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كارلوس سليم في بلده األم لبنان بعد إعالنه أثرى أثرياء العالم
بيروت تتطلع الستثماراته وأعدت استقباال رسمياً حافالً له منذ أن حطت طائرته الخاصة في مطار رفيق الحريري الدولي

املستثمر العقاري يحتاج إلى خطط تسويقية متعددة

ممثل رئيس اجلمهورية اللبنانية وزير الدولة عدنان القصار مستقبال كارلوس سليم حلو لدى وصوله أمس األول رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري مستقبال كارلوس سليم حلو أمس رئيس اجلمهورية اللبنانية ميشال سليمان مكرما كارلوس سليم حلو

بي���روت - وكاالت: غ���داة إعالنه أغنى أثرياء 
العالم. اختار كارلوس سليم حلو املكسيكي من 

اصل لبناني، العودة الى بلده األم.
فقط حطت طائرت���ه اخلاصة في مطار رفيق 
احلريري الدولي أمس األول بعدما تصدر قائمة 
أغني���اء العالم لعام 2010 الت���ي اصدرتها مجلة 
»فوربس«. فثروته وقدره���ا 53.5 مليار دوالر، 

األكبر في العالم.
وقد استقبله وزير الدولة عدنان القصار ممثال 
رئيس اجلمهورية اضافة الى عدد من اقاربه، كما 
كرمه رئيس اجلمهورية ميشال سليمان، وكذلك 
ستفعل املؤسسة املارونية لالنتشار.. ومن املنتظر 
أن يش���ارك في قداس بكركي غدا األحد، هذا وقد 
أولم رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد احلريري 
في »بيت الوسط« لكارلوس سليم وجرى عرض 
لألوضاع وسبل تعزيز االستثمارات، وكان رئيس 
مجل���س النواب نبيه بري التقى س���ليم في عني 
التين���ة وبحث معه دور االغت���راب اللبناني في 
العالم وعرض معه إمكانية إقامة املش���اريع في 
لبنان خاصة في اجلنوب اللبناني وجزين مسقط 
رأس سليم وذلك للمساهمة في صمود اجلنوبيني 

ومتسكهم بإرثهم وقدم له درعا تقديرية.
كارلوس سليم، ولد بداية عام 1940، خامسا في 
عائلة من ستة أوالد، والده جوليان سليم حداد، 
وأمه ليندا حلو، فصار اسمه حسب التقليد االسباني 

الذي يحفظ اسم الوالدين كارلوس سليم حلو.
هاجر جده إلى مكس���يكو آتيا من جزين عام 

.1902
وأسس متجرا لبيع املواد املنزلية، اطلق عليه 
اس���م »جنمة الش���رق«. فتلقى كارلوس دروسه 
األولى في التجارة وعالم األعمال في ذلك املتجر 

العائلي الصغير.
تخرج كارلوس س���ليم مهندسا، وفي أواسط 
الس���بعينيات من القرن املاضي أسس شركتني، 
واحدة للبناء وأخ���رى في البورصة، وكأنه أراد 
بإجنازه األول، أن يؤشر الى سعة آفاقه. اشترى 
ف���ي البداية معمال إلنتاج علب الس���جاير، وبعد 
سنتني متلك أول ش���ركة للتبغ في املكسيك. في 
الثمانيني���ات، بات على رأس أكبر ش���ركة تأمني 
ونائب رئيس البورصة. أس���س شركة العقارات 
»غروبو كارسو« املتكونة من شركات عدة ومصرف 
 ،Inbursa ومكتب وساطة للبورصة تعرف باسم

حيث ظهرت براعته في شراء العقارات.

أغنى رجل في العالم.. داهية منذ صغره
يقول ان رجال األعمال يفعلون خيرا اكبر حين يوفرون الوظائف باستثمارهم وليس بلعب دور »بابا نويل« الذي يحقق األمنيات

ــيتي ـ رويترز: ظهرت بوادر  ــيكو س مكس
موهبة مبكرة على كارلوس سليم وهو مكسيكي 
من أصل لبناني حصل على لقب أغنى رجل في 

العالم لهذا العام.
ــذ ان كان طفال في  ــليم من ــت جيوب س كان
العاشرة من العمر متتلئ بالنقود ألنه كان يبيع 

املشروبات والوجبات اخلفيفة ألفراد أسرته.
ــظ بدفاتر يقيد  ــابا كان يحتف وحني كان ش
ــترى سندا  ــبه وما ينفقه واش فيها كل ما يكس
ــا قيمة عن  ــا تعلم منه دروس ــا حكومي ادخاري

الفائدة املركبة.
ــليم  وبعد ذلك بأكثر من نصف قرن جمع س
ــار دوالر  ــا 53.5 ملي ــروة قدره ــا« ث »70 عام
ليتفوق على مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس 
ويتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم وفقا لتصنيف 

مجلة اجلديد.
امبراطورية التجزئة واالتصاالت والفنادق والنفط والبناء

ــددا من  ــه الضخمة ع ــم إمبراطوريت وتض
ــيك  ــة الكبرى في املكس ــهر متاجر التجزئ أش
ــركاتها لالتصاالت والفنادق واملطاعم  واكبر ش
ــاء وبنك  ــركات للبن ــب عن النفط وش والتنقي
انبورسا مما يجعل من الصعب أن مير يوم في 

املكسيك دون أن تدفع له بعض املال.
ــليم حصصا  ــيك ميلك س ــارج املكس وخ
ــاكس للتجزئة  في مجموعات مرموقة مثل س

وشركة نيويورك تاميز.

ــام 1990 كانت هناك عالمة فارقة في  وفي ع
ــركاؤه شركة  ــترى هو وش ــواره حني اش مش
ــل 1.7 مليار  ــة تيلمكس مقاب ــف احلكومي الهات

دوالر.
ــأ شركة  وحولها الى جوهرة تدر املال وأنش
ــالل صفقات  ــعها من خ ــركا موفيل ووس أمي
ــركة للخدمات  ــتحواذ لتصبح رابع اكبر ش اس

الالسلكية على مستوى العالم.
وفي حني يتهمه منتقدون باللجوء لالحتكار 
جلمع ثروته فإن سليم له فلسفة بسيطة بشأن 

جمع األموال.

الثروة مثل البستان

ــام 2007 »الثروة  ـــ »رويترز« في ع وقال ل
ــتان ما يجب ان تفعله  ــتان.. في البس مثل البس
ــتثمر فيه ليصبح أكبر  هو ان جتعله ينمو وتس

أو تنوع لتخوض مجاالت أخرى«.
ــيجار هو  ــليم الذي يدخن الس وما مييز س
شراء املؤسسات التي تواجه مشاكل وحتويلها 

الى مناجم ذهب.
ــة أقلية في  ــترى حص وفي عام 2008 اش
ــعر السهم. اآلن  نيويورك تاميز حني هبط س
ــغ 250 مليون دوالر  ــن أن يدر عليه مبل ميك
ــر 80 مليون دوالر وأن مينح  أقرضها للناش

سليم حصة قدرها %16.
ــر مهتم بأن يصبح  ــليم يقول إنه غي لكن س

من بارونات اإلعالم األميركي.
ــه األولى في التجارة من  ــليم دروس تعلم س
والده جوليان سليم حداد وهو مهاجر لبناني جاء 
ــيك في أوائل القرن العشرين وافتتح  الى املكس
ــرق( واشترى عقارات  متجرا باسم )جنمة الش

بأسعار رخيصة اثناء الثورة املكسيكية.
ــهم خالل  ــام 1987 حني هبطت األس وفي ع
ــيك الكثيرة رأى سليم  واحدة من أزمات املكس
ــرون من حدوث  ــي آخ ــا فرصا بينما خش فيه
ــعار منخفضة  ــهما بأس ــترى أس كوارث واش

وباعها حني تعافت.
وقال سليم ذات يوم »نعلم أن األزمات تكون 
ــر يستمر 100 عام.  دائما مؤقتة وليس هناك ش
ــاك دائما قفزة«. حني تكون هناك أزمة يدعو  هن
ــل مبالغ فيه  ــدث رد فع ــى التكيف. يح هذا ال

وتبخس قيمة األشياء«.
يعيش بنفس المنزل منذ 40 عاما

ويقود مرسيدس قديمة

وتتناقض ثروة سليم الهائلة بشدة مع منط 
حياته املقتصد. وهو يعيش في نفس املنزل منذ 
ــيدس قدمية  ــيارة مرس نحو 40 عاما ويقود س
غير أنها مدرعة ويتبعها حراس. وهو يتحاشى 
ــياء الفاخرة  الطائرات اخلاصة واليخوت واألش
األخرى التي تقبل عليها النخبة باملكسيك. بعد 
ــس سليم شركة عقارات  أن درس الهندسة أس
ــيك. ومع  ــي بورصة املكس ــارا ف وعمل سمس

ــركة سمسرة في منتصف  تنامي ثروته فتح ش
الستينيات وبعد ذلك بـ 10 سنوات بدأ ممارسة 
ــراء شركات متداعية من  الهواية التي متيزه بش
ــركة للسجائر. واشترى متجر ومقهى  بينها ش
ــركة  ــركة إلدارة املناجم وش ــانبورنز( وش )س
لصناعة الكابالت واإلطارات. وبحلول عام 1990 
ــتخدمها مع  ــليم قد كون ثروته التي اس كان س
ــن امبراطورية  ــراء تيلمكس ليدش شركاء لش

لالتصاالت.
ولدى شركة )أميركا موفيل( اآلن 201 مليون 

عميل من البرازيل الى الواليات املتحدة.
وسلم سليم اإلدارة اليومية لشركاته ألبنائه 
ــل لكنه يظل  ــركائه األوفياء في العم الـ 3 وش
ــكل واضح حني يظهر معهم في  ــؤوال بش مس

وسائل اإلعالم.
مكافحة الفقر

ــليم في مكافحة الفقر واألمية  ــارك س ويش
ــركا الالتينية  ــة الصحية في أمي ــوء الرعاي وس
ويشجع مشاريع رياضية للفقراء لكنه لم يعلن 
ــص مبالغ كبيرة من ثروته  قط اعتزامه تخصي
لألعمال اخليرية مثل غيتس او امللياردير وارن 
ــول ان رجال األعمال يفعلون خيرا  بافيت. ويق
ــر حني يوفرون الوظائف والثروة من خالل  اكب
ــتثمار ال أن يكونوا مثل »بابا نويل« الذي  االس

يحقق األمنيات.

»كولدويل بانكر«:  األزمة العقارية أظهرت 
أهمية صناعة التسويق العقاري

في حني توجد أدوار أخرى يجب 
أن توكل جلهات أخرى، ولعل 
أدوار البيع والتسويق تعتبر 
أحد أه����م األدوار التي ال يريد 
املستثمر أن ينشغل بها، فضال 
عن انه يريد أن يوكلها ألصحاب 
اخلبرة في ه����ذا املجال، بينما 
يتفرغ هو للبحث عن الفرص 
اجلديدة وإدارتها بالشكل اجليد 
ثم إحالتها بع����د ذلك إلى أهل 

البيع واملختصني.
وذكر التقرير أن مؤسسات 
وش����ركات التسويق أصبحت 
ملجأ معلوماتيا في الكثير من 
العالقات احلالية واملستقبلية 
بالس����وق، كما بات����ت مصدرا 
للمعلومات بالنسبة للمستثمر، 
باإلضاف����ة إلى أنه����ا أصبحت 
مصدرا للحصول على بعض 
الف����رص، وبالتال����ي تفعي����ل 
مجموع����ة م����ن العالقات بني 
املس����تثمرين وغيره����م م����ن 
املس����تثمرين اآلخرين إلنهاء 

مجموعة من الصفقات.

كولدوي����ل بانك����ر تعمل على 
تقدمي اخلدمات التسويقية وفق 
عدة اطر من بينها إطار البيع 
والتأجير، كما تضع الش����ركة 
نصب أعينه����ا حاجة العمالء 
احلالية ومتطلباتهم، باإلضافة 
إلى املشروعات العقارية املعطلة 
التي لم تكتمل عمليات تشييدها، 
حيث تبحث الشركة في إيجاد 

حلول ملثل هذه املشاريع.
وأض����اف أن م����ن ضم����ن 
اخلدمات التي تقدمها كولدويل 
بانك����ر الدراس����ات والبحوث 
التسويقية، وتسويق الفرص 
االس����تثمارية لآلخرين وأكد 
التقري����ر أن التجرب����ة أثبتت 
أن صناعة التس����ويق من قبل 
مؤسسات مستقلة من شأنها 
أن تؤتي ثمارا أس����رع وأكثر 
ل����و كانت عمليات  كفاءة مما 
البيع والتسويق تتم من خالل 
إدارات صغيرة داخل شركات 
االس����تثمار، موضحا أن هناك 
أدوارا على املستثمر القيام بها 

أكد التقرير العقاري لشركة 
كولدويل بانكر العاملية - فرع 
الكويت عل����ى أهمية صناعة 
التس����ويق العق����اري في ظل 
العق����اري  الس����وق  ظ����روف 
التي متر بها  احلالية واألزمة 
أغلب املشاريع العقارية، مشيرا 
إلى تل����ك الصناعة التي منت 
وتطورت خالل السنوات اخلمس 
األخيرة، وذلك على وقع فورة 
أعمال التطوير العقاري من قبل 
الشركات العقارية واالستثمارية 

في الكويت ودول املنطقة.
وأش����ار التقري����ر ال����ى أن 
العقارية أوجدت  الفورة  هذه 
مناخا لتطور صناعة التسويق 
العقاري، حيث أصبح املستثمر 
اليوم بحاجة إلى ذراع تسويقية 
استراتيجية محترفة تقوم على 
طرح منتجاته االس����تثمارية 
العقارية في السوق وتقدميها 
بعدة خيارات وعدة أس����اليب 
تسويقية، لتحقق للمستثمر 
الغايات األساسية التي يريدها 
من مشاريعه من جهة، وملواجهة 
املنافسة احملتدمة في السوق من 
جهة ثانية، وملواجهة ما استجد 
حاليا من ظروف اقتصادية أملت 
بالعال����م من حولن����ا من جهة 

ثالثة.
وبني التقرير أنه كما يحتاج 
السوق ملثل هذه الصناعة في 
أوقات الرواج االقتصادي، فمن 
املؤكد أن املستثمر يحتاج أيضا 
إليها في األوقات الصعبة التي 
مير بها السوق العقاري، حيث 
تقدم الشركات املتخصصة في 
التس����ويق مقترحات ملواجهة 
األزم����ات وبالتالي تس����ويق 
املنتجات العقارية حملتاجيها.

وب����ني التقرير أن ش����ركة 

»جلوبل«: 1.2 مليار دوالر زيادة في القيمة السوقية 
لقطاع االتصاالت الخليجي األسبوع الماضي

في 2009 عندما سجلت مبيعاتها 
ثالثة مليارات دوالر في الوقت 
الذي تواصل فيه السوق منوها 
املطرد. ومن أكبر عمالء هواوي 
في املنطقة ش���ركات لتش���غيل 
الهاتف احملمول من بينها مؤسسة 
االمارات لالتصاالت )اتصاالت( 
واالتصاالت السعودية واالمارات 
)دو(  املتكامل���ة  لالتص���االت 

واتصاالت قطر )كيوتل(.
وأعلنت اتصاالت قطر )كيوتل( 
أن خدم���ة مودي لالس���تثمار 
)مودي( قد اتخذت قرارا بتغيير 
التصنيف اخلاص بشركة قطر 
الدول���ي احمل���دودة  للتموي���ل 
احلال���ي A1 والتصنيف اخلاص 
بالصكوك التي أصدرتها كيوتل 
ضمن برنامجها العاملي للسندات 
متوسطة األمد A1. وسيركز حتليل 
الش���ركة وتصنيف  تصني���ف 
الصك���وك اخلاص بكيوتل على 
االئتمان العام للعمليات الدولية 
والدعم الذي س���توفره كيوتل، 
إضاف���ة إلى ما يتعل���ق بالدعم 

احلكومي لكيوتل.
وأعلن���ت املؤسس���ة العامة 
السورية لالتصاالت عن توقيع 
مذك���رات تفاه���م مع ع���دد من 
مش���غلي االتصاالت في كل من 
اململكة العربية السعودية واألردن 
وتركيا ودولة اإلمارات العربية 
الربط  املتحدة ضم���ن عمليات 
اإلقليمي لالس���تفادة من موقع 
سورية اجلغرافي لتكون معبرا 
الدولية  لالتصاالت اإلقليمي���ة 

وتبادل سعات االنترنت.

ارتفاعا بارتفاعه بنسبة  األكثر 
بلغت 3.32% ليغلق عند 12.45 

درهما إماراتيا.
وقال���ت ش���ركة ه���واوي 

تكنولوجي���ز الصيني���ة ي���وم 
الثالثاء انها تتوقع منو عملياتها 
في الشرق االوس���ط هذا العام 
بنفس حجم النمو الذي حققته 

27.02% )18.61 مليون سهم( بقيمة 
)85.51 مليون دوالر( أي ما نسبته 
28.75%، من جه���ة أخرى، جاء 
سهم مؤسسة اإلمارات لالتصاالت 

قال تقرير شركة بيت االستثمار 
العاملي )جلوبل( ان مؤشر جلوبل 
لقطاع االتصاالت اخلليجي أنهى 
تداوالت األسبوع املاضي مسجال 
ارتفاعا بنسبة 1.31% وصوال إلى 
مستوى 305.99 نقاط، هذا وقد 
ارتفع إجمالي القيمة الس���وقية 
للقطاع بواقع 1.28 مليار دوالر 
وصوال إلى 99.29 مليار دوالر، 
وقد جنى القطاع مكاسب مميزة 
منذ بداية العام احلالي بارتفاع 

مؤشر جلوبل بنسبة %9.23.
التقري���ر ان قطاع  وأوضح 
االتصاالت اخلليجي شهد صعودا 
في أنشطة التداول هذا األسبوع، 
ارتفعت كمية األس���هم  حي���ث 
املتداولة بنسبة 4.38% وصوال 
إلى 68.86 مليون سهم بإجمالي 
قيم���ة تداوالت بلغ���ت 297.46 
مليون دوالر أي بارتفاع بلغت 
نسبته 4.09% مقارنة باألسبوع 

السابق. 
وأشار التقرير الى ان الكمية 
املتداول���ة لقط���اع االتصاالت 
اس���تحوذت عل���ى ما نس���بته 
1.26%من إجمالي الكمية املتداولة 
في األس���واق اخلليجية، بينما 
املتداولة  القيم���ة  اس���تحوذت 
للقطاع على ما نس���بته %4.54 
من إجمالي القيمة املتداولة في 

األسواق اخلليجية.
وبني التقرير ان سهم شركة 
االتصاالت املتنقلة )زين الكويت( 
تصدر قائمة األس���هم من حيث 
الكمي���ة والقيم���ة املتداولة هذا 
األسبوع مستحوذا على ما نسبته 

استحواذ »زين« على 28.7٪ من اجمالي قيمة التداول
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