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ال��ع��ق��اري االب��ت��ك��ار  بطليعة  ال��ب��ح��ري��ن  ي��ض��ع  ال��م��ش��روع 

تدشين تاريخي لـ “غولدن غيت”

دشنت غولدن غيت ديفلوبرز مشروعها السكني “غولدن غيت” المترقب أمس السبت 10 نوفمبر 2018 في فندق فورسيزونز خليج البحرين. غولدن غيت هي شراكة 
ما بين ش���ركة الكوهجي غولدن غيت في البحرين ومطوري العقارات في الهند أجميرا ريلتي ومايفير هوس���ينغ، والتي أسس���ت إلحداث تغيير في المش���هد العقاري 

بالمملكة من خالل تدشين مشروع عقاري بمعايير عالية. 

وتمي���ز حف���ل التدشي���ن التاريخ���ي بكون���ه 
مفتوح���ا الستقب���ال الجمهور ويكش���ف عن 
تفاصي���ل المش���روع للضي���وف؛ ليس���تمتعوا 

بتجربة فريدة ومبهجة ال تنسى.

تكنولوجيا الواقع االفتراضي

تضم���ن حف���ل التدشي���ن عروض���ا مختلف���ة 
مث���ل  التكنولوجي���ا  أح���دث  باستخ���دام 
تكنولوجيا الواقع االفتراضي، والذي يمنح 
نظ���رة أولي���ة متكامل���ة على جمي���ع جوانب 

المشروع.
وت���م أخ���ذ الضي���وف لجول���ة افتراضي���ة ال 
مثي���ل لها بزاوي���ة 360 درجة، حيث تمكنوا 
من التجول في أقس���ام المش���روع وتجربة 
العيش في المنازل بشكل افتراضي، ونجح 
غول���دن غيت بإحداث ثورة في إطار قطاع 
العقارات، م���ن خالل طرح خطة شراء قبل 
عملية اإلنش���اء ومنح الحضور والمش���ترين 
للمش���روع  تص���ّور  والمحتملي���ن  الفعليي���ن 
وتجرب���ة التطورات المس���تقبلية في قطاع 
إدارة  مجل���س  رئي���س  وأش���اد  العق���ارات. 
الكوهجي غولدن غيت، إسحاق الكوهجي 
بنجاح التدشي���ن، قائال “ما تخللته عروضنا 
م���ن ابتك���ار وإب���داع سيض���ع البحري���ن ف���ي 
الص���دارة م���ن خ���الل التركيز عل���ى الجمال 
والرفاهي���ة، ويجعلها نموذًجا مبتكرا للتميز 

في مجال العقارات”.
ب���دوره، عبر المدي���ر العام ألجمي���را ريالتي، 
مانوج أجميرا عن سعادته بالتدشين، قائال 
“نحن مس���رورون بنتائ���ج التدشين ونتوقع 
المزي���د م���ن النجاح���ات الكبي���رة لمش���روع 

غولدن غيت ونمو عالقاتنا مع البحرين”.

140 ألف متر مربع                  

مساحة المشروع

يمتد المش���روع على مس���احة 140 ألف متر 
مرب���ع ويتمي���ز بواجه���ة بحري���ة إضافة إلى 
قرب���ه م���ن أه���م معال���م البحري���ن وتحقي���ق 
التفرد بالمقارنة بالمباني التي في المنطقة. 

التفس���ير  خ���الل  م���ن  المش���روع  ويتطل���ع 
الحديث للهندس���ة المعمارية التقليدية بأن 
يك���ون أط���ول برجي���ن سكنيين ف���ي البالد. 
ويتكون مش���روع غولدن غيت من برجين، 
45 طابًق���ا و53 طابًق���ا، ويضم���ان 746 شقة 
معروض���ة للبي���ع بأسع���ار تب���دأ م���ن 45 ألف 
دينار. يش���ار إلى أن تصميم هذين البرجين 
مس���توحى م���ن دم���ج الثقاف���ات المختلف���ة 

ل���كل م���ن البحري���ن والهند، إذ يس���تلهم هذا 
التصمي���م األبعاد الثقافي���ة لهم؛ بهدف خلق 
مزيج بين ف���ن العمارة التقليدية والحديثة 

لهذه الدول.

إشادة بالواجهة المائية

وأشاد رئيس مجلس إدارة مايفير هوسينغ 
بالموق���ع الممي���ز لخلي���ج البحري���ن وقدرته 

عل���ى أن يك���ون أح���د أفض���ل المواق���ع ذات 
الواجه���ة المائي���ة ف���ي العال���م، موضح���ا أن 
“البحري���ن كان���ت خيارا مهما نت���ج عنه أول 
مش���روع مشترك دولي لنا، وخليج البحرين 
أفض���ل موقع لب���دء رحلتنا. نح���ن معجبون 
ببيئة العم���ل الصديقة والقيم العالية والتي 
دفعتن���ا لجعل هذا المش���روع حقيقة. نفخر 

بأن نكون جزءا من هذا المشروع”.

المنامة - غولدن غيت ديفلوبرز

أثناء تدشين المشروع أمس     )تصوير: رسول الحجيري(

10.3 % زيادة 
بعائدات “السويس”

ق���ال رئي���س هيئ���ة قن���اة الس���ويس مهاب 
مميش إن عائدات القناة حققت 4.8 مليار 
دوالر ف���ي الفت���رة م���ن يناي���ر إل���ى أكتوبر 
 %  10.3 أو  دوالر  ملي���ون   500 بزي���ادة 
ع���ن الع���ام الماض���ي.  وكان تقري���ر رسمي 
ص���ادر عن الجهاز المرك���زي للتعبئة العامة 
واإلحص���اء، كش���ف ع���ن أن إي���رادات قناة 
السويس خالل ال� 7 أشهر األولى من العام 
الجاري، )الفترة م���ن يناير - يوليو 2018(، 

بلغت 58.6 مليار جنيه.
والقن���اة مهمة جدا لمص���ر، إذ إن إيراداتها 
تنع���ش االقتص���اد المص���ري، فه���ي تعتب���ر 
أه���م مم���ر مائي ف���ي العال���م، ويع���ود ذلك 
أنه���ا تتحك���م بأكثر من ثلث حركة الس���فن 

بالعالم، بما يعادل أربعين 40 %.

القاهرة - رويترز

بغداد - رويترز

قالت الواليات المتحدة إن العراق يمكنه مواصلة استيراد إمدادات الغاز 
الطبيعي والكهرباء من إيران لمدة 45 يوما بعد أيام عدة من إعادة فرض 

عقوبات على قطاع النفط اإليراني.

ف���ي  األميركي���ة  الس���فارة  وقال���ت 
بموق���ع  صفحته���ا  عل���ى  الع���راق 
”منح���ت  الخمي���س  ي���وم  فيس���بوك 
الوالي���ات المتح���دة الع���راق إعف���اء 
مؤقت���ا من العقوب���ات مدته 45 يوما 
للسماح للعراق باالستمرار في شراء 
الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران“.

وأضافت ”يقدم هذا اإلعفاء الوقت 
للع���راق للبدء في أخذ خطوات نحو 

االستقاللية في مجال الطاقة“.
وكان مس���ؤولون في البنك المركزي 
العراق���ي قد قالوا في أغس���طس إن 
اقتصاد البالد مرتبط بش���دة بإيران 
لدرج���ة جعل���ت بغ���داد تطل���ب م���ن 

واشنطن إعفاء من بعض العقوبات. 
واإلعف���اء المؤقت الحالي مش���روط 
مدفوع���ات  الع���راق  دف���ع  بع���دم 

الواردات اإليرانية بالدوالر.
وأع���ادت الوالي���ات المتح���دة فرض 
عقوب���ات على إي���ران ف���ي الخامس 

من نوفمبر الجاري.
وتش���مل العقوب���ات 50 م���ن البن���وك 
اإليراني���ة وفروعه���ا وأكث���ر من 200 
من األشخاص والمركبات في قطاع 
الش���حن وشرك���ة الخط���وط الجوية 
اإليراني���ة )إيران إي���ر( وأكثر من 65 

من طائراتها.

وكان وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو قد أعلن إن حكومة الواليات  «
المتحدة وافقت على السماح لثماني دول باالستمرار في شراء النفط 
اإليراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران. وستطلب وزارة الخزانة 
األميركية من شبكة “سويفت” للتحويالت البنكية العالمية أن توقف 

التعامل مع القطاعي المصرفي اإليراني كجزء من حزمة العقوبات على 
طهران. وستشمل قائمة العقوبات 700 شركة ومؤسسة إضافة إلى 

قطاع الطيران البواخر. 

منح العراق إعفاء لوارداته اإليرانية

المحرق - شركة المطار مدينة عيسى - بوليتكنك

من المقرر أن يجتمع نخبة من كبار صانعي القرار من كبرى شركات الطيران والمطارات اإلقليمية الرائدة؛ لمناقشة تأثير التقنيات الرقمية على 
عمليات المطارات، والجهود المتواصلة لتطوير منطقة الخليج كوجهة بارزة للس���ياحة، وغيرها من المس���ائل األخرى التي تش���كل مالمح قطاع 

الطيران في المنطقة، وذلك خالل مؤتمر المطارات الذي سُيعقد ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران 2018. 

وتستضيف شركة مطار البحرين هذه الفعالية 
تح���ت رعاي���ة كريم���ة م���ن وزي���ر المواص���الت 
واالتص���االت رئي���س مجل���س إدارة مجموع���ة 
طي���ران الخلي���ج القابض���ة كمال أحم���د، وُيقام 
المس���تقبل:  “نح���و  عن���وان  تح���ت  المؤتم���ر 
التحدي���ات والف���رص الت���ي تواجهه���ا شرك���ات 
الطيران والمطارات ف���ي المنطقة”، وذلك يوم 
15 نوفمب���ر في قاعة مع���رض البحرين الدولي 

للطيران في قاعدة الصخير الجوية.
وتض���م حلق���ات النق���اش مجموع���ة م���ن كب���ار 
المتحدثي���ن وخب���راء الصناع���ة، بم���ا ف���ي ذلك 
الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد 
البنف���الح، والرئيس التنفيذي لش���ركة مطارات 
ُعمان الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، ورئيس 
بوينغ الش���رق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا 

بيرن���ارد دن، والرئيس التنفي���ذي لمطارات أبو 
ظبي براين تومبسون. 

كم���ا سيق���وم البروفس���ور ريغ���اس دوغاني���س 
أح���د  ُيع���د  وه���و  النق���اش،  حلق���ات  ب���إدارة 
المستش���ارين المرموقي���ن في قط���اع الطيران 
والمستش���ار االستراتيج���ي لع���دد م���ن شركات 
الطي���ران والمطارات والمص���ارف والحكومات 

حول العالم.
ق���ال البنف���الح “انطالًق���ا م���ن النقل���ة النوعي���ة 
الت���ي من المتوقع أن يش���هدها مط���ار البحرين 
الدول���ي بفض���ل برنام���ج تحديث المط���ار، فإن 
البحري���ن تعد الوجهة المثل���ى الستضافة مثل 
المس���افرين  تزوي���د  إذ سيت���م  المؤتم���ر،  ه���ذا 
الج���دد بمجموعة مميزة من أح���دث التقنيات 
والخدم���ات، والت���ي م���ن شأنه���ا أن تعمل على 
داخ���ل  واألم���ن  الكف���اءة  بمس���توى  االرتق���اء 

المطار وتحسين تجربة السفر الكلية”.

يفتت���ح وزي���ر المواص���الت واالتصاالت كم���ال أحمد، اليوم األح���د، المنتدى العلم���ي “تقنيات الفض���اء للبحرين”، ال���ذي تقيمه كلية 
البحرين التقنية )بوليتكنك البحرين(، بالشراكة مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، في قاعة البحرين بحرم البوليتكنك في مدينة 

عيسى، ويمتد إلى يوم غد االثنين 12 نوفمبر 2018.

م���ن  نخب���ة  المنت���دى  ف���ي  ويش���ارك 
المتحدثي���ن الخب���راء واألكاديميي���ن م���ن 
داخ���ل البحري���ن وخارجه���ا، عل���ى رأسهم 
رئيس مركز ُرشد لإلبداع وزير االتصاالت 
وتقنية المعلومات سابقًا بالمملكة العربية 
الس���عودية محم���د ب���ن إبراهيم الس���ويل، 
وبحضور نخبة من الوزراء والمس���ؤولين 
وكبار الشخصيات في هيئات ومؤسسات 
وممثل���ي  والخاص���ة،  الحكومي���ة  الدول���ة 

مؤسسات التعليم العالي في المملكة.
وتتن���اول موضوع���ات المنت���دى العناوين 
التالي���ة: إنه���ا ليس���ت لعب���ة: نظ���رة عام���ة 
عل���ى التطبيق���ات النانوساتلي���ة، تقني���ات 
وتطبيق���ات الفض���اء، مقدمة ف���ي تقنيات 

تقني���ات  تطبيق���ات  المتقدم���ة،  الفض���اء 
والبح���ث  التعليمي���ة  لألغ���راض  الفض���اء 

العلمي، مش���روع القم���ر الصناعي متناهي 
مخت���رع   - البحري���ن  لبوليتكن���ك  الصغ���ر 
الفض���اء، برنامج فض���اء األقمار الصناعية 
صناع���ي  “قم���ر  و  التعليم���ي،  النانوي���ة 
صغي���ر لقف���زة عمالق���ة - مهم���ات تعليمية 

باستخدام منصة علمية متخصصة”.

يشكل المنتدى محطة مهمة في مسيرة  «
الشراكة والتعاون بين الهيئة الوطنية 

لعلوم الفضاء وبوليتكنك البحرين؛ 
للتعريف بتقنيات الفضاء وبيان أهمية 
التطبيقات الفضائية وأثرها على حياة 

األفراد والمجتمعات، وتشجيع الجهات 
المعنية ومؤسسات التعليم العالي 

لالستثمار في هذا القطاع متسارع النمو؛ 
للمساهمة في تعزيز التنمية والتطور.

ريغاس دوغانيس وزير المواصالت واالتصاالت

مناقش��ة تأثير التقني��ات الرقمية عل��ى العمليات الجوية المنتدى تنظمه الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وبوليتكنك

مؤتمر المطارات ضمن فعاليات “الطيران” تدشين “تقنيات الفضاء للبحرين” اليوم

11 نوفمبر 2018 األحـد
3 ربيع األول 1440

المنامة – المواصالت واالتصاالت

عق����دت سلس����لة اجتماع����ات بي����ن فري����ق مع����رض البحري����ن الدول����ي للطيران ب����وزارة 
المواص����الت واالتصاالت مع طاقم عمل وزارة ش����ؤون اإلع����الم؛ إلطالع  اإلعالميين 
والفنيي����ن على آخر مس����تجدات المعرض، ولتنس����يق تغطية مع����رض البحرين الدولي 
للطيران 2018، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة المواصالت واالتصاالت 
ووزارة ش����ؤون االع����الم إلب����راز معرض الطيران في نس����خته الخامس����ة، والذي يقام 
تحت رعاية ملكية س����امية من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، في الفترة ما بين 14 16- نوفمبر 2018، وفي إطار الجهود التي تبذلها اللجنة 
العلي����ا المنظم����ة لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاس����ة الممثل الش����خصي لجاللة 

الملك رئيس اللجنة العليا المنظمة سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة.

إدارة  مدي���ر  رحب���ت  اللق���اء،  بداي���ة  وف���ي 
ب���وزارة  والتس���ويق  العام���ة  العالق���ات 
سبك���ار  ميس���ون  واالتص���االت  المواص���الت 
بطاقم العمل مش���يدة بالتعاون المستمر بين 
الوزارتين، وب���دور وزارة شؤون اإلعالم في 
نج���اح الفعالي���ات الوطنية عموم���ا، ومعرض 

البحرين الدولي للطيران خصوصا، حيث إن 
هذه المعارض تس���اعد في النمو االقتصادي 

وجذب االستثمارات الى المملكة.
م���ن  ع���دد  ش���رح  ت���م  اللق���اء،  وخ���الل 
الموضوع���ات أبرزه���ا م���ا يقدم���ه المع���رض 
من ف���رص مهم���ة  لتوليد األعم���ال، وتكوين 

العالقات، وتشجيع االبتكار، وتبادل األفكار، 
والتعلي���م  كما تم اط���الع الحضور على آخر 
المس���تجدات من ناحية الش���ركات المشاركة 
هام���ش  عل���ى  ستعق���د  الت���ي  والمؤتم���رات 
المع���رض. وأشادت سبك���ار بأهمية عقد مثل 

ه���ذه اللقاءات المش���تركة م���ع وزارة شؤون 
اإلعالم واإلعالميين ومناقش���ة المستجدات 
واالطالع عل���ى التحديات والوصول لحلول 
مشتركة إلنجاح هذا المعرض الذي يعزز من 

مكانة البحرين على الصعيد الدولي.

أحد اللقاءات بين الجانبين

ال��م��ع��رض ي��ق��دم ف��رص��ا ل��ت��ول��ي��د األع���م���ال وت��ش��ج��ي��ع االب��ت��ك��ار

جهـود إعالميـة إلبـراز “البحريـن للطيـران 2018”
المنامة - كريدي مكس

أعلن���ت شرك���ة “كريدي مكس” ع���ن تعاونها 
الحص���ري للنس���خة الخامس���ة م���ن معرض 
 2018 للع���ام  للطي���ران  الدول���ي  البحري���ن 
كالشركة الرسمية إلصدار وقبول البطاقات 
االئتماني���ة والمصرفي���ة وال���ذي سيعقد في 
الفترة ما بي���ن 14 وحتى 16 نوفمبر 2018 

بقاعدة الصخير الجوية.
الرئي���س  ق���ال  الرعاي���ة،  عل���ى  وتعليًق���ا 
التنفي���ذي لش���ركة كري���دي مك���س يوس���ف 
علي مي���رزا “تفتخ���ر كريدي مك���س بتأدية 
دور فع���ال في هذا الحدث العالمي بصفتها 
البطاق���ات  لخدم���ات  الحص���ري  المق���دم 
االئتماني���ة. وتعد هذه الش���راكة ج���زًءا من 
اقتص���اد  نم���و  لدع���م  المتواصل���ة  جهودن���ا 

المملكة ومكانتها على الصعيد العالمي”.
ستك���ون  مك���س  كري���دي  أن  إل���ى  يش���ار 
بمع���رض  العام���ة  الس���احة  ف���ي  موج���ودة 
البحري���ن الدولي للطي���ران على مدى األيام 
الثالث���ة لتقدي���م خدم���ات الدف���ع بالبطاق���ة 

لجميع الزوار.

كريدي مكس، هي مركز بطاقات  «
االئتمان التابع لبنك البحرين 

والكويت، الذي تمكن خالل 
السنوات اإلحدى عشرة الماضية 
من أن تحقيق نتائج مبهرة، وأن 

يصبح المزود األول للخدمات 
المتميزة لمستخدمي بطاقات 

االئتمان في البحرين.

“كريدي مكس” راعيا لـ “االئتمانية”

يوسف ميرزا

مشروع غولدن غيت عبارة عن شراكة ما بين الكوهجي غولدن غيت، وهي شركة بارزة ومؤثرة في البحرين،  «
وشركتين ذات شهرة عالمية وهم أجميرا ريالتي ومايفير هوسينغ برصيد من النجاحات العديدة والمشاريع 

التجارية والسكنية المختلفة في الهند.  وبفضل سنوات من الخبرة لجميع األطراف، وبسبب طموح الشركاء فإن 
إبداعهم وفلسفتهم المشتركة أعادت إحياء عقود من العالقات التجارية بين البلدين والتي تعززت بتدشين هذا 

المشروع. وتهدف هذه الشراكة لدعم عالقات طويلة األمد ما بين الدولتين وجذب المزيد من االستثمارات إلى 
البالد. ويقع المشروع في وسط خليج البحرين، أحد المواقع المرغوبة للتطوير السكني والتجاري في المملكة، 

مع توافر كل سبل الراحة ووسائل المواصالت وسهولة الوصول للموقع. 

مشروع شراكة ناجح


