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محكمة نيويورك العليا ترفض دعوى القصيبي ضد الصانع

الصانع يكسب الجولة األهم بحكم غير قابل 
لالستئناف والقرار شمل »األهلي« و»المشرق«

نيويورك: أص���درت احملكم���ة العليا بوالية 
نيويورك األميركية اخلميس املاضي حكمها برفض 
دعوى شركة احمد حمد القصيبي واخوانه ضد 
رجل األعمال معن الصانع املالك ملجموعة شركات 
سعد، موضحة أن احملكمة لم تقتنع مبا مت تقدميه 
لها من قبل الطرف املدعي وأصدرت قرارها النهائي 

وغير القابل لالستئناف. 
وجاء ف���ي قرار القاضي ريتش���ارد ب. لوي: 
»أن هذا اخل���الف ال ميكن ان ينظر فيه«، خاصة 
ان الدعوى ال تستند الى دالئل او اثباتات وغير 

مدعومة بالشواهد ضد مجموعة سعد.
وخلص قاضي احملكمة الى قراره حول النزاع 
بني شركة احمد حمد القصيبي ومجموعة شركات 
سعد بعد جلسات استماع مطولة اطلع فيها على 
حجج كافة األطراف، واس���تنتج بعد سماعه الى 
االدع���اءات املقدمة والدفوع الت���ي قدمها محامو 
مجموعة شركات س���عد الى أن احملكمة ترفض 
دعوى القصيبي وكذلك رفضها لدعوى البنك األهلي 
الكويتي، ووصف الدعاوى بقوله: »إنني قلق من 
مثل هذه احلاالت من النزاع كونها ال تنتمي إلى 
هذا املكان«، وقال القاضي لوي »إنه أمر ال يصدق 

أن تنظر محكمته في مثل هذه القضايا«. 
وجاء رفع دعوى مجموعة أحمد حمد القصيبي 
وإخوانه بعد الدعوى التي أقيمت ضد القصيبي 
من قبل بنك املش���رق اإلماراتي والذي يطالب به 
مجموعة القصيبي بسداد مديونياتها املستحقة 

والتي لم تتمكن من سدادها بعد تعثرها في الربع 
األول من العام املاضي. 

وكان ديڤيد برودس���كي رئيس مكتب كليري 
غوتلب آند هملتون للمحاماة في الواليات املتحدة 
األميركية، واملمثل القانوني لبنك املشرق قد أكد في 
وثيقة قدمها في وقت سابق إلى محكمة نيويورك 
أن املبالغ التي يطالب به���ا البنك قد أودعت في 
حسابات القصيبي لدى »بنك أوف أميركا«، ومت 
حتويلها إلى املؤسسة املصرفية العاملية اململوكة 
بالكامل ل� »القصيبي«، وليس كما تدعي »القصيبي« 

إلى بنك آوال اململوك ملجموعة سعد.
من جانبها، رحبت مجموعة ش���ركات س���عد 
بالقرار ووصفته باملنصف خاصة مع طلبها املتكرر 
منذ بداية النزاع بالتوجه نحو القضاء السعودي 
للبت فيه، وجاء احلكم مؤيدا طلبها برفض قبول 
القضية في محكمة والية نيويورك، وقال القاضي 
في جلسات املرافعة السابقة في رده حملامي ملجموعة 
القصيبي أن »سيارة مجموعة سعد مليئة بالوقود«، 
في إش���ارة إلى اقتناعه باحلجج التي قدمت إلى 
احملكمة من قبل مجموعة س���عد، وذلك ردا على 
تعليق محام���ي مجموعة »القصيبي« بأن توجه 
احملكمة لرفض النظر بالدعوى في محاكم نيويورك 
»مينح مجموعة سعد سيارة للهروب«، وأضاف 
القاضي أنه ال يس���تطع البت ف���ي هذه القضية، 
رافضا املبرر الذي تذرع به محامو القصيبي بأن 

نظر القضية في اململكة غير مناسب.

أشار تق�رير 
ش����رك������ة 
املركز املالي 
الكويتي إلى 
أداء صناديق األسهم في املنطقة 
التي عمقت خسائرها الثقيلة في 
الرب����ع الثاني م����ن 2010 لتعكس 
متاما مكاس����بها التي حققتها في 
الربع األول والتي جاءت بنس����بة 
12%. وأض����اف التقرير أن جميع 
األسواق شهدت انخفاضا كان أثقلها 
خسارة مؤش����ر مورغان ستانلي 
للسوق اإلماراتية مبعدل 22%، مع 
استمرار معاناة السوق من ديون 
مجموعة دبي العاملية إلى جانب 
ضعف الشركات األخرى. إضافة إلى 
ما سبق لفت التقرير إلى انهيار ثقة 
املستثمرين على ضوء مؤشرات 

االنتعاش االقتصادي البطيء. 
أما شهر مايو فكان صعبا على 
وجه اخلصوص بع����د أن دفعت 
املؤشرات العاملية السلبية واسعار 
النفط املتهاوية )حيث انخفضت 
أس����عار النفط اخلام بنسبة %15 
خالل مايو( املس����تثمرين للبيع 
املته����ور م����ا أدى إل����ى انخفاض 
مؤش����ر مورغان ستانلي كابيتال 
إنترناش����يونال ألسواق التعاون 
بنسبة 11% خالل مايو ليكون بذلك 

أول انحدار شهري خالل 2010. 
في س����ياق آخر، ذك����ر تقرير 
»املرك����ز« أن األفض����ل أداء خالل 
الربع الثاني كان مؤشر مورغان 
س����تانلي كابيتال إنترناشيونال 
للسوق القطرية الذي استطاع أن 
يحد من خس����ارته لتصل إلى %4 
بعد أن كانت قد ارتفعت خالل الربع 

السابق بنسبة %6. 
من جهته����ا، بلغت خس����ارة 
األصول املرجحة لصناديق األسهم 
اخلليجية 8% خالل يونيو من هذا 
العام بس����بب االنخفاض السلبي 

ألسواق املنطقة.
في غض����ون ذلك، بلغت قيمة 
األصول املدارة خالل الربع الثاني 
من ه����ذا العام نحو 10.8 مليارات 
دوالر لتش����كل معدال مؤسساتيا 
القيمة  إل����ى  امل����دارة  )األص����ول 
السوقية( بنسبة 1.5%. وشهدت 
األصول املدارة انكماش����ا بنسبة 
14% في أصولها املدارة خالل الربع 
الثاني. تابع مديرو صناديق األسهم 
إذ  تفضيلهم للسوق السعودية، 
بلغت نس����بة توزيعهم 45%. أما 
الثقة بالس����وق الكويتية فبقيت 
عند 12%، أما التوزيع في السوق 
اإلماراتية فارتفع إلى 13% في يونيو 
بعد أن انخفضت النسبة إلى %10 

في ديسمبر 2009.
إلى هذا، زاد جتنب املخاطر في 
يونيو بعد أن رفع مديرو الصناديق 
معدل توزي����ع الكاش إلى 11% من 
أصل 7% في م����ارس، في الوقت 
الذي انخفض فيه االنكشاف على 
األسهم إلى 89% من أصل 93% في 

مارس.
فقد مؤشر السوق السعودية 
»ت����داول« 10% خالل الربع الثاني 
من 2010 على اثر االنخفاض مبعدل 
11% خالل مايو مع هبوط أسعار 
النفط اخل����ام األمر الذي أدى إلى 

6% في الربع األخي����ر من 2009، 
تعرضت س����وق الدوحة لألوراق 
املالية إلى خس����ارة بنسبة %7.5 
خالل الربع الثاني من العام احلالي، 
الفصلي األول.  ارتفاعها  لتعكس 
وكان قطاع التأم����ني الوحيد بني 
القطاعات التي قدمت أداء إيجابيا، 
إذ ارتفع بنسبة 25% خالل الربع 
الثاني. كذلك انخفضت قيمة األسهم 
املتداولة بنسبة 48% على األساس 
الس����نوي إلى 5.1 مليارات دوالر 
للربع الثاني، وانخفضت األصول 
املدارة لصناديق األسهم القطرية 
مبعدل 5% إلى 149 مليون دوالر.

 لم يكن أداء سوق دبي املالي 
أفضل من سوق أبوظبي لألوراق 
املالي����ة خ����الل الرب����ع الثاني إذ 
خسرت 21% مقابل خسارة األخيرة 
13.5%. وتصدر قطاعا االتصاالت 
واالستثمارات خسائر سوق دبي 
املالي حيث فقدا 29% و27% على 
التوالي. أما خسائر سوق أبوظبي 
لألوراق املالي����ة فتصدرها قطاع 
العقار الذي انخفض بنسبة %36 
للربع الثاني م����ن العام احلالي. 
الس����يولة  من جهتها، انخفضت 
في السوق اإلماراتية، كما هبطت 
قيمة األسهم املتداولة إلى 68% على 
األساس السنوي لتصل إلى 7.35 
مليارات دوالر. أما األصول املدارة 
لصناديق األسهم اإلماراتية فتابعت 
انكماش����ها، لتنخفض إلى 3% في 
الرب����ع األول من 2010 وتصل إلى 

592 مليون دوالر.
 خسرت سوق مسقط لألوراق 
املالية 9.55% في الربع الثاني بعد 
أن ارتفعت بنس����بة 5.16% خالل 
الربع األول من 2010، وانكمش����ت 
األصول املدارة لصناديق األسهم 
العمانية بنسبة 12% لتصل إلى 51 
مليون دوالر. وقد 0اسرت سوق 
البحرين ل����ألوراق املالية %9.75 
خالل الرب����ع الثاني من 2010، أما 
عوائد القطاعات فكانت س����لبية 
بقيادة قطاع االس����تثمارات الذي 

هبط مبعدل %13.5.

وتصدر قطاع االستثمار اخلسائر 
التي تكبدتها السوق الكويتية، إذ 
انخفض القطاع بنسبة 20% تاله 
قطاع العقار بنسبة 17%. أما األصول 
املدارة فانكمشت بنسبة 8% لتصل 
إلى 3.6 مليارات دوالر في الربع 

الثاني من العام احلالي.
بعد أن فقدت السوق القطرية 

ليبلغ 98% في يونيو 2010 مقابل 
انخفاض انكش����افهم بنسبة %96 
في الفترة ذاتها من العام السابق، 
في حني بقي االنكشاف على النقد 

ومكافئاته عند %2.
فقدت السوق الكويتية 13% في 
الربع الثاني بعد املكاس����ب التي 
حققتها في الربع السابق بنسبة %8. 

عمليات بيع متهورة. وشهدت جميع 
القطاعات انخفاضات  مؤش����رات 
التجزئة  فصلية باستثناء قطاع 
الذي ارتفع بنسبة 3%، وبالتالي 
انكمشت األصول املدارة بنسبة %14 
لتبلغ بذلك 4.66 مليارات دوالر.

إضافة إلى ما سبق، تابع مديرو 
الصناديق انكشافهم على األسهم 

»المركز«: انكماش األصول المدارة بالكويت 8% بنهاية الربع الثاني

هوهو ليك مصافحا السقاف

أعلنت شركة إكسون موبيل 
الكويت احملدودة لالستكشاف 
واإلنتاج أمس أنها جددت دعمها 
الكويت بدخولها في  لش���باب 
شراكة مع مركز لوذان الجنازات 
الش���باب، »لوياك«، املؤسسة 
الكويتية غير الربحية التي تعمل 
على تطوير اإلمكانيات املهنية 
التنافسية  والقيادية واملهارات 
عند الش���باب بني العمر 6 و28 

عاما.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
شركة إكس���ون موبيل الكويت 
احملدودة لالستكشاف واإلنتاج، 
ج���ون هوه���و ليك ف���ي بيان 
صحافي: »إننا في إكسون موبيل 
نؤمن بالدور الفعال الذي تلعبه 
التعليمية وبرامج  املب���ادرات 
التطوير الذاتي واملهني في بناء 
جيل من قادة املستقبل في جميع 

املجاالت والقطاعات«.
واض���اف: »لذل���ك، فإنن���ا 
نحف���ز الش���باب عل���ى التعلم 
واالستكش���اف وباألخص في 
العل���وم والرياضي���ات، وهما 
مجاالن يعتمد عليهما بشكل كبير 
القطاع الذي نعمل به. ونفتخر 
أن نكون شريكا ل� »لوياك« التي 

تقدم فرص تدريب عالمية لتنمية اإلمكانيات القيادية للشباب الكويتي

»إكسون موبيل« تجدد دعمها
لـ »لوياك« للسنة الثالثة على التوالي

إلينا إكسون موبيل كشريك معنا 
بعد سنوات من الدعم املتواصل 
التدريبية ولش���باب  لبرامجنا 
الكوي���ت حيث قامت الش���ركة 
بتدريب العديد من الطالب على 
مس���توى عاملي خ���الل األعوام 
األخيرة. ويس���رنا جدا أن نرى 
الش���ركات العاملية تقدم فرصا 
تساعد الشباب في الكويت على 
متابعة املجاالت التي تلهمهم«.

تعمل على رفع مستوى تنمية 
مهارات الش���باب وتس���ليحهم 
باخلبرات األساسية حتى يتميزوا 
املهنية على  منذ بداية حياتهم 
مستوى الكويت والعالم، ونتطلع 
ملزيد من التعاون مع املؤسسة 
في املستقبل«. من جانبها، قالت 
نائب الرئيس التنفيذي والعضو 
املنت���دب في »لوي���اك«، فارعة 
السقاف: »يش���رفنا أن تنضم 
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الرياض � دبي � رويترز: قالت 
إن  مص����ادر مطلعة »رويت����رز« 
السلطات السعودية قررت وقف 
ب����الك بيري  املاس����نجر  خدمات 

أغسطس اجلاري.
وأضاف����ت املص����ادر أن هيئة 
االتصاالت الس����عودية أرس����لت 
بالفعل مذكرة للش����ركات العاملة 
تطلب فيها وقف خدمة املاسنجر 

بالك بيري.
فيم����ا تعتزم دول����ة اإلمارات 
العربية املتحدة تعليق استخدام 
خدمات البالك بيري اعتبارا من 11 
أكتوبر بسبب مخاوف أمنية مما 
سيؤثر على نصف مليون مستخدم 

في الدولة اخلليجية.
إنها  ام����س  وقال����ت اإلمارات 
ستعلق خدمات البالك بيري إلى 
أن يتم التوصل إلى »حل يتوافق مع 
اإلطار التشريعي لقطاع االتصاالت 

في الدولة«.
العامة  الهيئة  وقال مدير عام 
لتنظيم االتص����االت في اإلمارات 
محمد الغامن ل� »رويترز« إن القرار 

نهائي.
وأض����اف أن األم����ر ال يتعلق 
بالرقابة إذ ان قرار التعليق جاء 
نتيجة ع����دم توافق اخلدمات مع 
القواعد املنظمة لقطاع االتصاالت 

اإلماراتي.
وتعترض اإلمارات على قيام 
»مؤسسة جتارية أجنبية« بتصدير 
بيانات مستخدمي البالك بيري إلى 
خارج البالد وإدارتها. وقالت الهيئة 

لبرامج بالك بيري وزعته شركة 
اتص����االت على املس����تخدمني هو 
في احلقيق����ة »تطبي����ق ملراقبة 

االتصاالت«.
وق����ال عرف����ان ع����الم محلل 
االتصاالت لدى املال كابيتال »اعتقد 
أنه ستكون هناك ضجة كبيرة لكن 
من احملتم����ل أال يحدث ذلك ويتم 
التوصل إلى حل« في إش����ارة إلى 
احلظر على خدمات البالك بيري.

وأضاف أن الهن����د طلبت من 
ريسيرش ان موشن انشاء خادم 
وكيل في الب����الد يتيح للحكومة 
مراقبة حركة البيانات من منظور 
أمني وقد يستخدم نفس األسلوب 
لتسوية املشكلة في اإلمارات ودول 

أخرى.
وتابع »كثير من الشركات تعتبر 
خدمات البالك بيري حيوية لذلك 
إذا كنت تريد اجتذاب الشركات إلى 
بلدك فمن غير املعقول أن حتظر 

تلك اخلدمات«.
وف����ي ابريل املاض����ي حذرت 
البحري����ن من اس����تخدام برامج 
التراسل الفوري اخلاصة بالبالك 
بيري لنشر انباء محلية وأبلغت 
الهند الش����ركة الكندية مبخاوف 

أمنية األسبوع املاضي.
وأبلغ يو.كيه بانسال رئيس 
األمن الداخلي الهندي الصحافيني 
بأن شركة ريسيرش ان موشن قالت 
إنها ستحل قريبا مخاوف الهند من 
احتمال استخدام متشددين خلدمات 

البيانات اخلاصة بالبالك بيري.

الذكية العاملية خلف نوكيا ومتقدما 
على ابل.

 وتتاح خدمات بالك بيري في 
اإلمارات من خالل شركة االتصاالت 
املتكاملة )دو( ومؤسسة اإلمارات 
لالتصاالت )اتصاالت( والتي قالت 

إنها ستجد بديال لعمالئها.
 وف����ي الع����ام املاض����ي قالت 
ريس����يرش ان موشن إن حتديثا 

وأبدت اإلمارات األسبوع املاضي 
قلقها من أن يتي����ح البالك بيري 
لبعض األفراد إساءة استخدامه مبا 
يشكل تهديدا أمنيا وذلك في خطوة 
اعتبرها البعض نتيجة عدم رضا 
البالد عن عدم قدرتها على مراقبة 
خدمة التراسل الفوري على البالك 

بيري والتي حتظى بشعبية.
وقالت جماعة صحافيون بال 

نتيجة طبيعته����ا احلالية تتيح 
السبيل أمام بعض األفراد الرتكاب 
جتاوزات بعيدا عن أي مس����اءلة 
قانونية مما يترتب عليه عواقب 
خطي����رة على األم����ن االجتماعي 

والقضائي واألمن الوطني«.
ولم يتسن االتصال مبسؤولي 
شركة ريسيرش ان موشن الكندية 
التي تصنع أجهزة بالك بيري على 

ح����دود في بيان ي����وم 26 يوليو 
املاضي »تعتبر احلكومة اخلدمات 
التي يتيحها البالك بيري خاصة 
التراسل الفوري عقبة أمام تشديد 

الرقابة والفرز واملراقبة«.
 ويقدر عدد مس����تخدمي بالك 
بيري في اإلم����ارات بحوالي 500 
ألف ويس����تحوذ بالك بيري على 
حوالي 20% من س����وق الهواتف 

الفور للتعقيب.
وقالت هيئة تنظيم االتصاالت 
إن تعليق خدمات التراسل الفوري 
والبري����د االلكترون����ي وتصفح 
االنترنت عن طريق البالك بيري 
جاء نتيجة عدم احراز أي تقدم في 
مح����اوالت تبذل منذ 2007 جلعل 
اخلدمات تتوافق مع القواعد املنظمة 

للقطاع.

إن خدمات بيانات بالك بيري هي 
الوحيدة التي تعمل بتلك الطريقة 
ولن يؤثر القرار على مستخدمي 
هواتف ذكية منافس����ة من إنتاج 
نوكيا أو هاتف آي فون من إنتاج 

ابل.
أنب����اء اإلمارات  وقالت وكالة 
»يس����تند القرار الذي صدر امس 
إلى كون بعض خدمات البالك بيري 

السعودية واإلمارات تتجهان لتعليق خدمات »البالك بيري«
لـ »خطورته على األمن االجتماعي والقضائي والوطني«

أكدت أنها ستعلن قريبًا عن البدائل التي ستوفرها لعمالئها

»اتصاالت«: قرار هيئة تنظيم االتصاالت بتعليق
خدمات البالك بيري في اإلمارات مهم ونلتزم به

قالت ش��ركة اتص��االت االماراتية انها تتفه��م األبعاد القانونية 
واالجتماعية لقرار هيئة تنظيم االتصاالت القاضي بتعليق خدمات 
البالك بيري )البريد االلكتروني وخدمة التراسل الفوري وخدمات 
االنترنت والشبكات االجتماعية(، اعتبارا من 11 أكتوبر املقبل، وحتى 
يتم تطوير حل مقبول ويطبق، ويتوافق مع التشريعات التي تنظم 
قطاع االتصاالت في الدولة. وأكدت شركة اتصاالت في بيان صحافي 
التزامها بقوانني وقرارات الهيئة وفي الوقت نفس��ه احلرص على 
توفير أفضل اخلدمات ملشتركيها خصوصا ان لديها حصة األغلبية 
من مشتركي الهاتف املتحرك في دولة اإلمارات مبا في ذلك خدمات 
البالك بيري. واشارت الش��ركة الى انها ستعلن قريبا عن البدائل 
التي ستوفرها لعمالئها من مش��تركي البالك بيري املعنيني بقرار 
تعليق بعض اخلدمات، مؤكدة ان قرار الهيئة مهم وأنها ستركز في 

الوقت احلالي على ضمان استمرار خدمات املشتركني.

التوزيع الجغرافي ـ صناديق األسهم
يونيو 2010مارس 2010ديسمبر 2009سبتمبر 2009يونيو 2009البالد

45%43%44%37%36%السعودية
12%13%12%13%20%الكويت
13%11%10%17%15%اإلمارات

15%16%17%17%17%قطر
4%5%5%5%3%عُمان

2%1%2%2%3%البحرين
دول الشرق 

األوسط 
وشمال أفريقيا 

األخرى

%6%9%10%10%8

أول خمسة مديري صناديق في الكويت من حيث األصول المدارة في يونيو 2010
الحصة السوقيةاألصول المدارة بالمليون دوالرمدير الصندوق

21.0%751املركز املالي الكويتي
19.7%705شركة االستثمارات الوطنية
15.5%554الشركة الكويتية لالستثمار

11.8%424بيت االستثمار العاملي
7.7%276بنك برقان

أول خمسة مديري صناديق في السعودية من حيث األصول المدارة في يونيو 2010
الحصة السوقيةاألصول المدارة بالمليون دوالرمدير الصندوق

27.8%1.295الرياض كابيتال
24.7%1.150اتش اس بي سي السعودية

16.6%772مجموعة سامبا املالية
10.4%484ان سي بي كابيتال

4.1%193البنك العربي الوطني

تقـرير


