
عصام الصقر.. للريادة أصول

كتب عمر أبو الفتوح

لم يأت شعار البنك الوطني «بنك تعرفه وتثق به» من فراغ 
بل هو نتاج سنوات متراكمة من الخبرات المصرفية األفضل 
محليًا وخليجيًا وعالميًا، فالبنك الذي تأسس في عام 1952 
باعتباره أول وأقــدم بنك في دولــة الكويت ومنطقة الخليج 
العربي أصبح اآلن نموذجًا يحتذى به في العمل المصرفي 
عــالــمــيــًا ومــقــصــدًا لــلــراغــبــيــن فــي االبـــــداع والــتــمــيــز وتحقيق 

االنجازات. 
وخالل 66 عامًا الماضية، استطاع «الوطني» وبفضل إدارته 
الــمــســتــقــرة والــرصــيــنــة إلـــى جــانــب اســتــراتــيــجــتــه الــواضــحــة 
وأدائــه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية 
أن يبني صــرح مصرفي كبير يقدم مجموعة مــن الخدمات 
والحلول المصرفية والمالية واالستثمارية المبتكرة لألفراد 
والشركات تغطي مجموعة واسعة من األنشطة االقتصادية. 
وبـــــات بــنــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي يــســتــأثــر بــحــصــة واســـعـــة من 
الـــنـــشـــاط الــمــصــرفــي وقــــاعــــدة مــتــنــامــيــة مـــن الـــعـــمـــاء مــحــلــيــًا 
وإقليميًا. وينفرد بنك الكويت الوطني بأوسع شبكة فروع 
خارجية ومكاتب تمثيل وشــركــات تابعة متواجدة في أهم 

عواصم المال واألعمال حول العالم. 
ويعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام جاسم الصقر هو أحــد أهــم تلك الخبرات المصرفية 
المتميزة والفريدة التي قــادت سفينة «الوطني» واستطاع 
الــمــرور بها إلــى بــر األمـــان والتميز منذ تقلده المنصب في 
مــــارس 2014 وحــتــى الـــيـــوم، كــمــا تــمــكــن مـــن تــحــقــيــق أفــضــل 
النتائج والتي توجت بتحقيق أعلى وأكبر المستويات في 
مؤشرات النمو والربحية منذ التأسيس في جميع القطاعات 

حتى عام 2017. 
 خبرات متراكمة 

ولم يكن تولي الصقر منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك الكويت الوطني من فراغ بل كان نتاج خبرات مصرفية 
متنوعة ومتميزة ومتراكمة. فقد تولى عصام الصقر الرئاسة 
التنفيذية للبنك خلفًا البــراهــيــم شــكــري دبـــدوب فــي مــارس 
الــرئــيــس التنفيذي منذ  نــائــب  2014، بــعــد أن شــغــل منصب 
العام 2010. ويــرأس الصقر أيضًا مجلس ادارة بنك الكويت 
التابع لمجموعة بنك الكويت الوطني، كما  الوطني- مصر، 

يشغل عــضــويــة مــجــالــس ادارات عـــدة شــركــات اخــــرى، منها 
بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي (انــتــرنــاشــيــونــال) بــي إل ســـي- لــنــدن، 
وماستركارد.  التحق الصقر ببنك الكويت الوطني في عام 
1978 بــوظــيــفــة مـــســـؤول عـــالقـــات مــصــرفــيــة، بــعــدهــا أصــبــح 
رئــيــســًا الدارة االئــتــمــان المحلي والــتــســويــق فــي عـــام 1987، 
ومـــديـــر عـــام مــجــمــوعــة الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة لــلــشــركــات في 
الــصــقــر منصب نائب  الــعــام 1998، تــولــى  الــعــام 1990. وفـــي 
الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت، ليصبح 
الــوطــنــي- الكويت  الــكــويــت  الــرئــيــس التنفيذي لبنك  بــعــدهــا 
في العام 2008.  وقد تلقى عصام الصقر تعليمه في جامعة 
الــواليــات المتحدة  كاليفورنيا التكنولوجية (بــومــونــا) فــي 
األميركية حيث حاز على شهادة بكالوريوس في علوم ادارة 

األعمال.
النتائج األفضل 

كان عام 2017 متميزًا على اإلطالق، حيث أكد الصقر أن أداء 
المجموعة األفضل على االطــالق منذ تأسيس البنك، حيث 
بلغت 322.4 مليون ديــنــار بنمو 9.2 فــي المئة على أســاس 
سنوي، الفتا الى ان الدافع الرئيس لهذا النمو هو استمرار 
الــتــحــســن فـــي األنــشــطــة الــتــشــغــيــلــيــة وزيـــــادة حــجــم األعـــمـــال. 
إلــى أن صــافــي االيـــــرادات التشغيلية للمجموعة قد  وأشـــار 
ارتفع ليبلغ 822.7 مليون دينار بنسبة نمو 10.4 في المئة. 
مضيفًا أن القروض والتسليفات االجمالية وصلت الى 14.5 
مليار دينار، مرتفعة بنسبة 6.5 في المئة فيما نمت ودائع 
الــى 13.8 مليار ديــنــار.  الــعــمــالء بــواقــع 9.3 فــي المئة لتصل 
وعــن نمو محفظة الــقــروض، أشــار إلــى أن النمو في محفظة 
القروض يأتي مدفوعا بتسارع تنفيذ المشاريع الحكومية، 
لــدى المجموعة ومنذ ســنــوات عــديــدة عــالقــات مهنية  حيث 
الــمــقــاوالت العالمية التي تنفذ تلك  قوية مــع كبرى شــركــات 
المشاريع، الفتًا إلى أن نمو القروض ال يعتمد باألساس على 
الــقــروض الحكومية كالعامل األوحــد للنمو، حيث أن البنك 

يقوم بتمويل القطاع الخاص أيضا لتنفيذ هذه المشاريع.
االئتمان ال يزال قويًا 

 ذكر الصقر أن نمو االئتمان في الكويت ال يزال قويًا بدعم من 
النشاط االقتصادي االيجابي، حيث تواصل الحكومة تنفيذ 
برامجها الخاصة باالنفاق الرأسمالي كما أن الوضع المالي 

للكويت ال يزال قويا جدا نظرا لما تتميز به من االحتياطات 
المالية الكبيرة والتصنيفات السيادية المرتفعة، ما يفسح 
الــمــجــال أمـــام تــســريــع وتــيــرة االنـــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى الــرغــم 
مـــن تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط. ولــفــت إلــــى أن الـــداعـــم األســاســي 
لنمو االقـــراض فــي عــام 2017 كــان استمرار برنامج االنفاق 
الحكومي وهو الدافع الرئيس للنمو االقتصادي وقد ساعد 
في الوقت ذاته على نمو االئتمان، مضيفا انه لوحظ بعض 
الــتــحــســن فــي نــمــو االئــتــمــان فــي ســـوق الــتــجــزئــة وهـــو أيضا 
متوقع أن يستمر في 2018 بعد بعض الضعف الذي رأيناه 

في الفترة الماضية.
تحسن بيئة األعمال

 وعما يــدور عن وجــود ضعف في االداء االقــتــصــادي، أجاب 
الصقر بــالــقــول أنــه لــم يــالحــظ أي تعثر أو ضعف فــي قطاع 
مــعــيــن فـــي االقــتــصــاد أو أي تـــدهـــور مــلــحــوظ فـــي المحفظة 
االئــتــمــانــيــة ألي مـــن الــقــطــاعــات الــتــي نــعــمــل فــيــهــا، بـــل على 
العكس فقد الحظنا بعض التحسن الناتج عن تحسن البيئة 
االقتصادية العامة في الكويت والناتج عن زخــم المشاريع 
الــحــكــومــيــة مــؤكــدا أن لـــدى الــبــنــك ثــبــاتــًا فــي نسبة الــقــروض 
المتعثرة وهي حاليا في حدود 1.4 بالمئة مع نسبة تغطية 
تــقــارب 300 بالمئة وأود أن أذكــر أن هــذه النسب تعتبر من 

أفضل النسب مقارنة بالمعدالت العالمية.
 مستقبل واعد 

 وتــوقــع الــصــقــر اســتــمــرار األداء المتميز الـــذي شــهــدنــاه في 
عام 2017 خالل العام الحالي، قائًال ستستمر بيئة األعمال 
الــــواعــــدة فـــي الـــكـــويـــت بــيــنــمــا نـــعـــزز تـــواجـــدنـــا فـــي أســواقــنــا 
الخارجية القتناص فرص النمو، كما توقع نسب نمو جيدة 
محليا مدعومة بالبرنامج الحكومي لتطوير البنية التحتية 

باالضافة الى استمرار التحسن في قطاع التجزئة أيضا. 
وعــلــى صعيد الــتــطــور خـــارج الــكــويــت، قــال الصقر إن البنك 
سيواصل تعزيز حــضــوره فــي أســـواق دول الخليج ومصر، 
إلـــى أن 2018 عــامــا ســيــكــون عــامــا مــمــيــزا بالنسبة  مــشــيــرًا 
الــســعــوديــة، حــيــث حصلنا  الــعــربــيــة  لعملياتنا فــي المملكة 
على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية والرقابية في 
المملكة الفتتاح فرعين جديدين، كما سنقوم بالتوسع في 

طرح خدمات خاصة بادارة الثروات.

أثرياء عصاميون

يخت.. بـمليار دوالر
الـــيـــخـــت االغــــلــــى فــــي الـــعـــالـــم اســـمـــه: 
ســتــريــتــس اوف مـــونـــاكـــو» (شـــــوارع 
اخـــتـــصـــارا.  مـــونـــاكـــو  او  مــــونــــاكــــو)، 
وهو تصميم مصغر لميناء موناكو 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك مـــــضـــــمـــــار الــــســــبــــاق 
الشهير،الذي يمكن تنفيذه على متن 
اليخت بعربات «كارتينغ» صغيرة. 
وتوجد بحيرة اصطناعية ونماذج 
لـــفـــنـــادق شـــهـــيـــرة مـــثـــل «هـــوتـــيـــل دو 
بـــــاريـــــس» و«لـــــــو هــــوتــــيــــل» ومــهــبــط 
الكــــثــــر مـــــن طـــــائـــــرة هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر مــع 
حــمــامــات سباحة وحــدائــق وشاطئ 

اصطناعي. 
وهي يشبه المدينة العائمة ويشمل 
مـــلـــعـــب تــــنــــس وكــــافــــيــــتــــيــــريــــات، مــع 
مــن احد  الــمــاء  مشاهد بحرية تحت 

اركــــان الــيــخــت. وتــمــتــد مــعــالــم الــيــخــت مــونــاكــو الـــى الــتــصــمــيــم الــداخــلــي ايــضــا. 
ويأتي تصميم اليخت على ثالثة طوابق يربط بينها مصعد وعدد من الساللم 

الدائرية.

ويــقــع هـــذا الــيــخــت عــلــى قــمــة الئــحــة 
اغـــلـــى ايــــخــــوت فــــي الـــعـــالـــم وبـــفـــارق 
كبير عن اليخوت التالية، حيث يبلغ 
الــذي يقع  اليخت  الفارق بينه وبين 
الثالث مبلغ 650 مليون  المركز  في 
اغلى بثالثة اضعاف.  انــه  اي  دوالر، 
لــم ينفذ بعد،  مـــازال تصميما  ولكن 
وتـــقـــول الــشــركــة الــمــصــمــمــة لـــه انــهــا 
ظلت تعمل على التصميم لمدة ستة 
اشهر وهــي تبحث االن عمن يتبنى 
اليخت فعليا بحيث  الفكرة ويبني 
تذهب معه موناكو اينما ابحر بدال 

من ان يأتي اليها.
اغــلــى هـــذه الــيــخــوت واغــربــهــا شكال 
مازال مجرد تصميم ينتظر التنفيذ 
ويــبــلــغ ثــمــنــه مــلــيــار دوالر تــقــريــبــا. 
وهو يخت سوبر طوله 550 قدما (155 مترا)، اي ما يقارب طول «عــزام» اطول 
يخت في العالم رسميا في الوقت الحاضر واحدثها حيث تم تسليمه في العام 

الماضي من شركة لورسن االلمانية.

 ا�غلى

فيليب كان.. املبدع السابق ألوانه
الــــفــــرنــــســــي فـــيـــلـــيـــب كـــــــان.. 
الــــمــــبــــدع الــــســــابــــق ألوانـــــــــه، 
وصــــــــاحــــــــب الـــــفـــــضـــــل فـــي 
رفــــع اســــم وإشـــهـــار شــركــة 
الحواسيب،  لبرامج  بورالند 
صــاحــبــة الــعــديــد مــن بــرامــج 
الكمبيوتر التي تتلمذ عليها 
أبـــــرز وأشـــهـــر الــمــبــرمــجــيــن 
ـــبـــاســـكـــال، وتــريــبــو  مـــثـــل: ال

سي، وديلفي.
 ولــد «فيليب كــان» بفرنسا 
ــــتــــحــــديــــد فــــــي مـــديـــنـــة  ــــال وب
بــاريــس عـــام 1952، وتعلم 
بسويسرا في معهد الفنون 

الــريــاضــيــات وحصل  التطبيقية وتخصص فــي 
عــلــى درجـــــة الــمــاجــســتــيــر فـــي الـــريـــاضـــيـــات من 
جامعة (نيس) بفرنسا، حيث بدأ حياته البرمجية 
من خالل سلسلة من اختراعات وهي عبارة عن 
 «MICRAL» لــلــحــواســب الــصــغــيــرة مــثــل بــرامــج 
المعالجات  أول مــعــالــج صــغــيــر فــي  وهـــو يعتبر 
الكمبيوتر، وقد  التي تعمل على أجــهــزة  الدقيقة 
قامت بإنتاجها شركة فرنسية األصل عام 1973 
وهـــو اآلن مــوجــود فــي متحف (مــوونــتــيــن فيو) 

بكاليفورنيا. 
 «Borland» وفي بداية أعماله قام بتأسيس شركة
أو بورالند في عام 1982، وكان الرئيس التنفيذي 
ـــلـــشـــركـــة، وتـــــصـــــدرت هــــــذه الــــشــــركــــة الــمــشــهــد  ل
التكنولوجي في العالم أجمع، وكان من منافسيها 
شركة مايكروسوفت ولكن فيليب كان استقال 
من منصبه عقب سيطرة على سوق البرمجيات 

في عام 1995. 
وفــي عــام 1997 كــانــت زوجــتــه «ســونــيــا لــي» في 
غــرفــة الـــوالدة وقــد تعسرت والدتــهــا ومكثت 18 
ساعة في المستشفى وبجانبها زوجها « فيليب 
كــــان « يــســانــدهــا ويـــشـــد مـــن أزرهــــــا، فـــقـــال لها 

(تنفسي) فقالت له (أقفل فمك). 
ربما كانت « سونيا « معذورة في قولها بسبب 
الظروف التي كانت تمر بها، فما كان من زوجها 
إال أن تنحى جانبا ثم جلس على طاولة وبدأ يفكر 
كيف يمكن له أن يلتقط صورة تذكارية لزوجته 
وهي في هذه األوقات العصيبة من دون أن يدخل 
الى تعقيدات من حيث تنزيل الصورة على جواله 
ثــم خطرت بباله فكرة  اإلنــتــرنــت،  ثــم رفعها على 
صنع الكاميرا الرقمية على الجوال، فقام بمحاولة 
دمـــج آلــيــة عــمــل الــكــامــيــرا الــرقــمــيــة ثــم قـــام بعمل 

برنامج موافق بين الجهازين. 
ونــجــح فيليب فــي اخــتــراعــه، وبـــدأ فــي الــتــرويــج له 
لم  فــقــام بعرضه على شــركــة مــوتــوروال ولكنها 
تعره أي اهتمام، فقام بتأسيس شركة له وسماها 
LightSurf وبدأ في الترويج لفكرته، ومن بعدها 

بــدأ إنــتــاج الــكــامــيــرات فــي الــيــابــان فــي عــام 1999 
العالم، (فسبحان مسبب  الــى بقية بلدان  ومنها 
األسباب) إذ كانت والدة زوجة فيليب المتعسرة 
الــجــوال والــصــور ومقاطع  سببا لظهور كــامــيــرا 

الفيديو. 
انتقلت الشركة من نجاح لنجاح لتنافس عمالقة 
النجاح لم  الــوقــت، ولكن هــذا  الحواسيب فــي ذلــك 
يستمر طويًال؛ فقد أبعد فيليب عن إدارة الشركة 
نــظــًرا لتحمله مسؤولية مجموعة  التي أسسها، 

قرارات حملت الشركة خسائر بمئات الماليين. 
قــام بتأسيس شركة «فول  وفــي نهاية إنجازاته 
باور «عام 2003، وقد اعتمدت فكرة هذه الشركة 
الالسلكية والنانو تكنولوجي  التكنولوجيا  على 
الكهروميكانيكية  األنــظــمــة  اإلعـــالن عــن  تــم  وقــد 
المعروفة بنظام «MotionX» ألول مرة  الدقيقة 
مع إطالق متجر أبل «Apple’s App Store» في 
يوليو من عام 2008، وقد وصل عدد مستخدمي 
نظام»MotionX» عام 2010 إلى خمسة ماليين 

مستخدم من كل أنحاء العالم. 
ولــــــــم يـــقـــتـــصـــر نـــــجـــــاح فـــيـــلـــيـــب عــــلــــى الـــمـــجـــال 
التكنولوجي والتقني والبرمجي فحسب، بل امتد 
ليشمل الفن والرياضة، حيث كان يمارس رياضة 
السباحة ودخل مع فريقه العديد من المسابقات 
الــعــالــمــيــة كـــل عـــام وفــــاز فــيــهــا بــمــراكــز مــتــقــدمــة، 
بـــاإلضـــافـــة الــــى تــعــلــم الــمــوســيــقــى الــكــالســيــكــيــة 
الموسيقي «الكونسرفاتوار» بدولة  المعهد  فــي 

سويسرا. 
الكبرى  المساهمة  العالم دائــمــا يتذكر  وسيظل 
لــفــيــلــيــب والـــتـــي انــتــقــل عــالــم الــتــقــنــيــات بــهــا نقلة 
الجوال  الهاتف  اخــتــراع كاميرا  نوعية مــن خــالل 
فــي عــام 1997، وكــان الــدافــع وراء هــذا هــو والدة 
ابنته صــوفــي«Sophie» والتي التقطت لها وألول 
المحمول... فليتذكر  الهاتف  مرة صور بكاميرا 
كل فرد في العالم مع كل صورة يلتقطها بهاتفه 
الجوال فضل «فيليب كان» في تجسيد مثل هذه 

اللحظات.

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.

«فعال كويتي».. تجسيد للمواطنة
«فعال كويتي».. مبادرة شبابية قومية، 
انطلقت مطلع عــام 2015 تهدف إلظهار 
الــجــانــب الــوطــنــي اإليــجــابــي فـــي شــبــاب 
الــــكــــويــــت، وتـــحـــفـــيـــز الـــشـــبـــاب الــكــويــتــي 
إلظـــهـــار طـــاقـــاتـــه وإبــــداعــــاتــــه بــمــا يفيد 
المجتمع والوطن وتنمية مهاراتهم في 

العديد من المجاالت المتنوعة.
وتــســعــى الــمــبــادرة إلنــجــاح فــكــرة العمل 
الــكــويــت، حيث تظهر  التطوعي لشباب 
الــمــبــادرة كيفية الـــوصـــول إلـــى تــدريــس 
فـــكـــرة الــتــطــوع فـــي الــمــنــاهــج الــدراســيــة 
الــكــويــتــيــة وقـــد وصـــل عـــدد المتطوعين 
في مــبــادرة «فعًال كويتي» إلــى أكثر من 
ألف متطوع، حيث يؤمن هؤالء الشباب 
بالعمل التطوعي ويعملون على نشر 
الـــفـــكـــرة بـــيـــن شــــبــــاب وشـــــابـــــات الـــوطـــن 

الكويتي.
فـــكـــرة الــــمــــبــــادرة بــــــدأت بـــجـــهـــود ذاتـــيـــة 
وفردية لمجموعة من الشباب الكويتي 
الطموح والعامل في المجال التطوعي 

قـــبـــل عــــامــــيــــن، بـــعـــمـــل دراســــــــة مــيــدانــيــة 
وتحليل لبيئة العمل التطوعي وجمع 
الــبــيــانــات الــالزمــة عــن الــمــجــامــيــع وفــرق 
العمل التطوعية العاملة في هذا المجال 
اإلنــــســــانــــي حـــيـــث أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج أن 
هناك العديد مــن فــرق العمل التطوعية 
متشابهة في األفكار وطريقة العمل، وما 
يقارب %90 من هذه الفرق توجه عملها 
لفئة معينة وهي فئة (ذوي االحتياجات 
الــــفــــرق ذات  الــــخــــاصــــة)، %10 مــــن هـــــذه 

أهداف محدودة وبسيطة. 
والــمــبــادرة يندرج تحتها ثالثة جوانب 
إنــســانــيــة واجــتــمــاعــيــة وابــتــكــاريــة فـــاذا 
تــجــمــعــت تــلــك الـــمـــحـــاور الـــثـــالثـــة كــونــت 
مــواطــن ســـوي إيــجــابــي، مــنــتــج ومبتكر 
ومـــنـــفـــذ لــــألفــــكــــار الـــمـــفـــيـــدة لــلــمــجــتــمــع 
الــى جمع المجاميع التطوعية  وتــهــدف 
الــشــبــابــيــة تــحــت مــنــظــومــة وآلـــيـــة عمل 
واحـــــــــدة، حـــيـــث يـــقـــوم مـــســـتـــشـــارون فــي 
التنمية البشرية بتدريب هذه المجاميع 

في ما يتعلق بالثالثة جوانب السابقة 
وبــعــد اجــتــيــاز فــتــرة الــتــدريــبــات ســوف 
تــنــطــلــق هـــــذه الـــمـــجـــامـــيـــع لــلــعــمــل عــلــى 
لــهــم خـــالل فترة  الــمــشــاريــع المخصصة 
شــهــر بــعــدهــا يــقــومــون بــعــمــل الــعــروض 
الخاصة كل حسب الجانب المخصص 
له سواء الجانب اإلنساني أو االجتماعي 

أو االبتكاري. وتأتي المبادرة إيمانا منا 
بـــالـــدور الــوطــنــي وتــجــســيــدا لــلــمــواطــنــة 
وانـــهـــا لــيــســت مـــجـــرد أقــــــوال وخــطــابــات 
وهتافات، بل أفعال وواجبات، فانطلقت 
بـــأن يكون  بــرؤيــة مستقبلية  الــمــبــادرة 
الــعــمــل الــتــطــوعــي ركـــيـــزة أســـاســـيـــة في 

خطط الدولة التنموية.

مبادرات تنموية

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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