة(، جراحة العيون، عمليات القولون واملستقيم والجهاز الهضمي، عمليات أمراض 

النساء، جراحة اليد والقدم، جراحة الفتق، جراحة األوعية الدموية، جراحة األطفال، الجراحة التجميلية، زرع األعضاء، 

وجراحات الحوادث واألحشاء. وتكفل معايري الجودة، التي تطبق قبل وأثناء وخالل عمليات الجراحة، الشفاء العاجل 

للمرىض. بينا تساهم أساليب جراحية طفيفة التوغل )جراحة ثقب املفتاح( يف اسرتداد املريض القدرة عىل الحركة

عد فرتة زمنية قصرية.

املركز اجلرايح 

يقوم املركز بعمل جميع مركز الطب الباطين وطب القلب

االختبارات الخاصة بتشخيص األمراض الباطنية التي تصيب األوعية )أمراض الرشايني، األوردة واألوعية اللمفاوية(، 

وفحوصات السكري، وفحوصات الجهاز الهضمي )الكبد، املرارة، البنكرياس والجهاز الهضمي(، وأمراض الجهاز املناعي، 

وأمراض الرئة والكلية، مقدماً العالج املالئم طبقاً لإلرشادات الدولية.

ويضم مركز الطب الباطني وطب القلب أيضاً القسم الحديث للقلب الذي اُفتتح يف عام 2007، والذي اكتسب شهرة 

خاصة يف مجال رعاية مرىض القلب. وتقدم األقسام املتخصصة مختلف أساليب املجازة )ومنها جراحات املجازة واملجازة 

الرشيانية(، توسيع الرشيان األورطي )أم الدم(، جراحات الصام والجراحات املركبة، الجراحات الثنائية والثالثية يف 

القلب، جراحات الرئة )الرسطان والنفاخ(، أساليب لدعم القلب )القلب الصناعي(، زرع ناظمة القلب ومزيل الرجفان 

وكذلك عمليات زرع القلب والرئة.

وميكن استخدام جراحات طفيفة التوغل يف الكثري من العمليات. وهناك أيضاً قسم خاص بجراحات الرضع واألطفال. 

وباإلضافة إىل ذلك، تطبق أيضاً األساليب الجراحية الحديثة مثل زرع الخاليا الجذعية والحفاظ عىل األعضاء )الرئة، 

القلب( وكذلك بحوث الدورة الدموية لحاية األعضاء أثناء جراحات القلب )الدماغ، الكلية، القلب(.

يقــدم املركــز الخدمات الطبية لرعاية املســنني،

حيــث يســتقبل املــرىض لتلقــي العالج الــذي يتطلب اإلقامة يف املستشــفى أو إلعادة التأهيــل عند اإلصابة

بأمــراض حادة أو عجز.

مركز طب الشيخوخة

يحرص كل من املستشفيات والعيادات واألطباء يف كولون عىل 

املواظبة عىل استخدام أحدث معدات وأجهزة التشخيص يف إجراء التشخيص الدقيق والشامل، وعىل األخص يف املجاالت 

التالية: طب األشعة التشخييص والعالجي، الطب النووي، التشخيص املخربي، الفحوصات الصحية، طب األشعة لألطفال، 

التصويــر الشــعاعي العصبــي، ومختــرب النــوم. وميكن الحصول عىل النتائج خالل بضع ســاعات ومن ثم إرســالها

إىل املركــز املتخصــص.a يشــري مفهــوم إعــادة التأهيل يف الطــب إىل تطبيق مناهج عالجيــة تهدف إىل الخفض أو 

التخلــص مــن القيــود التــي تواجه املريض بعد املــرض أو الحوادث أو الجراحة أو األمراض االنحاللية، بشــكل 

ميّكــن املريــض مــن العــودة مجدداً إىل الحياة اليومية واســتعادة القدرة عىل مارســة وظيفتــه. ويتم وضع برامج 

العــالج الفرديــة بالتعــاون الوثيــق بني األطبــاء واملعالجني بحيث تركــز عىل النظرة الشــاملة إىل املريض. وخالل فرتة 

التأهيــل، يخضــع املريــض إىل أشــكال مختلفــة من العــالج تعتمد عىل مناهج العالج الشــامل متنوعــة التخصصات 

والتــي تضــم املجــاالت التالية: العــالج الفيزيايئ، العالج الوظيفــي، معالجات النطــق والعالج النفي.

يطبــق العــالج الفيزيــايئ أســاليب مختلفة تعمل عىل اســتعادة الوظائف الجســدية وتصحيح الوضــع والتعويض 

عــن خلــل العضالت. ويســتخدم العــالج الفيزيايئ عىل األخص يف املجــاالت التالية: طب العظــام، الطب الريايض، 

طــب األعصــاب والجراحــة العصبيــة، طب أمراض املســالك البولية، طب القلــب، الجراحة والطــب الباطني. ويعمل 

العــالج الوظيفــي عىل اســرتداد القــدرات املفقودة ويف نفس الوقت تحســني أو تعويض الضعــف عن طريق إعادة 

التعلــم. وتتمثــل األهــداف الرئيســية للعــالج الوظيفــي يف إعطاء  املريض أقىص قدر مــن الحرية واالعتاد عىل 

النفــس وبالتــايل تحســني نوعيــة الحياة. تُطبــق املعالجات املهنية يف أمراض العظام والكســور وأمــراض الروماتيزم 

وعــالج اليــد، إىل جانــب عالج أمــراض الجهاز العضــيل العصبي، وكذلك يف طب األعصاب وجراحــة األعصاب عند 

التعامــل مع أمراض الجهــاز العصبي املركزي.

مركز إعادة التأهيل 

أمــا معالجــات النطــق، فهــي من أشــكال العالج الجديدة التــي تركز عىل املرىض املصابــني باملقدرة املحدودة عىل 

التواصــل مــع األشــخاص اآلخريــن، نتيجة وجــود عوائق اللغة، الكالم، البلع أو الســمع. ويعد عــالج النطق عنرصاً ال 

غنــى عنــه يف عــالج املــرىض الذين يعانون من أمراض الدماغ كالســكتات الدماغية عىل ســبيل املثــال. ويتوىل أطباء 

علــم النفــس تحليــل وعــالج التغريات يف شــخصية املريض أو القدرة عىل اإلدراك بســبب املرض، كــا يقدمون الدعم 

للمــرىض وأفــراد عائالتهــم يف مواجهة العواقــب النفســية والعاطفية للمرض.
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يوفر مركز طب األعصاب تشخيص وعالج أمراض الدماغ 

والنخاع الشويك والجهاز العصبي طبقاً ألحدث املعايري العلمية. ويقوم املركز أيضاً بعالج أمراض مثل السكتات 

الدماغية، التصلب املتعدد، الصداع واآلالم األخرى، الرصع، شلل الرعاش وأورام الدماغ. أما الجراحة العصبية 

فتطبق يف حاالت إصابات الدماغ أو إصابات النخاع الشويك الناتجة عن الحوادث، انزالق القرص بني الفقرات، 

األمراض االنحاللية التي تصيب العمود الفقري، أورام الدماغ أو األغشية الدماغية أو أجزاء أخرى من الجهاز 

العصبي، االستسقاء الدماغي، تشوهات الجهاز العصبي، تشوهات يف الدماغ واألوعية الدموية يف العمود الفقري، 

عىل سبيل املثال أمل العصب ثاليث التوائم. ويوفر مركز إعادة التأهيل تجهيزات خاصة وأطباء متخصصني يتمتعون 

بكفاءة عاملية عىل األخص يف مجال إعادة التأهيل العصبي.

يعالج املركز أمراضاً 

مثل التهاب املفاصل، هشاشة العظام، كسور العظام ومتزق األربطة، انزالق القرص الفقري، عدوى املفاصل، األورام 

الخبيثة التي تصيب العضالت واألربطة والعظام، ترقق العظام، متزق العضالت واألوتار، والكثري غريها من أمراض 

الجهاز العضيل والعظمي. وبالنسبة إلمكانيات العالج وفقاً للمبادئ التوجيهية الحالية فهي تتضمن عىل سبيل 

املثال: الجراحة، الحقن والوخز يف املفاصل، باإلضافة أيضاً إىل إمكانية العالج بالدواء.

وترتبط مدينة الطب كولون ارتباطاً وثيقاً بالطب الريايض من خالل جامعة الرياضة األملانية، حيث تقدم اختبارات 

الصحة واللياقة واألداء طبقاً ملبادئ الطب الريايض، إىل جانب برامج العالج بالتمرينات الرياضية للحاالت املرضية 

القامئة )مثل ارتفاع ضغط الدم، السمنة، رسطان الثدي، التصلب املتعدد، أمراض القلب واألوعية الدموية(، فضالً 

عن املعالجة بالتمرينات، تدريبات التناسق الحديثة، تدريبات اللياقة البدنية والتدريب الفردي.

مركز طب األعصاب 

مركز طب العظام والطب الريايض

تشتمل خدمات الوقاية 

عىل دورات اإلرشادات والتوجيه الخاص بأسلوب الحياة الصحية، ومنها عىل سبيل املثال ورش العمل التي تتناول 

التدريبات الصحية، التغذية املتوازنة والوقاية ضد األمراض، واملعلومات العملية عن إنقاص الوزن الدائم. ومتثل 

الوقاية ضد الشيخوخة تخصصاً علمياً يركز عىل وسائل تأخري أو وقف أو حتى عكس تأثري عملية تقدم العمر. 

ويشمل اكتشاف املخاطر الصحية التي قد تؤدي إىل اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وهشاشة العظام 

والخرف والرسطان، إىل جانب تطبيق أساليب الوقاية املالمئة. كا يعد الحفاظ عىل القدرة العقلية والجسدية 

وإدامتها من األهداف األخرى للمركز.

مركز الوقاية وعالج الشيخوخة

 يقدم املركز عالج أمراض 

الفم والحلق والغدد اللعابية والحنجرة والقصبة الهوائية والبلعوم السفيل واملريء، كا يوفر عمليات جراحية 

لعالج اإلصابات واألمراض يف عظام وأنسجة الوجه الرخوة، واألنف والجيوب األنفية، والحلق واألذن، ويوفر كذلك 

أشكال من العالج املحافظ. وتعتمد أساليب تشخيص أمراض األنف واألذن والحنجرة عىل أحدث الوسائل العلمية 

مثل قياس السمع عند الكبار واألطفال، وفحوصات األذن الوسطى، وفحوصات الجهاز العصبي والسمعي، وفحص 

وظائف األنف واختبارات الشخري. وتطبق عمليات التصوير التشخيصية للكشف عن أمراض األنسجة الرخوة يف 

الحلق والغدد اللعابية وعظام الوجه. كا يتم تقديم التشخيص والعالج للحساسية.

مركز طب األذن واألنف واحلنجرة 
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إخالء املسؤولية
 ،)KölnTourismus GmbH( الذي تقوم بنرشة هيئة سياحة كولون ،)Health Cologne( »يحتوي هذا الكتيب »مجلة الصحة يف كولون

عىل إعالنات - بشكل رئيي للمرافق والوكالء الطبيني - وإعالنات تحريرية. والغرض منها فقط هو استخدامها كوسائل لرتويج كولون 
كموقع طبي. وهي مصممة لتقديم معلومات ذات طبيعة عامة وليس املقصود أن تكون بديالً عن االستشارة املهنية واملشورة يف مسألة 

محددة. وعىل الرغم من أن املحتوى قد تم جمعه بعناية كبرية، إال أنه مل يكن ممكناً التحقق من الجودة من قبل هيئة سياحة كولون 
)KölnTourismus GmbH( وذلــك لكــون املعلومــات مقدمة مــن قبل أطراف ثالثة فقــط. ال تتحمل هيئة ســياحة كولون

)KölnTourismus GmbH( أي مسؤولية عن توقيت أو اكتال أو دقة أي من املعلومات املقدمة. فقط املعلن املعني قد يكون
 )KölnTourismus GmbH( مسؤوالً عن املعلومات املقدمة ضمن إعالنه و/أو اإلعالنات التحريرية. ولذلك، فإن هيئة سياحة كولون
بشكل خاص ليست مسؤولة عن الخدمات الطبية و/أو الخدمات األخرى لتلك املرافق الطبية التي يتم الرتويج لها ضمن هذا الكتيب. 

وينطبق األمر ذاته عىل األنشطة، السيا تحرير الفواتري للوكالء الذين تم الرتويج لهم.

الطباعة
العنوان:هيئة سياحة كولون النارش:

الهاتف: 

حقوق الصور: مرجع الصفحات.

ال يُسمح بنسخ املواد النصية أو الفوتوغرافية أو مقتطفات منها بواسطة الطباعة أو الوسائل اإللكرتونية إال بإذن رصيح من النارش.

خاضع للتغيري.

مرشوع »مجلة الصحة يف 
 )Health Cologne( »كولون
مدعوم بفعالية من قبل غرفة 

كولون للتجارة والصناعة 
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نحن نعتني بصحتك يف الخارج!

صيدلية فريسنبالتس 17
يف قلب كولون

مركز كولون للقدم والكاحل

سوف تجد صيدليتنا الحديثة جداً في وسط الحي التاريخي »الحي البلجيكي« 
)Belgisches Viertel( تماماً.

عنــد دخــول صيدليــة »فريســنبالتس Friesenplatz 17 Pharmacy( »17(، ســوف تشــعر علــى 
الفــور بالرعايــة مــن قبــل أعضــاء فريــق موظفينــا المؤهليــن الدولييــن، الذيــن ســوف يقدمــون لــك 

ــي مجــال الصحــة والجمــال. ــة ف ــك الفردي ــة باحتياجات المشــورة المتعلق

هدفنــا فــي صيدليــة »فريســنبالتس 17« هــو أن نقــدم لــك باقــة شــاملة مــن الرعايــة. فنحــن نوفــر 
مجموعــة واســعة مــن المنتجــات ذات الجــودة العاليــة المصّنعــة مــن قبــل عالمــات تجاريــة ألمانيــة 
 )Doppelherz( »ــس ــاي« )La Roche-Posay(، »دوبلهيرت ــل »ال روش-بوس ــهيرة، مث ــة ش وأوروبي
ــوف  ــا، س ــي صيدليتن ــة. ف ــات مختلف ــا بكمي ــة منتجاتن ــر كاف ــول« )Orthomol(. وتتوف و»أورثوم

تســتفيد مــن خبــرة مالكهــا التــي تمتــد إلــى 25 عامــاً مــن العمــل كصيدلــي.

عــالوة علــى ذلــك، تعتبــر صيدليتنــا واحــدة مــن أكثــر الصيدليــات ابتــكاراً فــي ألمانيــا برمتهــا، مــع 
أوقــات عمــل تبــدأ مــن 7:30 صباحــاً إلــى 8:00 مســاًء - وحتــى فــي أيــام الســبت.

ســوف تحظــى فــي صيدليــة »فريســنبالتس 17« بفرصــة التســوق دون توتــر، حيــث يمكــن بالطبــع 
إيصــال أي منتــج ال يتوفــر فــي المخــزن، إلــى مــكان إقامتــك فــي أقــرب وقــت ممكــن.

نحن نتطلع إلى استقبالكم هنا في صيدلية »فريسنبالتس 17« في كولون.

ــع  ــات جمي ــل )Cologne Foot and Ankle Centre( توقع ــدم والكاح ــون للق ــز كول ــي مرك يُلب
ــالج. ــة والع ــة والمشــورة الفردي ــة الحديث ــرة الطبي ــن الخب ــوازن بي ــن خــالل الت المرضــى م

يشــتمل طــب العنايــة بالقــدم علــى العــالج الجراحــي وغيــر الجراحــي لجميــع أنــواع أمــراض عظــام 
ــن  ــار. وم ــار والصغ ــن الكب ــب كل م ــي تصي ــام، الت ــة العظ ــك هشاش ــي ذل ــا ف ــدم والكاحــل، بم الق

المهــم بالنســبة لفريقنــا كلــه أن يركــز فــي كل عــالج علــى احتياجاتــك الفرديــة.

يقــوم الدكتــور تــول )Thull( وكل الفريــق فــي مركــز كولــون للقــدم والكاحــل بعــالج المرضــى 
ــل  ــدم والكاح ــون للق ــز كول ــي مرك ــل ف ــق العام ــاء والفري ــزم األطب ــار. ويلت ــع األعم ــن جمي م
بتوظيــف نتائــج أحــدث األبحــاث والتكنولوجيــا المتطــورة مــن أجــل أن نضمــن لمرضانــا أفضــل 

ــدم. عــالج ممكــن للق

وســواء أكان فــي مجــال الرعايــة الوقائيــة أو الجراحــة التصحيحيــة، فقــد جلــب عمــل أطبائنــا تقديــراً 
دوليــاً لمركزنــا وزيــادة مســتمرة فــي أعــداد المرضــى. ويتــم فــي كثيــر مــن األحيــان استشــارتنا مــن 

قبــل مرضــى ذوي تاريــخ طبــي طويــل.

نحــن نمنــح حالــة المريــض الوقــت الكافــي لدراســتها بدقــة ونأخــذ فــي االعتبــار حالــة الفــرد بشــكل 
كلــي. ونقــدم لكــم تقييمــاً واقعيــاً لحالتكــم الصحيــة - بصراحــة وصــدق.

امنح نفسك الفرصة لالستفادة من خبراتنا!

العضوية:
)GFFC( جمعية جراحة القدم والكاحل

)D.A.F.(1الجمعية األلمانية لتقويم القدم والكاحل
)AOFAS( الجمعية األمريكية لتقويم القدم والكاحل
)ACFAS( الكلية األمريكية لجراحي القدم والكاحل

كافه م. زاده
الصيديل واملالك

منتجات العناية:

Cologne Foot and Ankle Center
Vorgebirgstraße 118
50969 Köln
(+49) 221 390 90 224

dr.thull@fusszentrum-koeln.de
www.fusszentrum-koeln.de
www.facebook.com/Fußzent-
rum-Köln-440512932963730

الدكتور دانيال تول
جراح عظام؛

متخصص يف جراحة القدم 
والكاحل

مجاالت التخصص:
°  جراحة القدم والكاحل

°  جراحة طفيفة التوغل للقدم والكاحل
°  تشوهات القدم والكاحل الخلقية

     واملكتسبة  لدى األطفال والكبار
°   عالج التهاب املفاصل 

°   تحليل طريقة امليش والجلوس
°  العالج املركز باملوجات الصادمة من

     خارج الجسم
°  التشخيص بالتصوير بالرنني املغناطيي

      واألشعة السينية
)EMG( تشخيص وظيفة العظالت  °

العنوان:

العنوان:

الهاتف: 

الهاتف: 

Apotheke Friesenplatz 17 
Friesenplatz 17 
50672 Köln
(+49) 221 41 24 46

info@apotheke-friesenplatz17.de
www.apotheke-friesenplatz17.de

Die Idee für
mehr Gesundheit.
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dental suite 
Am Köln Bonn Airport
Terminal 1 A/B, Ankunft
51147 Köln
(+49) 2203 20 330 20

dental suite
Zahnmedizin Heibach
Hauptstraße 49
51503 Rösrath
(+49) 2205 21 12

info@dental-suite.de
www.dental-suite.de

أسنان جميلة وصحية - 
من أجلك

إن صحــة أســنانك مهمــة بالنســبة لنــا. ولدينــا فريــق عمــل مؤهــل مــن 50 أخصائيــاً - يضــم 

أطبــاء األســنان واألطبــاء البرشيــني وأخصــايئ صحــة األســنان ومســاعدي وفنيــي األســنان - وهــو 

عــى أتــم االســتعداد لتلبيــة جميــع احتياجاتــك عــى مــدار 365 يومــاً يف العــام.

ــرىض  ــات امل ــة رغب ــالً لتلبي ــزاً كام ــزون تجهي ــويت« )dental suite( مجه ــال س ــن يف »دانت نح

ــم  ــزرع والرتمي ــيل إىل ال ــن عــالج األســنان التجمي ــا م ــة خدماتن ــد مجموع ــث متت ــني، حي الدولي

الشــامل ألســنان املــرىض الــذي يشــعرون بالقلــق وحتــى عــالج ضعــف املفصــل الفــيك الصدغــي 

وعــالج الشــخري. يســعدنا أيضــاً مالمئــة جــدول مواعيــد العــالج لدينــا ليتناســب مــع ضيــق وقــت 

املــرىض الذيــن يتواجــدون يف كولــون لفــرتة محــدودة.

مــن أجــل أن نضمــن لــك أفضــل النتائــج الجاليــة والوظيفيــة يف العنايــة باألســنان، فإننــا نطبــق 

ــن  ــاً م ــف فريق ــة، ونوظ ــة العرصي ــات الطبي ــتخدم التقني ــخيص، ونس ــاليب التش ــدث أس أح

املتخصصــني املؤهلــني مــن كافــة مجــاالت طــب األســنان.

ــن واملوظفــني ذوي  ــا املعتمدي ــا وفنييه ــا طــب األســنان يف مكاتبن ــرب تكنولوجي مــن خــالل مخت

الخــربة املدربــني تدريبــاً عاليــاً، يتــم ضــان تقديــم أرفــع مســتويات الجــودة: تعويضــات األســنان 

املصنعــة طبقــاً ألحــدث التقنيــات وباســتخدام املــوارد الحيويــة املالمئــة.

يوكيم هايباخ
متخصص دويل
يف زرع األسنان

وطب األسنان التجمييل
 dental suiteوطب اللثة

مجاالت التخصص:
°  زرع األسنان

°  التعويضات السنية
CMD - عالج خلل املفصل الفيك الصدغي  °

°  حشو األسنان
°  طب اللثة

°  تقويم األسنان
°  العالج الخايل من القلق

°  طب األسنان العام
°  التشخيص باألشعة السينية ثالثية األبعاد

العنوان:

الهاتف: 
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المهارة، البنية التحتية، جودة الحياة: لدى كولون
كل ما تحتاجه أعمالك وأكثر.

كولون.
حيــث كل شــيء في 

متنــاول يدك.

العنوان:

الهاتف: 

للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة:  
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أوقات العمل:
اإلثنني إىل الخميس:

من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 8 مساًء

الجمعة: من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 9 مساًء

السبت: من الساعة 9:30  صباحاً وحتى 8 مساًء

مرحباً بكم يف تجربة تسوق مليئة بالعالمات التجارية الحرصية. متتعوا مبجموعات
ملهمة من منتجاتنا املتنوعة.

مرحباً بكم يف متجركم غالرييا كاوفهوف
كولون، شارع هوهه شرتاسه

www.cologne-tourism.com

2018

•  كرنفال الشوارع
8-14 فبراير

•  مهرجان كولون لألدب »ليت. كولون«
6-17 مارس

•  معرض كولون للفنون »آرت كولون«
19-22 أبريل

•   مهرجان الجسور الثمانية | موسيقى لكولون
28 أبريل - 11 مايو

•  كأس ألمانيا لكرة القدم للسيدات
19 مايو

•  نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد 2018
26-27 مايو

•  مهرجان الموضة والتصميم »لو بلوك«
9 يونيو

•  حول كولون »أراوند كولون«
10 يونيو

• مهرجان أضواء كولون
21  يوليو

•  معرض »غيمزكوم«
21-25 أغسطس
• مهرجان البوب

29 أغسطس - 2 سبتمبر
•  معرض »فوتوكينا«

26-29 سبتمبر 
• ماراثون كولون

7 أكتوبر
• أسواق عيد الميالد في كولون

26 نوفمبر - 23 ديسمبر
• بطولة العالم لكرة اليد

10-27 يناير 2019

أبرز فعاليات كولون 

كولون هي إحساس داخلي.

هيئة سياحة كولون - خدمات:
• جوالت سياحية في المدينة   • بطاقة كولون »كولن كارد«    • متجر كولون للهدايا التذكارية

• فنادق كولون                        • تذكرة كولون »كولن تيكت«   • اجتماعات ومواقع

 كولون لعاماحفظ تواريخ أحداث
2018

2019

احفظ التاريخ
لعام
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طريقك املبارش إىل منطقة الراينالند
مطار كولون بون

باعتبــاره واحــداً مــن املطــارات الرئيســية يف أملانيــا، يخــدم مطــار »كولون/بــون« أكــرث مــن 11 مليــون مســافر 

كل عــام. وتعمــل 30 رشكــة طــريان عــىل ربــط املطــار بأكــرث مــن 100 وجهــة يف أكــرث مــن 30 بلــداً. ومــن بــني 

 ،)Lufthansa( »لوفتهانــزا« ،)Eurowings( »خطــوط الطــريان التــي تخــدم »كولون/بــون« هنــاك »يــورو وينغــز

ــو  ــدور« )Condor(، »بل ــدا« )Pobeda(، »كون ــة« )Norwegian(، »بوبي ــر« )Ryanair(، »الرنويجي ــان إي »ري

 Air ( »العربيــة للطــريان املغــرب« ،)Turkish Airlines( »الخطــوط الجويــة الرتكيــة« ،)Blue Air( »إيــر

 .)Wizz Air( »و»ويــز إيــر )SunExpress( »صــن إكســربس« ،)TUIfly( »تــوي فــالي« ،)Arabia Maroc

كــا أصبــح املطــار أيضــاً مركــزاً جديــداً لـــ »يــورو وينغــز« - وهــي رشكــة طــريان منخفضــة التكلفــة للمســافات 

ــذي ينمــو بشــكل مطــرد،  ــورو وينغــز«، ال ــزا«. ويتضمــن جــدول رحــالت »ي ــدة تابعــة لرشكــة »لوفتهان البعي

وجهــات يف البحــر الكاريبــي، آســيا، الــرشق األوســط والواليــات املتحــدة األمريكيــة.

كــا يعتــرب مطــار »كولون/بــون«، الــذي لديــه رخصــة تشــغيل عــىل مــدار 24 ســاعة، واحــداً مــن أكــرث مطــارات 

ــوراً  ــه مح ــع. ولكون ــن البضائ ــن م ــف ط ــن 700 أل ــرث م ــع أك ــل م ــث يتعام ــاً، حي ــة ازدحام الشــحن األوروبي

أوروبيــاً لرشكــة )UPS(، ومركــزاً للشــحن لرشكــة فيديكــس )Fedex( يف وســط ورشق أوروبــا، فــإن لــدى مطــار 

»كولون/بــون« 12 رشكــة للشــحن الجــوي تخــدم مــا يقــرب مــن 70 وجهــة يف 40 بلــداً حــول العــامل.

وال يوجــد مطــار آخــر يتمتــع بروابــط جيــدة مــع منطقــة الراينالنــد الكــربى أكــرث مــن مطــار »كولون/بــون«. 

فعــىل بعــد خطــوات قليلــة فقــط مــن مبنــى املطــار، توفــر محطــة القطــارات املوجــودة يف املطــار 170 رحلــة 

ــدة أعدادهــم مــن املستشــفيات  ــون املتزاي ــزوار الدولي ــة وخارجهــا. ويســتفيد ال ــة بالقطــارات إىل املدين يومي

املمتــازة يف منطقــة الراينالنــد ولذلــك فهنــاك مجموعــة متنوعــة مــن وســائل النقــل املوثوقــة املتاحــة أمامهــم، 

بينــا متنــح شــبكة الطــرق الرسيعــة املبــارشة الــركاب خيــارات نقــل مبــارشة إىل وجهــات أخــرى.

وتتوفــر لــزوار مطــار »كولون/بــون« مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مســاعدة يقدمهــا موظفــو الصليــب األحمر 

ــوبرماركت  ــاعة وس ــدار الس ــىل م ــل ع ــي يعم ــز طب ــع مرك ــادرة. وم ــول واملغ ــد الوص ــون عن ــاين املتمرس األمل

»ريفــه« )Rewe( مفتــوح 24 ســاعة ومجموعــة متنوعــة مــن املتاجــر واملقاهــي والخدمــات األخــرى، تكــون 

خدمــات مطــار كولــون بــون مصممــة لتتناســب مــع احتياجاتــك بشــكل مثــايل.

* BEST fare )أجرة مخفضة( لكل شخص، ميكن حجزها من خالل eurowings.com. املقاعد محدودة. ميكن حجز خيار مرن مقابل رسوم إضافية. يُسمح بإجراء 
.)VISA Debit Card( أو بطاقة )VISA Electron( تغيريات عىل الحجز أو إلغائه حتى نهاية يوم املغادرة. األجرة املخفضة متاحة فقط عن طريق الدفع ببطاقة

ab
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eurowings.com 

حلق إلى كولون وأجمل الوجهات
   في أوروبا بأفضل سعر على اإلطالق.

احجز اآلن من خالل

المدينــة األجمــل 
بالســعر األمثــل

Cologne Bonn Airport
Heinr.-Steinmann-Straße 12 
51147 Köln
(+49) 2203 4040 01/02

info@koeln-bonn-airport.de
www.cologne-bonn-airport.com

رشكات طريان مختارة تخدم مطار »كولون/بون«:  

°  العربية للطريان )املغرب(
°  الخطوط الجوية النمساوية

° بلو إير
°  كوندور

°  يورو وينغز
°  فالي يب

°  لوفتهانزا
°  الرنويجية

°  طريان بيغاسوس
°  طريان بوبيدا

°  ريان إير
°  صن إكسربس

°  طريان تاب الربتغال
°  توي فالي

°  الخطوط الجوية الرتكية
°  ويز إير

العنوان:

الهاتف: 
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االثنني - الجمعة: 9:30 صباحاً - 6:30 مساًء   |   السبت: 9:30 صباحاً - 6:00 مساًء

www.facebook.de/houseof4711 | www.instagram.com/4711

أو Glockengasse 4 | D-50667 Köln |             11–     10–270999 221 (0) 49+العنوان:  الهاتف: 

اكتشف بيت 4711 الجديد، 
الذي ُيعرف بإبداعات الكولونيا الشهيرة عالميًا منذ عام 1792.

ففي متجرنا الرائد يمكنك اكتشاف تشكيلة متنوعة وغنية من 4711. تعرف على تاريخ بيت العطور هذا مع عطره 
.ORIGINAL EAU DE COLOGNE األصلي

 نحن نتطلع إلى زيارتكم لنا!


