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لقطة عامة ملنتزه عذاري في البحرين

رزنامة ومطبوعات »التجاري«.. 
صور حية للتراث الكويتي

التجاري لعام 1981 أفضل تقرير يصدر عن بنك عربي 
من حي���ث التصميم. وقد اخت��������ارت هيئة حتكيم 
دولية التقرير السنوي للبن������ك التج����اري من بني 

100 تقرير ورشحته للفوز باجلائزة األولى بالنسبة 
للتصميم«. 

وألن رزنامة البنك التجاري تعبر بصدق عن التراث 
الكويتي القدمي، وألنها حتتوي على موضوعات وصور 
من حياة اآلباء واألجداد، وألن التجاري يحرص دوما 
على إحياء التراث الكويتي حتى ال يذهب املاضي اجلميل 
طي النسيان، يترقب عمالء وغير عمالء التجاري إصدار 
التجاري لرزنامت���ه حيث عادة ما تخرج لوح������ات 
الرزنامة لتعكس أيام عاشها املجتمع الكويت���������ي 
قبل النفط كان منس���جما خاللها م���ع ظروفه قانعا 
بتلك احلياة البس���يطة البعيدة عن زخارف احلياة 

وتعقيداتها. 
وفي خطوة هدفت إلى تخليد ذكرى املغفور له سمو 
الشيخ جابر األحمد جاءت رزنامة البنك التجاري لعام 
2007 لتحمل عنوان »الكويت بني املاضي واحلاضر« في 
عهد سمو الشيخ جابر األحمد، وقد احتوت الرزنامة 
على عدد من اللوحات الفنية التي تسلمها البنك خالل 
املس���ابقة الفنية التي كان البنك قد نظمها بني طالب 

وطالبات املدارس. 
وعبر الس���نني تأتي رزنامات »التجاري« لتجسد 
التراث الكويتي القدمي الزاخر باملآثر والقيم واملبادئ 
التي نشأ عليها الرعيل األول من أهل الكويت، وعندما 
يجتمع الكالم مع ريش���ة الفنان ع���ادة ما تخرج لنا 
رزنامة »التجاري« في لوحات فنية معبرة عن الواقع 
الذي عاش���ه أجدادنا وآباؤنا في املاضي وهو ما يزيد 

املعنى جتسيدا وتوثيقا. 
وألن اللوح���ات الت���ي تضمنته���ا رزنامات البنك 
ه���ي ص����ور من تاريخ الكويت القدمي فقد مت إصدار 
مجموع���������ة من الطوابع البريدي���ة، بالتعاون مع 
وزارة املواص������الت، باستخدام بعض اللوحات من 
اإلص�����دارات السابقة لرزنامة »التجاري« حيث مت ذلك 
بالتنسيق مع قطاع البريد – قسم إصدارات الطوابع 

البريدية. 
وسوف تستمر مسيرة »التجاري« في إحياء التراث 
الكويتي القدمي بإصداراته املميزة التي باتت وكأنها 
حلقة الوصل بني اجليل القدمي واجليل اجلديد حيث 
أصبح���ت رزنامات البنك التج���اري مرجع ال ينتهي 
بانتهاء العام ملا تبرزه صفحات الرزنامات من صور 
جتسد عبق املاضي وتقدم جوانب مضيئة من التراث 
الكويتي، إذ تعد رزنامات »التجاري« خطوة س���ابقة 
للحفاظ على الت���راث الكويتي األصيل وتوارثه عبر 

األجيال. 

أدرك البنك التجاري منذ وقت طويل أن إحياء التراث 
الكويتي القدمي ال يقل أهمية عن إبراز جوانب النهضة 
احلديثة واحلياة العصرية التي تعيشها الكويت في 

الوقت احلاضر. 
وم���ن هذا املنطلق أخذ البنك عل���ى عاتقه التزاما 
صادقا بإحياء التراث الكويتي كفكرة أساسية موحدة 
إلصدارات رزنامت������ه السنوي������ة، ومن������ذ زمن بعيد 
كان ملطبوعات وإصدارات البن���ك صفات متيزه عن 
غيره، ففي عام 1982 لقي�����ت رزنامة البنك التجاري 
تقدير املتخصصني في ش����ؤون الطباع���ة الفني����ة 
في بريطانيا وفازت رزنامت����ه باملرك���ز األول حي���ث 
احتوت على بعض املعالم الشهي����رة ف����ي الكويت 
وبع�����ض املناظ���ر التقليدية املعبرة الت���ي متث����ل 
جوان�����ب مختلف���ة من طبيعة احلياة في الصحراء 

واملدين�����ة. 
وقال البنك في بيان صحافي له مبناسبة احتفاله 
مبرور 50 عاما على تأسيس���ه: »لق���د ج�����اء ف�����ي 
األخبار الصادرة آنذاك خبر ف���وز رزنامة البن������ك 
التج�����اري بجائ���زة التقدير«. وقال اخلبر: »نظمت 
مجموعة الطباعة في بريطانيا باالش���تراك مع كلية 
لندن للطباعة املعرض السنوي للرزنامات التي أنتجت 

لعام 1982.
 وفازت رزنامة البنك التجاري باجلائزة األولى«، 
وج���اء أيضا في اخلبر ذاته: »لقد أبدى املس���ؤولون 
عن املعرض إعجابهم باملادة املصورة التي حتلت بها 
صفح���ات الرزنامة ال� 12 وبطريق���ة تصوير املناظر 
احمللية التي متثل البيئ���ة الكويتية، كما أثنوا على 
تصميم وطباعة الرزنامة املتقن الذي يرتفع إلى أرقى 

املستويات«. 
وأضاف اخلبر الذي نشر في عام 1982 عن رزنامة 
التج���اري: »تضاف اجلائزة الت���ي منحت للبنك هذا 
العام إلى مجموعة من اجلوائز التي يحفل بها سجله 
املتفوق بني املؤسس���ات احمللية املج���ددة املبتكرة، 
وق���د حصل البنك في السنوات املاضية على جوائز 
تقديري��������ة لألعمال املتمي���زة الناجحة التي قدمها 
وخاص������ة الرزنامات اجلميلة التي متيزت باإلتقان 
واألصال�����ة والتعبير عن التراث العربي والصبغة 

الكويتية األصيلة«. 
وكان التقرير السنوي الذي يصدره البنك التجاري 
قد حص���ل أيضا على جائزة أفضل تقرير يصدر عن 
بنك عرب���ي من حيث التصميم وق���د جاء في اخلبر 
اخلاص بهذه اجلائزة: »اعتبر التقرير السنوي للبنك 

عمومية »عذاري« توافق على دخولمسيرة المسؤولية االجتماعية للبنك في االحتفال بيوبيله الذهبي
»المتحدة للترفيه« كمساهم رئيسي في الشركة

العائلة،  أف����راد  ش����املة جلميع 
ويتميز بتقدمي تش����كيلة كبيرة 
من األلعاب الداخلية واخلارجية 
الغوكارتينغ  باإلضافة حللب����ة 
وصالة البولينغ وألعاب الڤيديو 
املهاري����ة، كما يتوافر  واأللعاب 
مجمع للمطاعم يضم تش����كيلة 

متنوعة من املطاعم.
ق����د عقدت  الش����ركة  وكانت 
عموميتها العادية وغير العادية 
امس في مملكة البحرين بنسبة 
حضور 100%، برئاس����ة رئيس 
مجلس اإلدارة عادل عمور، حيث 
العادية  العام����ة  أقرت اجلمعية 
للش����ركة بنود ج����دول األعمال 
بأكملها، والذي تضمن التصديق 
على محضر اجتم����اع اجلمعية 
املنعقد بتاريخ  الس����ابق  العامة 
21 يوليو 2009 ومناقشة تقرير 
مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة 
للسنة املالية املنتهية في 2009، 
باإلضافة لالستماع إلى تقريري 
مدققي احلس����ابات واملستش����ار 
الشرعي عن البيانات املالية للسنة 
املالية املنتهية في 2009. كما متت 
مناقشة احلسابات اخلتامية للسنة 
املالية املنتهية في 2009 والتصديق 
عليها، مع إبراء ذمة السادة أعضاء 
مجلس اإلدارة من املسؤولية عن 
تصرفاتهم للفترة املنتهية في 31 
ديسمبر 2009. ووافقت اجلمعية 
العام����ة غير العادية على تعديل 
عقد التأسيس والنظام األساسي 
للش����ركة إلضافة أنشطة فرعية 
جديدة، ودخول مساهم جديد هو 
الشركة املتحدة للترفيه والسياحة 
الكويتية، والتي تعد إحدى كبريات 
الشركات املتخصصة في املشاريع 
العائلي����ة في منطقة  الترفيهية 
اخلليج العربي والشرق األوسط. 
كما خولت اجلمعية العامة غير 
العادية رئيس مجلس اإلدارة أو 
من يفوضه بالتوقيع على تعديالت 
عقد التأسيس والنظام األساسي 
نيابة عن املس����اهمني أمام كاتب 
العدل والتأشير بذلك في السجل 

التجاري للشركة.
وقد حض����ر اجلمعية العامة 
العادية وغي����ر العادية، ممثلون 
عن كل من ش����ركة االستثمارات 
الصناعية واملالية، شركة أنوفست 
والشركة التجارية العقارية وشركة 
مجمعات األسواق الكويتية وشركة 

بيت االستثمار العاملي.

بإضافة أنش����طة جديدة لزواره 
م����ن خالل تق����دمي خدم����ات في 
مج����ال املطاع����م والكافتيريات، 
وتنظيم انش����طة ترفيهية ذات 
طابع عاملي، تس����تقطب كل أفراد 
العائل����ة البحرينية واخلليجية 
على حد سواء، كما سيتم االهتمام 
بالعنصر البشري داخل املنتزه، 
وتطوير أدائه حيث سيتم إنشاء 
أكادميية متخصصة في تدريب 
وإعداد الكوادر البش����رية للعمل 
في تش����غيل وإدارة املش����اريع 
البحرين  الترفيهية في مملك����ة 

ودول اخلليج«.
وذكر عمور: »أن منتزه عذاري 
كمنشأة ترفيهية وطنية حترص 
على تعزيز مفاهيم خدمة املجتمع، 
ارتبط  أفراده، قد  وخدمة جميع 
اس����مها عبر أجي����ال بعطاء هذه 
األرض الطيب����ة وانن����ا اليوم إذ 
نكمل هذا العطاء في محاولة منا 
لربط هذا التاريخ العريق باحلاضر 
املشرق لهذه اململكة وألهلها الكرام، 
مس����تعينني باهلل العلي القدير، 
وبهمة أبنائها من رجاالت الدولة، 
والقطاع اخلاص في حتقيق هذا 
اله����دف. حيث كان����ت ومازالت 
معلما من معالم مملكة البحرين، 
لذا جاء مش����روع املنتزه والذي 
بلغت تكلفته اإلجمالية ما يفوق 
ال� 16 مليون دينار بحريني، من 
أجل تقدمي جتربة ترفيهية متكاملة 
للمواطنني، ولزوار مملكة البحرين 

من الدول اخلليجية املجاورة«.
يش����ار إلى أن مساحة منتزه 
ع����ذاري والذي يعد م����ن أحدث 
مشاريع الترفيه العائلي في اخلليج 
تبلغ نحو 165 ألف متر مربع، وهو 
مشروع ترفيهي متكامل مت إنشاؤه 
بالقرب من عني عذاري املعروفة 
تاريخيا ليقدم خدمات ترفيهية 

قال رئيس مجلس إدارة شركة 
تطوي����ر عذاري ع����ادل عمور ان 
دخول الش����ركة املتحدة للترفيه 
والس����ياحة كمساهم رئيسي في 
الشركة س����يعطي زخما ودفعا 
كبيرين لتطوي����ر أعمال املنتزه 
في املرحلة املقبلة، حيث تعتبر 
»املتحدة للترفيه والس����ياحة« 
واحدة من كبريات الشركات الرائدة 
في تطوير وتش����غيل املتنزهات 
واألنشطة الترفيهية، في منطقة 
الشرق األوسط وهي تدير حاليا 
عددا من املنتزه����ات في كل من 
الكويت والبحرين والس����عودية 
وس����لطنة عم����ان وقط����ر حيث 
تستضيف هذه املنتزهات سنويا 

أكثر من 3 ماليني زائر.
وأوضح عم����ور في تصريح 
صحافي على هام����ش اجلمعية 
العمومي����ة الت����ي عق����دت امس 
ان الش����ركة املتح����دة للترفي����ه 
تعمل في بناء وإدارة وتش����غيل 
واس����تثمار وبيع وتأجير مراكز 
الترفيه، مراكز التسوق واملجمعات 
التجارية، البيع بالتجزئة مبا في 
ذلك املنتجعات، احلدائق املجتمعة 
واملتكاملة، إنشاء مالعب للغولف، 
الفنادق واملطاعم، قاعات املناسبات 
والفعاليات، والنوادي الصحية 
التجاري����ة، باإلضافة  واحملالت 
الستيراد وتصدير األلعاب وركوب 
اخليل، واألثاث، واملعدات واملواد 
الغذائية. كما تقوم بإعداد الدراسات 
وتقدمي االستشارات في مجاالت 
البيع بالتجزئة، والتسلية، وقطاع 

الترفيه، وتنظيم املعارض«.
وأفاد قائال: »بالرغم من األزمة 
العاملي����ة وتأثيرها  االقتصادية 
العالم،  السلبي على جميع دول 
مبا فيها مملكة البحرين وتواكب 
انفلوانزا  ذلك مع انتشار موجة 
اخلنازير وما صاحب ذلك من حملة 
إعالمية ضخمة، مما أدى إلى تدني 
معدالت اإلنفاق من قبل املستهلكني 
وخاصة على اجلانب الترفيهي، إال 
أن مجلس إدارة الشركة، والطاقم 
التنفيذي للمنتزه، استمرا وبشكل 
جيد في إمتام كل املهام واخلطط 
التش����غيلية، مما وض����ع منتزه 
عذاري في قائمة مناطق اجلذب 
الس����ياحية الرئيسية في مملكة 

البحرين«.
مضيفا: »ان املنتزه س����يولى 
في املرحلة املقبلة اهتماما كبيرا 

عادل عمور

»سبيريت«: مجمع الكويت الدولي للتنس يواكب ازدهار 
هذه الرياضة محليًا لتكون عالمية بامتياز

تضيف للمجمع بعدا تنافسيا من الطراز االول في املنطقة. 
واذا كان الب����د من تع����داد القيم املضافة للمش����روع فيمكن ذكر 

االتي:
� سيكون ركنا من اركان اجلذب السياحي والترفيهي الذي تفتقده 

الكويت حاليا.
� س����يقدم منوذجا ناجحا لالستثمار الرياضي من جانب القطاع 
اخلاص الذي احجم حتى االن عن انواع من االستثمارات كهذه تاركا 

اياها على عاتق القطاع العام.
� ستتجلى في املشروع افضل صور املبادرات التي ميكن للقطاع 

اخلاص الكويتي ان ينبري لتقدميها بجرأة وتنفيذها باقتدار.
� يندرج املش����روع في س����ياق خطة التنمية الشاملة.فهو يحمل 

ابعادا تنموية واستثمارية وحضارية في وقت واحد.
� يسهم مع غيره من املشاريع في اظهاره صورة الكويت التي تعرف 
كيف تعبئ مواردها املادية والبشرية والفنية لتكون في مصاف الدول 

الطامحة الى دور منشود في املجاالت احليوية واالستراتيجية.
� سيكون منوذجا للمرافق املتعددة االستخدامات بتناغم قل نظيره 
بالنظر الى تكامل وظيفته الرياضية االولى مع االغراض الترفيهية 

والتجارية والسياحية االخرى. 
الى ذلك تضاف االبعاد الوطنية التي ال يستهان بها في هذا النوع 
من املرافق، ولالس����تدالل على ذلك ميكن النظر الى ما يشهده العالم 
هذه االيام من حماس����ة وطنية للفرق املشاركة في كأس العالم لكرة 
القدم، فالرياضة حتولت الى اكب����ر عامل محفز للحس الوطني في 

لعبة االمم القائمة على التنافس الشريف.
يذكر ان االكتتاب في ش����ركة »س����بيريت« مس����تمر حاليا طيلة 
ش����هر يونيو لدى الش����ركة اخلليجية حلفظ األوراق، كما ان سعر 
االكتت����اب يكون 103 فلوس للس����هم اي 100 فلس قيمة اس����مية و3 
فلوس أتعاب اكتتاب وإصدار واحلد األدنى الكتتاب األفراد يبدأ من 
5 آالف سهم ومضاعفاتها فيما تبدأ كمية اكتتابات الشركات من 500 

ألف ومضاعفاتها.
والدعوة لالكتتاب تتم حتت ش����عار »كن شريكا« فالشعار متت 
صياغته ليكون مختصرا ومباشرا ليحاكي الناس مباشرة ويلتمس 
لديه����م رغبة جامحة ليكونوا أس����اس التنمي����ة ال مجرد متلقني او 

متفرجني عليها.

التطلعات التي ميكن البناء عليها وبش����كل صلب جدا ليكون هناك 
صرح مبواصفات دولية يزيد تأهيل البالد لتكون محط أنظار كبار 

احملترفني في العالم إلقامة مباريات من املستوى األول. 
وسيتم جتهيز مجمع الكويت الدولي للتنس بأفضل التجهيزات 
ومبالع����ب راقية فضال ع����ن مرافق رديفة مكمل����ة عديدة. وكما هو 
معروف تعد البنى التحتية والفوقية احلديثة أهم معيار تنظر إليه 
االحتادات الدولية واحملترفني العامليني عند طلب استضافة مباريات 
تس����تقطب جنوما من فئة املاستر الدوليني املتربعني على قمة الهرم 

الرياضي ذات التصنيف العاملي.
وينظر احملترفون واملهتمون برياضة التنس الى املجمع الدولي على 
انه انطالقة جديدة تأخذ هذه اللعبة الى رحاب لطاملا حلم بها األبطال 

احملليون فضال عن اجلهات الرسمية واخلاصة الراعية لهم.
يذكر ان املشروع يضم أكادميية رياضية وعيادة طبية رياضية 

وفندقا وناديا صحيا ومالعب اس����كواش وقاع����ة معارض وصالة 
للتزلج على اجلليد ومجمع تس����وق جتاريا يشمل مطاعم ومقاهي 

ومرافق ترفيه متنوعة. 
وشركة »سبيريت« تنفذ املشروع وتسوقه كواحد من مرافق التنس 
العاملية من ناحية التصميم العصري واخلدمات الراقية ليكون مؤهال 
باقتدار لتنظيم دورات وبطوالت اقليمية وعاملية فطموح الش����ركة 
هو عقد سلسلة من التحالفات والشراكات اإلستراتيجية مع جهات 

عاملية للتشغيل .
وبداية طري����ق التحالفات املثمرة مع الش����ركات العاملية بدأتها 
»س����بيريت« بعقد اتفاقية مع ش����ركة دولية للفنادق علما ان هناك 
مفاوضات اخرى مع جهات عاملية اضافية بأسماء المعة إلدارة قاعة 
املعارض واألكادميية الرياضية والعيادات الطبية، ويتوقع من هذه 
التحالفات حتقيق مزايا فنية وتشغيلية عالية املستوى مبيزات تفاضلية 

تتجه الكويت خالل س����نوات قليلة لتك����ون على خارطة تنظيم 
بطوالت دولية مع افتتاح مجمع الكويت الدولي للتنس الذي تقوم 
بتنفيذه حاليا ش����ركة »سبيريت« للتطوير العقاري، علما أن درجة 
االجناز اآلن تتعدى ال� 20% على ان يكون اجناز املش����روع بالكامل 
نهاية 2011، وجتري حاليا زيادة رأسمال »سبيريت« لزوم استكمال 

متويل املشروع الضخم املتعدد االستخدامات. 
ويأتي هذا االجناز املرتقب في موازاة تقدم هذه الرياضة الراقية 
في الكويت على نحو كبير جدا، وخير دليل على ذلك ما حققه أبطال 
الكويت من أشهر قليلة في بطولة خليجية عامة أحرزت فيها الكويت 
املراكز األولى في عدد من الشرائح العمرية بدءا من احملترفني الكبار 

مرورا بالناشئني. 
وكانت تلك البطولة مناسبة لزيادة ملعان أسماء العبني أمثال محمد 
الغريب وعبداهلل مقدس وأحمد الربيع وعلي إسماعيل وحسن املوسى 
وعلي الغريب وتضاف الى هذه األس����ماء في فئة املاستر فئة أخرى 
في تنس أبطال الصاعدين مثل داود سليمان وكل من ناصر العبيدلي 
وهاشم عبدال وعلي الشطي. كما ان هناك فئة تضم عبداحلميد الشطي 
وهشام بستكي وفيصل بوقريص، والى كل هذه األسماء تضاف أيضا 

اجنازات العبني مثل رشيد البدر وعبدالعزيز معيوف.
كل هذه األس����ماء تضاف الى كوكبة أبطال في عدد من الشرائح 
العمرية، اذ ان هناك آالف الالعبني احملترفني والهواة حاليا في مختلف 
شرائح املجتمع. فاجلهود التي يبذلها االحتاد الكويتي للتنس برعاية 
الشيخ أحمد اجلابر الصباح تعطي ثمارا متزايدة النضوج كما ونوعا 
منذ س����نوات تخللها تركيز على رفع مستوى االحتراف والتدريب 
والرعاية فضال عن الدورات واملباريات التي تتس����م بأعلى درجات 
التنظيم واإلش����راف، وحتظى تلك الدورات برعايات سخية من عدة 
جهات وفي مقدمتها اخلط����وط اجلوية الكويتية. و»الكويتية« راع 
شبه دائم في الس����نوات املاضية باإلضافة الى مؤسسات وشركات 
أخرى بدأ اهتمامها يتزايد شيئا فشيئا على وقع التقدم الكبير الذي 
حترزه هذه الرياضة في الكويت لتكون مبستويات مرموقة، اذ يذكر 
أن عددا من الالعبني خاض ويخوض بطوالت إقليمية وآسيوية ودولية 
حيث يحققون ألقابا ويفوزون بجوائز وميداليات تعبر عن املستوى 

االحترافي الذي وصلت اليه لعبة التنس في الكويت. 
ويع����د مجمع التن����س الذي يجري العمل علي����ه حاليا أحد أبرز 

مجسم يوضح مشروع »سبيريت« اجلديد الذي يضم مجمع الكويت الدولي للتنس

رزنامة »التجاري« ذات طابع خاصلقطات تاريخية في رزنامة »التجاري«

طوابع تاريخية لـ »التجاري«

..ومجموعة أخرى من طوابع التجاري


