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 (قاسم باشا) ..ويتجول وسط أجنحة الشركات املشاركة   رشيد الطبطبائي يقص شريط افتتاح معرض اخلريف للعطور

 تصاميم قدمية لسيارة «أستون مارتن»

 «أستون مارتن» تبيع سيارة نادرة
  طراز «دي بي ٥» بـ ٣ ماليين إسترليني

 متكن مزايد أميركي من والية «أوهايو» من شراء 
الســـيارة الوحيدة املتبقية من طراز أستون مارتن 
«دي بي ٥» DB٥ التي ظهرت في فيلمي العميل السري 
جيمس بونـــد «غولد فنجر» عام ١٩٦٤ و«ثندر بيل» 
عام ١٩٦٥ مقابل ٣ ماليني اســـترليني، وشـــهد املزاد 
اجلمع بني هذه السيارة النادرة للمرة األولى مع أحدث 
نسخة من السلسلة التي حتمل اسم «دي بي ٩»، وتعد 
السيارة الرياضية األكثر جناحا في تاريخ «استون 
مارتن» وتعكس براعة التصميم والهندسة واملهارة 
اليدوية وهو ما مييز الشـــركة التي أنتجت سيارات 
العميل السري. وظلت «أشهر سيارة في العالم» في 
حوزة مالكها السابق على مدى ٤٠ عاما، وتعد واحدة 
من اثنتني فقط من هذا النوع من الســـيارات صنعتا 
خصيصا ألفالم «جيمس بوند» وظهرتا في الفيلمني، 
واستخدمت السيارة في مشاهد القيادة بفيلم «غولد 
فينجر»، وجرى تزويدها بعدد من املعدات الشهيرة التي 
يستخدمها «بوند» في مغامراته، وتشمل بنادق آلية 
ودرعا واقية من الرصاص وغيرها من إنتاج «أستون 
مارتن» استعدادا لظهورها الثاني على الشاشة في فيلم 
«ثندر بيل». ومع مرور عام اإلنتاج السابع، تبقى «دي 

بـــي ٩» في متيز دائم بتصميمها األيقوني حيث تعد 
اآلن أكثر السيارات الرياضية أناقة في العالم، وكما 
كان احلال مع حتفة الستينيات «دي بي ٥»، تناسب 
أحدث سيارات السلسلة جميع املتطلبات الشخصية 

للعمالء وتستخدم أحدث التقنيات املتطورة.
  وتقوم «دي بي ٩» على فلســـفة «أستون مارتن» 
اجلديـــدة في التصميم والتي تعتمد على مبدأ البناء 
الهندســـي األفقي والعمودي والذي لعب فيه معدن 
األملنيوم اخلفيف دورا أساســـيا في بناء قاعدة قوية 
للسيارة تناسب مجموعة السيارات الرياضية احلالية، 
وباملثل اعتمدت «دي بي ٥» على التقنية احلديثة في 
ذاك الوقت واستخدام هيكل من األملونيوم للمساعدة 
في تقليل الوزن، وتواصل «أستون مارتن» استخدام 
أحـــدث تقنيات التصنيع واملهـــارات اليدوية إلنتاج 
أفضل الســـيارات في العالم. ومنذ انطالقتها األولى 
في ٢٠٠٣، متكنت «أســـتون مارتـــن» من تصنيع ١٥ 
ألف ســـيارة من طراز «دي بي ٩» في مصنع الشركة 
في «جايدون»، «وارويكشاير»، حيث انتزعت بذلك 
لقب أجنح ســـيارات أستون مارتن على اإلطالق من 

السيارة «دي بي ٧».

 يستمر حتى ١٣ الجاري بأرض المعارض بمشاركات خليجية

 بواقع ١٤٫٥٧ فلسًا ربحية السهم الواحد

 انطالق معرض «الخريف للعطور» بمشاركة ١٢٠ شركة

Drift لعبتي» أقامت الجولة الثانية لسباق» 

 ٢٫٥ مليون دينار أرباح «وربة للتأمين» في ٩ أشهر

 حضور كبير تابع سباق اجلولة الثانية 

 شركة لعبتي تكّرم جميع املشاركني في السباق (قاسم باشا)

 عاطف رمضان
 ،Drift أقامت شركة «لعبتي» اجلولة الثانية من سباق السيارات  
وذلك على حلبتها الواقعة في مجمع التالل مبشـــاركة عدد كبير 
من الشباب الذين تنافسوا على إبراز مواهبهم، وإظهار قدراتهم 
اإلبداعية، وسط حضور جماهيري من مشجعي ومتابعي وعشاق 
هذا النوع من السباقات، والذين أبدوا إعجابهم باملستويات الرائعة 
التي قدمها املتســـابقون وباملهارات املتميزة التي يتمتعون بها، 
اضافة الى التنظيم الرائع من القائمني على هذا احلدث الشبابي 
الفريد، ويأتي ذلك تشجيعا من شركة «لعبتي» ألصحاب املواهب 

والهوايات.
  وأجري السباق وفقا للنظام الدولي Drift، حيث مت فيه استخدام 
نظام النقاط وبإشراف ومتابعة محكمني من ذوي الكفاءة استطاعوا 
بخبرتهم حتديد الفائزين باملراكز االولى، والذين قامت ادارة شركة 
«لعبتي» بتكرميهم وسط تشجيع احلضور وإعجابهم مبا قدموه 
من عروض مشوقة، حيث مت تسليم أصحاب املراكز الـ ٣ االولى 
الكـــؤوس وامليداليات، كما قدمت الشـــركة لهم جوائز نقدية، إذ 
تسلم الفائز األول مبلغ ألف دوالر، والثاني ٥٠٠ دوالر، والثالث 
٢٥٠ دوالرا، انطالقا من حرص ادارة الشركة على تنمية مواهب 

الشباب واكتشاف قدراتهم مبا يسهم في إظهار هذه اإلبداعات.
  وكذلك مت توزيع حقائب جوائز على جميع املشاركني مع هدية 
قيمة ألفضل مبدع ومشـــارك بفقرة «أجمل سيارة»، والتي متت 
فيها مراعاة الشـــكل واملواد الداخلة بالتصنيع وتناسب األلوان 
وإظهار مدى إبداع ومهارة املشـــاركني في ان تبدو السيارة أقرب 
ما تكون الى الســـيارة احلقيقية، وأبدى احلضور تقديرهم لهذه 
املبادرة من شـــركة «لعبتي» ملا لها من اثـــر ايجابي في حتفيز 
الشباب على املثابرة والعطاء بشكل كبير باعتبار هذه املناسبات 
من أهم الفرص التي تتيـــح للمبدعني إظهار مواهبهم والتعامل 

معها بشكل جدي.
  وفي اخلتام توجهت ادارة شـــركة «لعبتي» بالشكر والتقدير 
 Racing، ٣ ،TAMIYA، SANWA، Futaba، ABC Hobby  للشـــركات
Ravensburger، TRF، hpi.racing، TM و NOVAK  وذلك على رعايتها 
ودعمها لهذا السباق ومساهمتها في إجناح هذه اجلولة، التي أبدع 
املشاركون فيها وبإدخال البهجة والسرور الى قلوب احلضور الذين 
اســـتمتعوا مبا شاهدوه من استعراض رائع للمهارات والقدرات 

التي أظهرها املتسابقون على حلبة «لعبتي» في مجمع التالل. 

 عاطف رمضان
  أشــــاد وكيــــل وزارة التجارة 
والصناعة رشيد الطبطبائي بحجم 
املشاركات التي استقطبها معرض 
اخلريف للعطور ٢٠١٠ املقام حاليا 
بأرض املعارض الدولية في منطقة 

مشرف.
  وأضــــاف الطبطبائــــي، فــــي 
تصريحه للصحافيني امس عقب 
افتتاحــــه املعرض الــــذي تقيمه 
وتنظمه شــــركة معرض الكويت 
الدولي وتستمر عروضه حتى ١٣ 
نوفمبر اجلاري، ان هذا املعرض 
من املعارض املوســــمية احملببة 
لدى كثير من الناس والذي يقام 
مرتني كل عام، مشيرا الى انه يغطي 
مســــاحة كبيرة جدا متتد على ٣ 
صاالت وان عدد الشركات املشاركة 
تبلغ ١٢٠ شركة وهناك مشاركات 
من قبل بعض دول مجلس التعاون 
العربية  اململكــــة  اخلليجي مثل 
الســــعودية واإلمــــارات العربية 

حيث تضم قائمة الراعني كال من: 
الشركة العربية للعود، مؤسسة 
أجمل العاملية، وأطياب اخلزامي، 
وشارمل باريس للتجميل وبودي 
ســــنتر برفيوم وصالون حنان 
دشــــتي والرصاصــــي دبي وأمل 
الكويت وشــــركة ياكــــو الطبية 
وأطياب املســــرة وروعة للعود 
والبخور وعــــرب ليمتد جروب 
وشــــركة عطــــورات أصغر علي 
امللكي)  وشــــركة املرجاح (فزاع 
وشــــركة نخبة العود ومؤسسة 
نيوكالسيك ومصور فوتوجيت 

قلوريا جينز كافيه.
املعــــرض زواره    ويســــتقبل 
بالصــــاالت أرقــــام ٥ و٦ و٧ على 
مدى فترتني صباحية من الساعة 
٩٫٣٠ صباحــــا الى الســــاعة الـ ١ 
ظهرا واملسائية من الساعة ٤٫٣٠ 
عصرا الى الساعة ٩٫٣٠ مساء ويوم 
اجلمعة فترة واحدة من الساعة ٥ 

عصرا الى الساعة ١٠٫٣٠ مساء. 

 اعلن رئيس مجلس ادارة شركة 
وربة للتأمني أنور بوخمسني ان 
الشـــركة حققت أرباحا ممتازة 
العام  للتسعة اشهر االولى من 
احلالي بلغت ٢٫٥١٤٫٩٥٠ دينارا، 
وذلك على الرغـــم من تداعيات 
األزمة املالية على االقتصاد العاملي 
بشكل عام وعلى االقتصاد احمللي 

بشكل خاص.
  واوضح بوخمسني في تصريح 
صحافي ان هذه األرباح انعكست 
ايجابيا على ربحية سهم الشركة، 
حيث ارتفعت الربحية الى ١٤٫٥٧ 
فلسا مقابل ١٣٫٢٨ فلسا عن الفترة 

نفسها من عام ٢٠٠٩.
  واضـــاف أن مجلـــس إدارة 
الشـــركة اعتمد البيانات املالية 
للتسعة اشـــهر املنتهية في ٣٠ 
ان  الى  ســـبتمبر ٢٠١٠، الفتـــا 
هناك ارباحـــا مرحلة من العام 
املاضـــي مقدارهـــا ١٢٫٦٩٦٫١٨٤ 
دينارا وبإضافتها الى صافي ربح 
الفترة املذكورة والبالغ ٢٫٥١٤٫٩٥٠ 

خالل التسعة اشـــهر من العام 
احلالي، مشـــيرا الى ان حقوق 
املساهمني ارتفعت بنسبة منو 
الـــى ٤٦٫٢١٩٫٧٧٥  ٨٫٣٪ لتصل 
دينارا مقارنة مع ٤٢٫٦٧٤٫٩٩٨ 
دينارا خالل الفترة نفســـها من 

العام املاضي.
  كما ازدادت موجودات الشركة 
بنســـبة منـــو ٦٫٨٪ لتصل الى 

دينارا، فإن إجمالي األرباح احملققة 
تبلـــغ ١٥٫٢١١٫١٣٤ دينارا مقابل 
١٣٫٦٣٤٫٨٤٦ دينارا في ٣٠ سبتمبر 
٢٠٠٩ بزيادة مقدارها ١٫٥٧٦٫٢٨٨ 

دينارا وبنسبة ١١٫٦٪.
  مـــن جانبه، اشـــاد العضو 
املنتدب للشـــركة توفيق البحر 
املالية  بالنتائـــج واملؤشـــرات 
املتميزة والتي شهدت منوا كبيرا 

٨٣٫٨٣٦٫٥١٣ دينارا بعد ان كانت 
٧٨٫٥٠٥٫١٣٧ دينارا للفترة نفسها 
في العـــام املاضي، كمـــا ارتفع 
العائد على رأس املال من ١٣٫١٪ 
الـــى ١٤٫٥٪ وارتفع العائد على 
الى  حقوق املساهمني من ٥٫٣٪ 
٥٫٤٪. وعن النشـــاط التأميني، 
اشار البحر الى ان الشركة متكنت 
من حتقيـــق منـــو إيجابي في 
نتائجها التشغيلية حيث ازدادت 
األقساط املكتتبة من ١٥٫٢٧٥٫٨٦٣ 
دينارا في ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ الى 
١٩٫٤٠٦٫٢٨٨ دينارا في ٣٠ سبتمبر 
٢٠١٠ بزيادة مقدارها ٤٫١٣٠٫٤٢٥ 
دينارا وبنسبة ٢٧٪. واضاف ان 
االحتياطيات الفنية والرأسمالية 
ازدادت من ٣٦٫٧٩٣٫٦٦٨ دينارا في 
٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ الى ٤١٫٥٩٣٫٧٥٥ 
دينارا في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٠ اي 
بزيادة مقدارها ٤٫٨٠٠٫٠٨٧ دينارا 

وبنسبة ١٣٪.
  وقـــد بلغـــت االحتياطيات 
الرأسمالية ٢٠٫٩٤٥٫٣٣٦ دينارا 

وهـــي تعـــادل نســـبة تفـــوق 
املـــال املدفوع  ١٢١٫٢٪ من رأس 
والبالـــغ ١٧٫٢٧٨٫٨٧٤ دينـــارا، 
أمـــا االحتياطيـــات الفنية فقد 
بلغت ٢٠٫٦٤٨٫٤١٩ دينارا مقابل 
١٦٫١٩٨٫٣٨٢ دينـــارا اي بزيادة 
مقدارهـــا ٤٫٤٥٠٫٠٣٧ دينـــارا 

وبنسبة ٢٧٫٥٪.
  وأرجع البحـــر حتقيق هذه 
النتائج املمتازة الى اإلستراتيجية 
التي أرساها مجلس إدارة الشركة 
اإلنتـــاج وتنويع  لزيادة حجم 
مصادر اإليرادات واهتمامه املتزايد 
بطرح منتجات جديدة وخدمات 
منافسة مع توسيع قاعدة العمالء 
واالهتمام بجودة اخلدمة وتطوير 
االداء وجتنب املضاربات والتركيز 
علـــى القطاعات االســـتثمارية 
املأمونـــة ذات العائـــد الدوري 
واملستمر للمحافظة على رأس 
املال وهو ما عكس متانة وقوة 
املالءة املالية للشـــركة وتقدمها 

من عام الى آخر. 

املتحدة والبحرين.
  وذكر ان هذا املعرض ال يقتصر 
على العطور فحسب وإمنا يشمل 
مســــتحضرات جتميلية وجميع 
أنواع العطور الشرقية والغربية 

من البخور والعود واألطياب.
  وأوضح الطبطبائي ان املعرض 
يقام في ظل اإلقبال على موســــم 
األعياد، مشيرا الى ان قرب مناسبة 
العيد فرصة جيدة للشــــراء من 

العطور والبخور.
الكويت تعتبر  ان  الى    وأشار 
محطة ترانزيــــت للحجاج الذين 
قد يقضــــون فترات ما بعد احلج 
للشراء بالسوق داخل الكويت، ما 
يدل على ان املعرض فرصة متاحة 
للمواطنــــني واملقيمني واحلجاج 
لشراء مســــتلزماتهم قبل موسم 

احلج.
  ولفت الى ان هذا التجمع الكبير 
من الشــــركات حتت سقف واحد 
يعتبر مبثابة امللتقى ما بني سحر 

العطور الشرقية وسحر العطور 
الغربية خاصة في ظل العروض 

املنافسة لألسعار.
ان    واســــتطرد قائــــال: اعتقد 
معرض العطــــور إجماال هو احد 
املعارض احملببة واملشوقة للعديد 

من املستهلكني واملسوقني.
  ودعــــا الطبطبائــــي جمهور 
املســــتهلكني لزيارة املعرض ملا 
فيه من التنوع الكبير واألسعار 

املنافسة.
  وقد قام الطبطبائي بقص شريط 
االفتتــــاح ومن ثــــم تفقد أجنحة 
املشــــاركني وتبادل مع مسؤولي 
األجنحة احلديــــث حول ظروف 

السوق ومشاكله ومعوقاته.
الدعــــوة حلضور  لبــــى    وقد 
االفتتاح عدد من السفراء العرب 
واألجانب املعتمدين لدى الكويت 
الــــى جانب عدد من وجهت إليهم 
الشــــركات  مــــن مديري  الدعوة 

املشاركة ورجال األعمال.

  كما شارك في حضور االفتتاح 
الكويت  مسؤولو شركة معرض 
الدولــــي يتقدمهم رئيس مجلس 
اإلدارة للشــــركة عمــــاد تيفوني 
واملدير التنفيذي للشؤون اإلدارية 
واملالية واملوارد البشرية عبداهللا 
املدير لشؤون  احلمدان ومساعد 
العيبان  العامة ضاري  العالقات 
ومسؤولة املعرض رقية الرشدان 

ومسؤولو املعارض بالشركة.
  هــــذا، وقد أثنــــى الطبطبائي 
على ترتيبات املعرض، وقال انه 
ميثل واحدا مــــن أقوى املعارض 
الكويت وأنشطته  التي تشهدها 
تنعكس إيجابيا على نشاط احلركة 
التجارية في قطاع العطور، ولفت 
الــــى ان الوزارة تدعــــم مثل هذه 
املعارض التي تلعب دورا ملحوظا 

في احلركة التجارية بالبالد.
  وجتدر اإلشارة الى ان معرض 
اخلريف للعطور قد اجتذب لرعايته 
كوكبة من شركات ووكالء العطور، 

 توفيق البحر 

 «الوطني»: ارتفاع عرض النقد في سبتمبر 
بمقدار ٦٢ مليون دينار  

 أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير إلى 
أن عرض النقد مبفهومه الواسع 
(M٢) ازداد في شــــهر سبتمبر 
املاضي مبقدار ٦٢ مليون دينار 
مقارنة مع الشــــهر السابق، أي 
بنمو بلغ ٠٫٢٪، مســــجال ثاني 

ارتفاع شهري له بعد سلسلة من االنخفاضات شهدها 
هذا العام ما بني شهري مارس ويوليو.

  ورأى الوطني أن انخفاض عرض النقد في وقت 
سابق من العام احلالي يعزى بشكل رئيسي إلى تباطؤ 
النشاط االقتصادي، ففي ذلك الوقت، كانت التوقعات 
بشأن خطة التنمية اخلمسية للحكومة أقل تفاؤال 
عما هي عليه اليوم. ولكن منذ ذلك احلني، يبدو أن 
األمور قد حتســــنت، كما أن التباطؤ املوسمي الذي 
كان عنوان شــــهري يونيو ويوليو، والذي يتصف 
عادة بتدفقــــات نقدية كبيرة إلى اخلارج، قد انتهى 
اآلن. بينمــــا أدى جتديد احلكومــــة التزامها بتنفيذ 
املشاريع الكبيرة الواردة في خطة التنمية بوتيرة 

أسرع إلى خلق بعض التفاؤل احلذر.
  وحلظ الوطني أن حجم القروض املمنوحة للمقيمني 
منا مبقدار ١٩ مليون دينار هذا الشــــهر، أي بنسبة 
٠٫١٪، بعد أن ارتفع بواقع ٠٫٢٪ في الشهر السابق. أما 
على أساس سنوي، فبقي معدل منو االئتمان ضعيفا، 
وتراجع من ٢٫١٪ في شهر أغسطس إلى ١٫١٪ في شهر 
سبتمبر. ولكن متوسط النمو لثالثة أشهر، محتسبا 
على أســــاس ١٢ شهرا، قد خرج من النطاق السلبي 
الذي كان قد راوح فيه في األشــــهر الثالثة املاضية. 
ورغم أن ذلك ال يعتبر مؤشــــرا ملحوظا للتحسن، 
لكنه يشير الى عودة االستقرار إلى سوق االئتمان، او 
الى بلوغه أدنى مستوى ممكن له، بانتظار انتعاش 

اكثر ثباتا مع بدء اإلنفاق احلكومي. 
  وأشار الوطني إلى أن القروض املمنوحة لقطاع 
التجارة، والتي ارتفعت مبقدار ٣٢ مليون دينار عن 
الشهر السابق، كانت في طليعة العوامل التي أدت الى 
زيادة حجم االئتمان في شهر سبتمبر، تليها القروض 
املمنوحة الى قطاع اإلنشاءات والقطاع العقاري. إال 
أن بيانات التســــهيالت الشخصية جاءت متباينة، 
إذ بينما ارتفعت القروض االســــتهالكية واملقسطة 
بواقع ٢٦ مليون دينار، انخفضت القروض املمنوحة 
بغرض شراء أوراق مالية مبقدار ١٥ مليون دينار، 
كذلك انخفضت القروض املمنوحة الى املؤسســــات 

املالية غير املصرفية مبقدار ٤٣ مليون دينار.
  وبني التقرير ان قطاع التجارة شهد أسرع منو 
فــــي االئتمان فــــي الربع الثالث مــــن العام احلالي، 
مرتفعــــا بواقع ٢٫٦٪ (٥٩ مليون دينار) مقارنة مع 
الربع السابق، وفيما عدا ذلك، كان قطاع التسهيالت 
الشخصية هو القطاع الوحيد اآلخر الذي منا بشكل 
كبير في هذا الربع، مسجال ارتفاعا نسبته ١٫٢٪ (٩٧ 
مليون دينار)، نتج ثلثــــاه عن النمو في القروض 

االســــتهالكية واملقســــطة، في 
حني شــــهد االئتمــــان املمنوح 
للمؤسسات املالية غير املصرفية 
أكبر تراجع بني كافة القطاعات، 
منخفضا بواقع ٢٫٥٪ (٧١ مليون 
دينار). أما القطاعات األخرى فقد 
حافظت على مستوياتها السابقة 

أو شهدت تراجعا طفيفا. 
  من جهة ثانية، حلظ الوطني أن ودائع املقيمني 
من القطاع اخلاص ارتفعت مبقدار ٥٤ مليون دينار 
في ســــبتمبر بعد ان كانت قــــد ارتفعت بواقع ١٨٦ 
مليون دينار في شهر أغسطس، ما رفع معدل منوها 
السنوي بشكل طفيف من ٢٫٤٪ في شهر أغسطس 

الى ٢٫٦٪ في سبتمبر.
  وفي مقابل هذا النمو في ودائع املقيمني، تراجعت 
ودائع غير املقيمني مبقدار ١٦٨ مليون دينار شهريا، 
لكنها حافظت على معدل منوها الســــنوي من دون 
تغيير، وأشــــار الوطني إلى أن أسعار الفائدة على 
الودائع بالدينار الكويتي كانت في انخفاض مستمر 
منذ العــــام ٢٠٠٨، خاصة بعد االزمة وما نتج عنها 
من ضعف فــــي منو املوجــــودات املصرفية. ولكن 
يبدو ان هذا املسار قد شارف على نهايته مع بلوغ 
األسعار مســــتويات منخفضة قياسية جديدة في 

الشهر السابق. 
  وبناء عليه، بقيت أســــعار الفائدة على الودائع 
بالدينار على حالها في شــــهر سبتمبر عند ١٫٠٣٪ 
ألجل شــــهر واحد و١٫٢٠٪ ألجل ثالثة أشــــهر، فيما 
ارتفعت مبقدار نقطة أســــاس الى ١٫٤٤٪ ألجل ستة 

أشهر و١٫٧٢٪ ألجل ١٢ شهرا. 
  من جهة ثانية، حلظ الوطني أن املوجودات السائلة 
لدى البنوك احمللية (مع احتســــاب صافي الودائع 
ما بني البنوك) تراجعت مبقــــدار ١١٣ مليون دينار 
شهريا. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع ودائع 
البنوك لدى بنك الكويت املركزي. ورغم االنخفاض 
الطفيف الذي شهدته في شهر سبتمبر، بقيت نسبة 
املوجودات السائلة الى إجمالي املوجودات اعلى بكثير 
من املستويات التي سجلتها في السنتني االخيرتني، 
وبقيت اسعار الفائدة في سوق ما بني البنوك على 
حالها تقريبا في االشهر التسعة االخيرة، ما يؤشر 
إلى ان البنوك حتافظ على مســــتويات مرتفعة من 

السيولة.
  اما بالنسبة ألسعار الصرف، فلحظ الوطني أن 
الدينار ارتفع مقابل الدوالر بنســــبة٢٫٧٪منذ شهر 
اغسطس، وذلك نتيجة تراجع الدوالر مقابل العمالت 
الرئيسية حول العالم. لكن نظرا إلى اخلسائر الكبيرة 
التــــي مني بها الدوالر، لم يفلــــح االرتفاع الطفيف 
للدينار مقابل الــــدوالر في جتنيبه تراجعا إضافيا 
مقابل العمالت الرئيسية األخرى وخاصة اليورو. 
وبناء على ذلك، انخفض سعر صرف الدينار مقابل 

اليورو بنسبة ٨٪ إضافية خالل الفترة نفسها.  

 قطاع التجارة شهد أسرع نمو في االئتمان في الربع الثالث مرتفعًا بواقع ٢٫٦٪

 أنور بوخمسني


