شتـــارنبيــرج

ميــــــونخ

بوتيك أفيري الجديد
للعطور :تشكيلة واسعة
من العطور الفاخرة

المكــان األمثـــل
للتســوق
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بولجاري

مجوهرات هيلشــــر

تغلــف الوقــت
فـــي بريــق مشـــرق

عنوانكــم األول للساعـــات
الثمينـــة والحلـــي الفريـــدة

LVCEA

الرفاهية

مقدمة

Gaumenfreuden
/ Your best journey ever
starts at Munich Airport
Welcome to one of the best countries for travelling in Europe.
Living ideas – Connecting lives

With Saudia from Jeddah and Riyadh, with Kuwait Airways from Kuwait, with Germania from Beirut, and now 3 times
a day with Emirates from Dubai. munich-airport.com

Anzeige

2,90 €

Masto-Khiar

Landjoghurt mit feinen Gurkenstückchen
)und persischen Kräutern (mit gehackten Dill

مرحبا بكم يف ميونخ كلمة
مديرية السياحة
2,90 €

جيرالدينه كنودسون
مديرة الدائرة
السياحية في ميونخ

Masto-Musir

Landjoghurt mit wildem Knoblauch aus Persien

21

22

وفي شرفات
المحلية والعالمية فرصة للتزود بالطاقة في ظل أجواء
األعزاء،
وأصدقاء ميونخ
ضيوف
 Khiarschurذواقة23
3,50
€
Delikateذات أربعة أو خمسة
persischeالمدينة فنادق
السماء .كما تحتضن
مفتوحة تحت عنان
يعشق ضيوفنا القادمون من كافة أنحاء العالم الموزاييك الخاصة في
Salzgurken
für Feinschmecker
نجوم لتقدم الضيافة الرفيعة وفق مستويات عالية .وأخيرا وليس آخرا ال
ميونخ المكونة من الحيوية النابضة واإلنفتاح العالمي المتسامح ورباطة
ومستشفيات ذات
بد من ذكر مكانة ميونخ الطبية .فهي تتوافر على
3,50الفاخرة في موقعها الحيوي تجعل من ميونخ
الجأش الواثقة€.فالمتاجر
أطباء 24
Torschi-Liete
Feinطبية شاملة في ظل
 gehackteرعاية
Gemüsemischungللمرضى العرب
in Weinessigكفاءة وخبرات عالية وتضمن
ومراكز التسوق
الجديدة
المحالت
أما
الجميع.
متناول
جنة للتسوق وفي
eingelegt
أجواء مريحة وفارهة .وهناك ميزة إضافية حيث ينعم الزوار في ميونخ
فتقدم التشكيالت العصرية من مصممي األزياء العالميين وكذا المجوهرات
عالمية كبرى.
مدينة
في
المرء
يجدها
قلما
التي
واألمان
األمن
بأجواء
الرغبات الخاصة .ومن يرغب في اإلسترخاء قليال
واإلكسسوارات€لذوي
25 Torschi-Sir
3,50
البافارية معروفة لدى
ميونخ عاصمة الوالية
Knoblauchالمزايا لمدينة
إن كل هذه
فما عليه إال أن يلبي نداء الحدائق الخضراء البديعة والجنائن الفسيحة التي
in Honigessig
eingelegter
تدعو إلى الراحة واإلستجمام والتجوال .أما الغرف البديعة والفسيحة في
ضيوفنا الكرام من دول الخليج العربي .وال غرابة في ذلك ففي عام 2015
ريزيدنس أضخم متحف للقصور في ألمانيا فتسحر
 €وفي
قصر نيمفنبورج
العربي.
قصدها  205.000زائر من العالم
26 Zeytune
Parwarde
3,90
األلماني
المتحف
أمثال
لألطفال
مخصصة
معالم
وهناك
وأناقتها.
بجاذبيتها
eingelegte Oliven in Granatapfelsirup mit Walnüssen - pikant
وعالم بي أم دبليو حيث تستفز الرغبة إلى المشاهدة واإلستمتاع.
إننا سعداء بالترحيب بكم في مدينتنا الرائعة ونتمنى لكم إقامة هنيئة وممتعة.
مع خالص التحيات
27 Noon-o-Panir
2,90 €
وبعد جولة سياحية عبر المدينة توفر مطاعم ميونخ المتنوعة في أطباقها
كنودسون
Fladenbrotجيرالدينه
Schafskäse mit Walnüssen, dazu

ﻣﻄﻌﻢ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ  -ﻟﻠﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ
ﻣﻄﻌﻢ ﺷﺎﻧﺪﻳﺰ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﺃﺷﻬﻰ
ﻭﺃﻁﻴﺐ ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻻﺕ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ

Anzeige
Munich is the perfect place to start your trip through Germany, Bavaria and Austria. Romantic towns, castles and
first class shopping facilities are on your doorstep. And from the moment you arrive at the airport, you experience our
warm Bavarian hospitality.

ﺗﻤﺘﻌﻮﺍ ﺑﻮﺟﺒﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮﺍء ﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻬﻴﺔ ﻭﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻨﺎﺩﻕ
SHANDIZ - Persische Spezialitäten - Dachauer Str. 50, 80335 München - Tel.: +49 (89) 59 94 79 86 - www.shandiz.de
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ﻗﻮﻣـــﻮﺍ ﺑﺘﻘﺪﻳــﻢ ﺑﻄﺎﻗــﺔ ﺍﻟﺘﺴــﻮﻕ ﻓـﻲ ﺁﻱ ﺑـﻲ ﻗﺒــﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺪﻓـــــــﻊ.
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻮﻕ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﺳﺘﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ﺃﻭ ﻫﺪﻳﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ

www.vipshoppingcard.de

ﻟـﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨـــﺎ ﻣﻔﺎﺟـــﺄﺓ ﻣﺪﻫﺸـــﺔ ﻟﻜـــﻢ!

MUNICH BAHNHOFPLATZ
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* ﻫﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺮﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ

۲۰۱٦

ﺗﺒﺪﺃ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﺳﺘﻼﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ .ﻳﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻭﺣﺴﺐ .ﻭﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﺇﻥ ﻗﺪﻣﻮﺍ
ﺧﺼﻮﻣﺎﺕ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﺃﺧﺮﻯ .ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺤﺼﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء .ﺗﻔﻘﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺳﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻭﻳﺤﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺑﻴﺮﻓﻮﺭﻣﺎﻧﺲ -ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ -ﺃﻭ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺗﻼﻓﻬﺎ .ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ  .www.vipshoppingcard.deﻭﻧﺤﻦ
ﻻ ﻧﺘﺤﻤﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻮﻗﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ .ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺩﻭﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ .ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﻤﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ .ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻐﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﺑﺈﺑﻼﻏﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻳﺤﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺑﻴﺮﻓﻮﺭﻣﺎﻧﺲ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﺮﺽ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﺗﺸﺎء .ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﺏ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺍﻟﺘﺴــــﻮﻕ
ﺑﻀﺎﺋــــﻊ ﻓﺨﻤــــﺔ
ﺃﺯﻳــــﺎء ﻋﺼﺮﻳـــــﺔ
ﻓﻨــــﺎﺩﻕ
ﻣﻄﺎﻋــــﻢ
ﺍﻟﻄـــﺐ
ﻧﺸﺎﻁـــــﺎﺕ

ﺇﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻓﻲ ﺁﻱ ﺑﻲ ﺳﻴﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺗﺴﻮﻕ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻌﻤﻮﻥ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰ .ﺃﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺗﻨﻮﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺮﻛﺎﺋﻨﺎ ﻓﻴﻤﻜﻨﻜﻢ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ:
 www.VIPshoppingcard.deﺃﻭ ﻗﻮﻣﻮﺍ ﺑﺈﻣﺮﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻂ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻭﺳﺮﻋﺎﻥ ﻣﺎ ﺗﺠﺪﻭﻥ ﺷﺮﻛﺎء ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻨﻬﻢ ﻭﺃﻣﺎﻛﻨﻬﻢ.
ﻭﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﺟﻼﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ ﺳﺘﻬﺘﺪﻭﻥ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻠﻜﻢ ﺍﻟﻤﻔﻀﻞ .ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻷﻗﺮﺏ؟ ﻭﺃﻳﻦ ﺃﺟﺪ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ؟

الفهرست

الفهرست

مدينة ميونخ البوابة الكبرى للتسوق ص 21-14

مقدمة
مقدمة
في هذا العدد أنبذة مختصرة عن المواضيع

أوروبا بارك  -أكبر أماكن الترفيه في ألمانيا ص 55-50

مديرية السياحة
كلمة عمدة ميونخ ديتر رايتر

خارج مدينة ميونخ
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﺠﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﻛﺎﺑﺮﻭﻥ
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INSIDER

نمط الحياة اليومية في مدينة ميونخ
مدينة ميونخ البوابة الكبرى للتسوق
مجوهرات هيلشر – عنوان السحر واإلبداع
بولغاري تكسو الزمان بالبريق الالمع

OUTSIDE MUNICH

ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺎﺭﻙ

LIFESTYLE MUNICH

14
22
24

صحة ونقاهة

KIDS & FAMILY

50

HEALTH & WELLNESS

ﻧﺴﺨﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻧﻮﻡ ﺳﻠﻴﻢ
ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺇﻟﻔﺎﻧﺠﺮ  -ﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺠﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
ﺇﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﻋﻼﺟﻬﺎ

اﻟﻔﻨدق ﻟﻴوﻨﺎردو روﻴﺎﻝ ﻤﻴوﻨﻴﺦ
ﺒﺄﺒﻌﺎد ﺠدﻴدة

48

56
60
62

بحيرة زل أم سي  Zell am Seeهل ترغب الذهاب
إليها أنت وأفراد عائلتك؟

OUTLETC ITY

METZINGEN
W W W. O U T L E T C I T Y . C O M

ميونخ ميديكير للخدمات يمكنها باسعار منافسة تحقيق
هذه األمنية.

ﻓﻨدق ﻟﻴوﻨﺎردو روﻴﺎﻝ ﻤﻴوﻨﻴﺦ ﻤﺴﺘوى اﻷرﺒﻊ ﻨﺠوم اﻟﻔﺎﺨر

ﻴرﺤب ﺒﻛم وﻴﻘﻊ ﺒﺎﻟﻘرب ﻤن ﻤﻨطﻘﺔ ﻋﺎﻟم ﺒﻲ إم دﺒﻠﻴو وﻤﺠﻤﻊ

ﻤراﻛز ﺘﺴوق أوﻟﻤﺒﻴﺎ ﺒﺄﺠواءﻩ اﻟﻔرﻴدة ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ .ﺘﻌﺎﻝ واﺴﺘﻤﺘﻊ

اﻟﻤﻌﺎﻴﺸﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻊ اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺤدﻴﺜﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت
ﺒﺘﺠرﺒﺔ ُ
اﻟداﺨﻠﻴﺔ اﻟراﺌﻌﺔ وﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻨﺎﻏم اﻟﻠوﻨﻲ.

ﻴﺘﻤﺘﻊ اﻟﻔﻨدق ﻴﻐرف ﻤﻛﻴﻔﺔ اﻟﻬواء وأﺠﻨﺤﺔ ذات ﺘﺼﻤﻴم أﻨﻴق

واﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟﺴﻤﺎت واﻟﻤﻼﻤﺢ ذا اﻟﺠودة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻀﻼ اﻟﺸرﻓﺎت
اﻟﻤﺸﻤﺴﺔ وﻤطﻌم «ﻓﻴﺘروف» وﺒﺎر «ﻟﻴو  »90وﺼﺎﻟﺔ ﺴﻴﺠﺎر

زﻴﻨو ﺒرﻋﺎﻴﺔ ﺴﺠﺎﺌر داﻓﻴدوف وﻤﻨطﻘﺔ ُﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ
اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒدﻨﻴﺔ واﻟﺴﺎوﻨﺎ .ﻴﻤﻛﻨك اﻻﺴﺘﻤﺘﺎع ﺒﺈﻗﺎﻤﺘك ﻟدﻴﻨﺎ ﻗﻲ
ﻤﻴوﻨﻴﺦ ﺒﺎﻟﻌدﻴد ﻤن اﻟطرق .ﺘﻘﻊ ﻤﺤطﺔ

ﻤﺘرو« »Oberwiesenfeldأﻤﺎم اﻟﻔﻨدق ﻤﺒﺎﺸرة ﻤﻤﺎ ﻴﻴﺴر

ﻟوﺼوﻝ ﻏﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟم اﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ اﻟراﺌﻌﺔ ﻟوﻻﻴﺔ ﺒﺎﻓﺎرﻴﺎ.

ﻨﺤن ﻨدرك وﻨﻌﻠم اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت وﺘوﻗﻌﺎت ﻀﻴوﻓﻨﺎ اﻟﻌرب وﻨرﻏب

أن ﻴﺴﺘﻤﺘﻌوا ب «وطﻨﻨﺎ ﺒﻌﻴدا ﻋن أﺠواء وظﻨﻬم» .ﺤﻴث ﻨﻘدم

ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻟﺨدﻤﺎت ﺘﻠﺒﻲ اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻛم

المحل التجاري لميتسينجن
ص 27-26

تيريزا  -التسوق الفاخر في فونف
هوفه ص37-36

محالت ميتسينجن  -شتوتجارت
أفيري  -إنترتراد إفتتاح بوتيد في شتارنبيرج للعطور
أجمل زينة الحياة الدنيا  -برونينجر
تيريزا  -متعة التسوق الفاخر في رفقة الماركات الراقية
Diane von Furstenberg

Prada

ميونخ بافاريا
أوبرا أمريكية
مواعيد ومناسبات موسمية
دليل األكواخ الصغيرة
صخور وقمم  -أربع جوالت حول الجبال
استمتع بالمشاهد وتزود بالطاقة  -معايشة الطبيعة

Escada

الدكتورة ساره تسفايفل ص 59-56

26
28
32
36

الدليل السياحي لمدينة ميونخ

TOURIST GUIDE

قاموس ،هواتف هامة ،الطواريء ،المواصالت العامة :الباص ،القطار،
قطار األنفاق ،قطار الجسور ،التاكسي ،قطار المترو ،حركة مطار
ميونخ ،إجرءات التأشيرة ،مواعيد اإلفتتاح ،القياسات واألوزان واألبعاد،
العمالت ،ماستر كارد ،فيزا كارت ،أميريكان اكسبرس ،الطقس والمناخ،
 www.oanda.comالخرائط والرسوم ،األكل والشرب ،المساجد،
أوقات الصالة ،معلومات سياحية ،السيارات والدراجات النارية،
المتاحف ،التأشيرات ،جواز السفر ،الرسوم ،قيادة السيارات في ألمانيا،
الصيدليات،المتاحف ،بيانات الناشر وغيرها.
Petit Bateau

MUNICH BAVARIA

Escada

صخور وقمم  -جوالت بين الجبال
ص 43-42

Petit Bateau

Jimmy Choo

38
39
40
42
44

Prada

. LORO PIANA . JIMMY CHOO . HACKETT . GUCCI . ERMENEGILDO ZEGNA . ESCADA . BURBERRY . BOSS . BALLY . ARMANI
TOD'S . TORY BURCH . PRADA . PORSCHE DESIGN . PETIT BATEAU . NIKE . MIU MIU . MISSONI . MICHAEL KORS

31.05.16 13:05

Puma

حسين للخدمات السياحية يقدم لكم
 رحالت قصيرة إلى أجمل مدن ألمانيا والنمساوسويسرا وفي كل أنحاء أوروبا،
 رحالت ترويحية قصيرة لألطفال وجميع أفرادالعائلة
 توصيل من وإلى المطار المساعدة في التسوق وشحن البضائع توفير السكن الالزم وحجز الفنادق مرافقة المرضى أثناء العالج وتوفير الترجمة لهم.Arab Traveler Nr 33 02/2016 HiRes.indd 58-59

Lacoste

وﺘﺸﻌرﻛم ﺒﺎﻟراﺤﺔ واﻟﻤﺘﻌﺔ.

Leonardo Royal Hotel Munich
Moosacher Straße 90 I 80809 Munich
T: +49 (0)89 288 538 0 I F: +49 (0)89 288 538 100
E: info.royalmunich@leonardo-hotels.com

www.leonardo-hotels.com

لإلتصال+49 )0( 178 48 34 358 :
6
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البريد

www.munich-medicare.com

اإللكترونيinfo@munich-medicare.com :

مقدمة

ميونخ
بوجن هاوسن  -مسكن

RIHANI APOTHEKE
I N T E R N A T I O N A L

معيشـــة حضاريــــة،
العيـــــش مـــع الطبيعــــة.

ديتر رايتر
رئيس بلدية مدينة
ميونخ

السالم عليكم<
كلمة ري äبلدية ميونخ

شقة مكونة من غرفتين بمساحة حوالي 53م ،2لوجيا
 432٫000٫00يورو
2
شقة مكونة من  3غرف بمساحة حوالي 86م  ،شرفة جذابة.
 969٫000٫00يورو

شقق مشرقة تتكون من  4 - 2غرف ،مساحة  53إلى 109م
مدرجات (شرفات) جذابة  /حدائق شرفات ولوجيا
وسقف المدرجات (السطح) ،تقنية عالية الجودة،
مخطط قابل للتغيير ،وإطاللة واسعة مع الضوء الطبيعي

2

ضيوفنا األعزاء
يسعدني كعمدة لمدينة ميونخ أن أرحب بكم أشد ترحيب في
عاصمة الوالية البافارية ميونخ.

Anzeige

ميونخ – إنه اسم شامخ أصبح يرمز لحسن الضيافة واإلنفتاح
العالمي .بل وأكثر من ذلك :إن ميونخ هي مدينة تمتاز
بمجاالتها المتعددة للتسوق واإلستمتاع واإلسترخاء مع
منظومة رائعة للعالج الطبي ناهيك عن العروض الثقافية
والتراثية الجمة والممتعة .إضافة لفيض هائل من المعالم
السياحية والمناطق الخالبة المحيطة بالمدينة أمثال الريف
الساحر على مشارف جبال األلب.

جديد
جدا
سنبدأ قريبا ببيع مستحïرات التجميل اˆملاني„ ا¢ديث„ مارك„  BELVEGAالطبيعي„
 % 100وˆüتوي أي مشتقات حيواني„ وتعطى نتا rباهر ‰لشد ونïار ‰البشر‰

لصاحبها الدكتور محمد الريحاني إستشاري علم االدوية والخبير باالدوية
واألعشاب الطبيعية األلمانية والعربية ،صيدليتكم العربية في قلب مدينة
ميونخ.

فليس من الغرابة بمكان أن يتقاطر الناس زرافات وأفرادا
لمدينة نهر اإلزار وأن تكون مدينة ميونخ من أكثر المدن
األوروبية استقطابا للسياح .كما تلقى المدينة إعجابا خاصا
لضيوفنا من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي
األخرى.

نقدم لزبائننا الكرام خبرة 23عاما في خدمة الزبائن في مدينة ميونخ من
العالم العربي وخبرة  37عاما في الصيدلة وطب االعشاب من تقديم
النصح واالرشادات الطبية.
«
«
«

«
«

وال توجد مدينة ألمانية أخرى تشهد إقباال شديدا من الزوار
كما هو حال مدينة ميونخ.

توفير االدوية األلمانية األصلية ومستحضرات التجميل وعالجات ناجعة لتخفيف
الوزن ومستحضرات تفتيح البشرة الطبيعية
مستحضرات طبيعية جديدة منشطة للرجال ومستحضرات جديدة لتقوية الشعر
للنساء والرجال وعالج التجاعيد بمواد طبيعية تغني عن الحقن
لقد طورنا مستحضرين جديدين من المكمالت الغذائية:
 مستحضر  Dr.Rihani Arthroويحتوي على مواد طبيعيه تساعد على ترميمالغضاريف وتسهل حركه المفاصل للركب والعمود الفقري وتخفف من االلم
 مستحضر  Dr.Rihani Immunoويحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدهطبيعيه لتقوية المناعة وزيادة النشاط
 كما طورنا مستحضر جيد من نبات السواك لعالج قروحات الفم والتهاباتاللثة وأعطى نتائج أفضل من أي مستحضر في االسواق
نقوم بإجراء العديد من اإلختبارات المخبرية وفحوص الدم الشاملة وقراءة
النتائج والتقارير الطبية وإرشادكم إلى أفضل االختصاصيين
تشمل خدماتنا إيصال المستحضرات الطبية إلى أماكن إقامتكم وبلدانكم وإمكانية
الدفع بالبطاقات واسترداد الضريبة

نعلم زباننا الكرام بان„ لي äلدينا اى فر` ƒخر يف مدينة ميونخ

وبصرف النظر عن مدة زيارتكم لمدينتنا الزاهرة فإنني أود
أن أدعوكم لمعايشة أجواء غير اعتيادية ورعاية فائقة وليس
أخيرا اإلستمتاع بحسن الضيافة البافارية الحميمة وأرحب
بكم مجددا أشد ترحيب بين ربوعنا .تمتعوا باإلقامة في
مدينة حيوية نابضة بالحياة والمتعة.

من وجهة نظر المصور

Anzeige

مع تحيات عمدة ميونخ
ديتر رايتر
هاتف+49 )0( 89 710 409 110 :
WWW.CONCEPTBAU.DE

أحÉروا
التقليد

Dr.Rihani Apotheke • Landwehrstr. 48 • 80336 Munich
Tel. 089-54886770 • Mobile : 0172-6075512
• Lwww.rihani-pharmacy.com
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بدء

البناءEA-B (KfW 70, EnEV 2009): HZG FW 54-58 kWh / (m2a), EEK B,
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المكتب اإلستشاري في المدينة
Reichenbachstraße 43, 80469 Munich

الخميس إلى اإلثنين ،من الساعة 17 - 14
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في هذا العدد

في هذا العدد

21-14

31-28

ميونــخ  -البوابــــة
الكربى للتســـوق

عبري نقي  -تصميم أنيق
عند أفريي للعطورات

اكتشفــــوا أجمــــل وأفضـــل عروض
التســـوق لهـــذا الصيـــف ،إطاللة تفصيلية
على عناوين التسوق المحبوبة في ميونخ
من متاجر وموالت وفروع وبوتيكات

تقدم إنترتريد تشكيلة واسعة من العطور
الفاخرة .ومن بينها عطور فردية مميزة من
شركات عائلية قديمة أو من مبدعي العطور
الشباب والتي تحضر من مواد طبيعية

Re Profumo

Boadicea The Victorious

 34-32حمــــالت الفخــــافة واألناقة يف أملانيا

صحة ونقاهة

في متجر برويننجر في شتوتغارت تجتمع األزياء واإلكسسوارات والمالبس
الداخلية واللوازم الرياضية والمنزلية في مساحة تربو على أكثر من 40000
متر مربع.
بشرة جميلة تعني حياة جميلة

المتحدة

)Ottostr. 11 (5. OG
80333 München

Mailto: info@hautarzt-dr-ellwanger.de
Web: www.hautarzt-dr-ellwanger.de

Allergologie, Medizinisch-Dermatologische Kos)metologie & Medizinische Lasertherapie (DDA

de Europe GmbH
ianstrasse 8
Starnberg

SoOud
الدكتور يورجن إلفانجر
أخصائي أمــراض الجلديــة والتحـسس والطــب
التجميلــي للبشـرة وعــالج الليـزر والضوء الطبـي
والطب المناعي

 61-60الدكتور إلينجر

9. 8151. 97.23.760
9. 8151. 97.23.761
ertradeurope.com

العيادة الخاصة ألمراض الجلدية وطب الليزر
)Ottostr. 11 (5. OG
80333 München

U3 U6 U

Haimhauser-

str.

Münchner Freiheit
str.

str.

Wilhelmstr.

oldLeop

Friedrich-

Isab
ella-

fürsten-

str.

Nordendstr.

ldstr
.

str.

str.

Kur-

str.

Leopo

-

str
.

r.

nds
tr.

isst

Iffla

Sch
raud
olph

Arc

str.

i-

Loth
-

str.
ngen

alie

Bar
er

nstr
.

erei

Lor

str
.

gieß
Erz

tr.

tr.
el-S

str.

ied

str
.

Em

il-R

Lud

König
in-

fe
ld

en-

r.

str.

str.

ng

O.-v.

ngen
-

platz

Oetti

r.

Theat
inerst

Retimor

Seitzstr
.

str.
r.

U

Otto
-

Thierschstr.

FJS-Ri

Meis

enLuis

Bare
r.

erst

he
n

Türk

Aug

str.

-Mill
er-R
ing

uste
n-

wigs

str.

Kaulba

ch-

Oetti

Am

str
.

Marstall

gerstr
.

Isma
nin

Stern
str.
Wi
de
nm
ay
er-

Isar

tr.
Weins

str.

er-R
.

rkas
sen

Th.

er
str
.

Thie
rsch
str.

-Wi
mm

Spa

Damens
tiftstr.

zog-

Kre

in
dorf
Ste

.
str
en
.
str

Nussbaumstr.

um

Bl

rstr
.

Ze

str.

pp

eli
ns
tr.

str.

str.

Ba
ade

.
str
rm

Fraue

Stein

nlobs
tr.

Hans-SachsStr.

.
str

chstr
.

tr.

Südl.

LMU
wu

Lind

Walth
erstr

.
-

ze-

U

U

Theresienwiesse

Klinikum Innenstadt

Sedlinger Tor
str.

e-

str.

Mül
lernz
Kle

Landwehr-

Pattenkofer-

str.

ers
tr.

trd
ha
Er

Her

Synagoge

Deutsche Museum

Sc

era

Ob

str.

U
Theresienwiese

str.
Mathilden

Isator

ger
r
dlin
nge

Sen

Schwantalerstr.

Schiller-

Viktualienmarkt
Westenreiderstr.

Frauenstr.

uzstr.

Tal

-str.
Wilhelm

Marienplatz
.
str

Sonnenstr.

Frauenkirche
r Kau
finge
r

Bayer-

str.

str.

Maxb

Neu
hause

str.

Maxim
Platzl
Hofbräuhaus

U

Hauptbahnhof
str.

Goethe-

Rosenheimer Platz

d-

tr.

tzs
Me

sen
he
im

Arnu
lf-

U

str.

Goetheplatz

Herz.-Heinrich-

02.12.15 16:21

tr.

Milchs

lers
tr.

im

Residenz

Inn

Preysingstr.

str.

Mar
s-

Hackerbrücke

)Karlsplatz (Stachus

U

Muffathalle

Arab Traveler Nr 31 04-2015.indd 46-47

str.

str
.

str
str.
.

Arcostr.
Alter
Botanischer Garten

l-

l-

Hofgarten

U

.
str

Ro

ner-

l-

Brie

urgst
r.

.
str

Gasteig Kel

str.

San

Finanzgarten

U
Königsplatz

Kar

Kar

str.

ne

- W ie

er e

str. Modern

r.
st

Arab Traveler Nr 33 02/2016 HiRes.indd 76-77

U4

U

Max-Weber-Pl.
r- Str.

The
resi

Pinakotheken

ilian-

Praterinsel

Maximilianneum

Alt

Brie

Seid

tr.

U
Lehel

tr.

U

Stiglmaierplatz

Glypkothek

str.

Staatskanzlei

ens

resi

Gab

str.

phen
burg
erstr
.

Nym

pp
en
he

ens
tr.

U

elsb
erge
r-

ner-

Odeonsplatz

R.
aglcharn
K. S

Friedensengel

str.

Liebig-

St.-Anna-S

nstr.

ente

Prin
zreg

str.

g-

str.

str.

str.

tr.
nns

ma
Maß

m-

U

Pa

rc
Le

Haus der Kunst

r.
st

Lin
pru

Maillingerstr.

TU München

Von
-der-T
ann-S

tr.

str.

.
str
tt-

are
Laz

Theresienstr. The

Neu

Res.indd 34-35

r.
st

Denis
str.

ldstr.

heim

str.

Schön
fe

Adelh
eid-

miestr
.

Sch
ellin

Universität

Englischer Garten

Zieb
land

str.

Chinesischer Turm

ARAB TRAVELER 1/2016

Akade

Schac
kstr.

g-

Sch
ellin

thLo
Hochschule
München

-

LMU München
Veteri
närstr
.

r.

st

Görres

Heß

Blüten
str.

U

-

-

Schleiß

Kunstakademie

str.

str.

Ohm

str.

Adalb

Teng-

Mensa

George

str.

U

Josephsplatz

Alter
Nordfriedhof

tr.
rs
fe
ho

ARAB TRAVELER 2/2016

n-

str.

uth
e r-

Neu
re

ert
-

er Str
.

-str.

U

str.

str.

Franz-Joseph
str.

Gieselastraße
Giese
lastr.

str.

Ainmillerstr.
str.

Wern
ecks
tr.

Hohenzollerstr.
str.

Kleinhesseloher
See

Hohenzollernplatz
Nordbad

en
au

Feilitzschstr.

str.

sab
eth-

Eli
ere
hw
Sc

Agnes-

Fr

10

80

Herzogstr.

U U2

Reiter-

George
n-

sliu
rne
Co

إن البشرة الجميلة دليل على الحياة السعيدة
والهنيئة .فالصحة تنعكس مباشرة لتظهر عبر
هذا الجزء األكبر من الجسم وهو البشرة.
يعتبر الدكتور إلفانجر شريككم الخبير في كل
ما يتعلق بالبشرة والليزر والطب التجميلي
برنامـج اللوفتهانــزا للتنقــل
والصحةشريـك فـي
الدكتــور يورجـن إلفانجـر
واإلرتياح العام.
والجمال
والتحسس

tr.

T: +49 89 55 29 36 70
F: +49 89 55 29 36 729

Mailto: info@hautarzt-dr-ellwanger.de
Web: www.hautarzt-dr-ellwanger.de

ph-S
Jose

العالجي عبر
التابع للعيادة
بحيث تمنح المعالجات اإلحترافية
للوجه والجسد إشراقة براقة لكل
البشرة(تنظيف طبي ،العناية باألظافر،
العناية بالقدمين وغيرها) .ويعتبر
المعهد التجميلي واحدا من المعاهد
الرائدة على المستوى األلماني حيث أننا
شركاء متميزون ومركز مرموق يشتهر
بطريقة هيدرا فاسيال تي إم .وتحسن
هذه الطريقة العالجية من مظهر البشرة
كما تساعد عمالئنا في اكتساب إشراقة
طبيعية ووهج محبوب.

الجسم وهو
األكبر من
لتظهر عبر هذا
مباشرة
تنعكس
والهنيئة .فالصحة
الفنية السعيدة
القطعةعلى الحياة
الجميلة دليل
إن
ربطت
الجزءالتي
المصيرية
الحب
قصة
جيرشوينز
لجورج
البشرةهذه
تروي
Privatpraxis
Dermatologie,
Dr. med. Jürgen
Ellwanger
يتعلقT: +49
كل29ما89 55
36 70
التجميلي
بالبشرة والليزر والطب
إلفانجر شريككم الخبير في
 fürالدكتور
يعتبر
 Ästhetikالبشرة.
الواليات
في
األوبرا
مؤلفات
أوائل
من
وتعتبر
الهادئة.
بس
مع
بورجي
المتسول
und
Lasermedizin
F: +49 89 55 29 36 729
العامFacharzt für Dermatologie, Venerologie und .
والتحسس والصحة والجمال واإلرتياح

M.-

التخصصية المحلية والعالمية إضافة لكونه
خبيرا محبوبا (مجلة برنت آند تي في).
وهو محاضر مرغوب لدى العديد من
المؤتمرات الطبية ويتولى منذ سنين اإلدراة
العلمية لدورات تدريبية وتأهيلية عديدة في
Arab Traveler Nr 33 02/2016 HiRes.indd 78-79
مجال طب الجلدية كما أنه محاضر معتمد
إنجازات تقنيات الليزر اإلبتكارية حيث
من الدولة في تدريب القوى الطبية .يمتاز
يقول " .:نمتلك في عيادتنا أحدث األجهزة
الدكتور إلفانجر بشهرة كبيرة في مجاله
بدرجات مختلفة التركيز ما يمكننا من
 Auszugويقصده المرضى من كافة
التخصصي
aus dem Produktsortiment
تقديم العالجات المثالية لمشاكل البشرة
أنحاء المعمورة حيث يستثمرون ثقتهم في
على اختالف أصنافها .ومنها إزالة الوشم
خبراته ومهاراته الطويلة.
(التاتو) غبر المرغوب به والشعر المزعج
وأورام الجلد والعروق العنكبوتية والبهاق
الفعالية والحماس والخدمة الشخصية
والندب أو تخفيف التجاعيد .ونقوم بعالج
لتحقيق رعاية مثالية للمرضى
كل هذه األعراض عبر استخدام مختلف
يقف 31.05.16
في العيادة الحديثة للدكتور إلفانجر12:54
أنواع الليزر بسرعة تامة ونجاح منقطع
النظير".
إلى جانبكم فريق حميم ولطيف يهتم بكافة

Allergologie
Venerologie
Immunologie

r.
st
ng

الثالثاء 17 ،يونيو 2016
يعتبر بروس سبرينجستين من عمالقة
موسيقى الروك حيث يتحف الجماهير منذ
عقود بأغاني الروك الهدارة .ويتوقع أن
يكون العرض فريدا بامتياز حيث سيقدمه"
الزعيم" لجماهيره مع فرقته إي ستريت.

تنتظركمكلالطبيعة الرائعة،
إلى العالج المناعي المحدد حسب
حالة بعينها.
استمتعوا بالوقت في الشرف
78
المريحة واسترخوا في أحضان
تقنيات الليزر الحديثة
جبال
وسلسلة
المشهد
منظومة
المروج الخضراء تكتمل
يعول الدكتور يورغن إلفانجر على
التجميلي
معهد الطب
Lamborghini
الساحرة.
الدولوميت

بشرة أكثر رونقا في معهد التجميل
– كل ما يتعلق بالبشرة لدى الدكتور
إلفانجر

Ambulante Operationen
Hautkrebsvor- und Nachsorge
Kinderdermatologie

si

41-40

إن البشـــرة الجميلــة هـي كنــز ثميــن
أمريكيــــــة
 38أوبـــــــــرا
خدمة صحتكم
كل مهاراتي في

Klassische Dermatologie
Lasermedizin
Ästhetische Medizin

Les

• الوقايــة مـن الســرطان
وعالجـــه
• طـب األمراض الجلديــة
الكـالسيكــي

.
Dachauerstr

• طب جــلدية األطفال
• طـب التحـسس
• الطـب المنـــاعي
• الطـب التجميلــــي

Schöne Haut ist ein Zeichen für ein glückliches und zufriedenes Leben. Gesundheit zeigt sich auch unmittelbar
über unser größtes Organ - die Haut. Dr. Ellwanger ist Ihr kompetenter Partner bei allen Anliegen rund um Haut, Laser,
Ästhetik, Allergien, Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden
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بروس سربينجستني 39

SCHÖNE HAUT IST EIN BESONDERES GUT
ALL MEIN KÖNNEN FÜR IHRE GESUNDHEIT

يف صحتكم حنو اجلبال العالية
ARAB T RAVE L E R 2 / 2 0 1 6

يكمن تخصص الدكتور سارة تسفايفل
النادر في مجال طب النوم المرتبط
بطب األسنان

er-

• عالجات الليزر والضوء
• الطب التجميلــي ومقاومــة
الشيخوخــة
• العمليات النهارية

عيادة األسنان للدكتورة
سارة تسفايفل

au

إن التزام شركة عائلية
بافارية بالتقاليد
يذكر أن الدكتور إلفانجر عضو في العديد
الجمعيات الطبية التخصصية .كما أنه
يعني بالنسبة منللسيد
ألف الكثير من المنشورات في المجالت
مانفرد هيلشر اإللتزام
واإلستقامة وحسن الخلق
إنجازات تحققها الخبرات والمهارات

تمتاز عيادة الجلدية بغرفة عمليات
عصرية يجري عبرها الدكتور إلفانجر
وفريقه العامل مداخالته الجراحية الجلدية
بطريقة رفيقة وتخدير موضعي ودون
آالم تذكر .ويستخدم فيها أحدث وسائل
التشخيص والعالج الجلدية لتشخيص
وعالج أمراض التحسس المختلفة.
وتجري خاللها المعالجات المختلفة من
تحديد الجزيئات المسببة للتحسس وصوال

ch
Da

جموهرات هيلشر

من التحسس وصوال للعمليات :طب وفق
مستويات عالية

59-56

Arab Traveler Nr 32 01/2016 HiRes.indd 22-23

r.
st

23-22

تقع العيادة الخاصة الفاخرة في واحدة من
الضواحي الراقية في قلب مدينة ميونخ.
ومن دخل إليها في الطابق الخامس من
المجمع الطبي سيجد في استقباله غرفا
ذات طراز مميز :فكلها مشرقة وفسيحة
وجذابة" .فالشعور باإلرتياح  -كونه
طريقا ممهدا نحو الصحة -ذو عالقة
قديمة مع األجواء والبيئة المحيطة" كما
يعبر الدكتور إلفانجر وهو واحد من
أطباء ميونخ المميزين عندما يتعلق األمر
بجمال وصحة البشرة.

من بين تخصصات الدكتور إلفانجر تصويب
التجاعيد وعالج اإلضطرابات الصبغية .وإلى
جانب معالجات التقشير بمختلف درجات
حدتها يجري أيضا عمليات الكشط الدقيقة
01.03.16 12:25
وتنتج هذه العمليات بشرة
وعالج الميزو.
مشرقة وواضحة إضافة لبنية جلدية أفضل.
ولعالج التجاعيد يستخدم إلى جانب الطرق
المعتمدة من حمض الهيالورين وتوكسين
البوتولين عالج البالزما أو ما يسمى قلع
الفامبير والمعالجات الكمية بواسطة تقنيات
القلع السائل .ومن بين عمليات التسوية الرفيقة
وغير الجراحية للوجه والذقن والرقبة والجيد
يستخدم الدكتور إلفانجر عالج األشعة الصوتية
الموجهة .ويتم عبر ذلك تحفيز أنسجة الجسم
الضامة بشكل مكثف ما يمكن من تحقيق نتائج
تسوية طبيعية كبرى في المناطق المعالجة.

ßHe

أجواء فاخرة في قلب مدينة ميونخ

المسائل المتعلقة بموضوع البشرة بشكل
تخصصي وعال الحرفية .تشتمل العيادة
على أحدث المعدات والتجهيزات كما تقدم
عبر تخصصها المتجذر وخدمة العمالء
الموجهة رعاية طبية متوافقة مع حاجة
الفرد ووفق أعلى المستويات.

الطرق الموصلة إلى بشرة ناعمة وملساء
ومتماسكة

Shopping- und Ausflugsziel

ieter
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عيـــادة الدكتـــور إلفانجـــر
ألمــراض الجلديـــة والتجميــل وطـب الليــــزر

Mozart-
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في هذا العدد

في هذا العدد

25-24

يحظى المرء بإطاللة رائعة نحو سلسلة
الجبال الخلفية إما من خالل خارطة
الجوالة أو في الطبيعة مباشرة

بولغاري تكسو
الزمان بالربيق الالمع
يمكن اإلستمتاع بملبسها
المريح عبر مجموعة من
الموديالت المختلفة ابتداءا من
الستيل الكالسيكي وصوال إلى
الذهب الوردي الفاخر وألمازة
.بافيه

37-36 التسوق يف ميونخ

43-42  اجلبالƒ جوˆت يف ربو- صخـــور وقمـــم

 لألزياء علىTHERESA. تحتوي تشكيلة
المالبس واألحذية والحقائب واإلكسسوارات

Der Gletscher:
365 Tage im Jahr.
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27-26

لةتعة للعاπ  إجازة- ‘ أوروبا بار55-50

ميتسينجن للتسوق

 هل- المحطة المميزة للماركات الفاخرة والراقية
،ترغبون باإلستقبال والترحيب في صحبة جيورجيو
 ديانه أو رالف؟، جيمي، هوجو،ميوتشيا

 موضع من مواضع التسلية واإلثارة والعروض100 أكثر من
الجذابة في مدينة أوروبا للمالهي تقدم المتعة وحبس األنفاس
 واحتلت مدينة المالهي التي.ولحظات ال تنسى على مدى الحياة
تقع في المثلث الواقع بين ألمانيا وفرنسا وسويسرا المرتبة
،األولى من حيث عدد الزوار

OU T L E

METZ

W W W. O U T L

48

هلÉيوم م
لـــةلكافة أفـــراد العا

cinema 3000
Auf einer 8 Meter breiten Leinwand
begeistert Österreichs höchstgelegenes Kino mit eindrucksvollen Natur06.06.16 08:32
stimmungen und spektakulären Aufnahmen von der Schönheit des Hochgebirges.

63-62

 يخطئ من يظن أن عليه أن يتوجهice arena
إلى أورالندو في الواليات المتحدة
أو ديزني الند في باريس إن كان
.يبحث عن متعة المالهي الحقيقية
األلمانية جديرة دون شك
فالحدائق
Anreise zum Kitzsteinhorn
schneesicher
بالمنافسة العالمية

gipfelwelt 3000

Am Kitzsteinhorn gehen die Uhren
anders. Die Skisaison beginnt früher und endet später. Von Herbst
bis in den Frühsommer hinein
finden Wintersportler hier ideale
Pisten- und Schneebedingungen.

إضطرابات النوم
أسبابها وعالجها

Action, Abenteuer und Abwechslung
für die ganze Familie von Mitte Juni
bis Mitte August mit Schneestrand und
Sonnenliegen, Rutschbahnen im Sommerschnee, Zauberteppich und einem
gesicherten Gletscher-Trail.

Die Gipfelstation auf 3029 Meter ist der höchste allgemein
erreichbare Punkt im SalzburgerLand. Ein ideales Ausflugsziel mit
spektakulären Panorama-Plattformen für erhebende Ausblicke
auf die höchsten Gipfel Österreichs, der Nationalpark Gallery und
vielen weiteren Attraktionen das ganze Jahr über.

النوم حاجه طبيعيه لكل الكائنات
الحيه لكي يستعيد الجسم في اليوم
 فهي فتره راحه لكل،التالى نشاطه
اجهزه الجسم ليتم التخلص من
المواد الضاره وشحن الطاقه ليوم
عمل جديد

❚ Airportshuttles von
Salzburg & München

❚ von Salzburg: 100km

❚ von Innsbruck: 140km
❚ von München: 180km
❚ von Wien: 400km

A1

ne u! gletscherjet 3+4
Neu ab Herbst 2015: Die modernen,
wind- und wettergeschützten Bahnen
Gletscherjet 3 und 4 bringen Sie schnell
und ohne Wartezeit vom Alpincenter
mitten ins Gletscherskigebiet und
zur Gipfelwelt 3000.

A8

Zug/Train

Graz

A12
Mittersill

St. Johann

Villach

A10

GPS Kitzsteinhorn: N47 13.754, E12 43.598

Diane von F
Gletscherbahnen Kaprun AG, Kesselfallstraße 64, 5710 Kaprun, AUSTRIA, T +43 (0)6547 8700, F +43 (0)6547 7614, office@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at
Gletscherbahnen Kaprun AG, Kesselfallstraße 64, 5710 Kaprun, AUSTRIA, T +43 (0)6547 8700, F +43 (0)6547 7614, office@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at
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استمتع باملشاهد وتزود بالطاقة الالزمة

17.09.15 15:55

:تزودوا بالطاقة ثانية واستمتعوا بالطبيعة قبل قدوم الشتاء
أجمل المقاصد السياحية في بافاريا العليا

13
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Petit Bateau
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نمط للحياة

نمط للحياة

اكتشفــــوا أجمــــل وأفضـــل عروض
التســـوق لهـــذا الصيـــف

ميونـــخ.
البوابـــة الكبــرى للتســوق
إطاللة تفصيلية على عناوين التسوق المحبوبة
في ميونخ من متاجر وموالت وفروع وبوتيكات

14
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نمط للحياة

مجمع فينف هوفه في مركز المدينة
CityQuartier Fünf Höfe
Theatinerstr. 15, 80333 München
مواعيد الدوام 10 :صباحا –  7مساءا
هاتف089 2449580 :

إنه واحد من أكثر مراكز التسوق أناقة في ميونخ .إذ يقابل
المرء على مساحة  17500متر مربع تشكيلة واسعة من
األزياء العصرية والاليف ستايل والفن ولذائذ المأكوالت
والمشروبات .وهو صرح معماري يستقطب سنويا ما يزيد
على  7ماليين زائر .يحتضن هذا المجمع التجاري أكثر من
 64متجرا ومطعما وبارا ومأكوالت عالمية إضافة لمخزون
تراثي زاخر في القاعة الفنية لجمعية هيبو الثقافية وفي
معرض فيتن بريك.
ال يتردد مجمع فينف هوفه عن تلبية كل رغبات التسوق.
حيث يتوافر هنا كل ما يزيد الحياة جماال وذوقا وتنوعا .هل
تحتاجون لنظارة شمسية تناسب مظهركم الجديد؟ ال بأس.
أو ربما بحثتم عن لقطة غير مألوفة لعشاق تصميم المنازل؟
ستدهشكم الخيارات المتنوعة .هل تبحثون عن جريدة أو كتاب
تسترخون فيه في ساعة المطالعة؟ هذا من البديهيات المتوفرة
أيضا .فالموضة ومستحضرات التجميل واإلكسسوارات
ومقترحات المسكن والفن والتصميم وفنون الصاغة والكتب
أو المواد الغذائية للحياة اليومية والمحالت الصغيرة
للمأكوالت النادرة والبوتيكات الشخصية ومتاجر الماركات
الشهيرة تدعوكم إلى التسوق الممتع وتكفل لكم إلهامات جديدة
لم تعهدوها .كما يعتبر مجمع فينف هوفه نقطة استقطاب
حيوية ومحبوبة خارج أوقات الدوام .فالبعض يستمتعون
بقهوة الصباح واآلخرون يتواعدون على غداء عمل أو عشاء
رومانسي .أما المقاهي والبارات والمطاعم في مجمع فينف
هوفه فتقدم تشكيلة غنية تتفاوت من الوجبات الخفيفة وصوال
إلى المطابخ الشهيرة ،ومن المأكوالت اإليطالية وصوال إلى
التايالندية كما أن المطاعم المتفوقة حاضرة هنا.
للمزيد من المعلومات ولإلطالع على المحالت والمطاعم المتواجدة يرجى
مراجعة الموقع اإللكترونيwww.fuenfhoefe.de :

جاليري كاوف هوف في مارين بالتس – ميونخ
Galeria Kaufhof am Marienplatz
Kaufingerstr. 5
80331 München
مواعيد الدوام :اإلثنين إلى السبت من  9صباحا –  8مساءا
هاتف089 231851 :

في ميدان مارين بالتس الذي تحيط به عالمة ميونخ البارزة
– مبنى البلدية وألتن بيتر -يدعوكم جاليري كاوف هوف في
مارين بالتس إلى متعة التسوق المميزة حيث تلبى كل أمنية.
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كما يقدم متجر "كاوفنجر شتراسه  "5المميز في ميونخ
بأناقته الساعات الفاخرة .لكن مارين بالتس يحتضن شيئا
مميزا :فعلى ستة طوابق فسيحة تخطف التشكيلة الغنية
والمرتبة لجاليري كاوف هوف الزبائن إلى عالم األحالم
والرغائب والتسوق.
تبدأ المتعة في الطابق السفلي حيث تقدم المنتوجات الغذائية
الشهية ابتداءا من آوستر وصوال إلى جبنة الماعز ،وتشهد
كمالها ورونقها في الطابق العلوي حيث عالم المالبس
الرياضة والعصرية الفاخرة .وقلما يبحث المرء عن شيء
وال يجده سواءا كان المالبس الداخلية الجذابة أو األزياء
العالمية أو الحلويات والفطائر الراقية أو إكسسوارات
المسكن األنيقة.
أما األعمال الحرفية والنادرة والفاخرة والتقاليد واألناقة
فتتوحد جميعها في المتجر الفاخر "كاوفنجر شتراسه ."5
فالساعات المبدعة الثمينة ألناقة البيوت تشمل ماركات
عالمية أمثال فرانك مولر ،موريس الكرو ،بيل آند روس،
جيرارد بيريجو ،كرونو سويس ،يونج هانز ،جينريشارد،
مونت بالنك وشفارتس إتينه .وهكذا يستهوي قطاع مميز
من متعة التسوق في ميونخ عشاق الساعات وخبرائها
وعشاق جمعها إلى استكشافها وسبر أغوارها.
ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا تفتح العروض الشاملة
لجاليري كاوف هوف مارين بالتس أبوابها لمتعة التسوق.
وفي الطابق األول يجد عشاق الموضة جنتهم المحبوبة حيث
يلبي طابق كامل أحالم النساء العصرية :من قمصان وتنانير
وبناطيل وفساتين وكل ما تشتهيه قلوب النساء.
أما المالبس الداخلية المناسبة لذلك من قمصان ليلية ونهارية
ساحرة فتجدها النساء في عالم الديسوز في الطابق الثالث.
وهنا تستطيع األمهات التجول واإلستكشاف في أمان بينما
ينصرف األطفال إلى األلعاب والكتب وأقراص الدي في دي.
بينما يحتوي عالم األطفال في الطابق الثالث على المالبس
الجذابة التي لن يستطيع أحد مقاومة إغرائها .كما لم يهمل
الجاليري أزياء الرجال العصرية حيث ال يجدون في
الطابق الثاني تشكيلة واسعة وحسب ،بل بوتيكات عالمية
راقية أيضا .وهنا يستطيع الرجال أن يعززوا تشكيلة
خزائنهم باإلكسسوارات المناسبة أو المجوهرات أو ساعة
أنيقة.
وتكتمل متعة التسوق الغنية باإلستشارة التخصصية
واللطيفة التي يقدمها طاقم العاملين الخبير .حيث
يسارعون عند الحيرة في اإلختيار إلى تقديم المساعدة
ويتقنون أساليب المالئمة بين األزياء العصرية.
وبديهي أن ينطبق ذلك أيضا على أزياء الشارع الفضفاضة
في متجر الفيشن في الطابق السفلي الثاني.

مركز مدينة ميونخ .إنه قبلة التسوق المحبوبة لدى الشباب والكبار التي
ال تعود متعتها بسبب الكم الهائل من مجاالت التسوق وحسب،
بل تتعداها أيضا لحسن الضيافة البافارية.

سوق هوف شتات
Einkaufspassagen | Altstadt, Zentrum
Sendlinger Str. 10, 80331 München
ساعات الدوام 10 :صباحا –  8مساءا
هاتف089 14333650:

يقع سوق هوف شتات في قلب مدينة ميونخ بين زيندلينجر
شتراسه وهاكن شتراسه وفيربر جارتن .وعلى مساحة
 15500متر مربع تتكاتف األزياء العصرية ومحالت األثاث
والمقاهي والمطاعم .واليوم تصادف الذكرى الثالثة النطالقه!
قبل ثالثة أعوام رحب سوق هوف شتات بالجماهير ألول مرة
ودعاهم للتسوق والتذوق .وسيحتفل السوق بعيد ميالده بتاريخ
 24أبريل .في هذا العام سيفاجئ السوق جماهيره بالمستجدات
ومنها مطعم " أو يوليا" والذي حاز على جائزة المطاعم لعام
 .2016ألف مبروك! كما اكتسب السوق محالت جديدة منها
شوستر للوازم الرياضية ابتداءا من  17مارس حيث سيعرض
للزبائن على طابقين كل ما يتعلق باللياقة البدنية والتدريبات
واليوجا.

مجاالت واسعة للتسوق
بسبب المزج بين البناء القديم الذي يخضع جزء منه لحماية
اآلثار والعناصر الحديثة يعتبر سوق هوف شتات مركز تسوق
ذا معالم معمارية مميزة .وستعرض فيه  21محال تتفاوت
تشكيالتها من األزياء مرورا باألثاث المنزلي وانتهاءا بالمواد
الغذائية واللوازم الصحية إمكانات نادرة ومميزة للتسوق في
مدينة ميونخ .وتجدون ههنا عرضا سريعا للمتاجر المتاحة.
فمتى تركبون القطار متوجهين إلينا؟ كما يستخدم الزوار
اإلنترنت الالسلكي مجانا وفي كافة أرجاء السوق.
تذوق األطايب بشكل أنيق
من كان في حاجة للقمة تقيم أوده فبإمكانه أن يقصد أحد المطاعم
األربعة .فمطعم كول آند بورتر يزهو بشرفة فسيحة في البهو
الداخلي للسوق .أما محل دينيس للمنتوجات الحيوية فيقدم في ركن
البهو البديل النباتي للنباتيين أيضا .بينما يدهشك لي كوبان نمبر
 2بأطباق السلطة والمعجنات والفواكه والصغائر الحلوة وكذا أو
يوليا بمطبخه البحر متوسطي مع تمثيله بحرف طرازي في داخل
قبو هوف شتات .كما تكفل النشاطات الجماهيرية والجوائز في
توفير متعة إضافية أخرى .وفي موقع الفيس بوك يطلع المرء
على المزيد من المعلومات حول المسابقات الحالية والمناسبات.
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هيرمر لألزياء الرجالية

كار شتات بان هوف بالتس

Hirmer Herrenmode

Karstadt - Bahnhofplatz

 Münchenو Kaufingerstr. 2880331

Bahnhofplatz 7, 80335 München

مواعيد الدوام  :التاسعة والنص صباحا – الثامنة مساءا

مواعيد الدوام :التاسعة والنصف صباحا – الثامنة مساءا

هاتف089 236830 :

هاتف 089 55120 :

في ظالل أبراج النساء -عالمة ميونخ البارزة -يقع أضخم
متجر عالمي ألزياء الرجال .ففي ستة طوابق وعلى مساحة
 9000متر مربع يجد المرء أزياء الرجال العصرية التي
تناسب كل ذوق وفي كل مقاس.

في موقع مركزي مباشرة بالقرب من محطة القطارات
الرئيسية في ميونخ يقع متجر كار شتات التقليدي في ميدان
بان هوف بالتس .فعلى مساحة  40000متر مربع يدعوكم
مجمع التسوق إلى التجول والتنقل من مكان آلخر ،وإلى قياس
المالبس المختلفة واقتناء ما تشتهيه أنفسكم منها ،بما في
ذلك األجواء العصرية وأناقة المدينة الكبيرة وخدمات من
الطراز األول .وال يكاد المرء يجد نظيرا لتنوع تشكيلة البضائع
المعروضة .فعشرات البوتيكات التي صممت بشكل مستقل
تضمن أن يجد كل شخص ما يصبو إليه .وتتفاوت التشكيلة من
البدلة الرسمية وصوال إلى فرشاة األسنان.

صرح ألزياء الرجال
إن األزياء العصرية لدى هيرمر ليست مسألة مقاس وحسب.
ففي الطابق الرابع تنتشر على مساحة  1500متر مربع كل
المقاسات الكبيرة ألزياء الرجال العصرية .أما قطب الرحى في
المتجر فهو دون شك قسم رجال األعمال في الطابق الثالث وفيه
تشكيلة دائمة تحتوي  7500بدلة .ويكمل ذلك قسم القمصان
لرجال األعمال والقسم الخاص ألزياء اإلحتفاليات واألعراس.
وإلى جانب هيرمر ديزاين في الطابق ذاته ركن بديع يحتوي
الماركات الفخمة كأرماني كوليزيوني ،بريوني ،بيرباري،
كانالي ،كاروزو ،كورنيلياني ،ماتشلس ،باول سميث ،ستون
آيسالند ،وولريش وإيرمينيجلدو زيجنا.
وإلى جانب ذلك يدعو بار هيرمر إلى "إستراحة مع إطاللة"
حيث يستمتع المرء بإطاللة نادرة على ميدان النساء أثناء تناوله
بعض األطايب الشهيرة واإلسترواح قليال من عناء المدينة
الكبيرة .والجديد في هذا الطابق :قسم هيرمر للمقاسات الكبيرة
تسوق الموظفين حيث رسخ هيرمر معايير جديدة في قاعات
أنيقة وذات تصميم جديد .وهنا نشأ جناح شخصي من الدرجة
الفائقة .ينصح بالحجز المبكر تحت الرقم 08923683179
تنوع الماركات من أرماني إلى زيجنا
من ضمن ما يحتويه الطابق الثاني تشكيلة كبيرة من السترات
والمعاطف والجاكيتس .وإلى جانب ذلك موطن الطراز
المميز وهو قسم هيرمر الند لوست للطراز الفالحي .وال بد
لعشاق األحذية أن يعرجوا على العنوان األول ألحذية العمل
في ميونخ .ويعرض القسم الذي تم تحديثه وتوسعته "تراث
األحذية" بطريقة ملفتة وحيوية.
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أزياء عصرية للنساء والرجال
يجد الرجال في الطابق األول ما يبحثون عنه .حيث ينتظرهم على
مساحة  2600متر مربع أزياء رجال األعمال الراقية إضافة
ألزياء أوقات الفراغ الفضفاضة .وتعرض فيه مختلف الماركات
من زايدن شتيكر ،جي ستار ،إيترنا ،كينزو ،مافي ،كالفين كالين و
بيب جينز .أما قسم مستحضرات التجميل في الطابق األول فيعتبر
واحدا من المحطات األولية التي يقصدها النساء .وإذا عرج المرء
هناك على أجنحة الماركات المنتخبة أحس بوجوده في وكاالت
الجمال الضخمة في باريس ونيويورك .أما المزية التكميلية فتعتبر
قسم لوازم الموضة التي تجاور الكريمات والعطور والمكياج.
وفيها يعرض مشاهير المنتجين إكسسواراتهم الفاخرة كمناديل
الحرير والشاالت والقبعات والقفازات.
لكافة أفراد العائلة
يقدم قسم األطفال في الطابق الرابع تشكيلة واسعة من المالبس
العصرية للفتيان والصبايا .حيث تعرض فيه ماركات شهيرة أمثال
بيلي باتون ،إسبريه ،سانيتا ،ناتورينو وغيرها من أزياء لفلذات
أكبادنا .وتحتوي هذه التشكيلة على ما يناسب كل فئة عمرية وكل
مناسبة .ومن معالم المتجر البارزة األخرى قسم األزياء الداخلية
النسائية في الطابق األول حيث تلبى كافة رغبات النساء .وتحتوي
قطعا نبيلة من ال بيرال وماري جو وزيمون بيري إضافة لقمصان
وبناطيل قصيرة وصدريات لماركات معتبرة من تومي هيلفيجر،
ومالبس داخلية من كالفين كالين أو جوسي كوتور .أما مالبس
الساق المالئمة فيجدها المرء على بعد خطوات في قسم الجوارب.

أناس يمارسون الخدمة بتفاصيلها
في هيرمر  200من مستشاري الموضة رجاال ونساءا
ويمتلكون تدريبا شامال وخبرات تخصصية ممتازة .كما
يهتم خبراء الخياطة في مخيطتنا الخاصة بتعديالت الخياطة
المستعجلة وينجزونها على وجه السرعة ،وهذا ما يريح رجال
األعمال المسافرين ويطمئن بالهم.

وإذا بحث المرء عن األزياء التقليدية أو األدوات المنزلية أو
ألعاب األطفال فسيجدها في كار شتات بانهوف بالتس .وهنا يغدو
التسوق متعة لكافة أفراد العائلة.

للمزيد من المعلومات الموقع اإللكترونيwww.hirmer-muenchen.de :

للمزيد من المعلومات مراجعة الموقع اإللكترونيwww.karstadt.de :
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مجمع ريم أركادن ميونخ

كونن ميونخ

Einkaufszentren | Trudering, Riem

Konen München
Sendlinger Str. 3, 80331 München

Willy-Brandt-Platz 5, 81829 München

مواعيد الدوام  :اإلثنين – األحد 10 :صباحا –  8مساءا

مواعيد الدوام :اإلثنين – السبت  10صباحا –  8مساءا

هاتف089 2444220 :

هاتف089 930060 :

سواءا كان إعجابك بالعصري أم الكالسيكي ،األنيق أم
الفضفاف ،فإن متجر كونن لألزياء العصرية في زندلينجر
شتراسه في ميونخ يعتاش من عشقه للموضه .فوصفتهم
الناجحة هي :اإلستشارة الشخصية المميزة واإلستشعار
المبكر لتوجهات الزبائن والتشكيالت العصرية.

الراحة والتنوع – وفق هذا الشعار يعرض مجمع أركادن
ريم محتوياته في مدينة المعارض .ففي  120متجرا ومطعما
يعتبر مركز التسوق واحدا من مقاصد التسوق المحبوبة في
شرقي ميونخ.

كونن  -اتجاهات الموضه والاليف ستايل تشمل أكثر من 500
ماركة
على مساحة تفوق  12500متر مربع يستعرض متجر كونن
أحدث اتجاهات األزياء من تشكيلة هائلة من الماركات الشهيرة.
فللرجال مثال تقدم بيلستاف ،هوجو بوس ،جوب ،ستريلسون
وتايجر أوف سويدن .أما النساء فيكتشفن من بين التشكيلة
الضحمة الجديد من كامبيو ،درايكورن ،إيزنتيال ،ماكس مارا،
ريبيت وتيد بيكر .ومن الخدمات الهامة لكونن أولئك المدربون
في مجال ستايل حيث يقدمون التوجيهات الشخصية في المتجر
وعلى الموقع اإللكتروني .وال يسعك إال أن تنقر ما يعجبك
وسرعان ما يأتيك إلى البيت .وفي المتجر أيضا مخيطة خاصة
والعديد من المناسبات واألحداث.
استشارة جديدة – مدربك الخاص في شؤوون الستايل
تحت هذا العنوان يقدم كونن منذ خريف  2015استشارة
شخصية مميزة .ويستطيع المهتمون أن يسجلوا أنفسهم عبر
اإلنترنت أو في المتجر ثم يستمتعون بالنصائح الشخصية من
الطاقم المتدرب .ويمكن التواصل مع مستشار الستايل عبر
اإليميل حيث يتواصل مع الزبون مباشرة.

التنوع في ثالثة طوابق
على امتداد ثالثة طوابق تدعوكم المحالت الجذابة من كافة
المجاالت والتخصصات إلى التجول واإلستمتاع .وسواءا
كانت بغيتكم البوتيكات الشهيرة للرجال والنساء أو محالت
األحذية العصرية أو العطور أو المجوهرات أو البصريات فإن
أركادن ريم تقدم لكم خيارات واسعة من المحالت تناسب كل
ذوق وتغطي كافة مجاالت الموضة والاليف ستايل .كما أن
محالت األجهزة الكهربائية والكاميرات والجواالت ومتاجر
الكتب ولوازم القرطاسية تثري عروض التسوق للحياة اليومية
وأوقات الفراغ .وال ننسى محالت الخدمات العامة كالبنوك
والحالقين وتنظيف المالبس ومكاتب السفر إضافة للسوبر
ماركت والعديد من محالت المواد الغذائية التي تجعل التسوق
في متناول الجميع وفي مكان واحد.
وعند الحاجة الستراحة قصيرة من التسوق تقدم سلسلة من
المقاهي ومحالت اآليس كريم والمطاعم مجاالت رائعة
لإلسترخاء .وفي هذا المجال ال تتردد أركادن ريم عن تقديم
التنوع سواءا بحثتم عن مطعم للوجبات السريعة أو بيتزا أو
سوشي أو طبق بافاري أصيل .كما تقدم كثير من البرامج
الثقافية والنشاطات المتنوعة المزيد من المتعة وبرنامجا غنيا
للزوار.

للمزيد من المعلومات حول المتجر اإللكتروني لكونن أو اإلستشارة الشخصية
يرجى مراجعة الموقع اإللكترونيwww.konen.de :

الموقع اإللكتروني www.riemarcaden.de :

بطاقة ترافيلر في آي بي للتسوق
يقــدم شركاؤنــا مفاجــأة رائعــة لكـم
قدموا بطاقتكم للتسوق الممتاز قبل دفع الحساب .في كل جولة تسوق
ستحصلون على تخفيض من شركائنا أو هدية جميلة .تأكدوا من ذلك بأنفسكم!
أفيدوا من المزايا األخرى لبطاقة التسوق الممتازة
يمكنكم كزبون يحمل بطاقة التسوق الممتاز أن تستعملوها عند كل تسوق ،وستدركون مزاياها الكبرى من تخفيضات فورية وهدايا
مجانية ومعاملة مميزة .وإذا أردتم معرفة قطاع الخدمات والمزايا التي يقدمها شركاؤنا فما عليكم إال أن تتصفحوا الموقع اإللكتروني:
 www.VIPshoopingcard.deأو قوموا بتمرير بطاقتكم على جهازكم الذكي برمز االستجابة السريعة وسرعان ما تجدون قائمة بشركاء
بطاقة التسوق الممتاز ومواقعهم .وباإلستعانة بالماجالن ستهتدون بسرعة إلى العنوان المناسب لمحلكم المنشود وأي منهم بالقرب منكم؟
وأين تحصلون على أفضل العروض؟

www.VIPshoopingcard.de
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السيد عبدالكريم كاي بيير مع أحد العمالء في معرض السياحة العربي في دبي

المدير العام السيد عبدالكريم كاي بيير

يعتبر محل المجوهراتي هيلشر في قلب شفابنج موضع ثقة ومصداقية
للكثيرين ناهيك عن العائالت العربية والعائالت الملكية الحاكمة وغيرهم

يدير الجيل الثاني من عائلة هيلشر محل المجوهرات التقليدي في ميونخ

المفاتيح الذهبية" واحدا من أكثر الناس
احترافا في تهيئة أفضل إجازة للعائلة
العربية .أما اآلن فلم يعد بوابا ،بل هو
مدير أقدم فرع لمحالت رولكس في
المدينة.

بعد تأسيسه إثر الحرب العالمية الثانية
في عام  1945تولى اإلبن مانفرد
هيلشر قبل عشرين عاما إدارة محل
والده .ويعتبر السيد عبد الكريم كاي
بيير كمدير لفرعه ضمانة لتحقيق
أفضل خدمة لعمالئه إذ قلما يجدها
المرء في محالت أخرى عبر العالم.
وبالتعاون مع مدير المبيعات العربية
السيد جعفر العنبوسي تتحقق كافة
الرغبات .وعند الطلب يحضرون
إليهم ليال ويقومون بعرض تشكيلة
المجوهرات في الفنادق حيث يقيمون.
بل قاموا أيضا بزيارة العائالت
في مراكز إعادة التأهيل العالجي
والمستشفيات إلضفاء جو جديد عليهم.

يعتبر محل المجوهراتي هيلشر في
قلب شفابنج موضع ثقة ومصداقية
للكثيرين ناهيك عن العائالت العربية
والعائالت الملكية الحاكمة وغيرهم
ممن يثمنون قيما نادرة كالوعي
العائلي والتقاليد والخصوصية.

كما يتولون شؤون إعادة الضريبة المضافة
لعمالء الدرجة الممتازة .ويكافئ أصدقاء
المتجر – كما يسميهم المدير عبدالكريم
كاي بيير  -هذه الخدمة المميزة واألسعار
التفضيلية للشركة بالوالء والتزكية عند
عائالتهم واألصدقاء.

هيلشر للمجوهـــــرات

الغـــرب حيــل ضيفـا علــى الشـــرق
المجوهراتــي التقليــدي من ميونــخ فــي زيـــارة إلى الشـــرق

في نهاية أبريل من كل عام يسافر
العالم إلى دبي ليحظى في معرض
السياحة العربي برضى المسافرين
من شبه جزيرة العرب .ويشاركهم
هيلشر كل عام آمال أن يكتسب
العائالت العربية كعمالء للبريق
المتأللئ لمجوهراته الطبيعية .وفي
وسط المعرض ،وعلى خالف ما
يتوقعه المرء ،وتحديدا في أوروبا ما
بين سويسرا والصرب يعرض هيلشر
تاجر رولكس الشهير من بافاريا
مجوهراته في جناح مدينة ميونخ.
إنها مجوهرات هيلشر!

وطموحاتهم كثيرة وربما عصية على
التحقيق .وليس هناك من شخص
يدرك ذلك بوجه خاص أكثر من بواب
أشهر فندق في المدينة .فهو مسؤول
عن راحة ورضى العائالت العربية
ويعرف رغبات أطفالهم والنساء.
أما ما يهم الرجل فهو رضى عائلته
وأمنهم وراحتهم العامة .ويعتبر عبد
الكريم كاي بيير البواب السابق للفندق
الفاخر تشارلز هوتيل في الحديقة
وعضو"اتحاد
القديمة
اإلنجليزية

وقلما تجد عمالء يلتف حولهم الجميع
لجاذبيتهم وحيويتهم كالمسافرين من
دول الخليج العربي .وعلى الدوام
يبقى النجاح الكبير حليفا حصريا على
المحترفين الخبراء الذين يتمكنون من
اقتناص أصدقاء الشرق كعمالء جدد.
تعتبر
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العرب

 ...مع وفد مدينة ميونخ في السعودية

مدير المبيعات الدولية
السيد جعفر العنبوسي

يعتبر تقديم اليد ومصافحة العمالء
أمرا بديهيا لدى الشركة .ويقوم السيد
جعفر العنبوسي والسيد عبد الكريم
كاي بيير بقضاء أشهر عديدة أثناء
زيارتهم لدول الجزيرة العربية.
وهكذا نجح المدير عبدالكريم كاي
بيير بعد اإلختتام الناجح للمعرض في
دبي في الوصول إلى المملكة العربية
السعودية بينما تنتظر العائالت العربية
السيد جعفر العنبوسي في ميونخ
ليساعدهم في اختيار الساعات المناسبة
لزفاف إبنهم المرتقب.
وليس ذلك مستغربا فالخطوط السعودية
ستهبط ابتداءا من هذا الصيف خمس
مرات في ميونخ العاصمة المحبوبة
لدى كافة بلدان الشرق األوسط.
ويضيف السيد عبد الكريم كاي بيير
ويميل المرء إلى تصديقه قائال:
"نحن نحرص على خدمات صادقة

"نحن نحرص على خدمات صادقة ومستديمة ،فثقة العمالء
بنا هي أغلى ما نملك .وبفضل هذه القيم الثابتة حققنا الشهرة
والنجاح في أيامنا الحالية".
عبد الكريم كاي بيير

ومستديمة ،فثقة العمالء بنا هي أغلى
ما نملك .وبفضل هذه القيم الثابتة حققنا
الشهرة والنجاح في أيامنا الحالية".
وبعد ثالثة أسابيع سيجلس ثانية في
الطائرة ومجددا في رفقة وفد من مدينة
ميونخ .لكن وجهته ستكون بيروت.
فخطوط جيرمانيا تقدم للضيوف
اللبنانيين عدة رحالت في األسبوع.
وعما قريب سيقابلون هنا أناسا كثيرين
لينسجوا عالقات جديدة ويحملوا إلى
بيروت تلك القيم البافارية من األصالة
والتقدير والطيبة.
وعند سؤاله عن مصدر الطاقة الذي
ينهل منه لكل هذه الرحالت وحمالت
الرعاية واحتفاليات العمالء التي
تنظم الكتساب العمالء من خارج
القطر كالمسافرين العرب والصينيين
والروس يجيب مبتسما بأن ذلك
ال يشكل له عمال وحسب .فالسفر
المتواصل بين الشرق األوسط وألمانيا
وغيرها من البلدان  -كما يقول  -يعني
أيضا العمل كوسيط والتقريب بين
الناس ومحاولة هدم الصور النمطية
المسبقة وأخيرا نسج عالقات الصداقة.
"فأنا أعتبر القدرة على الجمع بين
اإلهتمامات الشخصية ومصالح العمل
نعمة كبرى وأنا سعيد بمهمتي هذه".
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بولغــاري تكســو الزمــان بالربيق الالمــع
وتطلــق موديـل لوتشيـــا
يمكن اإلستمتاع بملبسها المريح عبر مجموعة من الموديالت المختلفة ابتداءا من الستيل
الكالسيكي وصوال إلى الذهب الوردي الفاخر وألمازة بافيه.

باندفاع كامل تغمره واألحاسيس يشع التصميم
الحديث لساعة لوتشيا وكأنها ترحب بنفسها في هالة
أنثوية متأللئة.
وفي إشارة إلى التاريخ الرومي تذكر لوحة األرقام
لساعة لوتشيا بساعة شمسية وهي النموذج األصلي
الذي اعتمدته البشرية لقياس الزمن.
تعطيك ساعات لوتشيا بيانات الزمان بأرقام رومية
أو مؤشرات ألمازية بينما يلتف سوارها المعدني
المصقول بإيحاءات شكلية من سيربنتي هندسة
خالبة حول لوحة األرقام المدورة بطريقة مفعمة
باألحاسيس.
وألنها سباقة إلى استخدام األحجار الكريمة الملونة
قامت بولغاري بتزيين تاج ساعات لوتشيا بحجر
كابوشون الوردي النبيل لتتربع عليه ألمازة نقية.

ساعات  BVLGARIالجديدة تجدونها
عند مجموهرات هيلشر

24
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ستكون لوتشي الرفيق المثالي لك منذ شروق
الشمس وحتى غروبها وكذلك لكل مظهر أنيق.
يمكن اإلستمتاع بملبسها المريح عبر مجموعة من
الموديالت المختلفة ابتداءا من الستيل الكالسيكي
وصوال إلى الذهب الوردي الفاخر وألمازة بافيه.
في عام  2016ستقدم بولغاري موديل لوتشيا مع
سوار أرجواني من جلد التمساح وقفل إبزيم من
الذهب الوردي عيار .18
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المحطــــة المميـــزة للماركـــات الفاخــــرة والراقيـــة

هـــل ترغـبـــون باإلستقبــال والتـرحيـــب فــي صحبــــــة  Giorgioو  Miucciaو  Hugoو Jimmy
و  Dianeو  Ralph؟
تقدم لكم مدينة العروض في ميتسينجن في ظل أجواء من الدرجة األولى تشكيلة واسعة تشمل  70ماركة
عالمية وفاخرة لنجوم األزياء ابتداءا من الحرف األبجدي ألف كـ  Armaniوباء مثل  ،PradaأوPorsche
 Designوحرف الزاي كـ  Zegnaوالنجم الساطع كماركة  Gucciو .Tory Burchتعرض الماركات
العالمية على مساحة هندسية فاخرة من الدرجة األولى .وتعرض التنزيالت على مدار العام وتصل
إلى ( *%70مقارنة مع األسعار األساسية) لتضيف على التسوق مزيدا من المتعة.

تجربة مميزة للتسوق من نوع خاص
تقدم مدينة العروض ميتسينجن  -والتي تبعد  30دقيقة فقط من شتوتغارت وحوالي  2ساعة
بالسيارة من ميونيخ وفرانكفورت ومطار زيورخ  -تجربة تسوق استثنائية في مسقط رأس
 .Hugo Bossواألجمل من ذلك إن كنت زائرا وافدا من بلد خارج المجموعة األوروبية فيمكنك
اإلفادة من التسوق المعفى من الضريبة اإلضافية عبر استرجاع  %14,5من السعر.
Diane von Furstenberg

لل
نجو
م ال

ص

غ

يرة

Prada

موضة جميلة

Escada

٪10
عرض خاص
للتســـــــــوق
أذكر أمام شباك اإلستعالمات
السياحية للمدينة كلمة السر
"أراب ترافلر" وستحصل على
بطاقة الدرجة الممتازة للتسوق
وما فيها من امتيازات إضافية.
يسري هذا العرض لغاية
2016/12/31

Escada

Jimmy Choo

Petit Bateau
Petit Bateau

Prada
Puma

. LORO PIANA . JIMMY CHOO . HACKETT . GUCCI . ERMENEGILDO ZEGNA . ESCADA . BURBERRY . BOSS . BALLY . ARMANI
TOD'S . TORY BURCH . PRADA . PORSCHE DESIGN . PETIT BATEAU . NIKE . MIU MIU . MISSONI . MICHAEL KORS
* مقارنة مع سعر التجزئة الموصى به سابقا من الشركة المصنعة ،في حالة وجو ذلك

Lacoste
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عبري نقـــي – تصميــم أنيـــق

A Lab On Fire

Preparation Perfume Andrée Putman

تقدم إنترتريد تشكيلة واسعة من العطور الفاخرة .ومن بينها عطور فردية مميزة من
شركات عائلية قديمة أو من مبدعي العطور الشباب والتي تحضر من مواد طبيعية حسب
الفنون الحرفية التقليدية لتنتج بكمية محدودة ،وكل ذلك بعيدا عن السوق العمومي.
Agonist

مخبر على النار – الب أون فاير

بريباريشن بارفيم أندريه بوتمان

إنها ماركة ذات إصدار محدود يكتنفها الغموض ومتألقة
في الوقت ذاته بفضل التنسيق الرائع مع فطاحل صناعة
العطور الموهوبين .فكل عطر أبدعه أنف مشهور بمواد
عالية الجودة كتعبير عن التألق والصفاء والرقة.

تقدم بريباريشن بارفيم أندريه بوتمان ستة موديالت فواحة
ضمن طراز أندريه بوتمان رمز التصميم.

بلود كونسبت
إنها ماركة فتية وإبداعية من العطور المتخصصة،
تطورت ونمت في شكل وتصميم جديد وفي عشرة
عطور جديدة تستحق من يكتشفها .أما أسماء العطور
التي رتبت حسب فئات الدم فلها اسماء فرعية تتالئم
مع المزاج ودرجة الرائحة والمنشأ لتطلق كما من
األحاسيس اإلستشعارية التي يتم تحفيزها عبر فروق
ملهمة ودقيقة.

مختارات من تشكيلة منتوجاتنا

مطبخ العبير الفواح
إن الشيخ ماجد الصباح هو أحد أفراد العائلة
الحاكمة في الكويت ومؤسس مشروع فيال
مودا المرموق لتجارة التجزئة  -فهو ليس
غريبا عن عالم األزياء والجمال.

وبعد أن حقق هذا العطر نجاحا عالميا قرر
ماجد الصباح أن يخطو الخطوة الثانية حيث
أطلق العنان لولعه بالعطور النفيسة .وهكذا
ظهرت عام  2012ماركة "ذا فراجرانس

ومنذ ذلك الحين بدأت تجاربي الخاصة
مع العطور وخلطها وأصبحت شغوفا بها.
ومن المتوقع أن تعرض مجموعته الراقية
التي تحتوي عطور Exklusive, Tribute,
My, Modern Heritage, Self Portrait,

 Sigantureفي السوق األلماني في خريف
.2015

© Picture Copyright Intertrade except Starnberg Pictures Copyright Fotolia

فقد أدخل ماركات شهيرة مثل جوتشي إلى
الشرق األوسط وعمل مع توم فورد في
تسويق عطر "أرابين وود" ،وهو عطر تم
إبداعه خصيصا الفتتاح بوتيك توم فود في
الكويت.

كيتشن" .ويعلق الشيخ الصباح قائال :إن
هذه العطور "مسألة خاصة بالعائلة" .فمنذ
نعومة أظفاري عشقت مراقبة جدتي أثناء
اشتغالها بالزيوت الطيارة والخالصات
والعطور.

أجونيست
هي شركة عطور سويدية أسست عام  .2008وقد انطلق مشوارها
بصنف واحد لتغطي تشكيلتها الحالية ستة عطور للرجال والنساء.

أزاجوري
بالتعاون مع مدموعة إنترجريد جروب أطلق جاك
أزاجوري تشكيلة عطوره عام  2013وكانت انطالقة
إبداعية باستحقاق .تم تعبئة العطور في ستة قوارير
زجاجية شفافة واكتسى غطاء كل منها بخاتم ملون تم
اختياره من المصمم ليالئم اسم كل عطر منهم :وهي
األسود واألخضر واألصفر والوردي والينجي واألبيض.

Blood Concept

Azagury
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Re Profumo

Boadicea The Victorious

بوديسيا ذا فيكتورياس

ري بروفومو

تعتبر إلهامات العطور للجنسين قنص فاتن
للموضة في كافة أرجاء العالم .كما هو الحال في
ذكريات عبير وردة األجراس من الغابات القريبة
في كات موس الند هاوس(بعد إحالتها إلى الرقة
الناعمة) أو ذكريات لحديقة عائلة مسيوني(تنشيط
الحيوية).

إنها تاريخ عريق سخر نفسه للعطور ،سطره
محترف له ولع خاص بهذا العالم .ولم يكن
ليكتمل دون امتدادات صفحات كتابه الفواحة....
هلموا إلى عالمنا الخاص بالبشرة.

المبورجيني
يعرف كل عطر بناءا على لون عبوته المختلف.
فعطر  L1يرتبط باألسود لون التصريح المستتر.
بينما يرتبط  L2باألصفر وهو اللون الرمزي
لماركة المبورجيني والمرادف للطليعة .يرتبط
 L3باألحمر وهو لون القوة بينما يرتبط L4
باألخضر وهو لون الطاقة.
ال مبو ر جيني

رودز
رود فراغرانس يطلق في السوق العالمي
مجموعة من عشرة عطور من البارفيم ،حيث
استوحت إلهامات الجيل الجديد وأهديت له.

ShoppingAusflugsziel
undلشد الرحال
ومقاصد
تسوق

زوروا بوتيـك أفيري الجـديـد فـي شتــارن بيــرج
منذ مطلع العام افتتح أفضل مقصد للتسوق والرحالت لكافة أفراد العائلة .ويقع في أجمل منطقة في ألمانيا
وتحديدا على مشارف جبال األلب التابعة لميونخ وفيه بحيرة شتارن بيرج الخالبة.
وذلك ما يجعل الوصول إليه سهال بالسيارة .ازدانت شتارن بيرج بأفيري شوب .رافقوا المتعة عندما تعرض
عليكم العطور النبيلة في حجرات البيع بطريقة مثالية.
إنها رحلة مثالية إلى الماء والخضراء ممزوجة بمياه شتارن بيرج حيث تتسوقون وتغمر عائلتكم البسمات.

سوعود
تعرف سو عود بنفسها عبر نداء إلى طبيعة
اإلنسان وإلى اكتشاف الجمال الداخلي بعيدا عن
اإليديولوجيا.

SoOud

صور من مدينة شتارنبيرج

Intertrade Europe GmbH
Maximilianstrasse 8
82319 Starnberg

Lamborghini

Tel. +49. 8151. 97.23.760
Fax. +49. 8151. 97.23.761
www.intertradeurope.com
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برويننجــــــر

حمـــالت الفخـــامــة واألناقـــــة
فـي أملـــانيـــا
أسس إدوارد برويننجر شركة برويننجر لألزياء العصرية واليومية في عام  1881في شتوتغارت وتعتبر في عصرنا
الحاضر من عناوين األلبسة الرائدة في أوروبا .وقد دأب برويننجر منذ  130عام على تسطير معايير
عالية في عالم األزياء والجمال واأللبسة العصرية عبر منظومة شاسعة وفاخرة من الماركات العالمية
ونخبة مختارة من العالمات التجارية الجديدة.
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وإلى جانب الحس المرهف للتصميم
واستشعار الحداثة يعول برويننجر أيضا على
رعاية مميزة للزبائن :فمنظومة الخدمات
المتنوعة كالخدمة الخاصة وخياط المتجر
الخاص وخدمة التسوق بال ضريبة وخدمات
التنقل كفيلة بتحقيق متعة تسوق ال مثيل لها.
في متجر برويننجر في شتوتغارت تجتمع
األزياء واإلكسسوارات والمالبس الداخلية
واللوازم الرياضية والمنزلية في مساحة
تربو على أكثر من  40000متر مربع.
أما في الجناح اإلستثنائي لإلكسسوارات

الفاخرة فتعرض الماركات العالمية الفاخرة
مثل شيلين ،برادا ،ديور ،بوتيجا فينيتا أو
ميو ميو مجموعات إكسسواراتها المحبوبة.
بينما يشتمل الجناح اإلستثنائي الفاخر للنساء
والرجال على مجموعة مختارة من ماركات
المصممين العالميين أمثال جيورجيو أرماني؛
بيرباري؛ دولتشه آند جباني؛ جوتشي؛
إرمينيجلدو زيجنا؛ وإيف سانت لورا وغيرها
الكثير.
وإلى جانب الماركات الثمينة أمثال شوماخر
وبوس بالك أو أكريس يقدم بروننجر لزبائنه
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اﻟﻜﺒﻴﺮ
اﻟﻤﺘﺠﺮ

خططوا زيارتكم!

ماركات أزياء عصرية من كافة أنحاء العالم
أمثال ساندرو؛ ذا كوبلز؛ مايه أو زادج آند
فولتير.

على  190ماركة إضافة لتشكيلة من عناوين
فاخرة أمثال شانيل ولورا ميرسير وجيرال
وال بيرير أو ال مير.

على امتداد القطر األلماني
حصد مجمع شانيل المتنوع
عدة جوائز .ويتكون
من متجر في شتوتغارت
وأحــد عشـر فــرع من
محالت برويننجر يقع أشهرها
في ديسلدورف وفرايبـورج
وكارلز روهه ونورنبيرج
واليبسج.

أما جناح األحذية النسائية الفاخرة فتقدم
على مساحة  2000متر مربع أضخم
تشكيلة لألحذية في ألمانيا في صنفيها الراقي
والعصري .ويزيد متجر شتوتغارت كماال
ورونقا تلك التصميمات الفاخرة لمحالت
المجوهرات التقليدية من تيفاني وشركاه
وكريست في جناحهما الفسيح للمجموهرات
والساعات.

الخدمة الخاصة
يكمل تشكيلة المنتوجات الشاملة عرض
للتسوق الشخصي يمتاز بفرادته في ألمانيا،
حيث يقوم الخبراء اإلستشاريون بعرض
مجموعة من الماركات واألشكال بشكل
فردي ووفق رغباتكم الخاصة بينما تقومون
بقياسها في أجواء خاصة ومميزة.

Breuninger Stuttgart
Marktstr. 1-3
70173 Stuttgart

وعلى مساحة  10000متر مربع أنشئ
واحد من أضخم األقسام الرجالية في أوروبا
حيث يغري الناظرين بأجواء حديثة وأجنحة
ذات تصاميم متنوعة إلى جانب تشكيلة من
الماركات الفاخرة .أما خدمة برويننجر
الخاصة فتوفر تقديم استشارة شاملة تغطي
كافة أقسام المتجر.

مواعيد الدوام:
اإلثنين – الجمعة
من  10صباحا حتى  8مساءا
السبت من  9صباحا حتى  8مساءا

بينما يقوم أخصائيو األزياء المحترفون في
ظل أجواء خاصة وفاخرة باقتراح التشكيلة
الشخصية وفق أسس المقاسات والطراز
المفضل واأللوان المرغوبة.

www.e-breuninger.de/ae

أما عالم برويننجر للجمال فيقدم على
مساحة  1500متر مربع أضخم تشكيلة من
الماركات على مستوى جنوب ألمانيا تشتمل

رﻗﻢ واﺣﺪ
ﻟﻸزﻳﺎء
واﻟﻼﻳﻒ ﺳﺘﺎﻳﻞ

وخالل ذلك يقدم المستشار نصائحه المناسبة
لكل شخص مجانا وبطريقة تستوعب كافة
الماركات .لترتيب المواعيد يرجى اإلتصال
بالهاتف التالي0049 711 211 1890 :
خدمة التنقل
بالتعاون مع شركة مرسيدس يقوم طاقم
النقليات باستقبالكم شخصيا ومرافقتكم في
جولة التسوق المفضلة ثم إيصالكم وبضائعكم
ثانية إلى مكان إقامتكم .وتكفي مكالمة واحدة
لتنفيذ هذه المهمة00491727027036 :

وﺳﺘﺠﺪون أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ

أﻫﻼﹰ وﺳﻬﻼﹰ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ ﻣﺎرﻛﺎت اﻷزﻳﺎء واﻟﻼﻳﻒ ﺳﺘﺎﻳﻞ اﳌﻤﻴﺰة .ﻗﻢ
ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ :اﻟﺘﺴﻮق اﳌﻌﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،اﻟﺘﺴﻮق اﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ
اﳌﻜﻮﻛﻴﺔ ،ﺧﻴﺎط ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎس و ﻏﺮف اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﻈﻬﺮ اﳉﻤﺎﻟﻲ .ﳝﻜﻨﻚ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ E-BREUNINGER.DE/AE

التسوق المعفي من ضريبة القيمة المضافة
في قسم خدمة الزبائن في الطابق الرابع
ستجدون العاملين متأهبين لخدمتكم حيث
تحصلون على استمارة استرجاع ضريبة
القيمة المضافة

© Copyright Breuninger
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تحتوي تشكيلة  THERESA.لألزياء على المالبس واألحذية والحقائب واإلكسسوارات
ألكثر من  170مصمم مميز أمثال Balenciaga, Céline, Marc Jacobs, Prada
Saint Laurent, Stella McCartney, Gucci and Valentino

خدمة  24ساعة عبر موقعنا اإللكتروني
www.mytheresa.com

متجــــر  THERESA.في مافاي شتراسه

 THERESA.متعة التسوق الفاخر يف
رفقة املاركات الراقية ملشاهري املصممني
يتزايد عدد السائحون في ألمانيا القادمة
من الدول العربية والذين يعرفون أين
يمكن الحصول على أفضل النصائح
للتسوق في الحصول على أفخم الماركات
العالمية العصرية.
في عام  1987تأسس متجر
المرموق وهو أشهر عنوان فاخر ألزياء
النساء العصرية في ميونخ .متربعا في

THERESA.

موقع مركزي في ميونخ وفي شارع مافاي
شتراسه تحديدا يقدم متجر
شكيلة مدهشة من ماركات المصممين
العالميين على مساحة  1300متر مربع.
THERESA.

ومع تركيزه الواضح على
الرئيسية الفاخرة تحتوي
المعروضة على المالبس
والحقائب واإلكسسوارات ألكثر

الماركات
تشكيلته
واألحذية
من 170

مصمم مميز أمثال

Balenciaga, Céline

Marc Jacobs, Prada, Saint Laurent,
Stella McCartney, Gucci and Valentino

وعلى امتداد ثالثة طوابق سيجد زبائننا
الكرام األزيــاء العصريـــة الحديثة
ذات اإلتجاهــات المختلفــة وقماش
الجينـــز األصلي والحقـائب واألحذية
الجلدية واإلكسســوارات وغيرها من
إبداعات الماركات العالمية العصرية.

يقع في صلب اهتمامات  THERESA.تحقيق
متعة التسوق اإلستثنائية المعتمدة على
األزياء الفخمة والخدمة المتميزة.وقد
استطاع المتجر اإلفادة من التشكيلة
الفائقة للمنتوجات والعالقات الوثيقة
مع ماركات المصممين العالميين
لترسيخ أسس النجاح لبيع التجزئة
الفاخر في السوق اإللكتروني عام
 .2006واليوم يعتبر موقعنا اإللكتروني
 mytheresa.comعنوانا بارزا ألكثر
من  180تشكيلة لماركات المصممين العالميين

أمثال

Laurent,

Saint

Balenciaga,

 Valentino, Gucciوتغطي خدمة
التوصيل أكثر من  120بلدا عبر العالم.
وتشتمل البضائع المختارة على المالبس
واألحذية والحقائب واإلكسسوارات .كما
يقدم "ماي تيريزا كوم" نصائح وإرشادات
تتعلق بالموضة وخدمات التسوق الشخصي
والتغليف الفاخر والشحن السريع عبر
العالم لتضمن شحنا سريعا ومضمونا إلى
كافة المحطات مع حق اإلرجاع المجاني
أو التبديل.وبفضل موقع إلكتروني يمتاز
بالتعاون الكامل وتطبيقات الجوال يقدم "ماي
تيريزا كوم" متعة التسوق الفريدة والسهلة
عبر كافة الجواالت التي يستخدمها العمالء.

Address:
THERESA.
Maffeistr. 3
80333 Munich
www.mytheresa.com
Opening hours:
Monday – Friday 10am – 7pm
Saturday 10am – 6pm
Sunday closed

follow mytheresa.com on:
| Facebook | Twitter | Pinterest
Instagram | YouTube
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ميونخ  -بافاريا
بروس سبرينجستين  -الجمعة  17يونيو ،الثامنة مساءا ،الملعب األولمبي
-

بروس سبرينجستين
الجمعة  17يونيو ،الثامنة مساءا ،الملعب األولمبي
معرض الطاقة الشمسية إنتر زوالر
األربعاء  22يونيو ،ابتداءا من التاسعة صباحا ،مدينة المعارض
سباق الجري للشركات  B2RUNفي ميونخ
الخميس  14يوليو ،السادسة مساءا ،الملعب األولمبي
باد ريليجن
الثالثاء 31 ،مايو ،الثامنة مساءا ،فيلهارموني
زد زد توب
األحد  17يوليو ،الثامنة مساءا ،القاعة الموسيقية في جرافينجر
فاندا
الخميس  21يوليو ،السابعة مساءا ،تولوود
سيمبلي رد
األحد  24يوليو  ،2016الثامنة مساءا ،شلوص بارك تيسيل
نابوكو
األحد  31يوليو  ،2016الثامنة مساءا ،ريزيدنس

من  15يونيو ولغاية  15أغسطس 2016

فاندا

احتفاليات مومسية بارزة
بورجي وبس هما قصة شعب تحكي عشقه واضطهاده وشقاءه

بورجي وبس من  7 – 2أغسطس في المسرح األلماني

أوبــــــرا أمريكيــــة
تروي هذه القطعة الفنية لجورج جيرشوينز
قصة الحب المصيرية التي ربطت المتسول
بورجي مع بس الهادئة .وتعتبر من أوائل
مؤلفات األوبرا في الواليات المتحدة وكانت

عام  1930على مرمى حجر لتصبح
مسرحا موسيقيا أمريكيا مستقال .فيما بين
 7-2من أغسطس ستحل األوبرا ضيفا
على المسرح األلماني في إطار الفعاليات
الصيفية.
تاريخ أمريكي
بورجي وبس هما قصة شعب يحكي عشقه
واضطهاده وشقاءه .تدور أحداث القصة في
مدينة الجنوب شارلستون والعالم الصغير
األفروأمريكي لسمك السلور .وهنا يلتقي
عمال الميناء مع العالم الغامض لتجار
المخدرات .وفي هذه األجواء يعيش المتسول
بورجي .وفي تنقل بين البساطة والدراما
تحكي األوبرا قصة هذه الجماعة المتماسكة
التي يسود فيها اإلضطهاد والخرافة
والتدين حيث تواجه تحديات الحياة بمزيج
من اإلنسانية وحب الحياة والفخر والثقة
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الالمتناهية بالنفس .وفي مركز األحداث
تبرز قصة الحب المستحيلة بين بورجي
وبس .ويصبح العاشقون زوجا لكن سعادتهم
سرعان ما تتعرض للمخاطر.
أغنية تلو األخرى
وبطريقة لم يسبقه إليها أحد يخلط جيرشفين
في أوبرا بورجي وبس بين ألحان استعراضية
من العصر الرومانسي المتأخر والموسيقى
األمريكية لينتج عنها موسيقى نيويورك
المذهلة للبلوز والسوينج في ثالثينات القرن
المنصرم .أما أعماله الموسيقية أمثال "سامر
تايم" و " هو ليس كذلك بالضرورة" أو "
نوتين أنا حصلت على الكثير" فقد سطرت
معايير قياسية لموسيقى الجاز .كما ساهمت
أصوات شهيرة أمثال إال فيتس جيرالد أو
بيلي هوليدى في إنتاج ألحان خالدة للجماهير
من خارج مسرح األوبرا.

بروس سبرينجستين
يعتبر بروس سبرينجستين من عمالقة
موسيقى الروك حيث يتحف الجماهير منذ
عقود بأغاني الروك الهدارة .ويتوقع أن
يكون العرض فريدا بامتياز حيث سيقدمه
" الزعيم" لجماهيره مع فرقته إي ستريت.
الجمعة  17يونيو  ، 2016الثامنة مساءا،
الملعب األولمبي

باد ريليجن
احتفلت العام الماضي بيوبيلها ال  35وستقدم
عام  2017ألبومها الجديد وال زال هناك
متسع من الوقت لجولة فنية .وما على المرء
إال أن يشاهد إبداع هذه األسطورة الفاسقة من
كاليفورنيا على الهواء مباشرة.
األحد  17يوليو  ، 2016الثامنة مساءا،
القاعة الموسيقية في جرافينجر شتراسه 6

معرض الطاقة الشمسية إنتر زوالر
سيتناول هذا المعرض الخاليا الكهروضوئية
مرورا بتقنيات إنتاج الخاليا الكهروضوئية
والحرارة المتجددة .ويهدف معرض
اقتصاديات الطاقة الشمسية في المستقبل
القريب إلى رفع مستويات استخدام الطاقة
الشمسية في مجاالت مختلفة .
األربعاء  22يونيو  ، 2016ابتداءا من
التاسعة صباحا ،مدينة المعارض في ميونخ

فاندا
تطلق فاندا على نفسها لقب "موسيقى البوب
مع الحب" وتعني بذلك البوب الهندي حيث
يالحظ المرء أصولها القادمة من فيينا .وبشكل
متواصل توحي خلفيات الموسيقى بنفحات من
الفالكو .وبديهي أن يصدر األلبوم الجديد تحت
اسم "بوسي" .هلموا إلى المهرجان الضخم للقبل
المباشرة!
الخميس  21يوليو  ،2016السابعة مساءا،
تولوود (الصيف)

سباق الجري للشركات  B2RUNفي
ميونخ
اتركوا مكتب العمل وارتدوا األحذية
الرياضية .تحت هذا الشعار تلقتي هذا العام
الشركات والعاملين فيها لتختبر قدراتها في
أضخم ميادين الجري األلمانية .فمن هي
الشركة التي ستحقق السبق الحيوي في هذا
الموسم ومن سيكون أسرع مدير؟
الخميس  14يوليو  ، 2016السادسة
مساءا ،الملعب األولمبي

سيمبلي رد
لماذا ال يشكل ذلك في الوقت الراهن مفاجئة لنا؟
في الواقع ألن ميك هاكنال وزمالؤه قد نفخوا
في المزامير في جولتهم األخيرة عام .2000
واليوم يعودون في الوقت المناسب حسب
تصريحات هاكنال .وفي كل األحوال ال مجال
للتشكيك في روعة األغاني القديمة.
األحد  24يوليو  ،2016الثامنة مساءا،
شلوص بارك تيسلينجن – ألت توتنج

باد ريليجن

نابوكو
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كوخ كـــارلز بــادر

KARLSBADER HÜTTE

يقع كوخ كارلز بادر مباشرة على بحيرة التسارز زي
حيث تحيط بها جبال الدولوميت المهيبة في لينسر .أما قمم
جبال الدولوميت في لينسر فهي حكر على المتسلقين وتقدم
الكثير من مقاصد الرياضة الجبلية .ويعتبر التجوال حول
البحيرة الخيالية المجاورة الزارتس زي أمر ال بد منه.
وخالل إقامتكم في الكوخ يمكنكم التقاط مشاهد جميلة من
على الشرفة الفسيحة والمشمسة لتستمتعوا في الوقت ذاته
بالمأكوالت الشهية من مطبخ الكوخ
Großdorf 61, A-9981 Kals
Tel.: +43 664 975 999 8
karlsbaderhuette@aon.at - www.karlsbaderhuette.at

منزل فاتس مان

أكثر من  600أكواخ جبلية ونصائح سياحية على اإلنترنت www.bergwelten.com

في الجهة الشمالية من جبل فاتس مان وتحديدا على فالتس
كوبفيل أسس أول كوخ مسور عام  .88/1887يقع منزل
فاتس مان في ربوع حديقة بيرشتس جادن القومية ويعتبر
قاعدة فاتس مان سواءا كان المقصد زيارة بسيطة للكوخ أو
تسلق الزاوية العليا والقمة الوسطى أو اجتياز فاتس مان.
تتم إدارة منزل فاتس مان بشكل يناسب األطفال كما أن
الجهة الغربية المحيطة ملعب رائع لألطفال

دليل األكواخ الصغير

فـي صحتكم حنـــو اجلبال العاليـــة
أكــواخ جبلية فــي النمسا وبافـــاريا وتيـــرول الجنوبيـــة

كوخ سكوتوني
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SCOTONIHÜTTE

83486 Ramsau , Deutschland
Tel.: +49 8652 964222
www.watzmannhaus.de

كوخ هاينرش هيتر

HEINRICH-HUETER-HÜTTE

مرحبا بكم! نحن ننتظركم في طبيعتنا الرائعة حيث سنهتم
بكم بكل سرور .استمتعوا بالوقت في شرفتنا المريحة
واسترخوا في أحضان المروج الخضراء وسلسلة جبال
الدولوميت الساحرة .واآلن اتركوا ألنفسكم العنان لتأسركم
هذه المشاهد الخالبة وتزودوا بالطاقة الجديدة لقضاء إجازة
ال تنسى.

يناسب كوخ هاينرش هيتر لكل من يهوى الوجود في الجبال
ويحب اإلستمتاع بالطبيعة ويرغب في شراب أو طعام
مميز ،أو من يريد التجول أو التسلق أو من يرغب في
المشاركة بدورة أو تنظيم محاضرة أو حضورها أو مجرد
قضاء بضعة أيام جميلة في الجبال .ونرحب بالعائالت
مع أطفالهم بشكل خاص ،كما يزورنا الجوالة منفردين أو
جماعات وكذلك األندية.

;Alpe Lagazuoi, 2 - 39030 St. Kassian
Tel. +39 0471 847330
info@scotoni.it

Mahren 660, 6555 Kappl
Tel.: +43 (0) 555676570
E-Mail: info@hueterhuette.at
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أربع جوالت عبر ألته شتايجه وظهر الجبل الناعم

صحيح أن أعلى قمة في السلسلة الخلفية لجبال رايش رامنجر هو "جروسر جروستن بيرج"

صخـــــــــــور وقمـــــــــــم

إال أن اإلهتمام ههنا ينصب على التفاصيل الصغيرة كالفراشات الملونة والصراصير

في خطى السكك الحديدية القديمة
بالدراجة الهوائية عبر سلسلة الجبال الخلفية

في قلب األدغال
عبر المرتفعات القديمة إلى مروج إيبن فورست

في غابر الزمان استخدم هذا الطريق لنقل الخشب من الغابات
عبر سكة حديد ضيقة .أما في أيامنا هذه فتسلك الدراجات الهوائية
الطريق الحجري خالل سلسلة الجبال الخلفية .أما األنفاق المحفورة
في الصخور والصومعات المهجورة فتذكر بالزمن الغابر .ويضيف
مرشد الدراجات الهوائية بيرنهارد هوبر قائال" :إنه طريق مثالي
للراغبين في تجربة هذه الرياضة الشاقة .وال يشترط أن يتمتع المرء
بتدريب عال حتى يحظى بهذه المتعة" .كما أن طريق الدراجات
مناسب للعائالت وأطفالهم نظرا الرتفاعه البسيط .وفي الطريق إلى
سلسلة الجبال الخلفية قلما يشعر المرء بحدة المرتفعات .أما نزوال
فيتدحرج المرء لوحده .وبالقرب من كوخ كالوس يستحق األمر
أن يقوم المرء بالتفافة نحو مرتفع تريفت شتايج  2ب والذي يؤدي
إلى سيخ(ممر ضيق) رائع .أما األطفال الصغار وغير المتدربين
فينصح بأن يأخذوا بأسباب السالمة العامة.

من أحب أن يستمتع بالجمال الكامل للسلسلة الخلفية لجبال رايش
رامنجر فعليه أن يصعد الطرق القديمة لشالالت هولتس فيلر وصوال
إلى مروج إيبن فورست ألم .وتبدأ المرحلة األولى من الطريق
صعودا وهبوطا قليال نحو بوخن شتايج مصحوبا بخرير جدول
رايش رامنج باخ .ويضيف إيرش مايهوفر مدير حديقة كالك ألبن
الوطنية قائال " :حتى في األيام الحارة يكون الجو هنا باردا ولطيفا".
أما أصعب وأجمل جزء من رحلة التجول فيمر عبر مرتفع بيرج
شتايجر شتايج حيث يتسلق المرء جذوع األشجار المكتسية بالطين
ويتعجب من السرخس الهائل وكذلك من قلة الجوالة الذين يختارون
سلوك هذا الطريق الساحر .يمر الجزء األخير من الطريق إلى
المروج عبر معبر ناتور لير بفاد .ومن هنا يستطيع المرء أن يتسلق
الجبل ويبلغ قمة ألب شتاين خالل ساعة .وبعد ذلك يفضل أن يقضي
المرء ليلته في مرج إيبن فورست الساحر.

نقطة اإلنطالق :رايش رامنج
الطول 45،5 :كم
الزمن الالزم 3،5 :ساعة
اإلرتفاع :قرابة  500متر صعودا وهبوطا

نقطة البداية :رايش رامنج
الطول 11،1 :كم
الزمن الالزم 5 :ساعات
اإلرتفاع 903 :م صعودا 215 ،م هبوطا

رحلة جوالة مع مشاهد بعيدة
على تريمبل وألب شتاين

عبر المروج الرطبة
انطالقا من جدول برون باخ باتجاه مرج أنالوف ألم

يحظى المرء بإطاللة رائعة نحو سلسلة الجبال الخلفية إما من خالل
خارطة الجوالة أو في الطبيعة مباشرة انطالقا من بيت الصيد ياجا
هويزل .وإذا تجول المرء بسرعة نازال من الجبل باتجاه مرج شاوم
بيرج ألم فسيشاهد في طريقه بعيدا عن ناظريه بودن جرابن ومرج
تساجل باور ألم .وعبر مروج رطبة يبلغ المرء مروج شاوم بيرج
ألم التي تسرح فيها البقر في موسم الصيف.

من مصف السيارات في برون شتات تبدأ نقطة اإلنطالق
في هذا الرحلة الراجلة الغنية بالمناظر الرائعة .يبدأ الطريق
مستويا على شارع الغابة ثم يبدأ صعودا حادا نسبيا في
الغابة .ومن حالفه الحظ سيلمح عظية خرافية صفراء أثناء
تجوله عبر الغابة المليئة باألوراق وسيرافقه طول الطريق
كم هائل من الفراشات الملونة .ثم يتابع المرء سيره عبر
الغابات الظليلة مرورا ببيت الصيد ووصوال إلى"الصور
الثالث" ومن هناك يتابع السير عبر طريق مسطح .تمر
المرحلة األخيرة من الطريق عبر مروج ألم بودن حيث
تسرح في الصيف أكثر من  100بقرة وعجل .بعد ذلك
يشاهد المرء وسط المروج مرج أنالوف ألم المنعش(982
متر) والذي يزرع من مايو وحتى أكتوبر .وهنا يتقوى
المرء للنزول بأطباق شهية من المطعم وهي كرات البطاطا
في أشكالها المتنوعة.
نقطة اإلنطالق :برون باخ
الطول 14،6 :كم
الزمن الالزم 5 :ساعات
اإلرتفاع 626 :صعودا و 626هبوطا

ومن هنا يبدأ الصعود إلى القمة األولى من الجولة وهي
تريمبل(1424م) .ويفصل بين القمتين ما يسمى ببودن لوكس
وهو مرج ساحر مع إطاللة رائعة .ومن أحس بالتعب بإمكانه أن
يهبط إلى مرج إيبن فورست ألم .أما المحطة األخيرة في ألب
شتاين(1443م) فهي منفصلة نوعا ما وال بد لها من األخذ بشروط
السالمة العامة .لكن المرء سيكافؤ في األعالي بإطالالت رائعة
سيوفرها رايش رامنجر في سلسلة الجبال الخلفية.
نقطة اإلنطالق :بودنج جرابن
الطول 11،5 :كم
الزمن الالزم 6 :ساعات
اإلرتفاع 1148 :صعودا و  1158هبوطا
42

النادرة وشعور البرية في آخر أدغال بافاريا.

ARAB TRAVELER 2/2016

ARAB TRAVELER 2/2016

43

رحالت سياحية

رحالت سياحية

إطالالت ومشاهد وعرض سريع:
غيروا من المشاهد المألوفة
بحيرة كيرش زي

KIRCHSEE

جبل هوهر بايزن بيرج

تجولوا باسترخاء وتمعنوا
في المياه الصافية واستمتعوا
بالطبيعة .تتبع بحيرة كيرش
زي والمستنقع المحيط بها
للمحميات الطبيعية ويشكلوا
بذلك مكانا مثاليا لسياحة
األرواح .أما دير روتبيرج
الذي يمكن مشاهدته من
بعيد فيمكن الوصول إليه
من الضفة الجنوبية على
األقدام .وهو أيضا مقصد
سياحي خالب ذو مناظر
رائعة .كما توفر زيارة
لكنيسة الدير فرصا للتأمل
الداخلي.

HOHER PEISSENBERG

يمكن الوصول إلى أجمل إطاللة دائرية لبافاريا بواسطة
السيارة أو الدراجة الهوائية .ومن هنا يشاهد المرء في أيام
الخريف الصافية الغابات الملونة وجبال األلب في الجنوب.
وفي الشمال تقع بحيرة أمار زي وبحيرة شتارن بيرجر زي
وميونخ عاصمة الوالية في متناول الناظرين .كما أن أقدم
محطة لألرصاد الجوية في العالم ومرصد النجوم جديرة بشد
الرحال إليها .وكذلك الحال في الشرفة الشمسية لمطعم الجبل.

برج بفايف تورم في
إنجول شتات

PFEIFTURM
INGOLSTADT

معايشة الطبيعة بكل تفاصيلها

استمتــع باملشاهــد وتـزود بالطاقــة الالزمــة
تزودوا بالطاقة ثانية واستمتعوا بالطبيعة قبل قدوم الشتاء:
أجمل المقاصد السياحية في بافاريا العليا

إذا لم تعد حرارة الجو مناسبة لحمام
شمسي طويل فذلك يعني تالشي الحر
وأن الجو غدا مالئما للتجوال في
الغابات.
يعتبر فصل الخريف أفضل موسم
للرحالت الطويلة.
فالهواء يغدو نقيا ومدى الرؤية
سيطال مسافات بعيدة وتبدو الطبيعة
44
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قد استعدت لعرض مخزونها الغني من
األلوان.
وال يقتصر ذلك على الغابات الملونة.
فالخريف يمنح المروج والبحيرات
والجبال بريقا مميزا.
يقدم الخريف في بافاريا العليا مشاهد
جميلة وإطالالت ممتعة ومجاالت
عديدة للخلود إلى الراحة والسكينة.

من أعالي السطوح الحمراء
للمدينة القديمة يكتسب المرء
إطاللة دائرية رائعة نحو
إنجول شتات ومحيطها -هذا
إن تمكن المرء من اجتياز
 201درجة .صحيح أن برج
مراقبة المدينة السابق ليس
مفتوحا للجمهور ،لكن زيارته
ممكنة في صحبة المرشد
السياحي في إطار جولة برج
بفايف تورم .ويشترط إلنجاز
ذلك التزود بأحذية صلبة
وسالمة المشي والخلو من
الدوخة.

العــــودة إلــى الـــذات:
تنقية الذهن عند المياه الصافية

مرتفعات إلكا هوهه

ILKAHÖHE

تمتلك طبيعة شتارن بيرج ببحيراتها الخمس سحرا خاصا بها
وخاصة إذا راقبها المرء من األعالي .وتعتبر مرتفعات إلكا
هوهه جنوب توتسينج نقطة اإلنطالق المثالية .فارتفاعها بمقدار
 726مترا يجعلها أعلى نقطة في ريف البحيرات الخمس .وبعد
جولة راجلة عبر قطاعات الغابة الملونة بفصل الخريف يجد
المتنزهون في مطعم فورست هاوس فرصة للتزود بشيء من
الطعام والشراب وإطاللة بانورامية نادرة نحو جبال األلب
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خيالـــــي أو تأملـــــي:

خريف روحــي :سحب ضبابية

العبــــــرة بعمـــــــق التاثيـــــــر

فوق البحيرات والمستنقعـــــات
متحف فراي ليشت
جلينت اليتن

البرج األولمبي في ميونخ

OLYMPIATURM
MÜNCHEN

إن البرج األولمبي في ميونخ
يحبس األنفاس في ارتفاعه.
وكذلك الحال مع المشهد
من أعاليه نحو المدينة.
ومن لم يجرؤعلى صعود
 1230درجة يمكنه ركوب
المصعد .ومن كان يرغب
بالمزيد من اإلثارة فبوسعه
أن يقوم بجولة تسلق من
على سطح الملعب األولمبي.
وفي الختام رحلة طائرة عبر
فالينج فوكس على ارتفاع
 35مترا مخترقا الملعب
األولمبي الشهير مع إطاللة
على سطوح ميونخ.

كرامر بالتي فيج

KRAMERPLATEAUWEG

اكتشاف الطبيعة بكافة األحاسيس .هذا ما يستطيع الجوالة
القيام به في كرامر بالتي فيج بالقرب من جارمش بارتن
كيرشن .يمتد الطريق مستويا وهذا ما يمنح نفسا كافيا لتقوم
الطبيعة بترك آثارها على النفس حيث الرائحة الفواحة للغابة
الصنوبرية واألعشاب والورود على جوانب الطريق والمشهد
البانورامي في معبد الذكريات.
وفي الختام :تبريد القدمين في بحيرة فليجر زي

كنيسة شنابن كيرشه

سحب ضبابية ملهمة فوق نهر الدانوب .هذا ما يقدمه الخريف
في فينكن شتاين .تقع نقطة اإلنطالق في المحمية الطبيعية
فينكن شتاين على الضفة الشرقية للدانوب بين رينرتس هوفن
ونوي بورج .وفي فصل الخريف تحديدا يقدم طريق الجوالة
عبر الغابة الورقية مسرحا ملونا من الطراز األول .أما
صخور فينكن شتاين فتوفر إطاللة رائعة بعيدة نحو وادي
الدانوب.

© Bezirk Oberbayern, Archiv FLM Glentleiten

ال يشترط توفر جبل عال حتى
يحصل المرء على إطالالت
رائعة .وهذا ما يؤكده متحف
فراي ليشت جلينت اليتن في
سفوح روتل شتاين .ففي فصل
الخريف خاصة يحصل المرء هنا
على مشاهد بديعة على مستنقع
كوخ آير المكتسي بالضباب في
كثير من األحيان .أما متحف
فراي ليشت فيمنح إطالالت
مثيرة على يوميات اإلنسان في
العصور الغابرة ليكتسب الزوار
نموذجا عن األدوات الحرفية
القديمة والعادات البالية.

صخرة فيندل شتاين

© Cafezinho

SCHNAPPENKIRCHE

بعد صعود يستغرق ساعتين
سيجد المرء ما يكافئه .فطريق
الغابة إلى كنيسة الذكريات
مليء بالشواخص وهو جزء
من طرق التجوال المميزة في
زالتس ألبن شتايج .وهو يقودك
من ماركفار شتاين صعودا إلى
الكنيسة الصغيرة حيث يدعوك
طبق من معكرونة األصابع إلى
اإلستراحة قليال .ويستمتع المرء
أثناء تناوله قطعة من الخبز
بمشاهد تجاه محور تيرول
وبحيرة شيم زي .ومن أحب
العودة فإن مرج شتاو داخر ألم
ستقدم له دعما خفيفا بل كذلك
ألحانا رائعة من المروج.

جبال األلب  -هل كانت
يوما ما شعبا مرجانية؟ فما
يصعب تخيله اليوم توضحه
الحديقة الجيولوجية فيندل
شتاين بشكل تفصيلي.

المشاهدة والشم واإلحساس
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فينكن شتاين نوي بورج -شروبن هاوزن

FINKENSTEIN NEUBURG-SCHROBENHAUSEN

WENDELSTEIN

معايشة الطبيعة بكل تفاصيلها تعني
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FREILICHTMUSEUM
GLENTLEITEN

حديقة بيرشتيس جادن القومية

NATIONALPARK BERCHTESGADEN

تتحول الغابة الجبلية في الخريف إلى متعة طبيعية ملونة .وأجمل ما
يجدر مشاهدته هو وادي كالوس باخ تال المحيط بالجسر الخيالي
المعلق .ما الذي ينبغي مشاهدته أيضا في حديقة بيرشتيس جادن؟ إنها
بحيرة كونيج زي بصفائها البلوري مع جدارالصوت الشهير ،والطرق
الهادئة عبر الطبيعة النقية وال ننسى قمة فاتس مان الساحرة .ويعتبر
بيت الجبال " هاوس دير بيرجه" جديرا بالمشاهدة وغنيا بالمعلومات.

وهنا يستطيع الجوالة متابعة
نشوء األلب من خالل 35
لوح توضيحي .وبعد جولة
راجلة تستغرق ساعتين
يستطيع المرء أن يستمتع
بالمشاهد البانورامية التي
تغطي  360درجة .ومن
أحس بمشقة التجوال الراجل
فيمكنه ركوب العربات
ا لمعلقة .

الغــوص فـــي أعمـــاق الطبيعـــة
والعـادات القديمــة وفي التاريــــخ

بورج هاوزن

BURGHAUSEN

تبلغ أطول قلعة في العالم  1051مترا وتقع في بورج هاوزن.
ويبدو وكأن األسوار والشرف المفتوحة واألبراج والمعابد
الصغيرة تمتد دونما نهاية عبر لسان الجبل بين بحيرة فور
زي ونهر زالتزاخ المجاور .وتوفر إطالالت القلعة مشاهد
محيطة رائعة .توصية للرحالت :رحلة عبر نهر زالتزاخ .في
تمام الثانية بعد الظهر من كل أحد تنظم رحالت صنادل الملح
التي تعود للقرون الوسطى حتى أواسط أكتوبر.
ARAB TRAVELER 2/2016
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K
K II TT ZZ SS TT EE II N
NH
HO
O RN.
RN. AT
AT

Der Gletscher:
365 Tage im Jahr.
Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens, Austria
www.swarovski.com/kristallwelten

في أعالي قرية تسيل على بحيرة كابرون تقدم بانوراما " توب
أف زالتسبورج" إطالالت نادرة على الحديقة القومية هوهه
تاورن وعلى قمم الجبال النمساوية

cinema 3000

كتس شتاين هورن – عالم القمم  3000والثلج في الصيف أيضا

القمة اجلليدية يف تسيل على حبرية كابرون
ثلوج القمم وجليد دائم يتوهجان تحت
شمس الصيف
ترتفع المحطة الجليدية لقمة كتس
شتاين هورن  3029مترا ما يجعلها
أعلى نقطة في أراضي زالتسبورج
حيث يمكن الوصول إليها عبر
العربات المعلقة دون حاجة لمواهب
التزلج األلبية .في أعالي قرية تسيل
على بحيرة كابرون يقدم عالم القمم

للمعلومات

www.kitzsteinhorn.at
offi ce@kitzsteinhorn.at
www.zellamsee-kaprun.com
welcome@zellamsee-kaprun.com
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 3000عبر سينما  – 3000وهي أعلى
سينما في النمسا -بانوراما " توب اف
زالتسبورج" التي توفر إطالالت نادرة
على الحديقة القومية هوهه تاورن وعلى
قمم الجبال النمساوية.
كما تفاجئ قاعة آيس أرينا الزائرين
بمتعة مميزة :فمسارب التزحلق الثلجية
والشاطئ الثلجي وآيس بار يقدمان لكافة
أفراد العائلة متعة عبر ثلج الصيف فريدة
ومثيرة بل وتدغدغ المشاعر أيضا.
أما مطعم جبفل كتس شتاين هورن
فهو أعلى مطعم في زالتسبورج وينعم
زواره باألطباق المحلية والعالمية – بما
فيها بانوراما  5نجوم .تظل العربات
المعلقة في كتس شتاين هورن عاملة
على مدار العام (آيس أرينا من يوليو
إلى أغسطس) .فمنذ أكتوبر وحتى يونيو
يجد عشاق الرياضة الشتوية ههنا أفضل
الشروط المناسبة لممارسة هواياتهم

المتنوعة حيث القمم والمسالك الجليدية
الحرة والحدائق الثلجية والمخيم الثلجي.
ويظل عالم القمم  3000مفتوحا على
مدار العام.
تقع قمة كتس شتاين هورن في قرية
تسيل على بحيرة كابرون وهي واحدة
من أكثر المحطات السياحية المتنوعة
التي يقصدها الزوار في لقب النمسا
على مدار العام.
وقلما يجد المرء في مكان آخر من مناطق
األلب هذا الكم الهائل من أماكن الرحالت
والمعالم السياحية مجتمعة في مكان واحد.

Auf einer 8 Meter breiten Leinwand
begeistert Österreichs höchstgelegenes Kino mit eindrucksvollen Naturstimmungen und spektakulären Aufnahmen von der Schönheit des Hochgebirges.

ice arena
gipfelwelt 3000

Action, Abenteuer und Abwechslung
für die ganze Familie von Mitte Juni
bis Mitte August mit Schneestrand und
Sonnenliegen, Rutschbahnen im Sommerschnee, Zauberteppich und einem
gesicherten Gletscher-Trail.

Die Gipfelstation auf 3029 Meter ist der höchste allgemein
erreichbare Punkt im SalzburgerLand. Ein ideales Ausflugsziel mit
spektakulären Panorama-Plattformen für erhebende Ausblicke
auf die höchsten Gipfel Österreichs, der Nationalpark Gallery und
vielen weiteren Attraktionen das ganze Jahr über.

zum Kitzsteinhorn
schneesicher
تذكرة بسعر تفضيلي يبلغ  17يورو
 Anreiseالمداخل  5و 6ستحصلون على
المحاسبة في
عندما تقدمون هذا اإلعالن لدى صندوق
Am
Kitzsteinhorn
gehen
die
Uhren
يورو) ،منذ
الكريستال❚من سواروفسكي في مدينة فاتنس في استهواء الماليين لكونه واحدا
Airportshuttles
(بدال من von 19
عالمvon Salzburg:
عام ❚ 1995بدأ100km
anders. Die Skisaison beginnt früSalzburg
&
München
للزوار❚ von.
استقطاباInnsbruck:
من أكثر المعالم السياحية النمساوية 140km
her und endet später. Von Herbst
❚ von München: 180km
❚ von Wien: 400km
المدهش:

bis in den Frühsommer hinein
finden Wintersportler hier ideale
Pisten- und Schneebedingungen.

ما الذي ينتظركم في هذا المعرض
اكتشفوا كريستال سواروفسكي في كافة أشكالها الممكنة
زوروا أضخم مستودع من سواروفسكي عبر العالم n e u ! gletscherjet 3+4
دعوا األطفال يمرحون ويلعبون في برج األلعاب والملعب
Neu ab Herbst 2015: Die modernen,
يدويا
رصعت
كريستالية
قطعة
استمتعوا بسحابة الكريستال وما تحويه من wind- und wettergeschützten Bahnen 800000
Gletscherjet 3 und 4 bringen Sie schnell
قوموا بزيارة الحديقة الرائعة
A1

A8

Zug/Train

Graz

فالجليد األزلي لقمة كتس شتاين هورن
والروائع الجامحة لحديقة هوهه تاورن
القومية والمروج الخضراء الناعمة
وبحيرة تسيلر زي بمياهها البلورية يبثون
سحرهم المميز عبر كل مواسم السنة.

A12

St. Johann

Villach

Mittersill

und ohne Wartezeit vom Alpincenter
mitten ins Gletscherskigebiet und
zur Gipfelwelt 3000.

مواعيد الدوام الجديدة
GPS Kitzsteinhorn: N47 13.754, E12 43.598
يوميا من الساعة  8.30صباحا وحتى  7.30مساءا ،ساعة الدخول األخيرة  6.30مساءا
في تموز وآب يوميا من  8.30صباحا وحتى  10مساءا ،ساعة الدخول األخيرة  9مساءا
A10

Gletscherbahnen Kaprun AG, Kesselfallstraße 64, 5710 Kaprun, AUSTRIA, T +43 (0)6547 8700, F +43 (0)6547 7614, office@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at
Gletscherbahnen Kaprun AG, Kesselfallstraße 64, 5710 Kaprun, AUSTRIA, T +43 (0)6547 8700, F +43 (0)6547 7614, office@kitzsteinhorn.at, www.kitzsteinhorn.at
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عرض العام لكأس أوروبا EM
2016/07/10 – 2016/06/10
حفلة عشاق كرة القدم خالل البطولة األوروبية في أوروبا بارك .على الشاشة العمالقة ،يمكن
للزوار متابعة مباريات بطولة االمم االوروبية واالحتفال معا

مهرجان لوكسمبورغ
2016/06/12 – 2016/06/11
مهرجان اليورو-ميوزيك
21/06/2016
يزور يوروبا بارك -مهرجان يورو ميوزيك أكثر من  2500طالب وطالبة من ألمانيا وفرنسا
وسويسرا للتبادل الثقافي والموسيقي في المثلث الحدودي
مغامرة الغابة السوداء
26/06/2016
يقدم المهرجان مختلف العروض الموسيقية ومثيرة األنشطة العملية
العيد الوطني الفرنسي
2016/07/16 - 2016/07/14

مدينة أوروبا للمالهي

أكثـــر مـدن املـالهــي األملانيــة
إثــــــــارة وإمـــتاعــــــًا
موسم 2016
 10أفعوانيات وعروض مغامرات ال تنتهي
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أكبر مدينة مالهي في ألمانيا
اليورو الماوس -أوروبا بارك
خالل افتتاح صيف عام  1975وقد قام بزيارته أكثر من 250.000
زائر ،يعتبر هو اآلن الوجهة السياحية األكثر زيارة في ألمانيا بعد
كاتدرائية كولونيا .مع أكثر من خمسة ماليين زائر العام الماضي
فإن أوروبا بارك هو إلى حد بعيد أكبر مدينة مالهي في ألمانيا
والحديقة الموسمية األكثر زيارة في العالم.
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اكتشف أوروبا بأسرها
يتجول الضيوف في مدينة أوروبا للمالهي على مساحة تبلغ  85هكتاراً
في أكثر من  13قسماً موزعة تبعًا للتمايز في األسلوب

بدءاً من العام  2016ستكون مفاجأة الموسم الجديد تحت تصرفكم مزيد من المتعة واإلثارة

أكثر من  100موضع من مواضع
التسلية واإلثارة والعروض الجذابة
في مدينة أوروبا للمالهي تقدم المتعة
وحبس األنفاس ولحظات ال تنسى على
مدى الحياة .واحتلت مدينة المالهي
التي تقع في المثلث الواقع بين ألمانيا
وفرنسا وسويسرا المرتبة األولى من
حيث عدد الزوار ،إذ فاق عدد الزوار
العام الماضي األربعة مليون زائر .ومن
جديد المدينة أنها ستتيح لزبائنها الكرام
فرصة االستمتاع بالماء والتبريد عند
حــر الصيــف من خـــالل لعبــة Whale
.Adventures Splash Tours

اكتشف أوروبا بأسرها:
يتجول الضيوف في مدينة أوروبا للمالهي
على مساحة تبلغ  85هكتاراً في أكثر من
 13قسماً موزعة تبعًا للتمايز في األسلوب
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المعماري والنباتات والوجبات.
أنتم على موعد من البهجة والسرور
فسواء من خالل
وحبس األنفاس،
«السفر» إلى اليونان القديمة على
متن األفعوانية أو اللهو بلعبة متعرجة
في سويسرا أو االنتقال إلى الغابات
الدانمركية تتيح لكم مدينة أوروبا للمالهي
ما يسعدكم ويمتكم من التسلية واإلثارة
والبهجة ولكافة المراحل العمرية .أما من
يعشقون أجوا ًء أكثر هدوءاً ،فقد تم تجهيز
برامج منوعة تشتمل على عرض جليدي
وعروض مسرحية وألعاب فرسان وكثير
من اللحظات الخالدة.
جديد في العام  2016مرح لألسرة
بأكملها ما بعده مرح
مزيد من المتعة واإلثارة الخالصة

المعماري والنباتات والوجبات

تقدمها المدينة من خالل برنامجها
الجديد في عام  :2016مغامرات مائية.
ال تفوتوا على أنفسكم تخفيف وطأة حر
الصيف واالستمتاع برذاذ الماء يتناثر
على وجناتكم في القسم اإليسلندي.
يجوب الضيوف المياه الموجودة في
جزيرة البركان من خالل ركوبهم
مراكب تتسع لثمانية أشخاص ،حيث
يستمتعون بمناظر الحيتان والكائنات
البحرية األخرى.
والحذر مطلوب إذا اقتربت القوارب
من بعضها البعض ،إذ أن كل ضيف
مزود بمدفع لرش الماء.
مغامرة «الطاقة»
مما هو جديد أيضاً للموسم  2016هو عالم
«غازبرزم» باإلضافة إلى «المزلجة
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بعد يوم حافل باإلثارة تتيح لكم مدينة أوروبا للمالهي لحظات هادئة وهانئة من خالل
المبيت ضمن أجواء حميمية

وسط النار الزرقاء» ،حيث أنتم على موعد مع رحلة مثيرة من
المغامرات في عالم الطاقة .ويمكن للمتشوقين إلى المعرفة أن
يفهموا ويدركوا بكل حواسهم كيفية انتاج ونقل واستخدام الطاقة.
كما يتسنى للزوار االستزادة في معرفتهم حول كيفية تزويد «غاز
بروم» إحدى الشركات الرائدة عالمياً الغاز أللمانيا منذ  40عاماً
تقريباً .
مبيت حالم
ويتيح فندق ومنتجع مدينة أوروبا للمالهي لكم المبيت في أجواء
الجنوب الدافئة ،بعد يوم حافل باإلثارة .هناك أربع فنادق تحمل
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أربعة نجوم هي  Colosseo„ :و“ “Santa Isabelو“Castillo
 “Alcazarو“ .Al Andaluzوتتيح لكم هذه الفنادق التنعم بأسرة
وثيرة وبأجواء إيطالية وإسبانية وبرتغالية دافئة وحميمية وعائلية.

موعد االفتتاح للموسم :2016
 27مارس إلى  7نوفمبر يومياً من الساعة التاسعة صباحاً إلى
السادسة مساء
(يتم تمديد فترات العمل في الموسم الرئيسي)
للمعلومات01805/776688 :
www.europapark.de
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نتشاور معكم حول اإلمكانات العالجية

أطباء األسنان المتخصصون في إليزن هوف :ساره تسفايفل وفريقها
تخصص عالجي فريد في مجال طب النوم المرتبط بطب األسنان

يكمن تخصص الدكتور سارة تسفايفل النادر في مجال طب النوم المرتبط بطب األسنان

نسخــر كـل مـا لدينــا
مــن أجــل نــوم سليـم
الخبرات التخصصية في مكافحة اضطرابات النوم – دكاترة األسنان إليزن هونف

فتوتر األنسجة البسيط وزيادة الوزن قد
يؤثران في ذلك بشكل متزايد .ولذلك
تزداد مشكلة الشخير مع تقدم السن بنسبة
 %60لدى الرجال و  %40لدى النساء.
وفي الغالب ال يالحظ ذلك المصاب
بالشخير لكنه يعاني من نتائجة عبر
جفاف الفم وبحة الصوت وآالم الحلق.
أما من يعاني بشكل حاد من ظاهرة
الشخير فهو شريك الحياة .لذلك كان ال
بد من البحث عن حل لهذه المعضلة.
وفي هذا الخصوص يمكن أن تساعدكم
د .ساره تسفايفل وفريقها!

النوم مع وقفات النفس  -انقطاع النفس
النومي
عند وجود اضطرابات النوم هذه
تحدث وقفات للنفس تدوم أكثر من 10
ثواني .وتكون النتيجة نقصا في التزود
باألكسجين في كامل الدورة الدموية
وكذلك في الدماغ.
وتولد استراحات التنفس هذه صحوة
قصيرة من النوم تعكر من نومكم .وكثيرا
ما يظهر الشخير وانقطاع النفس النومي
عند الرجال لكنه قد يحدث مع النساء

أيضا .فزيادة الوزن وضيق المجاري
التنفسية وانحراف الفكين يزيدان من
خطر اإلصابة بانقطاع النفس النومي.
وعالج هذا المرض ضروري جدا
لصحتكم .وغالبا ما يؤدي عدم عالجه إلى
نعاس ظاهر أثناء النهار إضافة لصداع
في ساعات الصباح وفقدان الذاكرة .كما
أن هذا المرض يشكل تهديدا لسالمتكم إذ
يزيد من خطر وقوع الحوادث عند قيادة
السيارة مع غلبة النعاس وكذلك حوادث
العمل .لذلك يشتمل عدم عالج مرض
انقطاع النفس النومي على مخاطر
صحية حقيقية.

...وهي طبيبة مجازة من الجمعية األلمانية لطب النوم السني

في قلب مدينة ميونخ ما بين محطة
القطارات الرئيسية وشتاخوس تقع
عيادة إليزن هوف ألطباء األسنان .يقدم
لكم فريق طبيبة األسنان سارة تسفايفل
وجراح الفكين كالوس بونينج قطاعا
تخصصيا شامال من طب األسنان.
فهم متخصصون في العالج التجميلي
وزراعة األسنان وحشو األسنان واإلبر
الصينية وطب األسنان العام.
ويكمن تخصص الدكتور سارة تسفايفل
النادر في مجال انقطاع النوم المرتبط
بطب األسنان .وهي طبيبة مجازة من
الجمعية األلمانية لطب النوم السني كما
أنها عضو في األكاديمية األوروبية
لطب النوم السني والجمعية األمريكية
لطب النوم السني.
يعتبر النوم أمرا ضروريا للحياة .فهو
يشكل الركيزة األساسية لصحتنا كما هو
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حال الهواء والتغذية والماء .فعند تمتعنا
بنوم صحي وهنيء نستيقظ في نشاط
لنبدأ حياتنا اليومية باستجمام تام وأداء
فاعل وطاقة كاملة.
بينما يولد النوم السيء مضاعفات سلبية
على مسار أعمالنا اليومية وعلى كافة
مجاالت الحياة األخرى كالعمل والعالقة
الزوجية ووقت الفراغ.
يقضي كل نائم أثناء الليل أربع إلى
خمس جوالت من النوم .وتتفاوت من
النوم الخفيف وصوال إلى العميق وفي
نهاية المطاف إلى نوم األحالم.
وتعتبر هيكلة النوم الصحية ضرورية
وهامة للراحة الجسدية والنفسية .ونتيجة
لذلك ال يعتبر النوم عملية سلبية مملة
إطالقا ،بل هو شرط هام للصحة وقدرة
اإلنتاج الذهنية.

يعاني أكثر من  %10من سكان العالم من
اضطرابات النوم واليقظة ،لكن ما يتم
تشخيصه من هذه اإلضطرابات يشكل
النزر اليسير منها .وبشكل إجمالي هناك
 88صنفا من اضطرابات النوم .ومن
أهمها:
اضطرابت الغفو واإلستغراق في النوم
الشخير
انقطاع النفس النومي
تململ الساقين
لماذا يشخر الناس أصال؟
ينشأ الشخير نتيجة التسطح والتمايل
في الجهاز العضلي للحلق واألعضاء
الرخوة.
وبسبب استرخاء الجهاز العضلي أثناء
النوم يتراجع الفك السفلي مع اللسان
نحو الخلف ويؤدي إلى تضيق المجاري
التنفسية.
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لنوعية النوم تأثير حساس على الصحة
والراحة العامة ونوعية الحياة
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مزايا العالج بجبيرة النوم
يعتبر العالج بجبيرة النوم طريقة فاعلة
وغير جراحية وتناسب عاداتكم اليومية.
يفضل المرضى جبيرة النوم لألسباب
التالية:
كونها مريحة
سهلة التركيب
ال صوت لها
سهلة الحمل
عملية خارج البيت
سهلة الرعاية والتنظيف

في قلب مدينة ميونخ ما بين محطة القطارات
U
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ويوضع الجهاز في الفم أثناء النوم وهو
شبيه بالجهاز الرياضي الواقي لألسنان
أو بطقم تعديل األسنان .وتساعد هذه
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تقتصر خدمات فريق األطباء في إليزن
هوف على معالجات طب األسنان وطب
النوم ،بل يعززونها أيضا بعيادة خاصة
للطب التجميلي مع أخصائيي الجراحة
التجميلية الذين يتشاورون حول إمكانات
العالج التجميلي بالبوتكس والهيالورين
أو عبر شد الوجه.

ere
hw
Sc
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ويمكن قياس سلوك نومكم في الليل عبر
طريقة التخطيط النهارية .فأثناء نومكم
ليال في بيئتكم المعتادة نقوم بقياس
انقطاع النفس وأصوات الشخير وتشبع

تشير األبحاث إلى أن طريقة جبيرة النوم
ذات أثر عالجي فاعل لمقاومة الشخير
وانقطاع النفس النومي اإلنسدادي.

وحتى تزداد الخطة العالجية كماال ال

erstr.
Dachau

كيف يشخص الشخير وانقطاع النفس
النومي؟
إذا كانت لديك األعراض المذكورة
أعاله فما عليك إال أن تتواصل مع عيادة
إليزن هوف ألطباء األسنان .فالتنسيق
الدقيق مع أخصائيي الرئتين وأطباء
األنف واألذن والحنجرة وطب النوم
ينتج مركزا تخصصيا في مجال طب
النوم.

المرفوع" :علينا الرعاية وعليكم
اإلبتسامة" .ويبدأ ذلك منذ ترتيب الموعد
الطبي .كما يرتب فريق إليزن هوف
الطبي مواعيد فردية بحيث تجنبكم
أوقات اإلنتظار.

ßHe

لذلك فإن عدم عالج انقطاع النفس
النومي الحاد يزيد من مخاطر الموت.
وباختصار يمكننا القول بأن لنوعية
النوم تأثيرا حساسا على الصحة والراحة
العامة ونوعية الحياة .فالشخير وانقطاع
النفس النومي اإلنسدادي يوتر ويقطع
نومكم ويؤدي إلى رفع خطر اإلصابة
بالمعضالت الصحية من الجلطة
الدماغية والسكتة القلبية وارتفاع ضغط
الدم والعجز الجنسي والنعاس اليومي
والسرطان.

كيف يعالج انقطاع النفس النومي؟
ستقوم الدكتور سارة تسفايفل بالتشاور
معكم حول اإلمكانات العالجية المناسبة.
وتشمل الطرق العالجية ما يلي:
جهاز الضغط الهوائي اإليجابي
المستمر) (CPAPوالعالج بجبيرة النوم
والتدخل الجراحي.
تشتمل طريقة ) (CPAPعلى ارتداء قناع
الضغط على األنف الموصول بأنابيب
مع الجهاز العامل باستمرار.
تستخدم الطريقة العالجية بجبيرة النوم
واقيا شبيها بواق الفم  -وذلك أثناء
النوم فقط ،وتمكن من فتح المجاري
التنفسية وتحريرها لتحقيق تنفس
مستقر
تشتمل المداخلة الجراحية على العديد
من اإلمكانات والطرق العالجية.
ولدى جميعها مضاعفات جانبية
مختلفة ونسبة نجاح عالية

تعتبر الطريقة العالجية بجبيرة النوم
خيارا فاعال ضد الشخير وانقطاع النفس
النومي اإلنسدادي .فتزودكم بجبيرة
مناسبة يحسن من نومكم ويمكنكم من
إعادة التحكم بأوقات صحوكم بما يعيد
الحيوية لصحتكم.

يقدم الطاقم الطبي للدكتور ساره تسفايفل (الثالثة من اليمين) القطاع التخصصي الشامل لطب األسنان

fa
In

ومن المؤثرات األخرى:
ارتفاع ضغط الدم
الجلطة الدماغية
أمراض القلب والجهاز الدوري
مرض السكر
ارتداد الحمض المزمن
اضطرابات اإلنتصاب

الدم باألكسجين وتردد النبض ووضع
الجسم .وفي اليوم التالي تقوم الدكتور
سارة تسفايفل وفريقها التخصصي لطب
النوم بتقييم هذه البيانات اإللكترونية
وتتشاور معكم حول الخطة العالجية
الخاصة بكم.

األجهزة الفموية الفك لإلبقاء على
المجاري التنفسية مفتوحة .يعتقد كثير
من المرضى بأن استخدام طقم (جبيرة)
النوم أرفق من قناع الضغط على األنف،
إضافة لكون الجبيرة خالية من األصوات
وسهلة الحمل والعناية.

Poccistr.

مواعيد العيادة:

ألخذ المواعيد يجب اإلتصال

+49 (0)89 55210081

 %10تخفيض من كلفة العالج الطبي.
ولذلك تساعدكم بطاقة التسوق الفاخر على
الحصول على أفضل تكلفة لعالجكم الطبي
وتحتفظ لكم بمزايا أخرى.
تجدون المزيد من المعلومات والشروط على الموقع
اإللكترونيwww.vipshoppingcard.de :

يقدم لكم فريق طبيبة األسنان سارة تسفايفل
وجراح الفكين كالوس بونينج قطاعا تخصصيا
شامال من طب األسنان .وهم متخصصون في
المجاالت التالية:
العالج التجميلي لألسنان
طب النوم السني
جراحة القحف والفكين
جراحة الفكين
زراعة األسنان
معالجة اللثة
حشو األسنان
رعاية األسنان اإلحترافية
التبييض
اإلبر الصينية
طب األسنان العام
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عيـــادة الدكتـــور إلفانجـــر
ألمــراض الجلديـــة والتجميــل وطـب الليــــزر
أجواء فاخرة في قلب مدينة ميونخ
تقع العيادة الخاصة الفاخرة في واحدة من
الضواحي الراقية في قلب مدينة ميونخ.
ومن دخل إليها في الطابق الخامس من
المجمع الطبي سيجد في استقباله غرفا
ذات طراز مميز :فكلها مشرقة وفسيحة
وجذابة" .فالشعور باإلرتياح  -كونه
طريقا ممهدا نحو الصحة -ذو عالقة
قديمة مع األجواء والبيئة المحيطة" كما
يعبر الدكتور إلفانجر وهو واحد من
أطباء ميونخ المميزين عندما يتعلق األمر
بجمال وصحة البشرة.

المسائل المتعلقة بموضوع البشرة بشكل
تخصصي وعال الحرفية .تشتمل العيادة
على أحدث المعدات والتجهيزات كما تقدم
عبر تخصصها المتجذر وخدمة العمالء
الموجهة رعاية طبية متوافقة مع حاجة
الفرد ووفق أعلى المستويات.
من التحسس وصوال للعمليات :طب وفق
مستويات عالية

يذكر أن الدكتور إلفانجر عضو في العديد
من الجمعيات الطبية التخصصية .كما أنه
ألف الكثير من المنشورات في المجالت

تمتاز عيادة الجلدية بغرفة عمليات
عصرية يجري عبرها الدكتور إلفانجر
وفريقه العامل مداخالته الجراحية الجلدية
بطريقة رفيقة وتخدير موضعي ودون
آالم تذكر .ويستخدم فيها أحدث وسائل
التشخيص والعالج الجلدية لتشخيص
وعالج أمراض التحسس المختلفة.
وتجري خاللها المعالجات المختلفة من
تحديد الجزيئات المسببة للتحسس وصوال

عالجات الليزر والضوء
الطب التجميلــي ومقاومــة
الشيخوخــة
العمليات النهارية

الوقايــة مـن الســرطان
وعالجـــه
طـب األمراض الجلديــة
الكـالسيكــي

التخصصية المحلية والعالمية إضافة لكونه
خبيرا محبوبا (مجلة برنت آند تي في).
وهو محاضر مرغوب لدى العديد من
المؤتمرات الطبية ويتولى منذ سنين اإلدراة
العلمية لدورات تدريبية وتأهيلية عديدة في
مجال طب الجلدية كما أنه محاضر معتمد
من الدولة في تدريب القوى الطبية .يمتاز
الدكتور إلفانجر بشهرة كبيرة في مجاله
التخصصي ويقصده المرضى من كافة
أنحاء المعمورة حيث يستثمرون ثقتهم في
خبراته ومهاراته الطويلة.

إلى العالج المناعي المحدد حسب كل
حالة بعينها.

إنجازات تحققها الخبرات والمهارات

بشرة جميلة تعني حياة جميلة

الطرق الموصلة إلى بشرة ناعمة وملساء
ومتماسكة
من بين تخصصات الدكتور إلفانجر تصويب
التجاعيد وعالج اإلضطرابات الصبغية .وإلى
جانب معالجات التقشير بمختلف درجات
حدتها يجري أيضا عمليات الكشط الدقيقة
وعالج الميزو .وتنتج هذه العمليات بشرة
مشرقة وواضحة إضافة لبنية جلدية أفضل.
ولعالج التجاعيد يستخدم إلى جانب الطرق
المعتمدة من حمض الهيالورين وتوكسين
البوتولين عالج البالزما أو ما يسمى قلع
الفامبير والمعالجات الكمية بواسطة تقنيات
القلع السائل .ومن بين عمليات التسوية الرفيقة
وغير الجراحية للوجه والذقن والرقبة والجيد
يستخدم الدكتور إلفانجر عالج األشعة الصوتية
الموجهة .ويتم عبر ذلك تحفيز أنسجة الجسم
الضامة بشكل مكثف ما يمكن من تحقيق نتائج
تسوية طبيعية كبرى في المناطق المعالجة.

SCHÖNE HAUT IST EIN BESONDERES GUT
ALL MEIN KÖNNEN FÜR IHRE GESUNDHEIT

الفعالية والحماس والخدمة الشخصية
لتحقيق رعاية مثالية للمرضى
في العيادة الحديثة للدكتور إلفانجر يقف
إلى جانبكم فريق حميم ولطيف يهتم بكافة
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تقنيات الليزر الحديثة
يعول الدكتور يورغن إلفانجر على
إنجازات تقنيات الليزر اإلبتكارية حيث
يقول " .:نمتلك في عيادتنا أحدث األجهزة
بدرجات مختلفة التركيز ما يمكننا من
تقديم العالجات المثالية لمشاكل البشرة
على اختالف أصنافها .ومنها إزالة الوشم
(التاتو) غبر المرغوب به والشعر المزعج
وأورام الجلد والعروق العنكبوتية والبهاق
والندب أو تخفيف التجاعيد .ونقوم بعالج
كل هذه األعراض عبر استخدام مختلف
أنواع الليزر بسرعة تامة ونجاح منقطع
النظير".

طب جــلدية األطفال
طـب التحـسس
الطـب المنـــاعي
الطـب التجميلــــي

بشرة أكثر رونقا في معهد التجميل
– كل ما يتعلق بالبشرة لدى الدكتور
إلفانجر
تكتمل منظومة المشهد العالجي عبر
معهد الطب التجميلي التابع للعيادة
بحيث تمنح المعالجات اإلحترافية
للوجه والجسد إشراقة براقة لكل
البشرة(تنظيف طبي ،العناية باألظافر،
العناية بالقدمين وغيرها) .ويعتبر
المعهد التجميلي واحدا من المعاهد
الرائدة على المستوى األلماني حيث أننا
شركاء متميزون ومركز مرموق يشتهر
بطريقة هيدرا فاسيال تي إم .وتحسن
هذه الطريقة العالجية من مظهر البشرة
كما تساعد عمالئنا في اكتساب إشراقة
طبيعية ووهج محبوب.

Schöne Haut ist ein Zeichen für ein glückliches und zufriedenes Leben. Gesundheit zeigt sich auch unmittelbar
über unser größtes Organ - die Haut. Dr. Ellwanger ist Ihr kompetenter Partner bei allen Anliegen rund um Haut, Laser,
Ästhetik, Allergien, Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden

إن البشـــرة الجميلــة هـي كنــز ثميــن

Allergologie
Venerologie
Immunologie

Ambulante Operationen
صحتكم
في خدمة
كل مهاراتي
Hautkrebsvorund Nachsorge
Kinderdermatologie

Klassische Dermatologie
Lasermedizin
Ästhetische Medizin

إن البشرة الجميلة دليل على الحياة السعيدة والهنيئة .فالصحة تنعكس مباشرة لتظهر عبر هذا الجزء األكبر من الجسم وهو
Privatpraxis
Dermatologie,
Dr. med. Jürgen
Ellwanger
يتعلقT: +49
كل29ما89 55
36 70
التجميلي
بالبشرة والليزر والطب
إلفانجر شريككم الخبير في
 fürالدكتور
يعتبر
 Ästhetikالبشرة.
und Lasermedizin
F: +49 89 55 29 36 729
العامFacharzt für Dermatologie, Venerologie und .
والتحسس والصحة والجمال واإلرتياح
)Ottostr. 11 (5. OG
80333 München

الدكتور يورجن إلفانجر
أخصائي أمــراض الجلديــة والتحـسس والطــب
التجميلــي للبشـرة وعــالج الليـزر والضوء الطبـي
والطب المناعي
T: +49 89 55 29 36 70
F: +49 89 55 29 36 729

Mailto: info@hautarzt-dr-ellwanger.de
Web: www.hautarzt-dr-ellwanger.de

Mailto: info@hautarzt-dr-ellwanger.de
Web: www.hautarzt-dr-ellwanger.de
العيادة الخاصة ألمراض الجلدية وطب الليزر
)Ottostr. 11 (5. OG
80333 München

الدكتــور يورجـن إلفانجـر شريـك فـي برنامـج اللوفتهانــزا للتنقــل

Allergologie, Medizinisch-Dermatologische Kos)metologie & Medizinische Lasertherapie (DDA

صحة ونقاهة

صحة ونقاهة
يتوفر لدينا من شركه بيوبي السويسريه خلطات خاصه بشكل امبوالت للشرب خاليه
من الكحول للعسل مع غذاء الملكات او غذاء ملكات مركز مع الجنسنغ االحمر
كمقوي للرجال ومستحضر حديث لتجديد الخاليا والنضاره.

صحة ونقاهة

تبدل االنابيب عند الضروره دون الحاجه لتبديل كل الفراش

معمل االدويه الطبيعي

المريح هو اهم شيء للوصول الى استرخاء
الجسم ودخوله في حاله النوم العميق.

اضطرابات النوم اسبابها وعالجها

لالسف كثير من الناس يصرفون المال
الكثير على المالبس والسفر واالجهزه
االلكترونيه والطعام لكنهم يهملون اهم
االشياء وهي الحذاء الطبي الشخصي الذي
يمشون عليه والفراش الطبي الذي ينامون
عليه فهذه اليجوز التوفير فيها ابدا.

النوم حاجه طبيعيه لكل الكائنات الحيه لكي يستعيد
الجسم في اليوم التالى نشاطه ،فهي فتره راحه لكل اجهزه الجسم
ميونخ جديد.
مدينةعمل
الريحاني –ليوم
صيدليةالطاقه
التخلص من المواد الضاره وشحن
ليتم
للمسواك فوائد جمة فهي فرشاة ومعجون بآن واحد

النصائح الطبيه لنوم صحي ومريح:
الدكتور محمد الريحاني ولالنسان كغيره من المخلوقات لديه ساعه
استشاري علم االدوية داخليه تعمل على مبدأ النور والظالم .أي
استاذ مساعد في جامعتي بون
سابقايستيقظ مع الشروق وينام
ودمشق ان
المفروض
ميونخ
مدينة
صاحب صيدلية الريحاني –عند زوال الشمس .لكن الحياه المعاصره
افسدت هذه الساعه فاصبح الليل نهارا
والنهار ليال مما ادى الى ارهاق الجسم
وظهور امراض العصر وهي االرق والقلق
واالكتئاب والعصبيه ومعها امراض المعده
واالمعاء.
الدكتور محمد الريحاني
أستشاري علم األدوية
وأستاذ مساعد في جامعتي
بون ودمشق سابقا ،صاحب
صيدلية الريحاني  -ميونخ

لعناية
واالسناناال
بالفم الينامون
الطبيعيةالناس
كثير من
واصبح
بالمنومات وال يستيقظون اال بالمنبهات.
واصبح للالسف في كثير من دول الخليج
العربي سوق سوداء لمثل هذه االدويه
الضاره.

وعندما اصبح االنسان يسهر طول الليل اما
للعمل او الدراسه او المتعه فان ساعات
النوم اصبحت اقل لذلك وجب على االقل
تحسين نوعيه ساعات النوم القليله هذه.
ومن اعراض قله النوم المزمن:
زياده امراض المعده
العصبي
زياده الوزن نتيجه قله النشاط العضلي
وزياده الطعام
زياده امراض السكري وعدم كفايه
االنسولين
تراجع النشاط الذهني وضعف الذاكره
ارتفاع الحساسيه لاللم وزياده الم
العضالت
حديث شريف
والقولون

طبعا الاستطيع ان اقول للناس ناموا مبكرا
واستيقظوا مبكرا النهم سيسخرون مني
لكن اقول لهم النصائح التاليه:
اوال :عدم تناول وجبات طعام كبيره وغنيه
بالنشويات والسكريات ليال.
ثانيا :ممارسه الرياضه ولو لفتره قصيره

او المشي مساء على مبدأ (اتعشى وتمشى).
ثالثا :عدم تناول المنبهات مساء كالقهوه
والشاي والكوال واالستعاضه عنها بشاي
االعشاب.
رابعا :محاوله االستغناء عن المنومات
الكيماويه واالستعاضه عنها باالعشاب
المهدئه مثل المليسه واليانسون والشمره
والفالريان وعشبه الدينار وزهره االالم
وعشبه يحيى او زهر الخزامى.
خامسا واخيرأ :اختيار الفراش والوساده
المناسبه وفي هذا المجال حصل تطور
جديد جدا باختراع الماني لفراش شخصي
أي مصنوع حسب مواصفات الجسم من
طول ووزن ومراعات المشاكل الصحيه
للعمود الفقري.
واالن ستبدا قريبا بتسويقها شركه امريكيه
المانيه تعمل على مبدأ انابيب اسفنجيه

املسواك مطهــرة للفـم مرضــاة للــرب
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ومن الملفت للنظر انه تقريبا كل شخص
وال يخفى على احد ضرر هذه المواد
يعاني بدرجات متفاوته من الم الظهر
الكيماويه التى تزيد من ارهاق الجسم
فتشكل االلياف الناعمة اداة كالفرشاة لتنظيف
عرف المسواك منذ االف السنين للعناية الطبيعية
والرقبه وتنميل في اليدين والساقين النه
وتسبب االدمان والقلق وحتى الموت خاصه
االسنان.
بالفم واالسنان كما عرف عن الشعوب التي تستخدم
يغيب عن اذهان كثير من الناس ان النوم
عند خلطها مع االدويه العصبيه والنفسيه.
المسواك قوة وبياض االسنان وخلو الفم واللثة من
اما العيدان الجافة فتنقع بالماء حتى تصبح طرية
االمراض
ثم تستخدم بنفس الطريقة ويقطع كل يوم الجزء
ARAB TRAVELER 2/2016
المستخدم منها وهكذا.
والمسواك هو عبارة عن اغصان وجذور نبات شجرة

األدوية الكيماوية:
يجب الحذر من مشاركه
المنومات الكيماوية مع
االدويه العصبيه والنفسية
اال بإشراف الطبيب
المختص وااللتزام بالجرعة
المحددة

مختلفه الضغط ومن نوع خاص من
االسفنج يمنع االنحباس الحراري توضع
حسب مواصفات الشخص لتأخذ شكل
الجسم تماما وتخفف الضغط على العمود
الفقري والمفاصل مما يؤدي لنوم مريح
وعميق.
وتبدل االنابيب عند الضروره دون الحاجه
لتبديل كل الفراش ولالطالع ممكن الرجوع
لصفحه الشركه على االنترنت:
www.sleep.pm

او ممكن الحصول على المعلومات من
صيدليتنا:
Rihani Apotheke
Landwehrstraße 48
80336 München
الهاتف089 54886770 :
info@rihani-apotheke.de

االدويه العشبية:
ّ
يفضل عند الضروره اللجوء
للمنومات والمهدئات
العشبية لكن ايضا بعد
استشاره الطبيب او
الصيدلي
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شروط الدخول إلى ألمانيا ودول شينغين
يحتاج المسافر إلى ألمانيا /ميونخ إلى تأشيرة
بصرف النظر عن غرض الزيارة .وتمنح
السفارة أو القنصلية العامة تأشيرة دول
شينغين التي تسمح حاليا بالسفر إلى ألمانيا
ودول شينغين األوروبية التالية :النمسا
وبلجيكا والدانمارك وفنلندا وفرنسا واليونان
وأيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا
والنرويج والبرتغال وإسبانيا والسويد .يقدم
طلب التأشيرة لدى السفارة األلمانية أو
قنصليتها العامة في البلد المعني.
بخصوص رجال األعمال العرب
 .1جواز سفر صالح مدة تزيد  6أشهر على
مدة التأشيرة المطلوبة
 .2تذكرة سفر أو خطاب دعوة من شركة
ألمانية
 .3خطاب من صاحب الشركة أو المؤسسة
التي يعمل مقدم الطلب لديها .وفي حال
عدم العمل يجب تقديم ضمان مالي
بخصوص المواطن العربي المسافر لغرض
السياحة
 .1جواز سفر صالح مدة تزيد  6أشهر على
مدة التأشيرة المطلوبة
 .2تذكرة سفر وحجز فندقي أو شهادة ملكية
عقار في ألمانيا
 .3خطاب من الشركة الموظفة لمقدم الطلب
أو ضمان مالي
 .4تأمين عن حوادث السفر طيلة مدة اإلقامة
في دول شينغين .ويغني كرت الصراف
الذهبي عن التأمين المطلوب.

القيادة في ألمانيا

الدليل السياحي
وعناوين تهم”

قيادة السيارات في ألمانيا والمساعدة عند
الحاجة
يحق للسائح األجنبي أن يقود السيارات
العادية دون الحافالت أو الشاحنات برخصة
القيادة الصادرة له من بلده .وتكون هذه
سارية المفعول مدة محدودة ال تزيد عن
سنة .وتفاديا للتعقيدات يستحسن أن تكون
رخصة القيادة مترجمة إلى اللغة األلمانية أو
اإلنجليزية وموثقة من جهة رسمية .وعلى
من يتخذ اإلقامة في ألمانيا مدة طويلة أن
يستبدل الرخصة الوطنية برخصة ألمانية.

دليل السائح العربي

شروط الدخول إلى ألمانيا

الهوية وبطاقة التعريف
ربما يترتب على ذلك تبعا ألحكام الوالية التي
يعيش فيها أن يجتاز اختبار قيادة السيارات .أما
من ينوي قيادة السيارة كثيرا في حال السفر
إلى عدة دول أوروبية فينبغي عليه أن يستخرج
من بلده رخصة قيادة دولية .وتصدر نوادي
السيارات في الدول العربية هذه الرخصة مقابل
رسوم رمزية .وتصدر الرخصة الدولية باللغات
العربية واإلنجليزية والفرنسية .كما تفرض
قوانين السير األلمانية على الجميع أن يضعوا
أحزمة األمان وإال تعرضوا للغرامة المالية.
وعلى من يريد قيادة السيارات في ألمانيا أن
يدرك الخطر الناجم عن ذلك ،وأن يكون حائزا
على تأمين ساري المفعول خارج بالده أيضا.
المواعيد وصراحة الحديث
يتقيد األلمان بالمواعيد وينزعجون كثيرا
من عدم احترامها .وألنهم يعلقون أهمية
كبيرة عليها يستشهدون بالمثل القائل
„الدقة في المواعيد من خصال الملوك„
وإذا ما تعاملت مع األلمان في بلدهم بوحه
خاص ،فعليك أن تحذو حذوهم وتتقيد
بالمواعيد .فعدم احترام المواعيد يدل على
عدم اإلهتمام بالشخص الذي ينتظرك.

المالبس
اعلم أن المالبس العربية غريبة بعض
الشيء عن المجتمعات الغربية .فقد يعتبر
الثوب العربي وغطاء الرأس والحجاب
مثيرا لإلهتمام والفضول .ويعتقد الناس
البسطاء أن من يلبس ثوبا عربيا ال بد أن
يكون رجال ثريا .فإذا أزعجتك تلك النظرات
بادر إلى استبدالها بالزي الغربي.
األكل الحالل في المطاعم
يمكن من باب الحيطة األكل في المطاعم
العربية أو التركية .ويرشدك الفندق الذي
تسكن فيه إلى عناوينها وموقعها .وإن لم
تستطع الذهاب إلى هذه المطاعم فما عليك
إال أن تطلب طبقا من السمك.

اصطحب دوما بطاقتك الشخصية أو
صورة منها أو جواز سفرك .وسجل اسمك
وبيانات جواز سفرك في سفارة بلدك من
باب الحيطة .خاصة إذا كانت إقامتك طويلة
األمد .وإذا قدت السيارة فال تنس رخصة
القيادة.
الصدقة والنقود
ال تتصدق على المتسولين بفتح محفظة
نقودك ،كي ال يطمع فيها أحد ويخطفها.
لمثل هذه األغراض ،ضع بعض النقود
المعدنية في جيبك ،وال تصرف عملة ورقية
ألحد .فقد تكون الورقة مزورة ،وربما
يهدف السائل من وراء ذلك إلى التعرف
على ما تحمل من نقود .ضع ما يلزمك
بشكل آمن في مكان سكنك واستخدم بدال
من النقود الورقية كرت الصراف الدولي.
واعلم أن المحالت التجارية تطلب أن يكون
كرت الصراف موقعا من قبلك ،كي يقارنوا
عند الشراء بين توقيعك وتوقيع الكرت منعا
للتزوير .كما يطلبون في بعض األحيان
إبراز الهوية الشخصية.

فتح حساب مصرفي في ميونخ
يحق لكل مواطن ألماني أو أجنبي مقيم في
ألمانيا أن يفتح حسابا أو حسابات مصرفية
من أي نوع كانت .وهذا ما يجوز أيضا ألي
أجنبي غير مقيم في ألمانيا .وال يتطلب هذا
الغرض سوى إثبات هويته عبر جواز السفر
وإثبات مكان اإلقامة خارج ألمانيا ،لكي يتم
إعفاؤه من ضريبة الدخل المستحقة وغيرها
من الضرائب المفروضة على المواطنين
في ألمانيا الذين يحققون دخال من الحسابات
البنكية .الجدير بالذكر أنه ال يفرض على
األجانب غير المقيمين دفع ضرائب على
األرباح التي تحققها ودائعهم البنكية.
من أكبر وأشهر البنوك األلمانية
Deutsche Bank
دويتشه بنك
دريسدنر بنك Dresdner Bank
هيبوفرآينس بنك HypoVereinsbank
كوميرتس بنك Commerzbank
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األحكام الخاصة بإدخال العمالت وتحركاتها
تعتبر ألمانيا من أهم الدول الداعية إلى اإلقتصاد
الحر .وبناء عليه ال توجد موانع في تحركات
رؤوس األموال من بلد إلى بلد ،ومن بنك إلى
آخر بالطرق الشرعية .أما إذا حمل المسافر
مبالغ كبيرة بحقيبة اليد ،فهو غير ممنوع مبدئيا،
لكنه يثير الريبة ويعرض نفسه للمسائلة .يترتب
عليه عندئذ إعطاء األسباب والتبريرات المقنعة.
كما سيسأل المرء عند إيداع هذه المبالغ الكبيرة
عن هويته ومصدر األموال .ويستحسن أن
تكون في حوزته إثباتات عن مصدرها.
العادات والتقاليد
على من يذهب إلى بلد أجنبي أن يكون مطلعا
على عاداته وتقاليده .خاصة إذا أراد اإلختالط
أو التعامل مع المجتمع المضيف .يالحظ المرء
عند وصوله إلى المطار أو الفندق بأن الجو
هاديء وعملي .ويتعامل المسؤولون مع الزائر
بأدب واحترام دون نظر إلى جنسه وجنسيته،
لونه أو شكله .وهم يتعاملون مع جميع األفراد
انطالقا من واقع األمر واألوراق وما شابه
ذلك .وقلما يأخذون بعين اإلعتبار مركز أو
مقام الشخص المعنوي.

دليل السائح العربي

األحكام الخاصة بإدخال العمالت

شراء العقارات واستغاللها في ألمانيا
هناك دول كثيرة ال تسمح لألجانب بتملك
العقارات فيها .ومنها غالبية الدول العربية.
أما جمهورية ألمانيا اإلتحادية فهي كغالبية
الدول الغربية األخرى ال تمانع في أن
يمتلك األجنبي المقيم وغير المقيم عقارا في
ألمانيا ،على أن يتم ذلك بالطرق الشرعية
والضوابط التي سيجري شرحها .وقبل أن
ينجزعقد البيع على المشتري أو البائع أو
وكيله أن يستصدر من مجلس المدينة أو من
إدارة البلدية حق األولوية في شراء العقار.
ومن المعروف في كل مكان أن للبلدية أو
الجار أو الشريك في العقار المعروض
للبيع حق األولوية في الشراء (الشفعة) .في
حال الشراء يعامل األجنبي معاملة المواطن
األلماني في الحقوق والواجبات فيما يتعلق
بشؤون العقار.

الضوابط وإجراءات التملك
إن تملك العقارات في ألمانيا ،كما سبق وأشير،
ليس حصرا على األلمان أو األجانب المقيمين
في ألمانيا ،بل يجوز ألي شخص أن يمتلك
عقارات في ألمانيا .أما الشركات األحنبية
فيجب عليها أن تكون مسجلة وفقا لألصول
في بلدها قبل السماح لها بتملك العقارات في
ألمانيا .وفقا للقانون األلماني يجب أن توقع
اتفاقية البيع أمام كاتب العدل في ألمانيا .وإن
كان المشتري شركة أجنبية ،يجب أن يمثلها
عند توقيع العقد الممثل القانوني .ويترتب
على الممثل القانوني إبراز جواز سفر ساري
المفعول وتفويض له من الشركة بشراء
العقار.
عادة ما يتم توقيع البيع من قبل كاتب العدل
باللغة األلمانية فقط .بعد توقيع العقد ودفع
الثمن ،يقدم كاتب العدل إلى السجل العقاري
لتسجيله .تستغرق عملية التسجيل بضعة
شهور .وال يصبح المشتري مالكا للعقار
إال منذ تاريخ تسجيل العقد نهائيا في السجل
العقاري .ويجوز أن يتفق البائع والمشتري
على تسلم المشتري للعقار قبل إتمام عملية
التسجيل وانتقال الملكية إليه نهائيا .كما يحق
للمشتري وضع مالحظة في الصحيفة العينية
للعقار مثل كشف الحساب أو وثيقة سحب هذه
المبالغ من حساب مصرفي.

التعامل مع النساء
قد يظن الزائر العربي أللمانيا وأوروبا أن
عدم احتشام السيدات في لباسهن يرمي إلى
إثارة الغير .تأكد أن اللباس ال يدل على
انحطاط خلقي أو يستهدف اإلثارة ،بل هو
دليل على اتباع أعمى لمتطلبات الموضة.
كما يالحظ الزائر لطافة وبشاشة البنات
والسيدات اللواتي يتعاملن معهم في الفندق أو
المحالت التجارية .فال ينبغي على األجنبي
أن يقوم باستنتاجات متسرعة خاطئة،
فيتهور في تصرفات محرجة لكال الطرفين.
فالسيدات الغربيات معتادات منذ الصغر
على مخالطة األوالد والرجال ،وال يجدن
حرجا في ذلك .وشتان بين الكالم واإلبتسامة
والمداعبة ،وبين ما قد يدور في أذهان
البعض من عالقات ال تقبلها المرأة الغربية
إال بعد الحب والقناعة ،طبعا باستثناء بائعات
الهوى.

السكك الحديدية
يفضل استخدام القطار عند السفر إلى النمسا
أو سويسرا ،إذ أن شبكة السكك الحديدية تربط
معظم المدن الهامة بعضها البعض.
السفر في ألمانيا و أوروبا
تربط شبكة خطوط القطارات ومنها القطار
السريع إي سي إيه (قطار كل ساعة) ،تربط
مدينة ميونيخ بجميع المدن األلمانية الكبرى،
كما توفر هيئة السكك الحديدية إمكانية السفر
بالقطار من مدينة ميونيخ إلى معظم العواصم
األوروبية ومنها رحالت مباشرة إلى فيينا

وبودابست وباريس وأمستردام وروما .ويمكن
الحصول على تذاكر السفر:
أما مباشرة من منافذ بيع التذاكر بمحطة
القطار الرئيسية أو الحجز من خارج ألمانيا
باالتصال على49+ 1805 996633 :
(سعر الدقيقة  12سنتا)
كما يمكن الحجز من داخل ألمانيا باالتصال
على( 11 8 16 :الخط غير مجاني)
أو عن طريق اإلنترنت:
www.bahn.de
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المواصالت العامة
أفضل طريقة الستكشاف ميونخ والتعرف
على معالمها هي استخدام الترام ومترو األنفاق
والحافالت العامة التي تنقل الزائر من وإلى أي
مكان في المدينة بسرعة وسهولة.
ساعات العمل
تعمل أغلب خطوط المترو والترام بانتظام بين
الساعة الخامسة صباحا ومنتصف الليل .ففي
حين أن مترو األنفاق يعمل فقط حتى الساعة
الواحدة صباحا ،يستمر عمل الترام طوال الليل
ولكنه ال يغطي كل مناطق ميونخ.

لتاكسي
مركز التاكسي :
 089 19410أو 21610
www.taxi-muenchen.com

الحد الدنى ألجرة التاكسي  2,90يورو
 22,50يورو
اإلنتظار لكل ساعة

أسعار ثابتة:
مركز المدينة  -المطار الدولي  65,00يورو
مركز المدينة  -المعرض التجاري  26,00يورو
مركز المدينة  -الملعب األولومبي  16,00يورو
 30,00يورو
مركز المدينة  -حلبة البانس

www.sixt.de
Seitzstrasse 9-11
80538 Munich
Telefon +49-1805-252525

إضافيات:
 0,50سنت
أمتعة لكل قطعة
 1,00يورو
ثمن الطل
ستة ركا ب أو أكثر  5,00يورو

www.europcar.de
MARSSTR. 24
80335 Munich
Telefon +49-89-54543990

عليك االلتزام بشراء التذاكر وعندما يجدك
المفتشون بدونها فعليك دفع غرامة مالية
وقدرها  60يورو.

www.azzabi.eu
Telefon +49-172-9202020

ويمكنك شراء التذاكر من اآلالت المتواجدة
في الترام والباصات والبائعات اآللية
العديدةالمتواجدة في الطابق السفلي عند نزولك
إلى المترو أو القطارات السريعة.
وهناك أنواع من البطاقات اليومية ،لكننا
ننصحك حسب مدت إقامتك في المدينة أن
تشتري البطاقات األسبوعية أو الشهرية ،مما
يسهل عليك التنقل في جميع أنحاء المدينة وفي
جميع اإلتجاهات.
كما أن الشبكة تتكون من عدة حلقات تختلف
حسب األماكن التي تتجول بها فعليك اختيار
الحلقات التي تحتاج التنقل فيها الختالف
األسعار وتفاوتها.
وإذا أردت استخدام التذكرة اليومية أي ليوم
واحد فإن أفضل طريقة هي شراء بطاقة يومية
وتهتبر مثالية لألفراد والمجموعات واألطفال،
وتستخدم لعدد غير محدود من السفرات خالل
اليوم وفي كل اإلتجاهات.
لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع
الشبكة على اإلنترنت والحصول على األسعار
والخرائط المناسبة واألوقات على العنوان
التالي:
www.mvv.muenchen.de
www.mvg-mobil.de
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www.buchbinder-rent-a-car.de
Lortzingstr. 22
81241München
Telefon +49-89-8966620

مكتب تصليح أجهزة الموبايل
www.mobile2you.org
Rosenheimer Straße 30,
81669 München
Telefon +49-89-483011

الخطوط الجوية
الخطوط الجوية اإلماراتية:
مطار ميونخ الجوي الممر 1
ترمينال  cالدور الرابع غرفة 305

الخطوط الجوية السعودية:

ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﺭ ﻓﺮﺍﻧﻜﻔﻮﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺒﻨﻰ
ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ

P.O.Box 241217, 85334 Munich
Tel: 0180 54 25 65 2
www.emirates.com

الخطوط الجوية القطرية:
مطار اميونخ الجوي ممر 1
Admin. Building Norht
85356 Munich-Airport
Tel: 0180 57 28 27 1
www.qatarairways.com

شركة طيران اإلتحاد:
Palais am Jakobsplatz
Oberanger 34-36, 80331 Munich
Tel: 0180 50 05 40 0
www.etihadairways.com

طبيب أسنان
CityDent Munich
Adnan Darwish
www.citydent-munich.de

A

Frankfurt am Main
Tel: 069 81 88 80 69
www.saudiairlines.com

شركة لوفتهانزا:
مطار ميونخ الجوي ممر
 2القاعة الرئيسية
85356 Munich-Airport
Tel: 0180 58 38 42 6
www.lufthansa.com

مكتب سياحة
مكنب عونك للسياحة والسفر
Schwanthaler Str. 26
80336 Munich
Tel: 089 - 51 56 37 26

السفارات
المملكة العربية السعودية
سفارة المملكة العربية السعودية
Kurfürstendamm 63
10707 Berlin
Tel: 030-88 92 50
Fax: 030-8892 51 79

اإلمارات العربية المتحدة
القنصلية العامة لدولة اإلمارات

Lohengrinstr. 21
81925 München
Tel: +49 (0)89-41200-10
Fax: +49 (0)89-47 077 020

قطر
سفارة دولة قطر
Hagenstrasse 56
14193 Berlin
Tel: 030-8620 60
Fax: 030-8620 6150
www.katar-botschaft.de

البحرين
سفارة مملكة البحرين

دليل السائح العربي

المواصالت العامة

تأجير السيارات

الجمعية اإلسالمية  -مسجد عمر
(وسط المدينة)Westendstrasse 225 :
الهاتف089 502 55 25 :
المركز اإلسالمي بميونخ
(المنطقة الشمالية)Wallnerstraße 1 :
الهاتف089 32 50 61 :
الصيدليات المناوبة

Klingelhöfer Straße 7
10785 Berlin
Tel: 030-86 87 77 77
Fax: 030-86 87 77 88

الكويت
سفارة دولة الكويت

Griegstraße 5-7- 14193 Berlin
Tel: 030-8 97 30 00
Fax: 030-89 73 00 10

عمان
سفارة سلطنة عمان

Clayallee 82 - 14195 Berlin
Tel: 030-84 41 69 70
Fax: 030-81 00 51 99
botschaft-oman@t-online.de

المساجد
يعيش في ميونيخ حوالي  75ألف مسلم،
معظمهم من أصل تركي ومن دول اتحاد
الجمهوريات اليوغوسالفية سابقا .وبالتالي
تمثل اللغات التركية والصربية والكرواتية
اللغات المستخدمة للصالة في معظم المساجد
والزوايا في ميونيخ .ولذلك سوف نقتصر هنا
على ذكر المساجد العربية فقط.
مواقيت الصالة
يمكن الحصول على مواقيت الصالة في ألمانيا
بزيارة الموقع التالي:

هل تحتاجون صيدلية مناوبة في تمام الساعة
الحادية عشر ليال؟ أو ربما عنوان طبيب
مناوب قريب من مكان إقامتكم؟ عبر التواصل
معنا تحصلون على هذه الخدمات بسرعة
وبشكل مباشر .واألمر في غاية البساطة :
قوموا باإلتصال بالرقم  11899واطلبوا
معرفة الطبيب والصيدلية المناوبين.
الطبيب المناوب في ميونخ وضواحيها :
01805/191212
الصيدليات المناوبة في مدينة ميونخ:
Rihani Apotheke
Landwehrstr. 48
80336 Munich
Tel. 089-54886770
St.Blasius Apotheke
Augustenstr. 1
80333 München
Tel. 089 596500

www.islamisches-zentrum-muenchen.de

المساجد والزوايا (الصالة بالعربية)
الجمعية اإلسالمية في بافاريا
(وسط المدينة)Goethestraße 30 :
الهاتف53 81 96 96 :
اتحاد السالم اإلسالمي
(وسط المدينة)Schöttlstraße 5 :
الهاتف54 37 06 48 :

Schwanthaler Apotheke
Schwanthalerstraße 2
80336 München
Tel. 089 5936 51
Interapotheke
Elisenstraße 5
80335 München
Tel.: 089 59 54 44
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مفتاح خط الهواتف الخارجية ألوروبا
0032

Belgien

00359

Bulgarien

0045

Dänemark

0049

Deutschland

00372

Estland

00358

Finnland

0033

Frankreich

0030

Griechenland

00353

Irland

0039

Italien

00371

Lettland

00370

Litauen

00352

Luxemburg

00356

Malta

0031

Niederlande

0043

Österreich

0048

Polen

00351

Portugal

0040

Rumänien

0046

Schweden

00421

Slowakei

00386

Slowenien

0034

Spanien

00420

Tschechienien

0036

Ungarn

0044

GB

00357

Zypern

i
معلومات عامة
مفتاح خط ألمانيا وميونخ0049 )0)89 :
اللغة الرسمية :اللغة األلمانية
الجهد الكهربائي 230 :فولت  50هرتز
العملة :اليورو
التوقيت :التوقيت العالمي جرينتش +1
يبدء التوقيت الصيفي :آخر يوم األحد من
شهر أذار تقديم الوقت ساعة
التوقيت الشتوي آخر يوم أحد من تشرين األول
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أرقام الطوارﺉ

العمالت
1 Euro = 1,1339 US Dollar
1 Euro = 100 Cent

اإلطفاء112 :
الشرطة110 :
التسمم19240 :
اإلسعاف112 :
أستعالمات المطار97521313 :
مكتب المفقودات2330258 :
مكتب المفقودات13085859 :
خدمة السياح41424344 :

الحديقة الغربية:
يمكن القيام برحالت عائلية ويسمح بشواء
اللحم على هضاب البحيرة كما يمكن اللعب
بكرة الطائرة وتنس الطاولة.

وحدة النقد
أوراق اليورو النقدية
أصدر اليورو سبع فئات ورقية :أصغرها فئة
خمسة يورو(رمادية اللون) ،تليها فئة عشرة
يورو( بنفسجي) ،ثم فئة العشرين (زرقاء) ثم
فئة الخمسين (برتقالية) وفئة المئة ( خضراء) ثم
فئة المئتين (صفراء) وفئة خمسمائة (أرجواني).
ويعتلي كل الفئات الورقية  12نجمة للمجموعة
األوروبية.

خمسة يورو

عشرة يورو

عشرون يورو
 20ﺳﻨﺖ

 10ﺳﻨﺖ
خمسون يورو

 5ﺳﻨﺖ

 2ﺳﻨﺖ

 50ﺳﻨﺖ

مئة يورو

 1ﺳﻨﺖ

القطع النقدية
لليورو ثمان فئات معدنية 2 :يورو 1،يورو،
 50سنتا 20 ،سنتا 10 ،سنتات 5 ،سنتات،
سنتان ،سنتا واحدا .ألوان وحدة  1و  2يورو
فضية وذهبية .أما فئة  50و  20و 10سنتا فهي
ذهبية .وفئة  5و 2و 1سنت برونزية.

المنتزه ريمر:
هناك بحيرة يمكن السباحة فيها كما يمكن
اللعب وركوب الدراجة وحلبة الحذية
الزحافة والمشي.
الحديقة النباتية الشهيرة:
والتي يمكن فيها مشاهدة جميع أنواع الزهور
في العالم وهي في وقت الصيف من أجمل
ما تكون من روعة األلوان واألشكال الغريبة
الغير معتادة.
أوقات الزيارة :يوميا من  9حتى 6,30
رسوم الدخول 3 :يورو والصغار  2يورو
مهرجان تول وود

 2ﻳﻮﺭﻭ

 1ﻳﻮﺭﻭ

الحديقة اإلنجليزية
أكبر الحدائق في العالم ويمكن ممارسة كثير
من النشاطات الرياضية كركوب الدراجة
والمشي والجري ،كما يمكن ركوب الزوارق
وركوب الخيل .من مميزات الحديقة أنها
تقع في المنطقة القديمة للمدينة ويوجد فيها
البرج الصيني الشهير ومعبد المسالت وبيت
الشاي الياباني.

The Tollwood Festival
Waisenhausenstrasse 20, 80637
Munich
Tel 089 38 38 50 0
www.tollwood.de

يقام المهرجان مرتين في العام لمدة  24يوما  ،في
الصيف في منتزه االولومبيا على مساحة 3000
متر مربع ،تقام فيه العروض المتنوعة من جميع
أنحاء العالم ،وأكثر المهرجانات تكن مجانا ،أما
احتفال الشتاء فيكون في منطقة تيريسين فيزه.
مهرجان األطفال الصيفي

مئتان يورو

KIKS
Children Cultural Summer Festival
Couberlinplatz, 80809 Munich
Tel: 089 34 16 76
www.kiks-muenchen.de

Wildpark Poing
Osterfeldweg 20, 85588 Poing
Tel: 08121 80 61 7
www.wildpark-poing.de

أوقات الزيارة :يوميا من  9صباحا  5 -مساء
ويبعد عن وسط المدينة  23كيلومتر
رسوم الدخول  5,50يورو للبالغين،
 3,50يورو لألطفال

أماكن لتسلية األطفال
Coco Loco Play Park
Südliche Münchner Str. 35,
82031 Grünwald
Tel: 089 64 91 19 38
www.cocoloco-gruenwald.de
أوقات الزيارة :اإلثنين إلى الجمعة 3 :مساء  7 -مساء
أيام العطالت 10 :صباحا  7 -مساء
رسوم الدخول 6,50 :يورو لألطفال

Playhouse Sophienstrasse
Sophienstrasse 15, 80333 Munich
Tel: 089 59 10 98
www.sophienstrassekjr-m.de
أوقات الزيارة :اإلثنين إلى الجمعة 1 :مساء حتى  6مساء

رسوم الدخول 20 :يورو لألطفال ،للكبار 26يورو
كارت العائلة مكون من طفلين وشخصين بالغين
 75يورو

حمامات السباحة في ميونيخ
يستطيع األطفال هواة الرياضة مزاولة
السباحة داخل حمامات السباحة المغلقة
والمفتوحة العديدة والمتوفرة في مدينة
ميونيخ واالستمتاع بالمنزلقات المائية
وأبراج القفز وأحواض األمواج.
يُعد حمام ”مولر الشعبي“ من أهم حمامات
السباحة التي تم بناؤها في بدايات القرن
العشرين .ويمكن قضاء يوم جميل هناك
واالستمتاع باالستحمام في مبنى أثري
مزخرف بالرسومات والنقوش الفنية
الجميلة .ويجب أال يفوتكم فرصة مشاهدة
هذه الزخارف الهندسية الفريدة .وال يقتصر
حمام مولر على مسبح فقط ،بل أنه يضم
كذلك أحد الحمامات الرومانية-األيرلندية
للتخلص من العرق وحمامات البخار
والجاكوزي وحمامات الشمس.

لألطفال من سن  12-6الدخول مجانا.

Jimmys Funpark Play Park
Laimeringer Strasse 1, 86453
Dasing
Tel: 08205 96 94 92
www.jimmys-funpark.de
أوقات الزيارة :اإلثنين إلى الجمعة 2 :مساء  7 -مساء
أيام العطالت 10 :صباحا  7 -مساء
البعد عن ميونخ 53 :كيلومتر
رسوم الدخول 4 :يورو للبالغين 6 ،يورو لألطفال

LEGOLAND
LEGOLAND Allee, 89312
Günzburg
Tel: 08221 - 700 700
www.legoland.de
أوقات الزيارة :يوميا من  10صباحا  7 -مساء
البعد عن ميونخ 112 :كيلومتر

Michaeli Bad
Heinrich-Wieland-Strasse 24,
81735 Munich
Dante Bad
Postillonstrasse 17, 80637 Munich
Giesing-Harlaching Bad
Klausener Strasse 22, 81547 Munich
Forstenrieder Park
Stäblistrasse 27b, 81476 Munich
Georgenschweige Bad
Belgradstrasse 195, 80804 Munich
Maria Einsiedel Bad
Zentralländstrasse 28,
81379 Munich
Wave-Bath Cosima Bad
Cosimastrasse 5, 81925 Munich
Olympic Pool
Coubertinplatz 1, 80809 Munich

الدخول مجانا
خمسمئة يورو
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العمالت

المنتزهات

منتزه بوينغ البري

SKYLINE PARK
Allgäu Skyline Park
Skyline-Park-Straße 1
)D-86871 Rammingen (BY
www.skylinepark.de

دليل السائح العربي

دليل السائح العربي

يناير :الصغرى  -10والعظمى 17
مايو :الصغرى  6والعظمى 30
يونيو حتى أغسطس :الصغرى  -7والعظمى 34

DEHBASCHI

المطاعم
هناك الكثير من المطاعم العالمية التي تجب
جميع أنحاء المدينة وسوف تجد ما تشتهيه
نقسك بكل ذوق من المطابخ العالمية  ،كالمطبخ
العربي والهندي واإليراني واألسيوي
واألوروبي.
وإليك بعض العناوين:
المطعم العربي:
AL QASWAA
Schwanthalerstr. 26, 80336 Munich
Tel: 089 55196726
ARABESK
Kaulbachstr. 86, 80802 Munich
Tel: 089 33 37 38
CARDAMOM
Gabelsbergerstr. 50, 80333 Munich
Tel: 089 97897075
CEDAR LOUNGE
Rosenkavalierplaty 12, 81925 Munich
Tel: 089 92 98 99 99
DERYA
Schillerstr. 34, 80336 Munich
Tel: 54 54 18 22
KSARA
Haimhauser Str. 7, 80802 Munich
Tel: 33 08 82 97
LEONROD
Leonrodstrasse 45, 80636 Munich
Tel: 12 35 66 1
ORIENTAL PALACE MUNICH
Landwehrstr. 16, 80336 Munich
Tel: 089 54344222
SABABA IMBISS
Westenriederstr. 9, 80331 Munich
Tel: 089 23237881
SINDBAD
Schwanthalerstr. 2, 80336 Munich
Tel: 089 54349908
ZAITOONE
Schwanthalerstr. 7, 80336 Munich
Tel: 089 598363
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المقاهي والنوادي الليلية
المطعم الشرقي:
DEHBASCHI
Dachauer Str. 36, 80335 Munich
Tel: 55 02 96 30
JAZZCLUB UNTERFAHRT
Einsteinstrasse 42, 81675 Munich
Tel: 57 00 49 59
LAHARI
Schillerstr. 3a
80336 München
Tel 35856754
LA FIESTA
Schwanthalerstr. 3, 80336 Munich
Tel: 089 726 090 32
MILLINNIUM SHISHA PALAST
Schwanthalerstr. 12, 80336 Munich
Tel: 32 49 52 67
MYRA
Thalkirchner Str. 145, 81371 Munich
Tel: 089 26018384
ORIENT LOUNGE
Landsbergerstr. 449, 81241 Munich
Tel: 0178 53 62 07 8
SANGAM
Franz-Joseph-Str. 28, 80801 Munich
Tel: 34 02 32 15
SANGEET
Brienner Str., 80333 Munich
Tel: 28 67 45 57
SHANDIZ
Dachauer Str. 50, 80335 München
Tel. 59 94 79 86

المتاحف
تشتهر ميونيخ عالميا بأنها مدينة ثقافية عالمية
الطابع ،إذ أنها تمتلك مئات المتاحف والمعارض
الفنية ،والقصور األثرية والكنائس ،والكثير
من الكنوز الثقافية والفنية التي يجب أال يفوتكم
زيارتها واالستمتاع بها.
المتحف األلماني
سفن شراعية ونماذج نووية وطواحين هواء
وكبسوالت فضائية وقاطرات ديزل ،وأناس
آليين مستخدمين في مجال الصناعة ،وآالت
األرغن ،وسفن إنقاذ وغيرها الكثير .نجد هذا
العدد الهائل من اإلنجازات التكنولوجية وأكثر
من ذلك في المتحف األلماني .نعم ،إنه متحف
من الطراز األول :فهو ليس فقط واحدا من أقدم
متاحف التاريخ الطبيعي والتقني في العالم ،بل
يُعد كذلك أحد المتاحف التي تتمتع بأكبر عدد
من الزائرين .وعالوة على ذلك ،فهو من أكبر
متاحف العالم حيث أن مساحته تبلغ حوالي 50
ألف متر مربع.
متحف بافاريا القومي
نتعرف من خالل التماثيل التي تنتمي للعصر
القوطي ،وفن صناعة الذهب كما كان في نهاية
عصر النهضة ،وسجاد الحائط الثمين والقطع
األثرية النادرة التي ترجع إلى عصر الباروك
والروكوكو ،نتعرف على شكل الحياة في هذه
الحقب البائدة .وال تكتمل صورة الفن البافاري
واألوروبي المتألق إال من خالل اللوحات
والساعات واألعمال الفنية المصنعة من العاج.
وتضم المقتنيات المتنوعة بالمتحف مشغوالت
فنية يدوية وتراثية وأعماال فنية من خارج
والية بافاريا.
متحف مدينة ميونخ
من يريد أن يتعرف على تاريخ ميونيخ،
فعليه حضور المعارض المؤقتة والدائمة التي
يقيمها متحف المدينة لإلطالع على الوثائق
والسجالت التي تتناول تاريخ المدينة .كما تقام
هنا معارض خاصة حول تاريخ الحضارات
والثقافات المختلفة.

Alte Pinakothek
Kunstareal München
Barer Straße 27
Eingang Theresienstraße
80333 München
T +49 (0)89 23805 216
Archäologische Staatssammlung
des Bayerischen Landesmuseums
für Vor- und Frühgeschichte
Lerchenfeldstraße 2
80538 München
Tel. 089/2112-402
BMW-Museum
am Olympiaturm
Am Spiridon-Louis-Ring
80809 München
Telefon: 089/382-23307
Botanische Staatssammlung
Menzinger Straße 67
D-80638 München
Tel:+49-(0)89-17861-255
Deutsches Museum
Museumsinsel 1
80538 München

الضريبة المضافة

طريقة استرجاع ضريبة القيمة المضافة
للسياح:
االلسائح العربي في المحل التجاري بعد
شراء السلعة عن استمارة استرجاع الضريبة
المعتمدة ،وملؤها وفق البيانات المدونة في
جواز سفرك ثم تسليمها إلى البائع فيرفق
الفاتورة معها .عليك قبل المغادرة البالد
إبالغ الجمارك عن شرائك للسلع وختمها
من الجمارك لكي يتيح لك استرجاع الضريبة
فبدون الختم ال يمكن الحصول على استرجاع
الضريبة .ويتم تسليمها بعد الختم لمركز
استرجاع الضريبة والحصول على المال نقدا
ثم مغادرة البالد.

الطقس ودرجات الحرارة
تقع ميونيخ في منطقة الطقس المعتدل ،وعادة
ما يسود جو معتدل الحرارة على مدار العام،
فال الصيف شديد الحرارة وال الشتاء قارص
البرودة .وبالرغم من ذلك ،فقد تميل درجات
الحرارة إلى االنخفاض تحت الصفر بين شهري
ديسمبر وفبراير أو يرتفع متوسط درجة الحرارة
بين شهري يونيو وأغسطس إلى ما فوق الثالثين
درجة .وقد يكون الطقس مصحوبا بهطول
األمطار في فصل الصيف والثلوج في فصل

الشتاء .ولذا يفضل دائما من باب االحتياط أخذ
مطرية أو واقي من األمطار .يكون الطقس عادة
في المواسم السياحية ما بين نيسان وتسرين األول
مناسبا لزيارة ميونخ وأشعة الشمس كافية من أجل
التجول ،وإذا كانت الزيارة ما بين تشرين الثاني
وآذار فسوف تشهد درجات حرارة تحت الصفر.
سقوط األمطار يمكن توقعه في أي وقت خالل
العام وإمكانية هبوب الرياح وافدة وعامة ما تكون
رياح جافة

هل فقدت إحدى بطاقات اإلئتمان ؟

سيطلب منكم حينئذ تزويدنا برقم البطاقة
ومعلومات تفصيلية أخرى حول آخر
مشترياتكم .إذا أظهرت آليات التدقيق أن
لديكم رصيدا على البطاقة فسنقوم مجانا بإلغاء
البطاقة أو إصدار أخرى جديدة عند استيفاء
شروط اإلستبدال وعادة ما يتم تعويضكم عن
ذلك الرصيد خالل  24ساعة .وإذا عثرتم
الحقا على البطاقة التي أعلنتم عن سرقتها أو
فقدانها ،فبادروا مشكورين إلى إبالغنا بذلك
على وجه السرعة.
استفسارات حول بطاقة أميريكان إكسبرس ؟
عند تساؤالتكم حول بطاقات أميريكان
إكسبرس069 97 97 1000 :
هل فقدتم بطاقة أميريكان إكسبرس؟
إذا فقدتم بطاقة الشيكات السياحية ،أو سرقت
منكم ،أو تضررت ،أواستخدمت بشكل غير
قانوني ،أوربما لم تعد تعمل بطريقة مرضية،
فعليكم اإلتصال فورا بمركز خدمة الزبائن.

استفسارات حول بطاقة فيزا كارت ؟
هل لديكم تساؤالت حول حساب فيزا كارت؟
تفضلوا بمراجعة الموقع اإللكتروني
www.visa.de

هل فقدتم بطاقة فيزا كارت؟
اطلبوا من ألمانيا الرقم المجاني التالي:
0800 811 8440

استفسارات حول بطاقة ماستر كارت ؟
هل لديكم تساؤالت حول حسابكم لدى ماستر
كارت؟ تفضلوا بمراجعة الموقع اإللكتروني:
www.mastercard.com

هل فقدتم بطاقة ماستر كارت؟
اطلبوا من ألمانيا الرقم المجاني التالي:
0800 819 10 40

إرشادات اإلستعمال
مدخل الرسائل المحلية
مدخل الرسائل الخارجية
أوقات إفراغ البريد

ماكينة طوابع البريد وبطاقات التلفون

أزرار للطوابع المختلفة

مخرج الطوابع المختارة

صندوق البريد المعهود في الشارع
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دليل السائح العربي

الفنادق

Maritim Hotel
Goethestraße 7,
80336 München
Telefon:089 552350

The Charles Hotel
Sophienstrasse 28,
80333 Munich
Tel: 089 544 555-0

Hotel Bayerischer Hof
Promenadeplatz 2-6,
80333 Munich
Tel: 089 21 20 - 0

Atlas Residence
Schwanthalerstraße 63,
80336 München
Telefon:089 159256890

Marriott
Berliner Strasse 93,
80805 Munich
Tel: 089 36 00 20

Hotel 4-Jahreszeiten
Maximiliansstr. 17,
80539 Munich
Tel: 089 21 25 - 0

Hotel Verdi
Landwehrstraße 46,
80336 München
Telefon:089 202088870

Hilton Munich Park
Am Tucherpark 7,
80538 Munich
Tel: 089 38 45 - 0

Sheraton Arabellapark
Arabellastr. 5
81925 Munich
Tel: 089- 923 20

Hotel Atlas City
Paul-Heyse-Straße 18,
80336 München
Telefon:089 14902660

Hilton City Munich
Rosenheimer Str. 15,
81667 Munich
Tel: 089 4804 - 0

The Westin Grand München
Arabellastr. 6
81925 Munich
Tel: 089 926 40

Mercure Hotel
Senefelder Str. 9
80336 München
Telefon: 089 551320

City Aparthotel München
Sonnenstr, 18 b
80331 Munich
Tel: 089 46 13 53 0

Hotel Königshof
Karlsplatz 25,
80335 Munich
Tel: 089 55 13 61 93

Arabest Apartment Hotel
Schwanthalerstraße 45-47
80336 München
Telefon: 089-189250

Tegernsee Hotel & Spa
Neureuthstraße 23
83684 Tegernsee
T +49(0)8022/182-0

Hotel LeMeridien
Bayerstr.41,
80335 Munich
Tel: 089 24 22 - 0

Hotel Prinzessen Elisabeth
Geyerstraße 52,
80469 München
Telefon:089 720170

Arabest Boardinghouse
Schwanthaler Straße 45
80336 München
Tel: 089 189250

Hotel Mandarin Oriental
Neuturmstrasse 1,
80331 Munich
Tel: 089 29 09 80

Best Western Crystal
Schwanthalerstraße 36,
80336 München
Telefon:089 551110

Courtyard Centrum
Schwanthaler Straße 37
80336 München
Tel: 089 548848-80

Central Apart-Hotel München
Josephsburgstraße 26,
81673 Munich
Tel: 435 49 30 - 0

Stolberg Plaza
Stollbergstraße 2 - 4,
80539 München
Telefon:089 290960

Holiday Inn
Hochstraße 3,
81669 München
Telefon:089 48030

Sofitel Munich
Bayerstrasse 12,
80335 Munich
Tel: 089 59 94 80
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المعارض التجارية
SAPE 2016
28. - 30. Juni 2016

Truck & trailer China
14. - 16. Juni 2016

BAU Congress China 2016
04. - 06. Juli 2016

EU PVSEC 2016
20. - 24. Juni 2016

ISPO SHANGHAI 2016
06. - 08. Juli 2016

AUTOMATICA 2016
21. - 24. Juni 2016

SicherheitsExpo 2016
06. - 07. Juli 2016

IT2Industry 2016 @ AUTOMATICA
21. - 24. Juni 2016

TRENDSET mit Bijoutex
09. - 11. Juli 2016

Intersolar Europe 2016
22. - 24. Juni 2016

FOBI 16
23. - 29. Juli 2016

ECCM17
26. - 30. Juni 2016

في الصيدلية
أحتاج مسكنا لآلالم! إيش براوخه
شميرتس ميتيل
 إتفاص كيكن:شيئا ضد اإلمساك
فيرشتوبفونج
 إتفاص كيكن دورش فال:ضد اإلسهال
منوما ! شالف ميتيل
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في المقهى والمطعم
أرغب في شرب القهوة! إش موشتيه
كافيه ترينكن
عصير!! آين زافت
كعكة!! أين كوحن
سكر!! تسوكر
صحتين وعافية!! كوتن أبيتيت
أحتاج ملعقة! إيش براوخه آينين لوفيل
! شوكة! كابل، !سكينا! ميسار
، ميتاج إيسن: غداء، فروشتيك:الفطور
 آبند إيسن:عشاء
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دليل الكلمات
المالطفة
 بيته:رجاء
لو سمحت! إيرالوبين زي
هذا من لطفك! نيت فون إينين
ارجوك! إيش بيته زي
كما تحب! في زي فولين
!يؤسفني ذلك، المعذرة
توت مير اليد
!يا للخسارة
في شاده

Impressum

المراسيم
 كوتن مورجين:صباح الخير
 كوتن تاج:طاب يومك
 كونن زي زش:هل تعرفني على نفسك؟
فورشتيلين
 إش بن إيرفرويت:سعدت بالتعرف عليك
 فيل كومين:أهال وسهال
من حضرتك؟ فير زند زي؟
تفضل بالدخول! بيته هيراين
ما اسمك؟ في هايسن زي؟ فاء انجليزية
تفضل بالجلوس! بيته زيتسين زي زش
 كيرنه ! جيم مصرية:ّبكل سرور
 ناين:كال
الحالة
كيف حالك؟ في كيتس إينين
، كوت دانكه: شكرا،بخير
اللقاء والوداع
 إش موشته جيهين:أرغب في الرحيل
 إزت نوخ فري:ما زال مبكرا
 بس بالد:إلى اللقاء
هل يمكننا أن نلتقي غدا؟ كونين فير
أونس مورجن زيهن
طابت ليلتك! جوته ناخت
رحلة موفقة! جوته رايزه
عودة سالمة! هايله روك كير
 هويته:اليوم
 مورجن:غدا

Marketing / Anzeigen
PKMedia Patricia Kuhl
T +49 (0)89 744 922 80
F +49 (0)89 744 922 81
Mobil. +49 (0)176 990 48 388
patricia.kuhl@t-online.de
Thomas Kuhl - Consulting
Herr Thomas Kuhl
T + 49 (0)172 8444455
thomas-kuhl@t-online.de
Druck
printmedia-solutions GmbH
www.printmedia-solutions.de
Fotos / Bilder
Fremdenverkehrsamt München
Münchener Verkehrs- und Tarifverbund
GmbH (MVG), Tourismusamt
Garmisch-Partenkirchen, Deutsche
Bahn AG Kommunikation, BahnimBild
Berlin, Tegernsee - Chiemsee Königsee, iStockphoto Bildagentur,
Fotolia Bildarchiv - Pressearchiv
Sealife, Pressearchiv der jeweiligen
Themen. Pressearchiv Wildpark Poing,
Bayerntourismus www.bayern.by, www.
hofstatt.info, Pressearchiv Alpamare,
Pressearchiv Legoland, Pressearchiv
Legoland, Sofitel Hotel, Blade Night:
Andreas Schebesta, Tollwood.
Tourismusamt Baden-Württemberg,
Tourismusamt Stuttgart
Copyright und Haftung
© 2016 Nachdruck ist nur mit schriftlicher
Genehmigung des Verlages gestattet. Die
Redaktion übernimmt keine Haftung für
fehlerhafte oder irrtumlich falsche Inhalte.

BVLGARI.COM

