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بمتوسط ثروة نحو 370 مليون دوالر لكل منهم

150 ثريًا في الكويت احتفظوا بثرواتهم خالل األزمة
ولقاءات مع نظراء لهم من دول 

ومناطق جغرافية أخرى.
ويجب على املصرفيني في 
املصارف اخلاص���ة، وملواكبة 
متطلبات كبار األثرياء الساعني 
ليس فقط للمحافظة على ثرواتهم 
ب���ل تنميته���ا وتطويرها، أن 
يقوموا بتطوير مهاراتهم الفنية 
واالنسانية وكذلك توسيع شبكة 
معارفهم الدولية، ويسعى الكتاب 
إلى االستفادة من العالقات بني 
مديري الثروات وكبار األثرياء 
والبناء عليها، وكبار األثرياء 
حسب التعريف هم من ميلكون 
أكثر م���ن 50 مليون دوالر في 

أصول سائلة.
ويس���عى هيندري���ك، وهو 
نائب رئيس في أحد املصارف 
السويسرية اخلاصة، إلى كشف 
أس���رار صناعة إدارة الثروات 
املمتدة  مس���تفيدا من خبراته 
في صناع���ة الصيرفة. ويذكر 
ان هيندريك حاصل على شهادات 
متقدمة في حتليل االستثمارات 
البديل���ة وهو مدي���ر مخاطر 

محترف.

وتابع هيندريك بالقول ان كبار 
األثرياء غالبا ما يتعرضون إلى 
ضغوط نفسية تتعلق بضرورة 
حتقيقه���م األداء العالي من قبل 
مجتمعهم أو آبائهم أو اخوانهم 
وأخواتهم، الفتا إلى أنهم معرضون 
إلى العزلة لشعورهم بالشك في 
مصالح وتوجهات مستشاريهم 
وأصدقائهم احلقيقية. وأوضح 
انه���م يعمل���ون عل���ى تنفيس 
شكوكهم والضغوط النفسية التي 
تواجههم من خالل ورشات العمل 

نير، ومن املهم أن نتعلم منهم. 
يستثمر أولئك املستثمرون بشكل 
أكثر جرأة من أقرانهم في أوروبا 

وأميركا«.
وأضاف قائال: »هم أكثر تنويعا 
في استثماراتهم العاملية مقارنة 
مع املستثمرين من أميركا. كما 
تتركز استثماراتهم في العقارات 
وحيازات مهمة في امللكية اخلاصة، 
ويسعون وراء حصص مسيطرة 
في ش���ركات محلية مدرجة في 

االسواق املالية«.

قّدر بحث أج���راه املصرفي 
السويسري ومؤلف كتاب دليل 
املصرفيني إل���ى طبقة األثرياء 
هينريك ويبر أن هناك نحو 150 
من كب���ار األثرياء في الكويت، 
ممن ظلوا محتفظني بثرواتهم 
املالية  الهائلة عق���ب األزم���ة 
العاملية، مبتوسط ثروة نحو 
370 ملي���ون دوالر لكل منهم، 
وباملقارنة، فإن التقديرات تشير 
إلى أن هناك نحو 20 ألفا من كبار 
األثرياء في العالم اليوم، منهم 
25% تقريب���ا أي 5150 ثريا في 

الواليات املتحدة وحدها.
وميلك كبار أثرياء العالم ما 
يزيد على 5 تريليونات دوالر، أي 
ما يوازي 10% من إجمالي الثروة 
العاملية. لذا تعد صناعة إدارة 
الثروات من الصناعات احليوية 
واملهمة، والتي يحيطها جانب 
م���ن التعقيد خصوصا في ظل 

األزمة املالية العاملية.
وأوضح هيندريك على هامش 
زيارته الى الكويت »يعتبر كبار 
األثرياء من أجنح املستثمرين 
ورجال األعمال ويتميزون بفكر 

غالف اإلصدار اجلديد هينريك ويبر

11 مليون دوالر صادرات
 لبنان إلى الكويت في شهرين

بيروت ـ رشيد سنو
اظهر تقرير دوري ل���وزارة املال اللبنانية ان قيمة صادرات 
لبنان الى الكويت في ش���هري يناي���ر وفبراير املاضيني بلغت 
11 ملي���ون دوالر بينما كانت قيمة ه���ذه الصادرات الى الكويت 
عام 2009 وصلت الى 77 مليون دوالر، ولم يستورد لبنان من 

الكويت اي سلعة.
اما في 2008 فقد ارتفعت الى 96 مليون دوالر لكنها في عام 
2007 بلغ���ت 106 ماليني دوالر مقاب���ل 82 مليون دوالر في عام 

.2006
وحلت سويسرا في املرتبة االولى من حجم الصادرات اللبنانية 
في الشهرين االولني من عام 2009 وبحدود 93 مليون دوالر، لكن 

قيمة ما استورده منها بلغت 102 مليون دوالر.
من جهة ثانية اليزال امليزان التجاري اللبناني يعاني من ارتفاع 
عجزه، فقد اظهر التقرير ان عجز امليزان التجاري اللبناني بلغ 
خالل ش���هري يناير وفبراير املاضيني 1796 مليون دوالر مقابل 

عجز بلغ 1445 مليون دوالر في الفترة نفسها من عام 2009.
وبلغ عجز شهر فبراير 1064 مليون دوالر، وبلغ 932 مليون 
دوالر في ش���هر يناير الذي س���بقه لكنه سجل في شهر فبراير 

عجزا بلغ 659 مليون دوالر.


