
رغ��م ارت��ف��اع معظم العمالت 
ال��رق��م��ي��ة خ���الل ت��ع��ام��الت أم��س 
خاصة »بيتكوين« األكثر شهرة، 
إال أن القيمة السوقية للعمالت 
املشفرة سجلت خسائر بلغت 
نحو 83.19 مليار دوالر خالل 
21 ي��وم��ا، إذ وصلت أم��س إلى 
نحو 214 مليار دوالر، في حني 
كانت 297.19 مليار في 28 متوز 
)يوليو( املاضي، األمر الذي يهدد 
مستقبل العمالت الرقمية الذي 

وصفه كثيرون باملجهول.
وت���ب���دو ت��وق��ع��ات اخل��ب��راء 
واحملللني بعيدة ك��ل البعد عن 
املستويات العالية التي أعلنوا 
عنها، ما دفع بعضهم إلى وصف 
ال��ت��داوالت في العمالت الرقمية 

ب�«ساحات املعارك«.
في حني خسرت العملة الرقمية 
األشهر »بيتكوين« نحو 28.93 
مليار دوالر من قيمتها السوقية 
خالل الفترة نفسها، حيث بلغت 
أم���س 111.78 م��ل��ي��ار دوالر، 
مقارنة ب� 140.71 مليار دوالر 

في 28 متوز )يوليو( املاضي.
وت��أت��ي »إث��ي��رمي« ف��ي املرتبة 
الثانية من حيث القيمة السوقية 
بقيمة إجمالية 30.41 مليار 
دوالر، فاقدة نحو 16.77 مليار 
دوالر خ��الل األس��اب��ي��ع الثالثة 
املاضية، حيث كانت 47.18 مليار 

دوالر في 28 من الشهر املاضي.
ووصلت القيمة السوقية لعملة 
ريبيل أمس إلى نحو 12.47 مليار 
دوالر، فاقدة 5.33 مليار دوالر 
خ��الل ال�21 ي��وم املاضية، حيث 
كانت 17.80 مليار في 28 متوز 

)يوليو( املاضي، لتحتل املرتبة 
الثالثة من حيث القيمة السوقية 

بني العمالت الرقمية.
في حني بلغت القيمة السوقية 
لعملة »بيتكوين ك��اش« أم��س، 
نحو 9.37 مليار دوالر، فاقدة 
4.78 مليار دوالر خالل الفترة 
نفسها، حيث كانت 14.15 مليار 
دوالر ف��ي 28 مت���وز )ي��ول��ي��و( 
املاضي لتحتل املرتبة الرابعة من 
حيث القيمة السوقية بني العمالت 

الرقمية.
ووصلت القيمة السوقية لعملة 
»إي���وس« أم��س إل��ى نحو 4.42 
مليار دوالر، فاقدة مليار دوالر، 
خ��الل الثالثة أسابيع املاضية، 
حيث كانت 7.47 مليار دوالر، 
في 28 من الشهر املاضي، لتحتل 
املرتبة اخلامسة من حيث القيمة 

السوقية بني العمالت الرقمية.
وخ��س��رت ال��ع��م��الت الرقمية 
ن��ح��و 14.47 م��ل��ي��ار دوالر من 

قيمتها السوقية خ��الل أسبوع، 
حيث كانت 228.47 مليار دوالر 

يوم اجلمعة من األسبوع املاضي.
وف��ي ت���داوالت أم��س، ارتفعت 
بيتكوين نحو 2.6 في املائة، لتبلغ 
6478 دوالرا، بحلول الساعة 
الرابعة عصرا بالتوقيت احمللي 
أم��س، مقارنة ب��� 6294 دوالرا 
أم���س األول، ب���ت���داوالت بلغت 

قيمتها 4.76 مليار دوالر.
وزادت »إث��ي��رمي« نحو 3.8 
في امل��ائ��ة، خ��الل تعامالت أمس 
لتبلغ 298.59 دوالر، مقارنة 
ب��� 286.87 دوالر أم��س األول، 
ب��ت��داوالت بلغت قيمتها 1.64 

مليار دوالر.
في حني ارتفعت »ريبيل« نحو 
9.76 في املائة، خالل تعامالت 
أم��س لتبلغ 0.31605 دوالر، 
مقارنة ب� 0.28400 دوالر أمس 
األول، ب��ت��داوالت بلغت قيمتها 

324.81 مليون دوالر.

3 أسابيع  83 مليار دوالر في  بعد خسائر 

 مستقبل مجهول ينتظر العمالت الرقمية

عمالت رقمية

أجمع اقتصاديون وعلماء دين 
على ق��درة االقتصاد التركي على 
جتاوز أزمة تراجع الليرة الناجمة 
عن الهجمة االقتصادية على البالد.
ج������اء ذل������ك خ������الل ن������دوة، 
بإسطنبول، ش��ارك فيها عشرات 
من علماء املسلمني ورج��ال أعمال 
أت���راك وع��رب ومنظمات عربية، 
ملناقشة تداعيات وسبل دعم الليرة 

التركية.
وق���ال »إس��راف��ي��ل ك����والري«، 
رئ��ي��س جمعية رج���ال األع��م��ال 
األت���راك »امل��وص��ي��اد«، ف��ي مؤمتر 
صحفي عقب ال��ن��دوة، إن��ه عقب 
ت��ص��ري��ح��ات ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي 
دون��ال��د ت��رام��ب م���ؤخ���راً، قامت 
روسيا وأوروب��ا والصنب وغيرها 
من ال��دول بإرسال رسائل الدعم 
لتركيا، وهذا يؤكد أن تركيا ليست 
وحدها التي تعترض على القرار 

األمريكي والهيمنة األمريكية.
وأض��اف ك��والري، في كلمة له 
باملؤمتر، »تركيا جتاوزت الكثير 
م��ن امل��خ��اط��ر، واألع������داء ال��ي��وم 

يتجاهلون نقطة أن االقتصاد 
ال��ت��رك��ي ل���م ي��ع��د ك��م��ا ك���ان في 

املاضي«.
وش���دد على أن ال��ب��الد تتمتع 
حالًيا ببنية قوية وق��ف شعبنا 
خلفها بكل ق��وة، وليس فقط في 
ال��ش��أن االق��ت��ص��ادي ب��ل ف��ي كل 

املجاالت.
وأش��ار إل��ى أن »أصدقاؤنا من 
العالم اإلس��الم��ي لهم في قلوبنا 
مكاًنا خ��اًص��ا، ونشجب احلملة 
السياسية املسيسة ض��د تركيا، 
ألننا ضد الظلم بكل أشكاله وعلى 

أي دولة«.
وأكد البيان الصادر عن الندوة 
أن »اإلج�����راءات والّتصريحات 
األم��ري��ك��ّي��ة واخ���ت���الق ال��ذرائ��ع 
للعدوان تثبت مبا ال ي��دع  مجااًل 
للشّك ب���أَنّ تركيا مستهدفٌة ملا 
متّثله اليوم في العالم اإلسالمّي، 
م��ن ع��ن��وان ل��ل��ت��ح��ّرر م��ن  الظلم، 
ودع���م ق��ض��اي��ا األم����ة، وم��س��ان��دة 

املستضعفني في األرض«.
وأش���ار البيان اخلتامي ال��ذي 

تاله نواف التكروري رئيس هيئة 
علماء فلسطني ب��اخل��ارج، إل��ى أن 
»املستهدَف ليس تركيا  وحدها بل 
كّل األّمة التي ال يراد لها الّنهوض«.

وأث��ن��ى ال��ب��ي��ان على »شعوب 
األّمة احلّية على حتّركها ملناصرة 
ت��رك��ي��ا ال��ش��ق��ي��ق��ة، ف��ي م��واج��ه��ة 
 الهيمنة  األمريكّية، وق��د شهدت 
األيام القليلة املاضية ضروًبا من 
الّتعاطف والّدعم من  شعوب األمة 

في مختلف بالد املسلمني«.
ودعا البيان إلى »دعم قطاعات 
االق��ت��ص��اد ال��ت��رك��ي م��ن صناعة 
وس��ي��اح��ة وزراع������ة وتشجيع 
املستثمرين  وتطمينهم، ودع��م 
م��ب��ادرات احل��ك��وم��ة ال��ت��ي تهدف 
ال��ى تخفيض ال��دي��ون اخلارجية 
وال���ت���ع���اون م���ع  احل��ك��وم��ة في 
السياسات طويلة األمد. باإلضافة 
إل���ى دع���وة ال��س��ي��اح وال��زائ��ري��ن 
ل��ق��ض��اء إج���ازات���ه���م ف���ي ت��رك��ي��ا 
وتشجيع السياحة العالجّية، 
 وع��دم االستماع للمثبطني الذين 

آثروا أن يكونوا في صّف الباطل«.

9 alwasat.com.kw

أسعار العمالت العربية واألجنبية مقابل الدينار 
ارتفع سعر ص��رف الدينار الكويتي امس  
األحد أمام الدوالر األميركي و6 عمالت عربية 

وأجنبية ، وف��ي املقابل تراجع سعر صرف 
الدينار أم��ام 3 عمالت أجنبية على رأسها 

ال��ي��ورو بنسبة %0.46 ليصل إل��ى سعر 
346.94 فلس.
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ك���اب���ي���ت���ال إي��ك��ون��وم��ي��ك��س 
تتوقع منو اقتصاد الكويت 
2.3 باملئة بالعام اجلاري

رجحت وكالة كابيتال إيكونوميكس تسارع وتيرة منو 
الناجت احمللي اإلجمالي في الكويت إلى %2.3 خالل العام 

احلالي، بدالً من انكماش بنسبة %2.9 في 2017.
وتوقعت الوكالة وفق مذكرة حديثة، منو اقتصاد الكويت 

بنسبة %2 في العاميني املقبلني.

وحول معدل التضخم في 2018، تابعت الوكالة أنه من 
املتوقع استقرار معدالته عند مستويات العام املاضي البالغة 

.1.5%
وأشارت الوكالة إلى إمكانية تسارع منو معدل التضخم في 

الكويت ليسجل %3.8 في العام املقبل ونحو %3 في 2020.
وك��ان البنك الدولي قد توقع في تقرير ص��ادر في يونيو 
السابق منو للناجت احمللي اإلجمالي للكويت خ��الل العام 
اجلاري ليصل إلى %1.9 بعد تراجع سلبي بنسبة %2.9 في 

..2017

2017 مقارنة بالشهر نفسه من عام 

املغرب  في  التضخم  ارتفاع 
2.1 باملائة خالل يوليو ب� 

ارتفع التضخم في املغرب ببنسبة 2.1 باملئة، في يوليو 
امل��اض��ي، مقارنة بالشهر نفسه من السنة املاضية، بينما 
انخفض ب�0.9 مقارنة بيونيو املاضي، بحسب إحصاءات 

رسمية.
وأضافت املندوبية السامية للتخطيط )الهيئة الرسمية 
املكلفة باإلحصاء( في بيان، أن هذا االرتفاع نتج عن تزايد 
أسعار املواد الغذائية ب�1.8 باملئة، واملواد غير الغذائية ب�2 

باملئة.
كما ارتفعت أس��ع��ار امل��الب��س واألح��ذي��ة ب�0.9 باملئة، 
واملطاعم ب�2.3 باملئة، والتعليم ب�2 باملئة، والصحة ب�0.4 
باملئة، والسكن واملاء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى 

ب�1 باملئة.
بينما انخفضت أسعار املواصالت ب�0.3 باملئة.

وعلى أس��اس شهري، سجل معدل التضخم في املغرب 
انخفاًضا ب�0.9 باملئة، خالل يوليو املاضي، مقارنة بالشهر 

الذي سبقه.
ونتج هذا االنخفاض عن تراجع أسعار امل��واد الغذائية 
ب�2.2 باملئة، وأسعار املواد غير الغذائية ب�0.1 باملائة، مقارنة 

بأسعار هذه املواد في يونيو املاضي.
وسجلت األسعار انخفاًضا في مدن مغربية عديدة، خالل 

يوليو املاضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.
وسجلت األسعار في مدينة بني مالل )وسط( انخفاًضا 

ب�2.3 باملئة، والقنيطرة )شمال( ب�1.8 باملئة.
كما انخفضت األس��ع��ار في الداخلة )إقليم الصحراء( 
ب�1.5 باملئة، ووجدة )شرق( ومكناس )شمال( ب�1.3 باملئة، 

وأكادير )جنوب( ب�0.6 باملئة.

العوضي: نحرص على تأمني خدمة مصرفية للعمالء خالل األعياد 

األضحى عيد  عطلة  خالل  املطار  فرع  في  عمالءه  يستقبل  »الوطني« 
يحرص بنك الكويت الوطني على توفير خدمة مصرفية 
مميزة وإستثنائية إلى جميع العمالء، حيث بإمكانهم إجناز 
معامالتهم املصرفية في أي وقت وحتى خالل فترة األعياد 

واإلجازات والسفر. 
ومبناسبة عيد األضحى امل��ب��ارك، يستقبل بنك الكويت 
الوطني عمالءه في ف��رع مطار الكويت ال��دول��ي على مدار 
الساعة خالل عطلة عيد األضحى املبارك، حيث يقدم لهم 

مختلف اخلدمات املصرفية.
وحول هذا املوضوع أعلنت مدير إدارة الفروع احمللية في 
بنك الكويت الوطني غدير العوضي قائلة:«نحرص في بنك 
الكويت الوطني على تقدمي خدمة مصرفية للعمالء على مدار 
الساعة وذل��ك من خالل فرع املطار ال��ذي ميّكنهم من إجراء 

معامالتهم املصرفية بكل سهولة.كما نقدم لهم في فرع املطار 
خدمة السحب اآللي املتعددة العمالت والتي توفر للعمالء 

خدمة سحب األموال ب� 6 عمالت مختلفة«.
هذا وينفرد فرع بنك الكويت الوطني في املطار بتوفير 
خدمة السحب اآللي املتعددة العمالت واملتاحة أمام املسافرين 
ب�� 6عمالت رئيسية وهي: الدينار الكويتي، الدوالر األميركي، 
ال��ي��ورو، اجلنيه اإلسترليني، ال��دره��م اإلم��ارات��ي والريال 
السعودي، حيث مت اختيار موقع هذه األجهزة في منطقتي 
ال��وص��ول وامل��غ��ادرة وذل��ك لضمان توفير اخلدمة جلميع 

املسافرين سواء كانوا من عمالء الوطني أو البنوك األخرى.
كما يتيح بنك الكويت الوطني لعمالئه التحكم بحساباتهم 
وإدارة شؤونهم املالية على مدار الساعة يومياً وطوال أيام 

األسبوع من خالل خدمتي«الوطني عبر اإلنترنت« و«الوطني 
عبر املوبايل«، إلى جانب خدمة الوطني الهاتفية 1801801 
التي تلبي استفسارات واحتياجات العمالء املصرفية على 
م��دار الساعة.  إلى جانب ذل��ك، يرافق بنك الكويت الوطني 
العمالء حتى خ��الل السفر، حيث يوفر لهم أرق��ام هواتف 
مجانية وذل��ك ملساعدتهم وال��رد على جميع استفساراتهم 
املصرفية. حيث يوفر البنك أرقام هواتف مجانية لعمالئه في 

8 من أكثر وجهات السفر احملبذة لدى العمالء.
فبإمكان عمالء بنك الكويت الوطني االت��ص��ال بالبنك 
باملجان على مدار الساعة عند زي��ارة إحدى ال��دول التالية: 
الواليات املتحدة األمريكية، اململكة املتحدة، كندا، فرنسا، 

غدير العوضيأملانيا، تركيا، إيطاليا واسبانيا.

استعرض بيت التمويل الكويتي »بيتك« جتربته 
في املسؤولية االجتماعية، على هامش فعاليات الدورة 
التدريبية الصيفية ال�41 مبعهد الكويت لألبحاث 

العلمية برعاية »بيتك«.
وقدم احملاضرة مسؤول التواصل االجتماعي ومركز 
خدمات العالقات العامة في »بيتك« عبد الله السيف، 
ال��ذي حت��دث ع��ن اهمية ال��ت��زام املؤسسات بتحقيق 
املسؤولية االجتماعية ملا لذلك من انعكاسات ايجابية 
على املجتمع واملؤسسة على حد سواء، حيث شهدت 
احملاضرة اقباال كبيرا وتفاعال من الطلبة واحلضور. 
واستعرض السيف ري��ادة »بيتك« التي انطلق منها 
لتحقيق جائزة املسؤولية االجتماعية وترسيخ مكانته 

الرائدة على مختلف االصعدة.
وانطلقت ال��دورة التدريبية الصيفية حتت شعار 

»اإلب��داع في عالم االختراع«، برعاية »بيتك« انطالقا 
من حرصه على تشجيع البحث العلمي ودعم مبادرات 
االبتكار واإلب��داع التكنولوجي مبا يساهم في تنمية 
املواهب وتأسيس جيل متطور من الناحية العلمية 
وق��ادر على مواكبة أح��دث االبحاث لتلبية متطلبات 

العصر.
وعقدت الدورة خالل فترة العطلة الصيفية للطالب 
في املرحلتني الثانوية واجلامعية، متضمنة العديد 
من االنشطة العلمية والبرامج البحثية في مجاالت 
متنوعة كالعلوم البيولوجية، والعمارة، والهندسة 
امليكانيكية، والهندسة الكيميائية، وهندسة الكمبيوتر، 
والهندسة الكهربائية، وتكنولوجيا الغذاء والتغذية، 
ونظم املعلومات اجلغرافية، والنانو تكنولوجي، وعلم 

اجلينات، وبرنامج علم األحياء الدقيقة وتطبيقاته.

»بيتك« يستعرض جتربته في املسؤولية 
االجتماعية في معهد األبحاث

عبد الله سيف مقدما محاضرته في املسؤولية االجتماعية 

اقتصاديون: تركيا قادرة على جتاوز 
احلرب االقتصادية

خسائر األسواق جاءت على وقع التوترات والنزاعات التجارية

أبوظبي ُتفلت من هبوط جماعي للبورصات العربية األسبوع املاضي
هبطت ال��ب��ورص��ات العربية 
عدا أبوظبي في ت��داوالت األسبوع 
املاضي، مع تضررها من التوترات 
التي شهدتها األس��واق العاملية إلى 

جانب النزاعات التجارية.
وق����ال م��ح��م��د اجل���ن���دي، م��دي��ر 
إدارة البحوث الفنية لدى »أرباح« 
السعودية إلدارة األص���ول، كان 
ه��ن��اك خ��س��ائ��ر ح���ادة ف��ي غالبية 
األس��واق العربية، في وقت تشهد 
فيه األس����واق العاملية تذبذبات 
حادة، وسط قلق من األصول عالية 
املخاطر فضال عن زي��ادة التقلبات 

في األسواق الناشئة«.
وأض���اف اجل��ن��دي، ف��ي اتصال 
هاتفي مع »األناضول«: أيضا كان 
م��ن امل��الح��ظ ان��ح��س��ار واض���ح في 
مستويات السيولة قبيل عطلة 
عيد األضحى، والتي ستدوم لنحو 

أسبوع في معظم األسواق«.
وجاءت بورصة قطر في مقدمة 
األس�����واق اخل���اس���رة، م��ع هبوط 
مؤشرها العام بنسبة 4.4 باملائة 
إل���ى 9447 ن��ق��ط��ة، وس���ط هبوط 
جماعي للقطاعات، يقودها العقارات 
بنسبة 10.7 باملائة والبنوك بنسبة 
5.6 باملائة والتأمني بنسبة 3.8 

باملائة.
وف��ي اإلم���ارات، انخفض مؤشر 
بورصة دبي بنسبة 4 باملائة إلى 
4906 نقطة، م��ع ت��راج��ع أسهم 
البنوك بنسبة 5.4 باملائة يقودها 
»اإلم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي«، مع 
تراجعه بنحو 11 باملائة، إضافة 

إلى هبوط أسهم العقارات.

بينما فلتت بورصة العاصمة 
أب��وظ��ب��ي م��ن ال��ه��ب��وط اجلماعي 
ل��ألس��واق ال��ع��رب��ي��ة، م��ع صعود 
م��ؤش��ره��ا ال��رئ��ي��س بنسبة 0.72 
باملائة إل��ى 4906 نقطة، مستمدا 

الدعم من أسهم البنوك والعقار.
وه��ب��ط��ت ب���ورص���ة م��ص��ر مع 
ت��راج��ع مؤشرها الرئيس »إيجي 

أكس 30«، الذي يقيس أداء أنشط 
ثالثني شركة، بنسبة 3.94 باملائة 

إلى 15295 نقطة.
وأغلقت ب��ورص��ة السعودية، 
األك��ب��ر ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، على 
ان��خ��ف��اض إث���ر ت��راج��ع مؤشرها 
الرئيس »تأسي« بنسبة 3.8 باملائة 
إلى 7867 نقطة، مع هبوط أسهم 

قيادية في قطاع املصارف واملواد 
األساسية واالتصاالت.

وف��ي الكويت، انخفض املؤشر 
ال��ع��ام بنسبة 1.44 ب��امل��ائ��ة إلى 
5204 نقطة، فيما هبط املؤشر 
األول بنحو 1.36 باملائة إلى 5381 
نقطة، وه��ب��ط امل��ؤش��ر الرئيسي 
بنسبة 1.37 باملائة إل��ى 4894 

نقطة.
ونزلت بورصة مسقط بنسبة 
0.92 باملائة إلى 4390 نقطة، مع 
تراجع مؤشر القطاع املالي بنسبة 
0.99 باملائة، والصناعي بنسبة 
0.51 باملائة، واخل��دم��ي بنسبة 
0.4 ب��امل��ائ��ة. وه��ب��ط��ت ب��ورص��ة 
األردن بنسبة 0.27 باملائة إلى 
1981 نقطة، م��ع ت��راج��ع أسهم 
القطاع الصناعي بنسبة 0.78 
باملائة، واملالي بنسبة 0.61 باملائة 

واخلدمي بنسبة 0.01 باملائة.
وج��اءت بورصة البحرين في 
ذي��ل القائمة بانخفاض مؤشرها 
ال��ع��ام بنسبة 0.16 ب��امل��ائ��ة إلى 
1347 ن��ق��ط��ة م��ع ه��ب��وط أسهم 
االستثمار بنسبة 0.92 باملائة، في 
مقابل ارتفاع البنوك بنسبة 0.08 

باملائة.

ارتفاع التضخم في املغرب

خالل الندوة

بورصة ابو ظبي

معنويات املستهلكني األميركيني تهبط 
11 شهرا ألدنى مستوى في 

هبطت ثقة املستهلكني األمريكيني إل��ى أدنى 
مستوى في 11 شهرا في أوائ��ل أغسطس ، مع 
تعبير األسر عن القلق بشأن ارتفاع تكلفة املعيشة 

وهو ما قد يشير إلى تباطؤ في انفاق املستهلكني.
وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها ملعنويات 
املستهلكني سجل ق��راءة عند 95.3 أوائ��ل الشهر 

احلالي، وهي األضعف منذ سبتمبر أيلول 2017، 
انخفاضا من 97.9 في يوليو مت��وز. وتراجع 
املؤشر الفرعي لتوقعات املستهلكني إلى 107.8 

من 114.4.
وأضافت اجلامعة أن تراجع املعنويات تركز 

بني األسر في الثلث األدنى من توزيعات الدخل.


