
شيخة البحر.. الرقم الصعب

كتب عمر أبو الفتوح

تــحــتــار األرقـــــام كــمــا تــحــتــار الــكــلــمــات حــيــن تـــحـــاول االقـــتـــراب 
تــفــردت فــي بيئة األعمال  مــن شخصية اقتصادية ومصرفية 
الــكــويــتــيــة وتــمــكــنــت مـــن أن تــرســم مــالمــح فـــريـــدة فـــي الــواقــع 
قــــادرة عــلــى تحقيق  الــمــرأة الكويتية  االقــتــصــادي وثــبــتــت أن 

الكثير من االنجازات محليا وخليجيا وعالميا. 
وتعد شيخة خالد البحر نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة 
بنك الكويت الوطني، اسما منافسا وبقوة في ساحة األرقــام 
بين رجال األعمال. فقد تصدرت قائمة أقوى مئة سيدة أعمال 
أمــا عالميا، فقد اختارتها مجلة  عربية لعدة اعــوام متتالية  
«فوربس» خالل نفس السنة في المركز ٨٥ من بين أقوى ١٠٠ 
امرأة في العالم.  وتعد بدايات البحر مثاال يحتذى به لسيدات 
األعـــمـــال مــحــلــيــا وخــلــيــجــيــا وعــربــيــا، فــقــد تــخــصــصــت شيخة 
البحر في مجال التسويق الدولي واالحصاء. ونالت شهادتها 
مع مرتبة الشرف من «جامعة الكويت». وقــد حضرت البحر 
الــــدورات التدريبيـة التنفيذية فــي عــدة جامعـات  العديد مــن 
عالمية مثل هــارفــارد وانسياد INSEAD  ووارتـــون وجامعة 

ستانفورد وجامعة ديوك وجامعة سنغافورة الوطنية.
وقـــد تــمــيــزت الــبــحــر بــجــديــتــهــا فــي الــعــمــل. كــادحــت ونــاضــلــت 
ليكون مستقبلها المهني من أولوياتها في الحياة وفوق كل 
اعتبار. فتدرجت شيئا فشيئا من موظفة تحت التدريب، الى 
الــيــوم منصب نائب الرئيس التنفيذي  رئيسة قسم، لتشغل 
لمجموعة بنك الكويت الوطني. كما وتــرؤس السيدة البحر 
العديد من مجالس االدارات أهمها: ادارة بنك الكويت الوطني- 
لبنان، ومجلس ادارة شركة الوطني لالستثمار. كما وتشغل 
عــضــويــة مــجــلــس ادارة بــنــك الــكــويــت الـــدولـــي – لــنــدن ونــائــب 
رئيس مجلس ادارة البنك التركي – تركيا.  وهي عضو أيضا 
فـــي الــمــجــلــس األعـــلـــى للتخطيط والــتــنــمــيــة بــرئــاســة الــنــائــب 
األول لرئيس مجلس الــوزراء وزيــر الــدفــاع.  وخــالل مسيرتها 
الــنــاجــحــة، ســاهــمــت الــســيــدة الــبــحــر فــي تــحــويــل بــنــك الكويت 
الوطني الى مجموعة مصرفية اقليمية رائدة، بأصول تعادل 
تقريبا ٨٦,٣ مليار دوالر أميركي وصافي أرباح تعادل تقريبا 
١ بليون دوالر أميركي وشبكة مصرفية دولية تنتشر في ١٥ 

دولة حول العالم.
ولــدى شيخة خالد البحر خبرة طويلة وثرية في المجاالت 
الــمــصــرفــيــة ســــواء فـــي االقــــــراض أوالــتــســويــق أو االســتــثــمــار، 

الــى المعامالت المالية الكبيرة والمعقدة. كما أن  باالضافة 
لديها خبرة واسعة في هندسة الصفقات الضخمة والعمل 
فــي مــجــاالت الــخــصــخــصــة، وتــمــويــل الــمــشــاريــع، والــخــدمــات 
االستشارية، اصدار السندات، وغيرها. شاركت في العديد من 
األعمال التجارية ودعمت عــددا من مشاريع التنمية المهمة 
والمعقدة منها: مشروع ايكويت للبتروكيماويات ومشروع 
معالجة مياه الصرف وكذلك مشروع تمويل طائرات مؤسسة 
الخطوط الجوية الكويتية. كما امتلكت شيخة البحر، معرفة 
واسعة في قطاع التمويل في الكويت وحققت صالت وثيقة 

جدا مع مجتمع األعمال المحلي واالقليمي والعالمي.
خلطة النجاح

تمتلك البحر خلطة نــجــاح مكنتها مــن حفر اسمها بعقول 
عــمــالء البنك وكــذلــك نيل احــتــرام وتــقــديــر مــســؤولــي الوطني 
واختيارها لتقود سفينة أكبر البنوك نحو بر األمان، فعندما 
امــرأة غاية  أنــك تتحدث مع  تتحدث مع شيخة البحر تشعر 
في اللباقة وقوة الشخصية والهيبة والثقة بالنفس والجدية 
فــي الــعــمــل الـــى جــانــب االســتــمــاع واالنـــصـــات للشخص الــذي 
تتحدث معه بدون مقاطعة الى أن ينتهي من حديثه وهذا هو 

األسلوب المثالي والحضاري والعلمي في أي اداري ناجح. 
ولــلــبــحــر حـــس وطــنــي عــــاٍل لــوطــنــهــا الــكــويــت ووالء منقطع 
الــنــظــيــر لـــهـــذه الــمــؤســســة الــمــالــيــة الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا والــتــي 
تعتبرها بيتها الثاني باخالصها لها لذلك برز اسمها ونالت 
ثقة المسؤولين والمراجعين والمتعاملين مع بنك الكويت 
الوطني، وقد تمثل ذلك جليا في الموقف البطولي والشجاع 
والواضح خالل الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام ١٩٩٠ 
من خالل حرصها واهتمامها واالحتفاظ بقاعدة بيانات بنك 
الــبــارة  لــذلــك تستحق شيخة البحر االبــنــة  الــوطــنــي،  الكويت 
للكويت واالبــنــة المخلصة للبنك العريق أن يسجل اسمها 
بحروف بــارزة مع سيرتها الذاتية في السجل الدائم لتاريخ 
بنك الكويت الوطني كرقم صعب يصعب ايجاد البديل عنها.

الجوائز
● احتلت شيخة البحر المركز االول محليا والمركز الثامن 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــي ضــمــن قــائــمــة أقــــوى الــســيــدات 
العربيات لعام ٢٠١٧  ( مجلة فوربس الشرق األوسط  - يوليو 

(٢٠١٧

الــمــركــز االول عربيا ضمن قائمة  ● احتلت شيخة البحر 
أقــــوى الــســيــدات بــالــوطــن الــعــربــي عــلــى مــســتــوى االدارات 

التنفيذية ( مجلة فوربس الشرق األوسط  - يوليو ٢٠١٥).
● احتلت شيخة البحر المركز األول محليا والمركز الثامن 
على مستوى العالم العربي ضمن قائمة أقوى ٢٠٠ سيدة 

عربية في العالم لعام ٢٠١٤ (فوربس – سبتمبر ٢٠١٤)
الـ٢١  ● احتلت شيخة البحر المركز األول محليا والمركز 
امــرأة  أقــوى ١٠٠  على مستوى العالم العربي ضمن قائمة 
عــربــيــة فـــي الــعــالــم لــعــام ٢٠١٤. (أريـــبـــيـــان بــزنــس – مـــارس 

.(٢٠١٤
● احتلت شيخة البحر المركز الثالث محليا والمركز الـ٢١ 
امــرأة  أقــوى ١٠٠  على مستوى العالم العربي ضمن قائمة 

عربية في عام ٢٠١٣. (أريبيان بزنس – مارس ٢٠١٣).
● احتلت المرتبة الثامنة محليا والمرتبة ٨٤ على مستوى 
العالم العربي ضمن قائمة أقوى امراة عربية. (جلف بزنس 

– فبراير ٢٠١٣).
● احتلت شيخة البحر المركز ٨٥ عالميا على قائمة «أقوى 
١٠٠ امرأة في العالم» - فوربس الشرق األوسط  - أغسطس 

.٢٠١٢
● احتلت شيخة البحر المرتبة األولى في قائمة أقوى ١٠٠ 
ســيــدة أعــمــال عــربــيــة الـــصـــادرة عــن مجلة فــوربــس الــشــرق 

األوسط  - مايو ٢٠١٢.
● احتلت شيخة البحر المرتبة األولـــى كويتيا والمرتبة 
الثامنة عربيا في قائمة أقوى ١٠٠ سيدة عربية في مارس 

٢٠١٢ نقال عن مجلة «أريبيان بزنس».
● احتلت البحر ضمن قائمة «أريبيان بزنس» ألقوى ٥٠٠ 
شخصية عربية للعام ٢٠١١ المركز ٨ محليا و١٤١ عربيا 
أقــوى النساء العربيات المركز ٣  وايضا ضمن قائمة ١٠٠ 

محليا و١٥ عربيا.
● احتلت البحر مراكز متقدمة بين أقوى ٥٠ امرأة عربية في 
الشرق األوسط  في استفتاء مجلة فوربس العربية لألعوام 

٢٠٠٤، ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ على التوالي.
● جـــاء اســمــهــا ضــمــن قــائــمــة نــســاء تستحق الــمــشــاهــدة  - 

Women to be Watched مجلة فوربس العالمية.
● حازت على لقب «المرأة الخليجية التنفيذية األولى لعام 

١٩٩٧» في دبي.
● متحدث عام في المؤتمرات المحلية واالقليمية والدولية.

أثرياء عصاميون

منزل فرنسي بـ1.1 مليار دوالر

«أمنية»... مشروع إعادة التدوير
مــن  يــعــتــبــر األول  «أمــــنــــيــــة»  مــــشــــروع 
نــــوعــــه، اذ بـــــدأ بـــفـــكـــرة اعـــــــادة تـــدويـــر 
مــــادة الــبــالســتــيــك، ويــهــدف الــمــشــروع 
الـــى نــشــر الـــوعـــي والـــفـــكـــرة عـــن طــريــق 
التواصل االجتماعي من خالل تجميع 
المنازل،  أمام  البالستيكية من  المواد 
الفكرة  انتشرت  األولـــى  السنة  وخــالل 
بـــــالـــــمـــــدارس والــــكــــلــــيــــات والـــمـــعـــاهـــد، 
ووجدت تجاوبًا كبيرًا وذلك كله تحت 

مظلة العمل التطوعي.
القضاء  الــمــشــروع يساعد على  وهـــذا 
عــــلــــى الــــنــــفــــايــــات واعـــــــــــادة تــــدويــــرهــــا 
خــاصــة الـــعـــبـــوات الــبــالســتــيــكــيــة الــتــي 
تــحــمــل رمــــز الـــتـــدويـــر مـــن خــــالل ثــالث 
مــــــراحــــــل، األولــــــــــــى، نــــشــــر ثــــقــــافــــة فــــرز 
الــــنــــفــــايــــات مـــــن الــــمــــصــــدر عـــــن طـــريـــق 
زيـــارة الـــمـــدارس والــجــامــعــات وأمــاكــن 
الــتــجــمــع، والـــثـــانـــيـــة، تــجــمــيــع عــبــوات 
تــوزيــع  المستعملة عــن طــريــق  الــمــيــاه 
عــلــب الــتــدويــر الــكــرتــونــيــة لــكــل داعــمــي 

الــــمــــشــــروع فـــــي الــــمــــنــــازل والـــمـــكـــاتـــب 
والـــــمـــــدارس والـــمـــجـــمـــعـــات الــتــجــاريــة 
والـــفـــنـــادق والــمــســتــشــفــيــات وغــيــرهــا، 
ومـــــن ثــــم جــمــعــهــا عـــنـــد امـــتـــالئـــهـــا مــن 
قــبــل فــريــق الــعــمــل، والــثــالــثــة، تختص 
البالستيكية  العبوات  تــدويــر  بــاعــادة 
الـــمـــســـتـــعـــمـــلـــة بــــمــــســــاعــــدة الـــســـلـــطـــات 
المختصة النــتــاج شرائح  الصناعية 
وحــــبــــيــــبــــات تـــســـتـــعـــمـــل فــــــي صـــنـــاعـــة 
عــبــوات مــيــاه جــديــدة أو مـــواد تغليف 

جديدة.
وكان مشروع «أمنية» سباقًا في اقامة 
النفايات ولقي دعمًا من  اعادة تدوير 
الــشــؤون االجتماعية والعمل  وزارتـــي 
الى  للبيئة  العامة  والصناعة والهيئة 

جانب دور دعم الصندوق الوطني.
أمــــنــــيــــة، االول  تـــخـــطـــى مـــــشـــــروع  لـــقـــد 
مـــــن نــــوعــــه فـــــي الــــــبــــــالد، الــمــســتــحــيــل 
لــــيــــصــــبــــح حــــقــــيــــقــــة امــــــــــام الـــمـــجـــتـــمـــع 
مــــــن مــــقــــيــــم ومــــــــواطــــــــن، وتــــخــــطــــى كــل 

الــعــوائــق والــصــعــوبــات الــتــي واجــهــت 
الشباب، تلك هي حقيقة لرؤية كويت 
المستقبل وكــويــت نظيفة بعيدة عن 
المشاريع  الممل لتكون مــن  الــروتــيــن 
المتحدة  االمـــم  فــي تقرير  المستدامة 
مـــشـــروع  اول  امـــنـــيـــة  مــــشــــروع  ويــــعــــد 
القطاع  التعاون بين  مجتمعي يحقق 

المجتمعية وهو  الصناعي والخدمة 
التنمية  فــي تحقيق خــطــة  يــســاهــم  مــا 
بشكل أوسع النه يساهم في الحصول 
على دخل ثان للبالد. ومشروع امنية 
يعد باكورة انتاج مشاريع الصندوق 
المشروعات  الوطني لتنمية ورعــايــة 

الصغيرة والمتوسطة.

أدرج الــمــنــزل األغـــلـــى فـــي الــعــالــم فـــي ســوق 
العقار الفرنسي معروضًا للبيع بأكثر من 
مليار يورو (١٫١ مليار دوالر)، ليكون بذلك 
ل رقمًا قياسيًا ال يتوافر في أي مكان  قد سجَّ
الـــواليـــات المتحدة،  آخـــر ال فــي أوروبــــا وال 
فــيــمــا يــنــتــظــر الــمــنــزل الــفــريــد مـــن نــوعــه من 

يشتريه أو ُيقدم عرضًا لشرائه.
المنزل عبارة عن فيال في بلدة سانت جان 
كـــاب فــيــرا الــســاحــلــيــة الــتــي تــقــع فــي أقصى 
جـــنـــوب فــرنــســا بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة نــيــس، 
وتعتبر واحدة من أجمل وأهدأ المناطق في 
فرنسا وأوروبـــا، فيما يظهر من الصور أن 
الــى مستوى قصر فخم مقام  المنزل يصل 

على قطعة أرض واسعة.
والفيال المعروضة للبيع مقابل مليار يورو 

كانت قد ُشيدت في العام ١٨٣٠ لصالح ملك بلجيكا في ذلك الوقت ليوبولد الثاني، 
وتقع في منطقة خاصة وحصرية مطلة على البحر، أي أنها أشبه بجزيرة مستقلة، 

أو لسان بحري مستقل عن غيره.
وقالت جريدة «ديلي ميل» البريطانية ان الفيال الفخمة مملوكة للسيدة سوزانا 

ماريناير البوستول، وهي واحدة من أبناء 
عــائــلــة مــاريــنــيــر الــكــبــيــرة والــمــشــهــورة في 
فرنسا والتي تمتلك المنزل منذ عشرينيات 
الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، أمــــا ســبــب الــبــيــع فــهــو أن 
الــســيــدة ســـوزانـــا تــبــحــث عـــن مــكــان أصــغــر 

لتعيش فيه.
ويــتــكــون الــمــنــزل ذو الــمــلــيــار يـــورو مــن ١٠ 
غرف نوم وبركة سباحة ضخمة متطابقة 
مـــــن حـــيـــث الـــمـــســـاحـــة والــــمــــواصــــفــــات مــع 
بــــرك الــســبــاحــة الــمــســتــخــدمــة فـــي األلـــعـــاب 
األولــمــبــيــة، أمــــا مــســاحــة الــبــنــاء فــتــبــلــغ ٣٥ 
بــالــكــامــل  هـــكـــتـــارًا (١٤١ دونــــمــــًا) واألرض 
عـــبـــارة عـــن مـــــروج خــــضــــراء، كــمــا يــحــتــوي 
الــمــنــزل عــلــى اســطــبــل لــلــخــيــول يــتــســع لــــ٣٠ 

حصانًا. 
ويعتبر المنزل الفاره الواقع في جنوب فرنسا هو األغلى حاليًا في سوق العقار 
بــالــعــالــم، وذلـــك عــلــى الــرغــم مــن أن فــرنــســا ليست مــن األمــاكــن الــمــعــروفــة بــارتــفــاع 
األســعــار فيها، كما هو الحال في بريطانيا أو في بعض المناطق التي يسكنها 

األثرياء في الواليات المتحدة.

ا�غلى

مبادرات تنموية

هارلند ساندرز.. مؤسس «كنتاكي»
ولد هارلند دافيد ساندرز، 
مـــؤســـس مــطــاعــم كــنــتــاكــي 
في سبتمبر 1890 وتوفي 

في ديسمبر 1980. 
وكـــانـــت اســـرتـــه تــعــانــي من 
الــــفــــقــــر وتــــــدنــــــي مـــســـتـــوى 
الــمــعــيــشــة، اذ تـــوفـــي والــــده 
ولـــــــم يـــبـــلـــغ مــــــن الــــعــــمــــر 6 
سنوات بعد، فأصبح وامه 
الحياة  وحيدين يصارعان 
ومــــتــــاعــــبــــهــــا، فــــاضــــطــــرت 
للعمل، وظـــل يرعى  ــدتــه  وال
اخـــــــاه واخــــتــــه ويــــعــــد لــهــمــا 

الطعام. 
اال انه لم يكن يعلم بأن هذا العمل الشاق بالنسبة 
لــمــن فـــي عـــمـــره كــــان يــخــبــئ لـــه فـــي المستقبل 
الطبخ  اتقن هارلند فن  الـــدوالرات، فقد  مليارات 
وأصبح يعشقه وهذا سبب الخلطة الشهيرة التي 

اخترعها الحقًا.
الــتــي ظلت تــالحــق هــارلــنــد منذ  رغــم المصاعب 
وفاة والده، فقد أكمل دراسته الثانوية ثم التحق 
المحاماة. وعلى  بالجامعة وتخصص في قسم 
الرغم من دراسته فقد عمل في خدمة السيارات 
والـــمـــزارع واالطـــفـــاء والــجــيــش، ولـــم يــتــرك عمال 
الجامعة عمل  اال ودخــل فيه، بعدما تخرج فــي 
كمحامي في احدى الشركات، ثم اشترى محطة 

لخدمة السيارات في والية كنتاكي.
وعـــنـــدمـــا بــلــغ هـــارلـــنـــد ســـن 39 قــــدم الـــيـــه أحــد 
أصحابه وهو يتذمر من سوء الطبخ في المطاعم 
الموجودة بوالية كنتاكي فلمعت في فكر هارلند 
فكرة انشاء مطعم يقدم الطعام لسكان المدينة، 
فبدأ بالعمل والتخطيط فحول احدى الغرف في 
المحطة التي كان يملكها الى مطبخ لبيع الدجاج 
المطعم  المقلي والبطاطس والخضار، فاشتهر 

خالل بضع شهور..
فـــقـــام بـــاغـــالق الــمــحــطــة وتــحــويــلــهــا الــــى مطعم 
تحت مسمى كافي ساندرز، بعد عشر سنوات 
اكــتــشــف طــريــقــة ســريــة لــقــلــي الـــدجـــاج مــن دون 
لم  الطبخ، لكن هارلند  الحاجة الســتــخــدام زيــت 
يعجبه الوضع فكان طموحه أكبر مما عليه في 

ذلك الوقت.
وفي عام 1949 منح من قبل حاكم والية كنتاكي 
رتبة كولونيل تكريما له، وعرض عليه عام 1953 
ألـــف دوالر، ولــكــن  مــقــابــل 150  الــمــطــعــم  شــــراء 
هارلند رفض العرض واكمل مشواره، ولكن بعد 
فترة قصيرة اضطر لبيع المطعم بنصف المبلغ 
الــذي عــرض عليه من قبل حاكم واليــة كنتاكي 
وذلــــك بــســبــب اعـــــادة تــخــطــيــط الــمــديــنــة وابــتــعــاد 

مطعمه عن الطرق السريعة ما قلل عدد زبائنه.
لـــم يــســتــســلــم هــارلــنــد مـــن الــجــولــة األولـــــى فــبــدأ 

بــتــحــضــيــر خــلــطــتــه الــســريــة 
وعــــرضــــهــــا عـــلـــى الـــمـــطـــاعـــم، 
ولـــكـــنـــه اصــــيــــب بــخــيــبــة امـــل 
أخــــــــرى، فــــخــــالل ســنــتــيــن لــم 
يــســتــطــع اال اقـــنـــاع 5 مــطــاعــم 
فــقــط، فــكــان خــاللــهــا يسافر 
من والية ألخرى من اجل بيع 
الخلطة الجاهزة. شيئا فشيئا 
اســـتـــطـــاع تـــأســـيـــس ســلــســلــة 
مطاعم دجـــاج كنتاكي حتى 

وصل الى 200 مطعم.
ـــــــعـــــــام الــــــتــــــالــــــي قـــــام  وفــــــــــي ال
(ســــــــانــــــــدرز) بــــــزيــــــادة طـــاقـــة 
بــدًال من  لــــ142 عميًال  ليتسع  القصوى  مطعمه 
45 فحسب، كما أضاف الى جوار المطعم فندقًا 
الذي  السريع  الطريق  صغيرًا للمسافرين على 

كان المطعم ومحطة الوقود يقعان عليه.
ــــى الــتــي يــقــوم (ســـانـــدرز)  وكــانــت الــطــريــقــة األول
القلي  بــهــا تعتمد عــلــى  الـــدجـــاج  بــطــهــي واعـــــداد 
الـــدجـــاج فــي مــقــالة زيـــت معدنية  الــعــمــيــق لقطع 
تــقــلــيــديــة، وكــانــت طــريــقــة الــطــهــي تــلــك تستغرق 

ثالثين دقيقة العداد الوجبة الواحدة..
وألن (ساندرز) كان يملك حسًا تجاريًا رفيعًا، 
فسرعان ما فطن الى أن تضاعف حجم شركته 
لــن يتحققا اال  وتوسعها خـــارج واليـــة كنتاكي 
اذا تم تطوير طريقة جديدة أسرع وأكثر عملية 
الطريقة  الــدجــاج، بشرط أن تحتفظ تلك  لطهي 
ـــــذي فــضــلــه الــعــمــالء.  بــنــفــس الــــمــــذاق الــشــهــي ال
لقلي  ولذلك بدأ يستخدم مقالة ضغط مبتكرة 
الدجاج نجح بها في تقصير مدة اعداد الوجبات 
بوضوح، وبذلك أصبح مطعم (ساندرز) مطعم 

وجبات سريعة بمعنى الكلمة.
تــعــرضــت طــمــوحــات  الخمسينيات  وفـــي مــطــلــع 
التجارية لضربة كبيرة حين تحول  (ســانــدرز) 
الى  الــذي كان مطعمه يقع عليه  السريع  الطريق 
طــريــق فــرعــي حين جــرى اســتــبــدال طــريــق آخر 
جـــديـــد أوســـــع بــــه، األمـــــر الـــــذي خــفــض مــبــيــعــات 
مطعمه بوضوح وجعله مجرد مطعم هامشي ال 

يكاد يلتفت اليه أحد.
وكـــــان عــلــى (ســـــانـــــدرز) أن يــتــصــرف بــســرعــة 
المستهلكين كانوا سينسون دجاجه  فــان  واال 
الــبــدء في  قــرر  السرية بسرعة، ولــذلــك  وخلطته 
السرية بنظام  بيع تراخيص لمطعمه ولخلطته 
التوكيل التجاري أو «الفرانشايز»، وكان يحصل 
على عمولة قدرها خمسة سنتات عن كل قطعة 
التي تعاقد معها  دجــاج يتم بيعها في المطاعم 

بأسلوب الفرانشايز.
وبــحــلــول الـــعـــام 1960 كـــانـــت ســلــســلــة مــطــاعــم 
«دجاج كنتاكي المقلي» تملك أكثر من 600 فرع 

بالواليات المتحدة وكندا.

لكي نتمكن من تحقيق أشياء رائعة، ال يجب ان نكتفي بالعمل، وانما يجب ايضا 
ان نحلم، وال يجب ان نكتفي بالتخطيط، وانما يجب أيضًا أن نؤمن بامكانية 

تحقيق ما نخطط له.

شباب الكويت الموهوب والمبدع ثروة حقيقية وامل الغد، وهم بحاجة دائمًا لمن يحتضن مواهبهم ويشجعهم ويوجههم ويمنحهم الفرصة 
للتعبير عن انفسهم وطموحاتهم واظهار ابداعاتهم وابتكاراتهم بالشكل الصحيح، وهو ما تحاول العديد من جمعيات النفع العام ومؤسسات 

المجتمع األهلي بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة. و«النهار» خالل الشهر الكريم تستعرض يوميًا مبادرة تنموية: 

تطرح «النهار» في كل عدد خالل شهر رمضان الكريم صورة عن قرب لعدد من الشخصيات االقتصادية والمالية المعاصرة 
التي عايشت وتعايش األوضاع االقتصادية الحالية من موقع المسؤولية والخبرة اللقاء الضوء على مساهمتها في التخفيف 
من وطأة األزمات والمساعدة في تطوير الكويت لتحقيق حلمها 2035. وهناك شخصيات اقتصادية عديدة كان لهم تأثير ودور 
مؤثر في اضاءة القطاعات المختلفة في االقتصاد والقطاع المالي الكويتي واستطاعوا بقيادتهم وخبراتهم السديدة ان يقودوا 
صروحًا تجارية ليكون لهم تأثير مباشر على اقتصاد الكويت وأسهموا بشكل أو بآخر في ازدهار البالد. والكويت وهي قادمة 
على تنفيذ خطة «نيو الكويت 2035» بمشاريع استثمارية واقتصادية ستسهم في تأمين حياة كريمة للشعب الكويتي حيث 

تعد هذه المشاريع التنموية الهادفة حيوية وشبيهة بالنظم المتبعة في كل من هونغ كونغ ومضيق جبل طارق ولكسمبورغ 
وسنغافورة والصين وحتى ال نكون تحت رحمة تذبذب أسعار البترول ونضوبه وستكون هذه القيادات من ضمن من لديهم 
الرؤى والمساحة في المساهمة في تحقيق خطة التنمية. فالقطاع الخاص عليه مسؤوليات كبرى في دعم االقتصاد الكويتي 

والمساهمة بالعمل الجاد والفعال في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وتفعيل الرؤية التنموية للدولة.
وفي هذا العدد نلتقي مع شخصية استطاعت من خالل جهودها المتواصلة دون كلل على تحويل الفشل لنجاح حكيم في 

اتخاذ القرار، قادر على تنفيذها دون خوف او تراجع.
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