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المرزوق: البنوك حريصة على تنفيذ رغبة سمو األمير بأن تعم البهجة الشعب الكويتي
احلاصل بيننا والبنوك احمللية 
والذين التزموا باألوقات احملددة 
لالستعالم والصرف أكبر األثر في 
سرعة االجناز ودقته، كما أشاد 
الذي مت بني  الرومي بالتعاون 
البنوك احمللية وجلنة اإلشراف 
على صرف املنحة األميرية حيث 
مت عقد 3 اجتماعات رئيس����ية 
شملت كل البنوك باإلضافة إلى 
العديد من االجتماعات اجلانبية 
مع ممثلي البنوك واللجنة الفنية 
التحويالت  كلها سهلت عملية 
والتدقيق بأرقام احلسابات«، 
الفتا الى أن اللجنة قامت بتوفير 
عدة طرق للتواصل مع اجلمهور 
الرد اآللي على  وتش����مل نظم 
الرقم 133 ونظام الرد الشخصي 
على الرق����م 145، باالضافة إلى 
املوق����ع االلكتروني الرس����مي 
للمنحة وحسابني على موقعي 
التواصل االجتماعي ال� »فيس 

بوك وتويتر«.
الزي����ارة، طاف  وفي ختام 
اجلمي����ع على أقس����ام اللجنة، 
الفرق  حيث اطلعوا على عمل 
الفنية الداعمة للمشروع الوطني 
لصرف املنحة األميرية، وقد رافق 
رئيس احتاد مصارف الكويت، 
األمني الع����ام لالحتاد بالوكالة 

نبيل الصقعبي. 

تقسيم العمل الى ثالثة محاور، 
ه����ي: التأكد من صح����ة أرقام 
حسابات املستفيدين وإيجاد أرقام 
بديلة وتوفير أرقام حس����ابات 
مصرفية جديدة وبالتنس����يق 
مع األرقام املدنية للمستحقني. 
وأكد املرزوق انه بتاريخ 14 من 
فبراير اجل����اري قامت اللجنة 
بالتحقيق واالنتهاء من مراجعة 
أرقام حسابات املستفيدين من 
املنحة وفق����ا ملعلومات الهيئة 

الكويت: »ان السهولة واليسر 
الت����ي وجدناها في  والتعاون 
تنفيذ هذا العمل الوطني لصرف 
املنحة األميرية مبوعدها ما هي 
اال ثمرة االتفاقيات التي وقعها 
احتاد مصارف الكويت مع الهيئة 
العامة للخدمة املدنية عامي 2005 
و2009 لنقل وتبادل املعلومات 
مع جهاز اخلدمة املدنية، حيث 
مت تس����هيل املهمة م����ن خالل 
أنظمة وبرامج احلاس����ب اآللي 

مقاليد احلكم وعش����رين عاما 
على التحرير وخمس����ني عاما 
على االستقالل«، مشيرا الى ان 
الكويت تواصل العمل بوتيرة 
عمل متسارعة من اجل التنمية 
والنهوض مبقدرات البلد حتت 
راية صاحب السمو األمير وسمو 

ولي العهد.
وأضاف املرزوق في تصريح 
صحافي ان املنحة األميرية نبعت 
من حرص صاحب السمو األمير 

حيث سيتم الصرف للمستحقني 
الذي����ن يبلغون  املواطنني  من 

.»1146312
من جانبه، قال وكيل ديوان 
اخلدمة املدنية محمد الرومي: »ان 
ما قدمه احتاد مصارف الكويت من 
خالل البنوك احمللية والعاملني 
فيها من تعاون وجتاوب قد سهل 
اإلجراءات لعملية صرف املنحة 
األميرية وبدقة وسرعة قياسية، 
حيث انه بال شك كان التعاون 

على ان تع����م البهجة كل فئات 
الكويتي، لهذا بذلت  الش����عب 
البنوك الكويتي����ة كل اجلهود 
وبالتنسيق مع جلنة اإلشراف 
على صرف املنحة األميرية لكي 
يتم التحويل والصرف بسهولة 
للمس����تحقني وباملوعد احملدد، 
حيث بذلت جه����ود كبيرة من 
جهات مختلف����ة وعديدة منها 
توثيق احلسابات ومراجعتها 
عن كل البنوك احمللية، حيث مت 

العامة للمعلومات املدنية، كما 
قام����ت البنوك احمللية بتجهيز 
األنظمة اآللية إلمتام هذه العملية 
وبالتنسيق مع اجلهات املختصة، 
كما أن البنوك ستش����ارك ملدة 
أسبوعني في املوقع املخصص 
من قب����ل اللجنة للذين لم يتم 
التحويل اآللي ملبلغ املنحة إلى 
حساباتهم لتسهيل صرف املنحة 

لهم.
وقال رئيس احتاد مصارف 

قام رئي����س احتاد مصارف 
الكويت حمد املرزوق يوم أمس 
بزيارة عمل ملقر جلنة اإلشراف 
على صرف املنحة األميرية، حيث 
عقد اجتماعا تنسيقا مع رئيس 
جهاز متابع����ة األداء احلكومي 
ورئيس جلنة اإلش����راف على 
صرف املنحة األميرية الشيخ 
محمد عبداهلل املبارك الصباح 
وبحضور وكيل ديوان اخلدمة 
املدنية محم����د الرومي وفريق 
الدعم الفني، حيث قدم الشيخ 
محمد العبداهلل شرحا تفصيليا 
لنتائج عمل اللجنة واخلطوات 
التنفيذية إلمتام عملية حتويل 
مبالغ املنحة التي ستتم يوم 24 
فبراير اجلاري والتي اعتبرها 
عملي����ة ضخمة ج����دا، كما أكد 
الكوي����ت تكنولوجيا  جاهزية 
ومعلوماتي����ا لتنفي����ذ صرف 
املنحة بكل دقة وحرفية، وقال 
رئيس احتاد مصارف الكويت 
حمد املرزوق: »ان صرف املنحة 
األميرية يأتي مواكبا الحتفاالت 
انها  الع����ام حيث  الكويت هذا 
متميزة ع����ن بقية االحتفاالت، 
فنحن نحتفل بعدة مناس����بات 
وطنية منها مرور خمسة أعوام 
الس����مو  على تول����ي صاحب 
الش����يخ صباح األحمد  األمير 

خالل زيارته لمقر لجنة اإلشراف على صرف المنحة األميرية

حمد املرزوق ومحمد الرومي في جولة داخل جلنة اإلشراف على صرف املنحة األميرية اجتماع جلنة اإلشراف على صرف املنحة األميرية مع احتاد مصارف الكويت

البنك يكثف من مشاركته في احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية

»الدولي« يشارك في معرض االستقالل 

أعلن بنك الكويت الدولي عن مش���اركته في معرض االستقالل 
الذي سيقام مبناسبة األعياد الوطنية على ارض املعارض الدولية 

في الفترة مابني 17 - 27 فبراير اجلاري.
وذكر »الدولي« في بيان صحافي أن مشاركته في هذا املعرض 
تكتسب أهمية خاصة، كون األعياد الوطنية هذا العام تتزامن مع 
احتفال الكويت باليوبيل الذهبي لالستقالل ومرور عشرين عاما 
على التحرير ومرور خمس س���نوات على تولي صاحب الس���مو 

األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
وأفاد »الدولي« بأن هذا احلدث سيكون مبثابة تظاهرة وطنية 
غير مس���بوقة حتكي تفاصيل النهض���ة احلضارية للكويت من 
قبل الهيئات والوزارات ومؤسسات القطاعات األهلية واخلاصة، 
مبينا أنه س���يكون حريصا على التواجد بقوة وسط أكثر من 58 

جهة مشاركة. 
وقال »الدولي« انه من البنوك العريقة في الصناعة املصرفية 
الكويتية، فمنذ تاريخ تأسيس���ه قبل 38 عاما وحتديدا في العام 
1973 حرص على أن يس���خر إمكانيات���ه في خدمة نهضة الكويت 
احلضارية خالل هذه الفترة. وأضاف »الدولي« أنه قدم نفسه كواحد 
من املؤسسات املصرفية الوطنية التي ساهمت بشكل أو بآخر في 
تعزيز خطط التنمية وخطط املش���اريع اإلس���كانية والعمرانية، 
وسيكون هذا املعرض فرصة ممتازة لعرض هذه األعمال واإلجنازات. 
وأثن���ى »الدولي« على فكرة إقامة املعرض حيث تنم هذه املبادرة 
الوطنية عن وعي وحس وطني لدى املنظمني، مشيرا إلى أنه وفي 
إطار تكثيف مشاركته في هذه االحتفاالت الوطنية قام أيضا بطرح 
سلسلة من العروض واخلدمات والعديد من املبادرات االجتماعية 
خالل شهر فبراير والتي ترسخ دوره كواحد من املؤسسات املالية 

الوطنية املؤثرة في الصناعة املصرفية.

أكد املدير العام املساعد بغرفة 
الكويت حمد  جتارة وصناعة 
جراح العمر ان الغرفة حريصة 
على املش���اركة في العديد من 
االنش���طة تزامنا مع احتفاالت 
الدولة مبرور خمسني عاما على 
االستقالل وعشرين عاما على 
التحرير وخمس سنوات على 
تول���ي صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد س���دة 
احلكم. واش���ار الى ان الغرفة 
الذي  اقامت معرض »حرفتي« 
مت خالل الفترة م���ن 9 الى 12 
فبراير اجلاري باملش���اركة مع 
املشروع التحالفي الستنهاض 
الهمم لتشجيع الشباب الكويتي 
على االنخراط في مجال العمل 
احلر عبر تقدمي كل وسائل الدعم 
والتشجيع لهم للمساهمة في 
النهوض بأعماله���م، كما كان 

ملشاركة بعض اجلهات الرسمية 
مثل وزارة التجارة والصناعة 
وبنك الكوي���ت الصناعي دورا 
ايجابي���ا ف���ي تق���دمي النصح 
واملشورة للش���باب املشاركني 
والذين جت���اوز عددهم ال� 40 

مشاركا.
العمر في تصريح  واضاف 
صحافي ان الغرفة ستش���ارك 
في معرض االس���تقالل والذي 
يقام في ارض املعارض الدولية 
مبشرف خالل الفترة من 17 الى 
27 فبراير اجلاري من خالل جناح 
خاص بالغرفة لتعريف املجتمع 
بدور واسهامات الغرفة ودورها 
الكويتي وتبيان  باالقتصادي 
دورها احملوري والرائد في هذا 
املجال عبر مسيرة مستمرة من 
العمل الدؤوب للسعي بالنهوض 

باقتصاد البالد.

»غرفة التجارة« تشارك
في معرض »االستقالل 50«

عدد كبير من وزراء »أوپيك«
لن يحضروا مؤتمر الرياض

رويترز: قال مندوبون مبنظمة أوپيك لرويترز ان بعض وزراء 
نفط دول املنظمة لن يحضروا مؤمترا دوليا للطاقة تس���تضيفه 
السعودية االسبوع املقبل وان محادثات غير رسمية بشأن سياسة 

انتاج النفط قد تقتصر على االعضاء اخلليجيني.
وتعق���د منظمة البلدان املصدرة للبت���رول )أوپيك( اجتماعها 

الرسمي التالي لبحث سياسة االنتاج في يونيو.

بمناسبة األعياد الوطنية للبالد


