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«الكوهجي غولدن غيت» تدشن
مشروعًا مشتركًا مع «أجميرا ماي فير ريليتي»
أعلنت «الكوهجي غول��دن غيت» ،عن إطالق
ش��راكة م��ع مط��وري العق��ارات البارزين في
الهن��د ،أجمي��را مايفي��ر ،من خالل تدش��ين
مشروع مش��ترك يحمل اسم «غولدن غيت»،
ال��ذي س��يقدم مزيج��اً متمي��زاً م��ن الحي��اة
العصرية والضيافة الحديث��ة ومراكز األعمال
ذات المستويات العالمية.
ويتطلع الش��ركاء من خالل مش��روع «غولدن
غيت» الدول��ي الواقع في قلب خليج البحرين،
إلى بناء جس��ور ما بين ثقاف��ة البلدين لخلق
أفق من الفخامة والراحة.
ويتعاون الكوهج��ي غولدن غيت الذي يمتلك
س��نوات م��ن الخب��رة والمعرفة واالس��تقرار
المالي ف��ي تطوير العقارات ف��ي جميع أنحاء
البحرين ،مع أجمي��را ومايفير اللتين تتمتعان
بخبرات متنوعة في س��وق العق��ارات الدولي،
مما يضمن تحقيق االستقرار المالي والتسليم
في الوقت المناسب للمشروع.
وتمتل��ك مجموعة أجمي��را ماي في��ر ريليتي
خب��رات متراكمة ترجع ألكثر من  100عام في
قطاع العق��ارات ،ورصيد مش��اريع يمتد لـ40
مليون ق��دم مربع م��ن المس��احات التجارية
والس��كنية في الهند ومش��اريع يتم إنشائها
حالي��ا بميزانية تتج��اوز الـ 4ملي��ارات دوالر،
وسيتم إنش��اء المش��روع بخليج البحرين في
موقع مهم في قلب المنامة مع إطاللة جميلة
على أفق المدينة.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة «أجميرا»

مان��وج أجميرا« :تتميز البحري��ن ببيئة أعمال
داعمة وقوى عاملة متفانية ،وهذا عزز عالقاتنا
مع البحرين وشعبها».
أما رئيس مجلس إدارة «ماي فير هاوس��ينغ»،
نايان ش��اه قال« :تؤكد نتائج تقرير إكس��بات
إنس��ايدر ،أن البحرين في الوقت الحالي تعتبر
كأفضل وجهة للمغتربين ،مما يوس��ع نطاق
رغبته��م باالنتقال للمملك��ة ..البحرين تقدم
بيئة صديقة للس��ياح والمستثمرين وتشتهر
بالتن��وع الثقاف��ي وروح الترحي��ب وحس��ن
الضيافة».
رئيس مجلس إدارة شركة «الكوهجي غولدن
غيت» أس��حاق الكوهجي :ق��ال «إن البحرين
وم��ن خالل رؤي��ة  2030وتوجيه��ات صاحب
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل
خليفة ،ولي العهد القائد األعلى النائب األول

لرئي��س مجلس الوزراء ،تس��هم بالمزيد من
التطورات اإليجابية للبحرين واقتصادها».
وأوض��ح« :إن إنش��اء مث��ل ه��ذه المش��اريع
المشتركة مع مستثمرين ذوي خبرات وسمعة
عالمي��ة يس��هم بش��كل فعال في خل��ق بيئة
جاذبة لالستثمارات المحلية والدولية ويحقق
أهداف التنمي��ة االقتصادية المس��تدامة في
المملكة».
ويمتد المش��روع على مس��احة  140ألف متر
مربع ،ومن المتوقع أن يس��تقطب المش��روع
مبل��غ  212مليون دوالر كقيم��ة إجمالية من
االس��تثمارات األجنبية ،وتعمل هذه الشراكة
عل��ى تعزي��ز التج��ارة الثنائي��ة والعالق��ات
االقتصادية م��ا بين الهن��د والبحرين وتفتح
األب��واب لج��ذب المزي��د م��ن االس��تثمارات
األجنبية للبالد.
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«عبد الجبار الكوهجي»
يحقق المركز األول في
«أولمبياد إل جي» للمنطقة
حقق��ت مجموعة عب��د الجبار
الكوهجي ،الوكيـــل الحصري
ألجه��زة ال ج��ي المنزلي��ة،
الترفيهيــــ��ة والمكيفـــات،
إنجازاً كبيراً خالل مش��اركتها
في «أولمبياد إل جي لمهارات
الصيان��ة لمنطق��ة الش��رق
األوس��ط وأفريقي��ا »2018
حي��ث فـــ��از فن��ي الصيان��ة
عصم��ان ش��وكات بالمرك��ز
األول ولقب «جراند ماس��تر»
ف��ي مج��ال مكيف��ات الهواء
السكنية.
وأقي��م االولمبي��اد على م��دار يومين في إم��ارة دبي ،حيث ش��ارك في
األولمبياد ،الذي يقام س��نوياً ،أكث��ر من  50فني صيانة يمثلون موزعي
إل جي من مختلف أنحاء منطقة الش��رق األوس��ط وأفريقيا ،حيث خضع
المش��اركون خالل يومي لعدة ،وفي نهاية األولمبياد تم اختيار وإعالن
الفائزين.
وسيمثل الفني عصمان مجموعة عبد الجبار الكوهجي والشرق األوسط
في أولمبياد إل جي العالمية في كوريا في نوفمبر .2018
وأضاف الكوهج��ي ،عضو مجلس اإلدارة «نفخر بهذا اإلنجاز الذي ح ّققه
ممثل المجموعة في هذا الحدث الكبير الذي يعد وسيلة ممتازة للتعرف
على قدرات المنطقة..يعكس هذا النجاح مدى اهتمامنا بتطوير العنصر
البشري والذي هو اساس نجاح أية مؤسسة ،والذي يتمثل كذلك باختيار
أمهر الفنيي��ن وأكثرهم كفاءة لخدمة عمالئنا وتقديم األفضل لهم في
البحرين».

«البحرين الطبية» ِّ
تنظم حفل المشاركة المجتمعية السنوي

نظمت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا -جامعة
البحرين الطبية ( )RCSI Bahrainحفل المش��اركة
المجتمعية الس��نوية ف��ي حرم الجامع��ة الواقع في
البسيتين.
وب��دأ الح��دث برس��الة ترحيب م��ن مدي��ر التوعية
المجتمعي��ة ،فكتوري��ا هام ،يليه خطاب بروفيس��ور
ورئيس قس��م الجراحة ف��ي الجامعة ورئيس األطباء
في مستش��فى الملك حم��د الجامعي ،البروفيس��ور

مارت��ن كوربالي ،حول أهمي��ة اإليثار كمتخصصين
ف��ي الرعاي��ة الصحي��ة في المس��تقبل .كم��ا انتهز
المتطوعون من السنوات الماضية الفرصة للتحدث
عن تجربتهم كمتطوعين.
ومن خ�لال البرنامج التطوعي تُق��دم للمتطوعين
الفرص��ة لتمثي��ل الجامعة من خالل المش��اركة في
مب��ادرات المش��اركة المجتمعي��ة عل��ى المس��توى
الوطني والدولي.

وقد تم تأسيس فريق المش��اركة المجتمعية التابع
للجامع��ة في عام  ،2012حي��ث بلغ أكثر من 4000
س��اعة تطوعية من توفير دع��م احتياجات المجتمع
باإلضافة إلى توفير التوعية التعليمية والصحية.
وتتب��ع جامع��ة  RCSIالبحري��ن للكلي��ة الملكي��ة
للجراحين في أيرلندا التي تأسست في العام 1784
وه��ي جامعة مرخصة في مملك��ة البحرين كجامعة
خاصة مس��تقلة .وكنظيرتها في أيرلندا ،فإن جامعة

 RCSIالبحرين هي مؤسسة علوم صحية غير ربحية
ترك��ز على التعليم واألبحاث لدف��ع التغيير اإليجابي
ف��ي جميع مجاالت صحة اإلنس��ان ف��ي جميع أنحاء
العالم.
وتلتزم الجامعة بإقامة عالقات تعاونية مع جمعيات
في البحرين وخارجها ،إذ تمثل المشاركة المجتمعية
إحدى ركائ��ز جامعة البحرين الطبية االس��تراتيجية
الثالث التي تشمل أيضاً البحث والتعليم والتعلم.

المستشفى األلماني للعظام يطلق معرض «فنان الموسم»
يسلط الضوء على أبرز أعمال الفنانة البحرينية لينا األيوبي
في إطار حرصه على تش��جيع المواهب
المحلية وتعزيز الروابط الثقافية والفنية
البحرينية-األلمانية ،أطلق المستشفى
األلمان��ي للعظ��ام ،أحد المستش��فيات
الخاصة الرائدة المتخصصة في جراحة
وعالج العظام بمملكة البحرين ،معرض
«فنان الموسم» وذلك في مقره الواقع
في منطقة السلمانية.
ويس��لط المعرض الضوء على تشكيلة
متنوعة م��ن أعمال الفنانة التش��كيلية
البحرينية لينا األيوبي ،والتي س��تكون
أغلبه��ا معروض��ة للبي��ع ،إذ يمك��ن
للمرض��ى أو زائري المع��رض الراغبين
بش��راء أي من أعمالها معرفة األس��عار
من مكتب االستقبال.
ويأت��ي إطالق ه��ذا المع��رض الخاص
ألعمال األيوب��ي بعد اختياره��ا كفنانة
موسم الخريف من قبل إدارة المستشفى
األلماني للعظام في إطار س��عيه لدعم
الفنانين المحليين وتشجيعهم.
وتع��د لين��ا األيوب��ي فنان��ة ومصممة
بحرينية «مؤسس��ة ومالكة دار الفن»،
وعضو ف��ي جمعي��ة البحري��ن للفنون
التشكيلية حيث لعبت الثقافة والتقاليد

العربية وف��ن المانغا الياباني دوراً بارزاً
في أس��لوب أعمالها الفنية وكانت منذ
ً
متأثرة بف��ن المانغا
نعوم��ة أظافره��ا
ً
اليابان��ي .وتعليقا على ه��ذه المبادرة،
ق��ال الرئي��س التنفي��ذي للمستش��فى
د.هاينر أبل« :يسر المستشفى األلماني
للعظام احتضان األعمال الفنية الرائعة

والمفعم��ة باأللوان الزاهي��ة للينا التي
ً
بالش��ك س��تضيف رونقاً
وحيوي��ة على
ديكور المستشفى خالل األشهر القليلة
المقبل��ة وذلك من خالل م��زج الزخرف
العربي والنمط األوروبي للمستش��فى
عاكس��اً بذل��ك الرواب��ط القوي��ة بين
البحرين وألمانيا».

