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في تقرير »فوربس« عن أغنياء الواليات المتحدة وبسبب تعثر أسواق المال العالمية والعقارات مع تزايد حاالت الطالق واالحتيال

ثروات 400 ثري أميركي تتقلص 300 مليار دوالر لتسجل 1.27 تريليون
أثرياء أميركا يزدادون فقرا، هذه 
هي خالصة ما توصلت إليه قائمة 
فوربس ألغني 400 ثري أميركي. 
للمرة اخلامس����ة منذ عام 1982، 
تنخفض قيمة الث����روة الصافية 
املجمعة ألغني 400 أميركي وفقا 
لقائمة فورب����س، وهي احلصيلة 
الس����نوية املجمعة ألغنى أغنياء 
األمة األميركية. حيث انخفضت 
مبقدار 300 مليار دوالر منذ العام 
املاضي، حني هبطت قيمتها من 1.57 
تريليون دوالر إلى 1.27 تريليون 

دوالر أميركي فقط.
وقد سبب هذا االنخفاض، تعثر 
أسواق املال وأسعار العقارات، جنبا 
إلى جنب مع تزايد حاالت الطالق 
واالحتيال، وهو م����ا دفع ثروات 
314 عضوا من أعضاء هذا القائمة 
إلى االنخفاض، كما دفع بعدد 32 
عضوا م����ن أعضاء نادي األثرياء 
البلوتوقراطي هذا خارج تصنيف 

قائمة فوربس للعام احلالي.
وضمن من انخفضت ثرواتهم 
بشكل أكبر: وارن بافت، الذي يعد 
ثاني أغنى مواطن في أميركا، خسر 
ما ي����وازي 10 مليارات دوالر، من 
ميزانيته الشخصية، حيث هبطت 
أسهمه بيركشاير هاثاواي بنسبة 
20% في 12 شهرا، وهو اآلن ميلك 

ما قيمته 40 مليار دوالر.
وبفوزه للسنة 16 على التوالي 
على وارين بافيت، فإن بيل غيتس 
يتربع على قمة أغنى أغنياء أميركا، 
وهو الشخصية الشهيرة ومؤسس 
شركة مايكروسوفت. وقد تسبب 
في تراجع ثروته هبوط قيمة أسهم 
مايكروسوفت وتراجع االستثمارات 
اخلارجية، ما أدى بثروته املستثمرة 
ف����ي مجال برمجيات احلاس����وب 
لالنخفاض بقيمة 7 مليارات دوالر 

خالل 12 شهرا.
بالنسبة ملن يكملون أغنى 10 

أغنياء أميركيني هناك:
اليسون مؤسس شركة  الري 
اوراكل بث����روة تبل����غ 27 مليار 

دوالر.
وكذلك وريثة سالسل وول مارت 

اس���طنبول � د.ب.أ: أعل���ن 
صندوق النق���د الدولي أمس ان 
اقتصادات دول منطقة الش���رق 
األوسط في طريقها نحو التعافي، 
مع عودة أسعار النفط إلى االرتفاع 
مجددا، وتراجع حدة األزمة املالية 

العاملية.
وع���دل الصندوق في تقريره 
نصف الس���نوي توقعاته بشأن 
التي  املنطق���ة  اقتص���ادات  منو 
تضررت بشدة جراء انهيار أسعار 
النفط العام املاضي، واألزمة التي 
ضربت املراكز املالية في بريطانيا 

ودبي.
ويتوق���ع الصن���دوق من���و 
اقتصادات منطقة الشرق األوسط 
ككل مبعدل 4.2% العام املقبل، في 
حني كان يتوقع في يوليو املاضي 
منو االقتصادات خالل 2010 مبعدل 

3.7% فقط.
ويتوق���ع الصن���دوق من���و 
االقتص���ادات خالل العام احلالي 
مبعدل 2% فقط من إجمالي الناجت 

احمللي.
وقد حتركت حكومات املنطقة 
التي كانت لدى الكثير منها فوائض 

نقدية كبيرة بفضل عائدات النفط 
خ���الل الس���نوات املاضية بقوة 
ملواجهة تداعي���ات األزمة املالية 

العاملية.
وكان���ت النس���بة املئوية من 
إجمالي الناجت احمللي التي ضختها 

املثال،  السعودية، على س���بيل 
إلنعاش اقتصادها هي األكبر بني 
دول مجموعة العشرين الكبرى.

وتضررت صادرات النفط بشكل 
خاص في ظل األزمة االقتصادية 

العاملية.

 وأشار الصندوق إلى أن الدول 
التي تستورد النفط ستحقق منوا 
أسرع ثالث مرات من معدل منو 
ال���دول املصدرة له خ���الل العام 

احلالي.
وانخفض سعر النفط إلى 36 

دوالرا للبرميل في فبراير املاضي، 
في ذروة أسوأ موجة ركود يتعرض 
لها االقتصاد العاملي منذ احلرب 

العاملية الثانية.
إلى  ولكن األس���عار ع���ادت 
الصعود مرة أخرى لتصل إلى 70 

دوالرا للبرميل خالل الصيف.
وذكر صن���دوق النقد الدولي 
العالم س���ينكمش  اقتص���اد  أن 
خالل العام احلالي بنس���بة %1.1 
من إجمالي الناجت احمللي قبل أن 
ينمو مبعدل 3.1% خالل العام املقبل 
في حني كانت توقعات الصندوق 
في يوليو املاضي تشير إلى منو 
االقتصاد العاملي مبعدل 2.5% خالل 

العام املقبل.
ورغم ذلك، يظل أخطر تهديد 
القتصادات الش���رق األوسط هو 
تراجع جديد ألسعار النفط إذا لم 
العاملي  يستمر تعافي االقتصاد 
النقد  على حد ق���ول صن���دوق 

الدولي.
الدول  وقد حتت���اج بع���ض 
املصدرة للنفط إلى خفض اإلنفاق 
العام لكي حتافظ على احتياطياتها 

النقدية.

وكانت املؤسسة قد قدمت ماليني 
الدوالرات إلى معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجي����ا، ومنظمة حقوق 
اإلنس����ان أوال، ومكتبة نيويورك 
العامة، ومن املعروف أن بيكوير قد 
جمع ثروته من خالل بيع مصنع 
أالري����س املتخصص ف����ي صنع 

األجهزة الطبية في عام 2004.
ومن بني من متكنوا من العودة 
إلى قائمة فوربس بعد أن غادروها 
في األعوام الس����ابقة املس����تثمر 
الرأس����مالي مايكل موريتز، الذي 
وضع مارك����ة أحذية »زابو« على 
موقع أمازون ملشتريات التجزئة 
على االنترنت كما عمل على رفع 

أسهم جوجل.
أم����ا الطالق فق����د أدى باملدير 
التنفي����ذي أومي����د كردس����تاني 
باخلروج م����ن القائمة لهذا العام، 
حيث يؤدي الطالق على حصول 
الزوجة املطلقة على جزء كبير من 
ثروة زوجها بعد الطالق، ما يترك 
الزوج بثروة أقل بعد الطالق. أما 
آلن ستانفورد فقد أصبح مليارديرا 
سابقا أيضا، وذلك بعد قامت جهاز 
الش����رطة الفيدرالية بإصدار قرر 
بتجميد أرصدته ووضعها حتت 
اتهامه بالضلوع  احلراس����ة بعد 
في عملية احتي����ال قيمتها تصل 
إلى 8 مليارات دوالر. كذلك غادر 
القائمة عدد ممن اعتادوا البقاء فيها 
لعدة أعوام سابقة، مثل سانفورد 
فايل، وهو قيصر مؤسسة سيتي 
جروب السابق، وماثيو باكسباوم، 
صاحب مشروعات املوالت العمالقة، 
وخورخي بيريز صاحب العقارات 
الفخمة. بينما توفي 6 أعضاء آخرين 
مم����ن كانوا في القائمة الس����ابقة 
الزجاج،  ومنهم عمالق صناع����ة 
وليام ديڤيدسون، وفرانك باتن، 

عمالق صناعة الصحافة.
جدير بالذكر أن قائمة فوربس 
400 هي عبارة عن لقطة حلظية 
حلال����ة أغن����ى أثري����اء الواليات 
املتح����دة األميركية، وقد التقطت 
هذه اللقطة في يوم 10 س����بتمبر 

من عام 2009.

كذلك يبدأ احملامي واحملاسب 
النيويورك����ي الس����ابق، جيفري 
بيكوير، أول ظهور له على قائمة 
فوربس 400 بثروة تبلغ 1 مليار 
دوالر. مع األخذ في االعتبار أنه كان 
أحد املستثمرين السابقني مع برنارد 
مادوف وهو م����ا يعني أن ثروته 
رمبا تصل إلى ضعف ما هي عليه 
اآلن، فضال عن أنه من القالئل الذين 
متكنوا من اس����تخالص مليارات 
الدوالرات من برنارد مادوف قبيل 

انهياره مباشرة.
وقد وردت أسماء جيفري بيكوير 
ومؤسسته في دعوى قضائية من 
القضائي ملؤسس����ة  قبل املصفي 
مادوف االستثمارية، والذي يسعى 
السترداد األموال التي مت احلصول 
عليها عن طريق االحتيال، بينما 
يزعم جيفري بيكوير أنه لم يكن 
يعلم أن مادوف كان محتاال، وانه 
لو كان قد علم لتوقف عن حتويل 

األموال حسابات مادوف.
وف����ي ديس����مبر 2008، قامت 
مؤسس����ة بيكوير بإغالق أبوابها 
بعد أن خس����رت 1 ملي����ار دوالر 
ف����ي عملية م����ادوف االحتيالية. 

كريستي والتون بثروة تبلغ 21.5 
مليار دوالر:

جيم سي والتون ثروته )19.6 
مليار دوالر(.

اليس والت����ون بثروة قيمتها 
)19.3 مليار دوالر(.

وروبسون والتون بثروة قيمتها 
)19 مليار دوالر(.

مايكل بلومبرغ عمالق الصناعة 
االعالمي املخضرم، بثروة قيمتها 

)17.5  مليار دوالر(.
تشارلز وديڤيد كوتش عمالقا 
صناعة الطاقة بثروة قيمتها )16 

مليار دوالر لكل منهما(.
وبهذا يكون ق����د فقد أغنى 10 
أغني����اء في أميركا ما قيمته 39.2 
ملي����ار دوالر أميرك����ي منذ العام 
املاضي، أي بنسبة انخفاض تبلغ 

.%14
هناك أيضا خاسرون آخرون 
مهمون، مثل عمالق مجال الكازينو 
كيرك كيركوريان، الذي هبطت قيمة 
عش بيضه الذهبي مبا قيمته 8.2 
مليارات دوالر منذ العام املاضي. 
نتيجة النخفاض أسهم مؤسسة 
ميراج للمقامرة التابعة له بنسبة 

90% عن القيم����ة التي بلغتها في 
شهر أكتوبر 2007.

كما تأثرت س����لبيا أحوال كل 
من: صاحب مؤسسة )رنت أ كار( 
لتأجير السيارات جاك سي تايلور. 
فقد هبطت ثروة عمالق مجال تأجير 
الس����يارات نحو 7 مليارات دوالر 
خالل ع����ام، وذلك نتيجة لتراجع 

صناعة السياحة.
أما الرابح األكبر في العام احلالي 
فكان املصرف����ي اندرو بييل الذي 
تضاع����ف صافي ثروت����ه مبقدار 

3 مرات ليص����ل إلى 4.5 مليارات 
دوالر وذلك بفضل شرائه عددا من 
األصول والقروض بأسعار بخسة 
نتيجة النهيار األسواق في اخلريف 

املاضي.
وقد صار من السهل على أعضاء 
جدد أن يدخلوا إلى قائمة فوربس 
ألغنى األغنياء، وذلك النخفاض 
الرقم املطلوب الس����تيفاء عملية 
القبول بني األغني����اء بقيمة 350 
مليون دوالر، فبعد أن كان الرقم هو 
1.3 مليار دوالر في العام املاضي، 

فقد هبط إل����ى 950 مليون دوالر 
فقط لهذا العام، مما مهد الطريق 
لعدد 19 عض����وا جديدا لينضموا 
للقائمة. ومن الوافدين اجلدد على 

قائمة فوربس:
اسحق بيرملاتر، رئيس شركة 
مارفل للصناعات الترفيهية، والتي 
ارتفعت قيمتها الصافية إلى 1.55 
مليار دوالر بعد أن وافقت ديزني 
على ش����راء زي البط����ل اخلارق 
الذي صنعته في أغسطس بقيمة 
4 مليارات دوالر نقدا وفي صورة 

أسهم.
وم����ن األعضاء اجل����دد أيضا 

آخرون مثل:
تشارلز زيغار، املؤسس املشارك 
في بلومبرغ وتبلغ ثروته )مليار 

دوالر(.
جاك داجنرموند، قطب صناعة 
برمجيات اخلرائط، وتبلغ ثروته 

)2 مليار دوالر(.
وكذلك ستيفن سكونفيلد عمالق 
التداول وتبلغ ثروته )1  صناعة 

مليار دوالر(.

مع عودة أسعار النفط لالرتفاع مجددًا

صندوق النقد: الشرق األوسط يتعافى من األزمة 
بسبب تزايد الثقة المالية وثقة المستهلكين

لندن � رويترز: قالت ش���ركة تشيس���ترتون 
سمس���ار العقارات، أمس، إن تزايد الثقة املالية 
وثقة املستهلكني وتذبذب أسعار العمالت املفيد 
للمستثمرين يس���اعد في إخراج دبي وبريطانيا 
من الركود الكبير في القط���اع العقاري. وقالت 
الشركة التي تعمل في منطقة اخلليج باستثناء 
أبوظبي أن من املتوقع أن يشهد سوق دبي األكثر 
تضررا حتسنا مبعدل بني 4 و6% سنويا حتى 2015 
على الرغم من التحديات االقتصادية التي تواجه 
االمارة.  وذكر العضو املنتدب لتشيسترتون في 
الشرق األوس���ط بريندان كوكلي أن »املشترين 
احمللي���ني واألجانب لديه���م الفرصة اآلن التخاذ 
قرارات باالستثمار طويل األجل وشراء عقارات عند 

مستويات األسعار املنخفضة قبل أن يبدأ االقتصاد 
في النمو«. وأض���اف »يعني املوقف االقتصادي 
األقوى لدبي والقدرة على الوصول منها إلى لندن 
واس���يا والهند انها في وضع ميكنها من حتقيق 
انتعاش في االستثمارات اخلاصة بالعقارات الراقية 

املعدة للتأجير«.
 وقال���ت تشيس���ترتون إن س���وق العقارات 
البريطانية تظهر دالئل كذلك أيضا مؤشرات على 
التعافي بعد أن توقف تراجع اس���تمر عامني في 
القيمة في أغسطس ويجذب اجلنيه االسترليني 
الضعيف اعدادا كبيرة من املستثمرين من منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا لبريطانيا بحثا 

عن صفقات عقارية.

كواالملبور � رويت���رز: قالت مجموعة دبي 
اململوكة حلاكم دبي أمس إنها تراجع خياراتها 
املتعلقة بحصتها في بنك إس���الم املاليزي في 
ظل تغيير استراتيجيتها للتركيز على مناطق 

قريبة من السوق احمللية.
وفي حال بيع مجموعة دبي حصتها في بنك 
إسالم في نهاية األمر فإن ذلك من شأنه أن يفتح 
الباب أمام سلسلة من االندماجات بني البنوك 
اإلسالمية في ماليزيا. وقال عدد من املصرفيني 
اإلس���الميني في ماليزيا إن الشركة اإلسالمية 
التابعة ملاي بنك تسعى لالستحواذ على حصة 
في بنك إس���الم. وقالت مجموعة دبي في بيان 
نشر على موقعها على اإلنترنت »الحقا لتصريح 

سابق صدر عن بنك إسالم في ماليزيا فيما يخص 
عرض البنك لزيادة رأس ماله أكدت مجموعة 
دبي أنها بصدد مراجعة خياراتها اإلستراتيجية 

مبا يتعلق بحصتها بالبنك«.
وأضاف البي���ان »كانت مجموعة دبي وفي 
ظل مراجعة اس���تراتيجيتها ق���د قامت بإعادة 
ترتيب أولوياتها لتركز بش���كل أساسي على 
استثماراتها في دول مجلس التعاون اخلليجي 

ومنطقة الشرق األوسط عموما«.
وعرض بنك إس���الم ثاني بنك إسالمي في 
ماليزيا أسهمه املمتازة على املساهمني في ابريل 
املاضي جلمع ما يصل إلى 540 مليون رجنيت 

)156 مليون دوالر( البالغة %9.  

مسقط � رويترز: قال مسؤول 
في احلكومة العمانية أمس إن 
السلطنة دعت شركات عاملية 
لتقدمي عط���اءات لبناء محطة 
ملعاجل���ة املياه ملصفاة صحار 
التي تبلغ طاقتها 116 ألف برميل 

يوميا.
وقال مسؤول عن املشروع 
ف���ي وزارة املال��ي���ة لرويترز 
»العطاءات ستكون على محطة 
ملعاجلة املياه وتشمل األشغال 
املدني���ة ذات الصل���ة ملصفاة 

صحار«.
النهائي  وأضاف أن املوعد 
لتقدمي العطاءات هو 16 نوفمبر 
وفي أغس���طس طرحت عمان 
عط���اءات لتنفي���ذ أعمال في 
املصفاة شملت استبدال خطوط 
أنابيب ومبادل حرارة وتركيب 
جهاز حتفيز.ولعمان مصفاة 
أخرى في مسقط تنتج 85 ألف 

برميل يوميا.

دبي وبريطانيا على وشك الخروج 
من ركود القطاع العقاري

مجموعة دبي تراجع خياراتها 
بشأن حصتها في بنك إسالم الماليزي

سلطنة عمان تدعو شركات لتقديم 
عطاءات ألعمال مصفاة صحار

بنك أبوظبي التجاري يحدد 
سعرًا إرشاديًا لسندات

أبوظبي � رويترز: قال مس���ؤول تنفيذي أمس إن 
بنك أبوظبي التجاري ثالث أكبر بنك في دولة االمارات 
من حيث قيمة األصول حدد س���عرا ارشاديا للدفعة 
األولى من برنامجه إلصدار سندات بقيمة 7.5 مليارات 

دوالر.
وقال مس���ؤول البنك الذي طلب عدم نش���ر اسمه 
لرويترز »حتدد السعر عند 262.5 نقطة أساس فوق 
سعر الفائدة على أذون اخلزانة األميركية«. وأضاف أن 
احلمالت الترويجية للسندات ستختتم في نيويورك 
ف���ي وقت الحق اليوم. ولم يفص���ح البنك عن حجم 

الدفعة األولى.
وجمع مصدرو السندات من احلكومات والشركات 
في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم أكثر من 17 

مليار دوالر خالل األشهر الستة املاضية.
وتعد الس���ندات التي أصدره���ا بنك أبوظبي التي 
متلك حكومة أبوظبي غالبيتها األحدث في سلسلة من 
االصدارات في أبوظبي إذ جمع بنك أبوظبي الوطني 
وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة في وقت سابق من 
هذا الش���هر 850 مليون دوالر و1.5 مليار دوالر على 

التوالي عن طريق اصدار سندات تقليدية. 

النشاط العقاري بدبي في طريقه للخروج من األزمة

مقر صندوق النقد الدولي

كريستي والتونبيل غيتس

شارلز كوش

وارين بافيت

روبسون والتون

جيم والتون

سيرجي برين

لورانس إليسون

مايكل بلومبرغ

أليس والتون

عمان تسعى لتطوير قطاعها النفطي

وارن بافي�ت ثان�ي أغن�ى مواط�ن أميرك�ي خس�ر 10 ملي�ارات دوالر م�ن ميزانيت�ه الش�خصية
بي�ل غيت�س يترب�ع عل�ى القم�ة وثروات�ه المس�تثمرة ف�ي مج�ال الحاس�ب انخفض�ت 7 ملي�ارات دوالر


