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القادمة  امل�شاريع  اأبرز  اأحد  اأن  اإىل  ولفت 

بوليفارد«،  »�شيف  هو  تنفيذها  �شيتم  التي 

ومقاٍه  مطاعم  ا�شتتثمار  اإىل  يهدف  والــذي 

و�شيتم  ال�شيف،  منطقة  يف  جتارية  وحمالت 

فرتة  تكون  اأن  على  قريًبا  املــزايــدة  طــرح 

توقيع  من  �شهًرا   24 لالإن�شاءات  ال�شماح 

األًفا   23 تبلغ  م�شاحة  على  و�شيقام  العقد، 

و356 مرًتا مربًعا.

جمالية  اإ�شافات  عن  نبحث  »نحن  وتابع: 

لتفا�شيل  بحاجة  ونحن  بالعا�شمة،  لالرتقاء 

املنطقة،  ملــرتــادي  النف�شية  الــراحــة  متنح 

�شت�شاهم  التي  امل�شاندة  للخدمات  بالإ�شافة 

يف جذب ال�شياح«.

م�شاحات  توفري  �شيتم  اأنــه  اإىل  واأ�شار 

تقاطع  على  جمالية  مل�شات  لإ�شفاء  خ�شراء 

الفاروق بتكلفة تبلغ 841 ديناًرا على م�شاحة 

العنا�شر  بع�س  مع  هكتارات،   8 حوايل  تبلغ 

والن�شيابية  احلركة  من  اأجواء  لإعطاء  املائية 

اإطار  يف  وذلك  حديثة،  ري  ب�شبكة  ربطها  مع 

يف  ي�شهم  مبا  اخل�شراء  الرقعة  زيادة  خطة 

ت�شب  بحيث  للبالد  احل�شارية  الواجهة  اإبراز 

الروؤية. تلك  التجميلية يف حتقيق  امل�شروعات 

البحرية  الواجهة  مب�شروع  يتعلق  وفيما 

اأو�شح  في�شل«،  امللك  »كورني�س  للعا�شمة 

وم�شطحات  مم�شى  ي�شم  اأن  املقرر  من  باأنه 

األعاب، ومن املقرر  خ�شراء وجل�شات ومناطق 

التف�شيلية وطرح  الر�شومات  ا�شتكمال  اأن يتم 

مناق�شة امل�شروع يف وقت لحق.

واأ�شاف باأنه يجري حالًيا اعتماد ت�شاميم 

م�شاحة  على  �شتقام  التي  احل�شم  اأم  حديقة 

م�شروع  عن  ف�شالً  مربع،  مرت  األف   15 تبلغ 

املم�شى باملنطقة ذاتها والذي �شيت�شمن تركيب 

بتكلفة  خر�شانية  وكرا�شي  واإ�شاءة  اأر�شيات 

تبلغ 150 األف دينار.

واعترب طرادة املرحلة الثانية من م�شروع 

خا�شة  امل�شاريع  اأهم  من  واحد  توبلي  مم�شى 

البحر،  يف  دعامات  بوجود  �شيتميز  ــه  واأن

طولية  م�شاحة  الثانية  املرحلة  و�شت�شيف 

كيلومرًتا  الجمايل  طوله  ليبلغ  املم�شى  اإىل 

ون�شف كيلومرت على واجهة بحرية مميزة.

م�شتمرة  م�شاٍع  هناك  اأن  طــرادة  ــد  واأك

مبا  واملما�شي،  واملتنزهات  احلدائق  لتطوير 

كورني�ش امللك في�صل

خمطط احلديقة املائية

�صالح طرادة

طرح مزايدة »سيف بوليفارد« قريًبا.. وافتتاح »المائية« العام القادم
دعائم بحرية بالمرحلة الثانية من ممشى توبلي.. طرادة:

جمل�س  بني  امل�شرتكة  الروؤية  مع  ين�شجم 

التنفيذي،  واجلــهــاز  العا�شمة  اأمــانــة 

ت�شفي  اخل�شراء  امل�شطحات  واأن  خا�شة 

ال�شوارع،  على  ا  خا�شً ورونًقا  جمالية 

لالأهايل  متنف�ًشا  امل�شاريع  تلك  متثل  كما 

املناطق. يف خمتلف 

�صارة جنيب:

اإن هناك جملة من م�صاريع  العا�صمة �صالح طرادة  اأمانة  رئي�ش جمل�ش  قال 

الت�صجري والتجميل واملنتزهات �صمن خطة العامني 2020-2019، اأبرزها ا�صتكمال 

املرحلة الثانية من احلديقة املائية واإعادة تاأهيلها بكلفة كلية تبلغ 2 مليون و584 

األف دينار بحريني، والتي �صيتم افتتاحها ر�صميًا خالل العام القادم 2020.

واأ�صار اإىل اأن املرحلة الثانية من امل�صروع متعلقة باإعادة تاأهيل احلديقة بالكامل 

واإن�صاء م�صطحات خ�صراء ومرافق وا�صرتاحات عائلية ومما�صي ومطعم ومواقف 

عائليًا  ترفيهيًا  مرفًقا  تكون  بحيث  العائلية  امل�صطحات  تاأهيل  واإعادة  لل�صيارات، 

املما�صي  يف  متمثلة  للحديقة  التاريخية  املعامل  على  احلفاظ  مراعاة  مع  متكامالً، 

وامل�صطحات املائية املوجودة والأ�صجار املعمرة، نظًرا ملكانتها التي ترتبط بذاكرة 

املواطنني كمن�صاأة جمالية ترفيهية لالأ�صر البحرينية. 
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لن ت�ستغرق جولتك حتت �سقف متحف البحرين 

اأكرث من �ساعتني، لكنك �ستتمكن  املنامة  الوطني يف 

تاريخ  من  عام   6000 حكاية  اخت�سار  من  بعدها 

الطويل. اململكة 

مرت   27.800 بحجم  م�ساحة  يف  ذلك،  كل 

اأثرية نادرة اكت�سفت يف العديد  مربع، �سمت قطًعا 

ا�ستك�سافية  رحلة  يف  لتاأخذك  الأثرية،  املواقع  من 

لتاريخ احل�سارات التي مّرت على البحرين.

يف  ال�ساحل  �سفة  على  الوطني  املتحف  يقع 

كما  رئي�سة،  قاعات   9 وي�سم  املنامة،  العا�سمة 

 6 اإىل  اململكة  يف  املرتاكم  الرتاث  املتحف  ي�سنف 

خمتلفة. اأق�سام 

يتميز  الذي  املتحف  اأرجاء  يف  وبجولتك 

بحرية  قبالة  ويقع  نحتي �سخم،  معماري  بت�سميم 

�ستتعرف  احلجرّية،  واجهاته  معها  تتكامل  جميلة 

ُبنيت بني حوايل  التي  الدملونية  املدافن  على حكاية 

فكرة  �ستاأخذ  كما  امليالد،  قبل   1700 اإىل   2250

باأهمية  حتظى  كانت  التي  اجلنائزية  الطقو�س  عن 

جوهرية يف حياة الدملونيني.

ويف قاعة دملون �ستطلع على اأبرز القطع الأثرية 

كنوز  ومنها  احلقبة،  تلك  اإىل  تعود  التي  املتميزة 

وجمموعة  �سار،  موقع  ومكت�سفات  باربار،  معبد 

والقطع  الدملونية  والأختام  الطوابع  من  فريدة 

الفخارية.

ت�سم  فاإنها  والإ�سالم،  تايلو�س  قاعة  واأما 

�سهدت  التي  تايلو�س  فرتة  اإىل  تعود  معرو�سات 

مرحلة ا�ستثنائية من الزدهار والنمو حتت و�ساية 

والثاين  الثالث  القرن  يف  ال�سلوقية  المرباطورية 

قبل امليالد.

م�سجد  مبعرو�سات  القاعة  هذه  وتتميز 

البحرين  يف  امل�ساجد  اأقدم  اأحد  ُيعد  الذي  اخلمي�س 

من  متنّوعة  باقة  اإىل  بالإ�سافة  اخلليج،  ومنطقة 

ومنتجات  الزجاجية  الأواين  ت�سمل  الأثرية  القطع 

الذهب  من  الإ�سالمية  والعمالت  واخلزف  الفخار 

والر�سا�س. والنحا�س  والف�سة 

على  واملخطوطات  الوثائق  قاعة  وحتتوي 

خمطوطات نادرة وقّيمة من اأماكن عديدة من العامل 

الإ�سالمي، وم�ساحف تعود اإىل القرنني الثالث ع�سر 

والرابع ع�سر، اإىل جانب وثائق مهمة من عهد اأ�سرة 

ح عملية التقدم والتنمية يف  اآل خليفة احلاكمة تو�سّ

اأثناء القرنني التا�سع ع�سر والع�سرين. البحرين يف 

ظرف  يف  تت�سكل  مل  التاريخية  اخلال�سة  هذه 

بذلتها  كبرية  نتاج جلهود  هي  بل  اأيام،  اأو  �ساعات 

ح�سارة  وتاريخ  تراث  على  للحفاظ  البحرين 

اململكة منذ العام 1957، اإذ اأقيم اأول عر�س للقطع 

الأثرية  البعثة  مع  بالتعاون  البحرين  يف  الأثرية 

الدمناركية يف مدر�سة الهداية اخلليفية باملحرق.

ل  تف�سّ اإذ   ،1988 عام  يف  املتحف  وافتتح 

ال�سيخ  تعاىل  باإذنه  له  املغفور  ال�سمو  �ساحب 

بافتتاحه  البالد  اأمري  خليفة  اآل  �سلمان  بن  عي�سى 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ح�سره  كبري  احتفال  يف 

الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  و�ساحب 

ويل العهد اآنذاك.

عندما تختصر 6000 عام في مشوار ساعتين
متحف البحرين الوطني.. معلم حضاري

األڤنيوز - البحرين يواصل إطالق أنشطته الصيفية
تشمل عروًضا فنية من بريطانيا واليابان وإيطاليا واألرجنتين

الأڤنيوز- اأعلن  ال�سيفية،  اأن�سطته  من  جزًءا 

الثانية  الأڤنيوز لل�سنة  البحرين انطالق كرنڤال 

على التوايل ملدة 10 اأيام، ابتداًء من 22 اأغ�سط�س 

ولغاية 31 اأغ�سط�س 2019، اإذ �سي�سم الكرنڤال 

جميع  يف  عرو�سها  قدمت  عاملية  مواهب  عدة 

واليابان  واإيطاليا  بريطانيا  مثل  العامل،  اأنحاء 

والأرجنتني. 

�سُتجمع هذه املواهب لُتعر�س يف منطقة غراند 

اأڤنيو التي تتميز مب�ساحات وا�سعة، حيث يتجّمع 

ال�سريك  عرو�س  مب�ساهدة  لال�ستمتاع  الزوار 

وامل�سرح والكوميديا التي تنا�سب جميع الأعمار.

من  ملجموعة  اإ�سافة  اأحدث  الكرنڤال  وُيعد 

اإدارة  اأقامتها  التي  ال�سيفية  والأن�سطة  الفعاليات 

الأڤنيوز-البحرين، والذي ُيعد اأكرب مركز ترفيهي 

فقد  البحرين.  مملكة  يف  بحرية  واجهة  على 

عر�س  خالل  من  ال�سيفية  الفعاليات  اأوىل  بداأت 

م�سرحي مبا�سر للم�سرحية امل�سهورة »عالء الدين 

جميع  من  للزوار  اأتاح  ما  ال�سحري«،  وم�سباحه 

الغنائية  بامل�ساهد  والنبهار  ال�ستمتاع  الأعمار 

والأداء امل�سرحي امل�سمم ب�سكل رائع، لتحيي روائع 

لة للجميع منذ الطفولة، اإذ اأقيمت 9  الق�سة املف�سّ

عرو�س خالل 3 اأيام.

كما اأطلق الأڤنيوز-البحرين ابتداًء من 6 يوليو 

 »Moves at The Avenues« برنامج   2019

 UFC ونادي  العا�سمة  حمافظة  مع  بالتعاون 

الريا�سي يف البحرين، وهو عبارة عن �سل�سلة من 

�سبت  يوم  كل  تقام  املجانية  الريا�سية  التمارين 

واأربعاء من ال�ساعة 9 �سباًحا للمواطنني من كبار 

اإىل  اإذ يهدف الربنامج  ال�سن والبالغني والأطفال، 

ت�سجيع اجلمهور على احلفاظ على لياقتهم البدنية 

م�ستوى  ورفع  ال�سيف،  ف�سل  طوال  ون�ساطهم 

الثقافة الريا�سية يف املجتمع.
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