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»الوطني« يولم على شرف وفد »الغرفة« خالل زيارته القاهرة بحضور شخصيات ورجال أعمال كويتيين ومصريين

الصقر: مصر تجني ثمار ثورة المشروعات العمالقة
أقام بنك الكويت الوطني - مصر حفل عشاء 
على شرف وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت 

الذي زار القاهرة خالل األسبوع الجاري، وذلك 
بهدف بحث سبل تعزيز مستقبل العالقات 

االقتصادية بين البلدين في العديد من 
المجاالت وزيادة فرص االستثمار.

وحضر مأدبة العشاء التي أقامها البنك في 
فندق فورسيزون نايل بالزا، سفير الكويت في 

مصر غانم صقر الغانم، ورئيس هيئة الرقابة 
المالية محمد فريد صالح، ورئيس البورصة 

المصرية رامي الدكاني، إلى جانب كوكبة من 
رجال األعمال الكويتيين والمصريين.

عالقات تاريخية
التنفيذي  ال��رئ��ي��س  اإلدارة  رئ��ي��س مجلس  ن��ائ��ب  ق��ال 
مل��ج��م��وع��ة ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي ع��ص��ام ال��ص��ق��ر في 
كلمته الترحيبية بضيوف الحفل، إن الكويت ومصر 
متميزة  ومعاصرة  تاريخية  بعالقات  معًا  ترتبطان 
تتجسد ف��ي ش��راك��ة إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ي��ع��ززه��ا ان��س��ج��ام 
ال��ب��ل��دي��ن ف��ي م��ا يتعلق بالقضايا  وت��ط��اب��ق س��ي��اس��ة 
املتعاقبة  الحكومات  وح���رص  واإلقليمية،  الثنائية 
ال��ص��داق��ة واألخ����وة ب��ن البلدين  على توطيد أواص���ر 
وت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ات وب���روت���وك���والت ال��ت��ع��اون ف���ي كل 

املجاالت.
وأضاف الصقر أن االقتصاد املصري يشهد في الفترة 
القطاعات، حيث تجني  األخ��ي��رة تطورًا الفتًا في كل 
االقتصادي  اإلص���الح  برنامج  ث��م��ار  املصرية  ال��دول��ة 
الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ عدة سنوات وتشهد 

له العديد من املؤسسات الدولية بالنجاح.
ال��ذي تشهده  الشامل  التطور  أن  ف��ي كلمته  وأوض���ح 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ب��ك��ل أن���ح���اء ال���ب���الد وك���ذل���ك ت��دش��ن 
م��ش��روع��ات ق��وم��ي��ة ف���ي ق��ط��اع��ات ح��ي��وي��ة م��ث��ل النقل 
والطاقة، األمر الذي يوفر بيئة مواتية لنمو االقتصاد 

وجذب االستثمارات.

رؤية استباقية
شّدد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني 
ك���ان ل��دي��ه��ا رؤي����ة اس��ت��ب��اق��ي��ة ب��ش��أن االس��ت��ث��م��ار في 
ال���س���وق امل���ص���ري، وم����ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن آف�����اق واع����دة 
وف���رص ق��وي��ة للنمو، ح��ي��ث ت��واج��د م��ن��ذ ع���ام 2007 
وواص�������ل ال���ع���م���ل وال���ت���ط���وي���ر وت���ح���دي���ث ال���خ���دم���ات 
ناجحة  إستراتيجية  وإط��الق  املصرفية  واملنتجات 
املجموعة  به  إل��ى ما تتمتع  الرقمي ترتكز  للتحول 
من بنية تحتية تكنولوجية هائلة وخبرات واسعة.
وأوض����ح أن »ال��وط��ن��ي«، ي��ض��ع إم��ك��ان��ات املجموعة 
ال���ه���ائ���ل���ة وم�����ا ت��ت��م��ت��ع ب����ه م����ن خ����ب����رات واس����ع����ة ف��ي 
االستشارية  وال��خ��دم��ات  التمويلية  الحلول  تقديم 
ف�����ي ال����س����وق����ن ال���ك���وي���ت���ي وامل�����ص�����ري ل����دع����م ت���دف���ق 
االستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري وإثراء 
التعاون بن قطاعي األعمال واملؤسسات الحكومية 
اقتصاد  وازده����ار  إي��ج��اب��ًا على نمو  وب��م��ا ينعكس 

الدولتن.

¶ االق����ت����ص����اد ال���م���ص���ري ي���ش���ه���د ت�����ط�����ورًا الف����ت����ًا ف����ي ك����ل ال����ق����ط����اع����ات.. وت����ط����وي����رًا ش����ام����اًل ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة 

¶ االس����ت����ث����م����ارات ال���ك���وي���ت���ي���ة ت���س���ه���م ف����ي ت���ع���زي���ز ال��ت��ن��م��ي��ة االق����ت����ص����ادي����ة واالج���ت���م���اع���ي���ة وت����رس����خ ال���ت���ع���اون 

ال��دول��ي��ة ال��ع��الق��ات  ف���ي  ُي��ح��ت��ذى  ن��م��وذج��ًا  ت��م��ث��ل  وش��ع��ب��ي��ًا  رس��م��ي��ًا  م��ت��ج��ذرة  ع���الق���ات  تجمعهما  وم��ص��ر  ال��ك��وي��ت   ¶

¶ االس���ت���ث���م���ار ف����ي س�����وق م���ص���ر ي��ع��ك��س ال���ث���ق���ة وأه���م���ي���ة ال����ت����واج����د ف���ي���ه ك���خ���ي���ار إس���ت���رات���ي���ج���ي ط���وي���ل األج����ل

الصقر متوسطاً ياسر الطيب ووليد السيوفي ومصطفى الجندي وعمرو األلفي وكريم كمالعصام الصقر ملقياً كلمته الترحيبية

أثناء عزف النشيدين الوطنيين لدولة الكويت وجمهورية مصر العربية

محمد الصقر والدكتور ممدوح محمود العربي 

جانب من الوفد الكويتي رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد صالح ورئيس البورصة المصرية رامي الدكاني والدكتور خالد سري صيام والدكتور أحمد فكري عبدالوهاب 


