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آتــوس الدولية:
ِمــد كولون 

عيــادة آتــوس أورثوبــارك فــي كولــون.. أجــود معاييــر الطــب 
والخدمــات فــي شــمال الراين-وســتفاليا

 ،ATOS »علــى مــدار أكثــر مــن 25 عامــًا، كانــت معاييرنــا العاليــة فــي عيــادة »آتــوس
وســتبقى عنوانــًا لجــودة الطــب وألرفــع مســتويات خدمــات الصحــة. مــن هنــا، 
يمكنكــم االعتمــاد كليــًا علــى أطبائنــا المعروفيــن والمشــهود لهــم عالميــًا، حيــث يتــم 
عــاج مرضانــا وفقــًا لخصوصيــة حالــة كل واحــد منهــم علــى أيــدي خبــراء موثوقيــن، 
ــا، كمــا  ــه التكنولوجي ــت إلي ــة هــي أحــدث مــا توصل ــا التقني ــى أن معداتن ــًة إل إضاف
أن شــروط النظافــة  المطبقــة لدينــا تتجــاوز معاييــر المستشــفى العاديــة بكثيــر، 
ــا )مــن غــرف المرضــى  ــز بهــا غــرف عيادتن فضــًا عــن األجــواء المبهجــة التــي تتمي

إلــى الكافتيريــا(. أمــا موظفونــا، فهــم تحــت تصرفكــم علــى مــدار الســاعة.

تقويــم  فــي  متخصصــة  عيــادة  هــي   ATOS Orthoparc أورثوبــارك«  »آتــوس 
العظــام، وتشــمل عاجاتهــا: جراحــة القــدم والكاحــل، الجراحــة العظميــة للمفاصــل 
والركبــة والعمــود الفقــري والكتــف، اإلصابــات الرياضيــة. وتشــكل إعــادة التأهيــل 
جــزءًا مــن خدمــات العــاج الشــاملة لدينــا أيضــًا؛ ففريــق العــاج الطبيعــي لدينــا 
يكــون علــى أهبــة االســتعداد مبكــرًا فــي يــوم الجراحــة. وتمثــل عيادتنــا واحــدًا مــن 
المركزيــن المرجعييــن الوحيديــن لبرنامــج االستشــفاء الســريع الشــامل فــي ألمانيــا، 
ــَم هــذا البرنامــج للمســاعدة علــى التعافــي فــي أســرع وقــت ممكــن  حيــث ُصمِّ
بعــد الجراحــة. وإذ نجمــع االختصاصييــن الطبييــن وخبراتهــم الدوليــة المهنيــة تحــت 
ســقف واحــد، فإننــا نوظــف جميــع هــذه اإلمكانــات والتخصصــات المتعــددة فــي 

خدمــة مرضانــا علــى أكمــل وجــه.

آتــوس أورثوبارك فــي خدمة المرضى الدوليين:
للحصــول علــى موعــد أو نصائــح طبيــة أو رأي طبــي ثــاٍن، يرجــى االتصــال بــإدارة 
المرضى الدوليين. وســوف يكون اختصاصيونا ســعداء بتقييم وثائقك خال وقت 

قصيــر. عــاوة علــى ذلــك، فإننــا نقــدم توصيــات مختصــرة علــى اإلنترنــت مجانــًا.

مجاالت التخصص:
•   استبدال الورك والركبة 
•   جراحة الكاحل والقدم 

•   اإلصابات الرياضية
•    جراحة الركبة
•   جراحة الكتف

•   جراحة العمود الفقري
•    تشخيص العظام

•    العــالج املحافــظ، وعالج هشاشــة العظام
•   جراحة الحوادث
•    العالج الطبيعي

•  برنامج االستشفاء الرسيع 

األستاذ الدكتور 
يواخيم شميدت

املدير الطبي

رئيس أطباء جراحة املفاصل 

االصطناعية

ATOS ORTHOPARC Klinik GmbH
Aachener Straße 1021B
50858 Köln
(+49) 221 484 905 0
service-opk@atos.de
www.atos-kliniken.de

International
Patient Management:
(+49) 221 484 905 -4712 
(+49) 171 261 666 1 
international@atos.de

العنوان:

إدارة املرىض الدوليني:

الهاتف: 

الهاتف: 
الجوال:

بفضــل كاتدرائيتهــا القوطيــة، وثــراء ثقافتهــا المتعــددة الوجــوه، والرونــق الخــاص 
الَحَضريــة  وخصوصيتهــا  العالميــة،  الفعاليــات  مــن  متنوعــة  ومجموعــة  لمتحفهــا، 
النابضــة بالحيــاة؛ ال تتمتــع كولــون بشــهرة عالميــة بوصفهــا واحــدة مــن أشــهر الوجهات 
الســياحية فــي ألمانيــا وحســب، بــل إنهــا ُتَعــّد أيضــًا أحــد المراكــز الرائــدة للخدمــات 

الطبيــة علــى مســتوى أوروبــا الغربيــة.

تمتلــك كولــون مــوارد ضخمــة فــي ميــدان الرعايــة الصحيــة؛ ابتــداًء مــن بنيتهــا التحتيــة 
الخاصــة باألبحــاث، والتعليــم التقنــي والتدريــب، وخدماتهــا الصحيــة رفيعــة المســتوى، 
وصــواًل إلــى خدماتهــا الطبيــة المتخصصــة التــي تركــز علــى الوقايــة والتشــخيص 

والعــاج وإعــادة التأهيــل.

ــدة  ــة بصفتهــا وجهــة رائ ــون الجوهري ــة كول ــون« مكان ــة »الصحــة فــي كول وتعــزز مجل
لعــاج المرضــى األجانــب. ففــي كل عــام، يقصــد آالف الضيــوف مــن الخــارج العيادات 
والمستشــفيات واختصاصيــي الطــب فــي كولــون لتلّقــي العاجــات ســواًء أكانــوا 
مرضــى داخلييــن أي يمكثــون فــي هــذه المراكــز، أم خارجييــن بمعنــى تلقيهــم العــاج 
 Bonn-Rhein-Sieg »فــي العيــادات الخارجيــة. وقــد طــورت جامعــة »بون-راين-زيــغ
للعلــوم التطبيقيــة وهيئــة »تــوف راينانــد« TÜV Rheinland معيــارًا جديــدًا إلدارة 
جــودة الخدمــات وشــهادة بشــأن الســياحة الطبيــة. وتضمــن هــذه الشــهادة عاجــًا علــى 
مســتوى عــال مــن االحتــراف والجــودة للمرضــى القادميــن مــن جميــع أنحــاء العالــم. 
وقــد حصــل علــى هــذه الشــهادة المكتــب الدولــي لمركــز الوقايــة »بــان بِرِفنِشــن 
ســنتر« PAN Prevention Center GmbH الــذي يقــع فــي وســط كولــون؛ ليكــون أول 
عيــادة تنالهــا فــي ألمانيــا، وهــو مــا يمثــل دليــًا كبيــرًا علــى أن مدينتنــا هــي بالفعــل 
تواصــل مشــوارها الريــادي فــي جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا للمرضــى مــن خــارج 

البــاد.

إضافــة إلــى ذلــك كلــه، فــإن عوامــل الجــذب البــارزة والعــروض الرائعــة للعائــات تجعــل 
مــن كولــون وجهــة مثاليــة لــكل مــن المرضــى الدولييــن وأقاربهــم علــى حــد ســواء.

نرحب بكم في مدينتا كولون ونتطلع إلى لقائكم قريبًا!

رعاية صحية فائقة
في قلب أوروبا

ستيفاني كاين كاوسينغ
مديرة المؤتمرات والتسويق
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تقــدم هــذه المدينــة النابضــة بالحيــاة علــى نهــر الراين مجموعــة كبيرة من 
األنشــطة الثقافيــة والعديــد مــن الفعاليــات الكبــرى. وتجتــذب معالمها 

الســياحية الــزوار مــن كل حــدب وصــوب، تاركــًة عندهم انطباعًا ال ينســى؛ 
مثــل كاتدرائيــة كولــون المدرجــة علــى قائمــة التراث العالمي لليونســكو، 
والعديــد مــن المتاحــف التــي تزخــر بكنــوز فنيــة بديعة من شــتى األنماط 

والعصــور. ُتَعــّد كولــون واحــدًة مــن أكثر المــدن الكبرى المحبوبــة والحيوية 
والثريــة فــي تنوعهــا على مســتوى ألمانيا. 

الراين حاضرة 
كولون



Brewery tavern “Früh”

»آي  الســريع  القطــار  ويربــط  متعــددة.  ودوليــة 
ســي إي« مركــز مدينــة كولــون بمطــار فرانكفــورت 
الدولــي فــي غضــون 55 دقيقــة، وكذلــك أيضــًا 
دقيقــة(.   35( الدولــي  دوســلدورف  بمطــار 
الطيــران  شــركات  جميــع  المطاريــن  كا  ويخــدم 
طيــران  إيروفلــوت،  مثــل:  الرئيســية؛  الدوليــة 
االتحــاد  القطريــة،  الجويــة  الخطــوط  اإلمــارات، 
للطيــران، الخطــوط الجويــة الســعودية، الخطــوط 
الجويــة الســنغافورية، الخطــوط الجويــة الصينيــة، 
الدوليــة األوكرانيــة.. وغيرهــا.   الجويــة  الخطــوط 

ــا  باعتبارهــا أحــد محــاور النقــل الرئيســية فــي أوروب
نهــر  علــى  المركــزي  موقعهــا  وبفضــل  الغربيــة، 
ــا بحــق!  ــون تقــع فــي قلــب أوروب الرايــن، فــإن كول
وتعمــل القطــارات الســريعة؛ مثــل: »آي ســي إي« 
ICE و»تاليــس« Thalys علــى ربــط كولــون بمــدن 
فــا  لنــدن،  أمــا  وبروكســل.  وأمســتردام  باريــس 
تبعــد عنهــا ســوى أربــع ســاعات فقــط بالقطــار. كمــا 
تقــدم »لوفتهانــزا«، و»يــورو وينغــز«، و»بوبيــدا«، 
جويــة  رحــات  الطيــران،  شــركات  مــن  وغيرهــا 
مباشــرة إلــى كولــون مــن مــدن ومحطــات وطنيــة 

كيفيــة الوصــول

المجموعــة،  رأس  وعلــى  الوطنيــة.  »ماريتيــم« 
الدرجــة  ذات  كولــون  فنــادق  مــن  فندقــان  يبــرز 
»إكسلســيور  فنــدق  همــا:  الحصريــة؛  الرفيعــة 
أرنســت«، وفنــدق »حيــاة ريجنســي«. كمــا تتوفــر 
خيــارات  أطــول  إقامــة  الراغبيــن فــي  للضيــوف 
مــن أماكــن المبيــت المناســبة للفتــرات الطويلــة؛ 

الفندقيــة.  الشــقق  مثــل 

جميــع  مــن  فنــدق   300 مــن  أكثــر  المدينــة  تضــم 
المعتدلــة  العائليــة  الفنــادق  مــن  بــدءًا  الفئــات، 
األســعار، وصــواًل إلــى الفنــادق الفاخــرة جــدًا مــن 
فئــة الخمــس نجــوم، وهــي تؤمــن ســوية مــا يناهــز 
31 ألــف ســرير. وتعتبــر كولــون موطنــًا لعــدد مــن 
ساســل الفنــادق العالميــة الكبــرى؛ مــن ضمنهــا: 
بلــو«،  »راديســون  »هيلتــون«،  »ماريــوت«، 
ــادق  ــاردو«، »آكــور«، فضــًا عــن سلســلة فن »ليون

أماكــن اإلقامة 

الملــوك  ضريــح  المهيبــة  الكاتدرائيــة  وتضــم 
أهــم  أحــد  إلــى  تحــول  الــذي  الذهبــي  الثاثــة 
المــزارات المقدســة فــي العصــور الوســطى. 
لمجموعــة  مهــدًا  أيضــًا  المدينــة  تعتبــر  كمــا 
مهمــة أخــرى تتألــف مــن اثنتــي عشــرة كنيســة 
جوهــرة  حــدة  علــى  منهــا  كل  ُتَعــّد  رومانيــة، 
الخــاص  الهندســة المعماريــة  مــن جواهــر فــن 

الوســطى. القــرون  بكنائــس 

كاتدرائيــة كولــون ليســت المعلــم الرئيســي للمدينــة 
وحســب، بــل إنهــا تشــكل أحــد أهــم أماكــن الجــذب 
الســياحي فــي ألمانيــا. ففــي كل عــام يقصــد نحــو 
6 ماييــن شــخص مــن جميــع أنحــاء العالــم هــذه 
الكاتدرائيــة ذات الطــراز المعمــاري القوطــي التــي 
أدرجــت علــى قائمــة التراث العالمي لليونســكو عام 
صــت للقديــس  1996. وهــذه الكاتدرائيــة التــي ُخصِّ
أوروبــا  فــي  كنيســة  أطــول  ثانــي  هــي  بطــرس، 
وثالــث أطــول واحــدة بيــن مثياتهــا فــي العالــم. 

الكاتدرائيــة 

أضخــم  علــى  فيشــتمل  »لودفيــغ«،  متحــف 
مجموعــة مــن فــن البــوب خــارج الواليــات المتحدة 
الرومانــي-  المتحــف  يحتــوي  كمــا  األمريكيــة. 
ــدة  ــة فري الجرمانــي علــى مجموعــة أوانــي زجاجي
حيــن  العالــم، فــي  علــى مســتوى  مــن نوعهــا 
تصاميــم  التطبيقيــة  الفنــون  متحــف  يعــرض 
الجميلــة.  الفنــون  بأعمــال  وثيقــة  عاقــة  ذات 
وهنــاك متاحــف أخــرى مخصصــة لعــرض الفــن 
المقــدس الــذي يعــود إلــى العصــور الوســطى، 
ولمعروضــات الجماعــات اإلثنيــة.. وغيرهــا الكثيــر.

يســهم أكثــر مــن 40 متحفــًا، بمــا فيهــا العديــد مــن 
المتاحف ذات الشــهرة العالمية، في تعزيز ســمعة 
كولــون بوصفهــا وجهــة للثقافــة واكتســاب تجــارب 
جديــدة. وُيَعــّد متحــف الشــوكوالتة األجمــل مــن 
نوعــه فــي المدينــة، إذ يجــد زواره كثيــرًا مــن األمــور 
الجذابــة فيــه؛ مثــل نافــورة شــوكوالتة فريــدة تتيــح 
وإلــى  الحلــو.  المــذاق  بهــذا  التمتــع  لهــم فرصــة 
جــواره يوجــد متحــف الرياضــة واأللعــاب األولمبيــة 
األلمانــي الــذي يمثــل مؤسســة للتدريــب العملــي 
ويوفــر  التفاعليــة.  العــروض  مــن  العديــد  مــع 
فرصــة  لألطفــال  »أوديســيوم«  العلــوم  متحــف 
ممتعــة الستكشــاف التكنولوجيــا والطبيعــة. أمــا 

المتاحــف

التــي  بالمبانــي »المعلقــة«  الحــي  ويزخــر هــذا 
تحبــس األنفــاس، والتــي اســتوحي تصميمهــا 
مجموعــة  عــن  فضــًا  الرافعــات،  شــكل  مــن 
الثقافيــة.  واألنشــطة  المطاعــم  مــن  واســعة 
وحــي  البلجيكــي  الحــي  مــن  كل  ويعتبــر 
باإلبــداع  النابضــة  األماكــن  مــن  »إيرينفيلــد« 
وموطنــًا لثقافــة فــن الشــوارع فــي كولــون، كمــا 
ينتشــر فيهمــا العديــد مــن البوتيــكات الصغيــرة 
المقاهــي  مــن  الكثيــر  وكذلــك  والمعــارض، 

اللطيفــة. والبــارات  والمطاعــم 

من األعلى إلى األسفل:
رايناوهافن ومنازلها »المعلقة«

متحف الفنون التطبيقية،
قسم التصميم

Früh »مطعم وحانة بيت الجعة »فرو

ــون  ــدة كول ــع تقــع بل ــن الرائ ــداد نهــر الراي علــى امت
القديمــة الفاتنــة التــي تزخــر بالعديــد مــن الحانــات 
ومصانــع الجعــة، وتتميــز بحديقــة الرايــن ومراســي 
مــن  خطــوات  بعــد  وعلــى  الجميلــة.  المراكــب 
الكاتدرائيــة، يجــد الــزوار مبنــى البلديــة التاريخــي، 
والحمــام اليهــودي »ميكفــه«، وقاعــة االحتفــاالت 
عــام  ألفــا  تركــت  وإذ  »غورتســينيش«.  التاريخيــة 
ــة،  ــة حقــًا فــي هــذه المدين ــارًا مذهل مــن الزمــن آث
فــإن كولــون تتمتــع أيضــًا بوجــه عصــري يتمثــل فــي 
»رايناوهافــن« الــذي يشــكل حيــًا جديــدًا ُبنــي علــى 
ــدة القديمــة.  ضفــاف نهــر الرايــن بالقــرب مــن البل

األصالــة والمعاصــرة

كولون أقدم مدينة بني كربيات 
املدن األملانية، ويه حتتضن املوقع 

األكرث جذبًا للزوار يف أملانيا؛ 
اكتدرائية كولون
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المباريــات  أرينــا«  »النكســس  فــي  أقيمــت 
النهائيــة األربــع لبطولــة دوري أبطــال كــرة اليــد 
هــذه  اســتضافت  كمــا   ،2010 عــام  الســنوية 
 IIHF الجليــد  لهوكــي  العالــم  بطولــة  الصالــة 
فــي عــام 2017. وفــي مطلــع العــام الماضــي 
مــن مباريــات  أيضــًا مجموعــة  احتضنــت   2019
وفــي   .IHF للرجــال  اليــد  لكــرة  العالــم  بطولــة 
»النكســس  ســتحتضن   ،2020 الجــاري  عامنــا 
دوري  مــن  األربــع  النهائيــة  المباريــات  أرينــا« 
الخطــوط الجويــة التركيــة لكــرة الســلة األوروبــي 
القــدم،  لكــرة  أمــا ملعــب كولــون  ليــغ(.  )يــورو 
فقــد كان واحــدًا مــن الماعــب التــي احتضنــت 
القــدم  لكــرة  العالــم  كأس  مباريــات  مــن  عــددًا 
2006؛ وهــو  عــام  ألمانيــا  فــي  أقيمــت  التــي 
القــدم  لكــرة  لنــادي كولــون  الرســمي  الملعــب 
اســتخدامه  يتــم  كمــا  كولــون«.  »1. إف ســي 
ــي  ــل: »روب أيضــًا إلقامــة الحفــات لنجــوم؛ مث
ســي/دي  »إيــه  الــروك  وفرقــة  وليامــز«، 
الملعــب  ســيكون   ،2024 عــام  وفــي  ســي«. 
بطولــة  مباريــات  مــن  لمجموعــة  مســرحًا  ذاتــه 
أمــم أوروبــا لكــرة  »يــورو 2024« التــي ســتقام 

ألمانيــا. فــي 

حقــًا.  بفعالياتهــا   تفتخــر  أن  كولــون  حــق  مــن 
تقديمهــا  يتــم  البــارزة  الموســيقية  فالحفــات 
رائعــة؛  معماريــة  مبــان  داخــل  العــام  طــوال 
كولــون  أوبــرا  ودار  الفلهارمونــي،  كقاعــة 
دوم«.  »ميوزيــكال  ومســرح  أوبــرا«،  »كولــون 
متنوعــة  ســنوية  فعاليــات  كولــون  وتحتضــن 
كل  المتحمســين  الــزوار  آالف  مئــات  تجتــذب 
عــام، مــن بينهــا »الكرنفــال«، وعــروض األلعــاب 
ومهرجــان  اليتــس«،  »كولــون  الضخمــة  الناريــة 
ومهرجــان  المتاحــف،  وليلــة  البــوب،  موســيقى 
الثمانيــة  والجســور   ،Summer Jam »ســمرجام« 
الميــاد  عيــد  وأســواق  لكولــون،  موســيقى   -
التقليديــة، وغيرهــا الكثيــر مــن األنشــطة. وتعــّد 
صالــة »النكســس أرينــا« العماقــة التــي تضــم 
أكثــر مــن 18 ألــف مقعــد، أضخــم صالــة مغطــاة 
فــي ألمانيــا علــى اإلطــاق. ويمثــل هــذا المبنــى 
مســرحًا   1998 عــام  افتتاحــه  تــم  الــذي  األنيــق 
دوليــًا للحفــات الموســيقية مــن العيــار الثقيــل، 
ــن  ويســتضيف أشــهر النجــوم والنجمــات العالميي
ليونيــل  غاريــت،  ديفيــد  بيونســيه،  أمثــال  مــن 
بينــك، رود ســتيوارت.. والكثيــر  ريتشــي، شــير، 
التــي  البــارزة  الرياضيــة  األحــداث  ومــن  غيرهــم. 

فعاليــات وأماكــن

الفاخــرة الحاصلــة علــى شــهادات اعتمــاد متميــزة 
)مثــل نجمــات ميشــان، ونقــاط غولــت وميــاو(، 
األصيلــة،  المأكــوالت  محــات  عــن  فضــًا 
الطابــع  ذات  والمتاحــف  المزارعيــن،  وأســواق 
األطعمــة؛  أنــواع  بــكل  تتميــز  التــي  الغذائــي 
الحيــاة  الشــوكوالتة. وتتمتــع  إلــى  الخــردل  مــن 
الليليــة بأجــواء خياليــة تحظــى بشــعبية كبيــرة فــي 
كولــون، إذ تدعــو الحانــات والبــارات والنــوادي 
إلــى  المدينــة وزوارهــا  التــي ال تحصــى أهــل 
يســتمتعون  ولمــن  البلــدة.  فــي  ليلــة  قضــاء 
الكازينوهــات  مــن  عــدد  هنــاك  بالمقامــرة، 
مــن  إليهــا  الوصــول  يســهل  التــي  الراقيــة 
ــي  ــًا فــي مدينت ــك الموجــودة مث ــة، كتل المدين

نوينــار«. »بــاد  أو  »آخــن« 

تضــم كولــون أكثــر مــن 3000 بــار ومطعــم تقــدم 
مجموعــة متنوعــة مــن المأكــوالت العالميــة التــي 
مصانــع  إلــى  وإضافــة  األذواق.  جميــع  تناســب 
المحليــة  الطبيعيــة  الجعــة  تقــدم  التــي  الجعــة 
مجموعــة  كولــون  زوار  يجــد  »كولــش«،  الشــهيرة 
تقــدم  التــي  الجذابــة  المطاعــم  مــن  واســعة 
األطبــاق الممتعــة والمبتكــرة، وســوف يســتمتعون 
وفعاليــات  المطاعــم  مــن  كبيــر  عــدد  باستكشــاف 
بالحيويــة،  المفعمــة  والحانــات  والبــارات  الطهــي 
عــاوة علــى مطاعــم بــارات الدرجــة األولــى فــي 
الفنــادق الفاخــرة، ناهيــك عــن المقاهــي العديــدة 
التــي تتصــف بالــذوق الحضــري واألجــواء المحيطــة 
المفعمــة بالــدفء. وتتــوج التنــوع الغنــي للمطابــخ 
فــي كولــون سلســلة مــن مطاعــم الدرجــة األولــى 

المطاعــم والحيــاة الليليــة 

التسوق وطراز الحياة العصرية في الحي البلجيكي
حمام سباحة داخلي في منتجع »نيبتونباد«

مقهى »تورشن تورشن«

الثقافة، 
التسوق، 

الفن، األزياء، 
املوسيىق، 

املهرجانات.. 
تنوع فريد 

جيتذب الزوار 
من مجيع 

أحناء العامل 
إىل مدينة 

كولون

شتراســه«  و»إيريــن  شتراســه«  »بفايــل  مثــل 
و»برايتــه شتراســه«. ويســتطيع مواطنــو الــدول 
غيــر األوروبيــة اســترداد ضريبــة المبيعــات التــي 
تعــادل %19 عنــد مغادرتهــم ألمانيــا. وعلــى بعــد 
أقــل مــن عشــر دقائــق مــن هــذا المتجــر الضخــم، 
يقــع شــارع »ميتــل شتراســه« الــذي ربمــا يكــون 
مــن  يضمــه  بمــا  المدينــة  فــي  شــارع  أشــهر 
والمجوهــرات  لألزيــاء  فاخــرة  تجاريــة  عامــات 
وبعبــارة  المنزليــة.  المفروشــات  وإكسســوارات 
أخــرى، تقــدم تجربــة التســوق فــي كولــون قيمــة 
حقيقيــة لمــا يدفــع مــن المــال مقابــل المشــتريات 
عنــد المقارنــة بمثياتهــا مــن المــدن فــي العالــم.

ُتعــّد كولــون واحــدًة مــن أبــرز وجهــات التســوق فــي 
ألمانيــا؛ إذ يجــد الــزوار فيهــا تجربــة تســوق مليئــة 
بالمتعــة وتناســب جميــع الميزانيــات، متيحــة لهــم 
الفرصــة للتجــوال فــي مناطــق المشــاة وتبضــع كل 
مــا يحبونــه، ســواء مــن المتاجــر األكثــر ازدحامــًا فــي 
شــارعي »شــيلدر غاســه« و»هوهــه شتراســه«، أو 
مــن المتاجــر الفاخــرة فــي شــارع »ميتــل شتراســه« 
والشــوارع المحيطــة بــه، أو فــي الحــي البلجيكــي 
كاوفهــوف«  كارشــتادت  »غاليريــا  أمــا  العصــري. 
كولــون،  فــي  للتســوق  متجــر  أكبــر  يعتبــر  الــذي 
فيقــدم للزبائــن القادميــن مــن الخــارج خدمــة خاصــة 
ــى  ــة القيمــة المضافــة، إضافــة إل الســترداد ضريب
إمكانيــة شــحن مشــترياتهم إلــى بلدانهــم. ويمكــن 
اســتئناف تجربــة التســوق فــي الشــوراع المجــاورة؛ 

لتسّوق ا

مــن أكثــر الحدائــق الترفيهيــة إثــارًة فــي ألمانيــا 
بمــا تضمــه مــن مرافــق تجتــذب العائلــة بأكملهــا. 
»مايــكل  مركــز  فــإن  نفســه،  الوقــت  وفــي 
شــوماخر كارت آنــد إيفنــت ســنتر« فــي مدينــة 
الرياضيــة  األلعــاب  يقــدم  القريبــة  »كيربــن« 
المدينــة  هــذه  ففــي  واإلثــارة.  والســرعة 
األســطورة  لألخويــن  الســباق  مســيرة  بــدأت 
شــوماخر. وبالنســبة إلــى الــزوار الذيــن يفضلــون 
مشــاهدة الرياضــات، فــإن مضمــار ســباق الخيــل 
فــي  رائعــًا  يومــًا  لهــم  يضمــن  »فايدنبيــش« 

الطلــق. الهــواء 

تعتبــر حاضــرة الرايــن صديقــة لألطفــال والعائــات 
إلــى أبعــد الحــدود. فحديقــة الحيــوان فــي كولــون 
ــزه  ــة، وتتصــل مــع متن ــزه الفيل ــًا بمتن تشــتهر عالمي
الشــهيرة  النافــورة  يضــم  الــذي  الشاســع  الرايــن 
الــذي  التلفريــك  طريــق  عــن  برونــن«  »تانتــس 
الرايــن.  وفــي المدينــة العديــد  يعبــر فــوق نهــر 
ــورا«  مــن المتنزهــات والحدائــق؛ مثــل حديقــة »فل
الــزوار  أمــا  األخضــر.  والحــزام  الشــهيرة،  النباتيــة 
فيمكنهــم  التشــويق،  مــن  المزيــد  عــن  الباحثــون 
النــد«  »فانتازيــا  الماهــي  حديقــة  إلــى  التوجــه 
فــي مدينــة »بــرول« المجــاورة، فهــي تعتبــر واحــدة 

األطفــال والعائالت

وفــي مدينــة »بيرغيش-غادبــاخ« القريبــة، يعتبــر 
»ميديتيرانــا« منتجعــًا وحمامــًا حراريــًا يحمــل طابــع 
متنوعــة  خيــارات  مــع  المتوســط  األبيــض  البحــر 
لاســترخاء واالستشــفاء. وأخيــرًا، يمكــن للــزوار 
المتنوعــة  الصحيــة  المنتجعــات  مــن  االســتفادة 
المدينــة؛  فنــادق  فــي  العاليــة  الجــودة  وذات 
مثــل النــادي الصحــي فــي فنــدق »ســافوي«، أو 

»موريشــيوس«.  ومنتجــع  فنــدق 

يمكــن  حيــث  االســتجمام  بمرافــق  كولــون  تزخــر 
ــة هــي موطــن  ــزوار االســترخاء والراحــة. فالمدين لل
ــة فــي  ــع الحراري لواحــد مــن أجمــل منتجعــات الينابي
أوروبــا »كاوديــوس تيرمــه« الــذي يقــدم مجموعــة 
واســعة مــن مرافــق الســاونا والصحــة. كمــا يوفــر 
النــادي الرياضــي والمنتجــع الصحــي الفاخــر فــي 
وعاجــات  ســاونا،  حمامــات  »نيبتونبــاد«  كولــون 
تاريخــي.  مــكان  فــي  تدليــك  وعاجــات  تجميــل، 

صحــة واســتجمام
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أكثــر  ميســه«   »كولــن  ويســتقطب  العالــم. 
ــد  ــدًا، ومــا يزي مــن 55.500 عــارض مــن 126 بل
ــدًا. كمــا تقــام  ــر مــن 224 بل ــن زائ علــى 3 مايي
فــي المدينــة معــارض رائــدة تغطــي 25 قطاعــًا 
مــن األعمــال؛ مثــل: »أنوغــا«، »آرت كولــون« ، 
ــو«، »غيمزكــوم«، معــرض  »دميكســكو«، »فيب
التجــاري  المعــرض   ،imm الدولــي  األثــاث 
 ،ISM الخفيفــة  والوجبــات  للحلويــات  الدولــي 

»فوتوكينــا«. »أورغاتيــك«، 

فــي  واليــة  أكبــر  فــي  مدينــة  أكبــر  بوصفهــا 
كولــون  تعتبــر  الســكان،  عــدد  حيــث  مــن  ألمانيــا 
التــي تقــع فــي شــمال الرايــن– وســتفاليا، مكانــًا 
المعــارض  فمركــز  األعمــال.  لتأســيس  جذابــًا 
كولــون  فــي   Koelnmesse ميســه«  »كولــن 
المدينــة  جعــل  فــي  رئيســي  بشــكل  يســهم 
بيــن  الدوليــة  للقــاءات  مهمــة  عالميــة  وجهــة 
المشــتغلين فــي العديــد مــن القطاعــات. ويعتبــر 
هــذا المركــز ثالــث أكبــر مجمــع للمعــارض التجاريــة 
فــي  األوائــل  العشــرة  بيــن  ومــن  ألمانيــا  فــي 

المعــارض التجاريــة 

وتاريخهــا.  العطــور  عالــم  عبــر  رائعــة  رحلــة  فــي 
كمــا تحافــظ »ريموفــا«، التــي ربمــا تعــّد أشــهر 
العالــم،  فــي  الفاخــرة  الســفر  حقائــب  مصانــع 
علــى بصمتهــا فــي كولــون، إذ إنهــا تمتلــك متجــرًا 
رائــدًا علــى مقربــة مــن الكاتدرائيــة. وتســتوطن 
فــي كولــون أيضــًا شــركات عالميــة؛ مثــل: »فــورد 
تراكــس«،  »داف  أوروبــا«  »تويوتــا  أوروبــا«، 
مجموعــة  إلــى  إضافــة  فارمــا«،  »مــاداوس 

»ريفــه« التــي تبيــع األغذيــة بالتجزئــة.

لطالمــا كانــت كولــون مدينــة المخترعيــن، واليــوم 
التجاريــة،  العامــات  مــن  للعديــد  موطــن  هــي 
ففيهــا يقــع مصنــع »فارينــا« المعــروف بأنــه أقــدم 
مصنــع فــي العالــم ينتــج العطــر ومــاء الكولونيــا، 
والــذي أنشــئ فــي عــام 1709، بالقــرب مــن مبنــى 
بلديــة كولــون التاريخــي. وفيهــا أيضــًا تــم اختــراع 
مــاء الكولونيــا الشــهير عالميــًا 4711 الــذي يمكــن 
العثــور عليــه اليــوم فــي متجــر رئيســي رائــع. وتفتــح 
كا الشــركتين أبوابهمــا أمــام الجمهــور لتصحباهــم 

العالمــات التجاريــة 

من اليمين إلى اليسار 
معرض كولون
كرنفال كولون 

تزلج على الجليد في سوق عيد المياد
»حكاية هاينزلس الشتوية الخرافية«  االحتفاليــة  األجــواء  ومــن  العالــم.  أنحــاء  جميــع 

المحليــة  الجعــة  أماكــن صنــع  بهــا  التــي تغــص 
والحانــات والبــارات، تنتقــل االحتفــاالت بعدهــا 
فيســتمر  العامــة،  والســاحات  الشــوارع  إلــى 
األولــى  الســاعات  حتــى  المــرح  وأجــواء  اللهــو 
مــن الصبــاح. وُيشــار هنــا إلــى أن كرنفــال كولــون 
وثانــي  أوروبــا،  فــي  احتفــال  أضخــم  ُيعتبــر 
أضخــم احتفــال فــي العالــم بعــد احتفــاالت »ريــو 

جانيــرو«. دي 

تعــد احتفــاالت الكرنفــال مــن المناســبات الهامــة 
األخــرى التــي تجتــذب الــزوار من جميع أنحــاء العالم، 
وُتعــرف محليــًا باســم »الفصــل الخامــس«. فــكل 
بمابــس  شــخص،  مليــون  نحــو  يصطــف  عــام، 
الرئيســية  كولــون  شــوارع  جانبــي  علــى  فاخــرة، 
 Rose »لمشــاهدة موكــب »يــوم االثنيــن الــوردي
Monday الكبيــر. وتتحــول المدينــة إلــى مهرجــان 
هائــل يوحــد الجميــع تحــت فضائــه الخــاص الــذي 
بالتســامح  مفعمــة  واحــدة  عالميــة  لغــة  تســوده 
مــن  ضيــوف  مــع  والضحــك  والرقــص  والحــب 

الكرنفــال

فــي  األقــزام(«  )موطــن  إلفــز  أوف  »هــوم 
البلــدة القديمــة، وســوق »إنجيلــز ماركــت )ســوق 
المائكــة(« فــي منطقــة »نويماركــت«، و»قريــة 
»رودولــف  ســاحة  فــي  نيكــوالس«  ســانت 
الحيــاة  »أســلوب  عطــات  وســوق  باتــس«، 
الحضــري« فــي حديقــة »شــتادت غارتــن« فــي 
الحــي البلجيكــي العصــري، وســوق عيــد الميــاد 
الشــوكوالتة.  متحــف  بجانــب  المينــاء  فــي 
المتعــددة  الموســمية  الفعاليــات  وبفضــل 
التــي تقــام فــي الوقــت نفســه؛ مثــل الحفــات 
الســفن  ورحــات  والمعــارض  الموســيقية 
عيــد  فتــرة  فــإن  الرايــن،  نهــر  فــي  الشــتوية 
الميــاد تتحــول إلــى تجربــة فريــدة مــن نوعهــا.

تقــدم  الميــاد،  عيــد  تســبق  التــي  الفتــرة  فــي 
أســواق  ســبعة  مجموعــه  مــا  لزوارهــا  كولــون 
رومانســية ألعيــاد الميــاد فــي وســط المدينــة، 
خاصيــن.  وبرنامــج  بجــو  منهــا  كل  يتميــز  حيــث 
للكاتدرائيــة  المجــاور  الميــاد  عيــد  فهنــاك ســوق 
تمامــًا الــذي يعتبــر األجمــل مــن نوعــه فــي أوروبــا 
وفقــًا للصحافــة المهتمــة بهــذا المجــال. ويشــتمل 
الســوق علــى 150 كشــكًا صغيــرًا مزينــة بطريقــة 
ــة،  ــًا موســمية وأشــغااًل يدوي ــة تعــرض فنون جميل
إلــى جانــب منتجــات إقليميــة ومحليــة. كمــا تجتــذب 
إلــى  المتســوقين  األخــرى  الميــاد  عيــد  أســواق 
وكذلــك  معروضاتهــا،  علــى  والتفــرج  التجــول 
ــذ  ــوز المحّمــص واحتســاء النبي ــأكل الل االســتمتاع ب
الســاخن وأطايــب المأكــوالت األخــرى فــي ســوق 

موســم العطالت

تقدم املدينة 
النابضة 
باحلياة 

عىل الراين 
مجموعة كبرية 

من األنشطة 
الثقافية

والعديد من 
الفعاليات 

الكربى، مثل 
كرنفال كولون 

األسطوري



13 12

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

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

تأميــن العــالج الطبــي المناســب 
للمرضــى مــن الخليــج العربــي

إذا كانــت كولــون التــي تقــع فــي قلــب أوروبــا هــي أقــدم مدينــة فــي ألمانيــا، 
فإنهــا أيضــًا مركــز الكفــاءة الطبيــة فــي غــرب ألمانيــا. وُيقــّدر المرضــى العــرب 
منــذ ســنوات عديــدة التكامــل الوثيــق بيــن التشــخيص والعــاج وإعــادة التأهيــل 

والتكنولوجيــا والبحــوث والوقايــة التــي يجدونهــا فــي هــذه المدينــة.

فالمرضــى العــرب الذيــن ال يرغبــون فــي العمــل مــع شــركة إلدارة خدمــات 
المرضــى؛ ســيجدون بديــًا فريــدًا فــي كولــون- خدمــة مجانيــة للدعــم الطبــي 
مــن هيئــة ســياحة كولــون Cologne Tourist Board التــي تعتبــر هيئــة الســياحة 

ــون. ــة فــي كول الرســمية للحكومــة المحلي

وهــذا يتــم بشــكل بســيط للغايــة: فــكل مــا علــى المريــض المحتمــل أن يفعلــه 
ســياحة  هيئــة  لتقــوم  اإلنكليزيــة،  باللغــة  حديــث  طبــي  تقريــر  إرســال  هــو 
كولــون بإحالتــه إلــى شــبكة »كولــون الطبيــة« الخاصــة بهــا التــي تتألــف مــن 
أطبــاء وعيــادات متخصصــة ســيعملون علــى التحقــق مــن كل حالــة علــى حــدة. 
ومــن أجــل الحصــول علــى أفضــل عــاج ممكــن، ســتقوم هيئــة ســياحة كولــون 
جميــع  لمناقشــة  مباشــر  اتصــال  فــي  الطبيــة  والمنشــأة  المريــض  بوضــع 
الخطــوات الاحقــة. وعنــد الموافقــة علــى العــرض الطبــي، يتــم إبــرام اتفــاق 
ويدفــع  المستشــفى.  أو  والطبيــب  المريــض  بيــن  مباشــرة  الطبيــة  الخدمــة 
ــون األلمانــي. فإيجــاد  ــة المقدمــة وفقــًا للقان المريــض فقــط للخدمــات الطبي
الطبيــب أو المستشــفى المناســب للمريــض هــو خدمــة مجانيــة تمامــًا مــن 

هيئــة ســياحة كولــون وشــركاء كولــون الصحييــن.

عــاوة علــى ذلــك، توفــر هيئــة ســياحة كولــون حجــوزات للفنــادق والشــقق 
األرضيــة،  المناولــة  خدمــة  مرشــدين،  برفقــة  ســياحية  جــوالت  المفروشــة، 

التســوق، مــواد إعاميــة والكثيــر غيــر ذلــك. النقــل، مســاعدة فــي 

ــون مســتعدة  ــة ســياحة كول ــدة - هيئ أفضــل عــاج طبــي مــن دون نفقــات زائ
لتضمــن لــك التواصــل المناســب!

الخدمات:
•   خدمة مجانية إليصال املريض بالطبيب

    أو  املستشفى املناسب
•   شــبكة واســعة من األطباء واملستشفيات

    والعيادات املتخصصة
•   فحوصات طبية شاملة

•  عالجات طبية
•   الرعاية بعد العالج

•   إعادة تأهيل
•  فنادق

•  نقل
•   جوالت سياحية برفقة مرشدين

غريغور غوسينياك
رئيس التسويق

العنوان:

الهاتف: 

دعم وخدمة مجانيان

خدمــات للمرضــى الدولييــن

نقــدم لمرضانــا األجانــب مشــورة مهنيــة ومســتويات عاليــة مــن الرعايــة لضمــان 
عــودة المريــض إلــى حياتــه الطبيعيــة بســرعة بعــد الخــروج مــن المستشــفى

والعــودة إلــى الوطــن. يتحــدث أطباؤنــا وطاقمنــا الطبــي اللغــة اإلنكليزيــة وعــددًا 
مــن اللغــات األخــرى.

يعمــل مركــز الصحــة فــي كولــون بشــكل وثيــق مــع شــركات إدارة خدمــات المرضــى 
ــر إقامــة مريحــة وممتعــة قــدر اإلمــكان  ووكاالت الدعــم التــي تحــرص علــى توفي
للمرضــى األجانــب وأفــراد عائاتهــم المرافقيــن لهــم. وتتصــف برامــج الدعــم 
المقدمــة بكونهــا قابلــة للتعديــل بحيــث تتماشــى مــع احتياجــات الــزوار الشــخصية. 
ــادق، التنقــل، خدمــة »االســتقبال  وتمتــد الخدمــات المقدمــة، مــن حجــوزات الفن
زيــارة  إلــى  الفنــدق  مــن  والنقــل  المطــار،  مــن  النقــل  خدمــة  مــع  والترحيــب« 
الطبيــب أو المستشــفى، وصــواًل إلــى خدمــات الترجمــة، والرحــات العائليــة 
االستكشــافية، وتنظيــم برامــج ترفيهيــة شــاملة لألشــخاص المرافقيــن للمريــض.

ويوجــد فريــق مــن العامليــن األكفــاء الذيــن يتحدثــون لغــات مختلفــة ويتمتعــون 
ــاك أيضــًا  ــة. وهن ــازة بالمدين ــة فــي المجــال الســياحي وبمعرفــة ممت ــرة دولي بخب
ــد األطعمــة،  ــادق وخدمــات توري ــن )الفن ــق مــع مقدمــي خدمــات آخري تعــاون وثي
والمنتجعــات  البدنيــة  اللياقــة  نــوادي  المترجمــون،  الخــاص،  الســائق  خدمــات 
الصحيــة، وغيرهــا..(. وغنــي عــن القــول إنــه بإمــكان المرضــى القادميــن مــن 
الخــارج االســتفادة أيضــًا بشــكل تــام مــن جميــع الخدمــات الــواردة فــي كاتالــوج 
ــة الســياحة الرســمية  ــون Cologne Tourist Board، وهــي هيئ ــة ســياحة كول هيئ

لمدينــة كولــون.

تتطلع كولون- مركز صحة الغرب- إلى استقبالكم  
ورعايتكم مع عائاتكم في حاضرة الراين

Med Cologne GmbH & Co. KG
Hohenzollernring 38-40
50672 Köln
(+49) 221 964 399 31
(+49) 177 935 611 5
khaitine@medcologne.com 
www.medcologne.com

DeKang GmbH 
Johannes-Müller-Str. 22
50735 Köln
(+49) 221 16 91 80 50
(+49) 221 25 90 05 75
(+86) 10 584 278 62
mail@de-kang.de
www.de-kang.de
www.dekang-germanhealth.cn
WeChat: GermanHealth

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

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

كولون الكربى، يرجى التواصل: 

العنوان:

الهاتف: 
الجوال:

العنوان:

الهاتف: 

إذا كان لديك أية استفسارات حول إقامتك 
يف منطقة كولون الكربى، يرجى التواصل مع 

هيئة سياحة كولون: 

العنوان:

الهاتف: 
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باعتبــاره الفنــدق الوحيــد فــي كولــون الــذي ينتمــي إلــى مجموعــة الفنــادق الرائــدة 
فــي العالــم، ال 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 معروفــًا جــدًا بأناقتــه 
الرصينــة، حيــث تضفــي المــواد القّيمــة والتحــف النفيســة واأللــوان المتناغمــة 
طابعــًا خاصــًا وســحرًا فريــدًا علــى كل غرفــة، خالقــًة جــوًا يغــري الزائــر بالمكــوث فتــرة 
أطــول. فهــذه الميــزة الخاصــة، التــي تترافــق مــع أحــدث تجهيــزات األثــاث والمعدات 

التقنيــة، ال تتــرك رغبــة إال وتلبيهــا.

وســوف تختبــر فــي مطعــم الذواقــة »هانــزه شــتوبه« لحظــات رائعــة فــي فنــون 
الطهــي، حيــث يقــوم الفريــق الملتــف حــول رئيــس الطهــاة التنفيــذي »يوشــوا 
راق  بمســتوى  تتمتــع  مبتكــرة  ومتوســطية  فرنســية  مأكــوالت  بإعــداد  تيبنــر« 
تتجــاوز شــهرته حــدود المدينــة. أمــا مطعــم »تاكــو« الحائــز علــى نجمــة ميشــان، 
فهــو يمثــل العنــوان األول فــي المدينــة للمأكــوالت الشــرق آســيوية األصليــة. 
ــر الطهــاة »ميركــو غــاول« ســوف يســتحضر لــك تجربــة ال ُتنســى. ويقــدم  فكبي
الفنــدق فــي ألمانيــا شــراكة حصريــة، تتمثــل فــي تنــاول شــاي فتــرة العصــر 
المبتكــر مــن قبــل »بييــر هيرمــي«، طاهــي الحلويــات الفرنســي الشــهير، حيــث 
الشــاي  أنــواع  الماكــرون مــع مجموعــة مختــارة مــن  يتــم تقديــم حلوياتــه مــن 

الكاســيكية الحلــوة واللذيــذة.

وبعــد يــوم ناجــح وملــيء باألنشــطة المتعــددة، مــا عليــك ســوى االســترخاء فــي 
مرافــق الســبا فــي فنــدق اكسلســيور ارنســت. فمــن خــال أحــدث معــدات اللياقــة 
البدنيــة، والســاونا، وحمــام البخــار وشــركاء مختاريــن متخصصيــن فــي مجــال الصحة 

واللياقــة البدنيــة، ســتجد نفســك فــي عالــم مفعــم باالســترخاء التــام.

مرحبــًا بكــم فــي فندق
إكسلســيور ارنســت

العنوان:

الهاتف: 

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 وجناحا

•  مطعامن 
•  بيانو بار

•  منطقة للياقة البدنية وساونا 
•  أجهزة لوحية »سويت بادس« يف جميع الغرف

•  مينــي بار مجاين

•  خدمة غرف عىل مدار 24 ساعة
•  تلميــع أحذية مجاين

•  شاي فرتة العرص املبتكر من قبل »بيري هريمي«

يان مايرز
مدير املبيعات

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 

جــودة فائقــة مــن الخدمــات الطبية
مستشــفى بــان كلينيــك فــي كولــون

يقــدم مستشــفى »بــان كلينيــك« PAN Clinic الــذي يعــود تأسيســه إلــى عــام 1999، 
ويقــع فــي قلــب مدينــة كولــون، عاجــات علــى أعلــى مســتوى طبــي. فعلــى امتــداد 
أربعــة طوابــق تتصــف بأجــواء مفعمــة بالهــدوء والخصوصيــة والحداثــة، يجد المرضى 

لدينــا الظــروف المثاليــة الســتعادة صحتهــم بشــكل كامل.

ــٍع مــن الخبــرات  يتمتــع مستشــفانا بمرافــق مجهــزة بأحــدث المعــدات التقنيــة، وتجمُّ
علــى  الحصــول  بســهولة  يمكــن  كمــا  تخصصــًا.   25 فــي  متخصصــًا   74 يضــم 
االستشــارة والتشــخيص والعــاج الطبــي نظــرًا لتوفــر جميــع التخصصــات فــي 
)داخلــي  1000 مريــض  يقــرب مــن  عــاج مــا  إلــى  يــؤدي  منشــأة واحــدة. وهــذا 
وخارجــي( يوميــًا فــي مستشــفانا. وضمــن غــرف العمليــات الســبع لدينــا، نقــوم 
بإجــراء 7 آالف عمليــة جراحيــة فــي الســنة، معظمهــا طفيفــة التوغــل. كمــا يوجــد 
لدينــا جناحــان حديثــان يوفــران مســتويات مــن الراحــة كتلــك الموجــودة فــي الفنــادق، 
حيــث يحظــى مرضانــا، ســواء الذيــن يخضعــون لعــاج محافــظ أو جراحــي، بإمكانيــة 
المكــوث فــي تلــك األجنحــة. عــاوًة علــى ذلــك، يقــدم فريــق التمريــض المتفانــي 
لدينــا، والــذي يتمتــع بتدريــب عالــي الجــودة، رعايــة طبيــة دقيقــة. ويجمــع مركــز 
الوقايــة »بــان بِرِفنِشــن ســنتر« PAN Prevention Center جميــع خبــرات مستشــفى 
»بــان كلينيــك« كــي ُيقــدم للمريــض خدمــات طبيــة متكاملــة. وهــذا ال يشــمل فقــط 
التنســيق الكامــل للعاجــات الطبيــة، بــل أيضــًا جميــع المؤسســات غيــر الطبيــة التــي 
لهــا صلــة بإقامــة المرضــى فــي كولــون. وقــد تــم اعتمــاد المستشــفى فــي اآلونــة 
األخيــرة مــن قبــل هيئــة »تــوف راينانــد« TÜV Rheinland كمكتــب دولــي أرســى 
معاييــر جــودة الخدمــات للســياحة الطبيــة؛ لتكــون بذلــك األولــى مــن نوعهــا فــي 

ــا تحصــل علــى هــذا االعتمــاد. ألماني

للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات، ُيرجــى عــدم التردد في االتصــال بمركز الوقاية 
»بان بِرِفنِشــن ســنتر«. ويســّر فريقنا المتعدد اللغات تقديم المســاعدة لكم.

مجاالت التخصص:

العنوان:

الهاتف: 

•    التخدير
•    أمراض القلب/ الطب الباطني

•    األمراض الجلدية
•    جراحة الغدد الصامء/ طب اإلنجاب

•    جراحة األعصاب العامة 
•    جراحة عامة وحشوية وجراحة

     األوعية الدموية
•    أمراض النساء وجراحة التنظري والثدي

•    جراحة اليد والقدم 
•    جراحة الفتق

•    طب األعصاب/ الطب النفيس
•    طب العيون

•    جراحة العظام والطب الريايض
•    جراحة األنف واألذن والحنجرة

•    الجراحة التجميلية
•    املستقيم والتنظري

•    طب األشعة والطب النووي
•    جراحة املسالك البولية
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مجاالت التخصص:
•   الجراحة االنكسارية

  )LASIK/PRK/PTK( عمليات بتقنيات   •
•   جراحة إعتام عدسة العني بالليزر

•   تبديل عدسة االنكسار

KAMRA »زرع »قرص كامرا   •
•   عالج مد النظر الشيخوخي

•   عالج بالليزر )2RT( للتنكس البقعي املرتبط 

     بتقدم السن )AMD( يف مراحله األوىل
•   عالج بالليزر العائم

 )IPRL(L عالج جفاف العني بالليزر   •
•   جراحــة طفيفة التوغــل للمياه

     الزرقــاء )الغلوكومــا(

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

mail@sehkraft.de
www.sehkraft.de

العنوان:

الهاتف: 

شــغفنا وخبرتنــا ومهاراتنا
من أجــل عينيك

»زيه كرافت« sehkraft.. خبراء رواد عالميًا 
في جراحة العيون

»زيــه كرافــت« هــي واحــدة مــن أكثــر عيــادات العيــون تطــورًا وخبــرًة علــى مســتوى 
العالــم، وتشــتهر بأحــدث الحلــول الفرديــة لحيــاة مــن دون نظــارات أو عدســات 
الصقــة، وتحســين األداء البصــري، والجراحــة المتطــورة إلعتــام عدســة العيــن 
بمســاعدة الليــزر، وكذلــك الوقايــة وعــاج المراحــل المبكــرة للتنكــس البقعــي 
المرتبــط بتقــدم الســن AMD. وتتميــز عيــادة »زيــه كرافــت« التــي يقودهــا جــراح 
العيــون المشــهور دوليــًا »ماتيــاس مــاوس« Matthias Maus بأحــدث التقنيــات، 
ويعمــل فيهــا فريــق فريــد مــن الخبــراء. وال يوجــد عيــادة أخــرى مماثلــة لهــا علــى 

مســتوى العالــم.

يشــارك »ماتيــاس مــاوس« وفريقــه بشــكل مســتمر فــي تطويــر منصــات ليــزر 
جديــدة، وعدســات فاخــرة داخــل العيــن )IOL(، وأجهــزة تشــخيصية منــذ مطلــع 
التســعينات؛ األمــر الــذي يضمــن أن تكــون »زيــه كرافــت« فــي الطليعــة دومــًا، 
فهــي علــى مواكبــة مســتمرة للتكنولوجيــا األكثــر تقدمــًا، فضــًا عــن تميزهــا 
باالبتــكار الدائــم، وهــو مــا يجعلهــا عامــة فارقــة بيــن غيرهــا مــن مراكــز الجراحــة 

ــم. ــد العال ــن علــى صعي ــام عدســة العي االنكســارية وإعت

يتكــّون الفريــق ذو الخبــرة والمهــارة العاليتيــن مــن أكثــر مــن 50 موظفــًا فــي 
مجموعــة اســتثنائية؛ تشــتمل علــى أطبــاء عيــون، ومهندســي بصريــات، وخبــراء 
فــي علــم البصريــات، وفاحصــي نظــر مهنييــن، ومســاعدين طبييــن متخصصين. 
وفــي كل عــام، يقــوم فريــق »زيــه كرافــت« هــذا بتدريــب أكثــر مــن 100 طبيــب 
مــن أطبــاء العيــون الدولييــن. ولذلــك، ال يأتــي أفضــل الجراحيــن العالميــن فــي 
طــب العيــون إلــى »زيــه كرافــت« مــن جميــع أنحــاء العالــم )مثــل الواليــات المتحدة 
األمريكيــة، الصيــن، إيرلنــدا، اليابــان، أســتراليا( مــن أجــل تجربــة رعايــة طبيــة مــن 
الدرجــة األولــى لعيونهــم وحســب، بــل يرســلون أيضــًا مرضاهــم ذوي الحــاالت 
الصعبــة إلــى كولــون للحصــول علــى عــاج خــاص مــن قبــل »ماتيــاس مــاوس«.

وتعــد »زيــه كرافــت« أيضــًا الخيــار األول للفائزيــن بالميداليــات الذهبيــة، وأبطــال 
العالــم؛ مثــل: »فابيــان هامبوشــن« Fabian Hambüchen، و»يونــاس ريكرمان« 
Jonas Reckermann، كمــا أنهــا الشــريك الحصــري لمؤسســة دعــم الرياضــة 
األلمانيــة »دويتشــه شــبورت هيلفــه« Deutsche Sporthilfe، ومركــز العيــون 

الرســمي لرابطــة العبــي الغولــف المحترفيــن )PGA( فــي ألمانيــا.

ــون« Hyatt Regency Cologne فــي  ــاة ريجنســي كول يقــع الفنــدق الفاخــر »حي
وســط المدينــة، بجــوار نهــر الرايــن. وعلــى مســافة قصيــرة منــه ســيرًا علــى 
 ،Brauhäuser «براوهــاوزر«  كولــون  جعــة  المتاحــف، مصانــع  توجــد  األقــدام، 
مراكــز التســوق الفاخــر، بمــا فــي ذلــك »لويــس فويتــون« و»شــوبارد«، وكذلــك 
كاتدرائيــة كولــون. وال يبعــد الفنــدق عــن العديــد مــن المستشــفيات التخصصيــة 
إال دقائــق معــدودات، كمــا ال يبعــد عــن مطــار »كولــون بــون« ســوى 15 دقيقــة 
فقــط بالســيارة. أمــا مطــار »فرانكفــورت«، فيمكــن الوصــول إليــه خــال ســاعة 
فقــط علــى متــن القطــار، فــي حيــن يمكــن الوصــول إلــى مطــار »دوســلدورف« 

خــال 40 دقيقــة بالســيارة. 

اختبــر المســتوى المتقــدم مــن الفخامــة فــي واحــدة مــن غــرف الفنــدق الواســعة 
التــي يبلــغ عددهــا 306 غــرف مــن فئــات متنوعــة؛ مــن ضمنهــا العديــد مــن 
األجنحــة األنيقــة، وشــقق فندقيــة، وغــرف عائليــة متصلــة. ويوفــر العديــد مــن 
الغــرف إطــاالت تحبــس األنفــاس علــى كاتدرائيــة كولــون، والبلــدة القديمــة مــن 
المدينــة ونهــر الرايــن، الــذي يمــر مــن أمــام الفنــدق تمامــًا. ففــي حيــاة ريجنســي 

كولــون يجــد الزائــر أكبــر غــرف فندقيــة علــى اإلطــاق فــي كولــون. 
  Glashaus »ــازة فــي مطعــم »غاســهاوس ــة ممت ــة وعالمي ــاق محلي ــع بأطب تمت
الــذي يوفــر أيضــًا مناظــر رائعــة عبــر الصالــة الزجاجيــة.  ويقــدم كبيــر الطهــاة 
التنفيــذي فــي الفنــدق أطباقــًا كاســيكية عالمية وألمانية تناســب جميع األذواق. 
وفــي مطعــم »غريســيني« Grissini الــذي تــم افتتاحــه مؤخــرًا، يمكنــك التمتــع 
ــة التــي يقدمهــا إلــى جانــب أطعــم الشــارع المعاصــرة التــي  ــاق اإليطالي باألطب
 Legends »أمــا بــار »ليجينــدز .Sticky Fingers »يقدمهــا مطعــم »ســتيكي فينغــرز
هنــا  بإمكانــك  واألناقــة.  الــروك  الحداثــة وموســيقى  بيــن  يجمــع  Bar، فهــو 
االســتمتاع بمشــروب ممتــاز أو كوكتيــل أو قهــوة لذيــذة. كمــا يســّر الموظفــون 
أن يقدمــوا لــك اقتراحــات فــي هــذا الشــأن. وبالنســبة إلــى االســترخاء والصحــة، 
يوفــر المنتجــع الصحــي ونــادي اللياقــة البدنيــة »َبلــس فيتنــس كلــوب آنــد ســبا« 
Puls Fitness Club & Spa عاجــات فاخــرة متنوعــة، وحّمــاَم بخــار رومانيــًا، وســاونا 
فنلنديــة، ومركــزًا للياقــة البدنيــة، وحــوَض ســباحة داخليــًا، وتراســًا مشمســًا 

جميــًا مــع إطــاالت علــى أفــق مدينــة كولــون.

أهــاًل وســهاًل بكم فــي حياة 
ريجنســي كولــون

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

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

روبن سوندرز
املدير العام

املرافق:
•   مطعم »غالس هاوس« 

•   مطعم »غريسيني« 
•   مطعم »ستييك فينغرز« 

•   بار »ليجيندز« 
•   املنتجع الصحي ونادي اللياقة البدنية 

    »بَلس فيتنس كلوب آند سبا«  
 

العنوان:

الهاتف: 

الفائز بالميدالية الذهبية األولمبية »فابيان هامبوشن« و»ماتياس 
ماوس« في عيادة »زيه كرافت« للعيون في كولون
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ــص لــه، كمــا يتأكــدون مــن إطاعــه  بشــكل مــرن وفقــًا للبرنامــج العاجــي المخصَّ
وعائلتــه علــى كيفيــة ســير العمليــة العاجيــة. إننــا لفخــورون بموقعنــا الريــادي 
الــذي حققنــاه فــي مجــال العــاج اإلشــعاعي علــى مســتوى كولــون فــي ألمانيــا، 
ونؤكــد بشــدة علــى التزامنــا بتقديــم خدمــات طبيــة ذات جــودة عاليــة. يرتكــز عملنــا 
علــى مبــدأ تقديــم خدمــات طبيــة وإداريــة مبتكــرة مبنيــة فــي األســاس علــى 
احتــرام احتياجــات وتطلعــات مرضانــا وأســرهم مــن خــال الرعايــة واالهتمــام 

ــن نوليهمــا لهــم. ــن اللذي الفرديي
وقــد أسســنا، فــي مركــز »ســي دي تــي- ويســت«، مكتبــًا دوليــًا متخصصــًا 
ومؤهــًا لتزويــد مرضانــا بالرعايــة التــي تلبــي جميــع احتياجاتهــم الطبيــة فــي 
محطــة واحــدة. وإن لــزم األمــر، فإننــا قــادرون علــى تقديــم خدمــة خاصــة لمرضانــا 
الذيــن يتطلبــون خصوصيــة أو ســرية فائقــة؛ حيــث تتضمــن إجــراء ترتيبــات خاصــة 
ــر للفحوصــات  ــة، والتحضي ــات األمني ــى الترتيب ــز، إضافــة إل ــى المرك للوصــول إل
والعاجــات مــن غيــر التصريــح عــن االســم، وغيرهــا مــن الترتيبــات التــي تضمــن 

الحفــاظ علــى الســرية التامــة.
زينمــان«  و«أ.  لدينــا »م. شــريف«  الدولييــن  العمــاء  مكتــب  مديــرا  وسيســر 
ــا،  ــه خــال زيارتكــم لمركزن ــب كل مــا يمكــن أن تحتاجــون إلي مســاعدتكم فــي ترتي
كمــا ســيكون مــن دواعــي ســرورهما أيضــًا أن يجيبــا عــن جميــع استفســاراتكم 

الازمــة. األساســية  بالمعلومــات  وتزويدكــم 
مــن دواعــي ســرور مديــرة مكتــب العمــالء الدولييــن لدينــا، ألكســاندرا زينمــان، 
اســتقبال اتصــاالت مرضانــا الدولييــن علــى رقــم الهاتــف: 491732034066 +.

العنوان:

الهاتف: 

ماذا يتنظركم يف مركز التشخيص والعالج
»يس دي يت–ويست« يف كولون؟

•   عالج فردي خاص لكل مريض
•   ال انتظار.. عالج فعال من دون أي تأخري  

•   ال إقامة يف املستشفى.. فوائد عظيمة
     لجودة حياة املريض

•   رعاية فردية.. نضع دامئاً املريض
    يف أعىل سلم أولوياتنا

•   أحدث التقنيات الطبية إىل جانب
     الخربات العالية يف عالج األورام 

•   خربة يف التعامل مع املرىض الدوليني:
     مرىض من أكرث من 20 دولة حول العامل،

    طاقم مؤهل يتكلم عدة لغات
•   عالج من دون أمل

مرحبــًا بكــم فــي مركــز التشــخيص 
والعالج »ســي دي تي-ويســت«

فــي كولــون بألمانيــا 
تقنيات رائدة لعاجات فردية مبتكرة بأقصر زمن  

CDT West
Graseggerstr. 105h
50737 Köln
(+49) 221 888 289 70

info@cdt-west.de
www.cdt-west.de

»يس دي يت- ويست«
مركز التشخيص والعالج

الدكتور جميل كاتريان
رئيس قسم عالج األورام باإلشعاع 

يرحــب مركــز التشــخيص والعــاج »ســي دي تــي- ويســت« CDT-WEST فــي 
ألمانيــا بمرضــاه مــن جميــع أنحــاء العالــم. وقــد اكتســب مركزنــا الــذي يقــع فــي 
كولــون ســمعة رفيعــة المســتوى عالميــًا بفضــل المهــارات المتميــزة التــي 
التــي يقدمهــا. وإذ نطبــق أســاليب  الرعايــة  يمتلكهــا والجــودة العاليــة مــن 
أتــم  علــى  للســرطان، فإننــا  التشــخيص والعــاج اإلشــعاعي  فــي  مبتكــرة 

االســتعداد لتقديــم شــتى خدماتنــا للمرضــى الدولييــن وأســرهم. 
وبامتاكــه خبــرة واســعة فــي تطبيــق أحــدث التقنيــات فــي هــذا المجــال، 
متمــرس  فريــق  قيــادة   Jamil Katiran كاتيــران«  »جميــل  الدكتــور  يتولــى 
وفائــق المهــارة فــي مجــال العــاج اإلشــعاعي لــألورام مؤلــف مــن أطبــاء 
ــاء الطبيــة  عــاج األورام باألشــعة ومعالجيــن إشــعاعيين واختصاصيــي الفيزي
ومختصــي قيــاس الجرعــات اإلشــعاعية. وهــو يعمــل علــى وضــع الخطــط 
العاجيــة لمهاجمــة المــرض وشــفاء المريــض، متبعــًا بذلــك منهجيــة فــي 

الرعايــة الطبيــة تتميــز بالتركيــز كليــًا علــى المريــض.
يوفــر مركزنــا الرائــد عاجــًا إشــعاعيًا ســريعًا وشــخصيًا، إذ إن ســرعة العــاج 
تشــكل عامــًا مهمــًا يؤثــر فــي فعاليــة عــاج المريض؛ لذا فإن مركز التشــخيص 
والعــاج يقــدم عاجــًا إشــعاعيًا مــن دون أي تأخيــر وبأقصــر زمــن ممكــن، حيــث 
معــدل  اإلشــعاعي  )العــاج  اإلشــعاعي:  العــاج  تقنيــات  أحــدث  نســتخدم 
الكثافــة IMRT، العــاج الحجمــي الدقيــق VMAT، تقنيــات التنفــس، العــاج 
ــه اإلشــعاعي الموجــه بالصــور IGRT، العــاج اإلشــعاعي الســطحي الموجَّ

.)SRTــم SGRT ، العــاج اإلشــعاعي المجسَّ
تتيــح لنــا المعرفــة االختصاصيــة التــي نمتلكهــا، إلــى جانــب معــدات العــاج 
اإلشــعاعي المتطــورة التــي نقتنيهــا، تقليــص التأثيــرات الســلبية الناجمــة عــن 
العــاج اإلشــعاعي إلــى أقــل حــد ممكــن. ومــن أجــل وضــع برامــج عاجيــة تلبــي 
ــا نمنحهــم الوقــت الكافــي  ــه، فإنن ــا، كل حســب حالت آمــال واحتياجــات مرضان
اختصاصيونــا  ويحــرص  استفســاراتهم.  عــن  واإلجابــة  حاالتهــم  لمناقشــة 
لــكل مريــض  الخاصــة  الخطــة العاجيــة  ومنســقونا علــى ضمــان أن تســير 
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Sana Hospital Group 
Sana Dreifaltigkeits-Hospital  
Cologne 
Aachener Straße 445-449 
50933 Köln

+49 30 62 90 110-201/-231
+49 30 62 90 110-221
+49 30 62 90 111 
+49 30 62 90 110-199 
international@sana.de 
www.sana.de 

العنوان:

   الفاكس:

الهاتف: 
 )إنجليزي/رويس(

 )إنجليزي/ فرنيس/ عريب(

)إنجليزي/ فرنيس/ فاريس(

الدكتور بريِن ديساي
رئيس قسم العالج 

الجراحي والعالج املحافظ 
للعمود الفقري

مجاالت التخصص:

•   العالج الجراحي والعالج املحافظ
     للعمود الفقري

•   جراحة القدم والكاحل
•    تبديل مفصيل الورك والركبة

•    جراحة الكتف، جراحة اإلصابات العظمية
     الرياضية، جراحة الحوادث

•    جراحات خاصة لإلصابات الرياضية
     والحوادث 

•    التخدير والعناية املركزة وعالج األمل

والعيــادات  المشــافي  مــن  مجموعــة  هــي   Sana »ســانا«  مستشــفيات 
الخارجيــة ومراكــز التشــخيص الخاصــة مــن المســتوى العالمــي، وتنتشــر فــي 
جميــع أنحــاء ألمانيــا. فــي عــام 1976 تأسســت هــذه المجموعــة مــن قبــل 25 
 ،DVK »و»دي فــي كيــه ،Allianz »شــركة تأميــن، مــن ضمنهــا مجموعــة »أليانــز
و»ســيغنال إدونــا« Signal Iduna. وتعتبــر »ســانا« واحــدة مــن مؤسســات 
ــزة  ــة متمي ــًة خدمــات طبي ــم، متيح ــى مســتوى العال ــدة عل ــة الرائ ــة الطبي الرعاي
فــي 56 مستشــفى تقــدم العــاج ألكثــر مــن 2.2 مليــون مريــض ســنويًا. 
ونقــدم فــي »ســانا« المســاعدة للمرضــى الدولييــن عبــر توفيــر خدمــات الرعايــة 
ــة لهــم فــي جميــع مستشــفياتنا، حيــث يمكنهــم التواصــل مــع طاقــم  الصحي
موظفينــا المؤهليــن للتعامــل مــع المرضــى مــن شــتى الجنســيات والذيــن 
يتحدثــون لغــات عــدة، إذ يشــكلون نقطــة االتصــال األولــى لإلجابــة عــن مختلــف 

ــا. األســئلة المتعلقــة بالعــاج الطبــي فــي ألماني

يعــّد مستشــفى »ســانا« الثاثــي المتكامــل فــي كولــون أحــد المستشــفيات 
مــع  الرياضيــة،  واإلصابــات  العظــام  طــب  فــي  المتخصصــة  المعروفــة 
المستشــفى التابــع لــه والمتخصــص فــي العــاج الطبيعــي وإعــادة التأهيــل 
ــي. ــون الدول ــون/ ب ــن الوصــول إليهــا بســهولة مــن مطــار كول ــي، ويمك الطب

اكتســب هــذا المستشــفى ســمعة وتقديــرًا ممتازيــن بفضــل خدمــات الرعايــة 
الطبيــة التــي يقدمهــا ســنويًا ألكثــر مــن 15 ألــف حالــة مرضيــة وإســعافية. 
فــي  والمتخصصــة  ألمانيــا  فــي  الرائــدة  المستشــفيات  مــن  واحــد  وهــو 
شــهادة  علــى  الحاصلــة  الفقــري  والعمــود  والــورك  والركبــة  الكتــف  جراحــة 
الفائــق  التميــز  وشــهادة  قصــوى،  رعايــة  كمركــز   EndoCert »إندوســيرت« 
ــة  ــة، الصــادرة عــن الجمعي ــة وجراحــة الركب فــي تخصــص األطــراف االصطناعي

.)DGOOC( وجراحتهــا  العظــام  ألمــراض  األلمانيــة 

وتضمــن الشــهادات التــي نالهــا مستشــفى »ســانا« الثاثــي فــي كولــون 
أعلــى مســتويات العــاج الطبــي الشــامل وإعــادة تأهيــل المرضــى فــي مرحلــة 
مــا بعــد العــاج. كمــا أن المستشــفى حاصــل علــى شــهادة مــن اتحــاد العبــي 
الغولــف المحترفيــن كعيــادة للغولــف، ومعتــرف بــه رســميًا بوصفــه جــزءًا مــن 

المركــز األولمبــي فــي »رينانــد« للطــب الرياضــي.

لاستفسارات ولمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بنا.

مجموعــة مستشــفيات ســانا
مستشفى سانا الثاثي في كولون

Oberberg Somnia Fachklinik, 
Hürth, Cologne
Friedrich-Ebert-Str. 11a 
50354 Hürth

(+49) 2233 62133077 
huerth@oberbergkliniken.de 
www.oberbergkliniken.de/ 
huerth

العنوان:

الهاتف: 

الدكتور ياروسالف ماليفاين

كبري األطباء، استشاري الطب 

النفيس والعالج النفيس

تشمل مجاالت تخصصنا الرئيسية اآليت:

•    االكتئاب
•   الُفصام «االشيزوفرينيا« والذهان

•    األزمات الحياتية
•    أمراض الهوس االكتئايب

•    جراحة األعصاب العامة 
•    اضطرابات اإلدمان، وخصوصاً منها

     املخدرات والكحول

مــن أجــل بدايــة جديدة فــي الحياة
عيــادة »أوِبرِبــرغ ســومنيا« التخصصيــة

فــي »هــورت« بكولون
تنتمــي عيــادة »أوِبرِبــرغ ســومنيا« Oberberg Somnia التخصصيــة فــي 
»هــورت« Hürth بكولــون إلــى شــبكة العيــادات الخاصــة الرائــدة فــي ألمانيــا 
والمتخصصــة فــي الطــب النفســي وطــب النفــس الجســدي )العصبــي( 
والعــالج النفســي. وتقــدم الدعــم والمســاعدة لألشــخاص الذيــن يتعرضــون 
إلــى األزمــات العاطفيــة ســواء مــن ألمانيــا أو مــن خارجهــا؛ ليســتعيدوا حياتهم 

ــة. الطبيعي

يرتكــز مفهــوم العــاج فــي جميــع عيــادات »أوِبرِبــرغ« علــى ثــاث دعائــم يتــم 
والعلــوم  األشــخاص  مــن:  مؤلفــة  متجانســة  وحــدة  إلنشــاء  دائمــًا  دمجهــا 
والمحيــط العــام؛ وهــذا يعنــي أننــا قبــل كل شــيء نرصــد المرضــى أنفســهم، 
جنبــًا إلــى جنــب مــع حياتهــم، والبيئــات التــي ينتمــون إليهــا، وتاريخهــم الطبــي. 
أمــا بالنســبة للمعالجــة نفســها، فإننــا نســتند إلــى أهــم مــا توصــل إليــه العلــم 
ميــن لمرضانــا جميــع برامــج العــاج المعتمــدة  الحديــث مــن مناهــج عاجيــة؛ مقدِّ
وفقــًا للمعاييــر األوروبيــة. وأخيــرًا وليــس آخــرًا، فإننــا نؤّمــن أجــواء مثاليــة يلّفهــا 
ــى  ــا عل ــرًا فــي دعــم شــفاء مرضان ــدفء واالهتمــام، مــا يســهم إســهامًا كبي ال

أكمــل وجــه.
انطاقــًا مــن حرصنــا الشــديد علــى توفيــر بيئــة مريحــة وجذابــة، تــم تصميــم 
ــا لتكــون فســيحة وتدخــل الســكينة فــي النفــوس. وبينمــا تــؤدي  مرافــق عيادتن
الغــرف وظيفتهــا فــي تأميــن فضــاءات لتنميــة الشــخصية ومــاذات تبعــث علــى 
ل القيــام بمجموعــة  الطمأنينــة، فــإن موقــع العيــادة بالقــرب مــن المدينــة يســهِّ
واســعة مــن األنشــطة الترفيهيــة التــي تتــراوح بيــن ممارســة الرياضــة فــي 
الهــواء الطلــق والرحــات إلــى المــدن القريبــة مــن كولــون؛ مثــل دوســلدورف أو 

بــون بــكل مــا تضّمانــه مــن عــروض ثقافيــة وتســوق.
يتكــون الفريــق بأكملــه فــي العيــادة مــن أطبــاء ذوي خبــرة ومؤهليــن تأهيــًا 
عاليــًا واختصاصييــن فــي العــاج وموظفيــن رعايــة وخدمــة مدربيــن. كمــا يتحــدث 

ــا اللغــة الروســية فضــًا عــن اإلنجليزيــة. العديــد مــن موظفين

إن كان لديــك أي أســئلة حــول إجــراءات القبــول لدينــا، أو مفاهيــم العــالج، 
ــا أو  ــا؛ فــال تتــردد باالتصــال بن ــا الرئيســية، أو المرافــق فــي عيادتن أو عالجاتن

ــي. ــا اإللكترون ــر بريدن ــا عب التواصــل معن
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dental suite 

العنوان:

الهاتف: 

العنوان:

الهاتف: 

ِدنتال سويت  يواخيم هايباخ
متخصص دويل
يف زرع األسنان

وطب األسنان التجمييل
وأمراض اللثة

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

مجاالت التخصص:
•   زراعة األسنان

•   التعويضات السنية 

CDM عالج خلل املفصل الفيك الصدغي   •
•   حشو األسنان
•   أمراض اللثة

•   تقويم األسنان
•   العالج الخايل من القلق

•   طب األسنان العام
•   التشخيص باألشعة السينية ثالثية األبعاد

أســنان جميلــة وصحيــة - ألنــك 
تســتحقها

ســنا لــك فريــق عمــل مؤهــًا يتألــف مــن  ألن صحــة أســنانك تهمنــا، فقــد كرَّ
50 اختصاصيــًا، ويضــم أطبــاء أســنان وأطبــاء عاّميــن واختصاصييــن فــي صحــة 
األســنان ومســاعدي وفنيــي أســنان.. فريــق علــى أتــم االســتعداد لتلبيــة جميــع 

احتياجاتــك علــى مــدار 365 يومــًا فــي العــام.

نحــن فــي »ِدنتــال ســويت« dental suite مجهــزون تجهيــزًا كامــًا لتلبيــة رغبــات 
المرضــى الدولييــن، حيــث تمتــد مجموعــة خدماتنــا مــن عــاج األســنان التجميلي 
إلــى الــزرع والترميــم الشــامل ألســنان المرضــى الــذي يشــعرون بالقلــق، وحتــى 
عــاج ضعــف المفصــل الفكــي الصدغــي وعــاج الشــخير. كمــا يســعدنا أيضــًا 
مائمــة جــدول مواعيــد العــاج لدينــا ليتناســب مــع ضيــق وقــت المرضــى الذيــن 

يقيمــون فــي كولــون لفتــرة محــدودة.

ومــن أجــل أن نضمــن لــك أفضــل النتائــج الجمالية والوظيفية ألســنانك ونوليها 
أقصــى عنايــة ممكنــة، فإننــا نطبــق أحــدث أســاليب التشــخيص، ونســتخدم 
التقنيــات الطبيــة العصريــة، وذلــك بإشــراف فريــق من المتخصصيــن المؤهلين 

فــي جميــع تخصصــات طــب األســنان.

وبفضــل مختبــر تكنولوجيــا طــب األســنان  فــي عيادتنــا وفنييــه المعتمديــن 
وطاقــم العمــل الــذي يتمتــع أعضــاؤه بخبــرة مرموقــة وتدريــب عالــي المســتوى؛ 
نضمــن لــك تقديــم أرفــع مســتويات الجــودة: تعويضــات األســنان المصنعــة 

طبقــًا ألحــدث التقنيــات وباســتخدام المــوارد الحيويــة المائمــة.

تعــّد فنــادق »ماريــوت« Marriott المــكان األمثــل لإلقامــة فــي كولــون لمــا 
يتميــز بــه فندقاهــا اللذيــن يقعــان فــي قلــب المدينــة علــى مســافة خطــوات 
مــن أهــم معالــم الجــذب الرئيســية فيهــا؛ مثــل كاتدرائيــة كولــون والمحطــة 
المركزيــة وشــوارع التســوق والمتاحــف ونهــر الرايــن. وعبــر برنامــج مكافــآت 
والء العمــالء »بونفــوي« Bonvoy الــذي تقدمــه مجموعــة الفنادق، يســتفيد 
الضيــوف المشــتركين مــن النقــاط التــي يجمعونهــا فــي كل إقامــة، فمثــاًل 

يمكنهــم اســتبدالها بالعديــد مــن المكافــآت خــالل إقامتهــم التاليــة.  

فندق ماريوت كولون
فــي هــذا الفنــدق الــذي يزخــر بالخدمــات المتكاملــة، يمكــن للضيــوف االســترخاء 
فــي الغــرف القياســية )ســتاندرد( التــي تتمتــع بحجــم أكبــر مــن مثياتهــا فــي 
فنــادق مدينــة كولــون. كمــا يضــم غرفــًا متنوعــة مــن فئات أعلى، مثــل التنفيذية 
)إكزيكيوتيــف( والعائليــة واألجنحــة، فضــًا عــن الصالــة التنفيذيــة الحصريــة فــي 
الطابــق العلــوي مــن الفنــدق، وجميعهــا تلبــي رغبــات النــزالء علــى اختافهــا. 
أمــا مطعــم »كاســت آيــرون غريــل« CAST IRON Grill، فتناســب أطباقــه جميــع 
األذواق بمكوناتهــا الغنيــة الطازجــة ونكهاتهــا األصيلــة المحببــة لــدى النــاس، 
وذلــك ضمــن باقــة مــن أطبــاق محليــة شــهيرة وأخــرى موســمية خاصــة، مقدمــًا 

لــزواره الكثيــر مــن الخيــارات التــي ترضــي الجميــع ضمــن أجــواء ريفيــة آســرة.
للضيــوف  يمكــن   ،Plüsch Bar & Lounge بلــوش«  وصالــة  »بــار  وفــي 
االســتمتاع بأنــواع عديــدة مــن المشــروبات المعاصــرة، والكوكتيــات الفاخــرة، 
والقهــوة والشــاي مــع وجبــات خفيفــة شــهية. فــي حيــن يوفــر النــادي الصحــي 
بالقلــب  الخاصــة  البدنيــة  اللياقــة  أجهــزة  مــن  كبيــرة  مجموعــة  الفنــدق  فــي 
ــى  ــن المكثفــة، إل ــزات التماري ــر مــن تجهي ــة، فضــًا عــن الكثي ــة الدموي واألوعي

جانــب صالتــي ســاونا لاســترخاء واالســتجمام.

فندق كورتيارد من ماريوت كولون
فريــدة ضمــن  تجربــة  للضيــف  منهــا  كل  تضمــن  غرفــًة   236 الفنــدق  يضــم 
بيئــة محفــزة تضــم تجهيــزات فاخــرة تناســب الجميــع، بأســّرة مريحــة وحمامــات 
 The Bistro »أنيقــة. وبأجــواء حميميــة أخــاذة، يســتقبل مطعــم »ذا بيســترو
فــي الطابــق األرضــي مــن الفنــدق ضيوفــه بأطبــاق محليــة وعالميــة تحلــق بهــم 
بنكاتهــا الفريــدة ضمــن أجــواء بســيطة مبهجــة. أمــا مركــز اللياقــة البدنيــة فــي 
الطابــق الخامــس، فهــو يقــدم تجهيــزات حديثــة تلبــي جميــع احتياجــات النــزالء 
مــن التماريــن الرياضيــة. وتتــوج كل هــذا خدمــات تتســم بالحيويــة والصــدق 
والرعايــة، ملبيــًة جميــع احتياجــات الضيــوف علــى أكمــل وجــه، مــا يجعلهــم 

يشــعرون بأفضــل أشــكال العنايــة التــي تليــق بهــم.

عنايتنــا الصادقــة تليــق بكــم
فندق ماريوت كولون وفندق كورتيارد

من ماريوت كولون

Cologne Marriott Hotel
Johannisstraße 76-80
50668 Cologne, Germany
www.colognemarriott.com

Courtyard by Marriott Cologne
Dagobertstraße 23
50668 Cologne, Germany
www.courtyardcologne.com

ليىل عبد الرزاق

مديرة شؤون األسواق

يف قسم املبيعات والتسويق

العنوان:

فندق ماريوت كولون
•   365 غرفة وجناحاً ترتاوح مساحة كل منها

     بني               أمتار مربعة
•   موقع هادئ يف مركز املدينة

•   صالــة تنفيذية يف الطابق الســادس
•   بوفيه إفطار أمرييك شامل

    خدمة غرف 24 ساعة
•   ناٍد صحي وصالتا ساونا 

العنوان:

فندق كورتيارد من ماريوت كولون
•  236 غرفة

•   ديكورات عرصية وأنيقة
•   مطعــم »بريســتو« بأطباقه 

    املحليــة والعامليــة
•   صالة للياقة البدنية
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مدينة الطب
كولونكولون

العالم. وتتمتع المستشفيات والعيادات 
المتنوعة بتعاون وثيق فيما بينها. كما 

يشترك االختصاصيون، على تنوع 
اختصاصاتهم الطبية، في توجيه المريض 

إلى أفضل أساليب العاج المائم تبعًا 
لحالته بشكل منفرد؛ وغني عن القول 

إنه يمكن تحقيق هذا األمر أيضًا بحضور 
مترجم أو طبيب معالج من الموطن 

األصلي للمريض األجنبي.

مستشفى وعيادة ومركزًا طبيًا متخصصًا 
رفيع المستوى. وتضم هذه المرافق نحو 

7500 سرير، مؤّمنًة ما يربو على 2500 
طبيب، و10 آالف معالج وعامل في 

مجال التمريض وغيرهم من الموظفين 
المؤهلين، موفرين نطاقًا واسعًا من 
الخبرات الممتازة في العاجات التي 
يقدمونها سنويًا ألكثر من 300 ألف 
مريض من ألمانيا ومن شتى أنحاء 

يتميز القطاع الصحي في كولون 
بمستوى عاٍل من الخبرة، وبتطور طبي 
فائق في الوقاية والتشخيص والعاج 

وإعادة التأهيل.

وبفضل ما تّتسم به من تكامل وثيق بين 
البحوث والتكنولوجيا، وثراء في الخبرات 

ف كولون مركزًا صحيًا  المهنية، تَصنَّ
مرموقًا إذ يجد فيها المرضى أكثر من 40 
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مجموعــة 
كاملــة من 

الخدمــات

أفراد الطاقم العاجي والتمريضي وغيرهم من 
الموظفين تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أعلى 

المستويات العلمية. كما يتم توفير الرعاية 
الطبية والعاجية وفقًا ألعلى المعايير المعتمدة 

في هذا الحقل.

تتكون البنية الطبية في كولون من أطباء 
معروفين يتمتعون بالخبرة والريادة في مهنتهم، 

كثير منهم تدربوا في الخارج، وأصبحوا أعضاء في 
الجمعيات الوطنية والدولية ومراكز البحوث ضمن 
نطاق تخصصاتهم المتنوعة. وفي المقابل، فإن 

األطبــاء والطاقــم المؤهــل

النووي، التشخيص المخبري، الفحوصات 
الصحية، الطب اإلشعاعي لألطفال، التصوير 

الشعاعي العصبي، مختبر النوم. ويمكن 
الحصول على النتائج خال بضع ساعات، ومن 

ثم إرسالها إلى المركز المتخصص.

بهدف الوصول إلى أدق النتائج التشخيصية 
لألمراض، يواظب كل من األطباء المستشفيات 

والعيادات في كولون على استخدام أحدث 
التقنيات واألجهزة إلجراء التشخيص الدقيق 
والشامل، وخصوصًا في المجاالت التالية: 

الطب اإلشعاعي التشخيصي والعاجي، الطب 

مركــز التشــخيص

األورطي )أم الدم(، جراحات الصمام والجراحات 
المركبة، الجراحات الثنائية والثاثية في القلب، 
جراحات الرئة )السرطان وانتفاخ الرئة(، إجراءات 

لدعم القلب )القلب الصناعي(، زرع ناظمة 
القلب ومزيل الرجفان وكذلك عمليات زرع القلب 
والرئة. ويمكن استخدام جراحات طفيفة التوغل 

في الكثير من العمليات. وهناك أيضًا قسم 
خاص بجراحات الرضع واألطفال. وعاوة على 

ذلك، تطبق أيضًا األساليب الجراحية الحديثة 
المبتكرة؛ مثل زرع الخايا الجذعية، وحفظ 

األعضاء )الرئة، القلب(، وكذلك بحوث الدورة 
الدموية لحماية األعضاء أثناء جراحات القلب 

)الدماغ، الكليتان، القلب(.

يقوم المركز بعمل جميع االختبارات الخاصة 
بتشخيص األمراض الباطنية التي تصيب األوعية 
)أمراض الشرايين واألوردة واألوعية اللمفاوية(، 
فحوصات السكري، وفحوصات الجهاز الهضمي 

)الكبد، المرارة، البنكرياس، المسار المعدي- 
المعوي(، أمراض الجهاز المناعي، أمراض الرئة 
والكلية؛ مقدمًا العاج المائم وفقًا لإلرشادات 

الدولية المتبعة في هذا المجال. ويضم مركز 
الطب الباطني وطب القلب أيضًا القسم الحديث 
للقلب الذي افُتتح في عام 2007، والذي اكتسب 

شهرة خاصة في مجال رعاية مرضى القلب. 
وتقدم األقسام المتخصصة شتى صنوف 

عمليات الُمجازة )ومنها جراحات المسار الجانبي 
والمسارات الجانبية الشريانية(، توسيع الشريان 

مركــز الطــب الباطنــي وطــب القلــب

والعاج التجديدي، العاج باإلنزيم، العاج 
بالقنب، العاج النفسي الخاص بحاالت 

األورام، إضافة إلى العاج التكميلي. أما 
بالنسبة إلى أسلوب العاج الذي يمزج بين 

لقاح الخايا المتغصنة ورفع درجة حرارة الجسم؛ 
فهو يطبق بنجاح منذ نحو ثمانية أعوام، وقد 

تم تطويره في مناطق كثيرة خارج حدود ألمانيا. 
ويشّكل هذا النهج الحديث طريقة مبتكرة لعاج 
األورام كانت حتى اآلن تمارس فقط في عدد 
قليل من المستشفيات على مستوى العالم. 

يعالج المركز جميع أنواع األورام، حيث تشمل 
سلسلة الخدمات عيادات األورام متعددة 

التخصصات والهيئات الخاصة باألورام، الرعاية 
النفسية لمرضى األورام وتسكين اآلالم، إلى 

جانب مجموعات مشروع األورام من التخصصات 
المتعددة التي تقدم الرعاية الفردية لكل مريض 

على مستوى متعدد التخصصات. وتشمل 
عاجات األورام الحديثة نطاقًا واسعًا من أساليب 
العاج منها: جراحة الورم المنتقل، معالجة المناعة 

باستخدام األجسام المضادة ثاثية الوظائف، 
العاج الكيميائي الفردي، العاج بالخايا الجذعية 

مركــز طب األورام
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شــبكة من 
التميــز 
الطبــي

فــي حــاالت الحمــل المترافق بالخطر )مركز رعاية 
فتــرة مــا حــول الوالدة(. ويعد مركز طب اإلنجاب 

فــي مدينــة كولون من أقدم وأضخم المراكز 
المتخصصة في هذا المجال على مســتوى 

ألمانيــا. ويتمتــع األطباء العاملون في المركز 
بخبــرة تعــود إلــى 20 عامًا، ويقدمون جميع 

وســائل التشــخيص والعاج المصرح بها في 
ألمانيا.

يغطــي مركــز الوالديــن والطفل مجالين رئيســيين، 
همــا: طــب األطفــال وطب اإلنجــاب. وتمثل مدينة 
كولــون موطــن أحد أضخم مستشــفيات األطفال 

فــي ألمانيــا، والمتخصــص في عاج أمراض 
األطفــال الحــادة والمزمنة. ويعمل المستشــفى 

بالتعــاون الوثيــق مع مستشــفيات األمومة 
لتقديــم أفضــل خدمــات رعايــة األم والطفل قبل 
وأثنــاء الحمــل والــوالدة وبعدها، وعلى األخص 

مركــز الوالديــن والطفــل

جراحات الحوادث واألحشاء. وتكفل معايير 
الجودة، التي تطبق قبل وأثناء وخال عمليات 

الجراحة، الشفاء العاجل للمرضى، بينما تساهم 
أساليب جراحية طفيفة التوغل )جراحة ثقب 
المفتاح( في استرداد المريض القدرة على 

الحركة بعد فترة زمنية قصيرة.

يقدم المركز الجراحي العاج للمرضى في جميع 
المجاالت الجراحية: جراحات السمنة )ربط المعدة(، 

جراحة العيون، عمليات القولون والمستقيم 
والجهاز الهضمي، عمليات أمراض النساء، جراحة 

اليد والقدم، جراحة الفتق، جراحة األوعية الدموية، 
جراحة األطفال، الجراحة التجميلية، زراعة األعضاء، 

المركــز الجراحــي

لدى األطفال، وعاج أمراض البروستاتا، 
وأمراض الذكورة. ويتم في مركز أمراض 

الحوض عاج النساء من قبل مختصات في 
األمراض النسائية والمسالك البولية وبمساندة 

طاقم طبي من اإلناث.

يختص مركز أمراض الحوض في عاج أمراض 
النساء والمسالك البولية. ويتمتع قسم األمراض 

النسائية بخبرة طويلة في الجراحات النسائية 
والتنظير الجراحي الداخلي )الجراحات طفيفة 

التوغل(. ومن أهم الخدمات التي يقدمها قسم 
المسالك البولية عاج أمراض المسالك البولية 

مركــز أمــراض الحوض 

يقــدم المركــز خدمــات طبية خاصــة برعاية 
المســنين، حيــث يســتقبل المرضــى 

لتلقــي العــاج الــذي يتطلــب اإلقامة في 
المستشــفى، أو إلعــادة التأهيــل عنــد اإلصابة 

بأمــراض حــادة أو عجز ما.

مركــز طــب الشــيخوخة

الوسائل العلمية؛ مثل: قياس السمع عند 
الكبار واألطفال، فحوصات األذن الوسطى، 
فحوصات الجهاز العصبي السمعي، فحص 

وظائف األنف، اختبارات الشخير. وتطبق 
عمليات التصوير التشخيصية للكشف عن 
أمراض األنسجة الرخوة في الحلق والغدد 

اللعابيــة وعظــام الوجــه. كمــا يتــم تقديم 
التشــخيص والعــاج للحساســية.

يقدم المركز عاج أمراض الفم والحلق والغدد 
َعب الهوائية(  اللعابية والحنجرة والقصبات )الشُّ
والبلعوم السفلي والمريء. كما يوفر عمليات 
جراحية لعاج اإلصابات واألمراض في عظام 

وأنسجة الوجه الرخوة، األنف والجيوب األنفية، 
الحنجرة، األذن، فضًا عن تقديمه أشكااًل من 
العــاج المحافــظ. وتعتمد أســاليب تشــخيص 
أمــراض األنــف واألذن والحنجــرة على أحدث 

مركــز طــب األذن واألنــف والحنجــرة

الحوادث، وفي حاالت انزالق الديسك بين 
الفقرات، األمراض التنكسية التي تصيب 
العمود الفقري، أورام الدماغ أو األغشية 

الدماغية أو أجزاء أخرى من الجهاز العصبي، 
االستسقاء الدماغي، تشوهات في الجهاز 

العصبي، تشوهات في األوعية الدموية 
الدماغية والشوكية، األلم؛ على سبيل المثال 

ألم العصب ثاثي التوائم. 

يوفر مركز طب األعصاب تشخيص وعاج أمراض 
الدماغ والنخاع الشوكي والجهاز العصبي وفقًا 

ألحدث المعايير العلمية. ويقوم المركز أيضًا 
بعاج أمراض؛ مثل: السكتات الدماغية، التصلب 

المتعدد، الصداع واضطرابات اآلالم األخرى، 
الصرع، شلل الرعاش )باركنسون(، أورام الدماغ. 

أما الجراحة العصبية، فتطبق في حاالت إصابات 
الدماغ أو إصابات النخاع الشوكي الناتجة عن 

مركــز طــب األعصاب

مدينة الطب كولون ارتباطًا وثيقًا بالطب 
الرياضي من خال جامعة الرياضة األلمانية، 
حيث تقدم اختبارات الصحة واللياقة واألداء 

وفَق مبادئ الطب الرياضي، إلى جانب برامج 
العاج بالتمرينات الرياضية للحاالت المرضية 

القائمة )مثل ارتفاع ضغط الدم، السمنة، 
سرطان الثدي، التصلب المتعدد، أمراض 

القلب واألوعية الدموية(، فضًا عن المعالجة 
بالتمرينات، وتدريبات التناسق الحديثة، 

وتدريبات اللياقة البدنية والتدريب الفردي.

يعالج المركز أمراضًا مثل التهاب المفاصل، 
هشاشة العظام، كسور العظام وتمزق األربطة، 

انزالق القرص الفقري، التهاب المفاصل، األورام 
الخبيثة التي تصيب العضات واألربطة والعظام، 

ترقق العظام، تمزق العضات واألوتار، والكثير 
غيرها من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي. 

أما بالنسبة إلى إمكانيات العاج وفقًا للمبادئ 
التوجيهية الحالية، فهي تتضمن على سبيل 

المثال: الجراحة، البزل والحقن في المفاصل، 
إضافة إلى إمكانية العاج بالدواء. وترتبط 

مركــز طــب العظــام والطــب الرياضــي
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ويشــمل هذا التخصص اكتشــاف المخاطر 
الصحيــة التــي قــد تؤدي إلــى اإلصابة بالنوبات 
القلبيــة والســكتات الدماغية وهشاشــة العظام 
والخرف والســرطان، إلى جانب تطبيق أســاليب 
الوقايــة المائمــة. كمــا يعــد الحفاظ على القدرة 

العقليــة والجســدية وإدامتهــا من األهداف 
األخرى للمركز.

تشــتمل خدمات الوقاية على دورات اإلرشــادات 
والتوجيــه الخــاص بأســلوب الحيــاة الصحية؛ ومنها 

علــى ســبيل المثــال ورش العمــل التي تتناول 
التدريبــات الصحيــة، والتغذيــة المتوازنة، والوقاية 
ضــد األمــراض، والمعلومــات العملية عن إنقاص 
الوزن المســتدام. وتمثل الوقاية ضد الشــيخوخة 

تخصصــًا علميــًا يركــز على وســائل تأخير أو وقف 
أو حتــى عكــس تأثيــر عملية الشــيخوخة المبكرة. 

مركــز الوقايــة ومكافحــة الشــيخوخة

المعالجيــن الفيزيائيين، معالجات الشــخير 
والطنيــن. إضافــة إلى ذلك، يشــمل مركز طب 

األســنان قســم الوقاية، تبييض األســنان، طب 
األســنان الخاص باألطفال، تقويم األســنان 

لألطفال والكبار، فضًا عن طب األســنان 
الشــمولي الــذي يتضمــن المعالجة المثلية 
)الطــب التجانســي(، والمعالجة بوخز اإلبر، 

والعــاج تحت تأثيــر التخدير الكامل.

يوفــر مركــز طب األســنان المجاالت المتخصصة 
التاليــة: تحاليــل وظيفية، زرع، مركز تشــخيص 

ثاثــي األبعــاد )لتخطيط الزرع المدعم بالحاســوب 
مثــًا(، جراحــة الفم، أمــراض اللثة، جراحات اللثة 

التجميليــة طفيفــة التوغل، معالجة لب األســنان، 
تعويضات األســنان، طب األســنان التجميلي، 

عــاج الخلــل الوظيفــي القحفي للفك، عاج 
مفصــل الفــك. كما يقــدم المركز، بالتعاون مع 

مركــز طب األســنان

وتصحيح الوضع والتعويض عن خلل العضات. 
وُيستخدم العاج الفيزيائي على األخص في 

المجاالت التالية: طب العظام، الطب الرياضي، 
طب األعصاب والجراحة العصبية، طب أمراض 
المسالك البولية، طب القلب، الجراحة والطب 

الباطني. ويعمل العاج الوظيفي على 
استرداد القدرات المفقودة وفي نفس الوقت 

تحسين أو تعويض الضعف عن طريق إعادة 
التعلم. وتتمثل األهداف الرئيسية للعاج 

الوظيفي في إعطاء  المريض أقصى قدر من 
الحرية واالعتماد على النفس وبالتالي تحسين 

نوعية الحياة. ُتطبق المعالجات المهنية في 
أمراض العظام والكسور وأمراض الروماتيزم 

وعاج اليد، إلى جانب عاج أمراض الجهاز 
العضلي العظمي، وكذلك في طب األعصاب 
وجراحة األعصاب عند التعامل مع أمراض الجهاز 

يشير مفهوم إعادة التأهيل في الطب إلى 
تطبيق مناهج عاجية تهدف إلى خفض أو 

التخلص من القيود التي تعيق المريض عن 
ممارسة أنشطته الطبيعية بعد المرض أو 

الحوادث أو الجراحة أو العمليات التنكسية، بشكل 
يمّكن المريض من العودة مجددًا إلى الحياة 

اليومية، واستعادة القدرة على ممارسة وظيفته. 
ويتم وضع برامج العاج الفردية بالتعاون الوثيق 

بين األطباء والمعالجين بحيث تركز على النظرة 
الشاملة إلى المريض. وخال فترة التأهيل، 

يخضع المريض إلى أشكال متعددة من العاج 
تعتمد على مناهج العاج الشامل متنوعة 

التخصصات، والتي تضم المجاالت التالية: العاج 
الفيزيائي، العاج الوظيفي، معالجات النطق 

والعاج النفسي. يطبق العاج الفيزيائي أساليب 
مختلفة تعمل على استعادة الوظائف الجسدية 

مركــز إعــادة التأهيــل 

تحليــل وعــاج التغيرات في شــخصية المريض 
أو القــدرة علــى اإلدراك بســبب المرض، كما 

يقدمــون الدعــم للمرضــى وأفراد عائاتهم 
فــي مواجهــة العواقب النفســية والعاطفية 

للمــرض. وعــاوًة على ذلــك، يقدم مركز إعادة 
التأهيــل مرافــق خاصة وأطبــاء متخصصين من 

ذوي الســمعة الدوليــة، وخاصــة في مجال إعادة 
التأهيــل العصبي.

العصبي المركزي. أما معالجات النطق، فهي من 
أشكال العاج الجديدة التي تركز على المرضى 

المصابيــن بالمقــدرة المحــدودة علــى التواصل مع 
األشــخاص اآلخريــن، نتيجة وجــود عوائق اللغة، 

الــكام، البلــع أو الســمع. ويعــد عاج النطق 
عنصــرًا ال غنــى عنــه في عــاج المرضى الذين 

يعانــون مــن أمراض الدماغ؛ كالســكتات الدماغية 
علــى ســبيل المثــال. ويتولى أطبــاء علم النفس 

مشروع
»مجلة الصحة في كولون«
)Health Cologne( مدعوم 

بفعالية من قبل غرفة 
كولون للتجارة والصناعة

إخالء المسؤولية
يحتوي هذا الكتيب »مجلة الصحة في كولون« Health Cologne الذي تقوم بنشره هيئة سياحة كولون KölnTourismus GmbH على إعانات- بشكل رئيسي للمرافق والوكاء الطبيين- 
وإعانات تحريرية. والغرض منها فقط هو استخدامها كوسائل لترويج كولون بصفتها موقعًا طبيًا. وهي مصممة لتقديم معلومات ذات طبيعة عامة، وليس المقصود أن تكون بديًا 

عن االستشارة المهنية والمشورة في مسألة محددة. وعلى الرغم من أن المحتوى قد تم جمعه بعناية كبيرة، إال أنه لم يكن ممكنًا التحقق من الجودة من قبل هيئة سياحة كولون، 
وذلك لكون المعلومات مقدمة من قبل أطراف ثالثة فقط. من هنا، فإن هيئة سياحة كولون ال تتحمل أي مسؤولية عن توقيت أو اكتمال أو دقة أي من المعلومات المقدمة. فقط 

المعلن المعني قد يكون مسؤواًل عن المعلومات المقدمة ضمن إعانه و/أو اإلعانات التحريرية. ولذلك، فإن هيئة سياحة كولون، تحديدًا، ليست مسؤولة عن الخدمات الطبية و/أو 
الخدمات األخرى لتلك المرافق الطبية التي يتم الترويج لها ضمن هذا الكتيب. وينطبق األمر ذاته على األنشطة، السيما تحرير الفواتير للوكاء الذين تم الترويج لهم.

دمغة الناشر
الناشر: هيئة سياحة كولون 
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©sehkraft, ©sehkraft/Schalkwijk | p.18-19: ©Strahlenzentrum | p.20: ©Wolfgang Stahr | p.21: ©Sana | p.22: ©dental suite/Ralf Baumgarten, ©dental suite | p.23: 
©Marriott/Courtyard | p.24–25: ©Creativeart -Freepik.com | p.26: ©Serhii_Bobyk - Freepik.com | p.27: Megafilm - Freepik.com | p.28: ©Pressfoto - Freepik.com (2), 
| p.29: ©Ipopba - Freepik.com | p.30: ©Noxos - Freepik.com, ©Nensuria - Freepik.com, ©Freepik.com | p.32-33: ©DLR, ©KölnBusiness/Uniklinik Köln | p.34: ©Med-

Cologne/ACD Systems, ©MedCologne/Tim Friesenhagen | p.35: ©TimeRide | p.36: ©DeKang German Health Services UG | p.37: ©Dyson | p.38: ©Leonardo Royal 
Hotel Köln | p.39: ©Schokoladenmuseum | p.40: ©MÄURER & WIRTZ GmbH & Co. KG

ال ُيسمح بنسخ المواد النصية أو الفوتوغرافية أو مقتطفات منها بواسطة الطباعة أو الوسائل اإللكترونية إال بإذن صريح من الناشر.

خاضع للتغيير.
                      22511/66691/01/18/5
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Networks
www.digital-health-germany.org
www.health-region.de
www.bioriver.de

Nationwide Institutions
www.bfarm.de/DE/Home/
home_node.html
www.bzga.de/
www.dimdi.de/dynamic/de/
startseite
www.iqwig.de/
www.zbmed.de/

كولــون.. مركــز عالمــي ريــادّي في 
الرعايــة الصحيــة

ُتعتبــر كولــون مركــزًا متميــزًا فــي مجــاالت الصحــة والعلــوم الحياتيــة، كمــا 
تفخــر المدينــة بكونهــا واحــدًة مــن أكبــر المناطــق الطبيــة وأكثرهــا حداثــة علــى 
المســتوى المحلــي، إذ يعمــل فيهــا أكثــر مــن 75 ألــف شــخص، مــن بينهــم 

23 ألــف يعملــون فــي المستشــفيات.

ــال العنايــة  ــة الصحيــة فــي كولــون بالريــادة ليــس فــي مج يتمّيــز قطــاع الرعاي
ــث  ــل أيضــًا مــن حي ــة وحســب، ب ــوم الحياتي ــة والعل بالمرضــى والبحــوث الطبي
والتكنولوجيــا  الدوائيــة  الصناعــات  تشــكل  كمــا  الطبييــن.  والتدريــب  التعليــم 
الحيويــة والتكنولوجيــا الطبيــة والتأميــن الطبــي داعمــًا للنجــاح الــذي حققتــه 

كولــون فــي هــذا المجــال.

ــون بجودتهــا الفائقــة التــي تتيحهــا  ــة فــي كول ــة الصحي ــع خدمــات الرعاي وتتمّت
عبــر 57 مركــزًا طبيــًا تضــم 17 ألــف ســرير تغطــي منطقــة كولون/بــون بأكملهــا. 
وتشــمل تلــك المرافــق الطبيــة مستشــفيين جامعييــن ومستشــفى لألطفــال 
فــي شــارع أمســتردام »أمســتردامر شتراســه« الــذي يعتبــر واحــدًا مــن أكبــر 
المراكــز الطبيــة مــن نوعــه فــي ألمانيــا. ويكتمــل هــذا التميــز بوجــود »مركــز 
عــاج اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة« AltersTraumaZentrum التابــع لمؤسســة 
»ســيليتيِنن«، وهــو مختــص فــي عــاج كبــار الســن الذيــن يتعرضــون إلــى 

كســور فــي العظــام.   

ويوفــر التفاعــل الوثيــق بيــن جامعــة كولــون والمستشــفى الجامعــي الشــهير، 
ــارب الســريرية  ــز التج ــدة فــي الجامعــة، مثــل مرك ــة العدي والمؤسســات البحثي
فــي كولــون أو مركــز الطــب الجزيئــي- كولــون، بحوثــًا ســريرية ممتــازة، فضــًا 

عــن التعليــم رفيــع المســتوى القائــم علــى التجــارب العمليــة.

وتعــد بيولوجيــا األورام والعــدوى والمناعــة مــن المجــاالت الرئيســية التــي تركــز 
عليهــا كليــة الطــب فــي جامعــة كولــون، كمــا يســهم مركــز األورام المتكامــل 
فــي تبــادل المعــارف المتعلقــة بعــاج الســرطان عبــر 30 مجموعــة متعــددة 

ــى المشــاريع الخاصــة بهــذا المجــال.   االختصاصــات تعمــل عل

ويجتمــع أعضــاء تلــك المجموعــات بشــكل دوري لدراســة األنــواع الشــائعة مــن 
الســرطانات، مــن ســرطان الــدم الحــاد إلــى ســرطان عنــق الرحــم، وذلــك بهــدف 
ــت إليهــا آخــر البحــوث فــي هــذا  ــج التــي توصل ــادل األفــكار ومناقشــة النتائ تب
ــة  ــج أبحاثهــم علــى شــكل أطــر إرشــادية عاجي ــم يقدمــون نتائ الحقــل. ومــن ث
إلــى »مركــز األوارم المتكامــل« الــذي يتألــف مــن أربــع مستشــتفيات جامعيــة: 
كولــون، بــون، آخــن، دوســلدورف، والــذي ُيعــّد واحدًا من أرفــع المراكز المختّصة 

فــي عــاج األورام فــي ألمانيــا. 

بالطــب  الصلــة  وثيقــة  نتائجهــا  تعتبــر  التــي  الطبيــة  البحــوث  إلــى  وإضافــة 
ــة والتشــخيص الســريري والعــاج، تعــّد  ــع مجــاالت الوقاي ــدي فــي جمي التقلي
كولــون أيضــًا مركــزًا مهمــًا فــي علــم الشــيخوخة، إذ يقــوم أكثــر مــن 400 عالــم 
الشــيخوخة  مرحلــة  حــول  بأبحــاث   CECAD للتميــز«  كولــون  »مجموعــة  فــي 
واألمــراض المرتبطــة بالعمــر. أمــا الجامعــة والمستشــفى الجامعــي ومعاهــد 
ــا الشــيخوخة«، و»المركــز  »ماكــس بانــك لبحــوث التمثيــل الغذائــي وبيولوجي
ــون، فجميعهــا تشــكل عناصــر  ــي ألمــراض التنكــس العصبــي« فــي ب األلمان
أساســية فــي شــبكة التعــاون المتميــزة هــذه. عــاوة علــى ذلــك، كان لمعهــد 
»إنــوف إيــج« InnovAGe التابــع لجامعــة TH Köln/ جامعــة العلــوم التطبيقيــة 
ــة الســرطانية المتعلقــة بالعمــر وتنكــس  إســهامًا مهمــًا فــي المجــاالت البحثي

الخايــا العصبيــة.

وتعــزز الخبــرات البحثيــة المركــزة والتنوع التدريبي الثري اللذان تتميز بهما كولون 
مكانــة المدينــة وقدرتهــا علــى اســتقطاب شــركات أدويــة عالميــة مرموقــة؛ 
مثــل: »بايــر« Bayer، أو »لونــزا« Lonza، ورواد التكنولوجيــا؛ مثــل: »كوريــج« 
شــاغر«  و»الوتــن   ,F&M إم«  أنــد  و»إف   ،Khazaka Courage, و»كازاكا« 
الشــركات  اجتذابهــا  علــى  عــاوًة   ،Miltenyi و»ميلينــي«   ،Lautenschläger
الناشــئة الناجحــة. كمــا تســهم شــبكات الخدمــات الطبيــة القويــة للمدينــة فــي 
تعزيــز صورتهــا بوصفهــا واحــدة مــن أكثــر مواقــع الرعايــة الصحيــة حيويــة فــي 
ألمانيــا. ومــن جهــة أخــرى، تحتضــن المدينــة العديــد مــن المؤتمــرات المتخصصة 
و»هيلــث   ،Permedicon »بيرميدكــون«  فيهــا  بمــا  التجاريــة،  والمعــارض 
 Gesundheitskongress des »و»مؤتمــر الصحــة الغربــي ،Health 4.0 »4.0
حــول  األفــكار  تبــادل  بهــدف  دولييــن  خبــراء صحــة  تســتضيف  إذ   ،Westens

التطــور المســتقبلي لهــذه الصناعــة.

 العنوان:

الصحة/ علوم الحياة
حقائق وأرقام*

•    أكــرث مــن 75 ألف موظــف يعملون يف
     قطــاع الصحــة والعلــوم الحياتية )2018(.

•   حوايل 23 ألف من هؤالء املوظفني
     يعملون يف املستشفيات.

 •   تشكل نسبة العاملني يف قطاع الرعاية
     الصحية %13 من جميع املوظفني يف

     كولون )2018(.
•    اإليرادات الخاضعة للرضيبة يف هذه

     السوق الرئيسية بلغت 40.224 مليون
     يورو يف عام 2017

•    معدل منو الســوق الســنوي للفرتة
      مــن 2009 إىل 2017 بلــغ 3.2 %

PROGNOS »املصدر: »بروغنوس *

الشبكات    

املؤسســات الوطنية
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شــريكك الموثــوق فــي ألمانيــا

مركــز كولــون للقــدم والكاحــل

 Cologne Foot and Ankle Centre ُيلّبي مركز كولون للقدم والكاحل
ــة  ــة الحديث ــرة الطبي ــن الخب ــوازن بي ــالل الت ــن خ ــى م ــع المرض ــات جمي توقع

والمشــورة الفرديــة والعــالج.

يشــتمل طــب العنايــة بالقــدم علــى العــاج الجراحــي وغيــر الجراحــي لجميــع 
أنــواع أمــراض عظــام القــدم والكاحــل، بمــا فــي ذلــك هشاشــة العظــام التــي 
ــار والصغــار. ومــن المهــم بالنســبة لفريقنــا كلــه أن يركــز  تصيــب كًا مــن الكب

ــة. ــك الفردي ــى احتياجات فــي كل عــاج عل

يقــوم الدكتــور »تــول« Thull وكل الفريــق فــي مركــز كولــون للقــدم والكاحــل 
بعــاج المرضــى مــن جميــع األعمــار. ويلتــزم األطبــاء والفريــق العامــل فــي 
مركــز كولــون للقــدم والكاحــل بتوظيــف نتائــج أحــدث األبحــاث والتكنولوجيــا 

المتطــورة مــن أجــل أن نضمــن لمرضانــا أفضــل عــاج ممكــن للقــدم.

وســواء أكان فــي مجــال الرعايــة الوقائيــة أم الجراحــة التصحيحيــة، فقــد حقــق 
عمــل أطبائنــا تقديــرًا دوليــًا لمركزنــا، وزيــادة مســتمرة فــي أعــداد المرضــى 
الذيــن يقصدونــا. ويتــم فــي كثيــر مــن األحيــان استشــارتنا مــن قبــل مرضــى 

ذوي ســيرة مرضيــة طويلــة.

نحــن نمنــح حالــة المريــض الوقــت الكافــي لدراســتها بدقــة، ونأخــذ فــي االعتبــار 
حالــة الفــرد بشــكل كلــي، ونقــدم لمرضانــا تقييمــًا واقعيــًا لحالتهــم الصحيــة - 

بــكل صراحــة وأمانــة.

امنح نفسك الفرصة لاستفادة من خبراتنا!

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:

العنوان:

الهاتف: 

•   جراحة القدم والكاحل
•   جراحة طفيفة التوغل للقدم والكاحل

•   تشوهات القدم والكاحل الخلقية
    واملكتسبة لدى األطفال والكبار

•   عالج هشاشة العظام
•   تحليل طريقة امليش ووضعية الجلوس

•   العالج املركَّز باملوجات الصادمة من
    خارج الجسم

•   التشخيص باستخدام الرنني املغناطييس
     واألشعة السينية 

EMG تشخيص وظيفة العضالت   •

Med Cologne GmbH & Co. KG
Hohenzollernring 38-40
50672 Köln
(+49) 221 964 399 31

khaitine@medcologne.com
www.medcologne.com

ميخائيل خيتني
الرئيس التنفيذي

مجاالت التخصص:

•   الفحوصات العامة
•   التشخيص

•   العالج
•   إعادة التأهيل

•   تقديم رأي طبي ثان
•   الطب الريايض 

•   الرتجمة
•   الخدمات األخرى ذات الصلة بالرعاية الصحية

العنوان:

الهاتف: 

بصفتهــا الشــريك الرســمي لهيئــة ســياحة كولــون، تقــدم »ِمــد كولــون« 
Medcologne خدمــات متميــزة فــي تنظيــم برامــج الرعايــة الطبيــة للمرضى 

فــي ألمانيــا؛ مــن الفحوصــات االعتياديــة إلــى العالجــات المعقــدة.

نرحــب بالمرضــى القادميــن إلــى ألمانيــا مــن شــتى أنحــاء العالــم؛ ســواء إلجــراء 
الرعايــة  تحــت مظلــة مزايــا  أو لتحســين صحتهــم، وذلــك  فحوصــات عامــة، 

ــة التــي تشــمل: ــة األلماني الطبي
•     المسؤولية العالية التي يتحّلى بها األطباء األلمان.

•     التجهيزات الطبية الحديثة.
•     الخدمات المتميزة.

•     مناهج العاج التي ترتكز على قواعد صارمة وفق  القانون األلماني 
       الذي يضمن تقديم أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية.

تأهيــًا  المؤهليــن  واالختصاصييــن  المستشــفيات  أفضــل  لــك  نؤمــن  وإذ 
ــة وفــق  ــى التعامــل مــع كل حال ــز فــي جوهــره عل ــًا يرتك ــع نهج ــا نتب ــًا، فإنن عالي
متطلباتهــا، مــا يعنــي أننــا نكــرس ســنوات مــن خبرتنــا لتلبيــة احتياجاتــك الخاصــة 

ــة. ــة األلماني ــة الصحي ومنحــك أفضــل مــا يمكــن أن تقدمــه الرعاي

كمــا أننــا نقــوم بترتيــب كل اإلجــراءات المتعلقــة بالتشــخيص والعــاج وإعــادة 
التأهيــل الطبــي فــي كل مــن كولــون ودوســلدورف وبــون. ورغم الشــهرة التي 
تحظــى بهــا هــذه المــدن علــى مســتوى خدماتهــا الطبيــة الرفيعــة المســتوى، 
فإنهــا تزخــر أيضــًا بالعديــد مــن المعالــم الســياحية الفريــدة؛ مــا يجعــل إقامتــك 

هنــا ال مفيــدة وحســب، بــل وممتعــة أيضــًا.

ال شــيء أكثــر مكســبًا مــن االســتثمار فــي صحتــك! إذًا، لــَم التــردد؟ نحــن 
هنــا مــن أجلــك، فالعديــد مــن المطــارات الدوليــة فــي المناطــق المجــاورة لنــا 
تتيــح لــك الوصــول إلينــا مــن أي نقطــة علــى الخريطــة. وبعدهــا، ســنهتم بــكل 
شــيء: النقــل، الفنــدق، الترجمــة، المســاعدة فــي الحصــول علــى تأشــيرة 
الدخــول، عــاوًة علــى تأميــن أجــواء مــن الترفيــه المناســب لــكل األذواق.. ألن 

ــا. ــوق فــي ألماني ــون« شــريكك الموث ــد كول »ِم

دعنا نساعدك في إيجاد الحل األمثل!

ِمد كولون
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*بعد الرشاء، امأل منوذج اإلعفاء من الرضائب، واحصل عىل موافقة من الجامرك، ثم أرسل األوراق إىل الهيئة املختصة لالستمتاع بتسوق معفي من الرضائب.

استمتع بتجربة متجر دايسون دميو األول يف أملانيا.

تسوق معفي من الرضائب لجميع املقيمني من خارج االتحاد األورويب.
 متجر دايسون دميو يف كولونيا، 52 شارع هوه شرتاسه , 50667 كولونيا

koeln-store@dyson.com  مواعيد العمل: من االثنني إىل السبت من الساعة 10:00 حتى الساعة 20:00 هاتف: 28 930 641 151 49+

04.12.2019 15:59 -CDYS_GENE_CologneHealthCare_MagazinAd_210x297_15_4c0s

Alter Markt 36-42 • 50667 Köln   
www.timeride.de/en/koeln  

A journey back in time to imperial Cologne!
Start your journey through time and immerse yourself in 
Cologne‘s history at the beginning of the 20th century. 
Thanks to virtual reality.

Tickets from 
€ 10,00 

 

 
 

رحلة تعود بكم إلى زمن كولون اإلمبراطورية!
انطلقوا برحلتكم عبر الزمن إلى أعماق تاريخ كولون في بداية القرن 

العشرين. الواقع االفتراضي يضعكم هناك!

التذاكــر تبــدأ من
يورو  10

ئزة جا
الســياحة األلمانيــة

2018 لعام 
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www.schokoladenmuseum.de
The Chocolate Museum.
A tangible piece of Cologne.

حيــث تشــبع الشــوكوالتة
شــغف المعرفــة

يــا  خبا كل  اكتشــف 
الســحري! ــوى  لحل ا ــم  ل عا

ــون الشــوكوالتة.. قطعــة ملموســة مــن كول متحــف 

ماركوس غوتشليش

املدير العام

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

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

العنوان:

الهاتف: 

امليزات:
•   رشفة كبرية مطلة عىل البحرية وحديقة شتوية

•   قريب من املدينة وخطوط املواصالت املمتازة
•   يقــع مبــارشة عىل حافــة الغابة الحرضية

    والبحــرية
•   ال يبعد سوى 10 دقائق سرياً عىل األقدام

    للوصول إىل املستشفى الجامعي
•   غرف صديقة للنساء

•   فرص تسوق عىل مسافة قصرية سرياً عىل
     األقدام يف شارع »دوريرن شرتاسه«

     النابض بالحياة

مــن خــالل مــا تتمتــع بــه مــن طابــع مميــز للغايــة مــع ســمة محليــة خاصــة، 
تشــكل  متناغمــة،  لونيــة  ومفاهيــم  أنيقــة  ديكــورات  مبتكــر،  تصميــم 
ــم  ــدًا فــي عال ــال« Leonardo Royal أســلوبًا جدي ــاردو روي ــادق »ليون فن
الفنــادق يتميــز بالخدمــة الســريعة والفرديــة. كمــا ُتدخــل البيئــة المريحــة 
لفنــادق »ليونــاردو رويــال« الضيــوف فــي األجــواء المناســبة منــذ اللحظــة 

ــًا. ــى تمام األول

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ُكــن ملكيــًا - أســلوب فندقــي جديــد
فندق ليوناردو رويال كولن- آم شتادتفالد
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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

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

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

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

 نحن نتطلع إلى زيارتكم لنا!


