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صفحات أسبوعية تعنى بشؤون المحافظات

[ م�شروع خليج البحرين يعترب مكاًنا رائًدا يف املنطقة، 

عامة  ب�شورة  امل�شروع  عن  نبذة  تعطينا  اأن  با�شتطاعتك  هل 

وعن خمتلف مراحله التي مت اإكمالها؟

 - خليج البحرين هو مبثابة م�شروع تطويري فاخر 

مملكة  عا�شمة  املنامة،  قلب  يف  يرتبع  بحرية  بواجهة 

اأن  للعامل  ميكن  ما  اأف�شل  امل�شروع  ويحت�شن  البحرين. 

وو�شع  وال�شيافة.  والرتفيه  الأعمال،  جمال  يف  يقدمه 

عاملية  ال�شركة  البحرين  خليج  مل�شروع  العام  الت�شميم 

اأحياء  فيه  و�شتنت�شر  مرييل«،  و  اأونينغز  »�شكيدمور 

ف�شالً  والرتفيهية  ال�شكنية،  املباين  ت�شم  باحلياة  ناب�شة 

عن حمالت البيع بالتجزئة. وبف�شل موقعه ال�شرتاتيجي 

و�شارع  الدويل  البحرين  ملطار  �شهالً  و�شولً  يوفر  الذي 

امللك في�شل، �شيكون م�شروع خليج البحرين وجهة رائدة 

لالأعمال والرتفيه للم�شافرين واملقيمني.

راأت  للم�شروع  والتخطيط  الروؤية  و�شع  عملية  اإن 

النور يف عام 2005، وانطلقت الأعمال اخلا�شة لت�شييده 

عام  يف  التحتية  البنية  اكتملت  وقد   ،2006 عام  يف 

مطور  اأ�ش�شه  م�شروع  اأول  هو  »اأركابيتا«  مبنى   .2012

طرف ثالث يف عام 2010، وقد تبعه فندق »فور�شيزونز 

خليج البحرين« يف عام 2014. ولم�س املبنى الرئي�شي 

البحرين  خليج  يف  ال�شماء  امل�شرفية  »الربكة«  ملجموعة 

بعام 2016، فيما افتتح برج »ويندهام« اأبوابه للجمهور 

يف عام 2017.

»اأك�شا« يف عام 2019،  اأن يكتمل برج  املتوقع  ومن 

فيما ت�شتمر اأعمال البناء يف منطقة »ووتربي«، وم�شروعي 

»غولدن غيت« و»البحرين الأوىل«. يف اأثناء ذلك، اأ�شبح 

املخطط جاهًزا مبا يخ�س تطوير الأماكن العامة ا�شتعداًدا 

لكتمال م�شاريع مطوري الطرف الثالث، وي�شمل ذلك »ذي 

وارف« و »ذي بارك«، الواجهة البحرية، ومتنزهات القناة، 

الع�شرية.  الإطاللة  ذات  للم�شي  املخ�ش�شة  واملناطق 

الآن،  مفتوحان  بارك«  و»ذي  وارف«  »ذي  م�شروعي  اإن 

و�شيقدمان  العاملية،  العالمات  اأ�شهر  و�شي�شت�شيفان 

مطلة  �شتكون  التي  الراقية  املطاعم  من  متنوعة  خيارات 

لإ�شافة  م�شممة  �شتكون  والتي  البحرية،  الواجهة  على 

اأجواء مميزة للزوار.

لتطوير  ا�شتثماره  مت  الذي  املال  راأ�س  حجم  هو  ما   ]

م�شروع خليج البحرين؟

اأمريكي،  دولر  مليار   2.5 امل�شروع  قيمة  تبلغ   -

بينها  ا�شتثماراتنا يف خمتلف اجلوانب من  تقدير  وميكن 

ومباين  العامة  والأماكن  التحتية،  والبنية  الردم،  اأعمال 

املرافق حتى الآن مببلغ 0.6 مليار دولر اأمريكي.

[ ما هي الفر�س التي قدمها م�شروع خليج البحرين اإىل 

ال�شوق من حيث اال�شتثمارات العامة اأو العقارية؟

- حافظ خليج البحرين على �شمعته كواحد من اأكرث 

م�شاريع التطوير العقارية جناًحا يف مملكة البحرين، وقد 

مثل  ال�شهرية  العاملية  التجارية  للعالمات  موطًنا  اأ�شبح 

»ويندهام  وفندق  البحرين«،  خليج  »فور�شيزونز  فندق 

غراند«، وجمموعة »الربكة« امل�شرفية، وجمموعة »اأك�شا 

للتاأمني«، ومبنى »اآركابيتا« على �شبيل املثال ل احل�شر. 

كل املباين التي مت ت�شييدها يف م�شروع خليج البحرين 

تتميز بت�شميمها الفريد، ما اأ�شفى جمالً فريًدا على الأفق 

القيمة  من  املزيد  ي�شيف  ما  وهو  للمنامة،  املعماري 

العقارية للم�شروع. امل�شاريع القادمة مثل املجمع ال�شكني 

»ووتر بي«، واأطول برج �شكني يف البحرين من تاأ�شي�س 

الأوىل«  »البحرين  مل�شروع  بالإ�شافة  غيت«،  »غولدن 

�شت�شاهم يف تعزيز املكانة املميزة مل�شروع خليج البحرين.

[ ما نوع الت�شهيالت التي يوفرها م�شروع خليج البحرين 

امل�شروعات  نوع  على  قيود  اأي  هناك  وهل  للم�شتثمرين؟ 

امل�شموح بها؟ 

ال�شتدامة  تعزيز  اإىل  البحرين  خليج  ي�شعى   -  

ملطوري  املرافق  جميع  توفري  بينها  من  ال�شبل  مبختلف 

ومعاجلة  التربيد،  نظم  ذلك  وي�شمل  الثالث،  الطرف 

ال�شرب  ومياه  ال�شحي،  ال�شرف  و�شبكات  ال�شرف،  مياه 

ببنية  امل�شروع  يتمتع  ذلك،  اإىل  ي�شاف  الري.  ومياه 

ل�شبكات  اإ�شافة  با�شتمرار،  �شيانتها  تتم  مكتملة  حتتية 

العامة.  واملرافق  والت�شالت  املعلومات،  تكنولوجيا 

مت  البحرين  خليج  م�شروع  يف  اخلا�س  العمل  فريق  اإن 

توجيههم  م�شتثمر، من خالل  كل  م�شاعدة  بهدف  ت�شكيله 

مب�شاريعهم.  اخلا�شة  والبناء  الت�شميم  مراحل  خالل 

ا بالتن�شيق لإ�شدار رخ�س  ويقوم فريق املكتب التقني اأي�شً

الإجراءات احلكومية، واحل�شول على  البناء وغريها من 

من  كبري  بتقدير  حتظى  مبادرة  وهي  الالزمة،  املوافقات 

قبل م�شتثمرينا.

[ كيف ترى تاأثري م�شروع خليج البحرين على اقت�شاد 

البحرين؟ هل تعتقد اأنه اأ�شاف قيمة اإىل مكانة البحرين كمركز 

جتاري ومايل اإقليمي؟

- بعد اكت�شابه ل�شمعة احلي الراقي، اأ�شبح م�شروع 

الأعمال  دور  من  للعديد  من�شًة  اليوم  البحرين  خليج 

البارزة واملوؤ�ش�شات امل�شرفية واملالية الدولية، بالإ�شافة 

اإىل املوؤ�ش�شات �شبه احلكومية، ف�شالً عن فندقني فاخرين، 

باعتبارها  البحرين  مكانة  تعزيز  يف  ت�شاهم  وجميعها 

مركًزا مالًيا اإقليمًيا.

[ يف �شياق احلديث عن املعامل الرئي�شية مل�شروع خليج 

البحرين، ومن بينها »ذي وارف، ذي بارك وذي غاردنز«، يف 

اأن تكون يف  تتوقع منهم  االآن؟ ومتى  اإجناز هي  اأي مرحلة 

الطور الت�شغيلي الكامل؟

الآن  مفتوحان  بارك«  م�شروعا »ذي وارف« و»ذي   -

تاأجري  مت  بالتجزئة،  للبيع  م�شاحات  ويقدمان  للجمهور، 

68% منها ملاركات م�شهورة مثل »�شك�شبري اآند كو« و»مايا 

ل  املثال  �شبيل  على  ريبابليك«،  و»كويف  لل�شوكولتة« 

احل�شر. هناك تقدم وا�شح وثابت مبا يخ�س الوقت الالزم 

للتجهيز الداخلي من قبل امل�شتاأجرين مل�شاحاتهم؛ وذلك لأن 

املوعد املتوقع لكتمال امل�شروع هو بحلول نهاية العام. من 

اأخرى، العمل يف م�شروع »ذي غاردنز« قيد التنفيذ  جهة 

ونطمح باأن يتم النتهاء منه بحلول نهاية عام 2019.

[ كما نعلم جميًعا، فاإن معظم امل�شاريع التي مت اإطالقها 

اخلليج،  على جانب  احلا�شر، وخا�شًة  الوقت  املنطقة يف  يف 

اخلطوات  ما هي  االعتبار.  والبحرية يف  البيئية  احلياة  تاأخذ 

التي اتخذها م�شروع خليج البحرين يف هذا ال�شدد؟

- من بني املبادئ الأ�شا�شية التي تدعم روؤية م�شروع 

خليج البحرين هو التزامنا بال�شتدامة والرغبة يف اإن�شاء 

ا�شتثمرنا  لقد  الفريدة.  بيئته  يحرتم  تطويري  م�شروع 

ب�شكل كبري يف ا�شتخدام اأحدث التقنيات حلماية الرفاهية 

البيئية يف املنطقة. لقد مت اتخاذ تدابري حتذيرية بالتن�شيق 

البحرية  احلياة  على  للحفاظ  املعنية  ال�شلطات  مع 

يتم  ال�شت�شالح.  اأثناء عملية  الأخرى  البيئية  والعنا�شر 

اإجراء التنظيف املنتظم ملياه اخلليج لإزالة النفايات التي 

تهديًدا  ت�شكل  اأن  ميكن  والتي  البحر  طريق  عن  ُجرفت 

للحياة البحرية ال�شائدة يف اخلليج.

[ بناًء على النجاح الذي حققه م�شروع خليج البحرين يف 

موقعه احلايل، هل هناك اأي خطط لتو�شيع م�شاحة االأر�س؟ اأو 

رمبا يتم اإطالق وجهة جديدة يف اخلليج؟

حتويل  روؤية  حتقيق  على  احلايل  تركيزنا  يظل   -

القرن  يف  مزدهرة  مدينة  اإىل  البحرين  خليج  م�شروع 

احلادي والع�شرين، حيث من اخلطط دمج جميع العنا�شر 

التي �شتوؤول اإىل بناء جمتمع ي�شتمتع به ال�شكان والزوار. 

للمرحلة  اخلا�شة  اخلطط  العتبار  بعني  و�شع  مت  لقد 

الثانية لتو�شيع نطاق النجاح الذي حققه امل�شروع وذلك 

ل�شتكماله.

جميع  قبل  من  منه  حظينا  الذي  الدعم  وبف�شل  مًعا 

واملطورون،  امل�شتثمرون  فيهم  مبن  ال�شاأن  اأ�شحاب 

ا�شتطعنا اأن نوؤ�ش�س وجهة مبعايري عاملية ُتر�شخ مفهوم 

م�شتلزمات  جميع  وُتقدم  الفريدة  الع�شريــة  احليــاة 

احلياة الأ�شا�شية.

الرئيس التنفيذي لخليج البحرين: 

خليج البحرين عزز من مكانة المملكة مركًزا مالًيا إقليمًيا

أكد الرئيس التنفيذي لخليج البحرين غاغان سوري أن الخليج حافظ على سمعته 
كواحد من أكثر مشاريع التطوير العقارية نجاًحا في مملكة البحرين، واصبح منصة 

للعديد من دور األعمال البارزة والمؤسسات المصرفية والمالية الدولية، وموطًنا للعالمات 
التجارية العالمية الشهيرة مثل فندق »فورسيزونس خليج البحرين«، وفندق »ويندهام 
غراند« ومجموعة »البركة« المصرفية ومجموعة »أكسا للتأمين«، ومبنى »آركابيتا« على 

سبيل المثال، وجميعهم يساهمون في تعزيز مكانة البحرين باعتبارها مركًزا مالًيا 
إقليمًيا.

وقال غاغان سوري في مقابلة خاصة مع »األيام« إنه »بفضل موقعه االستراتيجي الذي 
يوفر وصواًل سهاًل لمطار البحرين الدولي وشارع الملك الفيصل، سيكون خليج البحرين 

وجهة رائدة لألعمال والترفيه للمسافرين والمقيمين«، وقال إن قيمة المشروع تبلغ 2.5 
مليار دوالر أمريكي، ويمكن تقدير استثماراتنا في مختلف الجوانب من بينها االستصالح، 
والبنية التحتية، واألماكن العامة ومباني المرافق حتى اآلن بمبلغ 0.6 مليار دوالر أمريكي.
وأضاف »أنه وبفضل الدعم الذي حظينا به من قبل جميع أصحاب الشأن بما فيهم 

المستثمرين والمطورين، استطعنا أن نؤسس وجهة بمعايير عالمية ُترسخ مفهوم الحياة 
العصرية الفريدة وُتقدم جميع مستلزمات الحياة األساسية«.

وفيما يلي نص المقابلة:

أصبح موطًنا ألهم المؤسسات المالية والعالمات التجارية العالمية

غاغان 

�شوري



عدنان يوسف: مقرنا الرئيسي في البحرين مصدر فخر واعتزاز

فمثللاً ا�ستخدام طللاء داخلي متطور 

يحفظ احلللرارة، وي�سمح بدخللول النور 

بتقنية  واال�ستعانللة  الكهربللاء،  لتوفللر 

عملية التربيد با�ستخدام املاء وما يوفر اىل 

ن�سبة 40% من الكهربللاء، ومن املبادرات 

تطبيقهللا  اىل  املجموعللة  ت�سعللى  التللي 

وتنفيذهللا مللن �سمنها تر�سيللد ا�ستخدام 

االأوراق، وحماولة اال�ستعانة بقدر االإمكان 

بالتعامل والتوا�سل االلكرتوين للتقليل من 

ا�ستخدام الللورق، باالإ�سافة اىل ذلك؛ فاإن 

املبنللى يحتوي على غرفة خا�سة لتجميع 

وتدوير الورق على م�ستوى البحرين.

وبالن�سبة اىل �سكل املبنى فقد ا�ستوحى 

وا�ستلهللم امل�سمللم املعمللاري اإلهاملله يف 

ت�سميمه للج�سور اخلارجية والتي ت�سيء 

نللوراً يف الليللل مللن العمللارة والزخرفة 

االإ�سامية ب�سكل حديللث مع احلفاظ على 

الطابع نف�سه، وتتللوزع يف م�ساحة ار�ض 

املجموعللة اأ�سجار الزيتون التي تعترب من 

االأ�سجللار املعمرة والتللي ترمز اىل ال�سام 

والدميومة يف املنطقة. يحتوي الربج على 

العديد مللن املرافق الراقيللة التي �سممت 

لتوفللر بيئللة العمل املنا�سبللة للموظفني 

وراحتهللم، حيللث يحتللوي علللى ت�سعة 

طوابق فللوق م�ستوى االر�للض مل�ساحات 

مكاتب العمللل مع اطالة فريدة من نوعها 

علللى البحللر واملدينللة، واأربعللة طوابق 

�سفليللة ملواقللف ال�سيللارات بنيللت حتت 

م�ستوى البحللر، وي�ستخدم فيلله تقنيات 

وخدمللات متطللورة لاأمللن واالت�ساالت 

واملعلومللات، باالإ�سافللة اىل قاعة و�سالة 

اجتماعللات متعددة االأغرا�للض، ومن اجل 

ا�ستغللال امل�ساحات فتللم حتويل اجل�سر 

الداخلي الذي ي�سل بني الربجني اىل غرفة 

اجتماعات، اما بالن�سبة اىل الربج املنف�سل 

فلقللد مت ان�ساوؤه ال�ست�سافللة اأي موؤ�س�سة 

فيه با�ستئجاره كاماً او جزء منه.

نبذة عن جمموعة الربكة امل�صرفية

امل�سرفّية �ض.م.ب.  الربكللة  جمموعة 

مرّخ�سللة كم�سللرف جملللة اإ�سامللي من 

م�سللرف البحرين املركللزي، ومدرجة يف 

بور�ستي البحرين ونا�سداك دبي. وتعترب 

الربكللة من رّواد العمل امل�سريف االإ�سامي 

على م�ستوى العللامل، حيث تقّدم خدماتها 

امل�سرفّية املمّيزة اإىل حوايل مليار �سخ�ض 

يف الّدول التي تعمل فيها.

وللمجموعللة انت�سار جغللرايف وا�سع 

من خال وحدات م�سرفّية تابعة ومكاتب 

متثيللل يف 17 دولة، تقللّدم خدماتها عرب 

اأكللر من 700  فللرع. وللمجموعة حاليا 

تواجللد يف كّل مللن االأردن، م�سر، تون�ض، 

البحرين، ال�سودان، تركيا، جنوب اأفريقيا، 

اجلزائر، باك�ستان، لبنان، اململكة العربية 

واأملانيا،  املغللرب  �سوريللة،  ال�سعوديللة، 

باالإ�سافللة اإىل فرعللني يف العراق ومكتبي 

متثيل يف كل من اإندوني�سيا وليبيا.

منتجاتهللا  الربكللة  بنللوك  وتقللّدم 

وخدماتها امل�سرفّيللة واملالّية وفقاً الأحكام 

ومبللادئ ال�سريعة االإ�سامية ال�ّسمحاء يف 

جمللاالت م�سرفّيللة الّتجزئللة، والّتجارة، 

خدمللات  اإىل  باالإ�سافللة  واال�ستثمللار، 

اخلزينللة، ويبلللغ راأ�ض املللال امل�سّرح به 

للمجموعة 2.5 مليار دوالر اأمريكي.

وقد منحت موؤ�س�سة �ستاندرد اأند بورز 

العاملية املجموعة ت�سنيفا ائتمانيا بدرجة 

BB )الطويل املدى( و B )الق�سر املدى(. 
كمللا منحت الوكالللة االإ�سامّيللة الدولية 

 +BBB للّت�سنيف ت�سنيفللا دوليا بدرجة

)الطويللل املللدى( /     A3 )الق�سر املدى( 

 A2     / )A+ )bh وت�سنيفللا حملّيا بدرجة

)bh( مللع درجة م�سارب من )81-85(، 

وهي اأعلللى م�ستوى بني املوؤ�س�سات املالية 

االإ�سامية يف املنطقة.

في قلب المنامة، وفي منطقة خليج البحرين تحديدًا؛ يقع برج البركة، وهو المقر 
الجديد لمجموعة البركة المصرفية،  باستطاعتنا القول إن جمال وروعة االطاللة للمقر 
وكأنه يعوم في منتصف البحر الفيروزي اللون ليعطيه جودة أثيرية، وليعكس نظرة 

وتطلعات البنك ولمستقبل االعمال المصرفية للمملكة، حيث تم افتتاحه واالنتقال اليه 
في عام 2016، ويعتبر البرج هو الحاضن للشركة االم التي تتوزع وحداتها في 17 دولة 

مختلفة، ويعود اختيار مملكة البحرين كمقر رئيسي للمجموعة، هو مصدر فخر واعتزاز، 
وتأكيد على االيمان القوي بان مملكتنا هي حاضنة الصيرفة اإلسالمية ومركزًا ماليًا قويًا 

عالميًا رئيسًا، ونسعى الى ان نخلق مستقباًل أفضل لمجتمعنا بأكمله بتحقيق وتطبيق 
أفضل المعايير المهنية.

يتألف المبنى الذي يقع على مدى مساحة حجمها 38,540 مترا مربعا من ضمن 
العقارات التي تطل على الواجهة البحرية من برجين منفصلين يتصالن بجسور لخمسة 
أدوار علوية، صديقًا للبيئة من خالل استراتيجية ورؤية المجموعة في خدمة المجتمعات 
التي تخدمها، والذي ساهم فيه نخبة من شركات المقاوالت والخبراء في إتمام عمليات 

البناء والتصميم الداخلي، وذلك بمطابقته للمواصفات األبنية الخضراء العالمية.
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عدنان يو�سف
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ألكبر »صب خرساني« في تاريخ مملكة البحرين
غولدن غيت تحقق رقًما قياسًيا 

امل�ستمر  والعمل  الدقيق  التخطيط  من  �سهور  بعد 

والرتقب الدائم لكتابة اأ�سطر من ذهب يف تاريخ التطوير 

من  غيت  غولدن  جمموعة  انتهت  البحريني.  العقاري 

تاريخ  يف  اأ�سمنتي  خر�ساين  �سب  لأكرب  الأوىل  املرحلة 

التطوير العقاري مبملكة البحرين والذي �سي�ستمر ملده 

جمموعها 65 �ساعة بعمق 3,2 مرت حتت الأر�س بجهود 

لل�سب  �ساحنة   900 من  واأكرث  عامل   200 من  اأكرث 

و1500  اخلر�سانة  من  مكعب  مرت   7900 الإ�سمنتي. 

طن من احلديد ال�سلب كمجموع نهائي للمرحلتني اأجنز 

من  طنا  و650  اخلر�سانة  من  مكعب  مرت  منها 3500 

احلديد ال�سلب. وتعليًقا على هذا الإجناز املميز, قال اأن�س 

يف  الإدارة  جمل�س  وع�سو  التنفيذي  املدير  الكوهجي, 

�سركة غولدن غيت, »اإننا نت�سرف بكتابة تاريخ من ذهب 

اأن نكون �سباقني يف كل ما من �ساأنه  ململكتنا الغالية و 

رفع اأ�سم هذه الأر�س الطبية يف كافة املحافل وخ�سو�سا 

للثقة  اجلزيل  بال�سكر  ونتقدم  كما  العقاري,  التطوير 

معنا  وامل�ستثمرين  �سركائنا  قبل  من  لنا  منحت  التي 

�سن�ستمر  باأننا  ونعدكم  البداية  فقط  هذه  امل�سروع.  يف 

م�سروع  ا�ستكمال  اأجل  من  جديدة  اآفاق  اإىل  للو�سول 

غولدن غيت على اأكمل وجه وباأحدث التقنيات فيالوقت 

املحدد«.

كما تابع اأن�س قوله, »اأود اأن اأعرب عن عميق تقديري 

�ساعدنا  الذين  والفني  الأداري  الطاقم  من  لكل  و�سكري 

عن  ا  اأي�سً نغفل  ول  البحريني.  الإجناز  هذا  حتقيق  يف 

اجلميل  �سركة  قبل  من  تقدمية  مت  الذي  اجلبار  املجهود 

النقل  عملية  ت�سهيل  يف  اك�س  ريد  و�سركة  للمقاولت 

اأن نعرب عن جزيل  اأخرًيا, نود  امل�سروع.  والإمداد لهذا 

ت�سهيالتهم  كفاءة  على  العمل  لوزارة  وامتناننا  �سكرنا 

وتعاونهم الذي اأظهروه لنا منذ بدء م�سروع غولدن غيت 

اىل الآن«.

�سراكة  خالل  من  غيت  غولدن  م�سروع  تنفيذ  يتم 

عاملية م�سرتكة بني الكوهجي غولدن غيت و�سركة اأجمريا 

برجني  من  امل�سروع  يتكون  الهند.  مايفريمن  وجمموعة 

ي�سمان اأطول برج �سكني للتملك احلر يف مملكة البحرين 

مع  مربع  مرت   140,000 تبلغ  مبنية  م�ساحة  وي�سم 

مناظر خالبة, �سيوفر التطوير مناظر متميزة يف خليج 

البحرين و�سهولة الو�سول بالإ�سافة اىل و�سائل الراحة 

وروابط قريبة لكل من و�سائل النقل املحلية والدولية.

اأن�س الكوهجي
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مـن الفخامـة في جزيـــرة خلـيــج الـبحـريـــن
الواتر باي.. واحة رائعة 

الفخامة  من  رائعة  واحة  باي  الواتر  م�شروع  يعترب 

اململكة وهي  �شهرة يف  اأكرث اجلزر  قلب  املوجود يف  الرا�شخة 

 10 من  مباٍن  ثالثة  عن  عبارة  وهو  البحرين،  خليج  جزيرة 

طوابق، لكل مبنى هويته اخلا�شة من حيث ت�شميم الوحدات 

والأثاث والديكور الداخلي، وهو يقع يف اأعرق اجلزر يف مملكة 

ال�شتثمارية  الفر�س  توافر  ب�شبب  ازدهاراً  واأكرثها  البحرين 

القت�شادية والعقارية، بالإ�شافة اىل وجود فندق فور �شيزونز 

الذي ي�شرتك يف الإطاللت اجلميلة على البحر واأفق املنامة.

يوفر م�شروع الواترباي العديد من ال�شقق التي ترتاوح بني 

اإىل ثالث غرف  ال�شتوديوهات وال�شقق من غرفة نوم واحدة 

نوم، ووحدات الديلوك�س، و�شقة البنتهاو�س، جميعها م�شممة 

عدًدا  هناك  ان  اإىل  بالإ�شافة  للمقيمني،  والر�شا  الراحة  لتوفر 

ال�شباحة  حمامات  مثل  الثالثة  البراج  يف  الراقية  املرافق  من 

ريا�شية  األعاب  و�شالة  واجلاكوزي،  الأر�شي،  بالطابق 

واآلت  املعدات  من  العديد  على  حتتوي  والرجال  لل�شيدات 

التمارين الريا�شية.

 اأخرًيا، �شتكون و�شائل الراحة مثل ال�شينما اخلا�شة وغرف 

ال�شالة متاحة ح�شرًيا للمقيمني يف امل�شروع، كما �شيحتوي كل 

مبنى على جمموعة من املطاعم الراقية بالطابق الأر�شي تطل 

على كورني�س خليج البحرين، من بينها مقهى )ام �شريف( يف 

الربج  يف  هاو�س(  �شتيك  باك  )اوت  مطعم  و  ال�شرقي  الربج 

الغربي، ليتمكن املقيمون واجلمهور من فر�شة جتربة الطعام 

الفريد.

اأطلقت �شركة بن فقيه لال�شتثمار العقاري ر�شمياً �شراكتها 

مع دار الأزياء الإيطالية العاملية روبرتو كافايل، والتي �شت�شمم 

ح�شرياً الت�شميمات الداخلية للربج ال�شرقي مل�شروع الواترباي 

يف خليج البحرين، وتعترب �شركة بن فقيه اأول مطور يف مملكة 

البحرين ي�شتقطب دار الأزياء العاملية لقطاع العقارات املحلي، 

ومع الك�شف عن امل�شروع ال�شكني امل�شمم عامليا �شت�شهد اململكة 

م�شروع  �شيكون  والناقة.  الفخامة  من  جديًدا  م�شتوى  قريًبا 

الفخامة  م�شروع  هو  كفايل(،  -روبرتو  ر�شدن�س  )واترباي 

اإذ �شيحتوي على ت�شميم  البحرين،  القادم يف خليج  والناقة 

�شيخلق  ما  كافايل،  روبرتو  فريق  �شممه  داخلي مميز  اإيطايل 

اأجواًء براقة وناب�شة باحلياة للمقيمني لال�شرتخاء وال�شتمتاع 

بالعي�س باأناقة مع الراحة داخل امل�شاحات الفاخرة للواترباي، 

ومتطوًرا  جذاًبا  جًوا  التجارية  العالمة  تعيد  اأن  املتوقع  ومن 

الت�شميم  خيارات  من  الوا�شعة   )RC Home( عرو�س  مع 

من  م�شتوحاة  خلفيات  من  متتد  والتي  الفاخرة،  الداخلي 

بني  متزج  التي  والأرائك  النموذجية  الكتب  وخزائن  الأدغال، 

يف  كافايل  روبرتو  مفهوم  ويتمثل  الثمينة،  والأقم�شة  اجللود 

لإتقان  الراقية  بالفخامة  الطبيعية  واملطبوعات  الأمناط  ربط 

التطورات مثل م�شروع الواترباي.

م�شروًعا  كفايل(  روبتو  ر�شدن�س-  )واترباي  �شيكون 

العا�شمة  قلب  يف  فقيه  بن  ِقبل  من  تطويره  مت  اآخر  رئي�شًيا 

اإن�شاوؤها  مت  واأنيقة  ح�شرية  اأجواء  تتوفر  حيث  -املنامة، 

بوا�شطة كافايل، من خالل دمج املو�شة باحلياة اليومية.

كفايل  )رويتو  ر�شمًيا  كافايل  روبرتو  جمموعة  اأطلقت 

للت�شاميم املنزلية( ر�شمًيا يف عام 2012، وهي تقدم جمموعة 

وا�شعة من الأثاث والت�شميم الداخلي التي مت تطويرها بالتعاون 

مع متخ�ش�شي القطاع، ولدى جمموعة كفايل م�شاريع ت�شميم 

�شركات  مع  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  اأخرى يف  داخلي 

عقارية رائدة.

والغربي،  والأو�شط  ال�شرقي  الثالثة،  الأبراج  تعر�س 

الراحة  وو�شائل  الرفاهية  وجتارب  فريدة  داخلية  م�شاحات 

املنزلية، يحتوي كل برج على هوية خا�شة به لتلبي متطلبات 

احلياة الفاخرة. 
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منذ افتتاحه يف �صيف العام 2018، اأ�صبح 

بالعديد  لال�صتمتاع  رائًعا  مكاًنا  هب  اأدفنت�صر 

تنا�صب  التي  الداخلية  الرتفيهية  الأن�صطة  من 

الذي  هب«،  »ادفنت�صر  افتتاح  وجاء  اجلميع. 

افتتح برعاية كرمية من �صمو ال�صيخ خالد بن 

املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب  خليفة  اآل  حمد 

الأعلى لل�صباب والريا�صة، مواكًبا لروؤية وفكر 

لأ�صاليب  الرتويج  يف  الأ�صا�صية  وقيمه  �صموه 

حياة �صحية ون�صيطة، ولذلك اأ�صاف »ادفنت�صر 

هب« عدًدا من الأن�صطة والألعاب اجلديدة التي 

ت�صفي مزيًدا من احليوية والن�صاط مثل منطقة 

لالأطفال  النينجا  األعاب  ومنطقة  الرتامبولني 

ال�صغار.

يقع  هب«  »ادفنت�صر  اأن  بالذكر  جدير 

يومًيا  مفتوح  وهو  بالزجن،  مول  جالرييا  يف 

البدنية  بلياقتهم  الحتفاظ  يف  يرغبون  ملن 

ممتع  حياة  اأ�صلوب  على  للحفاظ  ويتطلعون 

امل�صاحة  وتوفر  واحليوية.  بالن�صاط  وحافل 

الأن�صطة  من  عدًدا  هب«  »ادفنت�صر  لـ  الداخلية 

مثل حتديات الت�صلق على احلبال التي تعمل على 

تطوير مهاراتهم اأثناء تخطي العديد من العقبات، 

ف�صالً عن العديد من الأن�صطة الأخرى مثل حتدي 

واملراهقني  لالأطفال  ميكن  كما  اجلدران،  ت�صلق 

توؤهلهم  التي  الريا�صية  التمارين  ممار�صة 

ل�صتجماع كل طاقاتهم للو�صول اإىل القمة. كما 

تعترب منطقة الكهف من الأن�صطة املف�صلة لدى 

الأطفال حيث يقومون بالزحف عرب نفق مليء 

باملنعطفات بطول 50 مرًتا ما يقودهم نحو نفق 

الأر�س. كذلك  اإىل م�صتوى �صطح  ملتوي نزولً 

لالأطفال  الآمنة  الألعاب  منطقة  تخ�صي�س  مت 

�صن 12  �صنة ون�صف حتى  عمر  من  ال�صغار  

املنطقة،  هذه  على  الكبري  للطلب  ونظًرا  عاًما. 

قامت »ادفنت�صر هب« بتو�صعة  هذه املنطقة حيث 

اأ�صبحت الآن اأكرب بكثري من خالل اإ�صافة لعبة 

النينجا لالأطفال ال�صغار، ف�صالً عن عدد اآخر من 

الأن�صطة التفاعلية التي تخدم العديد من جمالت 

الإ�صافة  اأما  ال�صغار.  الأطفال  وتطوير  منو 

الأخرى اجلديدة يف »ادفنت�صر هب« فتتمثل يف 

العديد  ت�صم  التي  اجلديدة  الرتامبولني  منطقة 

من حمطات القفز وغريها من الأن�صطة اجلذابة 

مثل حلقة كرة ال�صلة والهبوط الناعم واجلدران 

امللت�صقة والقنابل الوام�صة، ويف اأيامنا هذه ويف 

اإيجاد  ميثل  نعي�صه،  الذي  الرقمي  الع�صر  ظل 

والهواتف  الرقمية  الأجهزة  ل�صتخدام  بدائل 

لالآباء  متزايًدا  حتدًيا  الأطفال  قبل  من  النقالة 

يكون  اأن  هب«  »ادفنت�صر  لـ  فيمكن  والأمهات، 

الأن�صطة  ملمار�صة  الرائع  واملكان  املثايل  البديل 

البدنية.

يضيف عدًدا من األنشطة الجديدة الممتعة

»أدفنتشر هب« مركز الترفيه 
والمغامرة الرائد في المملكة

اإبداعات معمارية وهند�ضية ت�ضاهي معمار املدن العاملية

عارف احل�صيني

تخفق الكلمات عندما حتاول الر�صم اأو حني ت�صعى بكل ما اأوتيت من قدرة 

على الت�صوير يف الذهن، اأن تعمل كاآلة الت�صوير لتنقل �صورة حقيقية من الواقع.

بحرية  �صياحي يف جولة  قارب  تكون على منت  عندما  �صت�صعر حتما  هكذا 

للتعرف على اأهم املعامل مل�صروع خليج البحرين الواقع يف قلب العا�صمة املنامة.

�صتدرك اأن هناك حتدًيا كبرًيا مع الطبيعة، واأن م�صروع »بحرين بي« لي�س 

عبارة عن جمموعة من املباين على �صطح جزر ثالث، بل هو حماولة خللق جمال 

الطبيعة ولكن بلم�صات اإبداعية خمتلفة وفريدة.

�صمن  يتم  مربع  مرت  األف   450 تبلغ  التي  امل�صاحة  هذه  يف  ين�صاأ  ما  كل 

موا�صفات خا�صة ل ميكن جتاوزها، فاملباين املطلة على مياه اخلليج هي عبارة 

عن اأعمال فنية ل تقل اإبداًعا ومتيًزا عن املنحوتات الأربع للفنان البحريني فوؤاد 

البنفالح التي ُو�صعت بعناية لتن�صجم مع روعة الت�صاميم الع�صرية.

ممت الواجهة البحرية الفخمة متعددة الأغرا�س لـ »بحرين بي« التي  فقد �صُ

اأحياًء  الأخاذ  بزخرفها  لتحت�صن  اأمريكي  دولر  مليار   2.5 بنائها  كلفة  بلغت 

تنب�س باحلياة، من م�صاحات �صكنية وجتارية ومتاجر للبيع بالتجزئة ومراكز 

امللك في�صل، وبذلك  الدويل و�صارع  البحرين  ت�صوق، ف�صالً عن قربها من مطار 

يتميز هذا املكان ال�صرتاتيجي باأنه يلّبي احتياجات رجال الأعمال وال�صياح على 

حد �صواء.

كما اأن هناك ميزة اأخرى يتمتع بها هذا املكان احليوي، اإذ يقع مبحاذاة منطقة 

اأعمال وت�صوق مزدهرة، ف�صالً عن اأنها تواجه مركز البحرين التجاري العاملي.

واجلزيرة  ال�صمالية،  اجلزيرة  اأ�صا�صية:  جزر  ثالث  البحرين  خليج  وي�صم 

اجلنوبية، واجلزيرة الو�صطى التي يحتلها فندق الفور �صيزونز ال�صهري.

وقد انطلقت اجلولة البحرية من اجلزيرة ال�صمالية التي اأن�صئ عليها مبنى 

اأركابيتا، وهو اأول مباين امل�صروع، والذي ي�صم مقر جمل�س التنمية القت�صادية 

و�صركات مهمة اأخرى، مثل �صركة اأ�صول واأمالك واإدامة، ويقع اىل جانبه مبنى 

املقر الرئي�س ملجموعة الربكة امل�صرفية، فيما تقع اجلزيرة الو�صطى يف قلب مياه 

اخلليج الزرقاء ويحتلها فندق الفور �صيزونز ال�صهري.

اأما اجلزيرة اجلنوبية لـ»خليج البحرين« فاإنها ت�صم م�صاريع حيوية مهمة، 

بي«  »وتر  م�صروع  اىل  بالإ�صافة  للتاأمني،  اأك�صا  ل�صركة  الإقليمي  املبنى  اأبرزها 

الذي يت�صمن ثالثة اأبراج �صكنية حتتوي على نحو 600 وحدة �صكنية، باإطاللة 

على مناظر خالبة على اخلليج وم�صروع برجي غولدن غيت الذي �صيكون اأطول 

م�صروع  جانب  اىل  منه،  النتهاء  عند  باأكملها  البحرين  مملكة  يف  �صكني  مبنى 

»ذا بارك« الذي ي�صم منافذ للبيع بالتجزئة ُم�صممة ب�صكل جذاب ومبنية حول 

حدائق ذات مناظر طبيعية ومنطقة األعاب مع نافورة مو�صيقية ملونة.

وحتتوي اجلزيرة اجلنوبية مبنى املتحدة الذي ي�صم فندق الوندام جراند 

م�صروع  اإىل  بالإ�صافة  والعاملية،  املحلية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  من  وجمموعة 

»ون بحرين بي« والذي يتكون من برجني يحتويان على 740 �صقة �صكينة.

وعلى جانبي القناة املائية للخليج، يقع م�صروع »ذا وارف« الذي ُيعد اإ�صافة 

نوعية و�صي�صم متاجر �صهرية للبيع بالتجزئة ومطاعم راقية، مبا يف ذلك تلك 

املطلة على الواجهة البحرية، ما يخلق اأجواًء فريدة للزوار.

كهربائية  حمطات  من  التحتية  البنى  خدمات  كل  بي«  »بحرين  وت�صم 

ات�صالت )دبل نت  اىل �صبكة  بالإ�صافة  للمياه و�صبكة �صرف �صحي  وخزانات 

ورك( ت�صتوعب جميع �صركات الت�صالت يف البحرين.

خليج البحرين هو م�صروع م�صرتك بني كل من اآركابيتا وجمموعة ا�صتثمارية 

مقرها مملكة البحرين، وقد مت تد�صني هذا امل�صروع يف 12 دي�صمرب 2006 برعاية 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، وبرئا�صة �صرفية من لدن �صاحب 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد مبملكة البحرين.

»خليج البحرين« عا�سمة املال والأعمال اجلديدة و�سط الطبيعة البحرية اخلالبة
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صفحات أسبوعية تعنى بشؤون المحافظات

  يتكون مبنى اأركابيتا من خم�سة طوابق بحجم 

مبنى من 40 طابًقا م�ستلٍق على اأحد جوانبه بطول 

باال�ستقرار،  يوحي  احلجم  هذا  اأن  حيث  مرت،   200

التكيف،  على  بالقدرة  االإن�ساء  مرونة  توحي  بينما 

وهو ما يعترب ميزًة اأ�سا�سية يف مواجهة التغريات.

اآند مريل  اأوينغز   كان اختيار �سركة �سكيدمور، 

 Atkins اآتكنز  و�سركة  املعماري،  للت�سميم   SOM
للجودة  �سماًنا  التنفيذ،  على  م�سرفني  كمهند�سني 

واالبتكار منذ بداية امل�سروع. وقد ا�ستمر هذا االلتزام 

 Nass Murrayروبرت�س موراي  نا�س  بتعيني 

البحرين  خليج  و�سركة  رئي�سي،  كمقاول   Roberts
على  املحافظة  ل�سمان  للم�سروع،  ومدير  كمطور 

البناء  مراحل  عرب  امل�سروع  ت�سميم  تفا�سيل  جميع 

املختلفة.

على  القائم  الفريد  بت�سميمه  املبنى  وميتاز   

باإن�ساء  ي�سمح  االأ�سا�سات، مبا  من  رئي�سيني  قطاعني 

البناء.  داخل  االأعمدة  من  خالية  رحبة  م�ساحات 

ولذلك فقد كانت عملية البناء غري تقليدية وبداأت من 

االأعلى اإىل االأ�سفل.

واإن�ساء  الركائز  على و�سع  االأ�سا�سات  ا�ستملت   

مركزيان  قطاعان  وهما  االأ�سا�سات،  قطاعي  هيكلية 

ملا  الدعم  ويوفران  للمبنى،  االإن�سائي  القلب  ي�سكالن 

اأي  الفيل«،  »قائمة  ال�سائع  بامل�سطلح  يعرف  اأ�سبح 

املبنى  عليها  يرتكز  التي  املركزية  الدعم  اأ�سا�سات 

الفوالذي املوؤلف من �ست طبقات. 

مكانها  يف  املعلقة  الهيكلية  و�سع  مت  وحاملا 

االإن�سائية،  ال�سالمة  على  املوافقات  على  واحل�سول 

بداأ العمل على الطوابق ب�سب اخلر�سانة يف القوالب 

ال�سبكية، وهي املرحلة االأخرية من االأعمال الهند�سية 

قبل البدء بتجهيز الطوابق. 

املبنى  عنا�سر  من  عن�سر  كل  اختيار  مت  وقد 

بعناية مبا يطابق املبادئ املعمارية من حيث النوعية 

واال�ستدامة، من الزجاج اخلارجي املظلل، اإىل الرخام 

الف�سي، اإىل نظام ال�ستائر ال�سم�سية.

للمبنى  الداخلية  امل�ساحة  ال�سم�س  اأ�سعة  تغمر 

بفعل  منع�ًسا  يبقى  فيه  اجلو  ولكن  باإنارة طبيعية، 

ال�ستائر التي يتم تعديلها طيلة �ساعات اليوم بح�سب 

مكان ال�سم�س يف ال�سماء، مبا يحافظ على خ�سائ�س 

املبنى ال�سديقة بالبيئة. 

كالقاعات  للمبنى  الداخلية  اخل�سائ�س  وتربز 

وت�سفي  امل�سروع،  حجم  مدى  ككل  البناء  وحجم 

الذي  املبنى  فخامة  لتربز  املكان،  برحابة  �سعوًرا 

اخرتناه مقًرا الأعمالنا واالإ�سهام يف منونا يف امل�ستقبل.

�مل�سجد �ملحاذي ملبنى �أركابيتا 

يعلوها  ع�سرية  مبئذنة  فريد  هند�سي  ت�سميم 

هالل ُي�ساء ليالً 

متنا�سًقا  جتعله  للم�سجد  الهند�سية  اخل�سائ�س 

مع املبنى الرئي�سي. وعلى عك�س الواجهة الزجاحية 

ملبنى اآركابيتا، متت تك�سية جدران امل�سجد باجلرانيت 

لالإيحاء بال�سالبة والقوة. وهو ي�سبه الت�سميم املعلق 

للمكاتب، ويبدو وكاأنه يطفو فوق بحر من الزجاج. 

وترتفع مئذنة ع�سرية الت�سميم فوق امل�سجد، مك�سوة 

اأثناء �ساعات  ا باجلرانيت ويعلوها هالل ي�ساء  اأي�سً

الليل.

مزروعة  ب�سيطة  ممرات  عرب  امل�سلون  مير 

املحافظة  يعك�س  ت�سميم  واالأع�ساب يف  بال�سجريات 

على البيئة. وامل�سجد من الداخل ب�سيط يف ت�سميمه، 

مك�سو باحلجر اجلريي، للم�ساعدة على املحافظة على 

الربودة حتى خالل ف�سل ال�سيف احلار يف البحرين.

ومفتوحة،  رحبة  مب�ساحات  امل�سجد  ويتميز 

ويتاألف من ق�سمني م�ستقلني، الدور االأر�سي للرجال 

ودور امليزانني للن�ساء. وتدخل اأ�سعة ال�سم�س عرب قبة 

ال�سقف وعرب األواح النوافذ الزجاجية الزرقاء مثلثية 

ال�سكل لتنعك�س فوق االأر�سية املغطاة بال�سجاد. 

وتك�سف النوافذ مياه اخلليج طيلة النهار كما لو 

كانت اأفًقا دائًما، بينما تن�ساب االإنارة اأثناء الليل من 

لت�سكيل منط هند�سي م�سيء  العديدة  النوافذ  خالل 

ميكن روؤيته من الرب الرئي�سي.

مبنى أركابيتا.. صرح حضاري واقتصادي في خليج البحرين

بعد 45 عاًما من العراقة والتميز والإبداع العمراين

»�لكوهجي للتطوير« تو��سل �لتميز يف �أيقونة م�ساريعها بـ»ون بحرين بي«
يعترب م�سروع »ون بحرين بي« الواقع يف خليج البحرين، اأيقونة م�ساريع 

الكوهجي للتطوير واأف�سل امل�ساريع ال�سكنية يف البحرين.

فارقة  وعالمة  مميزة  �سورة  والتطوير  للمقاوالت  الكوهجي  �سركة  وتعدُّ 

ورائدة يف عامل البناء املعماري واالإبداع العقاري. ومنذ و�سع لبنتها االأوىل يف 

عام 1973م. وهي يف اأعلى م�ستوى من الدقة، واجلودة، والتميز يف امل�ساريع، 

والت�ساميم الهند�سية، وااللتزام يف ت�سليم امل�ساريع.

متتلك �سركة الكوهجي للمقاوالت والتطوير الروؤية واالإبداع والت�سميم الذي 

باالإجنازات  احلافل  وب�سجلها  المتناهية.  ورفاهية  فاخرة  حياة  اأ�سلوب  يوفر 

وت�سدرال�سركة يف جمال  وال�سفافية،  واالبتكار  الطموح  على  القائمة  وم�سريتها 

تطوير العقار واالإبداع الالمتناهي فيه.

�حلياة �لفاخرة فقط يف »ون بحرين بي«
ل�سركة  ال�سكنية  امل�ساريع  اأحدث  اأحد  بي«  بحرين  »ون  م�سروع  ي�سكل 

الكوهجي للمقاوالت والتطوير، نقلة نوعية يف احلياة ال�سكنية، و�سيمثل ايقونة 

امل�ساريع ال�سكنية، حيث �سيقدم مزيًجا فريًدا من نوعه للحياة الفاخرة، من حيث 

وموقعه  جنوم   5 منتجع  وخدمات  الفاخر  والتاأثيث  املميز  الوحدات  ت�ساميم 

اال�سرتاتيجي يف قلب املنامة واإطالالته اخلالبه على خليج البحرين و»االأفنيوز«، 

وباأ�سعار يف متناول اجلميع. يعترب »ون بحرين بي« مثاالً للرفاهية الالمتناهية 

يقدم  فهو  الفاخر.  احلياة  ومنط  التميز  وراء  ي�سعى  من  لكل  الهنيء  والعي�س 

جمتمًعا �سكنًيا فاخًرا لي�سيف بعًدا جديًدا للحياة ال�سكنية يف البحرين.

ال�سقق  كل  �سكينة،  �سقة   740 على  يحتويان  برجني  من  امل�سروع  ويتكون 

تتميز باأرقى معايري اجلودة يف البناء والت�سطيبات واالطالالت واخلدمات.

�إطالالت ال مثيل لها
بعد الدرا�سة امل�ستفي�سة للموقع اال�سرتاتيجي للم�سروع والبحث عن كيفية 

التو�سل  مت  فقد  �سيء،  يحجبها  ال  بحيث  لل�ساكنني  اطالالت  واأجمل  اأكرث  توفري 

لت�سميم الربجني ب�سكل هند�سي وفني هدفه تو�سعة االطالالت ليتمكن كل ال�سكان 

ومن  الريف،  وجزيرة  اخلليج،  بحر  جهة  من  اخلالبة  باملناظر  اال�ستمتاع  من 

اجلانب االآخر ي�ستمتع ال�سكان باحلياة الناب�سة يف املنامة وجممع االأفنيوز.

�أول حديقة د�خلية يف برج �سكني
االأبراج  داخل  اخل�سراء  امل�ساحات  يف  متخ�س�سة  عاملية  �سركة  تعيني  مت 

�سا�سعة  خ�سراء  مب�ساحات  بي«  بحرين  »ون  م�سروع  يتميز  حيث  ال�سكنية، 

داخلية وخارجية، ومن اأهم معامل امل�سروع الفارقة اأول حديقة داخلية تربط بني 

الربجني مب�ساحة 500 مرت مربع، وب�سقف من الزجاج لي�سمح الأ�سعة ال�سم�س 

للدخول؛ لي�سعر القاطنون مبتعة الطبيعة وجمالها. كما توجد حديقة خارجية 

مع جل�سات لتناول الطعام يف الهواء الطلق ولل�سواء. 

خدمات منتجع 5 جنوم
يتميز م�سروع »ون بحرين بي« بخدمات عاملية الأول مره يتم اإن�ساوؤها يف برج 

�سكني مب�ساحة 10 اآالف مرت مربع، ومن اأهم هذه املعامل م�سبح اأوملبي خارجي 

بعر�س 50 مرًتا، حيث مت ربط الربكة مب�ستوى البحر لت�سعر وكاأن الربكة هي 

امتداد للبحر مبا�سرة، عالوة على ذلك �ساطئ �سناعي خارجي، وم�سبح داخلي 

ذات موا�سفات عاملية. 

وحد�ت �سكنية تلبي متطلباتك
بعد درا�سة احتياجات ال�سوق البحريني واخلليجي �سممنا وحدات �سكنية 

نراعي فيها كل االأذواق واملتطلبات لتتنا�سب مع اأ�سحاب االأذواق الرفيعة واحلياة 

الفاخرة، حيث مت ت�سميم 9 وحدات خمتلفة مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتي 

تنفيذية  نوم  غرفة  الت�ساميم  اأهم  ومن  فيال.  وال�سكاي  نوم،  غرف  وثالث  نوم، 

احتياجات رجال  كل  تلبي  مربع، حيث  نوعها بحجم 47.7 مرت  من  االأوىل  هي 

االأعمال باأدق التفا�سيل واأقل امل�ساحات. والعديد من اخليارات املميزة ملن يبحث 

ال�ساكن  يدي  التفا�سيل �سن�سع بني  باأدق  نهتم  اإننا  ال�سكن. ومبا  التميز يف  عن 

اإبداعي يتنا�سق مع حجم ال�سقة مع  خيار تاأثيث فندقًيا لوحدته ال�سكنية ب�سكل 

كل االك�س�سوارات.

�أف�سل بديل للفلل �ل�سكنية
ويف نف�س �سياق ت�ساميم ال�سقق املميزة، اأوجدنا بديالً للفلل ال�سكنية وهي 

»ال�سكاي فيال« يف الطوابق العلوية 42 و 43، لتمثل بديالً للفلل يف غاية اجلمال 

اطالالت خالبة على بحر اخلليج وقلب  الالمتناهية، مع  الرفاهية  للباحثني عن 

املنامة مع كل اخلدمات املميزة يف الربج.

ت�ساميم د�خلية عاملية
العامل  م�ستوى  على  االأف�سل  من  تعتربان  عامليتني  �سركتني  بتعيني  قمنا 

للت�ساميم الداخلية لت�سميم كل برج على حده بنمط خمتلف عن اآخر. كما قمنا 

بزيارة اليطاليا واال�ستعانة باأرقى ال�سركات االيطالية الإختيار اأرقى اأنواع اأعمال 

الديكور، كل ذلك لي�سعر ال�ساكن بالرفاهية الالمتناهية.

نظام ذكي
يف »ون بحرين بي« مت االهتمام باأدق التفا�سيل لنن�سئ م�سروع يف غاية الدقة 

واالأناقة والفخامة، حيث مت االهتمام بالطاقة اخل�سراء من خالل تطبيق الطاقة 

امل�ستدامة لتخفي�س التكلفة الت�سغيلية وزيادة كفاءة العمليات يف امل�سروع. ومت 

و�سع اأنظمة توفر 20% من الفواتري الكهربائية، ونظام ذكي للتحكم يف املكيف، 

وكل ذلك ي�سب يف خف�س تكاليف الت�سغيل.
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