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قائمة فوربس ألصحاب المليارات

العالم  في  شخص  أغنى  هو  سليم  كارلوس  المكسيكي  المال  قطب 
بعد أن حّل محل بيل غيتس الذي هبط إلى المركز الثاني، ومع ازدياد ثروة 
فوربس. مجلة  ذكرته  ما  حسب   ٪50 بنسبة  العالم  في  الماليين  أصحاب 

الثروة الصافية

المرتبة المرتبة

الثروة الصافية

العشرة األغنى

الثروة الصافية بمليارات الدوالرات

أصحاب المليارات
 حسب المناطق

الواليات المتحدة

الشرق األوسط 
وأفريقيا أميركا عدا 

الواليات المتحدة

أوروبا آسيا

عدد أصحاب المليارات

كارلوس سليم حلو  وعائلته

الكشمي ميتال

وارن بافيت

برنارد أرنولت

بيل غيتس

لورنس إليسون

موكيش أمباني

إيك باتيستا

أمانشيو أورتيغا

كارل ألبرخت

متوسط الثروة الصافية
 بمليارات الدوالرات
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برنارد أرنولتوارن بافيتكارلوس سليم حلو لورانس إليسونبيل غيتس الكشمي ميتال  موكيش أمباني

كارلوس سليم يزيح بيل غيتس عن عرش أثرياء العالم ووارن بافيت الثالث على القائمة

نيويورك ـ رويترز: قالت مجلة فوربس أمس 
ان رجل األعمال املكسيكي كارلوس سليم أصبح 
أغنى أغنياء العالم دافعا بيل غيتس مؤسس شركة 
مايكروســـوفت الى املركز الثانـــي وذلك في حني 
منت ثروة مليارديرات العالم بنســـبة 50% خالل 

العام املاضي.
وقالت املجلة ان هذه هي ثاني مرة فقط منذ عام 
1995 التي يفقد فيها غيتس عرشـــه مقدرة صافي 
ثروة سليم بقيمة 53.5 مليار دوالر مقارنة مع 53 
مليار دوالر ميلكها غيتس، بينما جاء املســـتثمر 
وارن بافيـــت في املركز الثالـــث بثروة قدرها 47 
مليار دوالر، هذا وقد بلغت ثروة الـ 10 اثرياء في 

العالم 342 مليار دوالر.
وقالت »فوربس« ان الثالثة استعادوا 41.5 مليار 
دوالر من أصل 68 مليار دوالر فقدوها العام السابق. 
وعاد عدد املليارديرات في أنحاء العالم الى سابق 
عهده تقريبا في 2010 بعد ان تراجع بنحو الثلث 
العام املاضي خالل االزمة املالية العاملية. ويوجد 
اآلن 1011 مليارديـــرا مقارنة مع 793 العام املاضي 

و1125 في عام 2008.
 وتشير القائمة السنوية الرابعة والعشرون لـ 
»فوربس« الى ان صافي ثروة هؤالء  املليارديرات منا 
الى 3.6 تريليونات دوالر مقارنة مع 2.4 تريليون 
العام املاضي، ولكن هذا الرقم يقل مع ذلك عن 4.4 

تريليونات دوالر في 2008.
وميلك امللياردير في املتوسط حاليا 3.5 مليارات 
دوالر بزيادة 500 مليون دوالر عن العام املاضي. 
وارتفع عدد النساء في القائمة الى 89 مقارنة مع 

72 في العام املاضي.
وقال ستيف فوربس الرئيس التنفيذي ملجلة 
فوربـــس في مؤمتر صحافـــي »االقتصاد العاملي 
يتعافى وهو ما ينعكس فيما ترونه في قائمة هذا 
العام. األسواق املالية حققت ايضا حتسنا مدهشا 
مقارنة مع االنخفاضات التي كانت قبل نحو عام 

مضى خاصة في االسواق الصاعدة«.
وأضاف فوربس »آسيا تقود االنتعاش«. ومنا 
عدد املليارديرات في منطقة آســـيا احمليط الهادي 
بنسبة 80% ليصل الى 234 وتضاعف صافي ثرواتهم 

تقريبـــا ليصل الى 729 مليار دوالر وهو ما عزته 
»فوربس« الى »تنامي أســـواق األوراق املالية في 
املنطقة وعدة اكتتابات عامـــة كبيرة خالل العام 

املاضي«. 
وأظهرت »فوربس »أن الواليات املتحدة تتصدر 
ترتيب دول العالم في عدد املليارديرات إذ يبلغ عدد 
املليارديرات من األميركيني 403 مليارديرات، أي 
نحو 40% من إجمالي مليارديرات العالم، ويتركز 

معظمهم في مدينة نيويورك«.
وتأتي الصني في املرتبة الثانية من حيث عدد 
املليارديرات متفوقة في ذلك على روسيا، فيما حلت 
تايوان في املركـــز الرابع وتلتها كوريا اجلنوبية 

فهونغ كونغ والهند.
وحققت تركيا قفزة فـــي عدد املليارديرات، إذ 
ارتفـــع عددهم من 13 مليارديرا إلى 28 مليارديرا. 
وشغلت روســـيا املركز األول في أوروبا في عدد 
املليارديرات الذي ارتفع من 32 في العام السابق 

إلى 62 مليارديرا. 
وحلـــت أملانيا فـــي املرتبة الثانيـــة بعدد 53 

مليارديرا.
وخرج اثنان من الهنود من قائمة أغنى خمسة 
أشـــخاص في العالم وهمـــا موكيش أمباني الذي 
جمع ثروة مـــن العمل في مجال البتروكيماويات 
والنفط والغاز قدرها 29 مليار دوالر وقطب صناعة 
الصلب الكشـــمي ميتال الذي تقدر ثروته بقيمة 

28.7 مليار دوالر.
وكان الرابح االكبر فـــي القائمة قطب صناعة 
التعدين البرازيلي ايكي باتيستا )53 عاما( بثروة 
تبلغ 27 مليار دوالر ارتفاعا من 7.5 مليارات. وحقق 
مكاسبه من االكتتابات العامة االولية لعدة شركات. 
ويخطط لطرح شركته لبناء السفن وخدمات البترول 
»او.اس.اكس« االسبوع املقبل في اكتتاب من املتوقع 
أن يجني 5.6 مليارات دوالر والذي سيكون ثاني 

اكبر اكتتاب عام في البرازيل على االطالق.
 ومن بني 97 مليارديرا دخلوا للمرة االولى الى 
قائمة »فوربس« هناك 62 من آســـيا بينما للمرة 
االولى اصحبت الصني اآلن موطنا ألكبر عدد من 

املليارديرات خارج الواليات املتحدة.

سليم يزيح غيتس من على عرش قائمةأغنى أغنياء العالم
1011 مليارديراً بينهم 89 امرأة و342 مليار دوالر ثروة أغنى 10 .. والصين للمرة االولى بالمرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة بعدد كبار األثرياء

»فوربس« أعلنت القائمة الـ 24  ألثرياء العالم  للعام 2010

قائمة بأغنى 20 مليارديراً على مستوى العالم
اإلقامةصافي الثروة )بالمليار دوالر(العمرالمواطنةاالسمالترتيب

املكسيك7053.5املكسيككارلوس سليم حلو وعائلته1
أميركا5453أميركابيل غيتس2
اميركا7947أميركاوارين بافيت3
الهند5229الهندموكيش امباني4
بريطانيا5928.7الهندالكشيمي ميتال5
اميركا6528اميركالورانس اليسون6
فرنسا6127.5فرنسابرنارد ارنولت7
البرازيل5327البرازيلاياك باتيستا8
اسبانيا7425اسبانياامانشيوا اورتيغا9
املانيا9023.5املانياكارل البرخت10
سويسرا8323السويداجنفار كامبراد وعائلته11
اميركا5522.5أميركاكريستي والتون وعائلته12
السويد6222.4السويدستيڤن بيرسون13
هونغ كونغ8121هونغ كونغلي كشينغ14
أميركا6220.7أميركاجيم والتون15
أميركا6020.6أميركاأليس والتون16
فرنسا8720فرنساليليالن بيتينكورت17
اميركا6619.8أميركاروبسون والتون18
السعودية5519.4السعوديةاألمير الوليد بن طالل آل سعود19
كندا5219كنداديڤيد طومسون وعائلته20
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سليمان الراجحيناصر اخلرافياالمير الوليد بن طالل نصيف ساويرسمحمد بن عيسي اجلابرمحمد العمودي

»فوربس« أعلنت القائمة الـ 24  ألثرياء العالم  للعام 2010

100 مليار دوالر ثروة 23 مليارديرًا عربيًا.. يتقدمهم الوليد بن طالل

وترتيبهم وفق حجم الثروة هو:
1ـ األمير الوليد بن طالل )سعودي ـ 55 سنة( احتل املرتبة 19 بثروة بلغت 19 مليارا 

و400 مليون دوالر.
2ـ محمد العمودي صاحب »شركة سفينسكا بتروليم« )سعوديـ  65 سنة( احتل املرتبة 
64 في »فوربس« وثروته 10 مليارات دوالر. وكان العمودي احتل املرتبة 43 في الئحة العام 

املاضي بثروة بلغت 9 مليارات دوالر.
3ـ ناصر اخلرافي وعائلته )كويتيـ  66 سـنة( احتل املرتبة 77 بالئحة هذا العام بثروة 
بلغت 8 مليارات و700 مليـون دوالر، في حني كانت مرتبته 54 العام املاضي وثروته كانت 

8 مليارات و100 مليون دوالر.
4ـ محمد بن عيسى اجلابر )سعوديـ  55 سنة( احتل املرتبة 93 بثروة بلغت 7 مليارات 

و500 مليون دوالر. أما العام املاضي فكان في املرتبة 53 وثروته 7 مليارات دوالر.
5ـ سـليمان الراجحي )سعوديـ  90 سنة( احتل املرتبة 109 بثروة بلغت 6 مليارات 
و500 مليون دوالر. وكان الراجحي في املرتبة 74 العام املاضي. أما ثروته فكانت 6 مليارات 
و200 مليون دوالر.6ـ نصيف سـاويرس )مصري ـ 48 سنة( احتل املرتبة 127 وميلك 5 
مليارات و900 مليون دوالر، وكان ساويريس العام املاضي في املرتبة 196 بثروة كانت 3 

مليارات و100 مليون دوالر.
7 ـ صالح الراجحي )سـعودي ـ 98 سـنة( بلغت ثروته 5 مليارات و800 مليون دوالر 

واحتـل املرتبة 129 بالئحـة هذا العام، فيما كانـت مرتبته 183 العـام املاضي وثروته 3 
مليارات و300 مليون دوالر.

8 ـ عبدالعزيز الغرير وعائلته )إماراتي ـ 55 سـنة( احتـل املرتبة 258 بثروة بلغت 3 
مليـارات و500 مليـون دوالر، فيما كانت مرتبته 57 العام املاضي بثـروة كانت 7 مليارات 

و800 مليون دوالر.
9 ـ أنسي سـاويرس )مصري ـ 80 سنة( ثروته 3 مليارات و100 مليون دوالر، ومرتبته 
307 في الئحة هذا العـام، في حني كانت 430 في الئحة العـام املاضي بثروة كانت مليار 

و700 مليون دوالر.
10 ـ بهاء احلريري )43 سنة( احتل املرتبة 316 بثروة تقدر بـ 3 مليارات دوالر.

11 ـ صالح كامل )سعودي ـ 68 سنة( احتل املرتبة 367 بثروة بلغت مليارين و600 
مليـون دوالر. في حني كان فـي املرتبة 164 العام املاضي بثروة كانـت 3 مليارات و500 

مليون دوالر.
12ـ  اللبنانيان جنيب ميقاتي )54 سنة( وشقيقه طه ميقاتي )61 سنة( واملصري جنيب 
ساويرس )55 سنة( احتل كل منهم املرتبة 374 بثروة لكل منهم بلغت مليارين و500 مليون 
دوالر. وكان ساويرس في املرتبة 205 العام املاضي وثروته كانت 3 مليارات دوالر. أما األخوان 

ميقاتي فكانا في العام املاضي باملرتبة 334 وكانت ثروة كل منهما ملياري دوالر.
13ـ  محمد العيسى )سعوديـ  85 سنة( يظهر ألول مرة في الئحة »فوربس« حيث احتل 

املرتبة 400 بثروة بلغت مليارين و400 مليون دوالر.
14 ـ السعودي عبداهلل الراجحي، يظهر ألول مرة في الئحة مجلة »فوربس« األميركية، 
واالماراتي سيف الغرير وعائلته، احتل كل منهما املرتبة 421 بثروة لكل منهما بلغت مليارين 
و300 مليون دوالر. وكان الغرير في املرتبة 224 العام املاضي وثروته كانت مليارين و800 

مليون دوالر.
15 ـ ماجد الفطيم )اماراتي( احتـل املرتبة 463 وميلك مليارين و100 مليون دوالر. 

وكان في املرتبة 305 العام املاضي بثروة بلغت 3 مليارات دوالر.
16 ـ سعد احلريري )لبناني ـ 39 سنة( ميلك مليارا و900 مليون دوالر واحتل املرتبة 
536 بالئحـة »فوربس لهذا العام في حني كانـت مرتبته 522 العام املاضـي وثروته مليار 

و400 مليون دوالر.
17 ـ محمد الراجحي )سعودي( احتل املرتبة 655 في الالئحة التي يدخل اليها ألول 
مرة هذا العام، وبثروة بلغت مليارا و500 مليون دوالر. واحتل املرتبة نفسها املصري سميح 

ساويرس الذي يدخل الالئحة ألول مرة هذا العام المتالكه الثروة نفسها.
ـ 31 سنة( وشقيقه اللبناني فهد احلريري  ـ أمين حريري )محسوب كسعودي بالالئحة   18

)29 سنة( احتل كل منهما املرتبة 721 بثروة لكل منهما بلغت مليارا و400 مليون دوالر.
19ـ  عبداهلل الفطيم )إماراتي( هو األخير بني أصحاب املليارات العرب، فمرتبته بالئحة 

»فوربس« هي 880 وثروته مليار و100 مليون دوالر.

 دبـــي - العربية: احتوت قائمـــة »فوربس« للعام احلالـــي على 23 مليارديـــرا عربيا ميلكون معا
نحو 100 مليار دوالر، بينهم كويتي واحد فقط هو ناصر اخلرافي مقابل 4 في العام املاضي.

 وأوضحـــت القائمة أن بهاء احلريري، النجل األكبر لرئيـــس وزراء لبنان الراحل، رفيق احلريري، 
حاز على املرتبة 316 بثروة تبلغ 3 مليارات دوالر، وبقي كذلك شـــقيقه ســـعد احلريري، رئيس وزراء 
لبنان، فيما دخل اليها هذا العام، وألول مرة، شـــقيقان لهما أيضا: أمين )صنفته »فوربس« كسعودي( 

وفهد احلريري.
وبينت القائمة أن اإلماراتي منصور بن زايد آل نهيان خرج من الئحة هذا العام بعد أن كان في املرتبة 

104 العام املاضي وبثروة كانت 4 مليارات و900 مليون دوالر، كما خرج من الئحة هذا العام االماراتي 
عبـــداهلل الفطيم احملتل املرتبة 397 العام املاضي بثروة بلغـــت مليارا و800 مليون دوالر، كذلك خرج 
مواطنه خلف احلبتور، وكان في املرتبة 647 في الئحة العام املاضي حيث كان ميلك مليارا و100 مليون 
دوالر. ونرى في الئحة هذا العام أيضا املفاجأة القاســـية، وهي غياب الســـعودي معن الصانع، الرجل 
الذي كان في املرتبة الـ 62 بالئحة العام املاضي، حيث كانت ثروته 7 مليارات دوالر، وفي الالئحة لهذا 
العام 4 مصريني، جميعهم من عائلة واحدة، هي عائلة ســـاويريس، كما فيها 4 إماراتيني من عائلتني، 

و4 لبنانيني من عائلتني أيضا، و10 سعوديني من 5 عائالت.

محمد العمودي حلّ ثانياً وناصر الخرافي ثالثاً والكويتي الوحيد في القائمة .. وخروج معن الصانع 

قائمة بأكبر 23 مليارديراً عربياً وفقا لقائمة »فوربس«
الترتيب

العالمي  

الترتيب 

العربي
  العمرالمواطنةاالسم 

صافي الثروة

) بالمليار دوالر( 
اإلقامة 

األمير الوليد بن طالل آل 191
السعودية 5519.4السعودية  سعود

السعودية 10 65السعودية محمد العمودي642

الكويت668.7الكويت ناصر اخلرافي وعائلته 773

السعودية 517.5السعودية محمد بن عيسى اجلبر934

السعودية 906.5السعودية سليمان الراجحي 1095 

مصر 485.9مصر نصيف ساويرس1276
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الوليد بن طالل في سطور
بدأ الوليد بن طالل مزاولة نشاطاته االستثمارية عند 
عودته الى السعودية بعد حصوله على درجة البكالوريوس 
في إدارة األعم��ال من الواليات املتح��دة األميركية عام 
1979 وأس��س في حينها العديد من املشاريع حتت مظلة 
»مؤسس��ة اململكة للتجارة واملقاوالت« التي حققت منوا 
سريعا بالتركيز على أعمال اإلنشاء وتطوير البنية التحتية 
واملشاريع العقارية، وتنوعت أعمال املؤسسة فأصبحت 

متتلك استثمارات في قطاعات متعددة.
وفي عام 1996 مت حتويل املؤسسة الى شركة اململكة 
القابضة التي تقوم بإدارة استثمارات متنوعة في مجاالت 
البنوك احمللية والعاملية واإلنتاج العاملي ومحطات التلفزيون 
الفضائية، وصناعة الفنادق والترفيه والسياحة، وأعمال 
تطوير العقارات واملشاريع اإلنشائية، وصناعة اإللكترونيات، 
وصناعة معدات الكمبيوتر وإنتاج برامجه، ومجال اإلنترنت 
والتجارة اإللكترونية، وقطاع التجارة واملتاجر الفاخرة، 
واألسواق املركزية، وتصنيع السيارات واملعدات الثقيلة، 

واملشاريع الزراعية.

سليم : عندما أموت لن آخذ شيئًا معي
مكسيكو سيتي � د.ب.أ: كانت األزمات هي تخصصه، ثم تفوق رجل األعمال املكسيكي كارلوس 

سليم على نفسه. فلم يكن يتحرك إال عندما يعجز اآلخرون عن احلركة.
عندما ترنحت املكسيك في ثمانينيات القرن املاضي من أزمة إلى أخرى، بدأ سليم عمليات شراء 

كبيرة، الواحدة تلو األخرى.
اس��تثمر، على سبيل املثال، في شركات مثل ش��ركة رينولدس ألومنيوم وفي سلسلة مطاعم 
س��انبورنس املكس��يكية العريقة وفي شركة جنرال تاير إلطارات الس��يارات، كما اشترى شركة 

سيجروس املكسيكية للتأمني.
ولم تؤثر األزمة املالية احلالية في امللياردير س��ليم، مما جعله يصبح أغنى أثرياء العالم، حسب 
تقديرات مجلة »فوربس« األميركية التي قدرت ثروته بنحو 53.5 مليار دوالر ليأخذ مكان امللياردير 
األميركي بيل غيتس، صاحب شركة مايكروسوفت العمالقة للبرمجيات واملستثمر األميركي وارين 
بافيت. كانت اخلطوة احلاسمة في صعود سليم لقمة الثراء هي خصخصة شركة تيل ميكس الوطنية 
لالتصاالت التي كان اشتراها من املكسيك مقابل 1.8 مليار دوالر. ويعتقد اخلبراء أن السعر احلقيقي 

لهذه الشركة هو أربعة أمثال هذا املبلغ.
حتولت هذه الشركة من محتكر حكومي إلى محتكر خاص ولم تتأثر كثيرا بفتح سوق االتصاالت 

الهاتفية في املكسيك عام 1997.
ورغم كل االنتقادات املوجهة لهذه الصفقة، إال أن أحدا لم يستطع أبدا اكتشاف أي ثغرات قانونية 

أو مخالفات ميكن أن تكون شابتها.
وصف الصحافي املكس��يكي خوس��يه مارتينيز مواطنه كارلوس سليم لدى كتابة سيرته التي 
نشرها في كتاب عنه قبل نحو عشر سنوات بأنه »أسطورة، إنسان أسطوري يتحدث عنه الكثيرون 
ولكنهم ال يعرفون عنه الكثير، ولكنه حاضر بقوة في عالم املال وعالم السياس��ة«. ورأى مارتينيز 
أن س��ليم »رمز للس��لطة احلقيقية وش��خصية جوهرية في املكسيك«.وسواء اتصل املكسيكيون 
ببعضه��م هاتفيا أو حجزوا في الفنادق أو تناولوا طعامهم في املطاعم أو اش��تروا خبزهم، فإنهم 

غالبا ما يسهمون في زيادة ارباح سليم وثرائه.
أس��س سليم شركة انبورسا االس��تثمارية عندما كان اليزال في اخلامسة والعشرين ثم أنشأ 
ش��ركة كارسو للعقارات وتزوج سمية دومط جميل، املكس��يكية لبنانية األصل. ومنذ ذلك احلني، 

اشترى سليم عددا من الشركات أكثر مما يشتري اإلنسان العادي قمصانه.
ومن بني الش��ركات التي تنتمي المبراطورية س��ليم )70 عاما(، شركة تلميكس وشركة تلسيل 

وبنوك وفنادق وشركات معمار ومحال جتارية.
كما دعم سليم العام املاضي صحيفة نيويورك تاميز الشهيرة بقرض قيمته 250 مليون دوالر 

لينقذها من االنهيار، حيث هو أكبر مساهم في الصحيفة.
أصبح سليم الرجل األقوى في املكسيك ورمبا في دول أميركا الالتينية ككل من خالل مجموعة 
شركاته ومن خالل تبرعاته السخية ملعظم األحزاب السياسية في املكسيك. يبلغ عدد موظفي شركات 

سليم أكثر بكثير من ربع مليون عامل.
ويجيد س��ليم التعامل مع مختلف اجلبهات السياس��ية في بالده حيث مول، على سبيل املثال، 
احلملة االنتخابية للرئيس املكسيكي فيسينت فوكس الذي تولى رئاسة املكسيك في الفترة من عام 
2000 حت��ى عام 2006. ويقال إنه دعم أيضا هيالري كلينتون للترش��ح عن احلزب الدميوقراطي 
رئيسة للواليات املتحدة. هاجر والده جوليان سليم حداد من لبنان للمكسيك وكان بعد في الثامنة 

عشرة من عمره، لكي ال يخدم في صفوف اجليش العثماني الذي كانت لبنان تابعة له آنذاك.
وحالف احلظ األب أثناء الثورة املكسيكية التي استمرت في الفترة من عام 1910 حتى عام 1920 

حيث تاجر في العقارات وأسس شركة جتارية هامة في مكسيكو سيتي.
ورث عنه ابنه كارلوس املولود عام 1940 هذه املهارة التجارية، كما تعلم منه املبادئ الرئيس��ية 

للنجاح في عالم التجارة واالستثمار وهي: »التفاني واملوهبة واجلدية«.
يضاف إلى ذلك كله احلس��ابات املجردة من العواطف، وهذا ما عانت منه أس��رة لينس األملانية 
التي كانت تس��تثمر في صناعة الورق في املكس��يك وكانت متتلك أكبر مصانع األوراق في أميركا 
الالتينية. ولكن عندما تعثرت أعمال هذه األسرة بداية الثمانينات من القرن العشرين، انقض عليها 
سليم واشتراها من األسرة األملانية وأنشأ املقر الرئيسي المبراطوريته »كارسو« على أرض املصنع 
في مدينة بينا بوبر. وتخصصت شركة كارسو في مشاريع خيرية ملكافحة الفقر في أميركا الالتينية 
ومّول سليم العديد من املؤسسات وكذلك ساهم في إعادة بناء املركز التاريخي ملدينة مكسيكوسيتي، 
أقدم مدينة في أميركا الالتينية على اإلطالق. وقال س��ليم ذات مرة: »التحديات التي تواجهني في 
حياتي هي حتس��ني الظروف الصحية والتربية والتعليم وخلق فرص عمل«. وسئل سليم في أحد 
مؤمتراته الصحافية النادرة قبل ثالث س��نوات عن ش��عوره كأحد أغنى أغنياء العالم في بلد به 50 

مليون فقير، فكانت إجابته: »لن آخذ شيئا معي عندما أموت«.

سيفيتري الهندية في المرتبة الخامسة 
ضمن قائمة أغنى نساء العالم

احتلت مليارديرات »فوربس« األميركيات أعلى قائمة 
أغنى نس��اء العالم وتصدرت قائمة أغنى نس��اء العالم 
األميركية كريستي ويلتون بثروة تقدر ب� 22.5 مليار 
دوالر لتحتل املرتبة ال� 12 بني مليارديري العالم واألولى 
بني النساء تلتها موطنتها اليس ويلتون ب� 20.6 مليار 
دوالر. فيما احتلت الفرنس��ية ليليان بوتانكور املرتبة 
الثالثة بث��روة بلغت 20 مليار دوالر تلتها الس��ويدية 
بريجيت راوسينغ ب� 13مليار دوالر فيما احتلت الهندية 
سيفيتري جيدال املرتبة اخلامسة ب� 12.2 مليار دوالر 
لتعود الواليات املتحدة األميركية الحتالل املرتبة السادسة 
من خالل ابيجيال جونسون بثروة تقدر ب� 11.5 مليار 

دوالر.
واحتلت املرتبة السابعة األملانية سوزان كليتون ب� 11.1 
مليار دوالر وفي املرتبة الثامنة التشيلية ايريس فونتبونا 
ب� 11مليار دوالر لتعود الواليات املتحدة األميركية لتحتل 
 املرتبتني التاس��عة والعاش��رة من خالل جاكلني مارس 
ب� 11 مليار دوالر وانا كوكس تشامبرز ب� 10 مليارات.

25 مليارديرًا أوروبيًا زادوا ثروة 
المليارديرات بمقدار الثلث

أشارت املجلة إلى أن عدد املليارديرات في أوروبا بلغ 
248 مليارديرا أوروبيا صافي ثروتهم تريليون دوالر، أكثر 
م��ن ثلث الزيادة في تلك الث��روة جاءت من 25 مليارديرا 
جميعهم من أصحاب العالمات التجارية املشهورة واملميزة 

على مستوى العالم.
و تضم الش��رق األوسط وأفريقيا 65 من مليارديرات 
العالم في القائمة بثروة تبلغ مليار دوالر بزيادة عن العام 
املاض��ي في عدد األثرياء حيث كان مليارديرات الش��رق 
األوسط وأفريقيا حوالي 58 ثريا تبلغ ثرواتهم قرابة 156 

مليار دوالر.

أصغر مليارديرات العالم في 2010
حوت القائمة على أصغر املليارديرات في قائمة فوربس 
لعام 2010، حيث جاء األملاني ألبيرت فون على رأس القائمة 
وال��ذي تبلغ صافي ثروت��ه 2.2 مليار دوالر ويبلغ من 
العمر 26 عاما وجاءت معظمها من ميراث والده وعائلته 

وظهر ألول مرة في القائمة عام 2001.
وجاء في املرتبة الثانية الصيني يانغ هيوان بصافي 
ثروة تقدر 3.4 مليارات دوالر ويبلغ من العمر 28 عاما، 
فيما جاء في املرتبة الثالث��ة الصيني لي غوهو والبالغ 
من العمر28 عاما وتبلغ ثروته مليار دوالر وفي املرتبة 
الرابع��ة جاء امللياردير اللبناني فهد احلريري البالغ من 
العمر 29 عاما بصافي ثروة 1.4 مليار دوالر، فيما جاء 
في املرتبة اخلامس��ة أمين حري��ري البالغ من العمر 31 

عاما في السعودية.
وجاء يوش��يكازو تاناكا في املرتبة السادسة بثروة 
تق��در 1.4 مليار دوالر والبالغ من العمر 33 عاما، وجاء 
األميركي جون أرنولد في املرتبة الس��ابعة ويبلغ عمره 

36 عاما وصافي ثروته 4 مليارات دوالر.


