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ملتقــى الكفاءة الصحية في أوروبا

متتع باالسرتخاء التام!
ينصب اهتاممنا عىل راحتك ...

هل يحتاج أقاربك إىل عالج طبي يف فرانكفورت؟ صحتك يف ٍ
أيد أمينة!
تهدف فنادق فليمينغ والوحدات السكنية بها إىل توفري الرفاهية لك وتجعلك تشعر كأنك
يف بيتك.

نوفر لك كل السبل التي تتيح أجواء تشعر معها باالسرتخاء والراحة .سواء قررت اإلقامة يف فنادقنا أو يف
إحدى الوحدات السكنية التابعة لنا .ميكنك االستفادة من األسعار املناسبة التي نقدمها لفرتات اإلقامة
الطويلة .فلتتمتع بصحة جيدة يف فرانكفورت ولتشعر معنا كأنك يف بيتك!
اتصل بنا .ميكنك االتصال بالخط الساخن للحجز عىل مدار  24ساعة+49 69 37003-300 :

www.flemings-hotels.com
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موقع مركزي للفندق ،تجهيزات راحة خاصة ،خدمة الغرف ،شبكة واي فاي
مزايا فنادق فليمينغ:
مجانية ،بوفيه إفطار متنوع ضمن التكلفة ،استعامل مجاين لصالة اللياقة
البدنية والساونا ،توفري خدمة الليموزين حسب الرغبة.
مزايا الوحدات السكنية تشتمل الوحدات السكنية عىل غرف نوم ومعيشة رحبة ،ومطبخ خاص،
وغسالة مالبس ،وإمكانية توفري اإلفطار حسب الرغبة ،وأسعار مناسبة يف
يف فليمينغ:
حالة اإلقامة لفرتات طويلة .شبكة واي فاي واستعامل صالة اللياقة البدنية
والساونا ضمن التكلفة ،كام ميكن حجز اإلفطار حسب الرغبة.

www.medical-network-hessen.de
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¶
هيســي ºهــوف
الكبــ¼
الفنــدق
»

خدمات طبية وصحية ور ياضية واستجمامية
في مركز ” “FINESTبالفندق الكبير هيسيشر هوف
الفندق الكبير هيسيشر هوف هو الفندق الفاخر الوحيد في فرانكفورت بإدارة خاصة | في قلب مدينة فرانكفورت ،عاصمة منطقة الماين
 121غرفة وجناح من الطراز الفاخر | جناح ” “FINESTللخدمات الطبية والصحية والرياضية واستجمامية في الدور السابع
حاصل على جائزة ” “SENSES AWARDلكونه ”أفضل مدينة طبية استجمامية ”سبا“ لعام  | “2015استمتعوا بعرضنا الرائع للراحة واستجمام
والرياضة والصحة :ع°ج طبيعي وكشف طبي واستجمام
¶· ²
µؤ ³للتعاون
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الهاتف:

شركة المساهمات ذ.م.م | الفندق الكبير هيسيشر هوف
frankfurt 60325 | friedrich-ebert-anlage 40
ا لكترونيinfo@hessischer-hof.de :
 | 0049 (0)69 / 75 40 - 0الفاكس | 0049 (0)69 / 75 40 - 29 24 :البر يد 
www.hessischer-hof.de
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الناشر :الشبكة الطبية هسن
بالتعاون مع مؤسسة السياحة و المؤتمرات بمدينة فرانكفورت/ماين
منسق المشروع :بوركهارد بيجالكة ،عضو مجلس أدارة الشبكة الطبية هسن
مسئولي الجرافيك :أنجليكا هوسفيلد ،هارالد فلت
النص :أنجليكا هاير؛ الترجمة :حنان حسن
عدد النسخ10.000 :

تم تجميع و تحرير بيانات المجلة الصحية بكل عناية و دقة بواسطة الشبكة الطبية لمقاطعة هسن.
تَعتبر الشبكة الطبية لمقاطعة هسن أن أحتمالية وجود أخطاء في الموضوع أو المضمون محتملة و
أنه ال يوجد ضمان لمغزى جميع البيانات الوارده في المجلة.
ال تتحمل الشبكة الطبية هسن في جميع األحوال أي مسئولية عن األخطاء الواردة في المضمون أو
الموضوع حيث أن محتويات سجل المستندات و البيانات تم توريدها عن طريق المؤسسات المذكورة
في المجلة .لذلك فنحن الشبكة الطبية لمقاطعة هسن غير مسئولون عن كمال أو صدق تلك البيانات.
صادره :فبراير 2017

التسوق في مدينة فرانكفورت 66.........................
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القاهرة
¼  4ساعة طيران
مباشر
األمارات العربية
المتحدة
دبي  +أبوظبي
¼  6ساعة طيران
مباشر
مسقط
¾  6ساعة طيران
مباشر

عزيزي القارىء عزيزتي القارئة،
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نحن نُود أن نُرحب بكم لنلقي نظرة شاملة على مدينة فرانكفورت و الراين/ماين
كمقاطعة صحية متميزة و متعددة الجوانب .تعتبر مقاطعة الراين/ماين من أهم
المقاطعات في جمهورية ألمانيا األتحادية في مجال الصناعة و البحث العلمي و
كفاءة البنية األساسية و العمالة المدربة مما أدى الى إحتالل المقاطعة مركزاً
مرموقا ً على المستوى الدولي بالمقارنة بالمقاطعات األخرى .و حيث أن
المقاطعة تحتل موقعا ً رائداً عالميا ً في مجال تطور أقتصاد الصحة ،لذلك فإننا
نقدم لسيادتكم العديد من الخدمات و المنتجات اإلبتكارية في هذا القطاع  .تتميز
المقاطعة باإلمكانيات الوفيرة للعروض الطبية بمختلف قطاعاتها كما في مجال
التشخيص الحديث و طرق العآلج و الطب الدولي و مراكز النقاهة مما أدى إلى
الوصول للكفاءة المثلى لمطالب الوقاية و التشخيص و العالج من خالل الطب
الحاد و المستشفيات الجامعية و العيادات الخاصة باإلضافة إلى تعدد جوانب

©#visitfrankfurt, Foto: Holger Ullmann
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فيسبادن
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هامبورج

برلين

كولونيا

بادهومبورج

فرانكفورت

ميونخ

مــا الفائدة لو كانت
األرض مليئة
بالنقود ،فاألنسان
المريض ال يستطيع
األستمتاع بالعالم

يوهــان فولفجانج
فون جوتة،
، 1832–1749
شــاعر ألماني،
مــن مواليد
فرانكفورت/مايــن

العآلج اإلستشفائي المتاح في  11منتجعا ً صحيا ً و مصحات النقاهة كما في محافظات
بادهومبورج و فيسبادن و بادناوهايم و كونيجشتاين و كذلك المراكز الترفيهية بمختلف
أنواعها لإلستمتاع بأوقات الفراغ.

يعود تواجد المقاطعات اإلستشفائية في منطقة الراين/ماين إلى تاريخ عتيق و عادات طويلة،
سواء منذ عهد اإلمبراطورة اليزابث (الشهيرة بسيسي) أمبراطورة النمسا أو األباطرة الروس
أو القياصرة األلمان و كذلك العديد من المشاهير و الشخصيات المرموقة ،فأنهم جميعا ً عرفوا
المميزات الصحية التي تكمن في ينابيع المياة المعدنية و قوتها اإلستشفائية .و نظراً للموقع المتميز للمقاطعة
في وسط جمهورية المانيا األتحادية أدى الى سهولة الوصول اليها ليس فقط من المقاطعات األلمانية األخرى
بل و من الدول األوروبية المجاورة .أما اليوم نظراً لقرب المقاطعة من مطار فرانكفورت الدولي و الذي هو
محور اإلتصال في أوروبا ،يستطيع الزائرين الوصول الى مقاطعة الراين/ماين بكل سهولة و يُسر .يمكن
للسادة الزائرين دمج العروض المختلفة بين المحافظات في مقاطعة الراين/ماين كالتسوق و زيارة المعالم
األثرية و العروض الثقافية و الترفيهية نظراً لقرب المسافات بين المحافظات الهامة في المقاطعة ،سواء
مدينة المتروبول فرانكفورت أو المدينة المثالية بادهومبورج أو المدينة الخالبة فيسبادن.
نحن نقدم لسيادتكم – ضيوفنا األعزاء القادمين ألغراض صحية ،المجلة الطبية لمدينة فرانكفورت و
مقاطعة الراين/ماين بجوانبها المتعددة لتعطي لكم األنطباع الكامل عن العروض المختلفة في مجاآلت
الصحة و السياحة و الثقافة ،حتى يتوفر لكم أختيار ما يناسبكم من المراكز الطبية و المستشفيات و الفنادق.
نحن نود أن نشكر سيادتكم ألهتمامكم و نتمنى أن نرحب بكم قريبا ً في مدينة فرانكفورت و
مقاطعة الراين/ماين.

Foto: privat
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بوركهارد بيجالكه
مدير التسويق
بالشبكة الطبية لمقاطعة هسن
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توماس فدا
مدير مجموعة
عمل السياحة
فرانكفورت/راين/ماين
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قتصــاد الصحــة بمنطقــة فرانكفورت/مايــن

تُعــد المنطقــة الكبــرى التى تقع بهــا مدينة فرانكفورت/مايــن أكبر المناطق
جاذبية للتجمع الســكانى بألمانيا وأشــدها قوة من حيث نشــاط وحركة
اإلقتصــاد ،وذلــك بمــا يتوفر لديهــا من مقومات تجعلها فــى مصاف مناطق
الجذب.
أنها منطقة منفتحة على العالم وتتسم بالديناميكية ،والسالم والهدوء،
فضال عن جمعها بين تقاليد التراث وسمات الحداثة والتقدم .ونظرا
ألن بمنطقة فرانكفورت عدد سكان يزيد عن خمسة ماليين ونصف
وتبلغ القوى العاملة بها أكثر من  3ماليين ،فإنها مقارنة
بالمستويات الدولية تكتسب أيضا ً أهمية بارزة كمحور لحركة
المالحة الجوية الداخلية والدولية ،فهى تُعد مركز هام إلقامة
8
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المعارض وأحد مراكز حركة األموال العالمية ،فضال عن أنها
مركز مرموق للعلوم والبحث العلمى ،إذ يتواجد بها جملة من
المؤسسات تمارس أنشطة عالمية ،كما اتخذتها شركات صغيرة
ومتوسطة مقرا لها ،حيث أنهم يقدرون من ناحية موقع ألمانيا
المركزى فى قلب اوربا وتوفر وسائل الربط والنقل ،ومن ناحية
أخرى قرب هذه المؤسسات والشركات من مدن على أهمية كبرى
على المستويين السياسي واالقتصادي مثل مدينة فرانكفورت/ماين
أو فيسبادن عاصمة والية هيسن .وعلى هذا يمكن تلخيص عوامل
قوة هذا الموقع فى جملة واحدة :إن المنطقة التى تقع بها مدينة
فرانكفورت/ماين هى منطقة دمج وضم لكل شىء ،ولديها شبكة
تواصل جيدة ،ونقطة ارتكاز وتالقى لألسواق التجارية الشاملة.

تلعب الصحة و الطب في منطقة الراين/ماين دوراً خاصا ً وحيوياً.
فقد تطور أقتصاد الصحة المتخصص إلى أعلى الدرجات المتعلقة
بهذا المجال حتى ذاع صيت منطقة فرانكفورت و الواقعة على
نهر الماين حتى خارج حدود ألمانيا كأقوى موقع معروف بقوتة
في مجال الصناعة و البحث العلمي .إذ يعمل فى الوقت الحالى
بمنطقة الماين/راين الكبرى فى قطاع الصحة ما يقرب
من 345.000فرد ،وتتدفق  % 10من إجمالى الناتج المحلى
لوالية هيسن نحو االستثمار فى هذا المجال .كما أن العدد األكبر
من الشركات المنتجة فى قطاعات صناعة األدوية والهندسة الطبية
والرعاية الطبية الممتازة بالمستشفيات ومراكز البحث العلمى،
تمثل القاعدة األساسية التى تقوم عليها المنتجات االبتكارية وتقديم
9
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الخدمات فى قطاع الصحة بمنطقة الماين/راين .عالوة على ذلك فإن منطقة
فرانكفورت الماين/راين الكبرى تحتل فى مجال الهندسة الطبية موقعا رائدا فى
التصنيف الدولى .كما أن هناك أكثر من  700شركة – من بينها شركات عالمية
مثل „ميرك“ و „فريسنيوس“ و „سانوفى افنتيس ألمانيا“ وشركات „ليلي
ألمانيا“ و „براون“ و „بيوتيست“ و“سيمنس“ فى مجال الرعاية الصحية
والتشخيص و“هيرويس“ و „ب آى تى“ لألدوات الصحية ،و منتجات „ألمو“ و
„ارفين بوش“ و „سيرونا“ -تعمل كشركات رائدة فى األسواق العالمية فى
مجال صناعة األسنان ،ويعمل بها أكثر من  20.000عامل  .أما الشركات
التشاركية متعددة الجنسيات فتقوم بأستثمار أعلى درجات التخصص و
األحتراف المهني لرؤوس أموالها منذ عشرات السنين فى البحث العلمى
والتنمية ،وهى بذلك تعمل على تنامى مجاالت أعمالها على الدوام ،وتسعى فى
الوقت نفسه على تقوية قدرات تنافس مواقعها .واألساس الجوهرى فى هذا
اإلطار هو أن الشركات اعتادت بشكل ملحوظ على استثمار أموالها فى مجال
الهندسة الطبية أكثر من االستثمار فى فروع الصناعة األخرى ،وأصبح األمر
تقليدا لديها ،وصارت معدالت تصديرها أعلى من المعدالت المتوسطة .وهناك
ميزة أخرى تضاف لما سبق ،وهى أن موقع منطقة الماين/راين الكبرى يتوفر
لديها بنية أساسية داعمة وحديثة للغاية في مجاالت الصناعة الكيميائية واقتصاد
األموال واللوجستيك وهندسة المعلومات واالتصال ،حيث أن العلم التجريبي و
البحث العلمي و األقتصاد و الطرق تعتبر المنظومة رفيعة المستوى لشبكة
الترابط الداخلي و من األسباب الجوهرية التي جعلت مراكز البحث العلمي و
الشركات تستوطن في منطقة فرانكفورت الكبرى● .
يوهــان فولفجانج
جامعة جوتــه بفرانكفورت
كامبوس ويســت أند
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10

Тропа Шиндерханес возле городка Эпштайн в Таунусе

Его природа
несравнима,
культура
неподражаема,
Природа
восхитительна,
культурное
наследие
многообразно,
а история
а история
невероятна.
завораживает.
Все самое лучшее
- прямо у ворот Франкфурта.
Все самое лучшее - прямо у ворот Франкфурта.

Откройте для себя Таунус ( Taunus) от кельтов и римлян до обитателей замков.
Откройте
себя Таунус
(Taunus) – от
кельтов
римлян до по
обитателей
замков.природе
На велосипеде
или
Попробуйтедля
катание
на велосипеде
или
пешиеи прогулки
несравненной
или просто
пешкомнаслаждайтесь
вы можете насладиться
неповторимо
прекрасной
природой
видами и позвольте душе парить!
или просто сидя на скамейке полюбоваться роскошными видами, заставляющими трепетать вашу душу.

taunus.info
taunus.info

римский форт Заальцбург (Saalburg)

римский форт
Зальбург
(Saalburg) наследие
наследие
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО

RZ_AZ_Taunus_208x282_RUS_v3.indd 1
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Бесчисленые прогулочные тропинки

Бесчисленые
прогулочные
тропинки в
в Таунусе
(Taunus)
Таунусе(Taunus)

Замок Кронберг (Kronberg)

Замок Кромберг(Kronberg)

09.11.16 09:25

Medical Service International GmbH

توفر مؤسسة الخدمات الطبية الدولية برامج متميزة للتشخيص الطبي
و برامج متطورة للعالج و المتابعة و ذلك بالتعاون مع العيادات الرائدة
في ألمانيا و األطباء المتخصصون .يرجع السبب الرئيسي لنجاح
المؤسسة هو كفاءة الطب في ألمانيا و أستخدام الهندسة و التكنولوجيا
الطبية المتطورة و أستخدام أحدث منتجات األدوية المتاحة باألسواق.
نحن ننظم برامج عآلجية على أفضل مستوى في وقت قصير من خالل
خبرتُنا الممتده ألكثر من عشرون عاما .بجانب خدماتنا الطبية ،فنحن
نوفر المساعدة في التقدم للحصول على تأشيرات السفر و خدمة األنتقال
من المطار و المراكز الطبية .كذلك ننظم أجراءات التسجيل بالفنادق و
المستشفيات وذلك من خالل مترجمين مؤهلين.

12.03.17 09:21

Contact:
+49-6172-171268
+49-6172-171699
info@msi-med.de
www.msi-med.de

phone
fax
mail
web

MSI_Anzeige_FIN-arabisch_ah.indd 1

مؤسســة الخدمــات الطبية الدولية

الخدمــات الطبيــة للمرضى الدوليين

تعت� مؤسسة الخدمات الطبية الدولية و مقرها مدينة بادهمبورج المسئولة ف ي� ألمانيا عن تنظيم العالج
ب
للمر� من جميع أنحاء العالم .الهدف أ
ض
الط�
ال�امج الطبية لحل المشاكل
تنظيم
هو
للمؤسسة
ساس
ال
ب
ي
بي
الصحية ت
ال� تالئم الرغبات الفردية لكل عميل عىل حدا .و لهذا السبب فأن المؤسسة لديها عالقات قوية مع
ي
الساتذة و أ
بالضافة ال أ
جميع المستشفيات الجامعية و العيادات الخاصة أ
الخ�ة
ذوي
المتخصصون
و
طباء
ال
ب
ٍي
العالية.
نحن نقدم الخدمات آ
التية:
ط� عىل المستوى الفردي.
• برنامج تشخيص ب ي
الف�ا.ز
• تدعيم أستخراج ي
• خدمات التنقل حسب رغباتكم :من المطار إىل الفندق و العودة  /من الفندق ٍاىل المستشفى والعودة.
• خدمات ت
الم�جم و المرافق يوميا.
• خدمة حجوزات الفنادق حسب طلباتكم للدرجة السياحية.
أ
تقرير ط� شامل و تم�جم من اللغة أ
اللمانية ٍاىل اللغات الخرى.
•
بي
أ ت ن
و�
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا اللك� ي
www.msi-med.de
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أﻫﻼً ﺑﻚ ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻚ
ﻓﻴﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت راﻳﻦ ﻣﺎﻳﻦ

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت راﻳﻦ ﻣﺎﻳﻦ /اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ

ﺗﻌﺪ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت راﻳﻦ ﻣﺎﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﺣﻴﻮﻳًﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ و اﻟﻌﻴﺶ.
إن اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻴﻮي و ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻨ ًﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ إﺣﺪى أﻛﱪ اﳌﻄﺎرات ﰲ أوروﺑﺎ
ﻣام ﻳُﺴﻬﻞ ﻋﲆ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إدارة ﻣﺮاﻛﺰﻫﺎ و اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﻟﻮﻃﻦ.
ﻛام ﻳﻮﺟﺪ أﻛرث ﻣﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣﺮﻛ ًﺰا ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣام ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﺧﻠﻖ أﺟﻮاء
ﻣﻦ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻹﺑﺪاع.
ﺗﻘﺪم ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت راﻳﻦ ﻣﺎﻳﻦ منﻄًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺟﻨﺒًﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ
ﻣﻊ أﺟﻮاء ﺟﺬاﺑﺔ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻐﺎﺑﺎت و ﻣﻨﺎﻃﻖ زراﻋﺔ ﻋﻨﺐ اﻟﻨﺒﻴﺬ ﻣام ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ متﺘﺎز ﺑﺎﳌﻨﺎﻇﺮ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺨﻼﺑﺔ .وﻧﻈ ًﺮا ﻟﻠﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮق اﳌﻤﻬﺪة ووﺳﺎﺋﻞ اﳌﻮاﺻﻼت و اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻌﺎم ،ميﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻛﺒرية؛ ﻣام ميﻨﺤﻚ ﺷﻌﻮ ًرا ﻛﺄﻧﻚ ﰲ ﻣﻮﻃﻨﻚ ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﻚ
إﱃ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت راﻳﻦ ﻣﺎﻳﻦ .ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰ ًءا ﻣﻨﻬﺎ.
ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت راﻳﻦ ﻣﺎﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ اﳌﻔﺘﺎح اﻟﺮﺋﻴﴘ ﻟﻠﴩﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﻊ
إﱃ إﻗﺎﻣﺔ أو ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﻘﺮات ﻟﻬﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت راﻳﻦ ﻣﺎﻳﻦ.
ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت راﻳﻦ ﻣﺎﻳﻦ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ:
ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت | ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ | ﺑﻴﻮن | ﺷﻨﻐﻬﺎي
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﱰوين:

www.frm-united.com
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إلبتــكارات فــى ميــدان البحــث والعلــم التجريبي فــي مقاطعة
الرايــن  -ماين
يُعـــد العمل على تحســين صحة اإلنســان دافعا وتحديا فى الوقت ذاته
لمواصلــة البحــث العلمــى فــى مجال الصحة واالبتكار ،و هذا يعنى ممارســة
كل إســهام يعمل على تحســين الرعاية الصحية بشــكل أساســى وجوهرى.
من المؤكد أنه يكاد ال يوجد مجال بحثى آخر يمكن أن يعود على
البشرية بفائدة مباشرة مثلما يتحقق فى مجال الصحة من جراء ما
يتم التوصل إليه من معارف وابتكارات جديدة  .وتعتبر منطقة
الراين/ماين الكبرى أحد المراكز الهامة التى تستهدف تحقيق
ابتكارات متقدمة فى مجال الصحة ،فضال عن البحث العلمى
والتعليم التجريبى .إذ تحتشد فى هذه المنطقة أذكى العقول
البشرية بجمهورية ألمانيا .كما أنه من النادر أن يتواجد بمنطقة
أخرى فى ألمانيا مثل هذا العدد الهائل من مستشفيات على أعلى
مستوى من الجودة ،وشركات أدوية ،وشركات فى مجال
تكنولوجيا البيولوجيا والهندسة الطبية ،ومقدمى الخدمات،
والتدريب العلمى والتعلم والبحث العلمى .كل هؤالء يسهمون
بقسط مرتفع فى تحقيق نجاح اقتصادى وجودة الحياة بمنطقة
الراين/ماين الكبرى.

بارامتر بيولوجي – بحوث األمراض السرطانية –
اإلستشفاء بالسخونة الحرارية
يعتبر مركزالبحوث بمستشفى الحوادث و الحاآلت الحرجة
للحرفيين بفرانكفورت من المراكز القليلة و الهامة التي تقوم
بأبحاث في مجال العدوى البكتيرية للعظام و المفاصل الصناعية
التعويضية .تعتبر نسبة اإلصابة بالعدوى البكتيرية بعد عمليات
العظام ضئيلة و لكن عند حدوثها تصبح تحدي
لدى األطباء لذلك يتم نقل المريض
إلى مراكز متخصصة
للعالج .و حيث أن
نوعية حياة المريض
تقل مع كل تدخل
جراحي ،فإن
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الهدف ينحصر في معرفة نوعية العدوى بأسرع وقت ممكن لتقديم
العالج الصحيح .في الوقت الحالي تجري مستشفى الحوادث و
الحاالت الحرجة بفرانكفورت أختباراً على أبتكار البارامتر
البيولوجي و تحسين حوامل المضادات الحيوية .و حيث أن المركز
بمستشفى الحوادث و الحاالت الحرجة بفرانكفورت من المراكز
القالئل الذي يستعمل أختبار الفا للعدوى المشركة في معامل أليسا و
كذلك أختبارات السينوفازور ،أستطاع فريق المتخصصين على
تحسين المضادات الحيوية و أصبح ألول مرة في أسطاعتنا أستخدام
حوامل المضادات الحيوية المحسنة على وجة التحديد للعظام التي
تتعرض للعدوى .وقد ساعد هذا األسلوب على أختزال فترة العالج
بدرجة بالغة و تقليل عدد التدخالت الجراحية حتى في أسوأ
الحاالت.
وتحتل منطقة الراين/ماين الكبرى أيضا مركز الصدارة بالنسبة
لعالج األمراض السرطانية اإلبتكارى .ومهما كان التشخيص صادم
للمرضى ،فإن هناك اآلن من األسباب التى تفتح باب األمل أمامهم
بدرجة كافية .فكلية الطب التابعة لجامعة ماينس بالتعاون مع المركز
الجامعى لألورام السرطانية ،تسهم فى عالج المرض على أعلى
مستوى فى الطب ووفقا آلخر ما توصل إليه العلم فى هذا المجال.
كما تقوم المعاهد المشاركة للمركز الرائد فى أبحاث األورام على
تطوير مستدام للعالج اإلبتكارى ألمراض السرطان واإلرتقاء
بالمستويات القياسية الخاصة بأساليب العناية الطبية ،هى بذلك تسهم
على نحو شامل ونموذجى فى تحقيق رعاية مرضى السرطانات.
أيضا يحتل المستشفى الجامعى لمدينة فرانكفورت مكانة ريادية على
المستويين المحلى والدولى فى مجال البحث العلمى ومواصلة
التطوير واستخدام كل طرق العالج اإلبتكارية  .فقد قام المستشفى
الجامعى بفرانكفورت على سبيل المثال بتطوير وبحث ما يُطلق
عليها الطريقة اإلجرائية لالستئصال الحراري ،أى االستشفاء عن
طريق السخونة الحرارية  .وهذه التكنولوجيا التى تُستخدم بديال عن
العمليات الجراحية ،تساعد على تحقيق أشياء كثيرة ،من بينها
استئصال االنبثاثات (تحور األمراض الخبيثة) بالرئتين وعقد الغدة
الدرقية وجميع أنواع األورام بالكبد واألجزاء الرخوة بجسم

© Peter Pulkowski/Universitätsmedizin Mainz

اإلنسان ،إذ يتم بتخدير موضعى إدخال مسبار صغير تحت الجلد،
ومن خالل هذا األنبوب الصغير يقوم األطباء بعملية توجيه الطاقة
إلى النسيج المعتل الذى ترتفع الحرارة على هذا النحو بداخله
بدرجة عالية ويتم تدميره ،ويبدأ الجسم من تلقاء ذاته فى خفض ما
لحق به من انتكاسات ،وأما النسيج المحيط فال يتأثر كثيرا من
جراء ذلك بسبب الدقة العالية فى الوصول للهدف ،كما أن ما يتبع
ذلك من أى عالج ال يمثل أى عبء كبير على المرضى ،حيث
يمكن تلقيهم العالج كمرضى غير مقيمين بالمستشفى.

الصحـــة تكمن فى الجينات
هناك هدف آخر تقتفي به شركة  bio.logisكمركز أبحاث
الجينات البشرية ()ZfH؛ إذ يتم اكتساب معارف يمكن أن تحقق
إفادة عظيمة لصحة اإلنسان بمفرده ،وذلك من خالل إجراء بحث
على ثمة طرق إجرائية لجينات مختارة .فقد قام العلماء الباحثون
بمركز أبحاث الجينات البشرية بتطوير ما يعرف بخدمات الجينوم
الشخصية ( )PGSإلتاحة الفرصة أمام كل فرد مهتم بهذا الشأن
لجمع معلومات عن جيناته الشخصية ،وهى بالفعل معلومات جينيه
على درجة كبيرة من األهمية وفقا إلختبارها علميا ويمكن اإلفادة
منها على المستوى الفردى .وهذا يعنى أن مركز أبحاث الجينات
البشرية يضع بين يديك معلومات مدموغة بالدليل العلمى وتعود
بفائدة على صحة كل فرد سواء بشكل شخصى أو على صحة
األجيال القادمة من هذا النسل.

مشاركة كل فرد فى البحث العلمى االبتكاري
يُظهر النموذج الخاص بشركة „ايسكوفست  “aescuvestالشابة
مدى األهتمام بتكنولوجيا الصحة وموقعها على خريطة منطقة
فرانكفورت راين/ماين الكبرى .فقد شرعت الشركة اإلستثمارية
على مستوى جماهيرى بتخصصها فى مجال المنتجات الطبية
وتكنولوجيا المنتجات البيولوجية فى عمل ربط بين مزايا اإلنترنت
ووسائل االتصال الرقمى بشكل من أشكال اإلستثمار فى رأس مال
المشروع ،حيث إن شركة „ايسكوفست  “aescuvestتقدم
خدماتها على هيئة سوق منفتح يلتقى من خالله المؤسسون
والمكتشفون الختراعات طبية مبتكرة والمستثمرون معا على

اإلنترنت ووسائل التواصل ،بحيث يتم إغراء المستثمرين برؤوس
أموالهم بعائدات جذابة .وأما المؤسسون والمخترعون فإنهم
يستهدفون من جانبهم الدخول مبكرا فى حلبة سوق جديدة ولفت
األنظار بدرجة أعلى من عمليات التمويل التقليدى للمشروعات التى
تتبناها البنوك .وفى نهاية المطاف لن يعود ذلك بالنفع واإلفادة إال
على المرضى ،إذ أنهم يحصلون على مدخل أكثر سرعة إلى عوالم
التكنولوجيا ومنتجاتها التى تُحدث طفرات ثورية من أجل تحسين
صحتهم .فمنذ إنشاء الشركة فى نهاية عام  2015استطاعت شركة
„ايسكوفس ت  “aescuvestعلى صفحتها باإلنترنت �www.aes
 cuvest.deأن تحقق نجاحا باهرا فى العديد من المشروعات لدى
وسائل التواصل االجتماعى وعموم الجمهور ،مثل مشروع مثبت
العضالت الخارجى الخاص بجراحات الحوادث ومشروع كرسى
التنزه بمحرك كهربى .وقد جذبت منتجات شركة „ايسكوفس ت �ae
 “aescuvestالنموذجية وخبراتها الواسعة فى مجال الصحة انتباه
الكثيرين على مستوى أوروبا .ولهذا تلقت فى الوقت الراهن شركة
„ايسكوفست  “aescuvestتكليفا من هيئة هندسة التكنولوجيا
والمعلومات  EITفى مجال الصحة وبمبادرة من جامعات وشركات
ومؤسسات بحث علمى تلبية لهذه المبادرة ببدء تصدير منتجاتها
بجميع أنحاء أوروبا بدءا من عام  .2017وسوف يحقق فى المستقبل
كل من المرضى والمؤسسين والمستثمرين من دول أخرى باالتحاد
األوربي إفادة ونفعا لصالح سوق الصحة من استثمار عموم
الجمهور● .
BG Unfallklinik Frankfurt am Main
gGmbH
www.bgu-frankfurt.de
Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
www.unimedizin-mainz.de
Universitätsklinikum Frankfurt
www.kgu.de
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إلى جانب البحث اإلبتكارى تقدم أيضا ً الهندسة الطبية إسهاما ً جوهريا ً من أجل
الصحة .وسواء كان األمر مرتبط بنوعية ابتكارية لمجال محدد– وقائية أو
تشخيصية أو عالجية أو تأهيلية -فإن مجال الهندسة الطبية له أهمية حاسمة فى
تحسين جودة الحياة .إن الهندسة الطبية تقدم لنا ما هو أكثر من ذلك من خدمات.
الهندسة الطبية تدرج ضمن فروع إقتصاد الصحة األكثر تأثيرا فى إستثمار
رؤوس األموال وعملية اإلبتكار .وهذا األمر يسرى إلى حد كبير على والية
هيسن ومنطقة التجمع العمرانى الماين/راين  .وهناك أطياف من العاملين فى
مجال تقديم الخدمات للهندسة الطبية األكثر حداثة لتشتمل على صغار الحرفيين،
مرورا بالمستشفيات والمستشفيات الجامعية ومهندسى التكنولوجيا اإلبتكارية،
وحتى اتحاد المؤسسات الكبرى مثل فريزنيوس وبراون أو شركة ابوت
دياجنوستيك لإللكترونيات .فجميعهم يقدرون حق التقدير الميزة التى يتسم بها
الموقع على وجه الخصوص من حيث حصولهم فى والية هيسن لمن هم فى
حاجة إليه من قوى عاملة متخصصة ومؤهلة .كما أن الجامعات ومراكز التعليم
والبحث العلمى بالوالية يقدمون فى هذا اإلطار إسهاما جوهريا .وهذا التنوع
يمثل فى مجمله ،وإرتباطا ً بالمجاالت المتخصصة والقدرة على اإلبتكار
والتنامى ،مناط قوة الهندسة الطبية .إن الشركات التى اتخذت بالوالية مقرا لها قد
شرعت فى توظيف أموالها إلى أبعد الحدود :إنهم يستثمرون ويبحثون بكل ما
اوتوا من قوة ،والمستفيدون من كل هذه الجهود هم المرضى ●

© CCB, Cardioangiologisches Centrum Bethanien,
AGAPLESION BETHANIEN KRANKENHAUS

ا

لهنـــدسة الطبيـــة

bio.logis Zentrum für H
) umangenetik (ZfH
Altenhöferallee 3
60438 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 530 84 37
info@bio.logis.de
www.bio.logis.de
aescuvest GmbH
Hanauer Landstraße 328 – 330
60314 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 254 741 644
www.aescuvest.de

© Fotolia

ف
الك�ى
يعت� سحر إ
البتكار هو أفضل ما يمكن وصفه لرس نجاح صناعة الطب � المنطقة ب
ب
ف
الطار عىل وجه الخصوص هو أن يحقق هذا المجال
فرانكفورت .وجدير بالذكر � هذا إ
عام� عن إنتاجها ،حيث أن كل ثا�ن
ث
أك� من نصف مبيعاته من المنتجات قبل مرور ي ن
ش�كة لديها قسم تطوير خاص بها .وعالوة عىل ذلك ت
يأ� التعاون اللصيق مع جامعات
مرموقة ،مثل جامعة جوته بفرانكفورت ومعهد فرانكفورت للدراسات المتقدمة أو
التأث�ات التآزرية.
أيضا التعاون مع مقدم الخدمات التعليمية مجاالت أمام مزيد من ي
الجمال  19جامعة ومعاهد عليا متخصصة ،فضال عن سلسلة
كما تشكل عىل نحو إ
من مؤسسات البحث العلمى الهامة ،مثل معاهد مختلفة بفراونهوف ،وأيضا معاهد
ماكس بالنك المتخصصة ف� مجاالت ي ز
الف�ياء الحيوية والكيمياء وأبحاث المخ والبحث
الفسيولوجى والكلينيىك ،وجمعية أبحاث أ
اليونات ف� ماربورج ،ومعهد التقنيات
إ
ف
الدقيقة بمدينة ماينس ،ومعهد باول ايرليش � –النجن -كل هؤالء يشكلون القاعدة
أ
الساسية ت
الك�ى .كما أن إمكانيات
ال� ترتفع عليها القدرة إ
البتكارية بمنطقة فرانكفورت ب
التم� المتاحة ف� مجال التعليم والبحث العلمى مع الربط ي ن
يز
ب� العلم والصناعة ،من
شأنها أن تفتح المجال أمام تطبيق رسيع وكفء لنتائج البحث العلمى وتحويله إىل
تكنولوجيات حديثة.

16

2020

www.spielbank-bad-homburg.de
www.spielbank-bad-homburg.de
www.bad-homburg-tourismus.de
www.bad-homburg-tourismus.de
www.kur-royal.de
www.kur-royal.de
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CODE

أداء طبــي متميــز

لقاء صحفي

كود فرانكفورت ،المركز الطبي لبراعة التشخيص يتشرف بتقديم
الرعاية الطبية المثلى على المستوى الجامعي برئاسة الدكتور
معاني حكيمي مدير قسم الجراحة و جراحة األوعية الدموية و
مدير المركز الطبي لبراعة التشخيص بميدان جوته.
ما الذي يميز المركز الطبي لبراعة التشخيص عن المراكز
األخرى؟
د .حكيمي  :يقوم المركز الطبي لبراعة التشخيص بالربط ليس
فقط بين حاالت المرضي الذين يتم عالجهم في العيادات الخارجيه
بل ايضا بالمرضى الذين يطول عالجهم في المستشفيات.
إن هدفنا الرئيسي هو تطوير طرق التشخيص حتى يتم التعامل مع

© CODE Frankfurt

ثالث أسئلة لسعادة الدكتور معاني حكيمى رئيس
األطباء بالمركزالطبي لبراعة التشخيص

المرضى بأكبر قدر من الكفاءه و علي المستوى الفردي .و بالفعل
ننجح في ذلك ألننا نقوم بجمع المعلومات عن الحاالت التي يتم
تشخيصها و حفظها على بطاقات المرضى األلكترونيه في مقرات
مركزيه بالتعاون مع المستشفيات الجامعية الكبرى في مدينة
هايدلبرج و مدينة هوكست و مدينة فرانكفورت مما يتيح الفرصة
لبرنامج الكود الطبي وضع برنامج طبي وقائي شامل يالئم
االحتياجات الشخصية لكل مريض على حدا من حيث برامج
التغذية الجيدة و عروض اللياقه و الحفاظ على الجمال و البرامج
الرياضية المناسبة للصحه و هذا من خالل الجمع الهائل من
المعلومات الصحية و الخبرات الطبية.
ماذا يشمل الفحص في برنامج الكود الطبي؟
د.حكيمي  :قبل بدأ العالج يتم عمل فحص مبدئي للحالة الصحية
للمريض من جميع الجوانب الطبية و من خالله يتم تشخيص الحاله
العامة بكل دقة و بالتالي األمراض المتوقع حدوثها  .من خالل
المحادثة المفصلة مع المريض نستطيع أن نحدد إحتياجاتة الصحية
سواء لبرنامج العالج الشامل أو برنامج التغذيه المتوازنه و
التمارين الرياضية و الحمية الفردية.
ما هي الخدمات الطبية التي تقدموها للمرضى األجانب؟
د.حكيمي  :نظراً للموقع الهام لمدينة فرانكفورت في قلب أوروبا،
أصبحت مركزاً مرموقا ً للرعاية الطبية .أتيحت لي الفرصه مع
زمالئي األطباء في الماضي جمع عدد هائل من الخبرات مع
المرضى من الجنسيات المختلفة مثل العرب و الصينيون و
الروس .في المركز يتم رعاية و متابعة الحالة الطبية لكل مريض
على حدا و من المزايا الهامة لبرنامج الكود الطبي أنه يمكننا
مرافقة المريض من خالل بطاقته األلكترونية في جميع أنحاء العالم
لمتابعة عالجه.
نحن نقدم ايضا العديد من الخدمات األخرى للمرضى األجانب
كخدمات التوصيل من و الى المطارات و كذلك خدمات المترجم و
المرافق.

© CODE Frankfurt
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تحــت ســماء مدينــة فرانكفورت

المركــز الحديــث للتشــخيص و الصحــة في ميدان جوتــة بمدينة فرانكفورت
كود فرانكفورت  :أعلى كفاءة طبية للتشخيص على
المستوى الجامعي
تعتبر مقاطعة الراين – ماين و عاصمتها فرانكفورت األولى في
جودة الرعاية الطبية .عام بعد عام يتوافد المرضى و اقاربهم
للعالج بأعداد متزايدة  ،حيث إن ُخبرائنا األكفاء يرافقوهم في كل
خطوة خالل فترة العآلج بوضع برامج صحية مفردة تالئم احتياج
كل مريض و زائر من خالل التغذية المتوازنة و تطبيق البرامج
التي تحافظ على الصحة و الرشاقة.

سواء في طب العظام أو في طب القلب أو في الجراحات
التجميلية؛
يقوم فريقنا الطبي المكون من  20طبيبا متخصصا في هذة
المجاالت بتوفير العناية الشخصية لكل مريض على حدا .يتم ذلك
بالتعاون مع أكبر المستشفيات كمستشفى هايدلبرج و مستشفى
هوكست و مستشفى نوردفيست للحصول على أعلى درجة كفاءة
من العناية الصحية .من خالل كبير األطباء يتم عمل الفحص
المبدئي ثم يتم توزيع الحاالت على األطباء المتخصصين مما يوفر
على المريض الوقت و يتفادى الطريق الطويل للعالج.

ميدان جوته

© CODE Frankfurt

كل هذا تستطيع أن تجده في مكان واحد في فرانكفورت:
كود فرانكفورت
و هو المركز الطبي لبراعة التشخيص و الذي يوفر األداء العالي
لمختلف التشخيصات و كل ما يرتبط بالصحة الشخصية للفرد .إن
موقعة المتميز بميدان جوته يجعل من السهل الوصول الية .هنا
يمكن اجراء عدد ال حصر له من الفحوصات الطبية و المتابعة و
بعض العمليات الصغيرة.
إن فكرة برنامج الكود الطبي تنسب الى عالم األقتصاد الدكتور
جاريت فاين ( )31و سعادة الدكتور ماني حكيمي ( )44و اللذان
أجمعا على أن الطب يمكن أن يقدم للبشرية أكثر مما يقدمة اآلن
من خدمات صحية .ومن هذا المنطلق أستطاعوا تطوير مبدأ
البرنامج الصحي و الذي يشمل التشخيص و الوقاية و الرياضة و
التغذية ثم يتم توظيفة على النطاق الفردي إلشراك األفراد في
التوعية الصحية.

اذا أقر األطباء ضرورة أجراء عملية للمريض  ،يقوم برنامج الكود
الطبي بتسجيل نتائج الفحوصات في الملف األلكتروني لكل مريض
أوتوماتيكيا مما يضمن عدم وقوع أي أخطاء .في بعض األحيان
يقوم األطباء المتخصصين و التابعين لبرنامج الكود الطبي بمتابعة
الحاالت الموجودة بالمستشفيات و أداء العمليات إذا لزم األمر
بأستخدام أحدث األساليب العلمية و متابعة العالج مع المريض
خطوة بخطوة مع وضع برنامج صحي منفرد يالئم األحتياجات
الصحية لكل مريض.

و هنا ال يحتاج المريض القدوم إلى المركز لمتابعة حالته الصحيه
حيث يوفر كبير األطباء و األطباء المتخصصين خدمة المتابعة
المستديمة مع المريض من خالل ملفه األلكتروني عن طريق
الهاتف أو التواصل عبر الفيديو في جميع أنحاء العالم● .

CODE Frankfurt – CENTER OF
DIAGNOSTIC EXCELLENCE
Goetheplatz 9 – 11,
60313 Frankfurt am Main, Germany
info@code-frankfurt.de
Tel.: +49 (0)69 928 81 50
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فيسبادن

المدينــة
الخضــراء علــي ضفاف نهر
الراين
إذا أثير الحديث عن المدينة األستشفائية فيسبادن  ،لم يستطع أهلها منذ
قديم الزمان التوقف عن ذكر جمالها .منذ  2000عاما عرف الرومان
التأثير المهدىء للمياة األستشفائية و التي تنبع من  26ينبوع ساخن بطاقة
 2مليون لتر من المياة المعدنية حتى يومنا هذا.

و منذ ذلك الوقت و حتى اليوم يبحث الزائرين الدوليين عن المنتجعات
الطبية و األستشفائية في مدينة فيسبادن لشهرة و كفاءة العيادات الخاصة
في مجال التأهيل و النقاهة.
وحيث أن المراكز الطبية و المستشفيات في مدينة فيسبادن تتبع
نموذج مركز المايو بروشستر األمريكي مثل المركز الطبي
األلماني للتشخيص هليوس و الذي يتمتع بأكثر من  40عاما ً
بالسمعة الممتازة أدى الى زيادة عدد الزائرين من المرضى القادمين
من الصين و روسيا و الدول العربية لتلقى العآلج أو النقاهة.

© Wiesbaden Marketing GmbH

إن مباني المنتجعات الصحية ذات الطابع المعماري الرائع منذ عهد
الرومان حولت فيسبادن خالل العصور الماضية إلى مدينة استشفائية ذات
طابع خاص و معترف بها على المستوى الدولي مما أدى الى زيادة
الطلب على المراكز الطبية و المصحات المتخصصة في سياحة النقاهة
بمدينتنا العريقة.

سوف نَسعد لنقدم
لكم المساعدة في
أي وقت – مدينة
فيسبادن تنتظركم
بكل سرور!

تقدم مدينة فيسبادن عاصمة مقاطعة هسن بجانب العدد الوافي من
العيادات المتخصصة في مجال التأهيل و النقاهة أعلى مستوى للرعاية
الطبية لمرضى الروماتيزم من خالل العديد من المراكز الطبية
المتخصصة و أحدث المستشفيات و مصحات النقاهة.
منذ لحظة وصولك تشعر بالعالمية و كرم الضيافة الذي تقدمه مدينة
فيسبادن للزائرين على مدار العام من خالل المعارض و المتاحف و
المهرجانات و العروض الثقافية.
يعتبر التنزة في مدينة فيسبادن تجربة شيقة ،سواء بالتجوال سيراً على
األقدام أو بالدراجة أو بالترام „ترمين“ تستطيع أن تستمتع بأكتشاف مدينة
فيسبادن الخضراء

لمزيد من المعلومات أو لعمل الحجوزات رجاء
األتصال بمكتب أستعالمات السياحة أو بزيارة
موقعنا األلكتروني.
Tourist Information
Marktplatz 1
65183 Wiesbaden

سوف نَسعد لنقدم لكم المساعدة في أي وقت – مدينة فيسبادن تنتظركم
بكل سرور! ●

Tel.: +49 (0)611 1729-930
tourist-service@wiesbaden-marketing.de
www.wiesbaden.de/en
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International Office
DKD HELIOS Klinik Wiesbaden
Aukammallee 33
65191 Wiesbaden
Telefon: +49(0)611 577-485
+49(0)611 577-494
hio@helios-kliniken.de
www.helios-kliniken.de/klinik/wiesbaden-dkd/international-patients/english

International Office
HELIOS Dr.Horst Schmidt
Kliniken Wiesbaden
Ludwig-Erhard-Str. 100
65199 Wiesbaden
Telefon: +49(0)611 43-2799
hio@helios-kliniken.de
www.helios-kliniken.de
21

ا

ألمــراض الحــادة و دور النقاهة

تحتــل مقاطعــة الرايــن – مايــن مركــزاً رياديا في مجال الطب الحاد و العــاج الطبيعي و
النقاهــة مــن خــال التخصصات العديدة و نظــام التواصل األلكتروني المتطــور بالمقاطعة.
نظرا لوجود العدد الكبير من المستشفيات و المصحات
األستشفائية و المراكز الطبية المتخصصة المتاحة بالمقاطعة،
يستطيع المرضى األستفادة من إجراء العمليات الجراحية
الالزمة أو ممارسة العالج الطبيعى أو األستشفاء .كذلك يجد
المرضى الذين يريدون معالجة القصور الذاتي أو استعادة
القدرة الكاملة لصحتهم و نشاطهم في مقاطعة فرانكفورت –
راين – ماين المكان المناسب.
عند عمل مقارنة عالمية نجد أن المراكز الصحية المحلية
بالمقاطعة تقدم مستوى طبي رفيع المستوى و بأسعار ال مثيل
لها .و بسبب الموقع المتميز لمقاطعة فرانكفورت – راين –
ماين و سهولة الوصول اليها من خالل مطار فرانكفورت و
المتمرس في خدمات المسافرين و رجال األعمال أدى إلى
توفير السرعة القصوى و الكفاءة في أداء الخدمات لجميع
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السائحين و خاصة الزائرين ألغراض طبية .
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
www.fraport.de

تقوم المراكز الطبية المتخصصة بالمقاطعة في متابعة برامج
العالج متعدد التخصصات و الذي يوالف المتطلبات الفرية .و
بالتعاون مع المستشفى الجامعى بفرانكفورت و مدينة جيسن و
مدينة ماربورج و مستشفى سانا كلينيك بأوفنباخ و عيادات هوخ
تاونوس ،يضمن المريض أقصى حد من الرعاية الطبية.
و منذ قرون يتم تشخيص و معالجة الحاآلت الحرجة في المراكز
الطبية المتخصصة ،كمركز أوكام بمدينة فيسبادن و معهد
كيركهوف المتخصص في أمراض القلب و الرئة و المركز
العالي لألوعية الدموية بمدينة بادناوهيم و الذين يعتبروا من أوائل
المراكز المتخصصة في مقاطعة فرانكفورت – راين – ماين● .

© KuK Bad Homburg, Foto: Johannes C. Elze

ﺍﻻﺳﺗﺟﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﻳﻧﻐﺎﻭ
ﺍﻟﻘﺭﻳﺑﺔ
ﺗﺟﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﻧﻭﻳﺎﺕ ﻭﺷﺣﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺃﺟﻣﻝ ﺍﻟﻣﻧﺎﻅﺭ
ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ

المركــز الطبــي األلماني للتشــخيص  -هيليوس بمدينة
فيسبادن
أ ن
لما� للتشخيص هيليوس بمدينة فيسبادن طاقة  138رسيراً طبياً
الط� ال ي
يوفر المركز ب ي
ض
ين
المقيم� و  60مكانا بالعيادات الخارجية اليومية و كذلك غرف للعمليات و مركز
للمر�
للمر� أ
للرعاية الطبية ض
العضاء من مختلف ش�كات ي ن
الط� ذو
التأم� الصحية .إن فريقنا ب ي
المستوى الرفيع و الكفاءة الطبية ف ي� جميع التخصصات و المكون من مآئة طبيب و مساعدين
يوفرون أعىل مستويات التشخيص ف� الكث� من أ
المراض‘ كأمراض الغدة الدرقية – أمراض
ي
ي
أ
الوعية الدموية – أمراض القلب و الرئة – أمراض أضطرابات الحركة.
ان كفاءه التشخيص الط� بمركز هيليوس توفر القدرة عىل أكتشاف أ
المراض مبكراو خاصة
بي
لك�ونية القوية مع أ
التصال أ
النادرة منها .ومن خالل شبكة أ
ال ت
ين
المتخصص� ف ي� مختلف
الطباء
التخصصات ،يستطيع المركز أخذ رأي العديد من أ
الطباء ف ي� المجال الواحد لتشخيص حالة
ف
قص� و تحديد نوعية العالج سواء من حيث أجراء العمليات الجراحية أو
المريض ي� وقت ي
لزوم أستعمال الطب النووي أو أ
القراص الطبية أو عمليات زرع نخاع العظام و ف ي� عام
خ�ائنا المتخصصون.
 2013تم تشخيص و عالج  37.000حالة مرضية عىل أيدي ب
أ ت ن
و�:
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا اللك� ي
www.helios-kliniken.de

ﻋﻠﻰ ﺑُﻌﺩ ﺑﺿﻌﺔ ﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭﺍﺕ ﻣﻥ ﻋﺎﺻﻣﺔ
ﻭﻻﻳﺔ ﻓﻳﺳﺑﺎﺩﻥ ،ﻳﺑﺩﺃ ﺇﻗﻠﻳﻡ ﺍﻟﺭﺍﻳﻧﻐﺎﻭ ﺍﻟﺫﻱ
ﻳﻌﺩ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﻣﺟﺭﺩ ﺇﻗﻠﻳﻡ ﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﺳﺗﺟﻣﺎﻡ ﻗﺭﻳﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻧﻁﻘﺔ ﺭﺍﻳﻥ-ﻣﺎﻳﻥ،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻣﻳﺯ ﺑﻣﺗﻌﺔ ﻭﺑﻬﺟﺔ ﻣﺗﻭﺳﻁﻳﺔ ﺗﺭﺑﻁ
ﺍﻟﻛﺛﻳﺭﻳﻥ ﺑﺎﻟﺭﺍﻳﻧﻐﺎﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡ
ﻣﻘﺻ ًﺩﺍ ﻳﺻﺑﻭ ﺇﻟﻳﻪ ﺍﻟﺷﻌﺭﺍء ﻭﺍﻟﻣﻔﻛﺭﻭﻥ.
ﻭﺗﻣﻧﺢ ﺍﻟﻣﻧﺎﻅﺭ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﺍﻷﺧﺎﺫﺓ ﻓﺿﻼً
ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﺍﻟﻌﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺭﻭﻓﺔ
ﻋﺎﻟﻣﻳًﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ
ﺍﻟﻧﺎﻣﻳﺔ ﺳﺣﺭً ﺍ ﺧﺎﺻًﺎ؛ ﺑﻘﺻﻭﺭﻫﺎ ﻭﻗﻼﻋﻬﺎ
ﺍﻟﻣﻬﻳﺑﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺿﻳﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﻳﻕ،
ﻭﺑﻣﻌﺎﻣﻝ ﺍﻟﻧﺑﻳﺫ ﻭﺍﻷﺩﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﺷﻬﻭﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ
ﺧﻁﺕ ﺳﻁﻭﺭ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﻭﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﺭﺗﺎﺩﻳﻬﺎ
ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻧﻅﻳﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻳﺎﺕ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﺗﺟﺫﺏ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺭ ﺑﺟﻭﺍﻧﺑﻬﺎ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺳﻭﺍء ﻟﻠﺗﺟﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﻳﺯﺓ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺭﺍﻳﻧﺷﺗﺎﻳﻎ،
ﺃﻭ ﻟﻠﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺭﻭﻣﺎﻧﺳﻳﺔ ﻋﺑﺭ ﻧﻬﺭ ﺍﻟﺭﺍﻳﻥ،
ﺃﻭ ﻟﻠﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﺑﻳﺫ ﻛﺭﻭﻡ ﻋﻧﺏ ﺍﻟﺭﺍﻳﻧﻐﺎﻭ ،ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻣﻛﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺭﺑﻁ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻭﺍﻟﺭﻳﻑ
ﻭﺍﻟﻧﻬﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻛﺎﻓﻠﻳﺔ ﻻ ﻣﺛﻳﻝ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻟﻣﺎﻧﻳﺎ.
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األطبــاء المســئولون عــن المركــز أمــام أحدث أجهزة التصوير المقطعي للشــرايين  ،من اليســارإلى اليمين :ســعادة
الدكتــور /الرس فيتــك (عضــو مجلــس أدارة المركز الطبي)  ،البروفســو الدكتــور /جورج باخمان
( رئيــس قســم القلــب و األشــعة)  ،الســيد /أورليــش يونج (المديــر التجاري التنفيــذي)  ،الدكتور /أندرياس رولف
(كبيــر األطبــاء بقســم أمــراض القلب)  ،البروفســورة /جابريال كرومباخ (مديرة قســم األشــعة التشــخيصية و التداخلية
شــير جوفراني
بالمستشــفى الجامعى بمدينة جيســن)  ،البروفســور أرد َ
(المدير الطبــي التنفيذي).

األجهزة الطبية
الحديثة لديها
القدرةعلى أكتشاف
األمراض مبكراً

منذ شهر سبتم� عام  2006تم أندماج قطاع الصحة أ
القتصادي بمقاطعة الرين – ماين و الذي
ب
تعزيز التعاون الط� أ
القتصادي ي ن
أسهم عن
ب� مقاطعات هسن و راين الندبفالس و بايرن،
بي
مما أدى إىل تطبيق التبادل الرسيع ألحدث المعلومات الطبية
المستقاة من البحث العلمي و التعاون التام ي ن
الخ�اء ف ي� العديد
ب� ب
أ
من التخصصات و تدعيم التطور ف ي� مجال الصحة البتكاري.
ينتمي ث
أك� من مئتان عضو ف ي� هذا القطاع من مختلف المجاالت
أ
أ
كالمستشفيات و الطباء و نواب عن ش�كات الدوية و التكنولوجية
الطبية و البيولوجية و كذلك ش�كات ي ن
التأم� الصحي و ال�ش كات
الستشارية والجمعيات أ
أ
ين
الباحث� و
الهلية و الغرف و البلديات و
ين
السياسي� .
بعض من القادة
أ ت ن
و�:
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا اللك� ي
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مركــز كيركهــوف الطبــي بمدينــة بادناوهايــم و أحدث أجهزه
التصويــر المقطعــي للشــرايين و جهــاز التصويــر بالرنيــن المغناطيســي
لقد أثبتت األحصائيات أن مركز كيركهوف الطبي بمدينة
بادناوهايم يوفر أعلى مستوى من التشخيص و الرعاية الطبية
لمرضاة .لذلك قام المسئولون عن المركز بأستثمارأمواالً طائلة في
شراء أحدث التقنيات الحديثة لضمان الكفاءة الطبية في عالج
األمراض .و بالفعل تم شراء أحدث جهازين للتصوير المقطعي
للشرايين و جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي من شركة سيمنز
األلمانية.
توفر هذه األجهزة المتطورة الفرصة لألطباء عن الكشف المبكر
لألمراض المتوقع حدوثها مما يوفر على المريض العديد من
الفحوصات التي كانت تتطلب في الماضي ضعف الوقت قبل
أكتشاف هذة األجهزة الحديثة و هذا ما يؤكدة سعادة الدكتور
البروفسور أردشير جوفراني المدير الطبي التنفيذي للمركز بمدينة
كيركهورف.
و يعتبر هذان الجهازان من أحدث األجهزه الطبية المتطورة في
هذا المجال و اللذان يضمنان أعلى جودة في الصور مع الحفاظ
في نفس الوقت على الحد األقصى لسالمة المريض .و حيث أنه تم
ثحديث جهاز التصوير المقطعي للشرايين بتوصيل عدد أثنين
أنبوبة من األشعة السينية و أثنين جهاز حساس لدرجة أنه ال
يحتاج ألكثر من الثانية لعمل األشعة.

المغناطيسية بالمقارنة بأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي
القديمة مما يساعد األطباء خالل الفحص القدرة على التصوير في
وقت قصير جدا مع األحتفاظ بالجودة العالية في كفاءة الصور.
من المزايا األخرى لجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الحديث،
الدقة المتناهية و الكفاءة العالية في تسجيل البيانات الخاصة
بأمراض القلب و الدورة الدموية و أمراض التهاب عضالت القلب
فورا بعد أجراء األشعة .ومن المزايا األخرى للجهاز خاصة
لمرضى التهاب المفاصل و الروماتيزم ،أمكانية الكشف عن جميع
مواقع األلتهابات و تصلب الشرايين الموجودة من الرأس الى القدم
في وقت وجيز و في جلسة واحدة.
ان حجم األستثمار في مستشفى كيركهوف تعدى الثالثة و نصف
مليون يورو في مجال الهندسة الطبية● .

لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني:
www.kerckhoff-klinik.de

و يعلق سعادة الدكتور جورج باخمان رئيس قسم القلب و األشعة
بمستشفى كيركهوف ،أنه يتم عمل مسح كامل لشرايين القلب مع
التقرير المفصل بنسبة 0.33مم في وقت ال يتعدى الثانية .مع
الوضع في األعتبار أن نسبة األشعاع التي يتعرض لها المريض
من خالل جهاز التصوير المقطعي للشرايين خفضت نسبتها الى
الخمس و نسبة المادة الصبغية المستخدمة خفضت الى الثلث
بالمقارنة بأجهزة التصوير المقطعى القديمة.
© Kerckhoff-Klinik, Bad Nauheim

أما بالنسبة لجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الحديث مزايا
مضاعفة حيث أن لديه القدرةعلى أرسال ضعف األشارات

البروفســور الدكتور /جورج باخمان رئيس قســم القلب و األشــعة
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عالج

األمراض الســرطانية يتصــدر القائمــة الطبية

عــام كامــل من النجــاح المتواصل لعالج مرض الســرطان بمركز ماربورج
للعالج باألشــعة األيونية
العالج لمرضى السرطان يتصدر القائمة الطبية :منذ شهر
أكتوبر عام  2015يستخدم المركز الطبي لألشعة األيونية بمدينة
ماربورج أحدث األجهزة الطبية لعالج مرضاة .وحيث أنه في
عام  2015تم أثبات فاعلية األبحاث و أهمية عالج مرضى
السرطان بأستخدام األشعة األيونية و األيونات الكربونية الثقيلة
أدى الى فتح طرق و أمكانيات جديدة لمعالجة األورام الخبيثة
المستعصية .يحتل المركز الطبي لألشعة األيونية بمدينة

ماربورج لعالج األمراض السرطانية مركزا رياديا ،حيث أنه يعتبر
واحدا من الثالث مراكز الرائدة على مستوى أوروبا في أستخدام
العالج األشعاعي األيوني المتطور.
على أيدي أطبائنا المتخصصين تم عالج أكثر من  170حالة من
المرضى و األطفال الرضع من األمراض السرطانية المختلفة كاألتي:
سرطان المخ ،سرطان الرأس و الرقبة ،أورام ساركوما ،سرطان
البروستاتا و سرطان البنكرياس .و منذ نوفمبر عام  2016نجح
مركزنا الطبي في عالج األمراض السرطانية لألطفال الصغار و
كذلك األطفال الرضع .

مزايا العالج بأستخدام الجسيميات األيونية:
أثبتت تقنية العالج بأستخدام الجسيميات األيونية نجاحا باهرا في
عالج األمراض السرطانية المستعصية .حيث يتم عالج المريض عن
طريق جهاز على شكل دائري وفية ال يتم تسريع أيونات الهيدروجين
أو الكربون فقط بل يتم ايضا حزمها لتصبح شعاعا واحدا يطلق على
أماكن الورم السرطاني بدقة متناهية و بسرعة تعادل  75في المآئه
من سرعة الضوء .عند دخول هذا الفيض من البروتونات في الجسم
بطريقة محسوبة بحيث تعطي أقصى طاقة لها عند توقفها على الورم
نفسه ليتم تدميرة تصل نسبتها الى الصفر و يندر أصابت الشعاع
للمناطق السليمة حول الورم لذا فإن اآلثار الجانبية لهذا العالج
ضئيلة.
و قد أثبتت التجارب العلمية أن األثار الجانبية على أنسجة الجسم عند
أستخدام طريقة ذروة براج تقل الى الخمس بالمقارنة بأجهزة العالج
األشعاعي بالماضي .وعلقت البروفسورة الدكتورة ريتا أنجنهارت
كابيلك أنه بسسب الدقة العالية في أستخدام األشعة البروتونية و
األشعة الكربونية الثقيلة ،تمكن فريقنا الطبي المتخصص في عالج
األورام السرطانية المستعصية بنجاح ال مثيل له مع مراعاة أن األثار
الجانبية تقل على المدى اطويل.

األبحاث الطبية
Foto: Thomas X. Stoll

في أطار األبحاث الطبية المستقبلية يتم عمل دراسات مفصلة عن
نتائج أستخدام العالج األشعاعي
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( بأستخدام األشعة البروتونية و الكربونية الثقيلة ) على
مجموعات مختلفة من المرضى لمعرفة المزيد عن األورام الخبيثة
المختلفة و رد الفعل الناتج عن أستخدام العالج األشعاعي لرفع
كفاءة هذا النوع من العالج .و مما ال شك فيه أن التشخيص
الصحيح و تحديث طرق العالج و أنشاء البرامج الموجهة أليجاد
حلول للكثير من األمراض السرطانية المختلفة ستكون من
التحديات في المستقبل.
و يعلق الدكتور البروفسور أنجنهارت كابيليك مدير مركز األشعة
و األبحاث بالمستشفى الجامعي بمدينة جيسن و ماربورج و مركز
عالج األورام السرطانية بأشعة األيون بمستشفى مدينة هايدلبرج
أن التطبيق السريع لنتائج األبحاث األكلينيكية الطبية لألمراض
السرطانية تعود باألفادة األيجابية لمرضى السرطان و خاصة أن
التطوير المستمر لطرق العالج و التطبيق الوثيق و المتطور
لألبحاث األساسية في مجال الخاليا و البيولوجيا الجزئية للجسم
عنصر هام لمزيد من التطوير المستمر و تحسين طرق التشخيص
و األجراءات العالجية في التعامل مع المرض.

التخصص في عالج األورام

لقد أثبتت طرق العالج باألشعة األيونية تفوق باهراً في حاالت
محدودة من األورام السرطانية .و بالفعل تم عمل األبحاث
األكلينيكية و العلمية بمساعدة بحوث مركز عالج األورام
السرطانية بأشعة األيون بمستشفى مدينة هايدلبرج و معهد
ماستشوسستس األمريكي للتكنولوجيا لعدد  17حالة من األورام
السرطانية المختلفة لمراقبة المؤشرات التي قد تظهر بعد أستخدام
األشعة األيونية و مطابقة فعالياتها و تأثراتها على المريض .و
هكذا تم خلق هياكل جديدة لمراكز األورام السرطانية المختلفة.
و بالفعل تم تشكيل مركز متخصص لألورام اللحمية (ساركوما) و
الذي يديره البروفسور الدكتور بادبرج مدير المركز الصحي
للطب العام و طب األحشاء و األمراض الصدرية و الجراحة و
طب األطفال بمدينة جيسن.
باألضافة الى المجموعة الحالية من المؤشرات األيجابية للمرضى
كبار السن بعد أستعمال األشعة األيونية ،قام معهد سرطان األطفال
بمدينتي جيسن و ماربورج و الذي يعتبر واحداً من أهم األربع
مراكز المتاحة بألمانيا لعالج سرطان األطفال في تطبيق أحدث
أساليب العالج األشعاعي الذي تم التوصل الية حتى يومنا هذا.
و بالتعاون مع األستاذ البروفسور الدكتور ديتركورهولز ( مدير
قسم طب األطفال ألمراض الدم و األورام بمستشفى األطفال

بمدينة جيسن ) أستطاع عدد كبير من األطفال األستفادة من هذا
العالج ذو التقنيات الحديثة.
من أهم المميزات لطريقة العالج الحديث بأستخدام أشعة البروتون
لمقاومة األمراض السرطانية انه تم أثبات قدرة تحمل األطفال عند
توزيع الجرعات لهم و أستجابتهم السريعة للعالج نظرا ألن
أعضائهم الداخلية في طور النمو .لذلك يمكن على مدار الوقت
تخفيض الجرعات بشكل كبير لهذه الهياكل
الحساسة حتى تمنع نمو األورام.
ومن خالل التعاون الوثيق
بين معهد ماستشوسستس
األمريكي للتكنولوجيا و
المستشفى الجامعي
بمدينة جيسن و
ماربورج و كذلك
مركز أنالييز لألورام
السرطانية يتم توفير
األستفادة الكاملة لمرضى
السرطان من خالل
األمكانيات المختلفة لعالج
األورام السرطانية بأستخدام األساليب
الحديثة ذات التقنية العالية من خالل نتائج الفحص
و التشخيص .ونظرا لألتصال الهيكلي المؤهل و المستمر بين
المستشفى الجامعي لمدينتي جيسن و ماربورج مع المستشفى
الجامعي لمدينة هايدلبرج تم الوصول الى أقصى رعاية طبية
يحتاجها مريض السرطان● .

العالج الفعال
لألمراض السرطانية
و األورام المستعصية
بأستخدام األشعة
األيونية

لمزيد من المعلومات أو لعمل الحجوزات،
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH
)(UKGM
Baldingerstraße
35042 Marburg
Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie
Prof. Dr. Rita Engenhart-Cabillic
Direktorin der Strahlentherapie und R
 adioonkologie
Tel.: +49 (0)6421 58-66434
)(Sekretariat, Michaela Gnittka
Rita.Engenhart-Cabillic@uk-gm.de
www.ukgm.de
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ألنســان األلــي يســاعد الجراحيين بالمستشــفى
الجامعــي جيســن/ماربورج بمدينــة ماربورج

تقنيــة دافنشــي الجراحية الحديثة
منذ أربعة أعوام تم أدخال تقنية دافنشي الجراحية على أعلى
مستوى بالمستشفى الجامعي جيسن ماربورج لعمل الجراحات.
ان العنصر الرئيسي لوحدة تشغيل تقنية دافنشي و التي لم تكن
متاحة من قبل هى أمكانية أجراء عمليات جراحية معقدة بأستخدام
الميكروسكوب ثالثي األبعاد و الذي يعطي الجراح الفرصة لرؤية
التفاصيل الدقيقة عن طريق كاميرا فائقة الدقة و التي تظهر موقع
العملية من خالل شاشة ثالثية األبعاد .و يستطيع الجراح عن
طريق الذراعان اآلليان و المتصآلن بمفصالت سهلة الحركة ،أن
يمرر الميكروسكوب ثالثي األبعاد الى داخل جسم المريض
بسهولة عن طريق وحدة قيادة الكترونية تمكنة من القيام بالعملية
بدقة متناهية و ذلك لقدرة الميكروسكوب ثالثي األبعاد بتكبير
الصورة الى عشر أضعاف ما كان علية من قبل مما يسهل أمكانية
أستئصال األورام بصورة ناجحة و أيضا الدقة المتناهية خاصة في
حاالت الجراحات التجميلية.
في مدينة ماربورج تم بالفعل تطبيق هذة التكنولوجيا الحديثة في

أربعة من أكبر المراكز الطبية :
المركز الطبي ألمراض المسالك البولية
المركز الطبي ألمراض النساء
المركز الطبي ألمراض األنف و األذن و الحنجرة
المركز الطبي لألحشاء الصدرية و جراحات األوعية الدموية
وقد أثبت المستشفى الجامعي بمدينة ماربورج الكفاءة التي ال مثيل
لها في تطبيق هذا النظام على مستوى وسط و شمال مقاطعة
هسن● .

لمزيد من المعلومات أو لعمل الحجوزات،
Universitätsklinikum Gießen
)und Marburg GmbH (UKGM
Baldingerstraße
35042 Marburg
www.ukgm.de

األذرع األليكترونيــة لألنســان اآللي
و المســتخدمه في
تقنيــة دافنشــي الجراحية

Foto: Thomas X. Stoll
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مركــز العــاج بمدينة شيرشــتاين
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خاصة ي� مجال المراض المختلفة و لجميع العمار .مركز ب ي
بأحدث التقنيات عىل مساحة  1000تم� مربع.
عل مختلف
العالج الطبيعي :مساج ،عالج طبيعي ،تمارين رياضية ي
أ
الجهزة
العالج الوظيفي:
أ
• عالج أضطرابات حركة اليد بعد الكرس ،أصابات الوتار ،أضطرابات
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أكثــر من  20عاما ً
مــن النجاح في
أدارة المركز
بمدينة فيســبادن
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عىل أ
الطفال و الكبار.
• أمراض أ
الطفال :عالج أضطرابات النطق سواء ف ي� الصوتيات أو
النحويات و كذلك علم الرصف و آ
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الضطرابات الوظيفية أو العضوية
و أعادة التأهيل.
أ
الهداف العامة
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•
ف
• أعادة الثقة ي� الحياة اليومية
لمزيد من المعلومات أو لعمل الحجوزات،
die Krone Gineke van Dijk
TS Gesundheit + Entwicklung GmbH
Hagenauer Straße 42
65203 Wiesbaden
Tel.: +49 (0) 611/29721
www.therapiezentrum-schierstein.de
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مستشــفى آجابليســون ماركــوس فرانكفورت
البروفســور الدكتــور كارل هرمان فوكــس المدير الطبي
لمستشــفى آجابليســون ماركــوس بمدينة فرانكفورت و
المركــز الطبــي العام لجراحات الصدر و األحشــاء الصدرية
الســفير المفــوض عن المؤتمــرات بمدينة فرانكفورت
ما هى المميزات المتاحة للمرضى في أطار التجهيزات الحديثة
من وجهة نظركم بما أن سيادتكم من أعلى المسئولين عن مركز
جراحة المرىء و المعدة بمستشفى أجابليسون ماركوس بمدينة
فرانكفورت؟
بروفسور فوكس :لقد تم تأسيس المركز على قواعد علمية متطورة
و لدينا بنك معلومات كامل و الذي يوفر القدرة على دراسة
مختلف التشخيصات الخاصة بأمراض المرىء و المعدة خالل
السنوات الماضية و كذلك أحدث معمل لألبحاث الذي يضمن
كفاءة التشخيص و العالج.

هل لدى سيادتكم أساليب متطورة للكشف المبكر عن الخاليا
السرطانية؟
لدينا فريق من األطباء المتخصصون و الذين لهم عقود طويلة من
الخبرة في مجال أمراض المرىء و المعدة و خاصة أننا نقوم بعمل
أكثر من  200عملية جراحية سنويا في هذا المجال.
هل تتكيف تخصصات مركزكم الطبي مع أحتياجات المريض؟
نعم .حيث أنة من خالل التقنيات الحديثة لألجهزة الطبية في علم
المناظير و التشخيص بالموجات الفوق صوتية و كذلك العالج
األشعاعي ،أعطى الفرصة لتشخيص متباين للغاية للتعرف السريع
و الدقيق على سرطانات المرىء● .

دكتــور باومشــتارك كلينيكــوم بمدينة بادهمبورج
الط� بمدينة بادهمبورج البيئة المثالية للنقاهة و العالج لمرضاة.
ب
يعت� مركز الدكتور باومشتارك كلينيكوم ب ي
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ف
يوفر المركز أحدث الوسائل العالجية ض
ت
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يوفر
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المزمنة للعضالت.
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أ
عن طريق التمارين الرياضية و الحمامات المعدنية و التدليك بالضافة اىل التغذية المتوازنة مع تطبيق
ال� تالئم أ
ت
الحتياجات الشخصية .و حيث أن المركز قام بتجديد المطعم و الغرف
أحدث الوسائل العالجية ي
الجنحة الفندقية لدية أ
و أ
بالضافة ٍاىل أنشاء قسم حديث للتشخيص و العالج و قاعات الرياضة و حمام
المصمم� عىل أحدث التقنيات الحديثة فأنه بذلك يوفر ض
ين
للمر� الجو المالئم من العالج و الراحة و
السباحة
أ
الستشفاء.
أ ت ن
و�
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا اللك� ي
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لمفاصــل الصناعيــة التعويضيــة ،مفاصــل الركبــة و أحــدث

الشــك أن المفاصل هى أســاس جودة الحركة لألنســان .وغالبا ال يقدر المرء قيمة العمل
الجماعــي الســلس بيــن المفاصــل و العضالت و األوتار إال عنــد صعوبة الحركة و حدوث
المرض.
في هذه الحالة يكون البديل الوحيد لمساعة المريض هو أجراء
عملية جراحية ألستبدال المفاصل كليا أو جزئيا بمفاصل صناعية
تعويضية.
في مستشفى الحوادث و العظام فرانكفورت هوكست يقوم فريق
األطباء المتخصصون في تقويم المفاصل بأستخدام أحدث أساليب
التكنولوجيا الحديثة لعمل نماذج مخصصة من المفاصل
الصناعية أو أجزاء منها لتالئم كل مريض على حدا.
و حيث أنه تم تطوير صناعة المفاصل التعويضية بجودة فائقة و
أستخدامها بصورة دورية في حاالت خشونة المفاصل أو
الجراحات التخصصية أدى الى الوصول لمميزات عديدة منها:
في حاالت األستبدال الجزئي أو الكلي للمفاصل يتم الحفاظ على
األنسجة بصورة جيدة باألضافة الي تقليل نسبة حدوث ألتهابات
في موقع العملية و كذلك ضعف نسبة حدوث نزيف أو تجلطات
في الدم أو تصلب للمفاصل بعد العملية و خاصة في حاالت
تركيب المفاصل الصناعية بمنطقة الحوض.

توفر جامعة الطب بمدينة الماينز أداء مماثل ،حيث يقوم األطباء
المتخصصون بقسم العظام منذ فترة وجيزة بتطبيق التكنولوجيا
الحديثة لعالج المصابين بالخشونه في المفاصل كي يستعيدوا
قواهم الحركية .في قسم العظام و الحوادث بمستشفى كلية الطب
بمدينة الماينز تم تطوير زراعة المفاصل الصناعية التعويضية
لتالئم كل مريض على حسب شريحتة الخاصة .و تعتمد
التكنولوجيا الحديثة ألستبدال الغضاريف و العظام المتضررة من
أسطح مفصل الركبة فقط حتى يتم التغلب على األعاقة التي تسببت
في تآكل هذة األسطح و التي أثبتت كفائتها بالمقارنة بالطرق
التقليدية القديمة حيث كان يتم أزالة أجزاء كبيرة من العظام في
منطقة أعلى و أسفل الركبة عند أجراء العمليات.
يقوم األطباء المتخصصون في الجراحات بقسم عالج القلب
بمستشفى الطب الجامعي بمدينة الماينز و المؤسس حديثا
بأستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في أجراء عمليات القلب
المفتوح .على المستوى العالمي يعتبر المركز أول من قام بأجراء
جراحات القسطرة في الصمام الثالثي الشرفات بالقلب و الذي
يمنع أرتجاع الدم .و على الرغم من أن نسبة األصابة بتشوهات
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األســاليب لعالج أمــراض القلب
خلقية في هذا الصمام تعتبر ضئيلة بالمقارنة بصمامات القلب
األخرى إال أن تقنية األساليب الحديثة و األجهزة المتطورة
المستخدمة في مركز القلب بمستشفى الماينز أثبتت النجاح الباهر
في هذا النوع من عمليات القسطرة.
يوفر قسم القلب و األوعية الدموية بمركز بيت حنين بمستشفى
أجابليسون بمدينة فرانكفورت التكنولوجيا األبتكارية الحديثة
لمعالجة أمراض القلب .على المستوى العالمي تعتبر أمراض
القلب التاجية السبب الرئيسي الذي يؤدي الى الوفاة في أغلب
األحيان ،و لكن نظرا للتقدم الهائل في مجال التكنولوجيا الحديثة
لعالج أمراض القلب ،وصلت نسبة الوفيات الى أدنى معدل لها.
لذلك قام قسم القلب و األوعية الدموية بمركز بيت حنين منذ عام
 2014بالتعاون مع شركة سيمنز األلمانية لألجهزة الطبية بتطوير
جهاز التصوير المقطعي ثالتي األبعاد و الذي يعزز تشخيص
أمراض الشرايين التاجية .حيث أنة يتميز بوضوح عالي جدا
للصورة و أظهار تفاصيل الشرايين بشكل متناهي الدقة مع مراعاة
أنخفاض نسبة األشعة التي يتعرض لها المريض بالمقارنة
باألجهزة السابقة.

من أكبر و أهم المراكز علي مستوى ألمانيا حيث يقوم بعمل 950
عملية جراحية سنويا ً تحت رئاسة الدكتور أحمد الحديدي ( جامعة
القاهرة ) و الذي يُعتبر من األطباء القالئل المتخصصيين في هذا
المجال على مستوى العالم و لذلك يأتي اليه المرضى ليس فقط من
ألمانيا بل أيضا ً من جميع أنحاء العالم .و فضال للتكنولوجيا الحديثة
بمركز قسم جراحة األطفال ،أنه بعد أجراء العملية سواء للرضع
أو األطفال يمكن العودة الى منازلهم بعد أيام قليلة من أجراء
العملية و ليس كما في الماضي
يضطر األطفال المثول في
المستشفى لمدة أثنتى
عشر يوماً● .

يعتبر مركز
الهيبوسبادي راين –
مايــن من أهم المراكز
فــي المانيا حيث يتم
أجراء  950عملية
سنويا ً

الهيبوسبادي
(تشوه خلقي بفتحة مجرى البول أسفل القضيب)

يعتبر مركز ايما كلينيكوم الطبي بمدينة زيلنج شتات بمقاطعة
الراين  -ماين من أوائل المراكز التي تكرس العمل بالتكنولوجيا
الحديثة لمعالجة تشوهات مجرى البول.
ينتج هذا المرض عن تشوة ُخلقي للمواليد الذكور خالل الفترة
الجنينية في منطقة مجرى البول بالقضيب ،حيث أن فتحة مجرى
البول ال تقع كالمعتاد أعلى رأس القضيب و أنما في الجهة السفلية
منه .يظهر هذا التشوة الخلقي بنسبة واحد لكل  150طفل من
المواليد الذكور .وفي الماضي كان يتم أكتشاف هذا العيب لألطفال
الرضع متأخرا .يُعتبر مركز الهيبوسبادي بمنطقة الراين – ماين

Klinikum Frankfurt Höchst GmbH
www.klinikumfrankfurt.de
Universitätsmedizin der
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
www.unimedizin-mainz.de
CCB, Cardioangiologisches Centrum Bethanien
AGAPLESION BETHANIEN KRANKENHAUS
www.ccb.de
Emma Klinik für operative Medizin
GmbH & Co. KG
www.emma-klinik.de

33

لقاء صحفي

الخبــرة الطبية على أعلى مســتوى دولي

© Prof. Rilinger / Sana Klinikum

مستشــفى ســانا كلينيكــوم أوفنباخ
البروفسور الدكتور نوبرت ريلنجر كبير المسؤلين الطبيين منذ عام  1999عن المعهد المركزي
لألشعة التشخيصية و التداخلية و الطب النووي ومنذ عام  2005المدير العام المسؤل عن سانا
كلينيكوم.

تحتل مدينة أوفنباخ مركزا هاما على الخريطة و خاصة في
منطقة الراين – ماين ،ما المميزات التي يتمتع بها مركز سانا
كلينيكوم الطبي لوجودة في هذة المنطقة ؟
بروفسور ريلنجر :نظرا لوجود األطباء المتمرسين و الصيت
العالمي للرعاية الطبية األنسانية التي يقدمها المركز لمرضاة لذلك
تجذب مستشفى سانا كلينيكوم المرضى من جميع األنحاء للعالج
أو أجراء التشخيصات .نحن لدينا أكبر مستشفى في منطقة الراين
– ماين و التي توفر أقصى حد للرعاية الطبية من خالل أقسامة
التخصصية و الموزعة على  18قسم لمعالجة المرضى و أجراء
الجراحات و كذلك حاالت الطوارىء .وحيث أننا نستقبل

 62.000مريض سنويا من خالل قسم الطوارىء فمن الطبيعي
أن تستفيد مدينة أوفنباخ من قدوم هذا العدد الهائل من المرضى و
أقاربهم .و ذلك لقرب موقعها من المطارات الدولية و جودة البنية
التحتية و كثرة العروض الثقافية و الترفيهية المتاحة لكونها قريبة
من منطقة التاونوس و اشبيسارت.

من وجهة نظر سيادتكم ما هى المميزات المتاحة لديكم لجذب
المرضى من جميع أنحاء العالم ؟
بروفسور ريلنجر :نحن كمستشفى تعليمي أكاديمي نقدم أعلى
مستوى في مجال الطب و التمريض .لقد حصلنا على عدد ال
حصر لة من الشهادات و الجوائز الطبية ،ومنذ
ثالث سنوات تنتمي مستشفى سانا كلينيكوم
أوفنباخ اٍلى جمعية مقدمي الرعاية الطبية
مستشــفى ســانا كلينيكوم أوفنباخ
بجمهورية المانيا األتحادية و التي بها خمسون
مستشفى مسجلة كأعضاء و نحن واحدة منهم.
• أقىص رعاية طبية من خالل أقسامة التخصصية الموزعة عىل  18قسم و بطاقة
أيضا نقوم بصورة دورية سنوية بأستثمارات
 930رسير.
طائلة ألمداد المستشفى بأحدث األجهزة الطبية
الخ�ة يشمل  400طبيب و 900
• طاقم عمل عىل مستوى مرتفع من التأهيل و ب
و معدات التقنية الحديثة.
ين
الممرض� .
من مقدمي الرعاية الطبية و
أ
كذلك يستفيد المرضى من خالل تبادل الخبرات
• جودة عىل أعىل مستوى :حظت مستشفى سانا كلينيكوم بشهادة اليزو
 9001:2008و أحدى ع�ش شهادة طبية ف� مختلف أ
و التعاون المستمر مع األطباء الدوليين .نحن
ت
المع�ف بها عىل
القسام و
ي
نقدم الرعاية المثلى لمرضانا نظرا ألن فريق
دوليا.
ف
العمل لدينا من جذور ثقافية مختلفة و يتحدثون
• عام  2015تم عالج  37.500مريض رسيري و  62.000حالة ي� قسم الطوارىء.
العديد من اللغات األجنبية مما يساعد على
أك� رابطة مستشفيات عىل
• تنتمي مستشفى سانا كلينيكوم منذ عام  2013اىل ب
توفير خدمة ال مثيل لها للمرضى.
مستوى ألمانيا.

أ ت ن
و�:
للمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا اللك� ي
www.klinikum-offenbach.de
www.sana.de
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ما هى القطاعات المحورية الطبية التي توفرها المستشفى؟
بروفسور ريلنجر :لدينا خبراء متخصصون في مجال علم األورام
وكذلك العديد من األقسام المتخصصة و التي تعمل بمهنية عالية
عن كثب .لدينا أيضا مركز مرجعي لطب األحشاء ،كمركز عالج
القولون و مركز عالج سرطان الثدي و الرحم و أمراض النساء و
مركز عالج الشعيرات الدموية و على وجهة الخصوص جراحة
المناظير .و يعد المركز األكبر من نوعة في المانيا لمعالجة
األصابات الناتجة عن الحروق و ذلك بأستخدام الجراحات
البالستيكية الحديثة و التي تحتاج لبرنامج متابعة طويل المدى
لضمان النجاح في العالج و المتوفر لدينا.

كذلك يعد المركز من األوائل في جراحات البدانة ( السمنة ) و
الجراحة األستقالبية ( جراحة التمثيل الغذائي ) على المستوى
العالمي .لدينا أيضا مركز لمرضى السكر و مرضى الكلى و قسم
مجهز بالتقنيات الطبية الحديثة لمرضى الغسيل الكلوي .يوجد لدينا
أيضا فريق من األطباء و الخبراء المتخصصيين في عمليات
تركيب أو تغيير المفاصل الصناعية التقويمية.
نحن نفتخر على األخص بقسم األطفال ناقصي النمو ( الطفل
السابق ألوانه ) للرعاية الطبية الفائقة التي يحظون بها لدينا في
المستشفى● .

www.klinikum-offenbach.de
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ماين/عناويــن المراكــز الطبيــة الهامــة بمقاطعــة الراين
Klinikum Frankfurt Höchst

فرانكفورت هوكست كلينيكوم

Gotenstraße 6 – 8
65929 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 3106 0
info@klinikumfrankfurt.de
www.klinikumfrankfurt.de

CCB, Cardioangiologisches Centrum Bethanien

حن� للقلب و أ
مركز بيت ي ن
الوعية
الدموية

AGAPLESION
Bethanien Krankenhaus
Im Prüfling 23
60389 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 945028 0
info@ccb.de
www.ccb.de

Emma Klinik für operative
Medizin GmbH & Co. KG

إيما كلينيكوم للطب الفعال

Frankfurter Straße 51
63500 Seligenstadt
Tel.: +49 (0)6182 960 0
info@emma-klinik.de
www.emma-klinik.de

MSI Medical Service International GmbH

مؤسسة الخدمات الطبية الدولية

Louisenstraße 59
61348 Bad Homburg
Tel.: +49 (0)6172 171268
Email: info@msi-med.de
www.msi-med.de

BG Unfallklinik Frankfurt
am Main gGmbH

مستشفى الحاالت الحرجة و
ين
للحرفي� فرانكفورت
الحوادث

Friedberger Landstraße 430
60389 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 475 0
info@bgu-frankfurt.de
www.bgu-frankfurt.de
Universitätsmedizin
der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz

– جوتن�ج للطب
كلية يوهانس
ب
نز
�الماي
جامعة

Langenbeckstraße 1
55131 Mainz
Tel.: +49 (0)6131 17 0
pr@unimedizin-mainz.de
www.unimedizin-mainz.de
Universitätsklinikum
Gießen und Marburg

المستشفى الجامعي جيسن و
ماربورج

Standort Marburg
Baldingerstraße 1
35043 Marburg
Tel.: +49 (0)6421 5860
gf@uk-gm.de
www.ukgm.de

Standort Gießen
Rudolf-Buchheim-Straße 8
35392 Gießen
Tel.: +49 (0)641 9856 0
kgf.gi@uk-gm.de
www.ukgm.de

Universitätsklinikum
Frankfurt

المستشفى الجامعي بفرانكفورت

Theodor-Stern-Kai 7
60590 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 63 01 0
info@kgu.de
www.kgu.de

Sana Klinikum Offenbach

سانا كلينيكوم أوفنباخ

Starkenburgring 66
63069 Offenbach
Tel.: +49 (0)69 8405-0
info@klinikum-offenbach.de
www.klinikum-offenbach.de
DKD Helios Wiesbaden

أ ن
لما� للتشخيص
الط� ال ي
المركز ب ي
هليوس فيسبادن

Aukammallee 33
65191 Wiesbaden
Tel.: +49 (0)611 5770
info@helios-kliniken.de
www.helios-kliniken.de
CODE – Center of
Diagnostic Excellence

الط� بل�اعة
الكود – المركز ب ي
التشخيص

Goetheplatz 9 – 11
60313 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 928 81 50
info@code-frankfurt.de
www.code-frankfurt.de
Kerckhoff-Klinik

يك�كهوف كلينيكوم

Benekestraße 2 – 8
61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 (0)6032 996 0
info@kerckhoff-klinik.de
www.kerckhoff-klinik.de
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© Fresenius

فريزينيــوس  -التفكيــر المتطورللرعايــة الصحيــة
تعتبر فريزينيوس مؤسسة صحية عالمية متخصصة في مجال
الغسيل الكلوي و التي تُمد المستشفيات و العيادات الخارجية
بالمنتجات و الخدمات الطبية الالزمة للمرضى في هذا المجال.
يعمل بالشركة أكثر من  220.000موظف ،و لها أفرع في أكثر
من  100دولة ،و يزيد معدل مبيعاتها سنويا ً عن  25مليار يورو.
لذلك تعتبر مؤسسة فريزينيوس واحدة من المؤسسات الرائدة في
قطاع الصحة على المستوى العالمي .يقع المكتب الرئيسي
لشركة فريزينيوس في مدينة بادهومبورج بمقاطعة هسن و ليس
بعيداً عن مدينة فرانكفورت.
تنتمي إلى مؤسسة فريزينيوس أربعة مؤسسات تعمل بشكل مستقل
ويُعتَبروا الرواد في تنمية قطاع الصحة و هم:
فريزينيوس للرعاية الطبية و الرائدة في عالج الفشل الكلوي
المزمن .فريزينيوس هليوس و تعتبر أكبر مجموعة مستشفيات في
ألمانيا .فريزينيوس كابي و تنتج األدوية و المنتجات الطبية و تقدم
الخدمات الطبية للمصابين بأمراض حرجه و مزمنه .فريزينيوس
فامد و هي متخصصة في إدارة المشاريع و األعمال التجارية
المتعلقة بمرافق الرعاية الصحية.
مؤسسة فريزينيوس لديها أيضا ً العديد من مراكز التطوير الهامة و
التي تقع في أوروبا و أفريقيا و الهند .تقع مؤسسة فريزينيوس
كابي في مدينة فريدبرج بمقاطعة هسن ،و يعمل بها أكثر من 600
38

موظف و تعتبر من أحدث المنشئآت المسئولة عن أنتاج المحاليل
الطبية .من هذا الموقع يتم توريد المحاليل الطبية بالجملة إلى
شركات األدوية و الصيدليات و المستشفيات في جميع أنحاء
العالم .في مدينة سانت فيندل بمقاطعة زآرالند تقوم مؤسسة
فريزينيوس للرعاية الطبية بأنتاج و تطوير أجهزة تطهير الدم و
نظام الغسيل البريتواني .يعتبر الموقع في مدينة شفابنفورت من
أهم مراكز األنتاج لألجهزة الطبية و أجهزة الغسيل الكلوي .توفر
شركة نفروكير ،و التي تعتبر الشركة األخت لفريزينيوس،
الخدمات التجارية للرعاية الطبية للمرضى في مجال أمراض
الكلى المزمنة في أكثر من  30دولة أوروبية و أفريقيا و الشرق
األوسط و أمريكا الآلتينية و  40مركز في ألمانيا.
هَدفُنا في المستقبل
التفكير إلى األمام للرعاية الصحية
الطب األفضل دائما ً لمزيد من البشر ●
Fresenius SE & Co. KGaA
Else-Kröner-Straße 1
D-61352 Bad Homburg
Tel.: +49 (0)6172 608-0
Telefax +49 (0)6172 608-2294
pr-fre@fresenius.com
www.fresenius.com

املالذ الخاص بك
بقلب مدينة فرانكفورت

سحر االماكن القدمية جنبا اىل جنب مع الزوق الحديث .متاما مثل مدينة فرانكفورت ىف منزل العائلة الكبرية الذى تم مؤخرا احاطة فيال اشباير بثالثة اجنحة
جديدة مع التجديد الشامل لفيال اشباير لتصبح مزودة ب  163غرفة ضمنهم  36جناح فندقى فخم يظهر فيهم االناقة املعارصة ممزوجة مع ملسات العامل
القديم الساحرة
عىل غري العادة بفندق داخل املدينة  .يقع فندق فيال كينيدى بني حدائق واسعة .يبعد نسبيا عن صخب مدينة فرانكفورت ويحتوى عىل حديقة واسعة
بقلب الفندق لتوفري االقامة الهادئة للنزالء
يبعد الفندق فقط  10دقائق بالسيارة من مطار فرانكفورت الدوىل .جميع املتاحف و االثار واملعارض فقط بجانب الفندق .ويبعد الفندق عن وسط مدينة
فرانكفورت فقط  10دقائق مشيا عىل االقدام حيث يوجد جميع املحالت التجارية العاملية
يعتمد فندق فيال كينيدى عىل تقديم الخدمات للنزالء بصفة شخصية وكانها خدمة خاصة لكل نزيل عىل حدا سواء .فيعترب فندق فيال كينيدى الوحيد الذى
يعتمد عىل تقديم خدمات فندقية تتسم بالخصوصية لكل نزيل وهى من اهم االهداف الرئيسية لتقديم الخدمات بالفندق .عىل سبيل املثال .يوفر الفندق
جناح عائىل كبري يتكون من غرفتني نوم او غرفتني متصلتني من الداخل للوصول الىل اعىل مستويات الخصوصية والراحة للعائالت
يرحب فندق فيال كينيدى روكو فورتية باالطفال من جميع االعامر.فضامن اقامة مريحة لالطفال يعترب من اهم ما مييز الفندق بجانب برنامج روكو فورتية
للعائالت املخصص لالطفال مع زويهم لضامن افضل اقامة لالطفال مع مفاجات وهدايا وقوائم خاصة والعاب مائية لكل طفل اثناء االقامة
لالستفادة من خربات الطب االملانية وامكانية تحسني الصحة واالسرتخاء عىل اكمل وجة ننصحكم بحجز رحلة صحية ملدينة فرانكفورت مع فندق فيال كينيدى
روكو فورتية

للحجز واالستعالم
فندق روكو فورتية قسم الحجوزات
تليفون+49 (0)69 717 121 430 :
بريد الكرتوىنreservations.villakennedy@roccofortehotels.com :
V I L L A K E N N E DY.C O M
Villa Kennedy | Kennedyallee 70 |60596 Frankfurt

39

2017|18
مواعيــد المعــارض و المؤتمرات لعام
تعت� مدينة فرانكفورت بمنطقة الراين – ماين مركز حيوي أللتقاء الرواد من
ب
أ
الطباء و الصيادلة .لذلك تنظم مدينة فرانكفورت العديد من المؤتمرات و
المعارض الدولية سنويا.
و اليكم بعض المواعيد الهامة:

•
•

المؤتمر السنوي رقم  25للجمعية أ
المناظ�
الوروبية لجراحة
ي
من  14و ت
ح�  17يونيو 2017
الدول ألمراض الدم التجريبية
المؤتمر
ي
ت
من  24و ح�  27أغسطس 2017

•

سمبوزيوم فرانكفورت الثامن ألبحاث ث
تخ� الدم
سبتم� 2017
يوم  1و 2
ب
لما� السنوي رقم  33لجراحات أ
أ
أ ن
الوعية الدموية
الجتماع ال ي
من  27و ت
سبتم� 2017
ح� 30
ب

•

مخت�ات الصحة العامة المركزية العالمي
مؤتمر ب
ت
من  24و ح�  26أكتوبر 2017
الجمعية أ
النفس
اللمانية للطب
ي
من  1و ت
ح�  3مارس 2018

•
•

•
•
•

أ ن
لما� السنوي رقم  29لطب الشيخوخة
المؤتمر ال ي
من  28و ت
سبتم� 2017
ح� 30
ب

الدول لطب العظام
السيمبوزيوم
ي
من  10و ت
ح�  21أبريل 2018
المعرض التجاري لصناعة أ
الجهزة الطبية و هندسة العمليات و

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الكميائية.
من  11و ت
ح�  15يونيو 2018

Achema

تجذب المؤتمرات و أ
الجتماعات بمدينة فرانكفورت ما يزيد عن 70.000
معرض سنويا و  4مليون ت
مش�ك و زائر .توجد أرض المعارض ف ي� موقع
ز ف
ت
ال� توفر طاقات
ي
متم� ي� قلب العاصمة فرانكفورت يسهل الوصول اليها و ي
أ
ورو�
و أمكانيات مؤتمرية ال حرص لها .عىل سبيل المثال مركز المؤتمرات ال ب ي
يز
(كاب أوروبا) والذي ي ز
المتم� و سهولة الوصول الية و العدد
يتم� بموقعة
الكب� من الفنادق بدرجاتها السياحية المختلفة و المتواجدة بجواره.
ي
Messe Frankfurt, Foto: Pietro Sutera
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بادناوهايم

– المدينــة الصحية

األبحــاث ،الخبــرة ،التقاليــد ،من خالل هذة الكفاءات األساســية أصبحت مدينة
بادناوهايــم علــى قائمة المــدن الطبية المتطورة.
أتخذ النبالء األوروبيين في الماضي من مدينة بادناوهايم مقراً
لهم ،سواء األمبراطورة اليزابث أمبراطورة النمسا أو
األمبراطورة أوجوستا أمبراطورة ألمانيا أو القيصرة الروسية
ألكسندرا فيودورونا وغيرهم من السياسيين و المثقفين و
الشخصيات الهامة .حينما أنتشر الخبر الهام بين األطباء و
المرضى إلى ما بعد حدود أوروبا ،أنه من خالل األستحمام في
ينابيع المياة المعدنية يتم شفاء العديد من األمراض و خاصة
أمراض القلب ،أصبحت مدينة بادناوهايم من أهم المدن الصحية
األستشفائية بالمقاطعة و أوروبا.

كذلــك قَدر مشــاهير الرياضييــن المحترفين خبرة و كفاءة المراكز
الطبيــة بمدينــة بادناوهايــم و العبق الخاص بها مثل تيمو بول
العب تنس الطاولة المحترف و نيكو روزبرج قائد الســيارات
في ســباق الفورمل  ، 1حيث أنهم يترددون بصورة دورية على
المراكــز الطبية الرياضيــة للوصول إلى أقصى قدرات اللياقة
البدنيــة .أختار ايضا ً الفريق القومي الســعودي لكرة القدم عام
 2006مدينــة بادناوهايــم كمقــر للنقاهة و زيارة المراكز الطبية
الرياضية و خاصة بعد أن أقام بها الملك أبن ســعود مع  70فرداً
من أفراد البيت الملكي و الحاشــية لمدة أربعة أســابيع للنقاهة و
األستشــفاء .و هكــذا هي مدينة بادناوهايــم كمنتجع صحي متميز و

© Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH

حتى يومنا هذا تشتهر مدينة بادناوهايم كمركز متخصص في
عالج أمراض القلب و الدورة الدموية و الشعيرات الدموية.
حيث تَبذل العيادات المتخصصة أقصى جهد لرعاية المرضى.
من العالمات الرئيسية للمدينة كموقع أقتصادي طبي هام،
المركزالشهير ماكس بالنك لألبحاث الطبية في مجال القلب و
الرئة و الذي لة عالقة مباشرة مع مركز كيركهوف كامبوس و
كيركهوف كلينيكوم و المركز الطبي لمرضى السكر و مركز

هارفي ألمراض األوعية الدموية و مركز كيركهوف للنقاهة.
يعتبر هذا النموذج فريد من نوعة على مستوى ألمانيا ،نظراً
للتعاون الوثيق بين مركز أبحاث ماكس بالنك و المراكز العالجية
األخرى مما يتيح لألطباء عمل صورة واضحة لألمراض التي لها
عالقة مباشرة مع بعضها مما يوفر على المريض الطرق الطويلة
للعالج و سرعة التشخيص لعمل برنامج للرعاية الطبية الشاملة.

فنــاء نافورة الميــاه الكبريتية األستشــفائية بمدينــة بادناوهايم
و التــي تعتبــر األكبر مــن نوعها في أوروبا
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التــي يتــم أختيارها على المســتوى الدولي لتصبح العنوان األول
لكثيــر من الملوك و األمراء.
يعتبر مركز ميديان كلينيكوم في كيزربرج و ميديان كلينيكوم في
زيدبارك من المراكز الطبية الحديثة و المتخصصة في أمراض
العظام .قام المركزان بعمل برنامج شامل يُدعى ميديان بريموم
حيث يتم توصيفة تبعا لألحتياجات الشخصية للمريض .يتم المزج
بين فنادق الدرجة األولى الفاخرة و المراكز الطبية المتمرسة في
النقاهة و العالج لجعل األقامة أكثر متعة.
أما في المركز الطبي كوربارك ،يتم وضع برامج صحية مفردة
تالئم األحتياجات الشخصية لكل مريض على حدا مع مرافقة
الخبراء األكفاء خطوة بخطوة أثناء فترة العالج.
خالل فترة النقاهة في أحدى المراكز الثالثة ،يمكن زيارة النادي
الصحي و األسترخاء في الساونا أو في الحديقة الشتوية باألضافة
الى صالونات األستجمام.

التأهيل و العالج .يقوم فريق األطباء المتخصصون و طاقم الرعاية
الصحية بمتابعة حالة المريض بصورة شخصية .يمكن للمرضى
أستعمال حمام السباحة و األستمتاع بغرف الساونا أو األسترخاء
في المقهى أو على التراس المطل على الحدائق العامة .جميع
الغرف المتاحة تضاهي غرف فنادق الدرجة السياحية األولى● .

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا األلكتروني
Kerckhoff-Klinik www.kerckhoff-klinik.de
Sportklinik www.sportklinik-badnauheim.de
MEDIAN Klinik am Kaiserberg und MEDIAN Klinik
am Südpark www.median-kliniken.de
Kurpark-Klinik www.kurpark-klinik.com
Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourismus GmbH
Tel.: + 49 (0)60 32 / 92 992-0

يُدعم الموقع المثالي للمركز الطبي بارك كلينيكوم و الواقع في
الحدائق الخالبة بمدينة بادناوهايم على طريق الشفاء خالل فترة

www.bad-nauheim.de
info@bad-nauheim.de

Heilbäder und Kurorte in Hes
Natur erleben und genießen

a
Hessischer Heilbäderverband | Telefon: +49 (0) 611- 26 24 8787 | www.hessische-heilbaeder.de
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المنتجعــات الصحيــة و منتجعــات الميــاة األستشــفائية

تتميز المنتجعات الصحية و منتجعات المياة األستشــفائية في مقاطعة هســن بتاريخ
عريق .عرف الرومان منذ قديم الزمان األســتجمام و األستشــفاء و خاصة بعد أن
أكتشــفوا المميزات الصحية التي تكمن في المياة المعدنية و التربة الطينية
تتميز المنتجعات الصحية و منتجعات المياة األستشفائية
في مقاطعة هسن بتاريخ عريق .عرف الرومان منذ قديم
الزمان األستجمام و األستشفاء و خاصة بعد أن أكتشفوا
المميزات الصحية التي تكمن في المياة المعدنية و التربة
الطينية .تعتبر مدينة فيسبادن منذ القرن األول بعد الميالد
مركز حيوي لألستشفاء .عند أذدهار المدن الصحية في
القرن ال  19أصبحت مدينة بادشفالباخ و بادهومبورج و
شالنجن باد و بادناوهايم من أشهر المنتجعات الصحية
على مستوى أوروبا .وكانت تعتبر هذة المدن المقرات
الصيفية لألستشفاء و الراحة و العالج للقياصرة األلمان و
األباطرة الروس و كذلك األمبراطورة سيسي أمبراطورة
النمسا و غيرهم من الملوك .يتم تقييم معايير الجودة لهذة
المدن بصورة دورية لألحتفاظ بلقب منتجع ( باد ).
في خالل السنوات الماضية وصل عدد المنتجعات
الصحية الى الثالثون منتجع في مقاطعة
هسن مما أدى اٍلى إدراجها تحت
المراكز األقتصادية الحيوية
بالمنطقة و التي تحتل نصيب
يتعدى  9.4مليون ليلة
سياحية و هذا ما يعادل نسبة
 27في المآئة من السياحة
بمقاطعة هسن .و قد أحتلت
هذة المدن مركزا حيويا على
المستوى الدولي نظرا
للعروض المتعددة لألستشفاء

كالعالج الطبيعي و األمكانيات المتاحة لحمامات الطين
الصحي و ينابيع المياة المالحة و المياة الكبريتية و التي
تساعد الجسم على أسترجاع حيويتة و نشاطه بدون أضافات
كميائية .و تعتبر كذلك مدينتي كونجشتاين و فالكنشاين أيضا
من المدن األستشفائية بمقاطعة الراين/ماين
تفع على مقربة من مدينة فرانكفورت مدن شهيرة لعالج
األمراض الروماتيزمية و أمرض العظام ،كمدينة فيسبادن و
مدينة بادهومبورج و مدينة باناوهايم .توفر هذة المدن
األستشفائية عدد ال حصر لة من المراكز الصحية
المتخصصة.
نجد على سبيل المثال في مدينة بادهومبورج العديد من
المراكز و المنتجعات الصحية و التي توفر أمكانيات حديثة
للنقاهة و األستشفاء مثل المركز الصحي للنقاهة دكتور
باومشتارك كلينيكوم و التي توفر أحدث
التقنيات الطبية و العالج الطبيعي
لضمان جودة النقاهة و األسترخاء و
العالج على أعلى مستوى حيث
تعتمد تقاليد السياحة العالجية في
المقاطعة على قدرة شفاء المياة
المعدنية للعديد من األمراض● .

يعتبر العالج
بأستخدام المواد
الطبيعية من أهم
مزايا المنتجعات
الصحية

لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
)(www.hessischer-heilbaederverband.de
lia
to
fo
©
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ســاندرو بوتشيلي
األنوثــة المثالية
(صورة لســيمونتا فسبوتشــي على
هيئــة حوريــة) حوالى عام 1480
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لمنتجعــات الصحيــة المتاحــة بمنطقــة
فرانكفــورت –مايــن و مــا حولها

فالكنشــتاين بمنطقــة التاونوس
منتجعــات صحية مناخية

كونجشــتاين بمنطقــة التاونوس
منتجعــات صحية مناخية
باد زالزهاوزن
حمامــات الميــاة المعدنية
باد ناوهايم
حمامــات معدنيــة و ينابيع
الميــاة الحرارية
بادهومبورج
حمامــات الكنيــب و ينابيع
فرانكفورت
الميــاة المعدنية
بــاد فيلبل
حمامــات معدنية و ينابيع
المياة الحرارية
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بــادزودن بمنطقة التاونوس
حمامــات معدنية و ينابيــع المياة الحرارية
شالنجن باد
حمامــات معدنية و
ينابيــع المياة الحرارية

فيسبادن
حمامــات معدنية و ينابيــع المياة الحرارية

DR. ZIMMERMANN
aesthetic institute
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© MeridianSpa, Foto: Paul Schimweg

النــادي الصحي /ميريديان ســبا ،فرانكفورت
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لمنتجعــات الصحيــة ،معابــد العافيــة ،المياة األستشــفائية
الشــرط األساســي للترويح عن النفس اٍيجابيا هو التنســيق
العالجي و األستشــفائي.

هذا يتوفر في المدن األستشفائية حيث يتم دمج الفحص
الطبي مع العالج األستشفائي بأستخدام المياة الطبيعية و
الحمامات المعدنية و التدليك .في عصرنا هذا تتواجد على
أعلى قائمة العالج مفاهيم صحية كالعافية و الوقاية و
التجديد و تحديث الطاقة للروح و الجسد .في مقاطعة
الراين – ماين بألمانيا نجد واحات األستشفاء متوافرة بعدد
ال يحصى له بالمقارنة بالمقاطعات األخرى و من
مميزاتها التنوع في المنتجعات و قربها من بعضها البعض
مع توافر العروض المغرية من الفنادق و حمامات التدليك
و ينابيع المياة األستشفائية التي تساعد على أسترداد
الصحة و النشاط و اللياقة البدنية .لدينا تجدوا كل ما يبغية
القلب أعتبارا من النوادي الصحية الكبيرة و المراكز
الرياضية و السونا حتى الدي سبا الملوكي.

في قلب مدينة فيسبادن وعلى التراث الروماني القديم وفي
أجواء الثقافة التاريخية األستشفائية نجد النادي الصحي
التاريخي قيصر فريدريش ترمال و الذي يتميز بالزخارف
المنتقاة و األعمدة القديمة على الطراز الملوكي و التي
تزين غرف البخار و حمامات السونا لذلك يجد الزائرين
الباحثين عن الراحة و األستجمام في قيصر فريدريش
ترمال جواً ال مثيل لة.

© Johannes C. Elze

يعتبر مريديان سبا أكبر نادي صحي على مستوى مقاطعة
الراين – ماين بمساحة  10.000متر مربع .يقع النادي
الصحي مريديان سبا في المول التجاري سكاي الين
بالزا في قلب العاصمة فرانكفورت .يتميز النادي الصحي
بحمام سباحة يبلغ طولة  20مترا و الذي يلتف حولة قبة
زجاجية و تراس بمساحة  1500متر يطل على المباني
الشهيرة و ناطحات السحاب بالعاصمة فرانكفورت .و هنا
يمكن المزج بين الرياضة و األستجمام و العناية بالجسم.
كذلك يوفر النادي الصحي مريديان سبا قسم خاص
لألطفال يعتني باألنشطة المختلفة و تنظيم األلعاب
الرياضية لهم.

باد هومبورج
اٍذا أردت أن تنسى المتاعب اليومية و تجدد نشاطك ،ستجد
دعوة مفتوحة من المنتجعات الصحية بمدينة بادهمبورج
حيث تتواصل الرفاهية مع الصحة .إن أول ما يلفت
األنظار هو المنتجع الصحي الملوكي كور-رويال و الواقع
بفخامتة داخل قصر القيصر ويلهلمٍ .ان الكور رويال داي
© Peter Bohot/pixelio
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سبا يعتبر عالم جذاب في حد ذاتة لوجودة في منتصف الحدائق
الملكية لمدينة بادهمبورج .إننا نجد الهندسة المعمارية الرائعة
لغرف البخار و السونا و المحالة بالموزاييك و األلوان الخالبة و
كذلك روائح الزيوت العطرة التي تدف من غرف المساج لتسحر
النفس و تساعد على األسترخاء .إذا أردت األستمتاع بعالم
السونا فسوف تجد في تاونوس ترمال المكان المناسب للترفية و
الراحة ،حيث أن لدية أحدى عشرغرفة مختلفة لألستمتاع
بالسونا من بينهم غرفة سونا على الطراز الفنلندي خاصة
بالسيدات باألضافة الى حمامات السباحة الواقعة على مساحات
شاسعة .أما إذا أردت أن تجمع بين الرياضة و المرح و
األسترخاء فعليك زيارة السي دام باد.

جرافنبروخ

فندق كمبينسكي فرانكفورت جرافنبروخ
يتمتع فندق كمبينسكي فرانكفورت جرافنبروخ بتاريخة العريق و
طابعة المتفرد و المبني على الطراز األنجليزي القديم .على
مساحة أكثر من  2000متر مربع يوفر مركز اللياقة البدنية
كاونتري كلوب و األسبا أقصى درجات األسترخاء من خالل
عالم السونا .حيث يوجد ثمان غرف للسونا من بينهم غرفتين
مخصصتين للسيدات و حمامات للبخار و حمام البخار الروسي
المتميز و غرف البخار باألشعة تحت الحمراء .يمكنك األستجمام
بعد زيارة السونا في غرفة األسترخاء الواسعة و المطلة على
الطبيعة الخضراء أو بغرفة الكامين الساحرة المكسوة بالحجر
الطبيعي أو األسترخاء بالتراس الخارجي و المبني على
مستويين مباشرة على البحيرة و أيضا األستمتاع بحمام السباحة
ذو المياة الدافئة .و لمحبي التدليك و المساج فأن الفندق يوفر
العديد من العروض المناسبة.

فندق روكو فورتية فيال كيندي
يوفر فندق روكو فورتية فيال كيندي منتجعا صحيا مؤسس على
أربعة مستويات و يطلق عليه فيال سبا .و على الرغم من موقعة
المتميز في قلب العاصمة فرانكفورت إال أنه يعتبر متنفسا هادئا بعيدا
عن صخب المدينة .يقوم فريق من المعالجين ذوي المهارات العالية و
المتخصصين في التدليك و المساج بأستعمال منتجات روكوفورتي
المتميزة لعمل مساج الوجه أو المساج الكلي للجسم في ثمان غرف
فاخرة من بينهم غرفة مساج مذدوجة تسع لفردين .يمكن أيضا
األسترخاء حول حمام السباحة أو زيارة السونا .و لمحبي الرياضة
يوفر النادي الصحي التدريبات المختلفة و ممارسة رياضة اليوجا أو
يمكنكم تطوير اللياقة البدنية بأستخدام أسلوب بيالتس.
فندق شتايجنبرجر فرانكفورتر هوف
كذلك النادي الصحي األسبا بفندق شتايجنبرجر فرانكفورترهوف
يلبي رغبات عشاق األستجمام حيث يمكنكم زيارة النادي الصحي
لألستمتاع بالحمام التركي و حمامات البخار و الساونا ألحياء الروح
و الجسد .و أيضا يتوفر بالفندق صالون للحالقة التقليدية للرجال و
كذلك صالون التجميل للسيدات لعمل المكياج و المانكير و تصفيف
الشعر على أرقى مستوى● .
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فرانكفورت

مرحباً بكم يف
فندق شتايجنربجر باد-هومبورج
املجدد حديثاً

تم تجديد و تطوير فندقنا التاريخي العريق بأكمله خالل العام و نصف
املاضيني

 موقع مركزي مطل عىل الحدائق امللكية  174غرفة و جناح (بدون عوائق) غرف متصلة للعائآلت مطعم – بار – لونش  /خدمه غرف عىل مدار الساعةلتقديم أشهى األطباق العاملية
 بوفيه أفطار دويل فاخر أستخدام مجاين للصالة الرياضية و الساونا خدمة الحراسة خدمة أستقبال  24ساعة خدمة غسيل املالبس -قنوات التليفزيون العاملية

STEIGENBERGER HOTEL BAD HOMBURG
Kaiser-Friedrich-Promenade 69-75 · 61348 Bad Homburg
Tel: +49 6172 181-0 · bad-homburg@steigenberger.de

لتنعم بالراحة واالستجامم

 موقع مركزي يف وسط املدينة غرف مجهزة لذوي اإلعاقة متضمنة النوافذ سهلة الفتح استخدام مجاين ملنطقة الساونا (سبا) ( 1000م )2والصالةالرياضية
 دروس يوجا غرف وأجنحة مزودة بوسائل االتصال خدمات حراسة  /استقبال  24ساعة خدمة غسل املالبس خدمة املكوك بوفيه إفطار عاملي حافل لبداية يوم مليئة بالطاقة والحيوية قنوات التلفزيون العربية 4 -مطاعم بها أحد أفخم املطاعم.

STEIGENBERGER FRANKFURTER HOF
Am Kaiserplatz · 60311 Frankfurt am Main · Germany
Tel.: +49 69 215 118 · www.steigenberger.com
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وقفة

في قلــب العاصمــة فرانكفورت

يســتضيف فنــدق شــتايجنبرجر فرانكفورتــر هوف و الواقع في المدينــة التاريخية
القديمــة ووســط العاصمــة فرانكفــورت منذ عام  1876العديد من الشــخصيات المرموقة
مثــل توماس مان و ألفريد هتشــكوك.
يقع الفندق التاريخي على بعد خطوات قليلة من المعالم السياحية
الشهيرة بمدينة فرانكفورت كالرومر و كنيسة باول و شاطىء نهر
الماين و يبعد فقط  12كيلومتر من مطار فرانكفورت الدولي.
يشتهر فندق شتايجنبرجر فرانكفورتر هوف بواجهتة التاريخية
الرائعة و التصميم الداخلي األنيق .يستطيع الزائر في فندق
فرانكفورتر هوف أن يعيش حضارة المعيشة الفاخرة في أجواء
ال مثيل لها .يضم الفندق عدد  261غرفة أنيقة و  42جناح فندقي
فخم .تم أختيار أثاثات الفندق الكالسيكي بمحبة و أناقة حتى ينعم
الزائر في الغرف بالهدوء و الراحة بعيداً عن صخب المدينة .تم
تجهيز الغرف بأجود التقنيات الحديثة و توفر الحمامات الواسعة
جواً من األسترخاء .من المميزات األخرى للتصميمات الداخلية
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لفندق الخمس نجوم و جود مكيف في الغرفة و مكتب و خزانة و
نافذة يمكن فتحها و تليفزيون بشاشة عرض كبيرة و من خآللها
يمكن مشاهدة عدد ال حصر له من القنوات الدولية .يقدم الفندق
مجموعة متنوعة من أحتماالت الربط بين الغرف و األجنحة
لتوفير أقصى قدر من المرونة لضمان أرضاء الرغبات الفردية
للنزالء .و كذلك تعتبر الغرف الخالية من العوائق من المميزات
المتاحة بالفندق .و يعلق السيد /موريتز كلين مدير عام الفندق ،أنه
من فتره وجيزه تم تحديث أربعة أجنحة فاخمة تحتوي على
صالونات و حجرات للمعيشة و تراس كبير لكل جناح على حدا.
ال يكاد يوجد مكان في مدينة فرانكفورت يمكن من خالله األستمتاع
برؤية ناطحات سحاب مدينة الماين متروبول كما في فندق
شتايجنبرجر فرانكفورتر هوف.

الحمــام التركــي بفنــدق شــتايجنبرجر فرانكفورتر هوف

© Steigenberger Frankfurter Hof

يستطيع السادة الضيوف األستمتاع بوسائل الراحة الفاخرة مع
خدمات فنادق الدرجة السياحية األولى من خالل موظفون يقدمون
خدماتهم بكل حب .ففي فندق فرانكفورتر هوف تم أعادة تجديد
تقاليد الفندق الكالسيكي ليصبح من أبهى و أروع الفنادق كي
تعيش في أجواء خالدة داخل قلب العاصمة فرانكفورت .يركز
السيد /موريتز كلين مدير عام الفندق مع فريق العمل المتمرس
على ضرورة التعرف على األحتياجات الشخصية للنزالء حتى
يتمكنوا من ضمان كفاءة الخدمة و أرضاء الرغبات الشخصية
للسادة الضيوف.
لعشاق الراحة و األستجمام ،يدعو النادي الصحي األسبا بفندق
فرانكفورتر هوف و الذي يقع على مساحة  1000متر ضيوفة
الكرام لألستمتاع بالعروض المختلفة في الحمام التركي و حمام
البخار و الرازول .كما يوفر صالون الحالقة التقليدي للرجال و
صالون التجميل للسيدات عروضا ً مغرية ألعادة الشباب و
الجمال .لمحبي رياضة اليوجا ،يمكن زيارة دورة اليوجا لتحقيق
الوئام بين العقل و الجسد حتى يتسنى األبتعاد عن ضغوط الحياة
اليومية و تجديد الطاقة .يعتبر رسم الدخول مجانا لضيوف الفندق
الكرام لألستمتاع بالنادي الصحي و مركز اللياقة البدنية.
يوفر الفندق لضيوفة رحلة إلى عالم الطهي األبداعي من خالل
المطاعم األربعة األنيقة .يقدم بوفية األفطار أطباق غنية و متنوعة
على المستوى الدولي لبدء يوم مثالي ملىء بالطاقة .يقدم المطعم
الفرنسي و الحاصل على نجمة ميشلين و  17نقطة من جاولت
ميالو أطباقا ال مثيل لها .حيث يقوم السيد /باتريك بيتر و هو من
نجوم الطهاه بتدليل ضيوفة ليقدم لهم أطباقا شيقة و متميزة من
األسماك و القشريات .كذلك يقدم مطعم أوسكار العديد من األطباق
الشهية و المستوحاة من المقاطعة في جو من التواصل و
األسترخاء و خاصة عندما يكون الطقس لطيفا يمكن الجلوس في
التراس الخاص بالفندق و الذي يعتبر من أجمل الساحات في مدينة
فرانكفورت .و يتوج فن الضيافة و الطهي بفندق فرانكفورتر
هوف المطعم اآلسيوي بريزة باي ليبوا و الذي يقدم أطباقا ً آسيوية
أصيلة .تعتبر حانة األدباء هي قلب الفندق في المساء .فهي المكان

المثالي لألستمتاع بمشروبات الكوكتيل الشيقة و خاصة عصير
ليمون أومير المنعش.
ليس بعيداً عن مدينة فرانكفورت ،يقع فندق شتايجنبرجر
باد هومبورج المطل على الحدائق الملكية و التي تعتبر من
أجمل حدائق المنتجعات على مستوى جمهورية ألمانيا األتحادية.
يعتبر الفندق واحداً من فنادق الدرجة السياحية األولى و الذي تم
تجديدة عام  .2015يحتوي الفندق على عدد  174غرفة
بتصميمات أنيقة و مجهزة بأحدث األثاثات .و بنهاية عام 2016
سيكون تم عمل التجديدات الكاملة في باقى الفندق.
يمتاز الفندق بموقعة المتميز بجوار مراكز التسوق و سهولة
الوصول الية لتعدد طرق المواصالت .يوفر الفندق أيضا ً العديد
من المطاعم الراقية و مركز للياقة البدنية و غرفة ساونا حديثة و
يمكن أستعمال شبكة األنترنت الالسلكية مجانا ً لنزالء الفندق● .

Steigenberger Frankfurter Hof
Am Kaiserplatz
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Tel.: +49 (0)69 215-02
reservations@frankfurter-hof.steigenberger.de
Steigenberger Hotel Bad Homburg
Kaiser-Friedrich-Promenade 69 – 75
61348 Bad Homburg
Deutschland
Tel.: +49 (0)6172 181-0
reservations@bad-homburg.steigenberger.de
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هــل

تفضل مشــاهدة ناطحات الســحاب أَم الحدائق الخالبة؟
تقــدم مدينــة فرانكفورت الواقعــة بمقاطعة الراين – مايــن مجموعة فاخرة
و متنوعــة من الفنادق حســب رغباتكم

أعتبارا من سالسل الفنادق العالمية المطلة على ناطحات سحاب مدينة فرانكفورت أو الشقق الفندقية المتميزة حتى الفنادق الراقية
المصممة بشكل فردي و المطلة على الحدائق الخضراء ...سواء الفنادق الكبيرة التي تتبع الشركات العالمية أو الفنادق الخاصة
الصغيرة فكلها تجتمع لتحقق هدفا ً واحداً و هو أكرام الضيف.

فندق شتايجنبرجر فرانكفورتر هوف
المطعم الفرنسي
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ليس بعيداُ عن كاتدرائية األمبراطور سانت بارثولوماس و في
القصر الملكي الذي تم فيه تتويج األمبراطور السابق عام 1876
يقع فندق شتايجنبرجر فرانكفورتر هوف .يحتوي الفندق على
 302غرفة وجناح بتصميم راقي و مزين بديكورات عصرية
كالسيكية أنيقة .سواء المطعم الفرنسي فرانسية و الحائز على
نجمة ميشلين و  17نقطة من جولت ميالو أو المطعم اآلسيوي
الفريد ،فأنهم يقدمون مجموعة متنوعة و راقية من الطعام الفاخر
الشهي .للنزالء محبي األسترخاء يوفرالنادي الصحي األسبا
منطقة أسترخاء تزيد مساحتها عن  1000متر مربع لألستمتاع
بالحمام التركي و الرازول و كذلك يوجد صالون حالقة تقليدى و
صالون تجميل للسيدات.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
www.steigenberger.com

فندق جميرا فرانكفورت

www.jumeirah.com
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تعيش أكثر من  60.000نحلة فوق سطح فندق الجميرا و
الآلتي يجمعن العسل يوميا من زهور حديقة البالمن جارتن
الشهيره لتُمد نزالء الفندق يوميا بالعسل الطازج الشهي
سواء على األفطار في مطعم ماكس أون وان أو في صورة
كوكتيل العسل الشهير في البار أو ألستخدامة في عمل
المساج بمنتجع تاليس سبا .يوفر فندق جميرا فرانكفورت
 217غرفة و جناح بتصميمات أنيقة و متميزة لضيوفة
الكرام و يقدم الطعام الشهي اللبناني بمطعم الريان و للرواد
محبي الرياضة  ،فأن نادي فيتنس بالتينيوم للياقة في
أنتظاركم و يوفر لكم الدخول مجاناً .يوفر الفندق أيضا العديد
من الخدمات لراحتكم و خاصة للنزالء الذين اليملكون
وسائل تنقل خاصة.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
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فندق أنتركونتينتال فرانكفورت

فندق أدينا فرانكفورت نيو أوبرا
فندق أدينا فرانكفورت
يقع كال الفندقين في قلب العاصمة العالمية فرانكفورت .إن شققة الفندقية
تتميز بدكورات أنيقة و عصرية و هو المكان المناسب للراحة بعد عناء
يوم طويل من التسوق .تحتوي كل شقة على مطبخ صغير مزود بأحدث
المعدات .يضم فندق أدينا بالعاصمة فرانكفورت  181شقة فندقية مطلين
مباشرة على مركز المؤتمرات بمدينة فرانكفورت .أما فندق أدينا نيو أوبرا
يقع على مسافة قصيرة من نهر الماين و يضم عدد  134غرفة .كال
الفندقين من مستوى األربعة نجوم و يتميزوا بوجود صالة لأللعاب
الرياضية و مطعم فاخر يقدم الوجبات الشهية حسب أختياركم .لمحبي
السباحة ،يوفر فندق أدينا نيو أوبرا حمام للسباحة و ساونا.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
www.tfehotels.com

يعتبر فندق أنتركونتينتال فرانكفورت أكبر فندق في
وسط العاصمة والواقع على ضفاف نهر الماين .يتميز
الفندق بعدد  467غرفة و جناح يمتازوا بالديكورات
األنيقة .كما توجد  19قاعة لألجتماعات مقسمة على
طابقين وقاعة للمناسبات تتسع لعدد  700شخص على
مساحة  600متر مربع .في الطابق األثنين و العشرون
يمكن األستمتاع بالمناظر الخالبة المطلة على ناطحات
سحاب مدينة فرانكفورت و نهر الماين من صالون
سيلهوت .يمكن أيضا التمتع بالمأكوالت الشهية بالمطعم
األلماني الجديد بمكوناتة الطازجة التي يتم شرائها من
مزارع مقاطعة هسن و كذلك األطباق الشهية اللبنانية
فيجان .لمحبي الرياضة يوفر النادي الصحي المطل
على نهر الماين خدمة على مدار الساعة للحفاظ على
اللياقة البدنية و يمكن أستغالل موقع الفندق المتميز
لممارسة رياضة الجري أو التجوال .لعشاق األستجمام
يمكن األستمتاع بمساج السياتشو في غرفتكم الخاصة.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
www.intercontinental.com

جراند هوتيل هيسشرهوف

www.roomers-frankfurt.com

www.hessischer-hof.de

© Roomers Frankfurt

ليالي طويلة حالمة و أبداعات الكوكتيل الشهيرة أهم ما يميز فندق روميرز
فرانكفورت .يحتوي الفندق على عدد  116غرفة و جناح في قلب العاصمة
فرانكفورت .يعتبرفندق روميرز فرانكفورت المتميز لدى العديد من الزوار
المشاهير و الشخصيات الهامة بسسب موقعة الفريد و للتمتع بالمأكوالت
الذواقة في مطعمة األنيق .يمكن األستجمام بالنادي الصحي األسبا و الواقع
تحت القبة الزجاجية لتجد مناطق عديدة لألسترخاء .يمكن إيضا زيارة الساونا
و حوض الجاكوزي و ممارسة اللياقة البدنية .أما لعشاق األطباق الشهية
يمكنكم األستمتاع بعدد كبير من األطباق الفريدة من أختياركم في السكاي
لونش المطل على ناطحات سحاب المدينة.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني

التصميم الداخلي الفاخر و األثاث الملوكي هو أهم ما
يميز ال  121غرفة وجناح بفندق جراند هوتيل هسيشر
هوف .تم جمع قطع األثاثات الفنية العتيقة على يد الدوق
أمير هسن لتزين غرف و أجنحة الفندق .أن الجناح
الفندقي الرئاسي مبني على مساحة  180مترا مربعا و
الذي يمكن زيادة مساحتة لتصل الى  300متر مربع عند
ضم الغرف األضافية التي تحوط بة .و منذ أكثر من
ستون عاما يعتبر مطعم السيفر الذواقة و بار جيمي مكانا
راقيا لألستمتاع بالمأكوالت الشهية و روعة الموسيقى
الحية في بار البيانو ألحياء الروح و القلب لعشاق و
محبي السهرات الليلية .إذا بحثت عن األستجمام و اللياقة
و العالج األبداعي ستجده في مركز لياقة فينست،
فالخبراء المتخصصون من العيادة الرياضية بمدينة
بادناوهايم يسعون في خدمتك .ستجد الجناح الطبي
سوكاي متواجد لخدمتكم طوال أيام األسبوع ليوفر لكم
العالج الطبيعي و العالج الطبي التجريبي.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني

فندق روميرز فرانكفورت
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© Breeze by lebua

لقاء صحفي
مديــر الطهــي األبداعي :يب مون واي

تعتبر مطاعم بريزة من أشهر المطاعم في الشرق األقصى بحكم
موقعها الفريد بفندق أبراج إيبوا في الدور  52في العاصمة
بانكوك ،لذلك يفتخر مطعم بريزة باي إيبوا أن يفتتح الفرع الجديد
لدية في أوروبا بفندق شتايجنبرجر فرانكفورتر هوف عام .2015
منذ عام ألتحق السيد /يب مون واي بالعمل في مطعم بريزة باي
إيبوا بمدينة فرانكفورت ككبير الطهاة و المسؤل عن قسم المطبخ.
سؤال :بأعتباركم كبير الطهاة بالمطعم اآلسيوي المفضل لدى
الكثير من السائحين „بريزة باي إيبوا“ و من خالل قائمة
المأكوالت األبداعية التي تقدمونها في مدينة فرانكفورت سواء
األطباق المفضلة لدى رجال األعمال أو في قائمة المأكوالت على
الغذاء والعشاء فأنكم تستخدمون الخضراوات الطازجة القادمة
من المقاطعة .كيف يمكنكم الوصول الى النكهة اآلسيوية المثالية
في مطعمكم بمدينة فرانكفورت؟
يب مون واي :لدي أصرار مؤكد في أستخدام المواد الغذائية و
التوابل الخاصة بفن الطهي اآلسيوي ألظهار النكهة األصلية
للمأكوالت التقليدية و التي ال ينبغي أن تخضع إلى أي تعديل حتى
و لو تم تغيير البيئة المحيطة .سوف أقوم بعمل أطباق متميزة من
المأكوآلت اآلسيوية األصيلة وأتمنى أن تلقى رضاء ضيوفي
األعزاء.
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سؤال :ماهي وجهة نظركم الشخصية في مدينة فرانكفورت؟
يب مون واي :أن شعوري و خبرتي بمدينة فرانكفورت ،أنها
مدينة تَعٌم بمزيج من الجنسيات و الثقافات المختلفة .لديها طابع
معماري متميز و نكهة فريدة ،لذلك أحب أن أجلب هنا فن الطهو
اآلسيوي.
سؤال :ما هو الطبق المحبب لديكم في قائمة طعام مطعم بريزة
باي إيبوا؟
يب مون واي :من أفضل األطباق لدينا هو طبق السلطة الطازج
بصدور البط المقلية و طبق الجمبري بجذور الواسابي الطازجة و
المايونيز .تقدم هذة األطباق مع صلصة خاصة قمت بتطويرها
لتضفي النكهة المميزة ألطباقنا الشهية ●.

العنوان
Restaurant Breeze by lebua

مطعم بريزة باي إيبوا -فندق شتايجنبرجر فرانكفورتر هوف
مفتوح من الثالثاء و حتى األحد
www.breezebylebua.com

فندق فليمينجز ديلوكس فرانكفورت ماين سيتي سايد
فندق فليمينجز ديلوكس فرانكفورت ماين ريفر سايد
يمكن لنزالء فندق فليمينجز ديلوكس فرانكفورت ريفر سايد
األنيق ليس فقط أن يقيموا في غرفة الساحرة و التي تشمل 154
غرفة وجناح مجهزين على مستوى فاخر و أستخدام النادي
الصحي و السونا و و مشاهدة عروض الطهي الحية لألطباق
المختارة بل أيضا ً األستمتاع بالحياة المزركشة البهيجة بقلب
المدينة و المطلة مباشرة على نهر الماين.
مع أطاللة بانورامية على مدينة المتروبول ،يجذب الفندق
الشقيق فليمينجز ديلوكس فرانكفورت ماين سيتي سايد
األعجاب حيث أنه يشتمل على  205غرفة و جناح بتصميمات
متميزة و أنيقة .يمكن للساده الزوار األستمتاع في مطعم و بار
فليمينجز كلوب بأشهى األطباق سواء في الصاله الداخليه
للمطعم أو في التراس الهائل المطل على ناطحات سحاب مدينة
فرانكفورت.
معلومة هامة :يمكنكم أستخدام المصعد التاريخي المفتوح و
المعروف بأسم باترنوستر للصعود الى أعلى.

© Fleming’s Hotels & Restaurants

فندق روكو فورتية فيال كيندي
يقع فندق روكو فورتية فيال كيندي على بُعد مسافة قصيرة سيرا على
األقدام من مجمع المتاحف الشهير و الذي يشمل  15متحفا من أهمها
متحف األشتادل على حافة شاطىء نهر الماين بمدينة فرانكفورت .تم أنشاء
ثالث مبان حديثة لتربط فيال كيندي و التي بنيت عام  1904ليلتقي السحر
العالمي القديم مع اللمسة العصرية الحديثة في فندق فاخر من الخمس نجوم
بطاقة  163غرفة و جناح يمتازوا باألناقة و التصميمات التي ال مثيل لها.
يزداد الرونق عند زيارة المنتجع الصحي داي سبا و المبني على أربعة
مستويات و الذي يتميز بغرف البخار و الساونا و مسبح خاص و كذلك
صالون التجميل .يمكنكم األستمتاع بالمأكوالت األيطالية الراقية و خاصة
في الحديقة في حالة الجو المشرق لتشعر بأجواء البحر المتوسط .
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني

www.flemings-hotels.com
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www.adina.eu

Adina Apartment Hotel Frankfurt Neu
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www.roccofortehotels.com
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لقاء صحفي

مختبــأة على أطراف

المدينــة

لقاء صحفي مع الســيدة  /كارينا أنســوس
مديــرة فندق كمبنســكي فرانكفورت.
يعتبر موقع فندق كمبنسكي المثالي على أطراف العاصمة
العالمية فرانكفورت ووسط الغابات مكان فريد للسائحين كي
يستمتعوا برونق الفندق الشهير و أطباقة الشهية المتميزة و
األستجمام بالنادي الصحي .ماذا توصي السيدة كارينا أنسوس
مديرة فندق كمبنسكي فرانكفورت لنزالئها بحكم خبرتها
الطويلة في مجال أدارة الفنادق وخاصة أنها كانت تعمل
كمديرة لفندق كمبنسكي في الصين لمدة ست سنوات؛

© Manuel Dorn, www.dienstagmorgen.de
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الســيدة /كارينا أنســوس مديرة الفندق

السيدة أنسوس ما هي نوعية النزالء التي يستضيفها فندق
كمبينسكي فرانكفورت الفاخر؟
كارينا أنسوس :نحن نرحب بزائرين الفندق من جميع أنحاء
العالم في فندقنا كمبنسكي فرانكفورت  ،سواء النزالء األلمان أو
من دول العالم ُالخرى حيث أنهم يُقدروا موقع فندقنا الفريد
بعمارتة التاريخية و أمكانياته المتعددة للراحة و األستجمام.
يحضر لدينا عدد كبير من رجال األعمال خالل أيام األسبوع
لحضور المؤتمرات .و منذ أفتتاح النادي الصحي سبا
فرانكفورت و الكاونتري كلوب نستقبل عدد ال حصر له من
الضيوف المحليين لقضاء عطالت األسبوع بعيداً عن صخب
المدينة لألستمتاع باألمكانيات المتاحة بالنادي الصحي و كذلك
العروض الشيقة لألطباق الشهية المتميزة في مطاعمنا المتعددة.
و قد قمنا بعمل عروض و برامج خاصة للجمهور المحلي
لألستمتاع بالمناسبات المختلفة كعيد النبيذ و مهرجان األطعمة و
كذلك سوق رومانسي خاص بأعياد الكريسماس.
يقدم فندق كمبنسكي فرانكفورت عروض مختلفة في مجال
األغذية و المشروبات ،ما هى توقعات نزالئكم الدوليين في
هذا المجال؟
كارينا أنسوس :يوفر الفندق العديد من العروض المغرية
لنزالئنا من جميع أنحاء العالم في مجال األغذية و المشروبات.
إن مطعمنا األنيق سرابوا يقدم العديد من الوجبات المتميزة
للمطبخ اآلسيوي و األوربي معا ً و الذي يناسب األذواق
المختلفة .أما بالنسبة للمطبخ العالمي فأن مطعم أس تش
متخصص في الوجبات الدولية و مطعم تورشنكه ببناءة

© moritzhoffmann.com

المعماري التاريخي يقدم األطباق األلمانية المحلية الطازجة
القادمة من مقاطعة هسن .أما اآلن فقد تم أفتتاح المطعم اللبناني
ليفانتا ليقدم أشهى الوجبات الشرقية في شهور الصيف من مايو
و حتى أكتوبر.
ما هي النصائح التي تقدميها للنزالء الذين يودون زيارة
النادي الصحي سبا فرانكفورت و الكاونتري كلوب؟
كارينا أنسوس :حيث أن النادي الصحي سبا فرانكفورت و
الكاونتري كلوب مقام على مساحة تصل إلى أكثر من 2000
متر مربع ،يمكن للنزالء األستمتاع بعدد ال حصر لة من
العروض المختلفة .فمثال لمحبي السباحة يوجد لدينا عدد أثنين
مسبح خاص بمياة دافئة طوال العام للترفية و غرف متعددة
للسونا و المساج بأنواعها المختلفة .كذلك يوفر التراس الكبير و
الحديقة الواسعة المطلين مباشرة على البحيرة جو من الراحة و
الهدوء و األستجمام بعيداً عن صخب المدينة.
أما من أفضل العروض التي نقدمها
برنامج الحفاظ على الجمال حيث
نوفر للعميل برنامج تدليك و
مساج كامل من الرأس و
حتى القدم وكذلك الوجة
لألسترخاء و أعادة
الرونق و الجمال● .

فندق كمبنسكي فرانكفورت
مطعم سرا بوا

الموقع المثالي داخل الحدائق المزهرة و ليس بعيداً عن المطار و
وسط العاصمة فرانكفورت ،يقع فندق كمبنسكي فرانكفورت
جرافنبروخ المتألق و الذي يوفر عدد  225غرفة و جناح على أعلى
مستوى .لعشاق المأكوالت المتميزة ،يمكنكم األخيار بين ثالث مطاعم
مختلفة من ضمنها مطعم سرا بوا و الحاصل على نجمة ميشلين و 15
نقطة من جاولت ميالو حيث يقدم كبير الطهاه السيد /خوان أمادور و
الحاصل علي ثالث نجوم في فن الطهو ،مجموعة مختارة من
األطباق األوروبية-اآلسيوية المتنوعة .يمكنكم األستمتاع بحمام
السباحة المتواجد في الحدائق الخالبة و زيارة النادي الصحي الخاص
بالفندق الفاخر.

يأتي ضيوفنا
األعزاء بنفس القدر
من المجتمع المحلي
و العالمي

www.kempinski.com

Kempinski Hotel
Frankfurt Gravenbruch
Graf-zu-Ysenburg-und-
Büdingen-Platz 1
63263 Frankfurt/Neu-Isenburg
Germany
Tel.: +49 (0)69 38 988 721
Fax +49 (0)69 38 988 915
www.kempinski.com/gravenbruch
Hoteliers since 1897
A member of Global Hotel Alliance
www.gha.com
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فيال روتشــيلد كمبنســكي
فالكنشتاين جراند كمبينسكي

فيال روتشيلد كمبنسكي

يقع فندق فالكنشتاين جراند كمبينسكي وسط الغابات في المتنزة الطبيعي
التاريخي بمدينة كونيجشتاين و الذي تم بناؤة على يد القيصر األلماني
ويلهلم الثاني عام  .1909تتنوع غرف الفندق المكونة من  112ما بين
غرف فاخرة و أجنحة و شقق فندقية و البنتهاوس .يتميز الفندق بالتراس
الفسيح المطل على المتنزة الطبيعي و ناطحات سحاب مدينة فرانكفورت.
يمكن األستمتاع بالمأكوالت الشهية و األطباق األقليمية في مطعم آلندجوت
فالكنشتاين أو تذوق األنواع النادرة من الويسكي في بار رآفائيل .لمحبي
الرياضة يمكن األستمتاع بزيارة مرافق األسبا و غرف الساونا المجهزة
بأحدث األجهزة و التي تبلغ مساحتها  1200متر مربع .و أيضا يمكن
الترفية على المسبح الخارجي في الحديقة ذو المياة الدافئة طوال العام.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني

تعتبر فيال روتشيلد كمبنسكى و الواقعة على سفوح جبال
التاونس الشهيرة بمدينة كونيجشتاين أصغر فندق من
سلسلة فنادق كمبنسكي ،حيث أنها تضم عدد  22غرفة و
جناح فندقي مصممين بشكل فردي و أنيق .يُدرج مطعم
الفندق على قائمة أفضل مطاعم الزواقة على مستوى
ألمانيا .إن مطعم فيال روتشيلد حاصل على نجمتين
ميشالن و  18نقطة من جولت ميالو .يقدم كبير الطهاه
الشيف كريستيان أكهارت أصناف متنوعة و رفيعة
المستوى على الطراز الكالسيكي الفرنسي .للعشاء
المتميز و لمحبي الخصوصية يمكن القيام بعمل حجز
حتى عدد أربعة أفراد في الفينوتك بفيال روتشيلد.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني

www.kempinski.com

www.kempinski.com

ليبيرتاين ليندنبيرغ
يقع فندق ليبيرتاين ليندنبيرغ في ضاحية ساكسنهاوزن بمدينة
فرانكفورت .يوفر الفندق لزائرية من خالل تصميماته الكالسيكية
مزيج من الشقق المشتركة الفاخرة و خدمة الفنادق المتميزة .يعتبر
الفندق من أشهر األماكن التي تقدم عصير خمر التفاح الطازج.
يحتوي الفندق على عدد  17غرفة يمكن ضم العديد منهم حسب
أختياركم من غرفة واحدة إلى ثالث غرف كي تستعمل كجناح
مستقل .تتميز بعض الوحدات بمنطقة جلوس لتوفير الراحة
للضيوف .و كذلك يمكن أستعمال المطبخ المشترك لألستعمال
الشخصي أو األستمتاع باألختيار من قائمة الوجبات .
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
www.das-lindenberg.de
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فندق شتايجنبرجر باد هومبورج
يعتبر فندق شتايجنبرجر باد هومبورج الفندق المثالي في منطقة
التاونوس نظراً لموقعة المتميز في وسط المدينة و المطل على
الحدائق الملكية .يتميز الفندق بغرفة األنيقة و خدماتة العديدة
المتميزة .يوفر الفندق عدد  174غرفة و جناح فندقي على طراز
فريد و الذي يالئم السائحين بمختلف فئاتهم سواء رجال األعمال أو
القادمين ألغراض ترفيهية أو صحية .
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
www.steigenberger.com
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قطــاع

األغذيــة و المشــروبات بمقاطعة فرانكفــورت راين-ماين
نظــرة عامــة على نجــوم المطاعــم المتألقة

يحضــر عشــاق المطاعــم األنيقــة و محبي الوجبــات الفاخرة من جميع أنحــاء المقاطعة الى
مدينــة فرانكفــورت لألســتمتاع بــكل ما هو متميــز في هذة المدينــة العالمية .يحوذ قطاع
المطاعــم علــى نصيــب كبيــر من الشــهرة و العالمية و التنــوع نظرا للجودة الفائقــة لمنتجاتة
و لموقــع المدينــة فــي مقاطعة الراين ماين.
يزداد عدد مطاعم الزواقة الراقية يوما ً بعد يوم لتستقر في
المقاطعة و التي تتوج ليس فقط بصورة مستمرة ولكن أيضا ً
بصورة متزايدة بنجوم مرشد ميشلين و نقاط جاولت ميالو .في
مدينة فرانكفورت يجد الزائرين العديد من األختيارات للمطابخ
المتعددة سواء الكالسيكى أو الحديث أو الفرنسي أو األيطالي أو
المحلي لذلك فأنة من الضروري أن تقوم بالحجز مسبقا في أحدى
تلك المطاعم كي تستمتع بالمأكوالت الشهية في جو ال مثيل له.
منذ أربعون عاما تم تأسيس حانة أرنوس بيسترو في مدينة
فرانكفورت ويست أند .يقدم كبير الطهاة الشيف فاليري ماتياس و
المضيف أريك هوبر جو ساحري من األناقة و الكمال لتقديم النبيذ
الفرنسي و الوجبات المتنوعة على الطريقة الفرنسية .و منذ عام
 1998و حتى اآلن بدون أنقطاع تحظى حانة أرنوس بيسترو على
نجمة مرشد ميشيلين و  16نقطة من جاولت ميالو.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
www.ernosbistro.de
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تم تتويج مطعم الفلير الواقع في حديقة البالمن جارتن الشهيرة
بمدينة فرانكفورت بعدد نجمتين من مرشد ميشلين و لذلك يعتبر من
أجود المطاعم الموجودة على مستوى جمهورية ألمانية باألضافة
إلى حصول كبير الطهاة الشيف أندرياس كروليك على جائزة أحسن
طباخ للعام من جاولت ميالو .يقدم مطعم الفلير في وجبات الغذاء و
العشاء أطباق كالسيكية عالمية و كذلك أطباق البحر األبيض
المتوسط و األطباق المحلية .يشتهر المطعم بتخصصاتة في أطباق
األسماك بمختلف أنواعها .يقدم المطعم خاصة في وجبة الغذاء
عروض متنوعة للوجبات بأسعار مناسبة.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
www.palmengarten-gastronomie.de

لمحبي األكالت اإليطالية ،يقدم مطعم كارملو جرج و الواقع في
ضاحية ساكسنهاوزن بمدينة فرانكفورت أطباق إيطالية مبتكرة على
مستوى عالمي .يحتوي المطعم بتصميمة الراقي و ديكوراته
المتميزة بخليط من اللون الذهبي و الرمادي على عدد  48مقعد.

يتميز مطعم كارملو جرجو بوجباتة الطازجة و التي تتغير
حسب المواسم الزراعية .يمكن األستمتاع بالمأكوالت
الشهية في فصل الصيف على التراس الخارجي الخاص
بالمطعم .مطعم كارملو جرجو حاصل على نجمة من مرشد
ميشلين و  17نقطة من جاولت ميالو.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
www.carmelo-greco.de

في قلب العاصمة فرانكفورت نجد مطعم التيجرجورمية
الواقع في مسرح التيجر باالست الشهير .يعتبر كبير الطهاة
الشيف كريستوفر راينر من رائدي الطهاة في المانيا
لحصولة على  2نجمة من مرشد ميشلين و  17نقطة من
جاولت ميالو .في مطعمة األنيق يقدم الشيف كريستوفر
راينر مزيج من فن الطهو الفرنسي و العالمي .يحتوي
المطعم على عدد  50مقعد و يقدم أكثر من  1000نوع من
أنواع النبيذ المتميز مع الوجبات الفاخرة.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
www.tigerpalast.de

يوفر مطعم أتيلية فيلما جو مميز
ينبع بالشباب لروادة في
ضاحية ساكسنهاوزن بمدينة
فرانكفورت .وضع كبير
الطهاة الشيف ميشائيل
ريمنشنيدر الخطوط
العريضة لألبتكارات
المهنية في فن الطهو و التي
تجمع بين األطباق األوروبية
األعتيادية و األطباق الحديثة مع
أستخدام العطارة و البهارات العالمية
لتعطي النكهة المميزة ألطباقة .يمكنكم أختيار أطباقكم
المفضلة من القائمة التي تشمل  21وجبة مختلفة.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني

تأكد من الحجز
مبكرا في مطاعم
فرانكفورت
الراقية

رفيع و التي تعتبر من أجود األطباق المتاحة بالمدينة.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
www.weinsinn-frankfurt.de

مطعم جوستاف يعتبر المتخصص في الوجبات المحلية
الطازجة في مدينة فرانكفورت .مطعم جوستاف حاصل على
نجمة مرشد ميشلين و يقدم كبير الطهاة الشيف يوآخيم بوش
أطباق متنوعة من المأكوالت الشهية الطازجة و التي تجلب
محتوياتها من المقاطعة و يقوم الشيف يوآخيم بوش بأستخدام
العطارة المختلفة لتضف رونقا على أطباقة المختلفة.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
www.restaurant-gustav.de

أختار مطعم سفن سوانس موقعا ً فريدا من نوعة ليرحب
بضيوفة ،حيث أن التكوين المعماري للمبنى الشيق المتواجد
بة المطعم يعتبر أرفع مبنى موجود بمدينة فرانكفورت .يحتل
المطعم طابقين في هذا المبنى الفريد و المطل مباشرة على
شاطىء نهر الماين .يتميز المطعم بالجو الهادىء المريح مع
الخدمة الجيدة و التصميمات األنيقة .يقدم كبير الطهاة الشيف
يان هوفمان الحاصل على نجمة من مرشد ميشلين أطباق
متنوعة و فريدة من المزارع الخاصة بالمطعم.
لمزيد من المعلومات رجاء زيارة موقعنا األلكتروني
www.sevenswans.de

www.atelierwilma.restaurant.de

يعتبر مطعم الفاينزين أحدى المطاعم المتميزة بضاحية
ويست أند بمدينة فرانكفورت و الحاصل على  16نقطة من
جاولت ميالو .يقدم كبير الطهاة الشيف أندرية ريكرت ليس
فقط مجموعة متنوعة من النبيذ الخالص المنتقى عالي
الجودة بل أيضا مجموعة من األطباق الشيقة على مستوى
65
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أللهــام عبــر التسـ ّو ق في مدينــة فرانكفورت
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يجــد عشــاق التســوق في مدينة فرانكفــورت و مقاطعة الراين
مايــن عــدد ال حصر لة من العروض المختلفة للشــراء لتتناســب
مع جميع األذواق.
سواء لقطع األثاثات األثرية أو األكسسوارت أو القطع
الفنية أو المالبس ذات الماركات العالمية ،نجدها كلها
مجتمعة في شوارع و مراكز الشراء الشهيرة بالمقاطعة و
على األخص بيوت األزياء العالمية التي تقوم بعرض
منتجاتها الجذابة لذلك يجد كل شخص ما يناسبة و بأسعار
ال مثيل لها.
„ماي تسايل“ يعتبرأشهر مركز للشراء في مدينة
فرانكفورت .أنه عالم للشراء في حد ذاتة حيث تتواجد به
أفرع لجميع البيوت العالمية سواء محالت األزياء الشهيرة
أو النوادي الرياضية أو محالت األجهزة الكهربائية و
المحمول و المطاعم بمختلف أنواعها .أهم ما يميز مول ماي
تسايل هو البناء المعماري الشيق و الذي يتوسطة جدار
زجاجي على هيئة قمع يمتد الى أعلى المبنى .يمكنك التسوق
في أكثر من  80بوتيك على مستوى ستة أدوار .أما الطابق
العلوي فيتواجد به مجمع المطاعم المختلفة سواء محلية أو
عالمية و كذلك البارات الراقية.
يعتبر شارع التسايل و الممتد على مساحة خمسمائة متر هو
الشارع الرئيسي المحبب للعائالت للتسوق و قضاء
أحتياحاتهم لذلك فهو يعتبر من أهم شوارع التسوق في
ألمانيا و مورد من أهم الموارد األقتصادية التي تدر عائداً
ماديا ً ضخما ً على مستوى الجمهورية .
تم تأسيس احدث مركز تجاري للتسوق „سكاي الين بالزا“
في ضاحية أوروبا ووسط العاصمة العالمية فرانكفورت.
يشتمل المول التجاري على  170متجر وأفرع لمختلف
البيوت العالمية .لمحبي المأكوالت الشهية يمكن األستمتاع
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بمجموعة متنوعة من المأكوالت المتميزة في الطابق العلوي
حيث يتواجد أكبر مجمع مطاعم على مستوى المدينة .و
لمحبي الرياضة و الترفية يمكن زيارة النادي الصحي
ميريديان سبا في الطابق األخير و أختيار العروض المختلفة
للبرامج الرياضية المتاحة.
لمحبي التسوق الفاخر ،تعتبر الضواحي الملتفه حول
شارع جوتة بوسط العاصمة فرانكفورت من أغلى ضواحي
الشراء على مستوى ألمانيا فهى العنوان الصحيح للشراء و
التنزة .هنا تتواجد جنبا الى جنب متاجر بيوت األزياء
العالمية و محالت المجوهرات و الساعات ذات الماركات
العالمية سواء جورج أرماني أو لويس فيتون أو فرساتشي
وغيرهم في ميدان األوبرا و شارع شيلر و فريس جاس.

ونظرا لزيادة الكثافة الشرائية لعشاق التسوق الفاخر أصبح
شارع روتهوف الجديد الموازي لشارع جوته أيضا ملىء
بالمحالت الفاخرة وهو يقع بين ميدان األوبرا القديمة و ميدان
روس ماركت ومن خالل حارة ضيقة للمشاة يمكن التنزة بين
شارع جوتة و شارع روتهوف الجديد .و من أشهر المجمعات
التجارية في نفس الضاحية المجمع التجاري مارو و الواقع
بشارع بوكنهايمرالندشتراسة و الذي يشمل العديد من
المحالت األنيقة و المطاعم الفاخرة .تربط حديقة عامة
شوارع الشراء المختلفة والتي يمكن الجلوس بها بعد عناء
التسوق● .
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نصائح

ثقافية

العــروض الثقافيــة فــي مقاطعة فرانكفورت راين/مايــن ،ال مثيل لها

تقدم مقاطعة الراين/ماين و مدينة فرانكفورت عروضا ً ثقافية و
ترفيهية ال حصر لها من خالل الحفالت و دور األوبرا و األوبريتة
و المسارح و دور الرقص و المسارح الكوميدية .تجذب المقاطعة
أيضا ً ماليين من السائحين سنويا ً للمشاركة بأحتفاليات األعياد
الشعبية و المعارض المتنوعة و كذلك حفالت شواطىء و ليالي
المتاحف.

يلعب الفن دوراً هاما في المقاطعة حيث تتعدد دور المعارض التي
تعرض أعماالً فنية على المستوى الدولي كما في دار الفن شيرن
و األشتادل .و لعشاق التاريخ و الثقافة يمكن القيام برحالت عبر
التاريخ سواء من خالل قلعة الرومان زالبورج و التي أعاد بنائُها
القيصر ويلهلم الثاني أو عن طريق األطالل األثرية و معالم
الليمس و الذين يدرجون حاليا ً تحت قائمة مواقع التراث الثقافي
العالمي اليونسكو.
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الماني ثم تتدرج في المرتبة الوظيفية حتى أصبح المارشال
الميداني العام .تعتبر مدينة بادهومبورج من أفضل المدن الصحية
و األستشفائية على مستوى أوروبا خالل القرن التاسع عشر و
القرن العشرون و حتى بداية الحرب العالمية األولى .حتى يومنا
هذا ما زالت تعتبر من أهم المدن األستشفائية في المقاطعة.
تعتبر قلعة الدوق بمدينة بادهومبورج من أهم المعالم السياحية في
المنطقة و التي يوجب زيارتها.
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا األلكتروني.
www.schloesser-hessen.de/badhomburg.html

منزل جوته بمدينة فرانكفورت
قلعة الدوق ببادهومبورج فون دير هوها و منزل
رومانوف
تم تشييد قلعة هومبورج عام  1697–1686في عهد الدوق
فريدريش الثاني و تحت أشراف كبير المهندسين باول أندريش
على أطالل القلعة القديمة و التي لم يتبق منها غير البرج القائم
حتى اآلن و الذي تم بناؤه في العصور الوسطى .عام  1866كانت
القلعة تعتبر المقر الصيفي للدوق هسن هومبورج و التي تم
أستخدامها بعد ذلك من ملوك مملكة بروسيا و القياصرة األلمان.
و حتى وقت الحق من عهد الدوق تراوحت العالقات الطيبة
الحميمة بين األباطرة األلمان و األمبراطورية الروسية .و قد
بدأت العالقات الطيبة منذ عام  1717في هولندا عندما عرض
األمبراطور الروسي بطرس األول الكبير علي الدوق فريدريش
الثالث األلتحاق بمنصب كبير في الجيش .و بعد عدة سنوات ذهب
األبن األكبر وولي العهد لهسن هومبورج ،األمير لودفيج جرونو
و الذي كان يناهز من العمر  23عاما إلى روسيا كضابط و أمير
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يعتبر منزل الشاعر يوهان فولفجانج فون جوته من أهم المعالم
السياحية في مدينة فرانكفورت فهو يعتبر من مواليد
المدينه  .1832 –1749يقع المنزل في شارع الهيرشجرابن
الكبير و الذي كان مقر عائلة جوته حتى عام  .1795يمكن عمل
صورة متكاملة لحياة الشاعر جوته من خالل جوله في منزله
المبني في القرن الثامن عشر بأثاثاتة و لوحاته الفريدة .ملحق
بالمنزل متحف جوته والذي يعرض العديد من اللوحات الفنية
األثرية الثمينة في ذلك العصر.
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا األلكتروني.
www.goethehaus-frankfurt.de

متاحف الشاطىء
المتاحف المتاحة بمدينة فرانكفورت
تصطف المتاحف في مدينة فرانكفورت بجانب بعضها البعض
على أمتداد شاطىء نهر الماين و لذلك أُطلق عليها متاحف
الشاطىء .تتميز المتاحف بمعروضاتها المختلفة المنتقاة .من أهم

©#visitfrankfurt, Foto: Holger Ullmann

نبيذ التفاح-الوجبات الشعبية

من يبحث عن المطبخ التقليدي لمقاطعة هســن ،فأن ضاحية ساكســنهاوزن
بمدينــة فرانكفورت هى المكان الصحيــح .هنا تتمركز المطاعم المحلية بعروضها
بعص� الخل و قطع
المختلفة لنبيذ التفاح و الوجبات الشــعبية كالجبنة القديمة
ي
ـ�ه مت موزيك) .يعت� الصوص أ
الخ�ض هو العالمة ي ز
البصــل (هاندكـ ي ز
المم�ة
ب
لمدينة فراكفورت و يتكون من ســبعة أنواع مختلفة من أ
العشــاب.

صــوص فرانكفورت األخضر
الوجبــة التقليديــة – صحية و لذيذة
المكونات لعدد ستة أشخاص
كب�ة خل
 2معلقة ي
ربع تل� زيت
ملح و سكر
عدد  ، 12 – 10بيضة مسلوقة
عدد  12 – 10معلقة كب�ة من خليط الصوص أ
الخ�ض و المكون من:
ي
شبت ،بقدونس بلدي ،بقدونس أفرنجي ،حمحم/لسان الثور ،الطرخون،
كس�ة الثعلب ،كاشم ،حميض .يمكن أيضا أضافة ليمون الميليسا و
عشب ب
السبانخ.
الطريقة
تقش� البيض المسلوق ثم يفصل البياض عن الصفار .من خالل مصفاة
يتم ي
متوسطة الحجم يتم وضع صفار البيض المسلوق و الضغط علية بملعقة
لتصغ� حجمة من خالل المصفاة ثم يوضع علية القليل من الملح و السكر.
ي
صغ�ة ثم يضاف عليه
يتم تقطيع بياض البيض المسلوق عىل حدا اىل قطع ي
خليط الصوص أ
الخ�ض ثم صفار البيض و يقلب جيداً .يمكن أضافة الزبادي
لتقليل نسبة الكالورين.
أ
�ض
يتم تقديم صوص فرانكفورت الخ مع لحم الثور المطبوخ أو مع
العتيادية أ
البطاطس و السمك أو بالطريقة أ
اللمانية مع البيض المسلوق.

متاحف الشاطىء ،متحف األشتادل و الذي يعتبر أقدم مؤسسة للفن
في ألمانيا و الذي يحتوي على أعمال فنية نادرة و غير أعتيادية
من القرن السابع عشر .كذلك يعتبر متحف النحت ليبجهاوس واحد
من أهم المتاحف على مستوى أوروبا حيث يشتمل على مجموعة
نادرة من التماثيل التى ترجع الى العصور الوسطى و الكالسيكية
من مختلف دول العالم .أيضا ً يعتبر متحف المعهد السينمائي
ومتحف األيقونات من المعالم السياحية الجذابة بمدينة فرانكفورت.
توفر المتاحف التابعة للدولة رسوم دخول مجانية للشباب و حتى
سن  18سنة.
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا األلكتروني.
www.museumsufer-frankfurt.de

بين الكاتدرائية و رومر
الحي الجديد لمدينة فرانكفورت القديمة
تعتبر كاتدرائية القيصر سانت لويس بارتولوموس من أهم
األعمال المعمارية في التايخ األلماني و خاصة بين فترة
األنتخابات الداخلية وتتويج الكنيسة لألمبراطور الروماني
األلماني .من خالل ساحة الكاتدرائية يمكن تتبع األحداث التاريخية
حتى عصر الرومان و مشاهدة مقر مبنى البلدية (راتهاوس آم
رومربرج) و الذي يعتبر من أهم المعالم السياحية في مدينة
فرانكفورت .تعتبر المنطقة مابين الكاتدرائية و مبنى رومر منذ
القرن الخامس عشر هى قلب العاصمة و التي تم تدميرها خالل
الحرب العالمية الثانية .و هنا في قلب المدينة التاريخي و مركز
القرون الوسطى السابق تم تأسيس مدينة فرانكفورت الحديثة من
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كارت الراين/ماين

بقليل من النقود يمكنك
الت�ه ي ن
نز
ب� محافظات المقاطعة
أكتشف مقاطعة الراين/ماين خالل زيارتك
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الى عالم البطاركة و محل ميالد السيد المسيح .يمكن مشاهدة نسخة
لمركب المؤمنين أتباع السيد المسيح و العادات اليومية التي كانوا
يمارسوها على ضفاف بحيرة طبريا .يحتوي دار الكتاب المقدس
على  270قطعة أثرية أصلية من عصر السيد المسيح .ينظم
المتحف أيضا ً بصورة دورية معارض للكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا األلكتروني.
www.bibelhaus-frankfurt.de

46,00

المسرح األنجليزي فرانكفورت

#visitrhinemain
www.frankfurt-rhein-main.de

حيث أعادة بناء الساحات الخالبة و األزقة التاريخية و الميادين
الرومانسية و المنازل األرستقراطية الرائعة و التي يتوقع األنتهاء
منها عام  . 2018و اليوم يمكن التنزة عبر طريق تتويج القياصرة
و الملوك األلمان و حتى قلب العاصمة القديم.
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا األلكتروني.
www.domroemer.de

المتاحف التاريخية
إن أردت أن تقتفي نظرة على التاريخ ،فيجب عليك زيارة المتحف
التاريخي رومربرج .يعرض متحف الماين متروبول مجموعات
أثريةو مقتنيات نادرة من المدينة و قاطنيها تعود للقرن الخامس
عشر الميالدي .حتى يومنا هذا يعتبر متحف رومربرج األكثر
شموالً للثقافة وتاريخ الفن ليس فقط للمدينة بل للمقاطعة بأكملها.
يقدم المتحف أيضا ً عروض متنوعة للمعارض المؤقتة و قراءات
لمعرفة التاريخ الحضري .لقد تم تصميم المبنى الحديث للمتحف
التاريخي بصورة سلسة و بدون عوائق و خاصة للمعاقين.
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا األلكتروني.
www.historisches-museum.frankfurt.de

متحف دار الكتاب المقدس
يعتبر متحف دار الكتاب المقدس بمدينة فرانكفورت تجربة حية
لمشاهدة القصص عبر التاريخ .أنه يلقي نظرة مكثفة من خالل
الحضارة و التاريخ على آثار الكتاب المقدس في حياة البشر من
جميع األعمار .عام  2003تم أعادة بناء الكنيسة القديمة لتصبح
مقراً لدار الكتاب المقدس .يمكن أن تعيش التجربة الفعلية أكثر من
أي وقت مضى فور الدخول من خالل الخيمة البدوية و التي تقود
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منذ  30عاما ً تم تأسيس المسرح األنجليزي بمدينة فرانكفورت و
الذي يعتبر من أكبر المسارح المتحدثة باللغة األنجليزية على
مستوى القارة األوروبية .يعتبر المسرح من أهم المراكز الثقافية في
مقاطعة فرانكفورت و الراين/ماين من خالل األنتاج المسرحي رفيع
المستوى و الجو العام المتميز لذلك أصبح المسرح األنجليزي نقطة
ألتقاء حيوية لشعوب الحضارات المختلفة .يستمتع سنويا ً أكثر من
 60.000زائر بمختلف العروض المسرحية الكالسيكية و الفكاهية
و الموسيقية سواء بالعرض المسرحي الفكاهي سبامالوت من مونتي
بايتونس و حتى عرض مسريحة صور دوريان جراي من كتاب
أوسكار وايلد .يمكن أيضا زيارة الحانة الواقعة داخل دار األوبرا و
التي تقوم بصورة دورية بتنظيم الحفالت الشيقة.
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا األلكتروني.
www.english-theatre.de
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كارت فرانكفورت

من خالل كارت فرانكفورت يمكن للسادة الزائرين التجوال و نز
الت�ه
بكل سهولة ويرس ف� المدينة أ
للستمتاع بالعروض الثقافية المختلفة.
ي
و كذلك :
أستخدام جميع وسائل المواصالت العامة داخل ضواحي مدينة
فرانكفورت وصوال ً للمطار .تخفيض يصل اىل  50بالمآئة عىل رسوم
دخول المتاحف و حديقة البالمن جارتن و حديقة الحيوان و دار
أ
الوبرا و العديد من المسارح المختلفة .يوفر كارت فرانكفورت
أيضاً تخفيضات ف ي� بعض المطاعم و المتاجر المنتقاة .لمزيد من
المعلومات عن العروض و أ
السعار المختلفة ،برجاء زيارة موقعنا
أ ت ن
و�:
اللك� ي

www.frankfurt-tourismus.de/citycard

© Daniel Kaiser

قلعة الرومان زالبورج

تعتبر الرحالت السياحية النهرية من البرامج المحببة للتنزة
لزائرين منطقة فرانكفورت و الراين/ماين  .ترسو مراكب خطوط
شركة بريموس على الماينكاي في وسط مدينة فرانكفورت و ليس
بعيدا عن رومرز فرانكفورت .تعتبر خطوط بريموس أكبر و
أحدث شركة للمالحة النهرية بمقاطعة هسن حيث تعود تقاليد
الشركة إلى عام  1880و اآلن تمتلك الشركة ًخمس مراكب
سياحية مجهزة بأحدث التقنيات .باألضافة إلى الرحالت القصيرة
داخل المحافظة تقوم الشركة أيضا ً بتنظيم رحالت يومية حتى
رودسهايم و كذلك المزار السياحي لوروالي الرومانسية .يقدم
المطعم على متن الباخرة مأكوالت طازجة و شهية .يمكن شراء
التذاكر أيضا ً من الموقع األلكتروني الخاص بالشركة.

من يبحث عن مسار الرومان في العهد القديم ،يجب عليه زيارة
قلعة الزالبورج في التاونوس .منذ أكثر من  100عام تم تشييد
القلعة على ممرات مرتفعات الزالبورج .من خالل جدار القلعة
المتعدد الشرفات ،كان يتم حراسة حدود األمبراطورية الرومانية
(الليمس).أهتم القيصر األلماني ويلهلم الثاني منذ طفولتة بأعمال
التنقيب عن اآلثار ثم من خالل زيارتة للمدينة الصحية
بادهومبورج عام  1897أعطى أوامره ألعادة ترميم القلعة
الرومانية زالبورج .تتوسط القلعة أطالل القرى الرومانية و
المقدسات التي أعيد بناؤها و لذلك تعتبر القلعة كمتحفا أثريا
ٌ
الغابات .في عام  2005أصبحت قلعة الرومان
مفتوحا وسط
زالبورج و كذلك المنطقة الحدودية لألمبراطورية الرومانية
القديمة على قائمة مواقع التراث العالمي اليونسكو .تم أعادة بناء
مبنى الفابريكا و الذي أستغرق حوالي أثنتى عشر عاما ً و الذي
يحتوي حاليا ً على متحف و غرف للمعارض و المحاضرات و
الجلسات.
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا األلكتروني.

www.primus-linie.de

www.saalburgmuseum.de

خطوط بريموس – رحالت نهرية في نهر الماين و
الراين

برج الماين و منصة البانوراما

www.maintower.de

©Taunus Touristik Service

يُحب المرء في مدينة فرانكفورت أن يتطلع دائما إلى األعلى،
لمشاهدة المباني الشاهقة و ناطحات السحاب حيث ال يوجد هذا
العدد الهائل إال في مدينة فرانكفورت و
الدورادو .يمكن األستمتاع بمشاهدة المدينة
بأكملها من خالل زيارة برج الماين و
الواقع في قلب العاصمة فرانكفورت.
يعتبر برج الماين أعلى مبنى في المدينة و
هو مكون من  56طابق مغلف من الخارج
بالزجاج و بأرتفاع أكثر من  200متر.
توجد منصة البانوراما في الطابقين
العلويين من البرج و هنا يتسنى مشاهدة
جميع المناظر الخالبة لمدينة فرانكفورت
بأكملها .يمكن األستمتاع بالوجبات الشهية
و مشاهدة البانوراما في مطعم برج الماين
الفاخر.
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا
األلكتروني.

قلعــة الرومــان زالبــورج ،على قائمة مواقــع التراث العالمي لليونســكو
باد هومبــورج فون-دير-هوها
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الراينجاو و مدينة رودسهايم

هيلجراد فون بنجن و
دير القديسة هيلجراد
يقع الدير وسط حقول الكروم الخالبة و فوق هضاب مدينة
رودسهايم الواقعة على نهر الراين .تم أعادة بناء دير القديسة
هيلجراد في بداية القرن العشرون .ترجع الجذور التاريخبة لهذا
الدير الى العصور الوسطى و بالتحديد وقت تأسيس دير القديسة
هيلجراد فون بنجن عام .1179 –1098 .و حيث أن زراعة
الكروم و عَصر النبيذ في األديرة كانت تعتبر من التقاليد القديمة و
األعمال الهامة التي تسند للراهبات في ذلك الوقت ،أستطاعت
القديسة هيلجراد فون بنجن و التي كانت تؤمن بقدرة الطبيعة على
شفاء األمراض تطويرأعشاب طبية تشفي األمراض تعتمد على
زراعة الكروم.
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا األلكتروني.
www.abtei-st.hildegard.de

دير أبرباخ و مدينة أتفيل على نهر الراين
يعتبر دير أبرباخ الواقع على نهر الراين من المعالم السياحية
الهامة بمنطقة الراين جاو في مقاطعة الراين/ماين .تم تأسيس الدير
عام  1136و الذي يقع قريبا من مدينة فيسبادن و أقل من ساعة
عن مدينة فرانكفورت .يعتبر الدير من أهم اآلثار الفنية في أوروبا
و الذي ينتج أنواعا ً متميزة من نبيذ العنب و الذي يتم تصديرة إلى
جميع دول العالم .من المعالم السياحية الهامة األخرى :دير
بازيليكا الرومانسي و غرفة الطعام بدير
الراهب دورميتوريوم و التي تستخدم كمعرض
لمعدات عصر النبيذ و كذلك الحدائق الخالبة
التابعة لألديرة .في عام  1985تم تصوير جميع
المناظر السينمائية لفيلم „أسم الوردة “ الشهير„
في دير أبرباخ.

تشتهر منطقة الراينجاو الرومانسية و الواقعة في الجهة الغربية
من مقاطعة الراين/ماين بنوع متميز من النبيذ يطلق علية نبيذ
ريسلنج .تقوم مصانع الكروم على أمتداد قرى وادي نهر الراين
بعمل زيارات ترفيهية منظمة لتذوق منتجات النبيذ المختلفة و
مشاهدة حقول الكروم مع األستمتاع بالمناظر الطبيعية الخالبة
على نهر الراين .تسحر مدينة النبيذ رودسهايم في منطقة الماينجاو
زائريها بأزقتها الحالمة .تعتبر رودسهايم نقطة أنطالق حيوية
لزيارة المعالم السياحية األخرى مثل أسمانزهاوزن الشهيرة بالنبيذ
األحمر و العديد من القالع و القصور المختلفة .من الزيارات
الشيقة األخرى في رودسهايم ،ركوب مقصورة التلفريك لزيارة
النصب التذكاري نيدرفالد و مشاهدة المناظر الخالبة التي تطل
على البلدة القديمة و ساحات قصور النبالء و الجزر الخضراء
التي تتوسط نهر الراين .تعتبر أحتفاليات أعياد النبيذ من األحداث
الهامة الشيقة في المقاطعة .نظراً لموقع مدينة رودسهايم الهام،
فأنها  aالبوابة الرئيسية لمواقع التراث العالمي (اليونسكو) أعلى
وادي الراين األوسط.
لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا األلكتروني.
www.Rheingau.de

„“Der Name der Rose

www.kloster-eberbach.de
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لمزيد من المعلومات برجاء زيارة موقعنا
األلكتروني.
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حفرة ميسيل

من خالل حفرة ميسيل يمكن أن تعيش تجربة ال  47مليون عاما ً
الماضية في دقائق عديدة .يمكنك عمل رحلة خاصة لزيارة أفضل
أماكن الحفريات جنوب مدينة فرانكفورت حيث أن النتائج الحفرية
في هذة المنطقة فريدة من نوعها لذلك حازت على المركز الثالث
في قائمة مواقع التراث العالمي اليونسكو .تعتبر الحالة العامة
للحفريات ممتازة نظراً لوجودها في قاع بحيرة من الصخر
الزيتي .تم العثور على حفريات من الحيوانات الفقارية من خاللها
يمكن مشاهدة التفاصيل الدقيقة لمحتويات المعدة و تفاصيل
األنسجة الرخوية .كذلك حفريات أخرى للحشرات تُظهر اللون
األصلي للهيكل الخارجي للحشرة و كذلك تعرقات األجنحة .يتم
عمل جوالت أرشادية منظمة لزيارة حفرة ميسيل من قِبل مركز
الزوار لذلك يفضل الحجز مسبقا ً لألستمتاع بالشرح الوافي .لمزيد
من المعلومات برجاء زيارة موقعنا األلكتروني.
www.grube-messel.de

في العهد البروسي .يتميز نادي القمار بمدينة باد هومبورج حتى
يومنا هذا برونقه و جماله و الذي يعتبر نقطة ألتقاء للطبقة الراقية
من جميع أنحاء العالم .يتميز نادي القمار بالمزج بين ألعاب القمار
التقليدية و الحديثة خاصة في لعبة البالك جاك و الروليت .لعشاق
البوكر ،يمكن األشتراك في مسابقات للمبتدئين و المتقدمين و
المتمرسين بمختلف مستوياتها .يمكن أيضا أن تجرب حظك على
ماكينات القمار بمختلف أنواعها أعتباراً من الكالسيكية و حتى
األوتوماتيكية الحديثة .يقدم مطعم نادي القمار أطباق شهية و
فاخرة.
من المعلومات برجاء زيارة موقعنا األلكتروني.
www.spielbank-bad-homburg.de

بينالي النحت بمدينة باد هومبورج عرض المحاور
© Archiv Welterbe Grube Messel gGmbH

نادي القمار بمدينة بادهومبورج

www.blickachsen.de

© KuK Bad Homburg

أنه في يوم  23مايو من عام  1841توالت ألول مرة كرة الروليت
في نادي القمار بمدينة بادهومبورج .أنها تقاليد تعود ألكثر من
 170عاماً .تم تأسيس نادي القمار على يد األخويين فرونسوا و
لويس بالنك و الذين كانوا ُمقتنعين تماما ً بنجاح فكرة المزج بين
الصحة و لعب القمار في المدن األستشفائية الراقية .و كانت
المفاجأة أن تحولت مدينة باد هومبورج إلى واحدة من رائدي
المدن الصحية في أوروبا .من خالل التوسع في تطوير المدن
الصحية و أضافة الحمامات األستشفائية ،أدى إلى جذب الطبقة
الثرية من المجتمع األوروبي األرستقراطي لمدينة بادهومبورج
لألستجمام و خاصة أنها كانت المقر الصيفى لعائالت القياصرة

يُقام معرض نحت البينالي مرة كل عامين خالل فترة الصيف في
الحدائق التاريخية الخالبة لمدينة باد هومبورج .يقدم المعرض
المنحوتات المعاصرة و األعمال المتميزة لفنانين النحت الدوليين.
يعود لقب عرض المحاور (بليك أكسن) الى السيد بيتر يوسف
لينيه خالل القرن التاسع عشر حيث قام ألول مرة بتزيين الحدائق
الملكية في ذلك الوقت بأعمال نحت فنية متنوعة .يفتح معرض
البليك أكسن طرق جديدة لعشاق هذا الفن .يتم أختيار األعمال
الفنية لعدد كبير من النحاتيين المشهورين و نقلها من المتاحف
المختلفة لوضعها في الحدائق التاريخية و الميادين العامة خالل
فترة المعرض.
من المعلومات برجاء زيارة موقعنا األلكتروني.
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منتجع اناخ الص Òر  1 Ñأانيا
التصم الداخــ الفريد و اوقع اتمـ  
ـا  مــع  
إن البنــت هــاوس اتمـ  ـ و ا كـ ـ  نقــا   منطقــة فرانكفو رت /مـ  
ـ
ب
ع طحات اب
اطل

 
ً ً
صالوت  اسـ 
ا¬مــس غرف 
ادينــة و الــذي يســلب انظــار مــن خــ´ل الاس التف  360درجة حول 
ـتق¦ لتخلق جوا مثاليا للراحة و اسـ ـخاء.


إن فلســفة التصمـ ـ اتمـ  ـ تنعكــس  أجــود اــواد اســتخدمة و الاعــة الحوظة  ا¬رف اليدوية و اعــدات ا¬ديثة اتاحــة لتحول البنت هاوس


إ Àربــة حيــة  مثيل ¿ــا  قلب اانيا.
حيــث أننــا نقــدم اســاعدة النموزجيــة لعمــل ا¬جوزات مع أحســن استشــفيات و أكفاء اطباء اــان و العيادات 
ا¬اصة ،لذلــك فنحن نوفر لÁ

ا¬دمــات اتÌمـ ـ¦ و امÌنيــات اثاليــة للربــط بـ  ـ اقامــة الفاخرة و 

ـدو  Àأجواء مناخية
ـ
ال
انكفورت
ر
ف
مطار
من
ـا
ـ
قريب
اتطورة
الطبية
ـات
ـ
دم
ا¬

Îيــة  مهورية أانيا.
إكتشــف ازيد عــ صفحتنا
ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻫﺎﻭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ

theonepenthouse.com

The One Penthouse
Falkenstein Grand Kempinski
Debusweg 6–18
4
61462 Königstein/Frankfurt · Germany

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ

Your hotel contact:
Mr. Roman Iff-Schön
T +49 (0) 6174 909824
roman.iff-schoen@theonepenthouse.com

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ

Your medical contact:
Dr. Wolfgang Ricken
T +49 (0) 6032 996257
dr.ricken@theonepenthouse.com

