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Museumshop Huis van Alijn
Kraanlei 67
9000 Gent

09 269 23 61

  نقطة اإلنطالق للمرشد السمعي

باجتاه بوابة بروج مع زهرة
 بوابة بروج يف البعينات: لقد أمضت زهرة فرتة صباها بني

  الراهبات والقسيسني، وهذا عندما وصل أوائل اإلمئة إىل املنطقة. ولقد
 كانت زهرة كفتاة يف أول ربيعها تبحث عن املسلك ما بني عيد امليالد

 وعيد الفطر، بني احلجاب وتنورة امليين جوب.

  اكتشف يف جولتك كل األماكن الالفتة للنظر.
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5 seghersplein

4 phoenixbrug

1+10 kraanlei 67,  
museumshop  
huis van alijn

2 eerste moskee

3 orthodoxe kerk
6 sint-jan-baptist

 كانت منطقة  برينسني هوف
 منطقة شاخمة قدميا والتي

 أصبحت بعد ذلك حيا منحال
 ثم حتّول إىل منطقة راقية وسط

 املدينة. فهي اآلن عبارة عن
 واحة هادئة بني وسط املدينة و

 بوابة بروج املتألقة.

 كنيسة رابوت
   الربوتستانتية

   كنيسة سانت-جوزيف

  شارع زهرة ‘املفضل’
 دكان حلويات

 ‘لدى ماريا’

  دومينيكوس غانت،
 كنيسة ماريا غوريتي

  بوابة بروج هي منطقة
 يسكنها العامل طي التطّور

 الكامل. فهي تعترب منذ
 الستينات منطقة التقاء

 بني الثقافات والديانات،
 بني الراهبات واألشخاص

 السافلني.

 الرابوت هي منطقة
 متألقة نشأت منذ القرن

 التاسع عرش يسكنها
 العامل وتغص باملحالت

 التجارية يف كنف
كنيسة سانت- جوزيف.

                                                                                                                        مسجد

                                                                                                                        مسجد
                                                                                                                        مسجد

ىشء الفت للنظر

ُمْلَصق

BevrijdinG
SlAAn

9 el ele, pannestraat 1

7 taieb, bevrijdingslaan 157

8 beukelaarstraat 23,  
al fath moskee 



تعرفوا أيضا عىل
 لقد كان خالل الستينات ناشطا كبناء للجسور بني العديد
 من اجلاليات يف غانت وهو من األشخاص الذي سامهوا يف
  إنشاء النادي الشبايب القائم بني الثقافتني ‘إل باسو’ وهو
قسا يف أبرشية جوزيف يف منطقة الرابوت.  منذ 

 لقد كان يعمل بني  و  يف بروخيس بورت
 )بوابة بروج( ومنذ ذلك احلني أصبح قسا يف كنيسة ‘ريغني
 بوخ’ سانت أنطونيوس يف هرينيس وايك.

 لقد تم جلبه إىل غانت عام  من قبل املغاربة املؤمنني
 ليقوم مبهام إماما هلم. انتقل يف منتصف الثامنينات إىل
 رونسا وهو ال يزال ميارس عمله هناك كإمام.

 أىت عام  كعامل زائر أىت عام  كعامل زائر إىل
 غانت حيث أمىض حياته كلها يعمل يف قطاع النسيج.

 هي ابنة حممد دحروش والتي التحقت بوالدها عام 
 يف غانت وتعمل حاليا كعاملة يف فيدرالية اجلمعيات
.)VMF( املغربية 

 هاجر عام  إىل غانت للعمل يف النسيج واقتبس
 جمزرة حالل عام  من ابن عمه يف بروخيس بورت
 )بوابة بروج( حيث قام عىل إدارهتا.

 هاجر إىل غانت عام  للعمل يف النسيج واختذ منصب
 أمي الصندوق عام  يف اجلامع العريب عقبة ابن نايف
يف واراندي سرتات.

 هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء )وبعد ذلك يف مركز
 اإلندماج( ‘إل إيل’ وتعمل منذ  يف خدمات اإلندماج
 التابعة لغانت.

 هي عاملة يف ‘إل إيل’ منذ نشأة املؤسسة عام  ولغاية
  ومنذ ذلك احلني تعمل كعاملة يف فيدرالية
.)VMF( اجلمعيات املغربية

الكاهن كون بليك
املولود عام  يف غانت

الكاهن مارسيل
 دو مايري

املولود عام  يف أوست آكري

يس ميمون زّري
املولود عام  يف شيف شايون

حممد دحروش
املولود عام  يف متسامن

فطيمة دحروش
املولودة عام  يف طنجة

طيب اجلوهري
املولود عام  يف زايو

حممد بو حيياوي
املولود عام  يف بركان

أغنيس فان كامب
املولودة عام  يف أنتويرب

كاترين دو سميت
املولودة عام  يف غانت
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Marokkaans-Belgisch

Boucharafat

sinds 1971

1963

 ولدت زهرة بوشارافات يف مدينة طنجة املغربية
 يف منطقة كاستيلال. رحل والدها عام  إىل

 بلجيكا. وسافرت زهرة عام  مع والدهتا
 وأخيها لإللتحاق بوالدها الذي حط رحاله يف

 غانت. أمضت زهرة مرحلة التعليم اإلبتدايئ يف
 منطقة بروخيس بورت )بوابة بروج( واملرحلة

 الثانوية لدى الراهبات يف مدرسة العذراء مريم
 فيزيتايس يف ماريا كرييك. وبعد أن عملت عدة

 سنوات يف قطاع اإلعالن التجاري ابتدأت
 بالعمل عام  يف مركز اإلندماج ‘إل إيل’.

 وهي تعمل منذ  كمربجمة يف املركز القائم
 بني الثقافتني ‘دو سنرتال’ يف غانت.

1970
1971

1991
2006

تعرفوا أيضا عىل
لقد كان خالل الستينات ناشطا كبناء للجسور بني العديد
من اجلاليات يف غانت وهو من األشخاص الذي سامهوا يف
لقد كان خالل الستينات ناشطا كبناء للجسور بني العديد
من اجلاليات يف غانت وهو من األشخاص الذي سامهوا يف
لقد كان خالل الستينات ناشطا كبناء للجسور بني العديد

إل باسو’ وهو
من اجلاليات يف غانت وهو من األشخاص الذي سامهوا يف

إل باسو
من اجلاليات يف غانت وهو من األشخاص الذي سامهوا يف

إنشاء النادي الشبايب القائم بني الثقافتني ‘
من اجلاليات يف غانت وهو من األشخاص الذي سامهوا يف

إنشاء النادي الشبايب القائم بني الثقافتني 
من اجلاليات يف غانت وهو من األشخاص الذي سامهوا يف

  
قسا يف أبرشية جوزيف يف منطقة الرابوت.
 وهو
قسا يف أبرشية جوزيف يف منطقة الرابوت.
إل باسو وهو
قسا يف أبرشية جوزيف يف منطقة الرابوت.

إل باسو إنشاء النادي الشبايب القائم بني الثقافتني 
قسا يف أبرشية جوزيف يف منطقة الرابوت.

إنشاء النادي الشبايب القائم بني الثقافتني 
منذ 

إنشاء النادي الشبايب القائم بني الثقافتني 
منذ 

إنشاء النادي الشبايب القائم بني الثقافتني 

لقد كان يعمل بني  و  يف بروخيس بورت
ريغني
 يف بروخيس بورت
ريغني
 يف بروخيس بورت

‘
 يف بروخيس بورت

‘
 يف بروخيس بورت

 ومنذ ذلك احلني أصبح قسا يف كنيسة 
 يف بروخيس بورت

 ومنذ ذلك احلني أصبح قسا يف كنيسة 
 و  يف بروخيس بورت

 ومنذ ذلك احلني أصبح قسا يف كنيسة 
لقد كان يعمل بني  و 

 ومنذ ذلك احلني أصبح قسا يف كنيسة 
لقد كان يعمل بني 

)بوابة بروج(
 سانت أنطونيوس يف هرينيس وايك.
ريغني
 سانت أنطونيوس يف هرينيس وايك.
ريغني  ومنذ ذلك احلني أصبح قسا يف كنيسة 
 سانت أنطونيوس يف هرينيس وايك.

 ومنذ ذلك احلني أصبح قسا يف كنيسة 
بوخ’

 ومنذ ذلك احلني أصبح قسا يف كنيسة 
بوخ

 ومنذ ذلك احلني أصبح قسا يف كنيسة 

لقد تم جلبه إىل غانت عام  من قبل املغاربة املؤمنني
ليقوم مبهام إماما هلم. انتقل يف منتصف الثامنينات إىل

لقد تم جلبه إىل غانت عام 
ليقوم مبهام إماما هلم. انتقل يف منتصف الثامنينات إىل

لقد تم جلبه إىل غانت عام 

رونسا وهو ال يزال ميارس عمله هناك كإمام.
ليقوم مبهام إماما هلم. انتقل يف منتصف الثامنينات إىل
رونسا وهو ال يزال ميارس عمله هناك كإمام.
ليقوم مبهام إماما هلم. انتقل يف منتصف الثامنينات إىل

أىت عام  كعامل زائر أىت عام  كعامل زائر إىل
غانت حيث أمىض حياته كلها يعمل يف قطاع النسيج.
 كعامل زائر إىل
غانت حيث أمىض حياته كلها يعمل يف قطاع النسيج.
 كعامل زائر أىت عام  كعامل زائر إىل
غانت حيث أمىض حياته كلها يعمل يف قطاع النسيج.

أىت عام  كعامل زائر أىت عام 
غانت حيث أمىض حياته كلها يعمل يف قطاع النسيج.

أىت عام 

هي ابنة حممد دحروش والتي التحقت بوالدها عام 
يف غانت وتعمل حاليا كعاملة يف فيدرالية اجلمعيات

هي ابنة حممد دحروش والتي التحقت بوالدها عام 
يف غانت وتعمل حاليا كعاملة يف فيدرالية اجلمعيات

هي ابنة حممد دحروش والتي التحقت بوالدها عام 

.)VMF( املغربية
يف غانت وتعمل حاليا كعاملة يف فيدرالية اجلمعيات

املغربية 
يف غانت وتعمل حاليا كعاملة يف فيدرالية اجلمعيات

هاجر عام  إىل غانت للعمل يف النسيج واقتبس
 من ابن عمه يف بروخيس بورت
 إىل غانت للعمل يف النسيج واقتبس
 من ابن عمه يف بروخيس بورت
 إىل غانت للعمل يف النسيج واقتبس

جمزرة حالل عام 
هاجر عام 

جمزرة حالل عام 
هاجر عام 

 حيث قام عىل إدارهتا.
 من ابن عمه يف بروخيس بورت
 حيث قام عىل إدارهتا.
 من ابن عمه يف بروخيس بورت

)
 من ابن عمه يف بروخيس بورت

)
 من ابن عمه يف بروخيس بورت

بوابة بروج
 من ابن عمه يف بروخيس بورت

بوابة بروج
 من ابن عمه يف بروخيس بورت

(

هاجر إىل غانت عام  للعمل يف النسيج واختذ منصب
 يف اجلامع العريب عقبة ابن نايف
 للعمل يف النسيج واختذ منصب
 يف اجلامع العريب عقبة ابن نايف
 للعمل يف النسيج واختذ منصب

أمي الصندوق عام 
هاجر إىل غانت عام 

أمي الصندوق عام 
هاجر إىل غانت عام 

يف واراندي سرتات.
 يف اجلامع العريب عقبة ابن نايف
يف واراندي سرتات.
 يف اجلامع العريب عقبة ابن نايف

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء )وبعد ذلك يف مركز
 يف خدمات اإلندماج
وبعد ذلك يف مركز
 يف خدمات اإلندماج
وبعد ذلك يف مركز هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 
 يف خدمات اإلندماج

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 
 وتعمل منذ 

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 
 وتعمل منذ 

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 
’

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 
’

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 
إل إيل

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 
إل إيل

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 
‘

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 
‘

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 
)

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 
)

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 
اإلندماج

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 
اإلندماج

هي املؤسسة واملنسقة مللجأ النساء 

التابعة لغانت.
 يف خدمات اإلندماج
التابعة لغانت.
 يف خدمات اإلندماج

هي عاملة يف ‘إل إيل’ منذ نشأة املؤسسة عام  ولغاية
 ومنذ ذلك احلني تعمل كعاملة يف فيدرالية

 منذ نشأة املؤسسة عام 
 ومنذ ذلك احلني تعمل كعاملة يف فيدرالية

إل إيل منذ نشأة املؤسسة عام 
 ومنذ ذلك احلني تعمل كعاملة يف فيدرالية

إل إيل

.)VMF( اجلمعيات املغربية
 ومنذ ذلك احلني تعمل كعاملة يف فيدرالية

اجلمعيات املغربية 
 ومنذ ذلك احلني تعمل كعاملة يف فيدرالية

الكاهن كون بليك
املولود عام  يف غانت

الكاهن مارسيل
 دو مايري

الكاهن مارسيل
 دو مايري

الكاهن مارسيل

املولود عام  يف أوست آكري

ّيس ميمون زّرييس ميمون زرييس ميمون زّري
 يف شيف شايون

ي
 يف شيف شايون

يس ميمون زري
 يف شيف شايون

ييس ميمون زرييس ميمون زر
 يف شيف شايون

ييس ميمون زري
املولود عام 

يس ميمون زر
املولود عام 

يس ميمون زر

حممد دحروش
املولود عام  يف متسامن

فطيمة دحروش
املولودة عام  يف طنجة

طيب اجلوهري
 يف زايو

طيب اجلوهري
 يف زايو

طيب اجلوهري
املولود عام 

طيب اجلوهري
املولود عام 

طيب اجلوهري

حممد بو حيياوي
 يف بركان
حممد بو حيياوي

 يف بركان
حممد بو حيياوي

املولود عام 
حممد بو حيياوي

املولود عام 
حممد بو حيياوي

أغنيس فان كامب
 يف أنتويرب
أغنيس فان كامب

 يف أنتويرب
أغنيس فان كامب

املولودة عام 

كاترين دو سميت
املولودة عام  يف غانت

1990

1974
 ومنذ ذلك احلني أصبح قسا يف كنيسة 

1974
 ومنذ ذلك احلني أصبح قسا يف كنيسة 

1992
 ومنذ ذلك احلني أصبح قسا يف كنيسة 

1992
 ومنذ ذلك احلني أصبح قسا يف كنيسة 

1977

1964
غانت حيث أمىض حياته كلها يعمل يف قطاع النسيج.

1964
غانت حيث أمىض حياته كلها يعمل يف قطاع النسيج.

1964
غانت حيث أمىض حياته كلها يعمل يف قطاع النسيج.

1964
غانت حيث أمىض حياته كلها يعمل يف قطاع النسيج.

1968

1970

1970
أمي الصندوق عام 

1970
أمي الصندوق عام 

1985
 إىل غانت للعمل يف النسيج واقتبس

1985
 إىل غانت للعمل يف النسيج واقتبس

2007

1991

1982
2008

هي عاملة يف 
2008

هي عاملة يف 
1961

1955

1952

1950

1960

1936

1951

1942

1935
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///geslacht: man ///geslacht: man geslacht: man ///geslacht: man 

TangerTanger

Marokkaans-BelgischMarokkaans-BelgischMarokkaans-Belgisch

Boucharafat

sinds 1971

1963

ولدت زهرة بوشارافات يف مدينة طنجة املغربية
يف منطقة كاستيلال. رحل والدها عام  إىل

بلجيكا. وسافرت زهرة عام  مع والدهتا
يف منطقة كاستيلال. رحل والدها عام 
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