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لندن ـ رويترز: انخفض سعر الدوالر الى 
ادنى مســـتوياته في عام امام اليورو وواصل 
خسائره على نطاق واسع امس اذ دفع ارتفاع 
اسعار االسهم االوروبية املتعاملني للتخلي عن 

العملة األميركية بعد ارتفاعها امس.
وارتفع ســـعر اليـــورو 0.7% خالل أمس 
الـــى 1.4793 دوالر في التعامالت االلكترونية 

وهو اعلى مســـتوياته منذ سبتمبر من العام 
املاضي.

وتراجع الدوالر بشكل عام فانخفض بنسبة 
2% امام دوالر نيوزيلندا الذي ارتفع الى 72310 
دوالرات وهو اعلى مستوياته في 13 شهرا، ونزل 
سعر الدوالر كذلك الى ادنى مستوياته في 14 

شهرا مسجال 1.0238 فرنك سويسري.

الدوالر يواصل نزيف الخسائر أمام اليورو

هل وصلت األزمة 
العالمية إلى نهايتها؟

»الجزيرة« تعتزم اإلعالن 
عن خدمة جديدة

المعوشرجي يكشف 
أعمال وإنجازات 

»الفارابي« في 2009

اعلـــن امـــني عـــام احتاد 
االســـتثمارية  الشـــركات 
د.رمضان الشراح عن ترتيب 
الدراسات االستثمارية  مركز 
واخلدمات املالية التابع لالحتاد 
القامة محاضرة اقتصادية يوم 
املقبل يقدمها روبرت  االثنني 
باركر نائب رئيس ادارة االصول 
في بنك كريدي سويس وذلك 
التحديـــات والفرص  حـــول 
امـــام االقتصاد في 2010 وهل 
العاملية  املالية  وصلت االزمة 

الى نهايتها؟

 »حصاد القابضة« تسعى لإلدراج
في البورصة خالل الفترة المقبلة

عمر راشد 
أشارت مصادر مطلعة لـ »األنباء« الى أن شركة 
حصاد القابضة تتجه إلــــى حتقيق أرباح جيدة في 
الربع الثالث من العام احلالي، الفتا الى أن الشــــركة 
تسعى إلى تنفيذ عدد من املشروعات قيمتها تصل إلى 

4.5 ماليني دوالر، مضيفا أن مشاريع الشركة تشمل 
مشاريع ڤلل اجلابرية ومشاريع عقارية في حولي.

وقالت إن الشركة تتجه إلى التخارج من مشروع 
الشركة في حولي بقيمة تصل الى 3.5 مليون دوالر، 
الفتا الى أن حصاد تســــعى إلى حتقيق عوائد جيدة 

من وراء التخارج واستثمارها في فرص استثمارية 
أخرى. وأوضحت أن الشــــركة لديها استثمارات في 
ســــلطنة عمان، غير أن إدارة الشركة أجلت تنفيذها 

بسبب األزمة املالية الراهنة.
وأشــــارت املصادر الى أن الشركة تتجه لتحقيق 

أرباح جيدة وفقا للعوائد اجليدة التي حققتها الشركة 
خالل املرحلة املاضية.

وحول خطط إدارج الشركة في البورصة، قال إن 
استراتيجية الشركة تهدف إلى اإلدراج في البورصة 

خالل املرحلة املقبلة.

تعتزم »طيــــران اجلزيرة« 
االعالن عن اطالق خدمة جديدة 
ومثيرة للمسافرين وذلك من خالل 
مؤمتر صحافي يعقده مسؤولو 
الثالثــــاء املقبل  الشــــركة يوم 
للحديث عن تلك اخلدمة اجلديدة 
في اطار برنامج تطويرها الدائم 

خلدماتها املقدمة لعمالئها.

يعتزم رئيس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب لشركة الفارابي 
لالستثمار صالح املعوشرجي 
االفصاح عن اهم وابرز اجنازات 
واعمال الشركة عن السنة املالية 
املنتهية في 2009/3/31 وذلك 
من خالل مؤمتر صحافي دعت 
الى عقده الشركة يوم اخلميس 

االول من اكتوبر املقبل.

 قواعد جديدة
لشبكة اإلنترنت الدولية

نيويورك ـ أ.ش.أ: اقترحت 
الواليات املتحدة قواعد جديدة 
الدولية  لشـــبكة االنترنـــت 
للمعلومات تطالب شـــركات 
تقدمي خدمات التشبيك بالشبكة 
الدولية للمعلومات بأن تتيح 
حـــق الدخـــول علـــى جميع 
املواقع بحيـــاد ودون تفريق 
باالضافة الى اتاحة ذلك عبر 
جميع الشبكات الفرعية. وقال 
يوليوس جيناشاوسكي رئيس 
اللجنة الفيدرالية لالتصاالت في 
الواليات املتحدة انه يجب ان 
يتم التعامل على قدم املساواة 
مع جميع مسارات الدخول على 
شبكة االنترنت عبر الشبكات 
الفرعيـــة. وتســـتهدف هذه 
اخلطوة منع وضع أي عوائق 
أمام مواقع الشبكات االجتماعية 
التي تبث مقتطفـــات ڤيديو 

لتبادلها بني املستخدمني.
وأضاف جيناشاوسكي انه 
من احليوي مبـــكان ان تظل 
شبكة االنترنت محركا ومصدرا 
لالبتكار وللتنمية االقتصادية 
واملنافسة واملشاركة واملمارسة 

الدميوقراطية.

د.رمضان الشراح

صالح املعوشرجي


