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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

80 % من سكان الكويت ميلكون حسابات مصرفية
باهي أحمد

كشفت إحصائية رسمية حصلت عليها 
»األنبــاء« أن عدد الســكان الذين لديهم 
حســابات في البنوك يبلــغ 3.8 ماليني 
مواطن ومقيم بنسبة 8٠% من إجمالي عدد 
سكان الكويت البالغ ٤.7 ماليني في العام 
احلالي، مضيفة أن هناك 836 ألف شخص، 
بنسبة ٢٢% من الذين ميلكون حسابات في 
البنوك، لديهم بطاقات ائتمانية. وأضافت 
اإلحصائيــة أن 36% من الذين ميتلكون 

أرصدة في البنوك يقومون بعمليات أون 
الين كتحويل واستقبال األموال من خالل 
تطبيقات البنوك، كما أنهم يقومون بدفع 
فواتيرهم عن طريق املواقع والتطبيقات 
اإللكترونية، إضافة إلى شرائهم منتجات 
تباع عبر املواقع اإللكترونية املختلفة، 
موضحة أن ١8% من النساء لديهن بطاقات 

ائتمانية مقابل ٢5% من الرجال.
ولفتــت اإلحصائية إلــى أن 38% من 
اإلناث يقمــن بعمليات عن طريق األون 
الين مقابل 35% من الذكور في الكويت.

ال قيود أمنية متنع توظيف كويتيني
مرمي بندق 

ونحــن علــى أعتــاب شــهر 
رمضــان الكرمي حظــرت مصادر 
مطلعة بديوان اخلدمة املدنية في 
تصريحات خاصة لـ »األنباء« على 
املوظفني فــي اجلهات احلكومية 
االشتراك في جمع التبرعات، أو 
املســاهمات العينية بأي وسيلة 
وألي جهــة قبل احلصــول على 
موافقات من جهة العمل واجلهات 
ذات الصلــة. وقالــت املصادر ان 
شــغل الوظائــف العامــة يعتبر 
تكليفــا وليس حقــا من احلقوق 
املدنيــة، تترتب عليــه واجبات 

والتزامات ومسؤوليات. 
ودعت املصــادر املوظفني إلى 
العمل على تطبيق ضوابط مدونة 
السلوك الوظيفي، منبهة إلى أن 
أي موظــف يخالــف التوجيهات 
واإلرشــادات يتعرض للمساءلة 
وفــق القوانني واألنظمة املعمول 
بها.  هذا، ونفت املصادر ما نشر 
حول وجــود قيــود أمنية متنع 

توظيف بعض الكويتيني. 
وأوضحت املصــادر انه غير 
صحيــح ما نشــر حــول وجود 
قيــد أمني أوقف ترشــيح بعض 
الكويتيني بسبب نشر تغريدات 
معينة. وردا على ســؤال بشــأن 
موعد املوافقة على صرف مكافآت 
قضاة محكمة االســتئناف الذين 
يعملون في الدوائــر التي تنظر 
قضايا أسواق املال أجابت املصادر: 
املوضوع قيد العرض على مجلس 

اخلدمة املدنية.

»ديوان اخلدمة« للموظفني: حظر جمع التبرعات.. ومكافآت القضاة قيد العرض 

قطار يحمل مئات القادمني من مدينة عطبرة مسقط رأس البشير لالنضمام الى املعتصمني في اخلرطوم  )رويترز(

املعارضة السودانية تهدد »االنتقالي« مبسيرات مليونية 
وإضراب شامل وواشنطن تدعو إلى حكومة يقودها مدنيون

تسكني الوظائف اإلشرافية في دور القرآن 
والدراسات اإلسالمية والسراج املنير

أسامة أبو السعود 

أصدر وزيــر األوقاف ووزير البلدية فهد الشــعلة امس 
عددا من القرارات التصحيحية بـ »تسكني« عشرات الوظائف 
اإلشرافية التعليمية في »األوقاف« وإنهاء ندب 88 من شاغلي 
تلك الوظائف. وشــملت القرارات، تســكني جميع الوظائف 
اإلشــرافية التعليميــة في مراقبات دور القرآن والدراســات 
اإلسالمية والسراج املنير مبختلف اإلدارات باحملافظات وذلك 
بناء على قرارات اللجنة التي شّكلها الوزير قبل ايام برئاسة 

التفاصيل  ص4 وكيل الوزارة م.فريد عمادي.  

إنهاء ندب 88 موظفاً من شاغلي تلك الوظائف مبختلف احملافظات
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