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أبوظبي تبيع 1.1% في »باركليز« البريطاني
..و»مبادلة« يعتزم استثمار

7 مليارات دوالر في ماليزيا
دبيـ  رويترز: قال بيان امس إن صندوق مبادلة االستثماري اململوك 
ألبوظبي يعتزم اســــتثمار سبعة مليارات دوالر في قطاع االملنيوم 
في ماليزيا مع شركة ماليزيا بيرهاد للتنمية )1 ام.دي.بي(. وتشمل 
االتفاقيات التي وقعت امس في ماليزيا شراكة استراتيجية في قطاع 
االملنيوم ومشروعات أخرى بينها مشروع ساراواك كوريدور للطاقة 
املتجددة وحي املال العاملي في كواالملبور. وذكر البيان املشترك أن 
»الشركتني احلكوميتني تبدآن أعمال التقييم األولي للمشروع الذي 
سيوفر عشرة آالف وظيفة خالل مرحلة البناء فضال عن ألفي وظيفة 
أخرى للمتخصصني«. مشيرا الى مشروع األملنيوم في ساراواك الذي 
تشارك فيه شركة مبادلة للصناعة. وأضاف البيان أنه سيتم وضع 
اللمسات النهائية لتفاصيل دور مبادلة في حي املال في كواالملبور 
من خالل مبادلة للتطويــــر العقاري والضيافة العام املقبل بعد أن 
تكمل »1 ام.دي.بي« خطتها الرئيسية للحي. ومتتلك حكومة أبوظبي 
»مبادلة« بالكامــــل. ومتتلك »مبادلة« حصصا في فيراري وجنرال 

الكتريك وشركة كارليلي لالستثمار اخلاص.

لندنـ  رويترز: باعت أبوظبي التي استثمرت مليارات اجلنيهات 
االسترلينية في بنك باركليز كمية كبيرة من أسهم البنك البريطاني 

األمر الذي دفع السهم لالنخفاض.
وأفاد بيان بعد إغالق اول من أمس بأن أبوظبي باعت سندات 
ملكية أسهم في البنك تعادل حصة 1.1% ودخلت في الوقت نفسه 
في ترتيبات حتوط مع شركة نومورا اليابانية. وأضاف البيان 
انه في نفس الوقت نفذت نومورا اكتتابا خاصا شمل 220 مليون 

سهم. وانخفضت أسهم باركليز 2.4% الى 296.75 بنسا.
وتعهدت أبوظبي باستثمار ما يصل الى 4.75 مليارات جنيه 
استرليني )7.6 مليارات دوالر( في باركليز قبل عامني في اطار 
عملية مثيرة للجدل جلمع امـــوال جتنب البنك احلصول على 
خطة انقاذ لكن انتقادات وجهت للبنك بأنه كان كرميا أكثر من 
الالزم مع مســـتثمري الشرق األوســـط. وباعت أبوظبي أدوات 
تعادل حصة 11% في البنك فـــي يونيو 2009 لتجني 2.5 مليار 

دوالر لكنها التزال حتتفظ بحصة في البنك.

برميل النفط
الكويتي يستقر

عند 79.61 
كونـــا: قالت مؤسســـة 
البترول الكويتية ان ســـعر 
برميل النفط الكويت واصل 
ارتفاعه فـــي تعامالت امس 
األول ليستقر عند مستوى 
79.61 دوالرا للبرميل بارتفاع 
قدره 21 سنتا مقارنة بتعامالت 
امس االول البالغ عندها 79.40 

دوالرا للبرميل.
النفط  وتأثرت أســـعار 
العامليـــة امـــس بانخفاض 
قيمة الدوالر األميركي مقابل 
الرئيسية األخرى  العمالت 
إلى صـــدور بيانات  إضافة 
اقتصادية جيدة عن الواليات 
املتحدة متثلت في انخفاض 
وتيرة تقدمي طلبات اإلعانة 
من قبل العاطلني عن العمل 

خالل األسبوع املاضي.
الســـعر احلالي  واليزال 
للنفط اخلام الكويتي داخل 
النطاق املســـتهدف من دول 
منظمة )أوپيك( الذي يتراوح 
بني 70 و80 دوالرا للبرميل.
هذا، وقد كشفت بيانات 
صادرة عـــن األمانة العامة 
ملنظمة الدول املصدرة للبترول 
»أوپيك« مبقرها في ڤيينا أن 
خام نفط أوپيك توقف عن 
اقتراب  ارتفاعه مع  مسيرة 
األسبوع على نهايته ليتراجع 

إلى 81.07 دوالرا للبرميل.
وخسرت ســـلة خامات 
أوپيك 44 ســـنتا من قيمتها 
للبرميل )159 ليترا( في ختام 
جلسة أمس األول، متاشيا مع 
السلع، وكان  تراجع أسعار 
خام أوپيك ارتفع بشكل مطرد 
منذ أواخر ســـبتمبر محققا 
مكاسب بأكثر من 6 دوالرات، 
وتضـــخ 12 دولة عضوا في 
أوپيك أكثر من ثلث اإلنتاج 

العاملي من النفط.

»جلوبل«: ارتفاع القيمة السوقية لقطاع االتصاالت الخليجي 
بواقع 825.26 مليون دوالر وصوالً إلى 97.9 ملياراً

قيمتهـــا 1.5 مليار دوالر اصدرتها كيوتل 
انترناشيونال فاينانس ليميتد اململوكة 
ملكية تامة لكيوتل. ومتثل هذه السندات 
ثاني اصدار مبوجب برنامج كيوتل املالي 
العاملي متوسط االجل GMTN الذي تأسس 

في 2009.
التنفيذي  الرئيس  ان  التقريـــر  وقال 
لشركة البحرين لالتصاالت )بتلكو( بيتر 
كاليا وبولس كشـــف ان الشركة تدرس 
حاليا خططا لشراء اسهم في شركة زين 
السعودية، التابعة لشركة زين لالتصاالت 
الكويتية. واكد مســـؤول شركة »بتلكو« 
في تصريحات صحافية في دبي اوردتها 
تقارير صحافية عديدة، عن قيامها بدراسة 
املوضوع، نافيا في الوقت نفسه عن دخولهم 
في مفاوضات مباشرة مع مسؤولي »زين 
السعودية«، مشيرا الى ان االمر بيد ذوي 
االختصاص في امور االستحواذ والدمج في 
الشركة لبحث فرصة الشراء من عدمها.

هذا االســـبوع على ما نســـبته 38.82% من 
اجمالي الكمية املتداولة. بينما تصدر سهم 
شـــركة االتصاالت املتنقلة )زين الكويت( 
قائمة االســـهم من حيث القيمـــة املتداولة 
حيث استحوذ خالل تداوالت هذا االسبوع 
على ما نسبته 33.29% من اجمالي الكمية 
املتداولة، ويجدر الذكر ان سهم شركة االمارات 
لالتصاالت املتكاملة )دو( ســـجل الصعود 
االكبر خالل تداوالت هذا االسبوع بارتفاعه 
بنسبة 3.88% ليغلق عند 2.680 درهم اماراتي 
بينما جاء سهم شركة البحرين لالتصاالت 
السلكية والالسلكية )بتلكو( املتراجع االكبر 
بانخفاضه بنسبة 1.80% ليغلق عند 0.545 

دينار بحريني.

أخبار شركات القطاع

وذكـــر التقريـــر ان شـــركة اتصاالت 
قطـــر )كيوتل( اعلنت عـــن جناحها في 
تســـعير ســـندات ممتازة غير مضمونة 

التقرير االســـبوعي  قـــال 
لشركة بيت االستثمار العاملي 
»جلوبل« ان قطاع االتصاالت 
اخلليجي شـــهد اسبوعا ســـاخنا بأحداثه 
حيث تركزت االنظار على ســـهمي شـــركة 
زين الكويتية، واالتصاالت االماراتية، وفي 
آخر املستجدات حصلت مجموعة اخلرافي 
على دعم نسبة كافية من مساهمي زين لبيع 
حصة 46% من شركة االتصاالت الكويتية الى 

مؤسسة االمارات لالتصاالت )اتصاالت(.
هذا وقد انهى مؤشـــر جلوبل اخلليجي 
لالتصاالت تداوالت االسبوع املنتهي في 6 
اكتوبر 2010 مرتفعا بنسبة 0.85% وصوال 
التى مستوى 301.05 نقطة، هذا وقد ارتفع 
اجمالي القيمة الســـوقية للقطـــاع بواقع 
825.26 مليـــون دوالر وصـــوال الى 97.95 

مليار دوالر.
واوضـــح التقرير ان قطـــاع االتصاالت 
اخلليجي شهد ارتفاعا في انشطة التداول هذا 
االسبوع، حيث ارتفعت كمية االسهم املتداولة 
بنسبة 41.87% وصوال التى 149.58 مليون 
سهم بإجمالي قيمة تداوالت بلغت 459.22 
مليون دوالر اي بارتفاع بلغت نسبته %21.24 
مقارنة باالسبوع السابق. وقد استحوذت 
الكميـــة املتداولة لقطاع االتصاالت على ما 
نسبته 4.69% من اجمالي الكمية املتداولة 
في االســـواق اخلليجية. بينما استحوذت 
القيمة املتداولة للقطاع على ما نسبته %8.60 
مـــن اجمالي القيمة املتداولة في االســـواق 

اخلليجية.
وتصدر سهم شركة االتصاالت املتنقلة 
)زين الســـعودية( قائمة االسهم من حيث 
الكمية املتداولة حيث استحوذ خالل تداوالت 

تقـرير

اإلمارات تسمح باستمرار »بالك بيري«
بعد اتفاق مع الشركة المصنعة

أكدت أن الخدمات باتت تتوافق مع التشريعات

رويترز: أكدت اإلمارات عدم تعليقها خدمات 
هواتف »بالك بيري« بعد توصلها إلى اتفاق 
مرض مع شركة »ريســـيرتش إن موشن« 

الكندية المصنعة لـ »بالك بيري«.
وقالت هيئة تنظيم االتصاالت اإلماراتية إن 
خدمات هاتف »بالك بيري« باتت كلها متوافقة 
مع القوانين التنظيمية لقطاع االتصاالت في 
الدولة، وبالتالي لن تعلق في 11 أكتوبر كما 

كان أعلن سابقا.
وأوضحت الهيئة ان شركة ريسيرتش ان 
موشن »أبدت تعاونا في الوصول الى هذا الحل 

المتوافق مع التشريعات في الدولة«.
من جانبها، قالت شركة »اتصاالت« إنها 
»كمـــزود لخدمات بالك بيري لما يزيد على 
80% من مستخدمي الجهاز في دولة اإلمارات 
ستستمر اتصاالت في تقديم خدمات مميزة 

لعمالئها الحالييـــن في خدمات بالك بيري 
وكذلك لعمالئها الجدد، وبناء على القرار فإن 
الباقات البديلة التي تم اإلعالن عنها مؤخرا 

ليست موضع تطبيق«.
كما أعلنت اتصاالت أنها ستقوم بإطالق 
جهازين جديدين هما »بالك بيري تارتش« 
و»كارف« الجديدين ضمن باقات جذابة خالل 

األيام القليلة المقبلة.
بدورها، أكدت شركة اإلمارات لالتصاالت 
المتكاملة »دو« أنها ستستمر في تقديم كل 
خدمات هاتف البـــالك بيري كما هو معتاد 

بال أي انقطاع.
وكانت هيئة تنظيم االتصاالت في االمارات 
أعلنت في أغسطس عن تعليق أهم خدمات 
بالك بيري اعتبارا من 11 أكتوبر لما تطرحه 
من »مسائل أمنية«، ما لم يتم التوصل الى 

اتفاق مع شـــركة »ريسيرتش إن موشن« 
يتيح لها مراقبة هـــذه الهواتف المتعددة 

الوسائط.
ويأتـــي هذا اإلعالن بعد أنباء نشـــرتها 
صحيفة إماراتية قبل أيام عن توصل هيئة 
تنظيم االتصاالت اإلماراتية إلى حل يرضي 
الطرفين بين مـــزودي خدمات االتصاالت 
في الدولة، نقال عن شـــركة »ريسيرش إن 

موشن«.
ويقضي الحل بإنشـــاء خادم »سيرفر« 
خاص بشـــرط إشراف شـــركة »ريسيرش 
إن موشـــن« على هذا الخادم لضمان جودة 
الخدمات المقدمة عن طريق الخادم الجديد 
وأيضا ضمان ســـرية المحادثـــات إال فيما 
يختص باألمور األمنية الخاصة لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

النسبة المئوية للقيمة السوقية لشركات االتصاالت الخليجية
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