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«فليبر».. أقصاه فتح األبواب عن ُبعد !
باهي أحمد

وســط حالة من التهويل بقــدرات جهاز 
«فليبر» على مسح البطاقات املصرفية وسرقة 
بياناته إلعادة استخدامها مرة أخرى من قبل 
حامل اجلهاز، أكد العقيد متقاعد رائد الرومي 
أن القطــع املوجودة في هذا اجلهاز ليســت 
باحلديثة بل متواجدة منذ فترة طويلة ولكن 
بطريقة منفصلة، وأن قدرته تتمثل فقط في 

فتح بعض األبواب عن بعد. 
وفصل الرومي فــي تصريح لـ «األنباء» 
مكونات اجلهاز، مبينا أن كل مكون وقطعة 
مــن هذا اجلهاز كانت تبــاع مبفردها، إال أن 
مصنع النســخة التي يروج لهــا حاليا، قام 
بتجميــع خــواص «االنفراريد» و«شــفرات 
البلوتــوث» و«nfc» ومنفــذ «usb» وغيرها 
فــي جهاز واحد، وهو كل ما في األمر. لذلك، 

فإن احلالة العامة السائدة بشأن اجلهاز هي 
دعاية مبالغ فيها بشــكل كبيــر إذ ال يعتبر 

اختراعا حديثا أو خارقا.
وأضاف الرومي أن جميع عمليات االختراق 
ال تتــم إال فــي حالــة اعطاء املخترق شــيئا 
ملموســا لالختراق كالبطاقــة االئتمانية أو 
الهاتف أو أي جهاز يستخدم في عمليات الدفع 
االلكتروني بشــكل عــام، الفتا إلى أن معظم 
تلــك األجهــزة ال تعمل بشــكل فعال خاصة 
في بعــض البروتوكوالت التي تعتمد نظام 
التشــفير، وغالبا ال يعمل هذا اجلهاز عليها 
حيث باستطاعته فقط فتح بعض األبواب عن 
بعد، والتي تعمل بنظام وخاصية االنفراريد، 
ولكن ليــس فعاال كما يوضح املعلنون لهذا 
اجلهاز، فهم يقومون بعمل تســويق اعالني 
وجتاري خاص به بهدف جلب شريحة أكبر 
لشــراء هــذا اجلهاز والذي يبــاع في كل من 

شــركتي أمازون وUPAY بشكل طبيعي في 
بعض الدول.

بدوره، أكد مصدر مطلــع على التقنيات 
املصرفيــة، أن تلــك األجهــزة ال تعمل على 
التقنيات املشفرة واألجهزة التي ليست بها 
اعادة اصدار رقم جديد، مبعنى أنه في حالة 
القيام بعملية مصرفية وحتويل نقدي سواء 
مــن الهاتــف أو البطاقة البنكيــة أو ماكينة 
الصــرف اآللي فاألمر يحتاج إلى رقم جديد، 
وكل عملية تتطلب هذا األمر، وهو ما ال ميكن 
اختراقــه خاصة أن أنظمة البنوك مشــفرة 
بأحدث وأقوى برامج التشــفير، ناهيك عن 
أن فتح وقفل الســيارة على سبيل املثال كل 
منها لديهــا رقم هي األخــرى جديد، كما أن 
تتبعه واختراقه للهواتف هو أمر ال يستطيع 
فعلها كون معظم الهواتف يغلق تلقائيا في 

محاولة االختراق.

خبيرا تكنولوجيا معلومات أكدا لـ «األنباء»: قدرات  اجلهاز ال تطول البيانات املصرفية كونها مشفرة

٦٩٧ مليون دينار مكاسب «البورصة» في جلسة أمس
شريف حمدي

حققت بورصــة الكويت 
مكاســب الفتــة امــس على 
الســوقية  القيمة  مســتوى 
على وقع الزخم الكبير الذي 
شهدته اسهم السوق األول، 
وفــي مقدمتها اســهم بيتك 
واجيليتــي والوطني وزين 

اضافة إلى املشاريع.
إذ ارتفعت القيمة بنسبة 
١٫٥٪ مبكاســب ٦٩٧ مليون 
دينار ليصل إجمالي القيمة 
٤٦٫١٧ مليــار دنيار ارتفاعا 
من ٤٥٫٤٧ مليار دينار أول 

من امس.
الســيولة  وارتفعــت 
املتدفقة للسوق بنسبة ٦٥٪ 
بزيادة ٢٩٫٥ مليون دينار عن 
سيولة األحد، حيث استقبلت 
البورصة امس ٧٤٫٩ مليون 
دينار مقارنة بـ ٤٥٫٤ مليون 
دينــار، وجــاء ســهم بيتك 
بالصــدارة بســيولة ٢٩٫٤

السهم بنسبة ٣٫٣٪.
ويبدو ان اســهم السوق 
األول ستحظى بزخم شرائي 
خالل الفترة املقبلة بعد فترة 
من الهــدوء واالعتماد على 

بشكل عام تزامنا مع عودة 
الكويتــي  النفــط  اســعار 
لالرتفاع بنسبة ٥٪ تقريبا 
ليصل إلى ٨٣ دوالرا للبرميل.

وارتفعت بنهاية جلسة 
تعامــالت امــس اســهم ٦٧
شــركة مقابل تراجع اسهم 
٣٥ شركة، واستقرت قيمة 
١٦ سهما، ولم يجر التداول 
على اســهم ٣٧ شــركة، كما 
الوزنية  ارتفعت املؤشرات 
لـ ٩ قطاعات تصدرها السلع 

االستهالكية بـ ٣٫٢٪.
واضاف مؤشــر السوق 
األول ١٢٤ نقطــة ملكاســبه 
الســابقة ليصــل إلى ٧٩٩٩

نقطة بنسبة ارتفاع ١٫٥٧٪، 
كما ارتفع مؤشــر الســوق 
 ٪٠٫٢ بنســبة  الرئيســي 
بارتفاع ١٢٫٧ نقطة ليصل إلى 
٥٥٩٠ نقطة، وارتفع مؤشر 
الســوق العام بنسبة ١٫٣٪ 
مبكاسب ٩٢٫٥ نقطة ليصل 

إلى ٧٢٠٦ نقطة.

األسهم املتوسطة والصغيرة، 
خاصة مع تراجع اسعارها 
ملســتويات مشــجعة خالل 
موجة التصحيح األخيرة، 
فضال عن عودة الثقة للسوق 

السيولة تقفز  ٦٥٪ إلى ٧٤٫٩ مليون دينار

مليــون دينار تشــكل ٣٩٪ 
من اإلجمالي وارتفع السهم 
بنسبة ٢٫١٪، تاله اجيليتي 
بـــ ١٦٫٧ مليون دينار متثل 
٢٢٫٣٪ من اإلجمالي، وارتفع 

«ميد»: شركة مقاوالت كورية جنوبية 
تغلق مكتبها الرئيسي بالكويت

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شــركة «اس كيه 
ايكوبالنت» التي كانت تعرف سابقا باسم «اس 
كيه» للهندسة واملقاوالت الكورية اجلنوبية، 
تخطط إلغالق مكتبها الفرعي الرئيســي 
بالكويت ولم تعد لديها خطط للمشــاركة 

في مناقصات النفط والغاز داخل الدولة.
ونسبت املجلة إلى مصادر مطلعة قولها 
ان الشركة رغم ذلك ستبقي لها مكتبا إداريا 
إقليميا أصغر مفتوحا في الكويت للتعامل مع 
األنشطة املتعلقة بعقود الهندسة واملشتريات 
والبناء (EPC) التي سبق للشركة الفوز بها 

بالفعل ويجري العمل على تنفيذها.
وقال أحد املصادر إن الشركة لن تشارك 
بأي مشاريع جديدة، واليزال هناك بعض 
األعمال التي يتم إجنازها داخل املكتب فيما 
يتعلق مبشــروع مصفاة الزور اجلديدة 
وبعض املشاريع األخرى التي التزال حتتوي 
على عناصــر غير مكتملة أو قضايا مالية 
لم تنته به، ومن املعتقد أنه ســيتم إغالق 
املكتب اإلداري املتبقي مبجرد االنتهاء من 

هذه األعمال.

جتدر اإلشارة إلى انه خالل الفترة بني 
عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧، وفي خضم الطفرة التي 
شهدتها مشاريع إنشــاءات النفط والغاز 
الكبيرة بالكويت، عززت الشركة تركيزها 
واستهدافها لعقود في قطاع النفط والغاز 
وفازت بعقود مبليارات الدوالرات، ويأتي 
قرار إغالق املكتب الفرعي الرئيسي للشركة 
في الوقت الذي اليزال فيه نشاط مشاريع 

النفط والغاز في الكويت متدنيا.
كما يأتي ذلك أيضا في أعقاب تصريح 
الشركة الكورية اجلنوبية أنها تتطلع للتحول 
لشركة رائدة باملشــروعات املنسجمة مع 
البيئيــة واالجتماعية وحوكمة  املتطلبات 
الشركات، وكانت الشركة قد أعلنت مطلع 
الشهر اجلاري عن دخولها في شراكة جديدة 
مع شــركة املقاوالت الهندســية الصينية 
احلكومية (CSCEC) التي تعتبر أكبر شركة 

إنشاءات في العالم من حيث اإليرادات.
وكانت مجلة ميد في وقت سابق من هذا 
الشهر قد نسبت إلى الشركة الكورية قولها 
إنها لم تعد تخطط للمشاركة في العطاءات 
ملشروع مجمع الزور للبتروكيماويات املخطط 

له بقيمة ١٠ مليارات دوالر في الكويت.

ستبقي مكتباً إدارياً أصغر مفتوحاً للتعامل مع األنشطة اجلاري تنفيذها

١٣٠٠١٣٠٠ دينار متوسط املعاش  دينار متوسط املعاش 
التقاعدي للمواطنني شهريًاالتقاعدي للمواطنني شهريًا

وارتفعــت أعداد املؤمــن عليهم 
بواقــع ٩٠١٦ مواطنــا ومواطنة، إذ 
بلغت أعدادهم بنهاية سبتمبر املاضي 
نحو ٤١٣٫٤٦ ألف مواطن ومواطنة 

مقارنة بـ ٤٠٤٫٤٤ في بداية ٢٠٢٢.
وكشفت البيانات عن أن متوسط 
املرتب أو الشريحة للمؤمن عليهم من 
املدنيني العاملني لدى صاحب عمل 
٧٠٩ دنانيــر لـ ٣٩٦٫٥٩ ألف مواطن 
ومواطنة، فيما بلغ املتوسط للرجال 

٨٧٨ دينارا، وللنساء ٥٨٩ دينارا.
وتفصيليا، في القطاع احلكومي 
يبلــغ املتوســط ٦١٩ دينــارا لنحو 
٣٢٣٫٢٤ ألف موظف وموظفة، بينما 
يبلغ متوســط املرتب أو الشريحة 
للمواطنني في احلكومة ٧٣٦ دينارا 

وللمواطنات ٥٥٢ دينارا.
ويبلغ متوسط املرتب أو الشريحة 
للعاملني في القطــاع النفطي نحو 
١٤٦٠ دينارا لنحو ٢١٫٧٦ ألف مواطن 
ومواطنة، بينما يبلغ متوسط املرتب 
للمواطن نحــو ١٤٥٦ دينارا، و١٤٨١

دينــارا للمواطنــة، أما فــي القطاع 

األهلي فيبلغ املتوسط اإلجمالي ٩٥٠
دينارا للمواطنني واملواطنات، بينما 
يبلــغ للمواطنني فقط ١٠٩٣ دينارا، 

وللمواطنات ٧٨٢ دينارا.
أما املدنيون العاملون حلسابهم 
اخلاص فيبلغ متوســط املرتب أو 
الشــريحة لهــم ٦٠٠ دينــار لنحو 
١٦٨٧٣ مواطنا ومواطنة، بينما يبلغ 
املتوســط للمواطنــني ٦٦١ دينارا، 

وللمواطنات ٥٥٤ دينارا.
أصحاب املعاشات

وأظهرت البيانات أن هناك نحو 
٨٣٧٦ مواطنا ومواطنة تقاعدوا في 
أول ٩ اشهر من ٢٠٢٢ حيث ارتفعت 
أعــداد أصحاب املعاشــات على قيد 
احلياة إلى نحو ١٦٢٫٠٢ ألف مواطن 
ومواطنــة نهاية ســبتمبر املاضي 
مقارنة بـ ١٥٣٫٦٤ ألفا في أول يناير.
املتقاعديــن مــن  أعــداد  وزادت 
املواطنني ٣٦٧٣ خالل الفترة من يناير 
حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٢ من ٩٠٫٧ ألفا 
إلى ٩٤٫٣٩ ألفا، أما أعداد املتقاعدين من 

النساء فزادت بواقع ٤٧٠٣ مواطنات 
من ٦٢٫٩ ألفا إلى ٦٧٫٦ ألف مواطنة.
ويبلغ متوسط الراتب التقاعدي 
للمواطنني واملواطنات بالكويت نحو 
١٢٩٩ دينارا شهريا لـ ١٦٢ ألف مواطن 
ومواطنة، بواقــع ١٥٣٧ دينارا راتبا 
للمواطنني الرجال، و٩٦٧ دينارا راتبا 
للمواطنات، ويبلغ إجمالي متوسط 
املعاش التقاعدي للمدنيني العاملني 
لدى صاحب عمل ١٢٤٢ دينارا لـ ١٢٣٫٨٤

ألف متقاعد، مبتوسط ١٥٠٥ دنانير 
للرجال و٩٩٠ دينارا للنساء.

وتفصيليا، يبلغ متوسط املعاش 
التقاعدي للمدنيني العاملني في القطاع 
احلكومي نخو ١١٨٧ دينارا لـ ١٠٦٫٢٧
آالف مواطــن ومواطنة، مــن بينهم 
١٤٤١ دينارا للمواطنني و٩٧٨ دينارا 

للمواطنات.
ويبلغ إجمالي متوســط املعاش 
التقاعدي للمتقاعديــن من القطاع 
النفطي ١٨١٨ دينارا لـ ٧٧٤١ شخصا، 
بواقع ١٨٣٠ دينــارا للذكور، و١٦٢٧
دينــارا لإلنــاث، ووصل متوســط 

املعاش التقاعــدي للمتقاعدين من 
القطاع األهلي ١٣٧٩ دينارا لـ ٩٨٢٥

متقاعدا ومتقاعدة بواقع ١٦٣٦ دينارا 
للمواطنني و١٠٨١ دينارا للمواطنات.

أما املدنيون العاملون حلسابهم 
اخلاص فيبلغ متوســط معاشــهم 
التقاعدي ٧٢٧ دينارا لـ ٥٢٤٧ مواطنا 
ومواطنة بواقع ١١٨٦ دينارا للمواطنني 

الرجال، و٦٢٩ دينارا للمواطنات.
التقاعديــة  وجلهــة املعاشــات 
للعســكريني، فقــد بلغ متوســطها 
اإلجمالي نحو ١٦٠٧ دنانير شــهريا 
لـــ ٣٢٫٩٣ ألف متقاعــد ومتقاعدة، 
مبتوســط ١٦٠٧ دنانير للمواطنني 
و١١١٨ دينــارا للمواطنــات، وبلــغ 
متوســط املعاش ملتقاعــدي الدفاع 
نحو ١٦٥٩ دينارا شهريا لنحو ١٣٫٢٤
ألف مواطن ومواطنة مبتوسط ١٦٥٩
دينارا للذكور، و١٢٦٦ دينارا لإلناث.

أما املتقاعدون من الداخلية فيبلغ 
إجمالي متوسط معاشهم التقاعدي 
نحو ١٥٧٧ دينارا شهريا بنحو ١٣٫٦٩
ألف مواطن ومواطنة، مبتوسط ١٥٧٧

دينارا للذكور، و٩٣٣ دينارا لإلناث، 
أما متقاعدو احلرس الوطني فيبلغ 
متوسط معاشهم ١٥٦١ دينارا شهريا 

لـ ٥٩٩٤ شخصا جميعهم ذكور.
املستحقون للمعاش

أعــداد املســتحقني  وارتفعــت 
ويصرفــون من أوالد وأرامل بنحو 
١٤٠١ مواطن ومواطنة خالل الفترة 
ذاتها بعدما زادت أعدادهم من ٩٢٫٥٩
ألفا إلى ٩٤ ألف مواطن ومواطنة.

وتراجع عدد األرامل خالل أول ٩
أشهر من العام لينخفض من ٢٨٫٤١
ألفــا إلــى ٢٨٫٢٦ ألــف أرملــة، فيما 
ارتفع متوســط نصيــب األرمة من 
املعاشــات التقاعدية إلى ٧٩١ دينارا 
بنهاية سبتمبر مقارنة بـ ٧٦٢ دينارا 
أول يناير ٢٠٢٢، وارتفع عدد االوالد 
املستحقني للمعاشات التقاعدية إلى 
٥٨٫١٥ ألفا نهاية ســبتمبر مبتوسط 
معــاش ٣٢٤ دينارا مقارنة بـ ٥٦٫٥٣
ألفا أول يناير مبتوسط معاش ٣١٧

دينارا.

٨٣٧٦ مواطناً ومواطنة تقاعدوا من يناير حتى نهاية سبتمبر املاضي

٦٦٩٫٤٨٦٦٩٫٤٨ ألف مواطن ومواطنة خاضعون للتأمينات.. بزيادة  ألف مواطن ومواطنة خاضعون للتأمينات.. بزيادة ١٨٫٧٩١٨٫٧٩ ألفًا ألفًا
١٤٠١١٤٠١ شخص أدرجوا ضمن املستحقني ليصلواشخص أدرجوا ضمن املستحقني ليصلوا إلى  إلى ٩٤٩٤ ألف مواطن ومواطنة ألف مواطن ومواطنة
ن عليهم ليصلوا إلى  ليصلوا إلى ٤١٣٫٤٦٤١٣٫٤٦ ألفًا ألفًا ن عليهماملؤمَّ ٩٠١٦٩٠١٦ دخلوا ضمن  دخلوا ضمن املؤمَّ

كشــفت بيانات رســمية عن أن إجمالي أعداد 
اخلاضعني للتأمينــات االجتماعية في الكويت من 
مدنيني وعســكريني ارتفع خالل أول ٩ أشهر من 
٢٠٢٢ بواقع ١٨٫٧٩ ألف شخص ليبلغ عددهم بنهاية 
سبتمبر املاضي نحو ٦٦٩٫٤٨ ألف مواطن ومواطنة 
مقارنة بـ ٦٥٠٫٦٩ ألف شخص أول يناير املاضي.

وأظهرت البيانات أن هنــاك نحو ٨٣٧٦ مواطنا 
ومواطنة تقاعدوا في أول ٩ اشهر من ٢٠٢٢ لترتفع 
أعداد املتقاعدين إلى ١٦٢٫٠٢ ألف مواطن ومواطنة 
نهاية ســبتمبر املاضي، كما ارتفع متوسط املعاش 
التقاعدي للمواطن الكويتي إلى ١٢٩٩ دينارا بنهاية 

سبتمبر مقارنة بـ ١٢٧٠ دينارا أول يناير املاضي.

متوسطات املعاشات علي إبراهيم
التقاعدية

متقاعدو ٣ أشهر

١١٨٧ دينارا لـ «احلكومي»
١٨١٨ دينارا لـ «النفطي» 
١٣٧٩ دينارا لـ «األهلي»

٧٢٧ دينارا للعاملني حلسابهم
١٦٥٩ دينارا لـ «الدفاع» 

١٥٧٧ دينارا لـ «الداخلية» 
١٥٦١ دينــارا لـــ «احلرس 

الوطني»
٧٩١ دينارا متوسط نصيب 

األرملة 
٣٢٤ دينارا متوسط نصيب 

األوالد

أظهرت البيانــات أن الفترة 
من أول يوليــو حتى نهاية 
سبتمبر شــهد تقاعد ٣٣٣٢
مواطنــا ومواطنة من بينهم 
١٠٦ مــن ذوي اإلعاقة، و٤٧
بسبب الوفاة و٧ للعجز عن 
الكسب و٢٧ ألسباب صحية.


