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قتيبة الغامن ناصر اخلرافي الوليد بن طالل
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اين يعيش اثرى اثرياء العالم؟

روسيا
البلدان التي يتحدر منها اصحاب املليارات

املانيا

اليابان

تايوان

الصني

الهند

تركياهونغ كونغ

بريطانيا

البرازيل

املصدر: مجلة فوربز

الواليات املتحدة

كوكب األرض بما عليه وفيه يساوي 5 آالف تريليون دوالر
نشرت وسائل إعالم أميركية حتليال 
للسبب الرئيسي وراء هبوط بيل غيتس 
عن املرتبة األولى لعامني متتاليني بعد 
أن كان بدءا من 1994 في الصدارة طوال 
16 سنة في الئحة »فوربس« باستمرار، 
باستثناء الئحة 2008 التي احتل فيها 
الثانية وتصدره���ا مواطنه  املرتب���ة 
وارن بافيت، الذي ج���اء ثالثا بالئحة 
العام املاضي وهذا العام، وتس���اءلت 
وسائل اإلعالم عن األسباب الرئيسية 
وراء عدم تبرع كارلوس س���ليم حلو 
لألعمال اخليرية يوم اإلثنني املاضي، 
أي قبل ص���دور الئحة »فوربس« عن 

هذا العام.
وجاءت نتيجة التحليل أن غيتس 
كان ميكن أن يستمر على قمة الالئحة في 
2010 وهذا العام أيضا، وبثروة ميكن أن 
تصل إلى 88 مليارا، لكنه تبرع بأكثر من 
28 مليار دوالر للعمل اخليري، فتقلصت 

ثروته وهبطت درجته، في حني أن بافيت 
تبرع بأكثر من 8 مليارات جلمعية غيتس 
اخليرية نفسها، وتعهد بأن تؤول ثروته 

إليها عند وفاته أيضا.
أما كارلوس س���ليم حلو فال مييل 
إلى سياسة التبرع اخليري، ومعروف 
عنه قوله إنه من األفضل العيش وسط 
مناخ ينشط فيه رجال األعمال باستثمار 
ثرواتهم في مزيد من املش���اريع دائما، 
بحيث تزداد فرص العمل وتتوزع نتائج 
االس���تثمار وتتطور القطاعات وينمو 
اقتصاد البالد، فه���ذا برأيه أفضل من 
التبرع ألعمال خيرية يبدو فيها مصير 
املال مجهوال ووصوله إلى أهدافه غير 

مضمون.
وعلى ذكر الثروات وأصحاب املليارات 
فإن سؤاال يتبادر إلى األذهان كم يساوي 
كوكب األرض في بورصة الفضاء؟ فكم 
يس���اوي كوكب األرض فيما لو رغبت 

كائنات من العوالم األخرى في شرائه 
بالكامل؟ 

قبل أسبوعني أجاب الفيزيائي الفلكي 
األميركي، غريغ الوغلني، وهو بروفيسور 
من جامعة كاليفورنيا سانتا كروز، من 
السؤال املعقد بدراسة مفصلة قال فيها 
إن األرض بكل ما فيها وعليها تساوي 
5 آالف تريليون دوالر، أي رقم 5 وإلى 
ميينه 15 صفرا )باحلساب البريطاني( 
و12 صفرا )باحلساب األميركي( باعتبار 
أن املليار يساوي ألف مليون )12 صفرا( 
لألميركيني ومليون مليون )15 صفرا( 

للبريطانيني.
وأوضح غريغ، الذي ذكر بأن املريخ 
ال يس���اوي أكثر من 16 ألف دوالر، أن 
أجمل كواكب املجموعة الشمسية، وهو 
كوكب الزهرة، يساوي فلسا واحدا على 
األكثر، فهو محترق وليس فيه أي أمل 
للحياة، وأنه ال يوجد سوى كوكبني بني 

1235 كوكبا مت اكتشافها خارج املجموعة 
الشمسية حتى اآلن، ميكن أن تكون لهما 
قيمة تذكر، والباقي يس���تحيل تقييم 
س���عره ولو بفلوس قليلة »فهي غير 

صاحلة للحياة باملرة« كما قال.
وذكر البروفيسور غريغ أن كوكبا 
مت اكتشافه وهو شبيه باألرض واسمه 
c 58 Gilese ال ميكن بيعه بأكثر من 160 
دوالرا، أما الثاني فهو KOI 326.01 وميكن 

تقييمه بحوالي 200 ألف دوالر. 
واستند غريغ في دراسته إلى عمر 
الكوكب وحجمه ودرجة حرارته، إلى 
جانب ما فيه من عناصر وثروات طبيعية 
مؤكدة وظهر معه أن األرض سلعة غالية 
جدا في بورصة السوق الكوني إذا ما 
متت مقارنتها مبا مت اكتشافه من كواكب 
حتى اآلن، علما أن ما مت اكتشافه ليس 
في احلسابات الكونية الفلكية سوى ذرة 

غبار في صحاري العرب مجتمعة.

كارلوس سليم أغنى أثرياء العالم تزداد ثروته 650 دوالرًا كلما تنفس
وناصر الخرافي الثالث عربياً بثروة 10.4 مليارات.. وعودة قتيبة وبسام الغانم للقائمة

»فوربس«: ارتفاع عدد المليارديرات إلى 1210 بإجمالي ثروة 4.5 تريليونات دوالر والوليد بن طالل األول عربياً والـ 26 عالمياً بـ 19.6 مليار دوالر

رجال األعمال العرب واملرتبة 214 
عامليا بثروة كانت 5 مليارات و800 

مليون دوالر.
وتضمنت الئحة »فوربس« هذا 
الع���ام 28 عربيا من 7 دول: 7 من 
السعودية من 6 عائالت و7 من مصر 
من 3 عائالت و4 من اإلمارات من 
عائلتني، و6 من لبنان من عائلتني 
أيضا، إضافة إلى كويتيني اثنني من 
عائلتني، وسوداني واحد وعراقي 
واحد، ممن كان مجموع ثرواتهم 
103 ملي���ارات و500 مليون دوالر 
العام املاضي، وأصبحت مجتمعة 
116 مليارا و700 مليون دوالر بالئحة 
هذا العام التي تضم 15 إسرائيليا، 
وفق فرز أعدته »العربية.نت« عن 

»فوربس« األميركية:
1- األمي�ر الوليد بن طالل: سعودي 
عمره 56 سنة، ميلك 19 مليارا و600 
مليون دوالر، وحل في املرتبة ال� 
26 عامليا، وباألولى عربيا هذا العام 
أيضا، في حني كان���ت درجته 19 
في 2010 وثروته 19 مليارا و400 
مليون، أي انه لم يضف إليها سوى 

200 مليون دوالر.
2- محمد العمودي: سعودي عمره 
66 سنة، احتل املرتبة ال� 63 بثروة 
بلغت 12 مليارا و300 مليون دوالر، 
في حني كان العام املاضي باملرتبة 
ال���� 64 عامليا وثروت���ه كانت 10 

مليارات. 
3- ناص�ر اخلرافي وعائلت�ه، كويتي 
عمره 67 سنة. جاء في الدرجة ال� 
77 عامليا المتالكه ثروة بلغت 10 
ملي���ارات و400 مليون دوالر. أما 
العام املاض���ي فكانت مرتبته 77 

وش���مال أفريقيا، و76 مليارديرا 
في األميركتني باستثناء الواليات 

املتحدة.
ويأتي بعد ذل���ك على القائمة 
الفرنس���ي برنار أرنو )41 مليار 
دوالر(، يلي���ه األميرك���ي، الري 
إليسون، مؤس���س شركة أوراكل 
)39.5 ملي���ار دوالر(، ثم الهندي 
الكشمي ميتال الذي يعمل في مجال 
احلديد والصلب )31.1 مليار دوالر( 
يتبعه اإلسباني أمانسيو أورتيجا 
)31 مليار دوالر(، يليه البرازيلي 
إيك باتيستا الذي يعمل في مجال 
التعدين والنفط )30 مليار دوالر(، 
ثم الهن���دي موكيش أمباني الذي 
البتروكيماويات  يعمل في مجال 
)27 ملي���ار دوالر(، ثم األميركية 
كريس���تي والت���ون )26.5 مليار 
دوالر(. عرب »فوربس« ميلكون 
أكثر من 117 ملي���ارًا مازال األمير 
السعودي، الوليد بن طالل، يحتل 
املرتبة األولى بني أصحاب املليارات 
الع���رب، فقد بلغ���ت ثروته التي 
وضعته ف���ي الدرجة ال� 26 عامليا 
ه���ذا العام 19 مليارا و600 مليون 
دوالر، بعد أن كان في الدرجة ال� 
19 العام املاضي وبثروة كانت 19 
مليارا و400 مليون دوالر، أي أن 
صاحب »شركة اململكة القابضة« 
ربح 200 مليون دوالر فقط العام 

املاضي.
وتساوت السعودية مع مصر 
في عدد أصح���اب املليارات، فقد 
بلغوا 7 بع���د وفاة رجل األعمال، 
صالح الراجح���ي، الذي غاب عن 
الدنيا عن عمر يناهز 88 سنة قبل 
شهر وكان في الدرجة ال� 7 بالئحة 

مليارا و500 مليون دوالر، وأكبر 
منهما بعام واحد فقط هو الشريك 
الشهير،  املؤسس ملوقع »غوغل« 

سيرجي برين.
ج���اء ذل���ك فيما س���جل عدد 
مليارديرات آسيا ارتفاعا في القائمة 
الس���نوية مقارنة بالعام املاضي، 
حيث جاء تصنيفه���ا في املرتبة 
الثانية فقط بعد الواليات املتحدة 
حيث بلغ ع���دد املليارديرات فيها 
332 )234 ف���ي 2010(، مقابل 413 
مليارديرا ف���ي الواليات املتحدة، 
ما دفع فوربس إلى إطالق وصف 
»مصن���ع املليارديرات« على تلك 
املنطقة، وبلغ ع���دد مليارديرات 
أوروبا 300 ه���ذا العام، مقابل 89 
مليارديرا من منطقة الشرق األوسط 

ثرواتهم مجتمعة من 3 تريليونات 
و600 مليار دوالر في 2010 إلى 4 
تريليونات و500 مليار هذا العام، 
أي م���ا يزيد عل���ى الناجت القومي 
السنوي ألملانيا، ومن املجموع هناك 
108 مليارديرات من الصني والهند 
وروس���يا والبرازيل، بينما دخل 
املليارات  214 ثريا نادي أصحاب 

ألول مرة.
أما أصغر أصح���اب املليارات 
فهو الروسي داسنت موسكوڤيتش، 
البالغ عمره 26 س���نة، أي بعمر 
امللياردي���ر م���ارك تزوكرب���رغ، 
الثورات  الشريك املؤسس ملفجر 
والتظاهرات في العالم العربي، وهو 
موقع »فيسبوك« التواصلي، لكنه 
أصغر منه ب� 8 أي���ام وثروته 13 

وكريس���تي والتون هي أرملة 
ووريث���ة جون والت���ون، القتيل 
بح���ادث طائرة ف���ي 2005 قرب 
منزله بالوالي���ات املتحدة، وهنا 
الئحة بالعش���رة الكبار في 2011 
جلهة حجم الثروة مع درجة وثروة 
كل منهم كما كانت في 2010 وفق 
التي استنفرت إلعداد  »فوربس« 
الئحتها رقم 25 أكثر من 50 محررا 

مختصا بالتقصي في 13 بلدا.
وفي الئحة هذا العام من قائمة 
العش���رة األكثر ثراء ف���ي العالم 
مفاجآت، منها أنه برغم استمرار 
األزمة املالية في بعض األس���واق 
العاملي���ة إلى حد م���ا، إال أن عدد 
أصح���اب املليارات ارتفع من 1011 
إلى 1210 هذا العام، فيما ارتفعت 

عدد األميركيني 403 من أصل 1011 
العام  مليارديرا ضمته���م الئحة 
املاض���ي، أي ان أثري���اء الواليات 
املتحدة كانوا ميثل���ون 40% من 

أغنياء العالم قبل عام.
أما العش���رة األوائل في الئحة 
2011 فبلغ���ت ثرواته���م مجتمعة 
406 مليارات و100 مليون دوالر، 
في حني كانت العالم املاضي 342 
مليارا و200 مليون دوالر، علما أن 
9 منهم استمروا في الئحة العشرة 
الكبار ه���ذا العام خلروج األملاني 

كارل ألبرخت، وكان األخير
في الئح���ة 2010 بثروة كانت 
23 مليارا و500 مليون دوالر، إذ 
حلت بدال منه في املرتبة العاشرة 

األميركية كريستي والتون.

على عرش الثروة األكبر.
وتعني الزيادة في ثروته، وهي 
20 مليارا و500 مليون دوالر، أنه 
كان يربح في العام املاضي مليارا 
و708 ماليني دوالر في الشهر، أو 
لنقل 380 مليونا في األسبوع، أو 
أكث���ر من 56 مليون دوالر يوميا. 
وملزيد من الفرز، فإن ثروته كانت 
تتصاعد مليون���ني و340 ألفا في 
الساعة، وللمولعني باألرقام، فإن 
الرجل البالغ عمره 71 س���نة كان 
يرب���ح كل دقيقة أكثر من 39 ألف 
دوالر، أي تقريب���ا 650 دوالرا في 
كل مرة كان يتنفس فيها بالثانية 
الواحدة: 325 دوالرا عند الشهيق 

ومثلها عند الزفير.
وكما في الئحة العام املاضي، 
الثانية هذا  املرتب���ة  فقد احت���ل 
الش���ريك املؤسس لشركة  العام 
لبرام���ج  »مايكروس���وفت« 
الكمبيوترات، األميركي بيل غيتس، 
بثروة بلغت 56 مليارا، أي بزيادة 
3 مليارات عما كانت ثروته العام 
املاضي حني احتل املرتبة الثانية 
أيضا، تبعه مواطنه وارن بوفيت 
في الدرجة الثالثة التي احتلها أيضا 
في الئحة 2010 وبثروة بلغت 50 
مليارا، أي بزيادة 3 مليارات أيضا 

عن ثروته العام املاضي.

األميركيون في المقدمة

وتص���در األميركي���ون الئحة 
هذا العام، كم���ا في كل عام، فبلغ 
عددهم 413 مليارديرا، أي تقريبا 
34% من 1210 مليارديرات من معظم 
الدول في الئحة ه���ذا العام. لكن 
نسبتهم املئوية أصبحت أقل في 
2011 عما كانت في 2010، حني بلغ 

لندن � نيويورك � وكاالت: حافظ 
قطب االتصاالت املكسيكي من أصل 
لبناني كارلوس سليم على لقب 
أغنى شخص في العالم للعام الثاني 
على التوالي، في الوقت الذي زاد 
فيه عدد املليارديرات حول العالم 
ليبل���غ 1210 مليارديرات بينهم 3 
كويتيني: ناصر اخلرافي الذي احتل 
املرتبة 77 عامليا والثال��ثة عرب��يا 
ب� 10.4 مليارات دوالر وقتيبة الغامن 
وبسام الغامن اللذان احتال املرتبة 
879 عاملي���ا  وال���� 17 عربيا ب� 1.4 

مليار دوالر لكل منهما.
ووص���ل إجمالي حجم ثروات 
املليارديرات إلى ما يقدر بنحو 4.5 
تريليونات دوالر، حسبما ذكرت 
مجل���ة »فوربس« األميركية أمس 

االول.
وكان أغن���ى رجل ف���ي العالم 
يربح في كل دقيقة بال توقف طوال 
العام املاضي، سواء كان نائما أو 
مستيقظا، ما يكفي لعيش عائلة 
لبنانية بكاملها طوال 3 سنوات، ألن 
ثروة املكسيكي من أصل لبناني، 
كارلوس سليم حلو، بلغت 74 مليارا 
الدوالرات، وفيها احتل قطب  من 
العقارات واالتصاالت باملكس���يك 

وخارجها املرتبة األولى.
ويحتل كارلوس س���ليم حلو، 
وللمرة الثانية هذا العام أيضا، لقب 
أغنى رجل في العالم، بعد أن زادت 
ثروته التي كانت 53 مليارا و500 
مليون دوالر العام املاضي أكثر من 
38% عما كانت حني أنهى في 2010 
احتكار األميركيني للمرتبة األولى 
طوال 16 سنة، فأصبح واليزال أول 
عربي األصل في التاريخ احلديث 
يرصع رأسه بتاج متأللئ تربع معه 

بسام الغامن بيل غيتس كارلوس سليم

مؤسسو »فيس بوك« يدخلون نادي أغنى أغنياء العالم
دخ��ل عدد م��ن أعضاء فري��ق موقع في 
س��بوك نادي أغنى أغنياء العالم، وهذا بعدما 
أصب��ح س��تة منهم م��ن أصح��اب مليارات 
ال��دوالرات وف��ق التصنيف الس��نوي الذي 
جتريه مجلة فوربس. ويأتي مؤس��س املوقع 
ومديره التنفيذي مارك زوكربرغ في املرتبة 

ال� 56 بثروة تقدر بنحو 13.5 مليار دوالر.
وبعد زوكربرغ يأتي داسنت موسكوفيتز، 
وهو عضو مؤس��س أيضا وميلك 2.7 مليار 
دوالر، والبقية هم ش��ن بارك��ر بثروة تقدر 
بنح��و 1.6 ملي��ار، وبيت��ر ثي��ل 1.5 مليار، 
ومس��تثمر روس��ي باملوقع هو يوري ميلنر 

مبليار دوالر.
أما آخر ثري فهو إدواردو س��افرين الذي 

دخل في نزاع قضائي مع زوكربرغ، وتوقعت 
مجل��ة فوربس أن تكون ثروته في حدود 1.6 

مليار دوالر.
 أم��ا باق��ي األس��ماء فلم تش��هد تغييرا 
كبيرا، إذ لم يتغير أكبر اس��من ببقاء عمالق 
االتصاالت املكسيكي كارلوس سليم باملرتبة 
األولى ب� 74 مليار دوالر، أي بزيادة تقدر ب� 
20 مليارا، ويليه مؤس��س مايكروسوفت بيل 
غيتس ب� 56 مليارا، واملس��تثمر وارن بافت 
ب� 50 مليارا، وهما مش��غوالن مبنح ثروتهما 

للهيئات اخليرية.
 وتق��ول فورب��س إن عدد أثري��اء العالم 
زاد هذا العام ب��� 214 ثريا ليبلغ 1210 أثرياء، 
مش��يرة إلى ارتفاع عدد األثرياء اآلس��يوين 

وخصوصا الصن )332 ثريا( ثم أوروبا )300 
ثري(.

 أما عدد األثرياء األميركين فقد ارتفع هذا 
العام بعشرة ليصبح 413، مما يشير إلى تراجع 
األداء األميركي عما كان عليه األمر قبل عشر 
س��نوات، حيث كان عدد األثري��اء األميركين 
ميثل نصف أثرياء العالم، لكن نسبتهم نزلت 
ه��ذا العام إلى 34% لتواصل تراجعها عن العام 

املاضي الذي كانت متثل فيه %40.
 أما عدد النس��اء الثريات فقد ارتفع هذه 
الس��نة إلى 102 بعدم��ا كان 89 العام املاضي، 
وتأت��ي ف��ي املقدم��ة كريس��تي أرملة جون 
والت��ون، ابن س��ام والتون مؤس��س متاجر 

ووملارت.

البقية ص35
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413 مليارديرًا أميركيًا يمثلون 34% من القائمة والروسي داستن موسكوڤيتش األصغر بها
و نجيب ميقاتي وشقيقه طه احتال المرتبة ال� 9 عربيًا وسعد الحريري في المرتبة ال� 13

الثروة الصافية لمليارديرات العالم قفزت %25

عدد  مليارديرات الصين يتضاعف
ليصل إلى 115 مليارديرًا

ارتفاع عدد المليارديرات من بريطانيا
إلى 32.. وعلى رأسهم دوق ويستمنستر

نيويورك � رويت��رز: قالت مجلة فوربس ان 
الثروة الصافية ملليارديرات العالم قفزت بنسبة 

25% على مدى عام إلى 4.5 تريليونات دوالر.
ووفقا للقائمة الس��نوية ل� »فوربس« ألغنى 
اغني��اء العالم فان موس��كو أصبحت اآلن موطن 
أكب��ر عدد م��ن املليارديرات إذ يوج��د فيها 79 

مليارديرا تليها نيويورك وبها 58 مليارديرا.
واحت��ل رج��ل االعم��ال املكس��يكي البارز 
كارلوس س��ليم املرتبة األولى ف��ي القائمة للعام 
الثاني على التوالي بعد أن متكن من كسب 20.5 
مليار دوالر على مدى االثني عشر شهرا املاضية 

ليصل اجمالي ثروته الى 74 مليار دوالر.
وقالت املجلة ان ع��دد املليارديرات في العالم 
زاد إلى 1210 ف��ي فبراير 2011 من 1011 مليارديرا 

قبل عام.
وأضاف��ت ان ع��دد امللياردي��رات في الصن 
تضاعف تقريبا ليصل إلى 115 مليارديرا في حن 
زاد عدد املليارديرات في روسيا والبرازيل مبقدار 

الثلثن إلى 101 و30 مليارديرا على الترتيب.
وه��ذه هي امل��رة األول��ى التي يظه��ر فيها 
100 ملياردي��ر في دولة أخرى خ��ارج الواليات 

املتحدة.

بكن � رويت��رز: رمبا كان��ت الصن تعاني 
من اختالفات واس��عة في الدخول.. لكن هذا لم 
يق��ف حائال دون حدوث قف��زة كبيرة في عدد 

أثريائها.
وبفض��ل اقتصادها املزدهر � الذي هو اآلن 
ثاني أكبر اقتصاد ف��ي العالم- تضاعف تقريبا 
ع��دد املليارديرات ليص��ل إل��ى 115 مليارديرا 
بحسب ما ذكرته القائمة السنوية ملجلة فوربس 

ألغنى أغنياء العالم.
وقال وانغ فو )23 عاما( الذي يعمل في توصيل 
الطعام في ش��نغهاي العاصمة التجارية للصن 
»اعتق��د ان هذا امر جيد. ان��ه يظهر ان الصن 

تزداد ثراء وان عدد الفقراء سينخفض«.
واصبح هذا االمر حديث الس��اعة في موقع 
ويبو عل��ى االنترنت وهو موق��ع صيني يقدم 
خدمة للتدوين الصغير مبا يشبه موقع تويتر.

وكت��ب هيبي جيد دراجون »املزيد من القوة 
للصينين لصعودهم السريع إلى املراتب العليا 

في قائمة األثرياء«.
وجاء روبن لي الرجل الذي يقف وراء محرك 
البحث باي��دو في القائمة حيث بلغت ثروته 9.4 
ملي��ارات دوالر ليعتلي قائم��ة أغنى الصينين 
وهو ما ولد الكثير من احلماسة لدى مستخدمي 
االنترن��ت ف��ي البالد حيث كت��ب بعضهم على 

موقع ويبو ميتدح ثراءه ووس��امته بينما كتب 
بعضه��م عن احالمهم ب��أن يصبحوا مثله يوما 

ما.
لكن املس��كوت عنه في الصن التي يحكمها 
احلزب الشيوعي هو ثروات املقربن من الدوائر 
العلي��ا للحكم في البالد، فاحلديث في هذا االمر 

من احملرمات.
وكتب ش��خص عل��ى نس��خة االنترنت من 
نش��رة جامعة تس��ينجوا الراقية ف��ي بكن في 
اش��ارة إلى الدائ��رة العليا احلاكم��ة في الصن 
»ماذا ع��ن اعضاء اللجنة الدائم��ة؟ هل أقاربهم 
من املصنفن ايضا؟«  وكش��فت قائمة فوربس 
ع��ن زيادة ع��دد املليارديرات ف��ي تايوان التي 
تعتبرها الصن اقليما منشقا عنها من 18 إلى 25 
مليارديرا بفضل التقارب السياس��ي بينها وبن 

بكن في السنوات األخيرة.
وظ��ل رأس القائمة في تايوان مقصورا على 
العائالت القدمية التي تس��يطر على الش��ركات 

الكبرى في تايوان.
لكن صرع��ة الهواتف الذكي��ة التي اجتاحت 
العال��م أفس��حت املجال أمام ظهور ش��خصية 
جدي��دة عل��ى رأس قائمة األثري��اء إذ تصدرت 
القائمة رئيس��ة ش��ركة »تش.تي.سي« للهواتف 

الذكية تشير واجن وزوجها الذي يدير الشركة.

امللياردي��رات  ع��دد  ارتف��ع  أ.ش.أ:   � لن��دن 
ف��ي بريطانيا إل��ى 32، وج��اء على رأس��هم دوق 
ويستمنستر جيرالد جروسفينور الذي حافظ على 

مكانته كأغنى أغنياء البالد.
وجاء في تقري��ر فوربس أن ال��دوق البالغ من 
العمر 59 عاما والبالغة ثروته 13 مليار دوالر ش��غل 

املوقع ال� 57 على مستوى العالم.
وحاف��ظ عل��ى موقع��ه كأغن��ى أغني��اء العالم 

املكس��يكي كارلوس سليم بثروة وصلت إلى  20.5 
مليار دوالر، وارتفع عدد املليارديرات في بريطانيا 
مبقدار 3 عن الع��ام املاضي. وجاء عمالقا العقارات 
دافيد وسيمون ريوبن بثروة وصلت إلى 8 مليارات 
دوالر، وف��ي املكان��ة الثانية عل��ى بريطانيا وجاء 
وراءه��م فيلي��ب جرين بثروة بلغ��ت 7.2 مليارات 
اس��ترليني وش��غلوا املرتبتن ال� 114 وال� 132 على 

مستوى العالم على التوالي.

13- اللبناني سعد احلريري )40 سنة( 
واملصري محمد منصور )63 سنة( احتل كل 
منهما املرتبة 595 المتالك كل منهما 
ملي���اري دوالر. ولم يكن منصور 
العام املاضي،  بالئحة »فوربس« 
حيث حل فيها احلريري باملرتبة 
536 عامليا و16 عربيا بثروة كانت 

مليارا و900 مليون دوالر.
14- العراقي األص�ل املقيم ببريطانيا، 
نظمي عوجي )73 س�نة( والسوداني األصل 
املقيم ف�ي بريطانيا أيضا، محم�د إبراهيم، 
املع�روف بلق�ب م�و )64 س�نة( ومعهما 
املصريان ياس�ن ويوسف منصور )49 و65 
س�نة( حل كل منه���م بالدرجة 692 
عامليا بثروة لكل منهم بلغت مليارا 
و800 مليون دوالر. وكان إبراهيم 

في العام املاضي باملرتبة 463 عامليا 
و15 عربيا وثروته كانت مليارين 
و100 مليون دوالر، أما أفراد عائلة 
منصور فلم ترد أسماؤهم بالئحة 

العام املاضي.
15- السعوديان صالح كامل )69 سنة( 
ومحمد الراجحي، كما واإلماراتي سيف الغرير 
وعائلت�ه، حل كل منهم في الدرجة 
736 بثروة بلغ���ت مليارا و700 
ملي���ون دوالر. في العام املاضي 
كان صالح كامل في الدرجة 367 
عاملي���ا و11 عربيا، وثروته كانت 
مليارين و600 مليون دوالر. أما 
الغرير فكانت درجته 421 عامليا 
و15 عربيا، وثروته مليارين و300 
مليون دوالر. في حني كان الراجحي 

في املرتبة 655 عامليا و17 عربيا 
وثروته كانت مليارا و500 مليون 

دوالر.
16- اللبنانيان فهد وأمين احلريري )30 
و32 سنة( حل كل منهما في املرتبة 
833 بثروة بلغ���ت مليارا و500 
مليون دوالر، في حني كانا العام 
املاضي بالدرجة 721 بثروة لكل 
منهما كانت مليارا و400 مليون 

دوالر.
17- الكويتيان قتيبة الغامن ، وبس�ام 
الغ�امن في املرتبة 879 وثروة كل 
منهما  مليار و400 مليون دوالر، 
ولم يكن اسمهما مدرجا بالئحة 

العام املاضي.
18- عبداهلل الفطيم، إماراتي عمره 

33 سنة، درجته 938 وثروته مليارا 
و300 مليون دوالر، وكان في العام 
املاضي باملرتبة 19 وهي األخيرة في 
الئحة أصحاب املليارات العرب. أما 
عامليا فكانت درجته 880 وثروته 

مليارا و100 مليون دوالر.
19- اإلماراتي ماجد الفطيم )33 سنة( 
واملصري محمد الفايد )78 سنة( حل كل 
منهما باملرتب���ة 993 بثروة لكل 
منهما بلغت مليارا و200 مليون 
دوالر. وكان الفطيم بالدرجة 463 
عامليا في 2010 وف���ي املرتبة 15 
عربيا، حيث كانت ثروته مليارين 
و100 مليون دوالر. أما الفايد فلم 
يكن اس���مه مدرجا بالئحة العام 

املاضي.

وثروت���ه 8 مليارات و700 مليون 
دوالر.

4- سليمان الراجحي: سعودي عمره 
91 سنة. جاء في الدرجة 120 عامليا 
بثروة بلغت 7 مليارات و700 مليون 
دوالر. وكان الراجحي باملرتبة 109 
في 2010 وبالدرجة 5 عربيا، بثروة 
بلغت 6 مليارات و500 مليون دوالر، 
وبهذا يكون أزاح مواطنه محمد بن 
عيسى اجلابر عن املرتبة الرابعة 

التي كان عليها العام املاضي.
5- محمد بن عيسى اجلابر، سعودي 
عمره 52 س���نة، حل بالدرجة 136 
بثروة بلغت 7 مليارات، وكان في 
املرتبة ال�93 الع���ام املاضي وفي 
الدرجة ال�4 وثروته كانت 7 مليارات 

و500 مليون دوالر. 
6- نصيف ساويريس: مصري عمره 
50 سنة، احتل املرتبة 182 هذا العام 
بثروة بلغت 5 مليارات و600 مليون 
دوالر، أما في 2010 فكانت مرتبته 
127 عامليا وال� 6 عربيا وثروته 5 

مليارات و900 مليون دوالر. 
7- جنيب ساويريس، مصري عمره 
56 سنة واحتل املرتبة 310 بثروة 
بلغت 3 مليارات و500 مليون دوالر، 
في ح���ني كانت درجته 374 عامليا 
و12 عربيا وثروته ملياران و500 

مليون دوالر في العام املاضي.
8- أنسي ساويريس: مصري عمره 
81 سنة، حل في املرتبة 393 عامليا، 
وبثروة بلغت مليارين و900 مليون 
دوالر، وكان���ت مرتبته 307 العام 
املاضي و9 عربيا وثروته 3 مليارات 

و100 مليون دوالر.
9- اللبنانيان: رئيس الوزراء جنيب ميقاتي 
)55 سنة( وش�قيقه طه )62 سنة( احتل 
كل منهما املرتبة 409 بثروة لكل 
منهما بلغت مليارين و800 مليون 
دوالر، في حني احتال املرتبة 374 
الع���ام املاضي والدرجة 12 عربيا، 
بثروة ل���كل منهما بلغت مليارين 

و500 مليون دوالر.
10- عبدالعزيز الغرير وعائلته، إماراتي 
عمره 56 سنة ومرتبته 420 وثروته 
مليارين و700 مليون دوالر. وكان 
بالدرجة 258 عامليا العام املاضي 
وف���ي 12 عربيا وثروت���ه كانت 3 

مليارات و500 مليون دوالر.
11- الس�عودي عب�داهلل الراجح�ي، 
واللبناني بهاء احلريري )44 سنة( احتل 
كل منهما املرتبة 459 بثروة لكل 
منهما بلغت مليارين و500 مليون 
دوالر، في حني كان الراجحي باملرتبة 
421 عامليا و15 عربيا بثروة بلغت 
العام املاضي مليارين و300 مليون 
العام  أما احلريري فاحتل  دوالر. 
املاضي املرتبة 316 عامليا و10 عربيا 

وكانت ثروته 3 مليارات.
12- محمد العيسى: سعودي عمره 
86 سنة، احتل الدرجة 512 وثروته 
مليارين و300 مليون دوالر، وكان 
احتل في العام املاضي املرتبة 400 
عاملي���ا و13 عربيا بث���روة بلغت 

مليارين و400 مليون دوالر.

الصين تسجل عجزًا تجاريًا مفاجئًا
هو األكبر منذ 7 سنوات

دبي تعافت من آثار األزمة االقتصادية
دبي � رويترز: قال حاكم دبي الش���يخ محمد 
بن راشد آل مكتوم إن دبي تعافت من آثار األزمة 
االقتصادية، وأضاف الشيخ محمد � الذي نشرت 
تصريحاته على موقعه الرسمي على اإلنترنت 
أول م���ن أمس األربع���اء � أن العديد من الدوائر 
احلكومية أجادت وتعاملت بنشاط أثناء األزمة 
املالية بينما لم تكن دوائر أخرى على قدر الطموح. 
وقال »لسنا في موقف محاسبة الدوائر فما فات 

انتهى«، وتكافح دبي للخروج من أزمة الديون 
التي ظهرت على الس���طح في 2009 بعدما قالت 
مجموعة دبي العاملية إنها ستطلب جتميد سداد 
ديون بقيمة 26 مليار دوالر. واحتاجت دبي إلى 
مس���اعدة بقيمة عشرة مليارات دوالر من إمارة 
أبوظبي املجاورة في اللحظات األخيرة وعكفت على 
إعادة هيكلة ديون الشركات الرئيسية املرتبطة 

باحلكومة.

إماراتيون يعتزمون بناء 
مجمع سكني في الشيشان

أسعار العقارات في العاصمة 
الفرنسية تناطح السحاب

بكني � رويترز: سجلت الصني عجزا مفاجئا في 
ميزانها التجاري قدره 7.3 مليارات دوالر في فبراير 
هو األكبر منذ 7 سنوات إذ ان عطلة السنة القمرية 
اجلديدة قلصت أنشطة صناعاتها التصديرية أكثر 
من املتوقع. وهذا هو أول عجز جتاري تسجله الصني 
منذ مارس من العام املاضي واألكبر منذ فبراير 2004. 
وقال االقتصاديون الذين توقعوا تسجيل فائض 
محدود قدره 4.95 مليارات دوالر إن من املرجح أن 

يكون هذا العجز املفاجئ مؤقتا.
وقال نيه ون احمللل لدى هواباو تراس����ت في 
شنغهاي »توقعنا تباطؤ الصادرات في الشهر املاضي 
لكنني أعتقد أن أحدا لم يكن يتوقع هذه النتيجة 
الضعيفة«. وأضاف »ثمة احتمال ضعيف ألن تسجل 
الصني عجزا جتاريا مج����ددا.. والفائض التجاري 
الشهري قد يرتفع في النصف الثاني من هذا العام«. 
وسيكون العجز خبرا جيدا للحكومة الصينية من 
ناحية واحدة على األقل إذ انه سيساعد على تخفيف 
الضغوط التضخمية. وشكلت التدفقات النقدية من 
الفائض التجاري الضخم للصني خالل الس����نوات 
القليلة املاضية سببا رئيسيا للقفزة األخيرة في 
األسعار. وقال ما جيان تانغ رئيس إدارة اإلحصاء 
احلكومية امس إن بدء مفعول تشديد السياسات 
النقدية يجعل الصني واثقة من قدرتها على إبقاء 

التضخم عند 4% في املتوس����ط هذا العام. وقالت 
إدارة اجلمارك الصينية إن الصادرات زادت بنسبة 
2.4% ف����ي فبراير عما كانت علي����ه قبل عام بينما 
كانت التوقع����ات 26.2%. وزادت الواردات %19.4 
بينما كانت التوقعات 32.3%. وأشارت احلكومة في 
السابق إلى تقلص الفائض التجاري باعتباره دليال 
على أنها حترز تقدم����ا في احلد من اعتماد الصني 
املفرط على الصادرات وهو حتول يعتبر مهما لكي 
يقف هذا االقتصاد العاملي على قدمني أكثر رسوخا. 
لك����ن العديد من االقتصاديني ح����ذروا من املبالغة 
في االستنتاجات اس����تنادا إلى البيانات التجارية 
في ش����هر واحد خاصة في الربع األول من السنة. 
وتتباطأ الصادرات الصينية عادة في مطلع السنة 
حي����ث تغلق املصانع أو تعمل بنصف طاقتها ملدة 
أسابيع بسبب عطلة السنة القمرية اجلديدة التي 
وافقت األسبوع األول من فبراير. وقال يو سوجن 
وهيلني تشيان االقتصاديان في جولدمان ساكس 
ف����ي مذكرة »نعتقد أن من املرجح أن يكون العجز 
التجاري ظاهرة مؤقتة ناجمة عن السنة القمرية 
اجلديدة. خالل عدة أسابيع أعقبت السنة القمرية 
اجلديدة أثرت تغيرات العطلة على الصادرات أكثر 
من تأثيرها على الواردات ألن املصدرين لديهم ميل 

أكبر إلى قضاء عطالت طويلة«.

غروزني � أ.ش.أ: يعتزم رجال اعمال من 
االمارات االس��تثمار في بناء مجمع سكني 
وفن��دق 5 جنوم في العاصمة الشيش��انية 
غروزني وف��ق ما افاد به املكتب الصحافي 

للرئيس الشيشاني رمضان قادروف.
ونقلت وكالة انباء »نوفوستي« الروسية 
عن بيان صادر عن املكتب ان مستثمرا ميثل 
مجموعة »رويال جروب« يخطط للبدء في 

اعمال البناء في املستقبل القريب.
واك��د البي��ان ان الش��ركاء االماراتين 
ال ين��وون التوقف عند ذل��ك، بل اقترحوا 
بن��اء مدين��ة رياضية ف��ي غروزني ميكن 
والعربية  االماراتية  الرياضي��ة  للمنتخبات 

االخرى التدرب فيها.

باريس � د.ب.أ: إيجارات الشقق السكنية وأسعار الشراء 
اخليالية، تدفع أعدادا متزايدة من سكان العاصمة الفرنسية 
باريس للعيش حتت األرض. الشباب الباريسي على وجه 
اخلصوص ينتقل للحياة حتت مستوى الشوارع ويحيا في 
شقق في اقبية املنازل ال ترى نور الشمس. يقول أحد قاطني 
تلك األقبية انه يعيش في ش����قة تبلغ مساحتها 250 مترا 
مربعا وتقع على وجه الدقة حتت أحد أحياء باريس الراقية 
»ندفع إيجارا أقل س����ت مرات مقارنة مبتوسط اإليجارات 
املعتادة« والرجل يدفع هو وزوجته 800 يورو فقط إيجارا 
ململكته حتت س����طح األرض. يقول ش����اب آخر يعيش في 
املربع اإلداري الثاني عشر »دق الطبول في الثالثة فجرا ال 
ميثل أي مش����كلة على اإلطالق«. وكتب أحد صحافيي »لو 
باريزيان« إن سوق)العقارات( على وشك االنفجار، وأشار 
كاتب املقال إلى ميزة إضافية في سكنى الدهاليز تتمثل في 

أنك لن تقلق مطلقا من تعلقك في مصعد.

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد قطر %20
توقع صندوق النقد الدولي ان يتسارع 
منو اقتصاد قطر هذا العام ليبلغ 20% بعدما 
منا العام املاضي بوتيرة عالية متجاوزا 
تداعيات األزمة املالية واالقتصادية العاملية. 
وقال الصندوق في بيان له اول من امس 
ان قطر التي متلك ثالث اكبر احتياطي 
مؤكد من الغاز الطبيعي في العالم تغلبت 
على األزمة املالية بفضل سياسة كفلت 
ردا سريعا وقويا على تلك األزمة التي 

بدأت في سبتمبر 2008.
واش����ار الى ان االقتصاد القطري منا 
العام املاضي مبعدل 16% ورجح ان يرتفع 
املعدل هذا العام الى 20% دون ان يتسبب 
هذا النمو الق����وي في تضخم يخرج عن 
السيطرة. والحظ في هذا االطار ان النمو 
القوي في 2010 واكبه هبوط لألسعار، في 

حني انه يفترض نظريا ان مثل هذا النمو 
يرافقه تضخم. وأضاف صندوق النقد ان 
التضخم في هذا البلد العضو في مجلس 
التعاون اخلليجي ليس موضع قلق في 
املدى القصير خاصة بسبب الفائض في 
العقارات اال انه حذر مع ذلك من ان معدل 
التضخم في قطر قد يرتفع هذا العام الى 
3%. يشار الى ان قطر تعد األغنى في العالم 
م����ن حيث معدل الدخل الفردي الذي بلغ 
العام املاضي 88233 الف دوالر متجاوزا 
الدخل الفردي في النرويج ولكسمبورغ. 
ووفقا لتقديرات صن����دوق النقد الدولي 
يتوقع ان يرتفع نصيب الفرد من الدخل 
القومي في قطر هذا العام الى 100 الف دوالر 
متقدما على نصيب الفرد في لكسمبورغ 

82573 الف دوالر.

»موبي سيرف« تنفذ أول شبكة
جيل رابع في السعودية

القاهرة � أ.ش.أ: قالت شركة موبي سيرف القابضة، املتخصصة 
في حلول االتصاالت والبنية التحتية للشبكات ومقرها القاهرة، 
إنها ستنفذ أول شبكة في السعودية تعتمد على تكنولوجيا اجليل 

الرابع لصالح شركة االتصاالت السعودية )موبايلي(.
وتقوم موبي س����يرف في هذا املشروع بتنفيذ عمليات املسح 
وتصميم األجهزة واملعدات وتركيب أجهزة الترددات الالسلكية 

والتكليف واملراجعة واالختبار.
وقال سامح عطا اهلل الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لشركة 
موبي سيرف إن شركته تتطلع إلى بدء العمل على هذا املشروع 
وذلك في إطار التزاماتها بتطبيق واستخدام أحدث التقنيات املتقدمة 
بالتعاون مع شركائها سامسونغ وهواوي. وتسهم شبكات اجليل 
الرابع في زيادة س����رعات البيانات ف����ي مجال االتصاالت وتزيد 
س����رعات نقل البيانات مبعدل ضعفني عن شبكات اجليل الثالث 
احلالية. وتنفذ موبي سيرف مشروعات في مجال تصميم البنية 
التحتية لالتصاالت والتركيبات في اإلمارات والسعودية ومصر 

وكينيا وتونس واجلزائر وباكستان وبنغالدش.
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