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الكويت األرخص خليجيًا 
في خدمات النطاق العريض

مكاسبها تخطت 750% في 2017

»البيتكوين« على مشارف 10 آالف دوالر

ارتفعت العملة الرقمية »بيتكوين« إلى مستوى 
قياسي جديد بعدما جتاوزت حاجز التسعة آالف 
دوالر للمــرة األولى على اإلطالق خالل تعامالت 
أمس، لتقترب كثيرا من بلوغ مستوى العشرة آالف 
دوالر الذي توقع عدد من احملللني تســجيله قبل 
نهاية العام احلالي. وخالل تعامالت أمس اإلثنني، 

ارتفعت »بيتكوين« بنسبة 3.5٠% إلى 
9.65٢ دوالرات، بعدما بلغت ٧٠٠.9 
دوالرات تقريبا في وقت ســابق من 
اجللسة، وهو مستوى غير مسبوق.

وبذلك بلغت مكاسب »بيتكوين« 
على مدار العام احلالي ما يزيد على 
٧5٠%، وجتاوزت قيمتها السوقية ١6١ 
مليار دوالر، والتي ما زالت مرشحة 
للزيادة مع توقعات محللني بارتفاع 
العملــة الرقمية األبــرز إلى ١٠ آالف 

دوالر قبل نهاية ٢٠١٧.
من ناحية أخرى، سجلت العملة 
الرقمية املنافسة »إثريوم« مستوى 
قياسيا جديدا، ببلوغها 493 دوالرا 

خالل تعامالت اليوم، مرتفعة من املستوى القياسي 
السابق املســجل السبت عند 4٨6 دوالرا، لتعزز 

مكاسبها هذا العام إلى ٢٠٠.%5.
واعتبارا من الشهر املقبل، سيكون املستثمرون 
قــادرون على تداول العقود اآلجلة لـ»بيتكوين« 
من خالل بورصة »شــيكاغو«، األمر الذي يعتقد 

أنه سيعزز سمعة العملة الرقمية بني املستثمرين 
الرئيسيني.

ويذكر انه وبحســب تقرير إلحدى شــركات 
التداول األميركية املتخصصة في تداول البيتكوين 
وخدمــات البلوك تشــني، وصل عــدد الكويتيني 
املستخدمني لهذه العملة االفتراضية نحو ١٢ ألف 
متداول حتــى أكتوبر املاضي وصل 
حجم محافظهم قرابة املليار دوالر بعد 
تضاعف سعر العملة ٧ مرات خالل 
١٠ أشهر، حيث بدأ حجم احملفظة في 
املتوسط بـ ١٠ آالف دوالر )ما يعادل 3 
آالف دينار( ليصل بعد ذلك التضخم 
إلى ما يزيد علــى ٧٠ ألف دوالر في 

املتوسط.
وبذلك تستحوذ تداوالت الكويتيني 
على ١.5% من إجمالي قيمة التداوالت 
العاملية للعملة االفتراضية البيتكوين 

والتي تصل إلى ٧٠ مليار دوالر.
وأوضــح التقريــر أن الكويتيني 
يستخدمون البطاقات االئتمانية لشراء 
عملة »بيتكوين« عن طريق موقع )BitFils( حيث 
يصل متوسط التحويالت املالية الشهرية لشركات 
البيتكوين في أميركا لكل كويتي مبتوسط يصل 
إلى نحو 6 آالف دوالر، مبينة أن هذا الرقم يشمل 
إجــراءات احلماية على التداول )مفتاح التداول( 

وعمولة السحب والتداول.

رسم يوضح كيف يتم البيع والشراء عبر البيتكوين

بهدف دعم النهوض بالتربية والمعرفة بالمنطقة

»االستثمارات الوطنية« ترعى مشروع »شمعة«
شاركت  شركة »االستثمارات 
الوطنيــة« في الدعم التربوي 
ملشــروع شــبكة املعلومــات 
العربية والتربوية »شمعة«، 
وذلك اميانا منها بأهمية دورها 
املجتمعي في رعاية مشــاريع 

اجتماعية وتربوية هادفة.
في هذا السياق، قال رئيس 
بالشــركة  اإلدارة  مجلــس 
حمــد العميــري فــي بيــان 
صحافــي إن املشــروع يدعم 
النهوض واالرتقاء مبستوى 
األداء املعرفــي والتطويــري 
للمؤسسات احمللية والعربية.
وبــني أن الشــركة مهتمة 
باملساهمة الفعالة مبثل هذه 
املشاريع التي من شأنها التأثير 
بشــكل إيجابي في النواحي 
املجتمعية عامة، مشيرا الى أن 
»شمعة« انطلق في العام ٢٠٠٧ 
ليسد فراغا معرفيا تربويا في 
الدول العربية، ولتصبح قاعدة 

معلومات عربية مرجعية.
وأشــار الى ان املشــروع 
يواكب ويحاكي سائر قواعد 

املعلومات املرموقة عامليا، من 
خالل تكشيف الوثائق التربوية 
وتخزينها ووضع ملخصات 
متعددة اللغة ومن ثم نشرها. 
وتأتي مشــاركة الشــركة في 
املشــروع انطالقا من اهتمام 
مجلس إدارتها بدور »شمعة« 
فــي خدمة وتطوير العلم في 
الكويت، حيث ترتبت على تلك 
القناعة مشــاركة فاعلة بهذه 
املبــادرة التربوية التعليمية 
الهادفة. وقال العميري »عمال 

بقواعد سياســة املســؤولية 
االجتماعية للشركة )CSR( التي 
تنص على تأدية الشركة لدور 
فاعل كآليــة للتنظيم الذاتي، 
تقوم االســتثمارات الوطنية 
بتطبيق تلك السياســة وفق 
الضوابــط املوضوعة والتي 
تضمن التزامها الفعال بروح 
القانــون واملعايير األخالقية 
والقوانني الوطنية والدولية«.
وتابع أن الشــركة تسعى 
للتعــرف علــى مجموعة من 
الفعاليــات، التــي تهدف إلى 
ترسيخ بعض القيم االجتماعية 
بعيدا عن مصالح الشركة، ما 
يؤدي الحقا إلى زيادة األرباح 
املعنوية للشــركة على املدى 
الطويل وترسيخ ثقة املساهمني 
بدور الشــركة املجتمعي من 
خالل تطبيق أنشطة عالقات 
عامة ايجابية مبعايير أخالقية 

عالية.

زيادة اإلدراك
وقال: من أجل ذلك الهدف، 

تسعى االستثمارات الوطنية 
لتحديد أكثر املشاريع جدوى 
لكي تشارك فيها ويكون لها 
التأثير األكبر على املجتمع.

وأضاف العميري: نعتقد أن 
هذه األنشطة تساهم في زيادة 
اإلدراك والوعي العام عن دور 
الشركة باعتبارها مؤسسة 
وطنية رائدة، الفتا الى سعي 
الشــركة، ضمــن نشــاطات 
املســؤولية االجتماعية، إلى 
تثقيف طلبة اجلامعة حول 
مبادئ االســتثمار وأصوله 
والتواصــل مــع الهيئــات 
واجلمعيات النسائية لتمكني 
املرأة الكويتية من أخذ قرار 
االســتثمار واتخاذ القرارات 

املالية بثقة كاملة.
وأوضــح أن اخلطــة 
تهــدف الى إبــراز جدوى 
جميع األنشــطة اخلاصة 
بسياسة CSR بشكل علمي 
من خالل تغطيتها بشكل 
كاف فــي وســائل اإلعالم 

املكتوبة واملرئية.

حمد العميري

العميري: 
املشروع يدعم 
االرتقاء مبستوى 

األداء املعرفي 
للمؤسسات

أكد أنها ال تمتلك سلطة تنفيذية ولكنها استشارية

املال: احلكومة ال تتجاوب مع مبادرات غرفة التجارة

قــال عضو غرفــة جتارة 
وصناعة الكويت عبداهلل املال 
إن احلكومة ال تتجاوب بشكل 
إيجابي مع مبادرات اإلصالح 
االقتصــادي التــي تتقدم بها 
الغرفــة، مضيفــا أن الغرفة 
ليست سلطة تنفيذية ودورها 
استشاري بحت ينحصر في 
تقدمي املبادرات والتوصيات 

دون أن تلزم بها أي جهة.
وأضــاف املال، خالل ندوة 
فــي ديوانيــة رئيس مجلس 
إدارة شركة املنظومة العقارية 
فيصل العمر بحضور العديد 
مــن القيــادات االقتصاديــة 
والسياســية، أن احلكومــة 
يجب أن تتخذ قرارات حاسمة 
إلصالح الوضــع االقتصادي 

وتقليــل االنفــاق مــن جانب 
بعــض املشــاريع التي ليس 
لها مردود اقتصادي. وطالب 
بإفســاح املجــال للمواطنني 
للدخــول في مجــال التجارة 
وافتتاح املشاريع التي تكفل 
تنوع مصادر الدخل ان كانت 
مشــاريع حيوية مثل الطاقة 
البديلة أو الطاقة الشمســية 
أو طاقــة الرياح أو مشــاريع 
استثمارات الشركات األجنبية. 
وأستغرب أن الكويت تستغل 
فقط ١5% من أراضيها في حني 
تخلو باقي مساحة الدولة رغم 
استياء اجلميع من االزدحام 
ومعانــاة منشــآت املوانــئ 
واملصانع من عدم قدرتها على 
التوسع، بسبب شح األراضي. 

وتساءل املال عن كيفية ضبط 
األســعار وتشجيع املواطنني 
على دخول املجال الصناعي، 
إذا لم تتخذ احلكومة خطوات 
إيجابية بهذا املجال، مشيرا الى 
أن األوضاع االقتصادية غير 

مبشرة في املستقبل. 
مــن جانبــه، أكــد فيصل 
العمــر ان الغرفة تعمل على 
ضبط ايقاع املنظومة التجارية 
بالكويت والدور املساند ملنظمة 
التجارة العاملية، كونها احدى 
الــدول االعضــاء املؤسســني 
للمنظمــة، معتبــرا ان البالد 
تتبنــى مبــدأ االقتصاد احلر 
وتنتهج سياسة التجارة احلرة 

التي تنادي بها املنظمة.
وشدد العمر على ضرورة 

تضافر جميع اجلهود لتنفيذ 
اإلصالح االقتصادي املطلوب، 
فهو عمل مشترك يضم مجلس 
الــوزراء والقطــاع اخلاص 
وغرفة التجارة، داعيا اجلميع 
إلــى وضع هــذه اجلهود في 
املصلحة العامة.  ولفت العمر 
إلــى أن اإلصالح االقتصادي 
ليس مسؤولية جهة أو فرد، 
إمنا مسؤولية مشتركة جلميع 
اجلهــات املعنيــة، واألفراد، 
لتفهــم الوضــع االقتصادي 
وخطــورة املرحلــة املقبلة، 
حيث يضع الغرفة ومجلسي 
الوزراء واألمة أمام مسؤوليات 
كبيرة، مشيرا إلى أن اآلونة 
األخيرة شهدت حتركا جديا 
استشرافيا للمرحلة القادمة.

فيصل العمر متوسطا احلضورعبداهلل املال يتوسط فيصل العمر والشاعر خالد املنشرح

العمر: اإلصالح 
االقتصادي 

يتطلب تضافر 
جهود اجلميع 

لنجاحه

مخزونات النفط الصينية ألدنى مستوى في 7 سنوات
رويتــرز: أظهرت بيانات وكالــة أنباء الصني 
اجلديدة )شــينخوا( أن مخزونــات النفط اخلام 
الصينية تراجعت بنسبة قياسية بلغت 9.5% عن 
سبتمبر إلى ٢6.96 مليون طن الشهر املاضي، وهو 
األقل منذ يناير ٢٠١٠ مبا يعكس تنامي الطلب من 
شركات التكرير. وسجلت معدالت تكرير النفط 
اخلام في أكتوبر أعلى مستوى على اإلطالق مع 
ارتفاع هوامش التكرير بعد أن رفعت الصني سعر 

بيع البنزين والديزل. وذكرت وكالة »شينخوا« 
أمس أن مخزونات اخلام التجارية في الصني سجلت 
أكبر تراجع على أســاس شــهري علــى اإلطالق، 
وزادت مخزونــات املنتجات املكــررة 3.3% وفي 

مقدمتها مخزونات الديزل.
وارتفعــت مخزونات الديــزل 5.3% إلى 6.95 
ماليني طن في حني زادت مخزونات البنزين 5.٢% 

إلى ٧.9١ ماليني طن.

»باركليز« يتوقع متديد 
اتفاق »أوپيك« في اجتماع

30 نوفمبر
رويتــرز: توقــع بنــك باركليز أمــس متديد 
تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوپيك ملدة 
6 أو 9 أشهر خالل اجتماع للمنظمة في 3٠ نوفمبر، 
لكنه أضاف أن مستوى تخفيضات اإلنتاج سيكون 
أكثــر أهميــة من املدة. كما توقــع البنك أن يظل 
مزيــج برنت اخلام فــوق 6٠ دوالرا للبرميل في 
الربــع األخير من عــام ٢٠١٧ وأن ينــزل إلى 55 

دوالرا في ٢٠١٨.
وقــال محلل بالبنك في مذكــرة »في رأينا أن 
األسئلة املهمة ال تتعلق مبا إذا كانت الدول ستمدد 
)التخفيضات( وال مبدة االتفاق. حيث نعتقد أن 
مســتوى اخلفض هو املهم حقا ونضع احتماال 

ضئيال إلعالن هذه التفصيلة في 3٠ نوفمبر«.
وتابــع »إذا اختتــم االجتماع بالشــكل الذي 
يتوقعه الســوق فإن األســعار ستشــهد هبوطا 
وجيزا، لكن من املرجح 
أن تظل العوامل الفنية 

واألساسية بناءة«.
وينتهي العمل باتفاق 
خفض اإلنتاج في مارس 
أوپيــك  ولكــن   ٢٠١٨
ســتجتمع في الثالثني 
من الشهر اجلاري لبحث 

هذه السياسة.
وقال محللون بالبنك 
فــي املذكــرة »تتوقف 
استمرارية االتفاق على 
الفترة الزمنية التي تكون الســعودية وروسيا 
وإيران والكويت على استعداد للتضحية بحصتها 
في السوق خاللها سعيا لتحقيق إيرادات واستقرار 
السوق«. واســتبعد البنك أن تؤدي »التوترات 
اجليوسياسية« في املنطقة لتعطيل ديبلوماسية 

النفط على املدى القصير.
وقال »باركليز« إنه بافتراض استمرار مستويات 
اإلنتاج احلالية فإن سوق النفط العاملية ستتحول 

من فائض طفيف إلى عجز طفيف.
وأضاف أن تعميــق تخفيضات إنتاج أوپيك 
واملنتجني املســتقلني، البالغــة ١.٨ مليار برميل 
يوميا في االتفاق احلالي، بواقع 55٠ ألف برميل 
يوميــا إضافية قد يقلص املخزونات مبقدار ١53 
مليون برميل في الفترة من الربع الثاني إلى الربع 

األخير من ٢٠١٨.
وأشار إلى أنه في ظل نطاق سعري بني 6٠ و٧٠ 
دوالرا للبرميــل لن يقف النفط احملكم األميركي 
ومستويات الواردات الصينية ومنو الطلب العاملي 
على النفط في أماكنهم ومن املرجح أن يكون لذلك 

تداعيات على السوق النفطية.

توقعات 
أن يبقى 
برنت فوق
 60 دوالراً 
بالربع األخير

بورصة 
»شيكاغو« 

ستستقبل في 
ديسمبر تداول 
العقود اآلجلة 
لـ»بيتكوين«

ترتيب الدول اخلليجية حسب أسعار خدمات النطاق العريض
التصنيف الترتيب

العاملي
متوسط التكلفة الدولة

الشهرية )دوالر(
53.3٧الكويت١9٠
٨4.٠3السعودية٢١4٨
١4٧.٨5عمان3١٨٢
١49.4١قطر4١٨3
١55.١6اإلمارات5١٨6

أظهــرت دراســة حديثة 
وجود فجوة هائلة في أسعار 
خدمات النطاق العريض بني 
١96 دولة حول العالم، حيث 
جتاوز الفارق في متوســط 
التكلفة الشهرية بني أرخصها 

وأغالها 95٠ دوالرا، بحسب 
شــركة األبحاث البريطانية 

»كابل«.
ووفقــا للدراســة، جاءت 
الكويــت في املرتبــة األولى 
كأرخص الدول على مستوى 
اخلليج في متوسط التكلفة 
الشــهرية خلدمــات النطاق 
العريض بقيمة 53.3٧ دوالرا 
شــهريا، في حــني جاءت في 

املرتبة الـ 9٠ عامليا.
وتبني من الدراسة رخص 

هذه اخلدمات في جميع أنحاء 
أوروبا الشرقية تقريبا، بينما 
ترتفع التكلفة بشــكل كبير 
في اجلانب الغربي من القارة، 
فعلى سبيل املثال بلغت ٠٧.34 

دوالرا في أملانيا.
أما الواليات املتحدة فحلت 
في املرتبة الـ ١١4 في ترتيب 
الــدول األرخــص تســعيرا 
خلدمات النطاق العريض التي 
بلغت تكلفتها 66.١٧ دوالرا، 
لكنهــا على أي حال ال تقارن 
باملستوى املسجل في بوركينا 
فاسو التي تعاني فقرا مدقعا 
وال يستطيع 9٧% من سكانها 

الوصول إلى اإلنترنت.
وجاءت مصر وســورية 
ضمن الدول األرخص تسعيرا 
خلدمات النطاق العريض، فيما 
حلت 3 اإلمارات وقطر وعمان 
بني العشرين دولة األغلى على 
اإلطالق، ولم تشمل الدراسة 

تصنيفا لدولة البحرين.


