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وضع خطة طموحة إلجناز 
التــي  املشــاريع اجلديــدة 
من شأنها اإلســهام بنهضة 
الباد وتنميتهــا في جميع 
املجــاالت، وكانــت مطالبته 
دائما بضرورة إزالة العوائق 
تواجــه  التــي  والعقبــات 
املستثمرين ورجال األعمال 
واالقتصاد والقطاع اخلاص، 
مع االلتزام بتطبيق القرارات 
اإليجابيــة لتحقيق الغايات 
واألهداف التــي صدرت من 

أجلها.

دور رائد
وبالنسبة لرؤيته لرجال 
األعمال من أبناء الكويت، فقد 
كان العم ناصر الساير، رحمه 
اهلل تعالى، يشيد مببادرات 
أبنــاء الكويــت ويثني على 
جناحاتهم وأنشطتهم سواء 
كانــت فرديــة أو جماعيــة 
مستذكرا دورهم الكبير في 
قيادة اقتصاد الباد والنهوض 
به بكل أمانة وإخاص، وإن 
كان هنــاك البعــض ممن لم 
يحالفهم احلظ لكنهم اجتهدوا 
وبذلــوا الكثيــر وهناك من 

وجودهم وليواكبوا ما يشهده 
العالم مــن تغير متســارع 
وتقدم كبير في مجاالت العلم 
واملعرفة والصناعة واإلنتاج، 
ألن الكويــت لديها املقومات 

واملستقبل باهر ومتطور.

تأسيس وإدارة
ونظرا حلرصه على تنويع 

خسر بسبب نكبة الغزو أو 
غيرها مــن الظروف، وكان، 
رحمه اهلل، يعول كثيرا على 
الشــباب الكويتيــني وعلى 
كفاءاتهــم وقدراتهم وحبهم 
للمغامرة والبحث والتجريب، 
مع ضرورة تقدمي الدعم لهم 
والوقــوف معهــم مبنحهــم 
الفــرص والدعــم ليثبتــوا 

مجاالت العمل، فقد أسس العم 
ناصر محمد الساير العديد 
من الشــركات واملؤسســات 
العاملة في مجاالت متنوعة 
ومختلفــة، وترأس مجالس 

إدارة عدد منها، أهمها:
شــركة مؤسســة محمد 
ناصر الساير وأوالده، شركة 
التجاريــة، مصنــع  بحــرة 
الســاير للمرطبات، مصنع 
الكويــت لعلــف احليــوان، 
شركة الســاير لشراء وبيع 
وتأجير الســيارات، شــركة 
الســاير، شركة  تســهيات 
احلزام األخضر للنقل، شركة 
األســواق املتحــدة، شــركة 
الســاير للهندســة، شــركة 
الساير مصر، شركة الساير 
دبــي، شــركة ناصــر محمد 
الساير للخرسانة اجلاهزة، 
شركة القافلة للمعدات، شركة 
ناصر الدولية للتجارة العامة 
واملقــاوالت، شــركة ناصر 
الساير لإللكترونيات، شركة 

ناصر الساير للمطابخ.

مسجد وقاعة الساير
الكويتيني في  وكســائر 

حبهم للعطاء والبذل وفعل 
اخليــر فقــد امتــدت أيادي 
الســاير اخليرة إلى الكثير 
من املعوزيــن واحملتاجني، 
ومن الشواهد على ذلك إعادة 
بناء مسجد وقاعة الساير في 
منطقة عكار شــمال لبنان، 
والذي أعيد بناؤه بإشراف 
جلنة الرحمة العاملية على 
نفقة احملسنني بدر وناصر 
الســاير، إضافــة إلى تقدمي 
الدعــم للجمعيات اخليرية 
التي تقدم املساعدات للفقراء 
واحملتاجني في الكويت وفي 
كل مكان، تأكيدا ملا جبل عليه 
الكويتيون من حب للخير 

منذ القدم.
وال يسعنا في »األنباء« 
إال أن ندعو اهلل تعالى لفقيد 
الكويت املغفور له بإذن اهلل 
تعالــى العم ناصــر محمد 
الســاير بالرحمة واملغفرة 
وأن يدخله فســيح جناته، 
الفقيــد  ونتوجــه ألســرة 
العزاء واملواســاة  بخالص 
وأن يلهمهــم جميل الصبر 
وعظيم الســلوان، )إنا هلل 

وإنا إليه راجعون(.
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رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت تاتشر أثناء زيارتها للكويت

الفقيد العم ناصر الساير مع عبدالعزيز سعود البابطني  
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»الهيئة اخليرية« تنعى الساير: صاحب إسهامات خيرية سخية
بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره، وببالغ 
احلزن واألســى، نعت أسرة الهيئة اخليرية 
اإلسامية العاملية عضو جمعيتها العامة وأحد 
كبار متبرعيها العم  ناصر محمد الساير الذي 
وافته املنية عن عمر يناهز التســعني عاما، 
مستذكرة إسهاماته السخية وعطاءاته الكرمية 
في دعم مشاريع العمل اخليري، بل وإجنازاته 

االقتصادية النوعية في نهضة الباد.
وقالت الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية 
في بيان صحافي: إن ســاحة العمل اخليري 
فقــدت برحيل هذه القامة الكبيرة في العمل 
االقتصــادي والتجاري أحد أصحاب األيادي 
البيضاء الداعمني ملشاريع خدمة الفقراء وعاج 
املرضى وكفالة األيتــام ورعاية طلبة العلم 

وإغاثة املنكوبني في مختلف أنحاء العالم.

وأضافــت الهيئــة: إن الراحــل كان قيمة 
كبيرة، خلــف وراءه إرثا خيريا واقتصاديا 
ووطنيا رائــدا جديرا بالتقديــر واالحتذاء، 
وجسد مسيرة زاخرة بالعطاء والبذل والنجاح 
والعمل الدؤوب في العديد من امليادين، وحتمل 
على مدى حياته املديدة مسؤوليات وطنية 

كبيرة.
وأسرة الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية 
إذ تتقدم بأحر وخالص التعازي وصادق آيات 
املواساة إلى أسرته الكرمية وكل ذويه ومحبيه، 
تدعو اهلل سبحانه وتعالى أن يتغمد الراحل 
بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح 
جناته مع النبيني والصديقني وحسن أولئك 
رفيقا، وأن يلهــم أهله وذويه جميل الصبر 

وعظيم السلوان، إنه سميع مجيب الدعاء.

العم ناصر الساير ـ رحمه اهلل ـ وضرار الغامن  في غرفة التجارة

حفل السفارة اللبنانية لتقليد املرحوم العم ناصر الساير وسام االستحقاق ملواقفه جتاه لبنان

»الرحمة العاملية«: الراحل ساهم 
في دعم رسالة الكويت اإلنسانية

نعت جمعية الرحمة العاملية الراحل ناصر 
محمد الساير الذي وافته املنية أمس.

وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية د.جاسم 
الياسني: نتقدم من آل الساير الكرام بخالص 
العزاء وصادق املواساة في وفاة املغفور له 
بإذن اهلل ناصر الساير، ونسأل اهلل أن يتقبله 
في الصاحلني ويثقل موازينه مبا قدمه من 

خير وعمل صالح.
وأضاف الياسني: يرحل أصحاب الهمم 
أعمالهم وجهودهم  آثارهم، ونتائج  وتبقى 
ومشروعاتهم وسيرتهم احلسنة بني الناس، 
باقية  آثاره ومشــاريعه اخليرية  والراحل 

وصدقة جارية في ميزانه بإذن اهلل.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة 
اجلمعية واألمني العام يحيى العقيلي: عزاؤنا 
آلل الساير في وفاة املغفور له بإذن اهلل، حيث 
كان - يرحمــه اهلل- من رجال اخلير الذين 

ســاهموا بعطائهم في دعم رسالة الكويت 
اإلنسانية، وكان من كبار الداعمني ملشاريع 
اخلير في جمعية الرحمة العاملية من مدارس 
ومستشفيات ومراكز تعليمية وغيرها من 
املشروعات التي رسمت معالم التنمية وبناء 
اإلنسان في أنحاء مختلفة من العالم، ونسأل 
اهلل له الرحمة واملغفرة وأن يتقبل املولى عز 
وجل عمله ويجعل ما قدم لدينه ووطنه في 
ميزان أعماله ويلهم أهله الصبر والسلوان.
بدوره، قال األمني املســاعد لشــؤون 
القطاعات باجلمعية، فهد الشامري: عرفته 
يرحمه اهلل معطاء بال حدود ال يبخل بشيء 
من ماله للعمل اخليري ودعم مشاريع رعاية 
األيتام واألسر املتعففة واحملتاجني في أنحاء 
مختلفة من العالم، وعزاؤنا أن آل الســاير 
مســتمرون على دربه في العطاء، ونسأل 

اهلل أن يتقبله في الصاحلني.

حبــا اهلل الكويت مبنارات للخير يتناوب 
الرجال على إشعال سراجها جيال بعد جيل، وال 
يستطيع من يرقب ويتحرى اخلير الكويتي 
أو من يتفقد الضوء احلقيقي على شــطآنها 
مقبال يريد من مناهلها اخليرة أن يتجاهل تلك 
املنارة التي هدت وأعانت الكثيرين الذين لم 
يندموا على أن اهتدوا بها وإليها طالبني منها 

ما تعودت على بذله من خير.
غيب املوت أحد رجال الكويت األفاضل الذين 
تركوا بصمة تستعصي على احملو والنسيان، 
وهو املغفور لــه بإذن اهلل تعالى، العم ناصر 
محمد الساير، تلك املنارة اخليرية الكويتية 
العربية اإلسالمية اإلنسانية التي ال يشوبها 

أي تدليس.
أعلم جيدا وعن واقع وقرب أن أيادي العم 
ناصر الســاير البيضاء متتد داخل الكويت 
وخارجها وأنه لم يصرح بذلك بل ولم يسمح 
به وكذلك أبناؤه، ولكن شمس األفعال الطيبة 
ال يغطيها ذلك كلــه، فالناس بطبيعتها تذكر 
الطيب ومن عمل به، والطيب ســيرة عطرة 
لصاحبها تنتشر بني الناس رغما عنه، ويكفيك 
أن تسمع تلك السيرة العطرة في كل دواوين 
أهل الكويت وأبنائهــا ال ألنه ذاك التاجر او 
صاحب الشركات بل ألنه طيب وخير وصاحب 
أياد بيضاء يتناقل فعلها بألسنتهم من طالهم 
بياض يده أو ممن رأوا آثارها هنا وهناك، حتى 
وإن رفض أن يصرح أو يلمح أو ينتظر جزاء 

أو شكورا من أحد، رحمه اهلل.
العم ناصر محمد الساير، رحمه اهلل، يعرفه 
اجلميــع بأنه أحد رجــاالت اقتصاد العصر 
احلديث في الكويت وأحد أعمدة القطاع اخلاص 

في البالد بل ومن مؤسسيه األوائل وواضعي 
لبنته األولى التي خلقت الكويت احلديثة التي 
نعرفها اليوم، واسمه وحده يعتبر وثيقة حرة 
للمصداقية فــي أي محفل جتاري محلي أو 

إقليمي أو دولي.
السمعة التي صنعها لنفسه لم تكن محلية 
فقط كونه إحدى ركائــز االقتصاد الكويتي 
احلديــث ال بل جتاوزت احلــدود وبكل ثقة 
وهو أهل لها بكل ما قدم من عمل أو ســعى 
إليه بخطى ثابتة، صنع لنفسه اسما جتاريا ال 
يجارى وفي الوقت ذاته كانت صورته صورة 
للتاجر الكويتي احملب لوطنه بعطائه ومسيرته 

وأسلوبه في التعامل.
إذا ما أردنا أن نعود تاريخيا جلزء بسيط 
مــن تاريخه فال أدل وال أقــرب من انه كان 
ســبق عصره في أنه أول من أسس ملفهوم 
توفير األمن املائي فــي البالد كونه أول من 
استورد خزانات املياه لتكون بديال عن اخلزانات 
األرضيــة، بل وأكثر فقــد كان أول من فتح 
الباب للتبادل التجاري بشكل رسمي مع دول 
الشرق األقصى في اخلمسينيات أيضا عندما 
فتح باب االستيراد من اليابان وكان بذلك أول 

سفير اقتصادي مع بالد الشمس.
ال أحاول هنا أن أكتب ســيرة العم ناصر 
محمد الســاير، رحمه اهلل، بقدر ما أنني ال 
أستطيع أن آتي بذكره تأبينا دون ذكر للجانب 
اإلنساني اجلميل الذي حمله بكل تواضع مسلما 
تلك األمانة إلى أيدي من ال يضيع عندهم الوفاء 
واستمرار الفعل اجلزل والطيب، فكل العزاء 
ألبنائه وبناته وأحفاده الكرام ونحن على يقني 

ان تلك املنارة لن تنطفئ أبدا بإذن اهلل.

الساير جمع في شخصه النجاح والنُبل وكرم األخالق

مسار حر

ناصر الساير
.. منارة اخلير

Q8naifQ8@gmail.comنايف اجلاسمي الظفيري
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