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غير مخصص للبيع

«فيتش»: ميزانية الكويت تبقى «األقوى».. 
رغم التقلبات احلادة في أسعار النفط

أكــدت وكالــة «فيتش» 
تصنيفها االئتماني السيادي 
 «-AA» للكويت عند املرتبة
مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
مشــيرة إلى أن نقاط القوة 
الرئيســية فــي التصنيــف 
االئتمانــي للكويــت تكمــن 
القوية  املاليــة  مبيزانياتها 

بشكل استثنائي.
ورجحــت الوكالــة بقاء 

ميزانية الكويــت بني أقوى 
التــي تصنفها،  امليزانيــات 
رغم التقلبات احلادة بأسعار 
النفط منذ ٢٠١٤، متوقعة أن 
يصل صافي األصول السيادية 
اخلارجية التي تديرها الهيئة 
العامة لالســتثمار إلى نحو 
النــاجت احمللــي  ٤٧٠٪ مــن 
الســنوات  اإلجمالــي خالل 
٢٠٢٢-٢٠٢٤، وهــو األعلى 

بني جميع الدول الســيادية 
املصنفــة من قبــل الوكالة. 
وتتوقــع الوكالــة انخفاض 
إجمالي الدين احلكومي ألقل 
مــن ١٠٪ من النــاجت احمللي 
املالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢،  بالسنة 
فيما يبلغ متوســط إجمالي 
الدين احلكومي لدى أقرانها 
في التصنيف «AA» ما نسبته 
٤٩٪، ومع ذلك، وبافتراض 

إقــرار قانون الديــن العام، 
وإصــالح مالــي محــدود، 
وانخفــاض أســعار النفط، 
تتوقع الوكالة أن يتضاعف 
الدين احلكومي إلى ٢٠٪ من 
الناجت احمللــي اإلجمالي في 
الســنة املاليــة ٢٠٢٥/٢٠٢٤

وأن يرتفــع إلــى أكثــر من 
تلك النســبة في الســنوات 

الالحقة.

أكدت التصنيف االئتماني السيادي للبالد عند «AA -».. مع نظرة مستقبلية مستقرة

حلحلة.. ومهلة ٣ أشهر للحسم
ماضي الهاجري ـ سامح عبداحلفيظ ـ رشيد الفعم

مع حالة التكتم التي تســود األوضاع السياســية وأجواء التأزمي 
املغمور وتوقع كل االحتماالت واملشاورات غير املعلنة بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية، الح في األفق وميض انفراجة قد تكون سلم 
النجاة لدميومــة احلكومة واملجلس جلهة معاجلــة القضايا العالقة 
بشيء من العقالنية والتفاهمات من ناحية تقدمي األهم فاملهم.  مصادر 
مطلعة قالت لـ «األنباء» إن املشاورات الدائرة حاليا خلصت إلى عدة 
سيناريوهات، أبرزها االتفاق على تسريع إجناز القضايا املتفق عليها 
من خالل إقرارها في اجللسات املقبلة، أما القضايا محل اخلالف فيتم 
تأجيلها ملدة ٣ أشهر وعلى رأسها قضية شراء املديونيات أو «القروض» 
والزيــادات املالية وما يتبعها من قوانني وتقارير مدرجة على جدول 
األعمال حتى تتاح للحكومة فرصة سانحة لبحثها من جميع اجلوانب 
واإلفصاح عن رأيها حولها. وأشارت املصادر إلى ان احلكومة أوجدت 
مخرجا لقضية القروض يحافظ على احلد املقبول لدى اجلانبني ويقوم 
على أســس منطقيــة قوامها تعديل ما هو مطــروح أو معروض أمام 
الســلطتني بعد تزويد املجلس بوجهــة النظر احلكومية.  وأوضحت 
املصادر أن احلكومة ســتقوم بتقســيم قضية القروض وتشــريحها 
ليتم التركيز على «املعسرين» واملتعثرين في السداد وهي الفئة التي 
حتتاج إلى النظر في أحوالها وتتفق احلكومة واملجلس على ضرورة 
حل أوضاعها وهي فئة قليلة ال تشكل عبئا ماليا على الدولة، مشددة 
على ان البيانات احلكومية حتتاج الى وقت طويل حتى يتم إعدادها 
وتقدميهــا إلى اللجنة املالية البرملانية ملناقشــتها واالتفاق عليها أو 
اخلروج بقرار نهائي جتاهها. وقالت املصادر إن املباحثات التزال تسير 
ببطء، إال أنها حترز نقاطا إيجابية للوصول إلى اتفاق إعادة التقارير 
املدرجة على جدول األعمال الى اللجنة املختصة ليتم التفرغ للقضايا 
األخرى، ومنها االستجوابات التي سيكون حلها مرهونا باحلالة العامة 

ملجلس األمة ومدى تقبله للمعاجلة لكل منها.

مشاورات غير معلنة بني احلكومة واملجلس واقتراح تشريح «القروض» لفئات يتقدمها في احللول «املعسرون» واملتعثرون في السداد بعد تقدمي البيانات الرسمية وإعادة التقارير إلى اللجنة املالية

املطيري: صرف «بدل اإلجازات» 
لـ ٢١٤٦ موظفًا في «الشؤون» اليوم

بشرى شعبان

أعلــن وكيــل وزارة الشــؤون 
باإلنابــة عبدالعزيــز املطيري عن 
االنتهــاء من صرف البــدل النقدي 
لرصيــد اإلجــازات املســتحق لكل 
موظفي الوزارة املتقدمني بطلبات 
الصرف وفقا للشروط والضوابط 
الواردة بقرار مجلس اخلدمة املدنية. 
وقال املطيري في تصريح صحافي 
انه سيتم إيداع املبالغ اليوم اخلميس 
في حســابات املوظفني في البنوك 

والبالغني ٢١٤٦ موظفا بعد ان متت مراجعة طلباتهم  والتدقيق عليها. 

عبدالعزيز املطيري

12-13سياحة
ميناء إيطالي منذ مئات السنني

أمضينا ليلتنا من ميناء جنوة إلى السبيتســيا في أمواج عاتية (زقلبه) تسبب للكثير دوار البحر غير أن النوم غلب اجلميع ليصحوا على 

دخول MSC ميناء جزيرة السبيتسيا La Spezia، ولنبدأ معك عزيزي قارئ «األنباء» في كل مكان محطة سياحية جديدة في إيطاليا.

السبيتسيا مدينة ساحلية مهمة تقع على الساحل الغربي إليطاليا وهي قريبة من اجلزر في بيزا وفلورنسا وجنوة وهي اليوم واحدة من 

أكبر موانئ إيطاليا في البحر املتوسط، ولها موقعها االستراتيجي التجاري والعسكري، وتتمركز فيها معظم القوات اإليطالية البحرية، 

وهي ميناء قدمي منذ آالف السنني يعود إلى القرن التاسع عشــر، وفيها املتحف البحري وبها مباٍن تاريخية قدمية؛ نظرا ملوقعها 

االســتراتيجي، وبها حركة قطارات مهمة تربطها باملدن اإليطالية األخرى، ولها حركة جتارية وسياحية، اذ تعتبر السبيتسيا 

قاعدة اساسية لالنتقال الى املدن االخرى في منطقة ليغوريا، ويبلغ عدد سكانها حوالي ٩٣ الف نسمة، وهي ثاني اكبر 

بلدية في ليغوريا.

شــهدت السبيتســيا كل أشــكال 
االستيطان مع تدفق حركة املهاجرين، 
كما انهــا كانــت عبــر التاريخ ممرا 
مهما للهجرات التي شــهدتها املوانئ 
االيطالية خاصة مــن افريقيا ودول 
البحر املتوسط العربية واألجنبية.

كانت السبيتســيا مركزا جتاريا 
مهما فــي االمبراطوريــة الرومانية، 
ومن يناظر مبانيهــا القدمية يعرف 
عراقتها وخاصــة اآلن؛ لتحولها الى 
عالم السياحة خاصة استخدامها خدمة 

القطارات.
باركو جياديني بوبيليسي

حديقة إيطالية تعد اليوم من اجمل 
احلدائق األوروبية على الواجهة املائية 
في مــكان رائع للتجول واكتشــاف 
منطقة السبيتسيا خاصة أنها تغطي 
سلسلة من املمرات احملاطة باألشجار 
الرائعة، وهي حديقة غناء مبختلف 
النباتات للراحة واالسترخاء، خاصة 
في تنظيمها الهندســي الزراعي وما 
يزينها من متاثيل ومنحوتات وآثار 

ذات عبق تاريخي.
بونتي ثون دي ريفيل

تعتبر الواجهة البحرية، وهي ميناء 
من أكثر األماكن إثارة وجماال خاصة 
مرفأ السبيتسيا الذي مير عليه املسافر 
األوروبــي للتنقل عبر اوروبا مرورا 
بإيطاليا وبها جســور قدمية عريقة 

وحركة دخول املراكب الى املرفأ.
السكان احملليون

أمر مدهش وجميل أن تشاهد السكان 
احملليــني في السبيتســيا وهم يقومون 
بأعمالهم املتعلقــة بالبحر خاصة وأنت 
ترى مئات القوارب الراسية العائدة من 
الصيد في الساحة الرئيسية Lido أو املرفأ 
Lerici وموقعه املمتاز وهو يعانق عشرات 

من املطاعم واملقاهي وكل وسائل الراحة.
Taverna Delmetallo تناول وجبة في

في الواجهة البحرية عليك ان جترب 
وجبة غداء او افطار صباحي في هذا املطعم 
ذي اجلودة العالية في منطقة Spezia في 
مبنى تراثي بديكور ريفي رائع مع جدران 
من الطوب واحلجر املكشوف وطاوالت 

وكراسي خشبية جميلة ريفية.
Orange مقهى

تريد مقهى يلبي كل متطلباتك اذهب 
الــى مقهــى Orange ســيرا علــى األقدام 
من احلدائــق العامة في وســط املدينة، 
ويشــتهر باملعجنــات والسندويتشــات 
وعصير البرتقال الطازج والقهوة والشاي، 
فريق املطعم جدا ودود ويلبي لك طلباتك 

باحترافية وفي أسرع وقت.
احلديقة الوطنية

في أحضان الطبيعــة تبرز احلديقة 
الوطنية في شمال شرق السبيتسيا في 
 ،Appennino tosco-emiliano :مكان رائع
حيث يقع هذا املنتزه في اجلبال البارزة 
وتشمل مونتي برادو. نظرة من السفوح 
جتد ناظريك ممتدا مع كل هذه املساحات 
اخلضراء الشاسعة عبر اجلبال العالية 
والبحيرات واحلياة البرية والتي اليزال 
فيهــا الذئــب والغزال والنســر الذهبي، 
وجميــل منظر هواة املشــي عبر اجلبال 

وراكبو الدراجات وحركة التلفريك.
قلعة سان جورجيو

في السبيتسيا قلعة تاريخية قدمية 
تعتبــر اليوم مــن القالع التــي صممت 
ملئــات الســنني، وهي عبارة عن شــبكة 
التحصينــات الدفاعية، وشــيدها القائد 
نيكولوفشي في القرن الثالث عشر وبها 
اربعــة ابراج حراســة، ويؤمها كثير من 
الســياح األوروبيني الدارســني للتاريخ 

ويعشقون القالع واحلصون.
فــي مدينة بونتــي ثــون دي ريفيل 
البحرية شاهدت اجلسر األبيض احلضاري 
املعلق بكل هياكله اجلميلة ومعامله، وقد 
جعل لهذه البلدة شــهرة لكونه جســرا 
أنيقا يطل على جزء من املرفأ واحلدائق 
العامة بــكل ألوانه البيضــاء، وارتفاعه 
سمح للســفن باملرور من حتته وصوال 

الى امليناء.
وفي أقصى جنوب السبيتســيا تقع 
جزيرة باملاريا، وهي بالفعل املكان املناسب 
للبحث عــن الغابات والكائنات البحرية 
واحليوانات. تتميز هذه اجلزيرة بوجود 
كهوف رخامية زرقاء، وهي اليوم معبر 
لكثير من القوارب والسفن، وميكنك ان 
تشــاهد فيها املناظر الطبيعية وميارس 
السياح في الصيف السباحة خاصة في 

اجلانب الشمالي.

متيز الفنادق اإليطالية
خالل جوالتي الكروزية وجدت 
عراقة في الفنادق اإليطالية، ومن 
خــالل زيارتي جلنــوة واآلن 
La Spezia أســتطيع أن أقول 
إن الطليــان يهتمون بالفنادق 
كواجهات سياحية لتسويق بلدهم 
La Spezia وجزرهم خاصة مدينة
التي يبلغ عدد سكانها حوالي ٩٤
ألف نسمة حسب احصاء ٢٠١٨.

تســتطيع وأنت فــي الكروز 
البحــري ان ترى هذه الفنادق 
والتي كثيــرا ما ترتبط مبركز 

املدينة.
في La Spezia تستطيع أن تسكن 
هذه الفنادق وأنت ضامن أحسن 

اخلدمات فيها وهي:
Hotel Mary ٭

NH La Spezia ٭

Hotel Firenze e Continentale ٭
The Poet Hotel ٭
Hotel Venezia ٭

Hotel Birillo ٭
Hotel Auvova ٭

Allegv Oltalia Spezia ٭
Real Rooms ٭

La Spezia by The First ٭
Luxury Rooms & Suites

عزيزي القاريء اختر دائمًا رحلتك.
تابعني غدًا نابولي اإليطالية

بقلم : يوسف عبدالرحمن
y.abdul@alanba.com.kw
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شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
    Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

استمع لألنباء 
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كأس اخلليج العربي لكرة القدم 
«خليجي زين ٢٥»

  ٦ - ١٩ يناير ٢٠٢٣

نهائي «خليجي زين ٢٥» اليوم.. 
لقب رابع للعراق أم ثالث لُعمان؟

«مجموعة الساير» حتصد شهادة «جي ساس» 
البالتينية للتميز مبشاريع االستدامة

الفليج: أفكار الشباب الكويتي ملهمة.. 
و«الوطني» يتطلع القتناصها

07:0007:00 العراق
كويت سبورت

ُعمان

يوسف عبدالرحمن يكتب  من إيطاليا:
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«نفط الكويت» تنشئ أكبر محطة للطاقة 
املتجددة  لتغذية املرافق واحلقول

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن شركة نفط الكويت 
تعد دراسات اجلدوى إلنشاء أكبر محطة للطاقة املتجددة في الكويت، 
والتي من شأنها تغذية مرافق وحقول شركة نفط الكويت بالكهرباء. 
وفي التفاصيل، قالت املصادر إن «نفط الكويت» وقعت العقد مع شركة 
«ورلي» إلعداد دراسة اجلدوى املفصلة. وذكرت أن محطة الطاقة املتجددة 
تتماشى مع استراتيجية حتويل الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة 
املتجددة لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك متاشيا مع 
استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية في هذا الشأن. وبينت املصادر 
ان إدارة شــركة نفط الكويت عقدت عــددا من االجتماعات مع ممثلي 
شــركة «وورلي» الذين قدموا بدورهم شــرحا تفصيليا حول مراحل 
تنفيذ الدراسة واجلدول الزمني لكل مرحلة، حيث مت تسليط الضوء 

على اجلوانب الفنية والقانونية ذات الصلة بالدراسة.

اقتصاد

صالح الفليج خالل احللقة النقاشية

فيصل بدر الســاير متسلما الشــهادة من د. يوسف احلر بحضور 
بينغت شولتز وم. إبراهيم الفوزان وم. نهاد احلاج علي
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جلنة طوارئ بني الوزارات اخلدمية 
و«الرقابية» لسرعة البّت في عقود الصيانة 

دارين العلي

قالــت مصادر مطلعة ان إحدى الوزارات اخلدمية بصدد تقدمي 
مقترح لتشكيل جلنة طوارئ تضم الوزارات اخلدماتية واجلهات 
الرقابية املعنية بهدف تسريع اتخاذ القرار لتغطية التأخر في عقود 
الصيانة حتديدا. ولفتت املصادر الى ان عمل اللجنة سينحصر في 
أوقــات الطوارئ، وذلك ألخذ القرار بســرعة التصرف من الوزارة 
املعنية جتنبا للمســاءلة القانونية، حيــث ميكن من خاللها مثال 
أخذ املوافقات بشــكل حلظي الســتخدام عقود صيانة في منطقة 
معينة إلى منطقة أخرى لسد النقص بسبب انتهاء العقد. وقالت 
املصادر: كثيرا ما تتعرض الوزارات اخلدمية كاألشغال والكهرباء 
والبلدية وغيرها للمســاءلة بسبب استعانتها بعقد ما في منطقة 
معينة وتضطر الستخدامه في منطقة أخرى حال التأخر في إقرار 

عقودها، الفتة إلى أن هذه اللجنة ستجنب الوزارات هذا األمر.

صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد رئيس اإلمارات مســتقبال صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد أمير قطر والرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وامللك عبداهللا الثاني عاهل األردن وامللك حمد بن عيسى ملك البحرين  (وام)

أبوظبي تستضيف قمة «االزدهار واالستقرار في املنطقة»
19

إجناز «زيادة الرواتب».. و«اخلدمة املدنية» سيقّرها 
احلكومة على لسان الشيتان: رفع البديل اإلستراتيجي لألجور واملرتبات إلى مجلس اخلدمة بعد انتهاء «الديوان» من دراسته

تعديل التركيبة السكانية يتطلب أن تكون الزيادات املالية للموظفني حسب االحتياجات من التخصصات ونحّذر من ربطها باملؤهل العلمي فقط.. وصدور أسماء العفو رسمياً 

مرمي بندق

شــددت مصــادر خاصــة فــي 
تصريحات لـ «األنباء» على ضرورة 
أن يتم إجراء تغيير جذري على نظام 
األجــور واملرتبــات احلالي، بحيث 
تتــم زيــادة األجر والراتب بشــكل 
يتماشــى مع أصحاب التخصصات 
التي  الفنيــة والنــادرة والعلميــة 
مازالت البــالد بحاجــة إليها، فيما 
يعرف بنظام العرض والطلب، ألن 
هذا أساس تعديل التركيبة السكانية. 
وأوضحت أن على احلكومة أن تشرك 

املسؤولني امليدانيني في وضع قائمة 
باحتياجاتهم من التخصصات التي 
بحاجــة إليها مبختلــف أنواعها ثم 
وضع الرواتب حسب االحتياجات، 
محــذرة من ربــط زيــادة الرواتب 
باملؤهل العلمي بصفة عامة. جاء ذلك 
مبناسبة إعالن احلكومة على لسان 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك 
الشيتان إحالة الدراسة بشأن البديل 
االستراتيجي لألجور واملرتبات املعدة 
من قبل ديــوان اخلدمة املدنية إلى 
مجلــس اخلدمة املدنية ملناقشــتها 

وإبداء الرأي متهيدا إلقرارها. وتأكيدا 
ملا انفردت بنشــره «األنباء» حتت 
عنوان البديل االستراتيجي للرواتب 
أدوات احلكومــة لتدعيــم  ضمــن 
الرفاهية املستدامة للمواطنني، وأن 
التــردد والبطء الشــديد في اتخاذ 
القــرار أديــا إلــى األزمــة احلالية، 
قــال الوزير الشــيتان إن الدراســة 
بشأن البديل االستراتيجي لألجور 
واملرتبات جاءت في احملور التاسع 
من برنامج عمــل احلكومة للفصل 
التشريعي الـ ١٧ (٢٠٢٢-٢٠٢٦) حتت 

عنوان «القوى العاملة».

 وذكر أن اخلطة الزمنية لتطبيق 
البديل االســتراتيجي وفقا للدراسة 
تشــمل ثالث مراحل، وســيتم البدء 
باإلجراءات الالزمة لتطبيق املرحلة 
األولى بعد إقرار مجلس اخلدمة املدنية 
للدراسة.  وسيتم البدء باإلجراءات 
الالزمة لتطبيق املرحلة األولى بعد 
إقرار مجلس اخلدمة املدنية للدراسة.  
من ناحية أخرى، صدر مرسوم 
العفو في اجلريدة الرسمية (الكويت 

اليوم) في عدد خاص أمس.
هذا، ورحبت احلركة الدستورية 
اإلســالمية «حدس» بصدور العفو، 

مؤكــدة ان «العفــو» مبــادرة كرمية 
حكيمــة مــن صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد تعكس حرص 
ســموه على تعزيز وحــدة املجتمع 
واالهتمام بكل أبنائه وتعبر عن روح 
التسامح والعالقة الوطيدة بني القيادة 
السياســية والشعب واحلرص على 
حتقيق مصالح الوطن العليا. وعلى 
صعيد ديوان اخلدمة املدنية سيعلن 
اليوم ترتيب املسجلني للتوظيف في 
املرحلــة الـــ ٨١ علــى ان يعلن دفعة 
جديدة من املرشحني للعمل األسبوع 

التفاصيل ص٣املقبل. 

هولتسنايدر لـ «األنباء»: التعاون العسكري األميركي
مع الكويت ينمو بصورة كبيرة عامًا بعد عام

ترامب سيعود إلى «تويتر» ويطالب «فيسبوك» 
برفع احلظر عنه استعدادًا ملعركة الرئاسة

وكاالت: في اطار مساعيه 
البيــت األبيض،  الى  للعودة 
يســتعد الرئيــس األميركــي 
السابق دونالد ترامب للعودة 
إلــى أســلحته املفضلة وهي 
مواقــع التواصــل االجتماعي 

السيما «تويتر وفيسبوك».
وبعدما اســتعاد حســابه 
علــى «تويتــر» عقب تســلم 
مالكــه اجلديد ايلون ماســك، 
قالت محطة «ان بي سي نيوز» 

األميركية، ان حملة ترامب االنتخابية قدمت طلبا للشركة املالكة لفيسبوك 
برفع احلجب عن حسابه احملظور اثر هجوم انصاره على مبنى الكابيتول 
قبل عامني.  ونقلت احملطة عن أحد مستشاري ترامب قوله «نخوض معركة 
مع فيسبوك لو رفض إعادة احلساب احملظور»، ومجلس النواب الذي يقوده 

اجلمهوريون سيضغط على فيسبوك إلعادة حساب ترامب.

أسامة دياب

القائــم باألعمــال  أشــاد 
في الســفارة األميركية لدى 
البالد جيمس هولتســنايدر 
بالعالقات الكويتية - األميركية

التــي وصفهــا بالتاريخيــة 
واالستراتيجية، الفتا إلى أن 
التعــاون العســكري يعتبر 
مــن أبــرز أوجــه التعــاون 
مــع الكويت ولعــل التواجد 
العسكري األميركي سواء في 
عريفجــان أو غيرها وحجم 
التمرينات املشتركة يعكس 
الشراكة املهمة واملميزة معها 
في هذا القطاع املهم، مشددا 
على أن التعاون العســكري 
مــع الكويت ينمــو بصورة 
كبيرة عاما بعد عام. وأشار 
هولتسنايدر - في تصريحات 
لـــ «األنبــاء» على  خاصــة 

يشمل مجموعة عمل تخص 
الدفاع، وهــي جزء ال يتجزأ 
مــن التعــاون املشــترك بني 
البلدين، الفتــا إلى أن هناك 
تواصال دائما ومســتمرا بني 

اجليشني األميركي والكويتي 
سواء على مستوى التدريب 
أو التســليح أو غيرهما من 

مناحي التعاون.

هامش احلفل الذي أقيم في 
معسكر عريفجان مبناسبة 
ذكــرى ميالد د. مارتن لوثر 
كينج جونيور - إلى أن أي 
حوار إستراتيجي بني البلدين 

جيمس هولتسنايدر والعقيد مارتن ووجليموت والوكيل أول ريكاردو ساندرز في مقدمة احلضور خالل االحتفال

صورة أرشيفية لدونالد ترامب في إحدى حمالته االنتخابية

التفاصيل ص١٤

التفاصيل ص ٥

صورة آخر تغريدة لترامب على تويتر قبل إغالق حسابه

رئيس وأعضاء مجلس األمة عن صدور 
«العفو»: لفتة أبوية كرمية ليست غريبة 

09على صاحب السمو وسمو ولي العهد


