
اقتصاديون يرثون الفقيد: يوم حزين للقطاع اخلاص

صورة أرشيفية جتمع قادة البنك الوطني وغرفة التجارة والصناعة ويبدو من اليمني الراحل محمد عبد الرحمن البحر 

صورة أرشيفية جتمع صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد وفقيد االقتصاد العم محمد عبد الرحمن البحر )ميني( خالل احتفال افتتاح بنك الكويت الوطني

عبداهلل املال

عصام الصقر

عبدالوهاب الوزان

الشيخ محمد اجلراح 

عصام الطواري

املرزوق: البحر ترك إرثاً غنياً ومؤسسات اقتصادية نعتز بها
نعى رئيس احتاد املصارف 

حمد عبداحملسن املرزوق 
رئيس مجلس إدارة بنك 

الكويت الوطني محمد 
عبدالرحمن البحر.

وقال إن »الكويت فقدت 
بوفاته رجال من رجاالتها 

األبرار الذين أعطوا الكثير 
القتصادها ومؤسساتها 

وقطاعها اخلاص«. وأشار 
املرزوق إلى ان البحر »كان 
من األعمام املؤسسني الذين 
بنوا القطاع املصرفي على 

القيم الراسخة للرعيل 
األول من جتار الكويت، 

وأعطى مثاال لألجيال 
بعقليته املنفتحة وإقدامه 

ومثابرته وتواضعه وأخالقه 
الدمثة وقربه من أهل 

الكويت«. واعتبر املرزوق 
ان العم محمد البحر »كان 

رائدا من رواد التحديث 
والنهضة االقتصادية، 

وكانت له وقفات مشهودة 

في أفراح الكويت واحملطات 
الصعبة التي مرت بها منذ 
ما قبل االستقالل بعقود، 
وكانت له بصمة ال تنسى 

في كل املجاالت«. وأضاف: 
»نودعه اليوم وقد ترك 

وراءه إرثا غنيا، ومؤسسات 
اقتصادية نعتز بها، وما 
سنواته العشرون على 

رأس بنك الكويت الوطني 
إال مثال ناصع ملا حققه وما 

أجنزه«. وأكد املرزوق ان 
»األسرة املصرفية ستفتقد 

حكمة البحر، ولها العزاء 
فيما تركه من إرث وحياة 

حافلة مضيئة، وتتقدم من 
عائلته الكرمية وأسرة بنك 

الكويت الوطني وجميع 
محبيه بأحر التعازي، 
وتسأل اهلل أن يسكنه 

فسيح جنانه وأن يلهمهم 
الصبر«.

فقدت الكويت مساء أول من أمس علما من أعالم االقتصاد الوطني، رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني العم محمد عبدالرحمن البحر عن عمر يناهز 95 عاما، سطر خاللها مسيرة طويلة من النجاحات االقتصادية واملالية، وساهم خاللها 
في تأسيس ابرز الشركات واملجموعات االقتصادية واملالية، على رأسها بنك الكويت الوطني، اكبر بنك في الكويت وأحد اكبر البنوك في الشرق األوسط. كما كانت لفقيد االقتصاد الوطني إسهامات إنسانية عدة منها إنشاء مستشفى تخصصي 
للعيون في منطقة الصباح الصحية عام 1998، ليجمع املرحوم بني األعمال اإلنسانية واإلسهامات االقتصادية التي مازالت آثارها ممتدة على كثير من العائالت واملجتمع الكويتي عموما. ويعتبر الفقيد، أحد مؤسسي القطاع اخلاص الكويتي، 

من خالل مشاركته التأسيس لغرفة جتارة وصناعة الكويت التي استمر فيها عضوا رئيسيا ساهم في إعالء كلمة القطاع اخلاص ودفع مشاريعه الى األمام. كما ساهم في إجناح مجموعات من الشركات الرائدة في قطاعاتها، مثل شركة السينما 
وشركة األهلية للتأمني والشركة الكويتية لصناعة األنابيب املعدنية. وفيما يلي أبرز ما قاله اقتصاديون في الفقيد: 

كتب:  محمود فاروق

عبداهلل املال: صاحب العمل اإلنساني األول بالكويت

عصام الصقر: إسهامات الفقيد لـ »الوطني« ال تنسى

عبدالوهاب الوزان: فقدنا رجل املهام الصعبة

محمد اجلراح الصباح: غاب عنا رجل االقتصاد الشامل

عصام الطواري: رجل األخالق احلميدة

قال نائب رئيس مجلس إدارة »المال العالمية للتمويل 
واالستثمار« عبداهلل المال ان الكويت فقدت احد 

رجاالتها صاحب األيادي البيضاء في العمل اإلنساني 
والتجاري من خالل أنشطته االقتصادية المختلفة التي 

ساهمت في االقتصاد الوطني.

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام جاسم الصقر ان الفقيد كان له دور في المرحلة 

االنتقالية للبنك الوطني وله إسهامات عدة وملموسة 
في البنك الوطني منذ نشأته. وأضاف الصقر: اننا نمر 

بمناسبة حزينة لفراق العم محمد عبدالرحمن البحر، الذي 
كان له دور كبير في الحركة االقتصادية بالكويت منذ 

نشأتها، من خالل ممارسته للحياة التجارية التي انعكست 
باإليجاب على االقتصاد الكويتي.

أحمد باقر

أحمد باقر: رحل طيب القلب

وصف وزير التجارة السابق أحمد باقر الفقيد العم 
محمد عبدالرحمن البحر بأنه طيب القلب والمتواصل 

بشكل دائم مع المواطنين لالطالع على أحوالهم 
والعمل على مساعدة المحتاجين.

نعى نائب رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت، عبدالوهاب 
الوزان عائلة الفقيد العم  محمد عبدالرحمن البحر قائال: انه 

فقيد الوطن وفقيد األسرة االقتصادية صاحب األيادي البيضاء 
وصاحب البذل والعطاء رجل املهام الصعبة الذي يعتبر من رجال 

االقتصاد والتجارة والصناعة، كان عضوا فاعال حني كان نائبا 
لرئيس غرفة التجارة والصناعة وله آراء ثاقبة وفكر اقتصادي 
متقدم ومستنير وهو احد الرواد األساسيني في املساهمة ببناء 

اكبر واعرق املؤسسات املالية في البالد.

علي رشيد البدر

علي البدر: األسرة االقتصادية فقدت أبرز رجالها

ذكر اخلبير املالي واالقتصادي علي رشيد البدر ان 
املرحوم لعب دورا محوريا في االقتصاد الكويتي 

منذ نشأته، الفتا إلى ان الفقيد اشتهر بالسمعة 
احلسنة والثقة، ورحيله ميثــل فقــدانا لألســرة 

االقتصــادية.

عبداملجيد الشطي

عبداملجيد الشطي: فقدنا أحد رجالنا اخليرين

قال رئيس احتاد مصارف الكويت السابق عبداملجيد الشطي 
ان الكويت فقدت واحدا من رجالها اخليرين، نظرا إلسهاماته 
الكثيرة واملتنوعة في شتى األنشطة االقتصادية، مضيفا ان 
الفقيد كانه له دور بارز بقطاع التمويل والصيرفة بالكويت، 

كما ساهم في تطويرهما بالسوق خالل السنوات املاضية. 

وصف رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ 
محمد اجلراح الصباح الفقيد العم محمد عبدالرحمن 

البحر برجل االقتصاد الشامل نظرا للمميزات التي كان 
ينفرد بها عن غيره من االقتصاديني.

قال رئيس مجلس اإلدارة في شركة رساميل للهيكلة املالية 
عصام الطواري ان الفقيد العم محمد عبدالرحمن البحر 

كان يتسم باألخالق احلميدة، وااللتزام والدقة واألمانة. كما 
ساهم في بناء االقتصاد الكويتي منذ نشأته نظرا ملا يتمتع 

من خبرة كافية للنهوض االقتصادي للبالد.

أسامة النصف

أسامة النصف: صاحب بصمة اقتصادية واضحة

قال عضو غرفة جتارة وصناعة الكويت أسامة النصف 
ان الكويت فقدت رجال مميزا وصاحب بصمة واضحة في 
النشاط االقتصادي الكويتي على مر العصور، متمنيا ان 
يواصل األبناء ما قام به الوالد في مسيرتهم خالل الفترة 

املقبلة. حمد عبداحملسن املرزوق

علي املوسى

علي املوسى: وفاة الفقيد خسارة فادحة للمجتمع والوطن

 وصف رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي علي 
املوسى يوم وفاة الفقيد العم محمد عبدالرحمن البحر بأنه 

يوم حزين للقطاع اخلاص على وجه التحديد والكويت بشكل 
عام لفقدان رجل من أهم رجاالت الكويت املعروف عنه 

حسن السجايا واأليادي البيضاء والبناء االقتصادي الرفيع 
والرأي الصائب. وأكد ان وفاته خسارة فادحة للمجتمع 

والوطن، متقدما بأحر التعازي للقطاع اخلاص وألهل الفقيد 
وذويه وأصدقائه ومعارفه بالكويت وخارجها.
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الكويت تفقد رجل االقتصاد واإلنسانية 

العم محمد عبدالرحمن البحر


