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 الصقر: سياسة «الوطني» المتحفظة جّنبته التأثر بتداعيات األزمة المالية 

   منى الدغيمي ـ آالء خليفة
  أكد بنك الكويت الوطني دعمه لالحتاد الوطني 
لطلبة الكويتـ  فرع الواليات املتحدة من خالل ندوة 
خاصة أقامها البنك مبشـــاركة الرئيس التنفيذي 
للبنك فـــي الكويت عصام الصقر ونائب الرئيس 
التنفيذي شـــيخة البحر في ظـــل حضور الطلبة 

الكويتيني.
  وأكد عصـــام الصقر أن «الوطنـــي» لم يتأثر 
بتداعيات األزمة املالية العاملية على الكويت بفضل 
سياسته املتحفظة ونوعية عمالئه الذين ميثلون 
الصفوة وهو األمر الذي ميثل امتدادا لتاريخ البنك 
في جتاوز األزمات الكبيرة التي شهدتها الكويت.

  وأوضح الصقر أن البنك خالل فترة الثمانينيات 
من القرن املاضي اجتاز اختبارا قاسيا عندما وقعت 
أزمة املناخ عـــام ١٩٨٢ بفضـــل منهجيته املتزنة 
واملتحفظة في العمل املصرفي ولم يتأثر ســـلبا 
بتداعياتها لذا أطلق عليه البنك الفائض الوحيد.

  وقال الصقر ان «الوطنـــي» دلل على صالبته 
وقت األزمات الكبيرة فعندما وقعت محنة الغزو 
اســـتمر البنك في أداء أعماله مـــن لندن والوفاء 
بجميع التزاماته نحو عمالئه والبنوك في اخلارج 
كما كان للبنك دور رئيســـي في متويل مشاريع 
إعادة إعمـــار الكويت.وتطرق الصقر إلى حصول 
«الوطني» على أعلى تصنيف ائتماني بني جميع 
بنوك األسواق الناشئة والشرق األوسط من قبل 
مؤسسات التصنيف العاملية مثل موديز وفيتش 
وســـتاندارد آند بورز إضافة إلى فوز البنك بلقب 
البنك العربي الوحيد ضمـــن قائمة أكثر البنوك 
أمانـــا في العالم لعام ٢٠٠٩ وهى إجنازات جديرة 
بالفخر لبنك بدأ من الصفر أمام عمالقة الصناعة 

املصرفية في الشرق األوسط والعالم.
  على صعيد آخر أكد الصقر على استمرارية البنك 
في دعم كل فئات املجتمع مضيفا بقوله نعتقد أنه 
علينا واجب جتـــاه مجتمعنا وتنميته وعلينا ان 
نستمر في تأدية الدور االجتماعي كما نقدم الدعم 

للشباب الكويتي الواعد حيثما كان.

  األزمة االقتصادية

  من ناحيتها رأت نائب الرئيس التنفيذي شيخة 
البحـــر أن الكويت قادرة على جتـــاوز األزمة بل 
والوصول إلى حتقيق حلم ســـمو األمير بتحويل 

الكويت إلى مركز مالي.
  وترى البحر أن التحدي األكبر في عالج األزمة 
يكمن في تفعيل السياسة املالية من خالل إطالق 
مشـــاريع تنموية من شأنها أن تكون مركزا ثقيال 
لتحريك االقتصاد، الفتة إلى أن احلكومة تتحدث 
عن جملة من املشـــاريع «مستشفى جابر ـ جسر 
الصبيةـ  مدينة الصبية» مبا يقدر بنحو ١٫٤ مليار 
دينار معتبرة أن الشركات األجنبية ستكون الالعب 
الرئيسي لهذه املشاريع دون أن تنسى اإلشارة إلى 
أن مثل هذه املشاريع ســـتخلق مشاريع وأعماال 
مرتبطة ســـتكون من نصيب الشركات الكويتية 

بالقدر الكافي لتحريك االقتصاد.
  وأشارت البحر إلى أن «الوطني» كان السباق في 
احلديث عن تفعيل السياسة املالية لعالج األزمة 
قبل أن يتفاعل الكل مع الدعوة ويصبح ما طالبنا 

به لغة يتحدثها الكل.

  الحياة الوظيفية

  أعطت شيخة البحر للطلبة حملات سريعة عن 
حياتها الوظيفية وكيف وصلت إلى منصبها احلالي، 
مشيرة إلى أنها عندما تسلمت وظيفتها في البنك 
الوطني وجدت أن الرئيس التنفيذي احلالي إبراهيم 
دبدوب يصل إلى مكتبه يوميا الســـاعة السادسة 
والنصـــف صباحا، وأحيانا يظل حتى التاســـعة 
مســـاء، وهو ما اعتاد عليـــه الطامحون من أفراد 

اجلهاز التنفيذي.
   وأضافت البحر: لم أكن أركن الى اجللوس الى 
املكتب، كنت أزور املصانع في مناطق الشـــعيبة 
واألحمدي وأزور العمالء في كل مكان ميكن الوصول 
إليه، مضيفة : الذي يريد أن يشغل مكاني أو مكان 
عصام الصقر عليه أن يعمل طوال الوقت، وأال يركن 
إلى الدوام الروتيني فقط من الســـابعة والنصف 

صباحا حتى الثالثة عصرا. 
  وختمت بقولهـــا «من أراد أن يصل إلى مكاننا 

عليه أن يكون مختلفا وأن يقبل التحديات».
  من جانبه استعرض مدير إدارة املواد البشرية في 
بنك الكويت الوطني عادل حشمة للطلبة الكويتيني 
في اجلامعات األميركية فرص العمل ضمن عائلة 

«الوطني».
  وأكد حشـــمة للطلبـــة أن للبنك مجال كل فرد 
موضحا أن البنك يسعى جاهدا نحو كوادر مصرفية 
قادرة على التغييـــر واالبتكار معتبرا أن موظفي 
«الوطنـــي» هم عائلة مكونة من ٤٠٠٠ موظف في 

١٩ بلدا ضمن ٤ قارات.

 شـيخة البحـر: الكويت قـادرة على تجـاوز األزمـة وتحقيق حلم سـمو األميـر بتحويلها إلـى مركز مالي 

 في ندوة حول دعمه لالتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات المتحدة

 (أسامة البطراوي) جانب من احلضور الطالبي الكبير في مقر البنك الوطني

 عصام الصقر وشيخة البحر وعادل حشمة في لقطة جماعية مع مجموعة من الطلبة 

 عصام الصقر متوسطا شيخة البحر وعادل حشمة خالل الندوة 

 آمال غلي

 بان كي مون متحدثا خالل احلدث العاملي

 كيران جعفري 

 «هارفرد» تعدُّ دراسة حول قدرة 
«الوطني» لتجاوز األزمات

 ٤٠٪ حصة «الوطني»  السوقية المحلية  

 علمت «األنباء» ان جامعة هارفرد قررت ان تقوم بعمل دراسة خاصة 
حول البنك الوطني وقدرته على تخطي األزمات طوال مسيرته خاصة في 
أزمة املناخ وأزمة االحتالل العراقي واألزمة املالية العاملية ومن املنتظر 

ان تنتهي اجلامعة من هذه الدراسة نهاية العام احلالي. 

 قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني عصام الصقر ان حصة البنك 
في السوق احمللي تتراوح بني ٣٥ و٤٠٪ وان البنك لديه الكثير من اخلطط 
للتوسع إقليميا. وأوضح الصقر ان البنك لم يتأثر بتداعيات األزمة املالية 
العاملية على الكويت بفضل سياسته املتحفظة ونوعية عمالئه وهو األمر 
الذي ميثل امتدادا لتاريخ البنك في جتاوز األزمات الكبيرة التي شـــهدتها 
الكويت، مبينا انه الوحيد الذي يتبرع بنسبة ١٪ من أرباحه السنوية خلدمة 
املجتمع. وروى الصقر طرفة حدثت في مدينة نيويورك لكنها تفسر جذور 
ازمة الرهن العقاري في اميركا، ان احد اصدقائه روى له حني كان يســـير 
في احد شوارع نيويورك واراد ان يشتري الـ «هوت دوغ» من احد الباعة 
العرب البسطاء الواقفني في إحدى زوايا الشارع ودار بينهما حديث، حيث 
حكى البائع كيف جاءه مندوب احد املصارف األميركية يعرض عليه شراء 
شقة فاخرة، حينها تعجب البائع كيف ميكن ان يشتري هذه الشقة ودخله 
اليومي ال يتعدى دوالرات معدودات، لكن على الفور فاجأه مندوب املصرف 
بأن هذه املشكلة «بسيطة» للغاية، وطلب منه التوقيع على وثيقة يحصل 
مبقتضاها على الشـــقة بتسهيالت مغرية أبرزها ان السداد لن يحل عليه 
قبل عامني، فتســـلم بائع الـ «هوت دوغ» الشقة وسكنها ملدة عامني وقبل 

ان حتل عليه األقساط ذهب وسلمها للمصرف. 

  «زين» تشارك في بث نداء عالمي «نحو عالم أفضل للجميع»
 أعلنت مجموعة «زين» أنها رعت احتفال الزعيم األفريقي 
نيلسون مانديال والذي جاء مبناسبة احتفاله بعامه الـ٩١ 
في قاعة «راديو سيتي» في نيويورك، وشاهد ذلك االحتفال 
أكثر من مليار مشاهد حول العالم عبر شاشات احملطات 

الفضائية.
  وذكــــرت مجموعة زين أن االحتفــــال الذي جاء حتت 
عنوان «يــــوم مانديال» لم يكن مخصصــــًا مليالد الزعيم 
األفريقي فقط، بل كان مبنزلة نداء عاملي يدعو إلى «نحو 
عالم أفضل للجميع»، مبينة أن ذلك االحتفال كان مبنزلة 
دعوة رسمية لكل الشــــعوب في كل أرجاء العالم إلى أن 
يستكشــــفوا قدراتهم الفرديــــة الكامنة وأن يوظفوها في 
سبيل إحداث فرق واملساهمة في تغيير العالم من حولهم 

إلى األفضل.
  وبينت أن نشاطات االحتفال شهدت العديد من املساهمات 
اخليرية نظرا للوجود املكثف للجمعيات التطوعية، مبينة 
أن تلك اجلمعيات والتي يأتي على رأسها زعماء ومشاهير 
العالم استطاعت أن تقوم بجمع تبرعات لصالح شعوب 
القارة الفقيرة، كما أن هذه الشخصيات املؤثرة عملت على 
تشجيع املشاركني في ذلك االحتفال على أن يلتزموا بتكريس 
٦٧ دقيقة من وقتهم في سبيل إحداث بصمة مؤثرة على 

مجتمعاتهم واملساهمة في تغيير العالم من حولهم.
  جتدر االشارة إلى أن الرقم ٦٧ ميثل السنوات الـ ٦٧ التي 
قضاها السيد مانديال مناضال في سبيل قضايا إنسانية.

  وقال األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون خالل حضوره 
هذا احلدث العاملي «إن نيلســــون مانديال هو جتسيد حي 
ألسمى القيم التي تتبناها األمم املتحدة، فالتزامه إزاء جنوب 
أفريقيا دميوقراطية ومتعددة األعراق وسعيه الدؤوب نحو 

العدالة واستعداده للتصالح مع الذين اضطهدوه كثيرا، 
تؤكد على أن مانديال رجل ذو شخصية متميزة».

  وأضاف في خطابه للحشــــود الكبيرة في احلفل «لقد 
جنح مانديال في ترك بصمــــة دائمة على حياتنا جميعا، 
وأمتنى أن نستمر جميعا لسنوات طويلة مقبلة في التعلم 
واالســــتفادة من حكمته ومن أعماله الصاحلة ومن روح 

الدعابة التي يتمتع بها».
  ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي في مجموعة «زين» 
د.سعد البراك: «مرة أخرى ها هو العالم قد استجاب للنداء 
اإلنساني من جانب هذا الزعيم الكبير، فهو رجل دولة من 
طراز فريد حيث كان ومازال لتضحياته وزعامته تأثيرا 
هائال على شعوب العالم ونحن في زين نشعر باالفتخار 
النحياز طموحاتنا العاملية وفلسفة مسؤوليتنا االجتماعية 

مع القضية النبيلة التي يتبناها».
  يذكر أن احلفل حضره لفيف كبير من الشــــخصيات 
البارزة عامليا من جميع املجاالت السياسية واالقتصادية 
واألدبية والرياضية، وذلــــك للتعبير عن دعمهم لقضية 
مانديال وكان من بني تلك الشخصيات الرئيس األميركي 
األسبق بيل كلينتون إلى جانب ضيوف مدعوين آخرين 
كان في مقدمتهم الســــيدة الفرنسية األولى كارال برونيـ  
ساركوزي واملغني االيطالي زوكيرو وهو أحد سفراء حملة 
٤٦٦٦٤ الذين قدموا الدعم في جميع احلفالت السابقة التي 

أقيمت تكرميا للزعيم األفريقي. 

 ١٠٪ خصمًا على باقات «الشوتايم» خالل رعايتها لالحتفال العالمي لـ «يوم مانديال» في نيويورك
  حصريًا لحملة بطاقات «األوسط» االئتمانية

 رحب بنك الكويت والشــــرق 
األوســــط بالتعــــاون مع شــــركة 
جلوبال دايركت وشوتامي كشريك 
في برنامج آللئ األوسط الفورية، 
وذلك عــــن طريق عرض حصري 
خاص خالل فترة الصيف مصمم 
خصيصا حلملة بطاقات األوسط 
االئتمانية االنفينــــت، البالتينية 
والذهبية بخصم ١٠٪ على باقات 
الشوتامي لغاية ٣١ يوليو اجلاري، 
هذا باالضافة الى جهاز رســــيفر 
وبطاقة ذكية مع تركيب الستاليت 
مجانا أو خصــــم ٥٠٪ على جهاز 
showbox مع التركيب.  وقد صرحت 
مديرة القطاع التجاري في شركة 
جلوبال دايركت آمال غلي قائلة: 
«يأتي تعاوننا مــــع بنك الكويت 
والشرق األوسط بناء على احلمالت 
الناجحة التي جمعتنا مع هذا البنك 
القديــــر في اطار متييز عمالء هذا 
البنك الرائد ودائم التطور. وأضافت 
ان هذا العرض يســــتهدف حاملي 
بطاقات األوسط االئتمانية ويكافئهم 

بعروض وخصومات مميزة على 
باقــــات الشــــوتامي األكثــــر طلبا 
وانتشارا في الشرق األوسط، ملا 
تتضمن من قنوات علمية، اخبارية، 
أفالم ومسلسالت وبرامج ثقافية 
جلميع الفئات العمرية. ومن جانبها 
صرحت مدير أول تطوير البطاقات 
في األوسط كيران جعفري قائلة: 
«يواصل األوسط تعزيز حتالفاته 

االستراتيجية مع اجلهات الرائدة مثل 
جلوبال دايركت بعرضها احلصري 
اخلاص حلاملي بطاقات األوسط 
االئتمانية االنفينــــت، البالتينية 
والذهبية، وذلك خالل فترة الصيف 
ولغاية ٣١ يوليو ٢٠٠٩. ويساعد ذلك 
األوسط على الوفاء بالتزامه بتقدمي 
خدمات ومزايا ذات قيمة مضافة 

إلى عمالء البنك الكرام». 

 البحر: «الوطني» لديه إستراتيجية جاهزة لخدمة المشاريع الصغيرة 
و٢٨ مليار دوالر فقدتها القيمة السوقية للبورصة

 رأت شيخة البحر أن البنك الوطني يسعى 
جاهدا إلى دعم املشــــاريع الصغيرة على غرار 
املشاريع الكبرى، مشيرة إلى أن الوطني وضع 
إســــتراتيجية خاصة بهذه املشــــاريع خلدمة 

الشباب.
  وأشارت إلى أن الكويت تفتقد جهة متخصصة 
في التعامل مع املشاريع الصغيرة أو الشركات 
التي لديها أفكار جيدة وحتتاج إلى التمويل، الفتة 
إلى أن الهيئة العامة لالستثمار قد أسست في 
السابق شركة للمشروعات الصغيرة ولم تنجح. 
وأضافت البحر أن لدى «الوطني» إستراتيجية 
جاهزة خلدمة املشاريع الصغيرة رغم تركيز 
وتوجه البنوك األخرى إلى خدمة املشــــاريع 

الكبيرة التي حتقق لها عوائد جيدة.
  وأشادت شيخة البحر بتميز بنك الكويت 
الوطنــــي بأعلى التصنيفــــات االئتمانية على 
مستوى الشرق األوسط من وكاالت التصنيف 
العاملية. وأوضحــــت البحر أنه رغم معاصرة 
الوطني لعدة أزمات محلية وإقليمية ودولية 
لكنه كان في كل مرة يخرج منها ساملا، قياسا 
ببنوك أخرى وجدت نفســــها متورطة بدرجة 
معينة، مشــــيرة إلى انه تصدر مؤخرا قائمة 
أفضل ٥٠ مصرفا عامليا من حيث التصنيفات 
العالية واألصــــول اجليدة.وقالت البحر نأمل 
أن يسترجع سوق الكويت لألوراق املالية ما 

فقده من قيمته الرأسمالية، حيث فقدت القيمة 
الرأسمالية للســــوق نحو ٢٨ مليار دوالر من 
أعلى قمة وصلتها قبل األزمة، مشيرة في هذا 
الصدد إلى أن األموال التي فقدها سوق األسهم 
أثرت بالطبع في حجــــم اإلنفاق الفردي على 
قطاعات أخرى، وعودتها ستؤثر ايجابيا على هذه 
القطاعات.  وردا على سؤال حول تعامل البنك 
الوطني مع األصول املرهونة لديه في ظل تراجع 
قيم األصول، أكدت البحر أن البنك الوطني الذي 
يحتفظ بصفوة العمالء، لم يقدم على تسييل 
أصول مدينني حتى يسترجع قروضه، لم يقدم 
البنك على هذه اخلطوة، لدينا عمالؤنا لديهم 

األصول الكافية لتغطية هذه التراجع.
   وأشارت البحر إلى أن إقرار قانون االستقرار 
املالي خطوة جيدة للغاية أعطت نوعا من الثقة 
داخل السوق بدليل ارتفاع قيم التداول إلى نحو 
٢٥٠ مليون دينار في بعض جلســــات التداول 
عقب إقرار القانــــون، الفتة إلى أن تدني قيمة 
التداول إلى أقل مــــن ١٠٠ مليون دينار حاليا 

مرتبط بعوامل من بينها سفر الكثيرين.
   وأكدت البحر أن أهم احللول التي تعرفها 
احلكومة جيدا للخــــروج من األزمة هو زيادة 
مساهمة القطاع اخلاص في االقتصاد الوطني، 
حيث ال تزيد هذه املساهمة في الدخل الوطني 

حاليا على ٢٨٪. 


