معلومات خاصة بالمسلمين
أين يمكنني غسل شخص متوفى في أسنابروك بحسب طقوس المسلمين قبل الدفن؟
نعم يمكن أن يتم ذلك فبي مقبرة ناهني .العنوان هوAm Nahner Friedhof, 49082 Osnabrück:
تم إنشاء مكان ُمخصص للغسل هنا في عام  ، 2017والتي يمكن الوصول إليها بسهولة بواسطة عربة جنازة مباشرة عبر
الممر في الفناء األمامي للمقبرة  ،بدون اللجوء إلى ساللم .يحتوي الحمام على مغسلة ودش يد طويل ومغسلة عميقة ويوفر
مساحة كافية لنقل المتوفى من التابوت إلى المغسلة .بالنسبة لألشخاص الذين يرغبون في الغسل هناك مرحاض  ،ومغسلة
في الرواق ومرحاض عام بجوار الكنيسة.
ماذا علي أن أفعل الستخدام الغرفة؟
يجب عليك تسجيل الوضوء في اإلدارة العامة للمقبرة في مدينة أوسنابروك وتوقيع عقد "أمر وتوكيل" الستخدام الحمام.
يمكنك أيضًا استخدام الغرفة إذا كان المتوفى لن يدفن في أوسنابروك .في ظل ظروف كورونا  ،هناك حاجة إلى موافقة
السلطات الصحية التي تهتم بها إدارة المقبرة.
اإلدارة العامة للمقبرة توجد في
Stadthaus Iالطابق األول في الغرفة 105
Natruper-Tor-Wall 2, 49076 Osnabrück
أوقات تقديم الخدمات:
من اإلثنبن إلى الجمعة 12:00 - 08:30
وكذلك الثالثاء 16:00 - 14:00
و كل خميس في الساعة 17:30 - 14:00
يسعدنا تقديم المشورة لك عبر الهاتف
 0541-323-2428اليسد راينيلت
 0541-323-2360السيدة النغو
تحديد موعد الغسل ممكن أيضا في عطلة نهاية األسبوع
يمكنك تحديد موعد للغسيل بنفسك مع السيدة جواكيمير  ،هاتف 0541-323-3259:من االثنين إلى الخميس من الساعة
 8:00صبا ًحا حتى  16:00مسا ًء والجمعة من  8:00صبا ًحا حتى  . 12:00خارج هذه األوقات  ،يقوم السيد زيتون
والسيد أرسالن بتنسيق استخدام المكان المخصص للغسل بحيث يمكن استخدامه أيضًا في عطالت نهاية األسبوع .يجب أن
يتم تسجيل الغسيل في إدارة المقبرة في يوم العمل التالي .يمكن اإلتثال بالسيد زيتون والسيد أرسالن من خالل البيانات
التالية:
السيد
Abdul-Jalil Zeitun
Ibrahim Alkhalil-Moschee
Goethering 14
الخاص ,188887 :الجوال 5228828ـ 0171

و
Muhammed Arslan
Merkez-Moschee
Iburgerstraße 14
الهاتف38422991 :ـ0176
كم يكلف استخدام المكان المخصص للغسل؟
تُدفع  60.00يورو مرو واحدة
هل يمكنني أن أقوم بجنازة حسب الطقوس اإلسالمية في أوسنابروك؟
إذا كان المتوفى مقي ًما في مدينة أو منطقة أوسنابروك  ،فإن مقبرة المسلمين متاحة على مقبرة ناهني.
تم إنشاء المقابر ومواقع الدفن جنبًا إلى جنب مع مجتمعات المساجد في مدينة أوسنابروك بطريقة تجعل المتوفى في إتجاه
مكة.
يمكنك أيضًا دفن المتوفى بدون تابوت في أوسنابروك؟
إذا رغب في دفن بدون تابوت  ،فيجب تسجيل ذلك من قبل دار الجنازة في إدارة المقبرة العامة  ،والتي تحصل على موافقة
السلطات الصحية  .يتم شرح اإلجراء ات الدقيقة في منشور"المدافن في مقبرة المسلمين في مدينة أوسنابروك" .يؤكد
األقارب من خالل التوقيع على "إعالن الدفن في حقل المقابر اإلسالمية في مدينة أوسنابروك" أنهم قرأوا صحيفة
ضا الحصول على هذه المستندات على الصفحة الرئيسية لمدينة أوسنابروك.
المعلومات ووافقوا عليها .يمكنك أي ً
متى يتم الدفن بعد الموت؟
وفقا لقانون جنازة ساكسونيا السفلى  ،ال يجوز دفن المتوفى إال بعد  48ساعة من الوفاة .لذا فمن الواجب التأكد من وفاة
الميت بالفعل .يمكن للسلطة الصحية الدنيا السماح باالستثناءات إذا كانت هناك أسباب مهمة.
غالبًا ما يستغرق األمر يومين لتسليم األوراق الالزمة إلى إدارة المقبرة العامة .وهذا يشمل شهادة الوفاة الصادرة عن مكتب
البلدية و التي بتم من خاللها تسجيل اإلاستمارة " "Auftrag und Vollmachtحيث يتم تكليف إدارة المقبرة وتحديد
التكلفة ومن الذي يدفع التكاليف.
ما هي أنواع القبور المتاحة لي؟
هل هناك أيضا قبور ومقابر لها الحق األبدي في الراحة؟
مقابر الصف األرضي  ،والمقابر االنتخابية األرضية و مقابر األطفال هي متىاحة لكم.
وفقًا لقانون جنازة ساكسونيا السفلى وقانون المقبرة لمدينة أوسنابروك  ،فإن فترة راحة المخصصة للشخص المتوفى أكثر
من  6سنوات و  20عا ًما .األطفال حتى سن  6سنوات لديهم فترة راحة لمدة  15سنة .هذا يعني أنه يجب ضمان فترة
طويلة للمتوفى دون دفن ميت أخر في قبره و بالتالي فإنه ال توجد فترة زمنية أبدية بدوم إجراء دفن في نفس القبر .يمكن
دائ ًما تمديد المقابر المختارة و مقابر األطفال.

مقابر الصفوف
تباع مقابر الصفوف دائ ًما لشخص واحد فقط طوال فترة الراحة ( 20عا ًما) وال يمكن تمديدها . .يتم استدعاء مواقع المقابر
هذه  ،مثل جميع مواقع مقابر الصفوف األخرى في مقابر أوسنابروك  ،بعد نهاية فترة الراحة (المنشورة في الصحيفة وفي
عرض المقبرة) وإعدادها بعد ستة أشهر .يمكن استخدام هذه المساحة مرة أخرى في وقت الحق.
المقابر المختارة
يتم الحصول على المقابر االنتخابية لمدة  25عا ًما على األقل عند االستعمال األول .يمكن تمديدها في أي وقت لمدة ال تقل
عن سنتين و  99سنة كحد أقصى .لدى األسرة خيار االحتفاظ بهذا القبر طالما وجدت هذه المقبرة .يمكن أيضًا شراء المقابر
االنتخابية لعدة أشخاص.
يتم الحصول على مقابر االطفال ة لمدة  15عا ًما على األقل عند االستعمال األول .خالف ذلك  ،تنطبق نفس القواعد على
هذه القبور مثل القبور التي يتم إختيارها.
كم تبلغ تكلفة الجنازة مع غسل الجثة في مقبرة ناهنر؟
تكلفة مواقع مقابر الصفوف:
 1.520,00يورو
موقع المقبرة:
 350,00يورو
تكاليف الجنازة:
 60,00يورو
المكان المخصص للغسل:
 1.930,00يورو
المبلغ اإلجمالي:
تكلفة المقبرة المختارة مع اإلستعمال الواحد:
 1.850,00يورو
القبر:
 440,00يورو
تكاليف الجنازة:
 60,00يورو
المكان المخصص للغسل:
 2.350,00يورو
المبلغ اإلجمالي:
تكاليف مقابر األطفال:
موقع المقبرة:
تكاليف الجنازة:
المكان المخصص للغسل:
المبلغ اإلجمالي:

 330,00يورو
 82,00يورو
 60,00يورو
 472,00يورو

في حالة رغبتك في استخدام قاعة الجنازة  ،تزيد التكاليف بمقدار  142.00يورو .في قاعة الحداد توجد لوحة تشير إلى
اتجاه مكة.
يمكن تغطية صور يسوع أو أشخاص آخرين بالمناشف التي تحضرها معك أثناء االستخدام.

