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«وربة» يعلن فائزي «السنبلة» و«احلصالة»
أعلــن بنك وربة أســماء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية وحساب احلصالة، 
وذلك بحضور ممثل وزارة 
التجارة والصناعة وموظفي 

بنك وربة.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حالفهم احلظ خالل ســحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
١٠ رابحني من عمالء بنك وربة 
حصل كل منهــم على ١٠٠٠ 
دينار، وهم: حماد ندى عايد 
اجلريد العنزي، علي محمد 

غالب الرشيدي، دالل محمد سعود القطان، حمد 
بداح فهاد ناصر، أفراح مطلق عويد العنزي، 
عالي ســعد ناصر العجمــي، محمد عبداهللا 
محمد الهمالن، رمي ســمير نعمة الشــمري، 
فهد عبدالرحمن عبدالعزيز العبيد، وعفاف 

فالح عيد املسيلم.
كمــا يبــارك بنك وربــة لفائزي ســحب 
 Bloom احلصالة الرقمية األسبوعي» لعمالء»

وهم كل من: طيبة محمد علي 
السلطان، ســلوى عبداهللا 
زيد الظفيري، حليمة فاخر 
ســليماني، خالد فهد سالم 
العجمي، ورنا عدنان أحمد 
الرشــدان. وحول الشروط، 
قــال عبدالعزيــز البخيــت 
مديــر منطقــة املجموعــة 
املصرفية لألفــراد: يتطلب 
اآلن وجود ١٠٠ دينار لدخول 
سحوبات السنبلة األسبوعية 
والسحوبات الكبرى، علما أن 
العميل ما زال يحصل على 
فرصة واحدة مقابل كل ١٠ دنانير في احلساب، 
والفرص حتتسب على حسب أدنى رصيد في 
احلســاب خالل الشهر. لذلك يجب أن يكون 
قد مضى على املبلغ شهر كامل في احلساب 
للتأهل للسحب األسبوعي، وشهران كامالن 
للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص. هذا، وال 
توجد قيود أو حدود للسحب واإليداع، كلما 
زاد املبلغ املودع زادت فرص العميل للربح.

عبدالعزيز البخيت

النفط يرتد صعودًا من أدنى مستوياته في نحو ٦ أشهر
رويترز: متاسكت أسعار النفط إلى حد كبير، يوم 
أمس، إذ وازنت السوق بني قلة اإلمدادات ومخاوف 
الطلــب، بعد زيادة في مخزونــات اخلام والبنزين 
األميركية دفعت األسعار إلى أدنى مستوى في عدة 
أشهر في اجللسة الســابقة. وزادت العقود اآلجلة 
خلــام برنت ٣٦ ســنتا أو ٠٫٣٧٪ إلــى ٩٧٫١٤ دوالرا 
للبرميل، في حني ارتفعت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكســاس الوســيط ٤٣ ســنتا أو ٠٫٤٧٪ إلى ٩١٫٠٩ 
دوالرا للبرميــل. وكان اخلامان قد تراجعا األربعاء 
املاضي إلى أدنى مستوى منذ ما قبل الغزو الروسي 

ألوكرانيا في ٢٤ فبراير.
وجــاء ذلك في أعقــاب زيادة غيــر متوقعة في 

مخزونات اخلــام األميركية، كمــا زادت مخزونات 
البنزيــن - التي تعد مؤشــرا علــى الطلب - على 
نحــو غير متوقع مع تباطؤ الطلب، وفقا ملا ذكرته 
إدارة معلومات الطاقة األميركية. وزاد فتور السوق 
بعد قرار لتكتل أوپيك+ أول من أمس بزيادة إنتاج 

النفط ١٠٠ ألف برميل يوميا في سبتمبر.
وعلى الرغم من أن هذه الزيادة متثل ٠٫١٪ فحسب 
مــن الطلــب العاملي، فــإن توقعات الطلــب ال تزال 
متشائمة بفعل زيادة املخاوف من تباطؤ اقتصادي 
فــي الواليات املتحدة وأوروبــا، ومتاعب الدين في 
االقتصادات الناشئة، وسياسة مكافحة كوفيد-١٩ 

الصارمة في الصني، أكبر مستورد عاملي للنفط.

«اجلزيرة» تطلق رحالتها إلى «القصيم» السعودية

أعلنــت طيران اجلزيــرة أمس عن بدء 
تسييرها خلط رحالت إلى منطقة القصيم 
باململكة العربية السعودية اعتبارا من ٢٢ 
أغسطس، وذلك بواقع أربع رحالت أسبوعية 
إلى مطار األمير نايف بن عبدالعزيز الدولي 

الواقع في عاصمة القصيم «بريدة».
ويأتي إطالق هذا اخلط اجلديد في أعقاب 
جناح اخلطوط التي سبق أن أطلقتها الشركة 
خالل شهر يوليو إلى كل من مدينتي حائل 

وأبها. 
وبهذا، تشــغل طيران اجلزيرة ســبع 
خطوط تخدم بها مختلف مدن السعودية، 
من بينها الرياض وجدة والدمام واملدينة 

املنورة.
وتعليقا على هذا التوسع اجلديد، قال 
الرئيس التنفيذي لشركة طيران اجلزيرة، 
روهيت راماشاندران: شهدت الرحالت إلى 
اململكــة العربية الســعودية طلبا متزايدا 
خالل الفترة األخيرة، ونحن ســعداء جدا 
بأن نخــدم هذا الطلب بتوفيــر املزيد من 
اخلطوط التي متكن املسافرين الكويتيني 
حتديدا من السفر مباشرة وبأقل وقت إلى 
وجهتهم املفضلة بدال من التوجه إليها براً، 
فالكويت والسعودية تربطهما روابط أسرية، 
ذلــك إضافة إلى التطلعات باســتمرار هذا 
الطلب العالي على الرحالت مع استئناف 
الفعاليات واملهرجانات التي تقيمها اململكة 

خالل األشهر األكثر برودة.
وتدعم «طيران اجلزيرة» رؤية السعودية 
لعام ٢٠٣٠ والتي تقود منو الســفر إليها. 
وتوفر الشــركة اليوم أكثــر من ٦٠ رحلة 
أسبوعية لتحتل الصدارة من بني شركات 
الطيران التي تســير رحالتها من الكويت 
إلى اململكة، باإلضافة إلى تعاونها مع هيئة 
السعودية للسياحة للتسويق للفعاليات 
واملهرجانات للعمالء في السوق الكويتي.

ومنطقة القصيم هي إحدى مناطق اململكة 
الـ١٣، وتشتهر بقمحها ومتورها الرائجة في 
جميع أنحاء البالد، كما سميت «سلة الطعام» 
في اململكة ملا تشــتهر به من زراعة العنب 
والبرتقال والليمون والزنباع واليوسفي 

والرمان والكثير من أنواع اخلضراوات. 
وعاصمة القصيم هي بريدة التي يقطنها 
قرابة ٦٠٪ من إجمالي سكان املنطقة، ويقام 
فيها مهرجان بريدة السنوي للتمور الذي 
يستمر على مدار ٣٥ يوما، ويجذب املزارعني 
والسياح من املناطق والدول املجاورة لبيع 

التمور ومنتجاته.
وتتميز القصيم مبناخ صحراوي، حيث 
يكون الصيف طويال وحارا والشتاء قصيرا 
ومعتدال ليتســنى استكشاف هذه املنطق 
الفريدة، ومير في املنطقة وادي الرمة الذي 
يعد أطول وادي في البالد ويعبر املنطقة 

بأكملها من غربها إلى الشمال الشرقي.
وتعد مدينــة البكيرية جوهرة مخفية 
وتقــع على بعد نحو ٤٠ دقيقة من بريدة، 
وتتميز بكونها وجهة سياحية واعدة حيث 
متتاز بنباتات خضراء مورقة ومناخ دافئ 
جذاب، باإلضافة إلى املطاعم واملتاجر ومراكز 
السبا وأيضا املعالم التاريخية والثقافية 
مثل مسجد الزهراء الكبير ومنتزه الشالل.

أما برج الشنانة فهو برج مراقبة تاريخي 
يعود تاريخه إلى أكثر من ٢٠٠ عام، ويقع 
في اجلزء اجلنوبي الغربي من مدينة الرس 

في القصيم، وهو مبني من طوب اللنب. 
ويقع بيت البســام التراثي في عنيزة، 
نحو ٣٠ دقيقة خارج بريدة، وقد مت بناؤه 
في العام ١٩٥٥ باستخدام تقنيات اإلضاءة 
والتهويــة النجديــة التقليديــة ويغطــي 
مســاحة ٣٥٠٠ متر مربع. ويتميز ســقف 
املبنى الفخم مبنحوتات خشــبية جندية 
تقليديــة، ويحتوي على ٣٠ غرفة موزعة 
علــى طابقني، مبا فيها غــرف نوم وغرف 
ضيوف وغرف تخزين. وفي الداخل، ميكن 
للزوار االستمتاع باحلرف القدمية واملأكوالت 
التقليدية واحلكايات الشعبية والقصائد 

والتراث املوروث والتاريخ.
وتقع واحة عيون اجلواء على بعد نحو 
٥٠ كيومترا شمال غرب بريدة، ويعني اسمها 
«برك الوادي» التي كانت حتيط باملنطقة، 
حيــث إنها مــن أقدم الواحــات التي كانت 

موطنا للعديد من املجتمعات.

املستشار الكويتي

تفعيل وتطبيق
مركز التدريب

واالختيار احلكومي
Abumishari١@yahoo.com

د.عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

اقترح ديوان اخلدمة املدنية بداية عام 
التدريب واالختيار  ٢٠٢٢ إنشاء مركز 
احلكومي، وهدفه ضمانة جتويد العمل 
احلكومي وشفافية التعيينات وعدالتها، 
وهذا املركز سوف يستهدف الوظائف 
العامة واإلشرافية والقيادية، حيث سيبدأ 
العمل على مرحلتني، األولى تستهدف 
الوظائف اإلشرافية والقيادية، وسيهيئ 
املركز املقبلني على شغل «اإلشرافية» 
في عدة دورات كاحلاسب اآللي والورش 
القانونية وتعارض املصالح واملناقصات 
وإعداد امليزانيــات وإقرار الذمة املالية 
والتعامل مع وسائل اإلعالم ومكافحة 
الفســاد املالــي واإلداري وحوكمــة 
املؤسسات، وغيرها من الدورات املكثفة 
لتهيئة املوظف لشغل الوظيفة اإلشرافية، 
حيث سيحصل على شهادة تفيد باجتيازه 

الدورات وتهيئته للوظيفة.
وسوف يبدأ املرحلة األولى بتدريب 
املرشحني، بشــكل مبدئي، للمناصب 
القيادية من قبل الوزراء، إال أن الهدف 
املستقبلي هو تهيئة الصف الثاني من 
القياديني عبر الطلب من اجلهات بترشيح 
مديري اإلدارات لتهيئتهم لشغل الوظائف 

القيادية في حال ترشيحهم مستقبال.

وفــي حال لم يتمكــن من اجتياز 
االختبار، فســيكون أمام ٣ خيارات: 
إما إعادة االختبار بعدد غير محدود من 
املرات، وإما العمل في وظيفة مبؤهل أقل، 
أو حتويل بياناته إلى هيئة القوى العاملة 
لترشيحه للعمل في القطاع اخلاص. إن 
النظام املذكور يهدف إلى محاربة الفساد 
في ترشيحات التعيني، ألن من أهدافه 
العمل على إلغاء ما يعرف بكتب الترشيح 
التي تصدرها اجلهات لبعض املوظفني 
لتغييــر ترشــيحاتهم للعمل، فضال 
عن اختفــاء ظاهرة إعالنات التوظيف 
املفصلة بشروطها، وإلغاء طابور انتظار 

وفــي املرحلة الثانية كل شــاغلي 
الوظيفة العامة، وستكون البداية بتدريب 
املسجلني في نظام التوظيف املركزي 
لتهيئتهم لوظائف مطلوبة، السيما حملة 
الشــهادة الثانوية فما دون. إن املركز 
سيغير آلية التعيينات االعتيادية احلالية، 
بهدف حتقيق جــودة العمل احلكومي 
ومحاربة الفساد، حيث سيقوم اخلريج 
بالتسجيل في نظام التوظيف املركزي، 
وبعد التدقيق على بياناته تصله رسالة 
نصية مبوعد خضوعه الختبار في مركز 
التدريب واالختبــار احلكومي، ضمن 

تخصصه الدراسي.

التعليم  التوظيف، ومواءمة مخرجات 
مع سوق العمل.

كمــا أن االختبار سيشــمل حملة 
شهادات البكالوريوس والدبلوم والدورات 
ما بعد الثانوية العامة، بينما غير املشمولني 
باالختبــارات هم خريجو تخصصات 
الطب والطب املساعد والتعليم واملؤهالت 
التخصصية مثــل التفتيش اجلمركي 
والتفتيش التجــاري وغيرهما، فضال 
عن خريجي أفضل ٢٠ جامعة معتمدة 

على مستوى العالم.
أهداف إنشاء املركز: 

٭ حتقيق العدالة والشفافية في التعيينات.
٭ ضمان جودة العمل احلكومي.

٭ تأهيل الكوادر البشرية قبل الدخول 
لسوق العمل.

٭ العمل على بنــاء صفني ثان وثالث 
من القياديني.

٭ تطوير إجراءات التعيني وتسهيلها.
٭ اكتشاف املواهب املستقبلية للشباب.
٭ االنتقال الرقمي لتكريس «احلكومة 

الذكية»
ولذلك، نرجو من حكومة سمو الشيخ 
أحمد النواف أن تهتم بهذا االقتراح ليحقق 

أهدافه لصالح الوطن واملواطن.

«أجيليتي» تستكمل االستحواذ على «مينزيز» بـ ٧٦٣ مليون جنيه إسترليني

أعلنت شركة أجيليتي، عن 
اســتكمالها عملية االستحواذ 
على شــركة جون مينزيز بي 
إل سي ومقرها اململكة املتحدة، 
وســوف تقوم أجيليتي بضم 
عمليات مينزيــز إلى عمليات 
شــركة ناشــيونال خلدمــات 
الطيران «ناس» إلنشاء شركة 
رائدة عامليا في خدمات الطيران 

تعمل في ٥٨ دولة.
وفور دمج الشركتني، ستبدأ 
الشــركة اجلديــدة عملياتهــا 
باســم شركة مينزيز للطيران 
وستصبح أكبر مزود خدمات 
طيران في العالم من حيث عدد 
البلدان وثاني أكبر شركة من 
حيث عدد املطارات التي تقدم 
فيها خدماتها. جدير بالذكر أن 
الشــركة اجلديــدة - مينزيز 
للطيران - سوف توفر خدمات 
الشحن اجلوي وخدمات الوقود 
واخلدمات األرضية في املطارات 
عبــر القارات الســت، علما أن 
إيرادات شركتي مينزيز وناس 
املجمعة قد جتاوزت ١٫٥ مليار 

دوالر في عام ٢٠٢١.
وســيعمل لــدى الشــركة 
مــا يقرب مــن ٣٥٫٠٠٠ موظف 
وســتمتد عملياتهــا فــي ٢٥٤ 
مطــارا في ٥٨ دولة وســتقوم 
سنويا مبناولة ٦٠٠ ألف رحلة 
طيران و٢ مليون طن من الشحن 
اجلوي وتزويد الطائرات بـ ٢٫٥ 

مليون طن من الوقود.
شركة رائدة عامليًا

وبهــذه املناســبة، أوضح 
رئيس مجلس إدارة الشــركة 
املندمجــة والرئيس التنفيذي 
لشــركة «ناس» ســابقا حسن 
احلــوري: «ستشــكل مينزيز 
ونــاس شــركة رائــدة عامليــا 
في خدمات الطيران. وســوف 
نحظى باحلجم واملوارد الالزمني 
لتحقيــق التوســع والنمــو 
بالتزامن مع تعافي القطاع من 
جائحة كوفيــد-١٩، فالطيران 

اإلثيوبية، فالي دبي، خطوط 
فرونتيــر اجلويــة، وآي إيــه 
جي، طيران اجلزيرة، مجموعة 
كانتــاس، اخلطــوط اجلويــة 
القطريــة، ســاوث ويســت، 
اخلطــوط اجلويــة التركيــة، 
يونايتد إيرالينز، ويست جيت، 

وويز إير.
خدمات أكثر تنوعًا

فيما قال الرئيس التنفيذي 
لشركة مينزيز للطيران، الذي 
ســيكون الرئيــس التنفيــذي 
للشــركة املندمجــة فيليــب 
جوينج: «نتيجــة للجمع بني 

في وضع جيد لدعم عمالئنا في 
مواجهة حتديات سالسل اإلمداد 

ونقص العمالة».
فصل جديد لـ «أجيليتي»

مــن جانبه، أوضــح نائب 
رئيس مجلس إدارة أجيليتي 
طــارق ســلطان: «تعتبر هذه 
الصفقة فصل جديد بالنسبة إلى 
أجيليتي، فمن خالل االستحواذ 
على شركة مينزيز وضمها إلى 
شركة ناس، تسنح أمام أجيليتي 
الفرصة لتعظيــم القيمة لكل 
منهما. تتمتع أجيليتي بسجل 
حافــل مــن النمــو املســتدام 
واملســؤول على مدى العقدين 
املاضيــني، مدفوعــا بنمو من 
عملياتهــا القائمــة باإلضافــة 
إلــى النمو من خــالل عمليات 
الدمج واالستحواذ التي قامت 
بها، وتعد هــذه الصفقة جزءا 
من اســتراتيجيتنا لتســريع 
مثــل هذا النمو. بالنســبة إلى 
أجيليتي، ســوف تنشــئ هذه 
الصفقــة أكبر شــركة مملوكة 
ومدارة ضمن الكيانات اخلاضعة 
للســيطرة والتابعة ملجموعة 
شــركات أجيليتــي، وذلك من 
حيث اإليرادات وعدد املوظفني 
العاملــي. ونحــن  واحلضــور 
نتطلع إلى رؤية شركة مينزيز 
اجلديــدة حتقــق النجاحــات 
بدعمنا ومساندتنا». هذا، وكان 
مجلسا إدارة شركتي أجيليتي 
ومينزيز قد توصال إلى اتفاقية 
في ٣٠ مارس من هذا العام بشأن 
العرض النقدي لشركة أجيليتي 
لالستحواذ على نسبة ١٠٠٪ من 
أسهم شركة مينزيز، والتي يتم 
تداولها في بورصة لندن، مقابل 
٦٠٨ بنســات للســهم الواحد. 
وتقــدر الصفقة قيمة شــركة 
مينزيز بنحو ٥٧١ مليون جنيه 
إسترليني على أساس ربحية 
السهم املخففة بالكامل ونحو 
٧٦٣ مليون جنيه إســترليني 

على أساس قيمة الشركة.

مينزيــز ونــاس، ســيحصل 
عمالؤنــا على خدمــات عاملية 
املستوى وعروض منتجات أكثر 
تنوعا وعلى أفضل ممارسات 
الســالمة فــي املطــارات عبــر 
القارات الست. إن دعم أجيليتي 
ســيمنحنا املــوارد الالزمــة 
لتقدمي حلول مبتكرة لعمالئنا 
املتزايديــن والذيــن يفكــرون 
في تعزيز منوهم املســتقبلي، 
فضــال عــن تطويــر قدراتنــا 
وتكنولوجياتنــا ومســتوى 
االستدامة لدينا، وهي عناصر 
جوهرية لتحقيق النجاحات في 
املستقبل. ويعني ذلك أيضا، أننا 

ستقوم بضم عملياتها إلى «ناس» إلنشاء شركة رائدة عاملياً بخدمات الطيران تعمل في ٥٨ دولة

شركة مينزيز تقدم خدمات الشحن اجلوي والتزويد بالوقود واخلدمات األرضية في ٦ قارات

فيليب جوينج طارق سلطانحسن احلوري

التجــاري هو محرك رئيســي 
لنمو االقتصاد العاملي، وعمالؤنا 
بحاجة فعلية إلى شركاء ميكنهم 
االعتماد عليهم تزامنا مع زيادة 

أحجام الرحالت من جديد».
وستشــمل قائمــة عمــالء 
الشــركة: اخلطــوط اجلويــة 
الكنديــة، اخلطــوط اجلويــة 
الصينيــة، اخلطــوط اجلوية 
الفرنســية، اخلطــوط امللكية 
الهولنديــة، اخلطوط اجلوية 
األميركية، اخلطــوط اجلوية 
البريطانيــة، طيــران كاثــي 
باسيفيك، إيزي جيت، طيران 
اإلمــارات، اخلطــوط اجلوية 

«كورونـا» مـن  القطـاع  تعافـي  مـع  بالتزامـن  والنمـو  للتوسـع  الالزمـة  باملـوارد  سـنحظى  احلـوري:  حسـن 
تنوعـًا أكثـر  منتجـات  وعـروض  املسـتوى..  عامليـة  خدمـات  علـى  سـيحصلون  عمالؤنـا  جوينـج:  فيليـب 
طـارق سـلطان: «أجيليتـي» تتمتـع بسـجل حافـل مـن النمـو املسـتدام واملسـؤول خـالل العقديـن املاضيـني

«األهلي»: خصم حصري لعمالء حساب الطالب A+ بالتعاون مع «طلبات»
أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن شراكة جديدة مع منصة 
«طلبــات»، ومبوجــب هــذه 
الشــراكة ســيتم منح عمالء 
حســاب الطالــب A+ فرصة 
احلصول على خصم بنســبة 
٣٠٪ عنــد شــرائهم بقيمة ٥ 
دنانير كحد أدنى، واستخدامهم 
بطاقات الصراف اآللي اخلاصة 
بهذا احلساب، ويسري العرض 
خالل عطالت نهاية األسبوع 
(من اخلميس إلى السبت) حتى 

٢٠ اجلاري.
جتدر اإلشارة إلى أن حساب 
الطالب A+ مت تصميمه للفئة 
العمريــة من العمــالء بني ١٦ 

بالتعاون مع عالمات جتارية 
متعددة.

وتعليقا على هذه الشراكة، 

استثنائية لعمالئنا الكرام.
 +A حســاب  ويؤكــد 
علــى التــزام البنــك األهلــي 
الكويتي بنشر الثقافة املالية 
وزيادة التوعية بني الشــباب 
ومساعدتهم على بناء أساس 
مالــي صحيــح يتماشــى مع 
أهــداف حملــة «لنكــن علــى 
 ،+A درايــة»، ويعد حســاب
الذي يتميز بسهولة االستخدام، 
أداة قيمة ألولياء األمور الذين 
يرغبون في تثقيــف أبنائهم 
فيمــا يخــص إدارة أموالهــم 
الشــخصية بأســلوب ذكــي، 
ومســاعدتهم على غرس مبدأ 

توفير املال.

قالت جهير معرفي مدير عام 
إدارة اخلدمات املصرفية لألفراد 
(باإلنابــة) في البنــك األهلي 
الكويتي: يسرنا التعاون مع 
منصة مرموقة مثل «طلبات» 
والتي حققت جناحات مشرفة 
محليــا وكذلك على مســتوى 
املنطقة. ويأتــي هذا التعاون 
ليؤكد على التزام البنك بتوفير 
عروض جذابة لعمالء حساب 
A+ والذين يعتبرون جزءا مهما 
ومحوريا من االســتراتيجية 
التــي نتبناها كبنــك، ونحن 
إبــرام  نســعى دائمــا نحــو 
اتفاقيات مع عالمات جتارية 
بارزة نوفر من خاللها صفقات 

جهير معرفي

و٢٥ ســنة، ليقــدم لهــم باقة 
مــن االمتيــازات، مــن بينهــا 
احلصول علــى جائزة نقدية 
فورية تبلغ قيمتها ٥٠ دينارا 
عند حتويل املكافأة الطالبية، 
وبطاقة مســبقة الدفع مجانا 
تستخدم في احملالت التجارية 
وعبر اإلنترنت، باإلضافة إلى 
فرصة الفوز بســيارة فيات. 
كما يســتمتع عمالء حســاب 
الطالــب A+ أيضــا بعــرض 
حصــري من ســينما فوكس 
VOX Cinemas «اشــتر تذكرة 
واحصل على تذكرتني مجانا»، 
إلى جانب العديد من العروض 
واخلصومات الفريدة التي تقدم 

ارتفاع محاوالت التصيد واالحتيال
املكتشفة في الكويت بنسبة ١١٥٪

كشــف أحــدث حتليــل معلوماتي أن 
الهجمــات التي تنطــوي علــى تهديدات 
بفقدان البيانات، وتشمل التصيد واالحتيال 
القائم على مبادئ الهندســة االجتماعية 
في الكويت بنســبة ١١٥٪، شــهدت زيادة 
هائلة في الربــع الثاني من ٢٠٢٢ مقارنة 
بالربع السابق، واكتشفت احللول األمنية 
لشركة كاسبرسكي ٧٨٤٫٠٤٣ هجوم تصيد 
وقعــت في الكويت في الربــع الثاني من 

العام احلالي.
وتستخدم مبادئ الهندسة االجتماعية، 
التي يطلق عليها أحيانا عمليات االحتيال 
البشــرية»، بعــدة طــرق  بـ«القرصنــة 
وألغــراض مختلفة، تهــدف جميعها إلى 
اإليقاع باملستخدمني املستهترين أو غير 
احلذرين، عبر جذبهــم إلى مواقع مزيفة 
ودفعهم باخلداع إلــى إدخال معلوماتهم 
الشخصية، التي تتضمن في الغالب بيانات 
تســجيل الدخول إلى احلســابات املالية 
مثــل كلمات مرور احلســاب املصرفي أو 
تفاصيل بطاقة الدفع، إضافة إلى بيانات 
تســجيل الدخول إلى حسابات التواصل 
االجتماعــي، ما يفتح املجــال أمام العديد 
مــن العمليات اخلبيثة، كســرقة األموال 

واختراق الشبكات املؤسسية.
ويعــد التصيد أحد أســاليب الهجوم 
املؤثرة، نظرا التساع نطاقه، إذ يزيد مجرمو 
اإلنترنت فــرص جناحهم في البحث عن 
بيانات تســجيل دخول املستخدمني إلى 
مختلف أنواع احلسابات، من خالل إرسال 
موجات هائلة من رسائل البريد اإللكتروني 
املستترة حتت أسماء مؤسسات وعالمات 
جتارية رسمية. ويوظف املجرمون مجموعة 
متنوعة من احليــل لتجاوز حظر البريد 

اإللكتروني واســتقطاب أكبر عدد ممكن 
من املستخدمني إلى مواقعهم االحتيالية. 
 HTML ويشيع جلوء احملتالني إلى مرفقات
التي حتتوي على تعليمات برمجية مبهمة، 
وتسمح لهم باستخدام البرمجيات النصية 
والتشويش على احملتوى اخلبيث لتصعيب 
اكتشافه، وإرســال صفحات التصيد في 

مرفقات بدال من روابط.
ويحــاول احملتالون في ذروة موســم 
العطــالت، اإليقــاع باملســافرين الذيــن 
يبحثون عن أفضل وجهات السفر وأنسب 
أماكــن اإلقامة ورحالت الطيران ســعرا. 
والحــظ باحثو كاسبرســكي زيــادة في 
أنشــطة االحتيال املســتعينة بصفحات 
التصيد املســتترة حتت غطاء حجوزات 
الطيران والفنادق، إذ وصل عدد محاوالت 
املستخدمني فتح هذه املواقع في النصف 
األول من العام ٢٠٢٢ في منطقة الشــرق 
األوسط وتركيا وأفريقيا إلى ٤٫٣١١ محاولة.
واعتبر ميخائيل سيتنيك خبير األمن 
لدى كاسبرسكي، أن التخطيط لقضاء إجازة 
ممتعة «ليس باألمر السهل»، مشيرا إلى 
أن املسافرين قد يقضون أسابيع أو حتى 
شهورا في البحث عن حجوزات الطيران 
واإلقامة املناسبة. وقال: يستغل احملتالون 
هذا األمر جلذب انتباه املستخدمني الذين 
سئموا البحث عن صفقات مناسبة، فبعد 
فتح األجــواء ورفع القيــود عقب األزمة 
العاملية عاد الســفر وعادت معه عمليات 
االحتيــال املرتبطة به، والتي تســتهدف 
املســتخدمني بخدمات احلجــز والتأجير 
الوهميــة. وميكن منع مثل هذه الهجمات 
متاما بالتشكيك في العروض الترويجية 

شديدة السخاء التي يصعب تصديقها.

خالل الربع الثاني من ٢٠٢٢


