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إننــا ســعداء باإلعــان عــن فــوز مشــروع أونيكــس بحريــن بــي بثانــي 
جائــزة عــن تصميــم شــققه الفاخــرة، حيــث فــاز بجائــزة “أفضــل شــقق 
جوائــز  مــن  البحريــن”  مملكــة  فــي  الحــر  للتملــك  فاخــرة  ســكنية 
الكشــيري اليــف ســتايل رفيعــة المســتوى، المعروفــة علــى المســتوى 
العالمــي والتــي ُتمنــح تقديــًرا ألفضــل الســلع والخدمــات الفاخــرة فــي 

 . لــم لعا ا

إن هدفنــا األساســي عنــد تصميــم أونيكــس بحريــن بــي كان إنشــاء 
بــرج ســكنى يتميــز بتصميمــه المعمــاري الفريــد مــن نوعــه، ويتماشــى 
للعيــش  متميــزة  تجربــة  عــن  الباحثيــن  العقــار  مــاك  تطلعــات  مــع 

الفاخــر تكــون األولــى مــن نوعهــا.

ويمكــن للمقيميــن فــي أونيكــس بحريــن بــي االختيــار بيــن شــقق 
مكونــة مــن غرفــة نــوم واحــدة، أو غرفتيــن، أو ثاثــة غــرف. وتتميز كل 
شــقة بتصميمهــا العصــري الجميــل الــذي يتيــح للســكان االســترخاء 
فــي أجــواء مــن الفخامــة. وقــد تم تجهيز كل شــقة بأحدث التجهيزات 
التكنولوجيــة والديكــورات الداخليــة المصممــة حســب الطلــب لتعزيــز 
تجربــة الحيــاة المترفــة التــي تتناســب مــع رقــي المنطقــة المحيطــة.  

أيقونيــة  ســكنية  وجهــة  إقامــة  عــن  الحثيثــة  جهودنــا  أســفرت  لقــد 
للحيــاة  تجربــة  أفضــل  وتوفــر  الطلــب،  وتســتقطب  األنظــار  تلفــت 
الفاخــرة مــع تحقيــق التــوازن بيــن احتياجــات الســكن وتطلعــات مــاك 

الراقيــة. الحيــاة  نحــو  الوحــدات 

يحصدهــا  التــي  الثانيــة  الجائــزة  لتكــون  الجائــزة  هــذة  وتأتــي 
أونيكــس  مشــروع  نــال  فقــد  عالمــي،  مســتوى  علــى  المشــروع 
الســكنية  المشــاريع  فئــة  فــي  مشــروع  أفضــل  جائــزة  بــي  بحريــن 
لجوائــز  التابعــة  العربيــة  العقــارات  جوائــز  ضمــن  االرتفــاع  شــاهقة 
نجــوم. خمــس  وبمســتوى   2021  -2020 لعــام  الدوليــة  العقــارات 

ولــم يقتصــر األمــر علــى الحصــول علــى تصنيــف خمــس نجــوم فقــط، 
بــل تــم ترشــيح مشــروع أونيكــس أيًضــا علــى مســتوى المنطقــة، 
وفــاز بالجائــزة الدوليــة “أفضــل مشــروع فــي فئــة المشــاريع الســكنية 

شــاهقة االرتفــاع فــي العالــم”. 

الجوائــز  وأرقــى  أكبــر  مــن  واحــدة  الدوليــة  العقــارات  جوائــز  وتعــد 
المرموقــة والمعروفــة علــى نطــاق واســع فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
القطــاع  فــي  الخبــراء  مــن  نخبــة  للجائــزة  التحكيــم  لجنــة  وتضــم 
ويزيــد  تحكيــم،  كلجنــة  مســتقل  بشــكل  يعملــون  الذيــن  العقــاري 

خبيــًرا.   80 عــن  عددهــم 

ــة عــن فريــق العمــل فــي الكوهجــي، يســعدنا أن نطلعكــم  وبالنياب
فــي  للمقــاوالت  الكوهجــي  شــركة  حققتــه  الــذي  التقــدم  علــى 
مشــروع اونيكــس بحريــن بــي، وذلــك مــن خــال اســتعراض تقريــر 
الزيــارات  فــي  المســتجدات  وآخــر  المشــروع،  فــي  العمــل  تقــدم 
ســير  علــى  التعــرف  لكــم  يتيــح  بمــا  العمــل،  لموقــع  الميدانيــة 
العمــل ومــدى التقــدم الــذي أحــرزه المشــروع وفــق الجــدول الزمنــي 

المشــروع  إبقــاء  فــي  الكوهجــي  فريــق  ينجــح  ولــم  لــه.  المحــدد 
ــا تمكــن مــن تحقيــق ذلــك  علــى المســار الصحيــح فحســب، بــل أيًض
وفــق أعلــى مســتويات التميــز علــى مــدى مســيرة المشــروع، وذلــك 
مــن خــال االلتــزام بأعلــى المعاييــر واالنتقــاء بعنايــة أرقــى مجموعــة 
بمــا  تخصصهــم،  مجــال  فــي  المورديــن  أفضــل  مــن  المنتجــات  مــن 
التكنولوجيــا  أحــدث  وفــرت  التــي  األلمانيــة  شــوكو  شــركة  فيهــم 
ــد  ــوري آن ــد البــاط ، وفيل ــة، وشــركة مــرازي لتوري للواجهــات الزجاجي
بــوخ لتجهيــزات الحمامــات فــي الشــقق. كمــا حصلنــا علــى الكســوة 
إنشــاـ  علــى  ســاعدنا  الــذي  األمــر  إيطاليــا،  مــن  مباشــرة  الخشــبية 
أبــراج ســكنية فاخــرة تضيــف قيمــة جديــدة لمحفظــة مشــاريع شــركة 

العقــاري.  للتطويــر  الكوهجــي 

أن  أود  المناســبة  وبهــذه  الفضيــل٫  الشــهر  علينــا  ســيهل  وقريبــا 
المبــارك  رمضــان  شــهر  بمناســبة  التهانــي  بأصــدق  إليكــم  أتوجــه 
الصحــة  دوام  ولعائاتكــم  لكــم  متمنًيــا  الســعيد،  الفطــر  وعيــد 

والنجــاح. 

في حفــظ اهلل ورعايته. 

المهندس محمد عبدالغفار الكوهجي 

المهندس محمد عبدالغفار الكوهجي
مدير عام شركة الكوهجي للتطوير العقاري

“لقد أسفرت جهودنا الحثيثة عن إقامة وجهة سكنية أيقونية تلفت األنظار 
وتستقطب الطلب، وتوفر أفضل تجربة للحياة الفاخرة مع تحقيق التوازن 

بين احتياجات السكن وتطلعات ماك الوحدات لنمط حياة راقية.” 

كلمة المدير العام 
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الكوهجــي  لشــركة  بــي  بحريــن  أونيكــس  مشــروع  فــاز 
للتطويــر العقــاري بجائــزة الكشــيري اليــف ســتايل كأفضــل 

شــقق ســكنية فاخــرة للتملــك الحــر فــي البحريــن.

رفيعــة،  جوائــز  ســتايل  اليــف  الكشــيري  جوائــز  تعــد 
معروفــة علــى المســتوى العالمــي وُتمنــح تقديــًرا ألفضــل 
الســلع والخدمــات الفاخــرة فــي العالــم. ولكــي يفــوز أي 
مشــروع بالجائــزة، يتعيــن عليــه أن يخضــع ألبحــاث مكثفــة 
جوائــز  علــى  القائميــن  قبــل  مــن  عديــدة  وتقييمــات 
الكشــيري اليــف ســتايل، كمــا يجــب أن يفــي بأعلــى معاييــر 
دولــة،   30 مــن  أكثــر  الجائــزة  وتجتــذب  والتميــز.  الجــودة 
أنهــم  إثبــات  الفائزيــن  علــى  ويجــب 
علــى  للحصــول  فئتهــم  فــي  األفضــل 
شــهادة رفيعــة المســتوى مــع التتويــج 

بالجائــزة. 

الجائــزة  لتكــون  الجائــزة  هــذة  وتأتــي 
الثانيــة التــي يحصدهــا المشــروع علــى 
مشــروع  نــال  فقــد  عالمــي،  مســتوى 
أفضــل  جائــزة  بــي  بحريــن  أونيكــس 
ــة المشــاريع الســكنية  مشــروع فــي فئ
شــاهقة االرتفــاع ضمــن جوائــز العقــارات 
العقــارات  لجوائــز  التابعــة  العربيــة 
وبمســتوى   2021  2020- لعــام  الدوليــة 

نجــوم. خمــس 

وأرقــى  أكبــر  مــن  واحــدة  العربيــة  العقــارات  تعــد جوائــز 
فــي  واســع  نطــاق  علــى  والمعروفــة  المرموقــة  الجوائــز 
جميــع أنحــاء العالــم. وتضــم لجنــة التحكيــم للجائــزة نخبــة 
مــن الخبــراء فــي القطــاع العقــاري الذيــن يعملــون بشــكل 
ــًرا.  ــد عددهــم عــن 80 خبي مســتقل كلجنــة تحكيــم، ويزي

وقــد أبــدت لجنــة تحكيــم جائــزة الكشــيري اليــف ســتايل 
والطابــع  بالتفاصيــل،  الدقيــق  باالهتمــام  إنبهارهــم 
المعمــاري رائــع الجمــال للبرجيــن، األمــر الــذي أســفر عــن 
للتملــك  فاخــرة  ســكنية  شــقق  “أفضــل  بلقــب  التتويــج 

  ”.2020 البحريــن  فــي  الحــر 

ســواحل  علــى  بــي  بحريــن  أونيكــس  مشــروع  يمتــد 
البحريــن، وقــد نجــح فــي ترســيخ مكانتــه كواحــد مــن أكثــر 

البحريــن. فــي  للطلــب  اســتقطاًبا  الســكنية  الوجهــات 

مــع  تعاقــدت  قــد  للتطويــر  الكوهجــي  شــركة  وكانــت 
الدولييــن  الداخلــي  الديكــور  مصممــي  مــن  اثنيــن 
الشــركتان  وقامــت  تقديريــة.  جوائــز  علــى  الحائزيــن 
األلــوان  مــن  ومجموعــة  أساســيين  موضوعيــن  بتطويــر 
الخاصــة الســتخدامها فــي شــقق أونيكــس بحريــن بــي، 
للشــقق  المتميــز  الطابــع  إبــراز  بغــرض  اختيارهمــا  وتــم 
مــن  تمتــد  التــي  للنوافــذ  مبهــر  تصميــم  خــال  مــن 
األرضيــات لألســقف، بحيــث تســاعد علــى تعزيــز اإلطــاالت 
الرائعــة، وتوفيــر مســاحات واســعة للمعيشــة عــن طريــق 

الداخليــة.   للمســاحات  الفعــال  التخطيــط 

أونيكس بحرين بي  يحصد الجائزة الثانية على التوالي 

أونيكس يفوز بجائزة الكشيري اليف ستايل 2020 

أونيكس يفوز بجائزة الكشيري 
اليف ستايل 2020 
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 أونيكس يفوز بجائزة الكشيري اليف ستايل 2020

Organizing Committee 
of Luxury Lifestyle Awards

 Dear Team of ONYX Bahrain Bay,

 First of all, we would like to express our sincere gratitude for your participa-
tion in Luxury Lifestyle Awards.

 We are happy to inform you that your company has shown itself as a brilliant 
representative of the luxury services industry.

 After a thorough research process, it was distinguished as one of the best in
this market. Your impeccable performance and aspirations to always be top-notch
have been highly appreciated. And now we are pleased to announce, that in accord-
ance with the results of the study, ONYX Bahrain Bay became a winner of Luxury 
Lifestyle Awards in the category of �e Best Luxury Freehold Residential Apart-
ments in Bahrain.

 Please accept our heartfelt congratulations on behalf of the Organizing Com-
mittee of Luxury Lifestyle Awards upon achieving such a great result and getting 
your efforts recognized and celebrated. We wish your company to reach new levels of 
prosperity and conquer even bigger heights. We will be happy to see you among our 
participants next year.

 DEVELOPED BY
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أونيكس يفوز بجائزة 
الكشيري اليف ستايل 2020 

في األخبار 

 أونيكس يفوز بجائزة الكشيري اليف ستايل 2020



نشــرة أونيكــس بحريــن بــي الربــع ســنوية 
التاريــخ: مــارس 2021  • العدد: 3 

6

تقــدم أعمال البناء في مشــروع أونيكــس بحرين بي 

تقرير تقدم أعمال البناء 
في مشروع أونيكس 

من الكوهجي للمقاوالت 
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األعمــال الهيكليــة 

األعمــال الهيكليــة 

أعمــال الطابوق 
والجبس 

أعمــال الطابوق 
والجبس 

أعمــال الطابوق 
والجبس 

األعمــال الميكانيكــة 
والكهربائيــة والســباكة 

األعمــال الميكانيكيــة 
والكهربائيــة والســباكة 
الطابقــان األول والثانــي 

44/44 = 100%

39/44 = 89%

32/44 = 73%

36/39 = 92%

29/39 = 74%

األعمــال الهيكليــة 
اســتكمال األعمال 
الهيكلية  بنســبة 

 100%
اســتكمال األعمال 
الهيكلية بنســبة 

92%

تقــدم أعمال البناء في مشــروع أونيكــس بحرين بي 
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وصلــت أعمــال البنــاء فــي  بــرج )ب( 
المخصــص للشــقق الفندقيــة إلــى 

الطابــق 36. 

تــم اســتكمال أعمــال بنــاء البــرج )أ(- 
ــذي يتكــون  أونيكــس بحريــن بــي وال
من 400 شــقة ســكنية للتملك الحر. 

36
بًقا  طا

44
بًقا  طا

آخر تطورات األعمال 
الهيكلية 

لــه،  المخطــط  الزمنــي  الجــدول  بحســب  البنــاء  أعمــال  تمضــي 
فقــد تــم انجــاز العديــد مــن التطــورات اإلنشــائية بحســب الجــدول 
الموضــوع، حيــث تــم اســتكمال األعمــال الهيكليــة لبــرج أونيكــس 
وحــدة  هيــكل  ذلــك  فــي  بمــا  بنســبة 100%  المشــروع  مــن  )أ( 
مــن 44  طابًقــا  انجــاز 44  ليتــم  الماكينــات  وغرفــة  البنتهــاوس 
طابًقــا، بينمــا يتقــدم العمــل فــي األعمــال الهيكليــة للبــرج )ب( 
متجــاوزة الجــدول المحــدد، وقــد وصــل العمــل فــي الوقــت الحالــي 
إلــى الطابــق 36 مــن 39 طابًقــا. أمــا عــن األعمــال فــي المرافــق، فقــد 

تــم اســتكمال صــب الخرســانة لبركــة الســباحة الخارجيــة.

ويقــوم فريــق العمــل مــن الكوهجــي للمقــاوالت، بإعــداد العناصــر 
الرأســية لتقويــة الدعامــات )الجملــون( لقمــة مبنى أونيكس بحرين 
بــي )التــاج(،  باإلضافــة إلــى البــدء فــي أعمــال التكســية للواجهــات 
الخارجيــة مــن أعمــال األلمنيــوم وتزجيــج الســتائر الجدرايــة. أمــا فــي 
أعمــال الطابــوق فقــد تــم انجــاز %89 منهــا فــي بــرج أونيكــس )أ( و 

%74 فــي بــرج )ب( للشــقق الفندقيــة. 

وبذلــك تصــل أعمــال البنــاء فــي بــرج )أ( لغايــة الطابــق 44 وصــول 
أعمــال الطابــوق الجبــس إلــى الطابــق 39.
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تقــدم أعمــال البناء 

 تقــدم أعمال البناء في مشــروع أونيكــس بحرين بي

أشــار تقريــر تقــدم العمــل فــي أونيكــس بحريــن بــي 
بأنــه تــم اســتكمال %100 مــن األعمــال الهيكليــة لبــرج 
)أ(، بينمــا تــم اســتكمال %92 مــن األعمــال الهيكليــة 
بمــا فــي ذلــك المنطقــة العامــة في بــرج )ب(، المخصص 

للشــقق الفندقيــة.

استكمال أعمال صب الخرسانة لبركة السباحة الخارجية

المهندس محمد عبدالغفار الكوهجي خالل زيارته 
األسبوعية لموقع العمل إعداد العناصر الرأسية لتقوية الدعامات 

)الجملون(

تركيب البالطات 

قياس المستوى الرأسي ألعمال الطابوق
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شــركة  عمــدت  بــي،  بحريــن  أونيكــس  مشــروع  مراحــل  مــدى  علــى 
الكوهجــي للتطويــر العقــاري إلــى عقــد شــراكات اســتراتيجية مــن شــأنها 
ان تحقــق أعلــى المعاييــر فــي تطويــر وجهــة ســكنية أيقونيــة تســتقطب 

الطلــب فــي البحريــن.

للمشــروع  رئيســي  كمقــاول  للمقــاوالت  الكوهجــي  تعييــن  تــم  وقــد 
لتنفيــذ  الهندســية  لاستشــارات  صــادق  عــارف  شــركة  مــع  والتعاقــد 
التصاميــم الهندســية. وقامــت الشــركة أيًضــا بالتعاقــد مــع أكبــر وأفضــل 
المورديــن فــي مجــال تخصصهــم لتزويــد مشــروع أونيكــس باحتياجاتــه، 
التكنولوجيــا  أحــدث  وفــرت  التــي  األلمانيــة  شــوكو  شــركة  فيهــم  بمــا 
للواجهــات الزجاجيــة، وشــركة مــرازي لتوريــد البــاط، وفيلــوري آنــد بــوخ 
لتجهيــزات الحمامــات فــي الشــقق. كمــا يتــم توريــد الكســوة الخشــبية 
مباشــرة مــن إيطاليــا، وذلــك بهــدف إقامــة أبــراج ســكنية فاخــرة تضيــف 
العقــاري. الكوهجــي للتطويــر  قيمــة جديــدة لمحفظــة مشــاريع شــركة 

شراكات استراتيجية في إنجاز أيقونة 
مشاريع الكوهجي – أونيكس 

بحرين بي

الشركاء االستراتيجيون 

تركيب ألواح الجبس 

تكسية هيكل 
البرج باأللمنيوم 
وتزجيج الستائر 

الجدارية 

المهندس محمد الكوهجي يراجع طريقة تركيب البالطات 

تقــدم أعمال البناء في مشــروع أونيكــس بحرين بي 
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مجموعــة ماديســون 

تقــدم العمــل في تجهيزات شــقق العرض 

تقــدم العمــل في 
تجهيــزات شــقق العرض 

قــدم  علــى  الداخلــي  للتصميــم  الكوهجــي  عمــل  فريــق  يعمــل 
ــوم  وســاق لتجهيــز شــقق العــرض المختلفــة التــي تضــم غرفــة ن
ــوان مميــزة، وهمــا:  واحــدة وغرفتيــن، التــي تتميــز كل منهمــا بأل
ماديســون ونايتســبريدج. ورغم اختاف درجات ألوان المجموعتين، 
إال أنــه تــم اختيارهمــا وتفاصيلهمــا ونقــاط االتصــال فيهمــا واإلضاءة 

بعنايــة بهــدف خلــق مســاحات مريحــة وفخمــة. 
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تقــدم العمــل فــي تجهيزات 
شــقق العرض 

تــم تركيــب أجــود أنــواع البــاط مــن شــركة مــرازي االيطاليــة 
إلــى  باالضافــة  واإلنــارة،  المطابــخ  خزائــن  تركيــب  وكذلــك 
مــن  الحمامــات فهــي  أطقــم  وأمــا  المابــس  خزائــن  تركيــب 
مجموعــة “دون” التــي تعــد أفخــم مجموعــات فيلــوري آنــد بــوخ 

الحمــام.  إلكسســوارات 

إنارة المطبخ

تركيب خزائن المالبس

تركيب المرايا في الحمام

تقــدم العمــل في تجهيزات شــقق العرض

مجموعــة ماديســون 
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 فيلوري آند بوخ – جائزة الكشيري اليف ستايل 2020
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مســيرة الدراجــات الهوائية فــي البحرين 2020

احفظ التاريخ! 
الخميس 17 ديسمبر 2020

5:30 صباًحا

دعوة لجميع الدراجين! 
بالدراجات  مسيرة  في  للمشاركة  رائعة  فرصة 

الهوائية بمناسبة العيد الوطني. 
ندعو جميع مالكي الدراجات باالنضمام إلينا في 
خليج  قلب  من  تبدأ  البحرين  حول  مسيرة 

البحرين – أونيكس بحرين بي. 

بالتعاون مع

العقــاري  للتطويــر  الكوهجــي  شــركة  نظمــت 
بالعيــد  احتفــاال  المحترفيــن  للدراجيــن  مســيرة 
الوطنــي المجيــد لمملكــة البحريــن. تبــدأ نقطــة 
انطــاق المســيرة ونقطــة الرجــوع مــن مشــروع 

الكوهجــي. لشــركة  بــي  بحريــن  أونيكــس 

وُنظمــت مســيرة الدراجيــن المحترفيــن بهــدف 
االحتفــال باليــوم الوطنــي. وقد بدأت في الســاعة 
6 صباًحــا، حيــث انطلــق الدراجون في مســيرتهم 
لمســافة 100 كلــم وصــوال إلــى جنــوب البحريــن. 

وفــي نهايــة المســيرة، حصــل جميــع المشــاركين 
ميداليــة  علــى  المحترفيــن  الدراجيــن  مــن 
مشــاركة فــي الســباق بعــد تحقيــق 100 كلــم  

الوطنــي.  العيــد  مســيرة  مــن 

مســيرة الدراجــات الهوائيــة 
بمناســبة العيــد الوطنــي
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وقــد قدمــت شــركة الكوهجــي للتطويــر العقــاري جائــزة 

تقديريــة لتكريــم رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي 

للدراجــات الهوائيــة الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة عرفانًا 

هــذه  إلنجــاح  االتحــاد  قدمهــا  التــي  والمســاندة  بالدعــم 

المســيرة الوطنيــة.

وصــرح المهنــدس محمــد عبدالغفــار الكوهجــي مديــر عام 

شــركة الكوهجــي للتطويــر العقــاري وهــو أحــد الدراجيــن 

ــا: “بفضــل  المحترفيــن الذيــن شــاركوا فــي المســيرة قائ

اهلل، تمكنــا مــن تحقيــق مســيرة وطنيــة حاشــدة شــارك 

فيهــا دراجــون محترفــون بمســافة 100 كلــم، فجمعنــا 

الوطــن  وحــب  الهوائيــة  الدراجــات  لرياضــة  حبنــا 

فــي حــدث يميــز احتفالنــا بهــذا اليــوم المهــم 

لــكل بحرينــي، فــكل عــام والبحريــن وشــعبها 

وملكهــا وقيادتهــا بألــف خيــر وصحــة وســامة.”

ــا: “جزيــل  ــع المهنــدس محمــد الكوهجــي قائ وتاب

الشــكر لــكل مــن شــارك فــي هــذا الحــدث، ســواء 

مــن دراجيــن محترفيــن أو منظميــن أو االتحــاد 

البحرينــي للدراجــات الهوائيــة علــى الدعــم 

هــذه  الفعاليــة.  تنظيــم  خــال  المســتمر 

هــي أول فعاليــة تنظمها شــركة الكوهجي 

للتطويــر العقــاري بمشــاركة فريــق الدراجيــن 

نعتــزم  ولكننــا  بهــا،  الخــاص  المحترفيــن 

تنظيــم المزيــد فــي المســتقبل وبشــكل منتظــم 

ــز ثقافــة نمــط حيــاة رياضــي وصحــي.” لنســهم فــي تعزي

 “لقــد جــاء اختيــار موقــع مشــروعنا فــي خليــج البحريــن 

أونيكــس بحريــن بــي لتميــزه بموقعــه االســتراتيجي فــي 

خليــج البحريــن وهــي منطقــة تتمتــع بجميــع المقومــات 

لتكــون مــاًذا للراغبيــن فــي ممارســة العديد مــن الرياضات 

الخارجيــة والداخليــة أيًضــا. وســيحتوي أونيكــس بحريــن 

بــي عنــد اســتكماله علــى نــاٍد رياضــي يضم أحــدث األجهزة 

ــاٍد صحــي بمســتوى خمــس نجــوم بإطــاالت  الرياضيــة، ون

ســاحرة علــى ميــاه خليــج البحرين.”
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مســابقة التصويــر الفوتوغرافــي عن البحرين في يوم رأس الســنة 

أونيكس بحرين بي 
بعدسات متابعي االنستغرام!

طرحــت شــركة الكوهجــي للتطويــر العقــاري مســابقة مــن 
خــال حســابها علــى االنســتغرام تحت اســم “التقــط صورة 
وأربــح”، حيــث أتيــح للمتابعيــن فرصــة الفــوز بمبلــغ نقــدي 
بقيمــة 500 د.ب عنــد تقديــم الصــور التــي التقطوهــا 

لمشــروع أونيكــس.

وقــد طرحــت المســابقة قبــل احتفــاالت العيــد الوطنــي 
فــي 15 ديســمبر. ومــع احتفــال المملكــة بالعيــد الوطنــي 
باأللعــاب الناريــة فــي مشــروع خليــج البحريــن وخاصــة أمــام 
مشــروع أونيكــس، تمكــن المتابعــون مــن التقــاط صــور 
رائعــة للمشــروع الــذي يظهــر مــع األلــوان المبهجــة لأللعــاب 

الناريــة فــي العيــد الوطنــي.

CLICK & WIN

BD 500/-

 DEVELOPED BY
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مســابقة للتصويــر الفوتوغرافــي عــن البحرين في يوم رأس الســنة 

ــم  ــورة، وت ــن 100 ص ــر م ــابقة أكث ــدم للمس تق
اإلعــان عــن الصــورة الفائــزة فــي 21 ديســمبر، 

 .justdonque@ ــزة ــز بالجائ ــث فائ حي

ونتوجــه بالشــكر إلــى جميــع المشــاركين 
فــي المســابقة عــن الصــورة الرائعــة التــي 

وصلــت إلينــا.    

الفائزة  الصورة 
@justdonque
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أســلوب حيــاة المقيمين في أونيكــس بحرين بي

يعتبــر خليــج البحريــن وجهــة عالميــة لألعمــال والترفيــه والحيــاة العصريــة، ويجمــع بيــن الفخامــة واألجــواء المريحــة فــي قلــب العاصمــة. ويضــم خليــج البحريــن بعًضــا مــن أهــم الفنــادق الفاخــرة مثــل فندقــي ويندهــام جرانــد وفورســيزونز، بمــا 
يعــزز طابــع الحيــاة الراقيــة فــي المنطقــة. وقــد أســفرت جهــود أونيكــس بحريــن بــي الراميــة إلــى خلــق وجهــة تعكــس الحيــاة المهنيــة والترفيهيــة الراقيــة عــن إنشــاء بــرج يتميــز بطــرازه المبهــر ويضــم شــقًقا فاخــرة علــى خمســة وأربعيــن 

طابًقــا، ويوفــر إطــاالت ســاحرة علــى الخليــج العربــي وخليــج البحريــن. 

خليــج البحريــن وجهتــك ألســلوب الحيــاة الراقي والراحة واإلقامــة الفاخرة 
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أســلوب حيــاة المقيمين في أونيكــس بحرين بي 

نتطلــع نحــو تقديــم منتــج عقــاري اســتثماري 
ــي  ــاري ف ــاع العق ــة للقط ــة مدروس ــون إضاف يك
خيــاًرا  ليكــون  يأتــي  حيــث  البحريــن،  مملكــة 
ســكنًيا متميــًزا للراغبيــن فــي الســكن، وخيــاًرا 
اســتثمارًيا حكيًمــا ذا مــردود عالــي للراغبيــن 
مطــور  ألي  األكبــر  التحــدي  إن  االســتثمار.  فــي 
ــق  ــن تحقي ــه م ــو تمكن ــوق ه ــي أي س ــاري ف عق
القطــاع  إثــراء  فــي  ليســهم  مًعــا  االثنيــن 
العقــاري الــذي يســاهم بــدوره فــي دعــم وتنميــة 

المحلــي.  االقتصــاد 

ــي بموقعــه  ــن ب ــز مشــروع أونيكــس بحري يتمي
ــة  ــي منطق ــة ف ــب المنام ــي قل ــتراتيجي ف االس
خليــج البحريــن التــي تعتبــر مدينــة البحريــن 
فــي  الرائــدة  األعمــال  ووجهــة  االقتصاديــة 
البحريــن. يقــع المشــروع علــى الشــارع الرئيســي 
لخليــج البحريــن ممــا يميــز موقعــه فــي ســرعة 
إطاالتــه  عــن  فضــا  منــه،  والخــروج  الدخــول 
ــى  ــي عل ــن ب ــع أونيكــس بحري ــا يق الرائعــة. كم
مســافة قريبــة مــن مجمــع األفنيــوز والمطاعــم 
ــر  ــن أكث ــد م ــة ذا وارف، ويع ــارك وحديق ــي ذا ب ف
المواقــع جاذبيــة وأهميــة ليمثــل بذلــك الوجهــة 
الســكنية األولــى للباحثيــن عــن الحيــاة الفاخرة.

مــا الــذي يجعل أونيكــس بحرين بي 
مشــروًعا مميًزا 
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أحــد  بــي  بحريــن  أونيكــس  مشــروع  يشــكل 
أحــدث المشــاريع الســكنية لشــركة الكوهجــي 
نوعيــة  نقلــة  ويمثــل  والتطويــر،  للمقــاوالت 
المشــاريع  وأيقونــة  الســكنية  الحيــاة  فــي 
الســكنية. يقــدم المشــروع مزيًجــا فريــًدا مــن 
موقعــه  حيــث  مــن  الفاخــرة،  للحيــاة  نوعــه 
االســتراتيجي، وأســعاره المناســبة، وتصاميــم 
وحداتــه المميــزة، والتأثيــث الفاخــر، والمرافــق 
المتميــزة بمســتويات منتجعــات خمــس نجــوم 
بــرج  فــي  مــرة  ألول  بعضهــا  يقــدم  والتــي 

مربــع. متــر  آالف   10 ســكني بمســاحة 

كمــا يتمتــع المشــروع بخدمــات مميــزة أهمهــا، 
المســبح األولمبــي الخارجــي بعــرض 50 متــًرا، 
حيــث تــم ربــط البركــة بمســتوى البحــر لتشــعر 
مباشــرة،  للبحــر  امتــداد  هــي  البركــة  وكأن 
بمواصفــات  داخلــي  مســبح  إلــى  إضافــة 
األجهــزة  بأحــدث  مــزود  ونــاٍد صحــي  عالميــة، 
العالميــة،  الشــركات  أفضــل  مــن  الصحيــة 
داخليــة  ألعــاب  ومناطــق  ســينما،  وصالــة 
الســامة  بأعلــى مواصفــات  مــزودة  وخارجيــة 
ــى  ــة عل ــة خاب ــر بإطال ــم فاخ ــال، ومطع لألطف

الزرقــاء. والميــاه  المنامــة 

أســلوب الحيــاة الراقي في أونيكــس بحرين بي



 فخامة ال تضاهى في خليج البحرين

المطور




