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نادرين  شركة  أعلنت   [
مملكة  ومقرها  للعقارات 
برج  افتتاح  البحرين، 
جزر  في  السكني   3 الزاوية 
أمواج. وتم افتتاح البرج في 
وهو   ،2013 آب  أغسطس/ 
الشركة،  مشاريع  أبرز  من 
 ،2 زاوية   ،1 زاوية  ويضم 
قصور علياء وأمواج هومز.
الزاوية  ب��رج  ويتكون 
فاخرة  شقة   239 من   3
للمستأجر  ويمكن  عصرية 
الشقق  هذه  بين  االختيار 
نوم  غ��رف  تضم  ال��ت��ي 
باإلضافة  رغبته،  بحسب 
»بنتهاوس  أرب��ع��ة  إل��ى 
 5 م��ن  مكون  دوبلكس« 
بركة  منها  ولكل  نوم،  غرف 
من  واثنين  خاصة،  سباحة 
على  يحتوي  البنتهاوس 

غرفة نوم واحدة.
قلب  في  البرج  ويقع 
على  يطل  إذ  أمواج؛  جزيرة 
البحر والمدينة بواجهات تم 
المستأجر  لينعم  تصميمها 
زاوية  ويقدم  كبيرة.  براحة 

تشمل  فخمة  م��ي��زات   3
ذلك  في  بما  راقية  مرافق 
في  سباحة  بركة  أكبر 
إلى  باإلضافة  الجزيرة، 
لألطفال،  سباحة  بركتي 
رياضية  ألعاب  صالتي 
غرفة  والرجال(،  )للنساء 
ومواقف  وساونا،  بخار، 
الوحدات،  لجميع  السيارات 
استقبال  منطقة  وأيضاً 
على  تحتوي  متكاملة 

محالت تجارية. 
وت����ت����راوح أس��ع��ار 
بغرفة  للشقة  اإليجارات 
نوم واحدة بين 600 و650 
وللغرفتين  شهرياً،  ديناراً 
دينار،  و800   700 بين 
التي  للشقق  ديناراً  و950 
غرف  ثالث  على  تحتوي 
البيع  سعر  ويبدأ  ن��وم. 
لشقة بغرفة نوم واحدة من 

82,542 ديناراً.
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برج الزاوية 3 
يفتح أبوابه في جزر أمواج

مستشفى  أع��ل��ن   [
توقيع  التخصصي  البحرين 
مجال  في  للتعاون  اتفاقية 
مؤسسة  مع  المرضى  عالج 
»فيفانتس«  ومستشفيات 
الطبية واألكاديمية األلمانية.
مؤسسة  أن  ُي��ذك��ر 
»فيفانتس«  مستشفيات 
من  هي  العالمية  الطبية 
في  المستشفيات  أكبر 
بمدينة  وأكبرها  ألمانيا 
برلين خاصة، وتتميز بأنها 
وتضم  تامة  بكفاءة  تعمل 
المعترف  الخبراء  من  نخبة 
بهم عالمّياً في مجالي الطب 
واإلدارة. ومن خالل األعوام 
مؤسسة  أضحت  الماضية 
»فيفانتس«  ومستشفيات 
واألك��ادي��م��ي��ة  الطبية 

األلمانية عالمة دولية رائدة 
والتعليم  الطب  مجاالت  في 
المعايير  بحسب  الطبي 
تشمل  حيث  العالمية. 
ومستشفيات  مؤسسة 
شبكة  الطبية  »فيفانتس« 

بسعة  المستشفيات  من 
سرير   5300 تبلغ  إجمالية 
و40 مركزاً صحّياً للعيادات 
لكبار  ومساكن  الخارجية 
نحو  لديها  ويعمل  السن، 
مختص،  طبيب   1500

أكاديمية  تمتلك  كما 
الصحية  الرعاية  إلدارة 

والتمريض. 
التنفيذي  الرئيس  وقال 
البحرين  لمستشفى 
عرداتي  قاسم  التخصصي 

البحرين  مستشفى  إن 
مستشفى  أول  التخصصي 
اعتماد  ينال  البحرين  في 
المشتركة  الدولية  اللجنة 
االعتماد  وهذا  األميركية، 
المعايير  أعلى  من  يعتبر 
جودة  قياس  في  الرائدة 
في  الصحية  ال��خ��دم��ات 
كما  العالم.  أنحاء  جميع 
بأهمية  ع��ردات��ي  أش���اد 
مؤسس�ة  بين  التعاون 
»فيفانتس«  ومستشفي�ات 
البحرين  ومستشفى  الطبية 
أعلى  لبلوغ  التخصصي 
الرعاية  جودة  مستويات 
لمرضانا  المقدمة  الصحية 
شعار  مع  تتماشى  والتي 
»صحتكم  المستشفى... 

هدفنا« .

»حاجي علي حاجي« تقيم ورشة متخصصة 
عن المنتجات الكهربائية من »هيونداي«

علي  حاجي  شركة   أقامت   [
ورشة  األول  أمس  مساء  حاجي 
والخبراء  الفنيين  عشرات  حضرها 
والمبيعات  المشتريات  ومديرو 
البحرين،  في  العاملة  الشركات  في 
الفنية  األمور  الورشة  تناولت  وقد 
بالمفاتيح  المتخصصة  والتوعية 
تقدمها  التي  الكهربائية  والمعدات 
والتي  )هيونداي(  الرائدة  الشركة 
حاجي  شركة  مع  شراكة  في  دخلت 

العام 2011. علي حاجي منذ 
المجموعة  عام  مدير  وأوضح 
عادل ديري الذي تولى منصبه منذ 
4 أشهر، أن العالقة مع »هيونداي« 
تطور  في  وهي  جّداً  »قوية  تعتبر 

مستمر«.
القيام  علينا  »ينبغي  وتابع 
للتعريف  ت��وع��وي��ة  بحمالت 
بصناعة  فيه  نقوم  الذي  بمصنعنا 
من  الكهربائية  التحكم  لوحات 
بها  تزودنا  التي  المكونات  خالل 
التشغيل  بدأ  فالمصنع  هيونداي، 

أربع سنوات«. منذ 

وأوضح أن هناك زيادة ملحوظة 
األشهر  خالل  الشركة  مبيعات  في 
المئة،  في   30 بنحو  تقدر  الماضية 
تطوير  ت��درس  المجموعة  وأن 
منتجات من خالل مصنعها للوحات 

الكهربائية. التحكم 

أفكار  لديها  المجموعة  إن  وقال 
ال  التي  المنتجات  بعض  لتصنيع 

البحرين. في  تصنع 
على  »حاجي  شركة  أن  يذكر 
أقسام:  عدة  إلى  تنقسم  حاجي« 
المواد  قسم  البناء،  م��واد  قسم 

األج��ه��زة  وق��س��م  الكهربائية، 
تكييف  تقدم  خاللها  ومن  المنزلية 
التجارية  العالمة  »سمارتك« 
مركز  وقسم  بالشركة،  الخاصة 
المجموعة  ل��دى  كما  الخدمات 

شركات شقيقة في دبي وقطر.

عدد من المشاركين في ورشة حاجي علي حاجي مع مسئولي الشركة

اتفاقية تعاون بين مستشفى البحرين التخصصي 
ومؤسسة ومستشفيات »فيفانتس« األلمانية

»البحرين التخصصي« يوقع اتفاقية التعاون مع المؤسسة األلمانية في مؤتمر بدبي

»البوليتكنك« توقع اتفاقية تعاون
مع معهد »كورك« للتكنولوجيا بإيرلندا

القائم  من  كل  استقبل   [
التنفيذي  الرئيس  بأعمال 
التقنية  البحرين  لكلية 
محمد  البحرين(  )بوليتكنك 
ونائب  العسيري،  إبراهيم 
للخدمات  التنفيذي  الرئيس 
وفًدا  المال،  حسن  التعليمية 
من معهد كورك للتكنولوجيا 
البحرية  الكلية  )بما في ذلك 
 NMCI ايرلندا  في  الوطنية 

التابعة له(.
بحث  تم  اللقاء  وخ��الل 
وتوقيع  التعاون  سبل 
اتفاقية تعاون بين الطرفين 
األكاديمية  الجوانب  في 
والتدريبية، بما في ذلك سبل 
والتدريب  المعارف  تبادل 
الطلبة  مستوى  على  سواء 
أو المدرسين، باإلضافة إلى 
برامج جديدة  إمكانية طرح 
مجال  في  تدريبية  ودورات 
والتنمية  اللوجستيات 

خصوصاً. المستدامة 
هذا  العسيري  وثمن  

شأنه  من  ال��ذي  التعاون 
إضافة  تقديم  في  يسهم  أن 
ن��وع��ي��ة إل���ى ال��ب��رام��ج 
تطرحها  التي  األكاديمية 
البوليتكنك، بما يهيئ فرص 
الممارسات  ألحدث  تطبيقها 
واألك��ادي��م��ي��ة  العلمية 
بما  المهني  أدائها  وتطوير 
التي  األهداف  مع  يتماشى 

من  البوليتكنك  أنشئت 
تحقيق  في  ويسهم  أجلها، 

االستراتيجية. خطتها 
الوفد  أع��رب  وب��دوره، 
إعجابه  مدى  عن  الزائر 
التي  األكاديمية  بالبرامج 
وجودة  البوليتكنك  تطرحها 
الحديثة  التدريس  وطرق 

فيها. المعتمدة 

»بوليتكنك« توقع اتفاقية تعاون على هامش زيارة الوفد 

خصومات على تذاكر »طيران الخليج«
لحاملي بطاقات »الخليجي التجاري« االئتمانية

الخليجي  المصرف  وق��ع   [
اإلسالمية  البنوك  أحد  التجاري 
مؤخراً،  البحرين  مملكة  في  الرائدة 
طيران  شركة  مع  تفاهم  مذكرة 
لمملكة  الوطنية  الناقلة  الخليج، 
حاملي  تخول  والتي  البحرين، 
بطاقات المصرف الخليجي التجاري 
خصومات  على  الحصول  االئتمانية 
حصرية عند شرائهم تذاكر سفر من 

طيران الخليج عن طريق اإلنترنت.
في  التفاهم  مذكرة  توقيع  تم  وقد 
المقر الرئيسي لشركة طيران الخليج 
في المنامة، بتاريخ 28 يناير/ كانون 
الثاني 2014 بين نائب المدير العام 
لدى  التجارية  المصرفية  للخدمات 
فؤاد  التجاري  الخليجي  المصرف 
القطاع  رئيس  بأعمال  والقائم  تقي 
أحمد  الخليج  بطيران  التجاري 
جناحي وبحضور نخبة من مسئولي 
المصرف ومنهم رئيس إدارة تمويل 
السويدي،  عبدالرحمن  األف��راد 

ورئيس التسويق وتطوير المنتجات 
لكبار  المصرفية  الخدمات  وإدارة 

الشخصيات عبدالناصر الريس.
سيحصل  المذكرة  لهذه  ووفقاً 
الخليجي  المصرف  بطاقات  حاملي 
التجاري االئتمانية بمختلف أنواعها، 

والكالسيكية  الذهبية،  البالتينية، 
المئة  في   15 نسبته  خصم  على 
من  السفر  تذاكر  شرائهم  عند 
درجة  على  الخليج  طيران  شركة 
 10 نسبته  وخصم  األعمال  رجال 
السفر  تذاكر  شرائهم  عند  المئة  في 

الموقع  من  السياحية  الدرجة  على 
اإللكتروني.

الخليجي  المصرف  وأط��ل��ق 
التجاري هذا العرض الرائع لعمالئه، 
الكرام  لعمالئه  امتنانه  عن  تعبيراً 

واعتزازاً بثقتهم به.
عن  اإلعالن  »يسعدني  تقي:  وقال 
الحصرية مع  التفاهم  مذكرة  توقيع 
لمنح عمالئنا  الخليج  شركة طيران 
األعزاء خصومات رائعة عند شرائهم 
تذاكر السفر من موقع شركة طيران 
هذا  ويأتي  اإللكتروني.  الخليج 
عرض  إلى  امتداداً  الرائع  العرض 
المصرف الخليجي التجاري الساري 
والذي يمنح المسافرين عبر طيران 
بطاقات  يحملون  والذين  الخليج 
االئتمانية،  الخليجي  المصرف 
استخدامهم  عند  مجانية  سفر  أميال 
لبطاقات المصرف الخليجي التجاري 
االئتمانية في البحرين أو في الخارج 

على حدٍّ سواء«.

فؤاد تقي وأحمد جناحي يوقعان االتفاقية

عدد من مسئولي بنك الخليج التجاري وطيران الخليج في حفل التوقيع على االتفاقية


