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الناهــض بعد حصوله على دعم قوي من 
اعضاء املجلس.

وحتــدث الناهــض، رحمــه اهللا، بعد 
تزكيته، فوجه الشــكر إلــى مجلس إدارة 
الغرفة على ثقتهــم، مؤكدا أن من واجبه 
ومسؤوليته العمل على حتديث وتطوير 
النظم مبا يواكب روح العصر، وينسجم 

مع تطلعات املستقبل.
وقال ان التغيير الذي كان دائما شرطا 
للتقدم واالرتقاء اصبح في عصر العوملة 

شرط وجود وبقاء.
ولقيت رئاسة الناهض للغرفة ترحيبا 
كبيرا لتمتعه بقبول كبير من اجلميع، حيث 
سخر عالقاته االقتصادية إلجناح املشاريع 
االقتصادية، فكان من الشخصيات املشهود 
لها باحلكمة والعلم والكفاءة العالية وحسن 
اإلدارة، حيث ســاعدته خبرته العريضة 
التي كونها ســواء في املجال التجاري او 
املعرفي في دعم عمله رئيسا للغرفة، إضافة 
إلــى متتعه بعالقات وطيــدة مع مختلف 
القطاعــات االقتصادية مــا مكنه من دفع 

عجلة القرارات داخل الغرفة.
املنتج الوطني

وخالل رئاسة الناهض غرفة التجارة 
جعــل قضية دعــم املنتــج الوطني من 
أبرز األولويــات، وذلك من خالل قنوات 
العمل املشتركة مع وزارات ومؤسسات 
الدولة املختلفة، وبوجه خاص من خالل 
عضويتها في مجلس ادارة الهيئة العامة 
للصناعة واللجنة املشتركة لدعم املنتج 
الوطني التي قامت باقتراح ووضع النظم 
والسياسات واآلليات الالزمة لدعم املنتج 
الوطنــي، ومــن اهمها تفعيــل احلماية 
اجلمركية ومكافحة اإلغراق واســتخدام 
املنتــج الوطنــي كجــزء مــن القروض 
واملنــح واملعونات التــي تقدمها الدولة 
عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية، 
وتفعيل القرارات اخلاصة بإعطاء االولوية 
للمنتج الوطني في املشتريات واملناقصات 

احلكومية.
الغزو اآلثم

وعن أبــرز ذكرياته قال، رحمه اهللا، 
فــي لقاء ســابق عــام ٢٠١٨: كل إنســان 
لديه ذكريات، غير ان سنة غزو الكويت 
واحتاللهــا تبقــى محفورة فــي نفوس 
الكويتيني جميعا ولكل منا ذكرياته املرة، 
حيث كل يوم مير كان يحمل في طياته 
شــحنة من التفاؤل، ألنــه البد من فرج 
بعد كربة. وهكذا سارت األحداث ليتحقق 
النصر للكويت والكويتيني وهللا احلمد.

من العاملني بدائرة الصحة لصالح الشعب 
اجلزائري، وبعد سنوات شاركت في تأسيس 
جمعية الهالل االحمر، والعمل في اجلمعية 
عمل انساني نبيل يشعر االنسان بالسعادة 

وحب الناس.
وفي العام ٢٠١٨ ترجل العم سعد علي 
الناهض، من مجلس إدارة جمعية الهالل 
األحمر الكويتي، بعد ٥٢ عاما من تأسيسه 
مع مجموعة من اخيار البلد للجمعية عام 
١٩٦٦، شــارك خاللها في جميع اجتماعات 

مجلس اإلدارة.
كان لرأيه الســديد واقتراحاته البناءة 
رحمه اهللا، األثر األكبر في تبوؤ اجلمعية 
مركزا مرموقا بــني نظرائها من جمعيات 
الهالل األحمر العربية والعاملية، فصنفت 
كواحدة من أفضل عشــر جمعيات عاملية 
في عملها اإلنساني، وصنفت دولة الكويت 

مركزا للعمل اإلنساني.
غرفة التجارة

في مايو ٢٠٠١ عقد مجلس ادارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت اجتماعا الختيار 
رئيس جديد له، وفاز بالتزكية حينها سعد 

العام ١٩٩٦، ولنشاطه املعروف الذي يشارك 
به وبشكل دائم اصبح الناهض في العام 
١٩٩٥ وملدة ٤ سنوات عضو مجلس ادارة 
بنك الكويت املركزي وذلك حتى العام ١٩٩٨. 
وتنوعت مشاركات الراحل في العديد من 
النشاطات واخلدمات املصرفية واالجتماعية 
في البالد، وكان الناهض، رحمه اهللا، خاللها 
رمزا من رموز االقتصاد الكويتي، كما مثل 
الراحل قدوة للشباب الكويتي الطامح إلى 
تولي املناصب االقتصادية واخلدمية في 

الكويت.
الهالل األحمر

عمله االنساني واخليري كانت له جذوره 
الراسخة، حيث عرف، رحمه اهللا، بعمله 
االنساني واخليري، فكان عضوا مؤسسا 
جلمعية الهالل االحمر عام ١٩٩٦، وشــغل 
منصب امني الصندوق الفخري للجمعية 

من عام ١٩٧٢ حتى عام ٢٠١٨.
وعن اهم االعمال اخليرية التي مارسها، 
قال الراحل في لقاء صحافي ســابق: بعد 
تخرجي عــام ١٩٥٨ عملت بدائرة الصحة 
العامة واشرفت على جلنة جلمع التبرعات 

من ١٩٧٥ـ  ١٩٧٧ ترأس الناهض مجلس ادارة 
املجموعة االســتثمارية العقارية، وكذلك 
ترأس مجلس ادارة بنك لبنان والكويت، 
في الفترة من ١٩٨٧ ـ ١٩٩٤، وترأس أيضا 
جلنة املصارف الكويتية (احتاد املصارف 
الكويتية) في الفترة من ١٩٨٧ حتى ١٩٩٥، 
كمــا ترأس رحمه اهللا مجلس ادارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت منذ العام ٢٠٠١ حتى 
٢٠٠٤،  وشغل عضوية العديد من مجالس 
االدارات في كل من مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي وعضو مجلس ادارة في املؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية.
وكان سعد الناهض، رحمه اهللا، عضو 
مجلــس ادارة بنك الكويــت املتحد والذي 
يتخذ من لندن مقرا له، حيث بدأت عضويته 
فيه منذ العام ١٩٨٣ واستمرت حتى ١٩٩٥، 
وفــي العام ١٩٨٤ اصبــح الناهض، رحمه 
اهللا، عضــو مجلس ادارة اخلدمة املدنية، 
واستمر فيها حتى عام ١٩٨٩، وفي الفترة 
من عام ١٩٨٦ حتى العام ١٩٩٤ كان ســعد 
الناهض عضو مجلس ادارة البنك العربي 
احملدود، وفي العام ١٩٩٣ اصبح الناهض 
عضو املجلس االعلى للجامعة وذلك حتى 

كان العم أبو مازن، رحمه اهللا، في كل 
احملطــات واملناصب التــي توالها نظيف 
الكف، ال تسمع عنه اال طيب القول واالشادة 
ملــا متتع بــه من طيبة قلــب ونزاهة ويد 
بيضاء نظيفة واحترام الكبير والصغير 
على السواء من كل الذين عرفوه وتعاملوا 
معه، حيث كان، رحمه اهللا، قليل الظهور 
االعالمي لقناعته بأن ما قدمه في كل مواقعه 
مــا كان اال للكويــت وواجب وامانة يجب 
القيــام بها بصدق واخــالص كوظيفة او 
تطوع، تاركا الناس تــرى وتعطي الرأي 

املناسب واألمني.
التجارة واالقتصاد

ولد العم ســعد الناهــض، رحمه اهللا، 
في ديســمبر ١٩٣٥، ودرس لدى مدرســة 
عبدالوهاب العصفور في منطقة شرق (حي 
املطبة)، ثم في املدرســة الشــرقية، وكان 
ناظره في املدرسة املرحوم فيصل العظمة 
ثم الناظر البخمــي ثم الناظر عبداحلميد 

احلبشي، رحمهم اهللا.
ومــع انتهاء تعليمه املدرســي، ســلك 
الناهــض، رحمــه اهللا، طريــق التجــارة 
واالقتصاد من بداية مرحلة شبابه، حيث 
توجــه لدراســة التجــارة واالقتصاد في 
جامعــة القاهرة عــام ١٩٥٨ بعد حصوله 
على الثانوية من الكويت في نهاية العام 

الدراسي ١٩٥٦ ـ ١٩٥٧.
ولم يكتف سعد الناهض باحلصول على 
بكالوريوس التجارة واالقتصاد من القاهرة 
عــام ١٩٥٨، فبعــد ٨ ســنوات حصل على 
الدراسات العليا في االقتصاد واالدارة من 
جامعة لندن في عام ١٩٦٣، وتقلد الناهض 
الكثير من املناصب االقتصادية واخلدمية 

في الكويت منذ تخرجه. 
اول منصب تواله الناهض، رحمه اهللا، 
في العمل احلكومي فكان عمله في ديوان 
املوظفني ثم مســؤوال بالشــؤون االدارية 
في وزارة الصحة ثم وكيل وزارة الصحة 
العامة من عام ١٩٦٩ حتى عام ١٩٧٤، وبعد 
ذلك انتقل الى العمل املصرفي، حيث تولى 
رئاسة مجلس ادارة البنك العقاري ملدة ٢١ 
عاما وضع خاللها النظم والقواعد االساسية 
لعمل البنك، وقد شهد البنك العقاري في 
فترة رئاسته الكثير من اخلدمات املهمة التي 
طرحها البنك لعمالئه، وقد رأس الناهض 
مجلس ادارة البنك العقاري في الفترة من 

عام ١٩٧٤ الى عام ١٩٩٥.
واثناء تولي سعد الناهض ادارة البنك 
العقاري الكويتي، ترأس العديد من مجالس 
ادارات بعض الشــركات، كمــا كان عضو 
مجلس ادارة في البعض اآلخر، كما ترأس 
بعض اللجان العاملة في الكويت، ففي الفترة 

أول رئيس ملجلس إدارة البنك العقاري ورئيس غرفة التجارة والصناعة السابق

الكويت توّدع 
سعد الناهض

ودعت الكويت أمس علما اقتصاديا بارزا هو  العم سعد الناهض، رئيس غرفة التجارة والصناعة السابق، عن عمر ناهز 
الـ ٨٦ عاما، بعد مسيرة اقتصادية ووطنية، كان خاللها اسما معروفا بنزاهته وعصاميته وخبرته الطويلة التي مكنته من 

تولي املهام التي أسندت اليه بنجاح ومتيز كبيرين.
شغل الراحل مناصب بارزة خالل مسيرته، حيث كان اول رئيس ملجلس ادارة البنك العقاري، ورئيس غرفة التجارة 
والصناعة، ورئيس جلنة املصارف، ورئيس اللجنة الكويتية الوطنية (غرفة التجارة الدولية)، ورئيس مجلس ادارة املجموعة 
االستثمارية العقارية، باالضافة إلى عضوية العديد من الهيئات واملؤسسات كجمعية الهالل األحمر ومجلس اخلدمة 
املدنية واملجلس االعلى للجامعة ومؤسسة التأمينات االجتماعية والبنك املركزي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

العم سعد الناهض مع رئيس مجلس األمة الراحل جاسم اخلرافي رحمهما اهللا

سعد الناهض مع برجس البرجس رحمهما اهللا امام مدرسة جمعية الهالل األحمر التي مت تشييدها في إندونيسيا

سعد الناهض رحمه اهللا مفتتحا مهرجان هال فبراير ٢٠٠٢ وبحضور ضرار الغامن
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طارق عرابي

ترّجل العم سعد علي الناهض، بعد سنوات 
من العطاء قضاها في عدد من املجاالت العملية 
واالقتصادية واخليرية، تاركا اسما بارزا وبصمة 
ال ُتنسى، فكل من عرف الفقيد أشاد به ومبناقبه 
وبالبصمات العديدة التي تركها في محطات حياته 
املختلفة، مؤكدين أنه قد ُعرفت عنه دماثة أخالقه 
وحسن معشره وقربه من كل من أحاط به سواء 

في حياته اخلاصة أو العملية.
فعاليات اقتصادية عديدة شاركت في تأبني 
هذا الرجل الذي ُعرفت عنه دماثة أخالقة وسعة 
أفقــه، حتى أشــاد به كل من عرفه، ســواء عمل 
معه أم لم يعمل معه، فتاريخ الرجل وإجنازاته 
كانت حاضــرة أينما ذكر، ســواء على الصعيد 
االقتصادي أو التجاري، او حتى على مســتوى 

األعمال اخليرية.. وفيما يلي التفاصيل:
رجل احلكمة

في البداية، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة 
جتارة وصناعة الكويت محمد الصقر عن خالص 
تعازيه لرحيل الفقيد سعد الناهض، قائال إن الفقيد 
قــد ُعرف عنه أنه رجل اخللق واحلكمة والثقة، 

وأنه كان مثاال لإلخالص طوال حياته املهنية.
وأشاد الصقر بالدور الكبير الذي لعبه الناهض 
إّبان توليه رئاســة غرفة التجــارة والصناعة، 
واالجنازات الكبيرة التي ساهم فيها خلدمة مجتمع 
االعمال في الكويت، والنهوض باالقتصاد الكويتي 

خالل تلك الفترة.
وأكــد أن الكويــت قــد افتقــدت بغيابه أحد 
رجاالتها املخلصني البررة الذين كانوا يعملون 
بجــد وإخالص فــي غرفة التجــارة التي منحها 

الكثير من جهده ووقته وفكره.
شخصية كويتية بارزة

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت الســابق علي الغامن أن ســعد 
الناهض كان مبنزلة صديق وأخ عزيز، وأنه كان 
يتصف دائما بالهدوء واإلخالص للبلد ولألسرة 
االقتصادية بالكويت، كما أنه لم يتأخر يوما عن 
خدمة ومساعدة جميع أعضاء ومنتسبي الغرفة.
وأعرب الغامن عن فخره بالعالقة التي كانت 

جتمعــه بالفقيــد، مؤكدا أنه كان لرأيه الســديد 
واقتراحاتــه البّناءة األثر األكبر في تبوؤ غرفة 
جتارة وصناعة الكويت مركزا مرموقا بني نظيراتها 

من غرف التجارة اخلليجية والعربية.
وأضاف أن الكويت فقدت برحيل العم سعد 
الناهض شــخصية كويتية بــارزة قّل نظيرها، 
وانه شخصيا قد افتقد الصديق الصدوق واألخ 
العزيــز الذي قضى معه أياما ســعيدة، ســائال 
املولى عز وجل أن يتغمده بواســع رحمته وأن 
يرزقه الفردوس األعلى من اجلنة وأن يلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان.
خسارة كبيرة

بدوره، قال وزير التخطيط األسبق علي املوسى 
إن رحيل العم سعد الناهض يعد خسارة كبيرة 
للكويت كلها، فاملرحوم بإذن اهللا كان مثاال يحتذى 
بحســن اخللق والســعي للخير في كل جانب، 
فهو شخص محبوب لم نسمع عنه إال كل خير.

وأضاف أن الفقيد لم يكن من محبي الشهرة 
أو يهتم بها، إذ كان يعمل في صمت وكان عطاؤه 
كله هللا، لكن البركة أينما حلت أثمرت، وهذا هو 
باختصار أفضل وصف للراحل سعد الناهض.

وأعرب املوسى عن خالص تعازيه ألهل سعد 
الناهض وذويه وأصحابه وكل من عرفه عن قرب، 
قائال: نعزي أنفســنا أوال ثم نعزي أهل الفقيد، 
ونسأل اهللا له الرحمة وألهله الثبات والصبر، 
وال منلك إال أن نقول إنا هللا وإنا إليه راجعون.

سيترك فراغًا كبيرًا

من ناحيته، قال رئيس مجلس اإلدارة و الرئيس 
التنفيــذي في شــركة علي عبدالوهــاب املطوع 
التجارية، فيصل علي املطوع: «زاملت أبو مازن 
لفترة طويلة دامت أكثر من ٨ سنوات في غرفة 
جتارة وصناعة الكويت، إلى جانب زمالتي له في 
إحدى الشركات املشتركة خارج الكويت، ناهيك 
عــن أن «أبو مازن» كان جارا لنا في سويســرا 
وفــي بالد الغربة، وهــو أخ عزيز ورجل فاضل 

وصديق وفي».
وأعرب املطوع عن بالغ حزنه لفقدان صديق 
عمره الذي قال إنه قد فقد حضوره ومداخالته في 
االجتماعات األخيرة التي غاب عنها الفقيد أيام 

مرضه، لكنه كان حاضرا دائما بروحه وقلبه.

وأشار املطوع إلى أنه قد عمل مع سعد الناهض 
عندما كان عضوا ثم رئيسا لغرفة جتارة وصناعة 
الكويــت، وأنه من النادر أن جنــد رجال بطيبة 
وخلق ومزايا الفقيد، فقد كان بحق رجال فاضال 
وأحد الرجال الكويتيني الذين نفتخر بهم، مؤكدا 
أن الفقيد ســيترك فراغا كبيرا بيننا، معربا عن 

خالص عزائه ألسرة الفقيد وعائلته ومحبيه.
شخصية مثالية

هذا، واســتذكر اخلبير العقــاري عبدالعزيز 
الدغيشم مناقب الفقيد وإسهاماته في رفع مستوى 
قطاع التجارة وعطائه خالل عمله رئيسا لغرفة 
جتارة وصناعة الكويت لفترة من الزمن، مؤكدا أن 
الفقيد كان يتمتع بشخصية اقتصادية واجتماعية 
مثالية، حيث عرف بحسن خلقه ودماثة أخالقه.

وأضــاف أن الكويت فقدت برحيله رجال من 
أعــز رجاالتها وقامة كبيرة وطنية من رجاالتها 
األبرار األوفياء لهذا الوطن، تاركا مسيرة عامرة 
مليئة باإلجنازات والنجاحات التي ستظل مبنزلة 
بصمة حتسب له وألمثاله من الرجال املخلصني.

وقــال ان الراحل عرف عنــه تواضعه اجلم، 
وقلة كالمه وسداد رأيه، سائال اهللا للفقيد الرحمة 
الواسعة وألهله ومحبيه وأصدقائه خالص العزاء، 

وإنا هللا وإنا إليه راجعون.
أحد األعمدة الرئيسية لالقتصاد

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعة الكويت عبداهللا املال إن الكويت فقدت 
برحيل الرئيس األسبق لغرفة جتارة وصناعة 
الكويــت أحــد األعمــدة الرئيســية لالقتصــاد، 
وشــخصية فذة ساهمت في الكثير من القضايا 

وامللفات االقتصادية في عصره.
وأضاف ان الراحل اشــتهر باألخالق العالية 
والتواضع اجلم، فــكان، رحمة اهللا عليه، رمزا 
للنجاح، حتى استطاع بذلك أن يسكن قلب كل من 
عرفه، كما أنه جنح في أن يترك بصمته في كثير 
من املجاالت، ســواء االقتصادية أو التجارية أو 
السياسية، تاركا خلفه إرثا من النجاح والسمعة 

الطيبة.
وأضاف أن الناهض كان مبنزلة رمز للنجاح، 
فكرم أخالقه وتواضعه وتعامله الراقي مع اآلخرين 
وطيبة قلبه، كلها أمور أهلته لكسب قلوب كل من 

حوله، حتى أنه أصبح رمزا من رموز الكويت.
مشهود له بالثقة

وقال عضو مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة 
الكويت عمران حيات إن العم سعد الناهض كان 
صديقــا لوالــده الذي كان يذكره دائما بحســن 
اخللق، فضال عن أنه كان مشهودا له باألخالق 

واالحترافية في كل أمور حياته.
وقال إن الناهض كان يحتل قدرا كبيرا لدى 
والده، حيث زامله بالسوق وفي الكثير من أوجه 
النشاط االقتصادي، فضال عن أنه كان مشهودا 
لــه بالثقة لدى األســرة االقتصاديــة بالكويت 

بشكل عام.
واكد حيات أن العم سعد الناهض كان يتمتع 
بعالقــات مميزة مع الناس مــن حوله، كما أنه 
كانت لــه بصمات واضحة داخــل غرفة جتارة 
وصناعة الكويت وخارجها، مضيفا أن الكلمات 
مهما كانت معبرة فإنها لن تكون قادرة على أن 
توفيــه حقه، خاصة أن اجلميع يجمع على قدر 
ومكانة وذكرى هذا الرجل الطيب، وال شــك أن 
ذلك كله إمنا يدل على رضا اهللا عن هذا الرجل.

دائم احلرص على اخلير

بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعــة الكويت خالد اخلالــد إنه عرف العم 
ســعد الناهض منذ طفولته، حيث كان صديقا 
لولده مازن، مشــيرا إلــى أنه عرف عنه طيبته 

وحنانه كوالد للجميع.
وأضاف اخلالد أن العم ســعد الناهض كان 
قليل الكالم طيب املعشــر، حنونا ورحيما بكل 
من حوله، فضال عن أنه يتمتع مبزايا أخرى ال 

يتسع املقام لذكرها.
أما على صعيد إجنازاته، فقال إن الراحل كان 
قد أسس عددا من الشركات واملؤسسات وترأس 
مجالس إداراتها، كما أنه كان حريصا على عمل 
اخلير وتقدمي املســاعدات للمحتاجني والفقراء 

داخل الكويت وفي كل مكان.
وقال: «أســأل اهللا العلي العظيم أن يسكنه 
الفردوس األعلى، وأن يغفر له ويرحمه ويجعل 
قبره روضة من رياض اجلنة، وأتقدم بخالص 
العزاء واملواساة ألهله وذويه، وأن يلهمهم الصبر 

والسلوان.. وإنا هللا وإنا إليه راجعون».

املغفور له بإذن اهللا تعالى العم خالد يوسف املرزوق مكرما سعد الناهض رحمه اهللا في إحدى فعاليات البنك العقاري

ســمو االمير الراحل الشــيخ صباح االحمد اثناء تكرمي ســعد الناهض رحمه اهللا بحضور علي الغامن خالل احتفال غرفة غرفة 
التجارة والصناعة ملرور ٥٠ عاما على تأسيسها

سعد الناهض رحمه اهللا مع األمير أندرو أثناء زيارته للكويت

اقتصاديون: رحل سعد الناهض
.. هادئ الطبع دمث اخللق

فعاليات اقتصادية شاركت في تأبني الرئيس األسبق لغرفة جتارة وصناعة الكويت

عبدالعزيز الدغيشم

فيصل املطوع

عبداهللا املال

علي الغامن

خالد اخلالد

محمد الصقر

عمران حيات

علي املوسى

مسيرة اقتصادية حافلة
٭ مواليد الكويت ١٥ ديسمبر ١٩٣٥.

٭بكالوريوس جتارة - اقتصاد جامعة 
القاهرة ١٩٨٥.

٭ دبلوم اقتصاد وإدارة ـ جامعة لندن 
.١٩٦٣

٭ عضو مؤسس جمعية الهالل األحمر 
الكويتي ١٩٦٦.

٭ أمني الصندوق الفخري جلمعية الهالل 
األحمر الكويتي ١٩٧٢ ـ ٢٠١٨.

٭ وكيال لوزارة الصحة ١٩٦٩ ـ ١٩٧٤.
٭ رئيس مجلــس إدارة بنك الكويت 

العقاري ١٩٧٤ ـ ١٩٩٥.
٭ رئيــس مجلــس إدارة املجموعــة 

االستثمارية العقارية ١٩٧٥ ـ ١٩٧٧.
٭ عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي ١٩٧٦.
٭ عضو مجلس إدارة بنك الكويت املتحد 

ـ لندن ١٩٨٣ ـ ١٩٩٥.
٭ عضو مجلــس اخلدمة املدنية ١٩٨٤ 

ـ ١٩٨٩.
٭ عضو مجلــس إدارة البنك العربي 

احملدود ١٩٨٦ ـ ١٩٩٧.
٭ رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والكويت 

ـ بيروت ـ ١٩٨٧ ـ ١٩٩٤.
٭ رئيس جلنة املصارف الكويتية ١٩٨٧ 

ـ ١٩٩٥.
٭ عضو املجلس األعلى جلامعة الكويت  

١٩٩٣ ـ ١٩٩٦.
٭عضو مجلس إدارة بنك الكويت املركزي 

١٩٩٥-١٩٩٨
٭ عضو مجلس إدارة مؤسسة التأمينات 

االجتماعية ١٩٩٤.
٭ رئيس غرفة التجارة والصناعة ٢٠٠١ 

ـ ٢٠٠٤.
٭ رئيس اللجنة الكويتية الوطنية ٢٠٠١ 

ـ ٢٠٠٤.

رحيل قامة اقتصادية

فقدت الكويــت أمس أحد رجاالتها 
وأعالمها االقتصاديني ممن صنعوا نهضتها 
وساهموا في بنائها وحافظوا على مسيرة 

التطور فيها.
كان العم سعد علي الناهض، رحمه 
اهللا، قامة اقتصادية بارزة برزت من خالل 
النجاحات التي حققها في كل املناصب 
التي تعاقب عليها، والتي ترك في كل منها 
أثرا ال ينسى، ستذكره األجيال احلالية 

والالحقة.
في املجال اإلنساني، كان العم سعد 

عنوانا للوفاء واملروءة والنبل في التعامل 
والعطاء الوطني واإلنساني في مختلف 
املجاالت التي خاضها بتجربة ثرية، يشهد 

بذلك كل من عرفه أو تعامل معه.
لقد فقدنا برحيله أبًا وحكيما كان ُيعد 
مرجعا في التعامل مع مختلف املواقف 

بخبرة وحنكة واقتدار.
رحم اهللا العم سعد الناهض، ونتوجه 
بأحر التعازي ألسرته الكرمية وذويه ومحبيه، 
سائلني اهللا تعالى أن يسكنه فسيح جناته.

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

فواز خالد يوسف املرزوق


