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161.58 مليار دوالر ثروة أغنى 30 سعوديًا
وقوة االقتصاد السعودي تتيح تراكم الثروة 

هل تواصل أوروبا وأميركا انتهاك قواعد الدميوقراطية
في اختيار مدير صندوق النقد الدولي؟
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الثروةاالسمترتيب
20.4 مليار دوالراألمير الوليد بن طالل1
12.5 مليار دوالرمحمد بن عيسى اجلابر2
11.9 مليار دوالرعائلة العليان3
10 مليارات دوالرمحمد العمودي4
9.8 مليارات دوالرعائلة ابن الدن5
7 مليارات دوالرعائلة بقشان6
6.2 مليارات دوالرعائلة اجلفالي7
6 مليارات دوالرطارق عبد اهلل القحطاني8
5.2 مليارات دوالرمبارك السويكت9
5.1 مليارات دوالرمحمد عبد اللطيف جميل10
5 مليارات دوالرعائلة الناغي11
4.57 مليارات دوالرسليمان عبد العزيز الراجحي12
4.55 مليارات دوالرعبد اهلل الرشيد13
4.1 مليارات دوالرمحمد الشربتلي14
4.02 مليارات دوالرمحمد كمال جمجوم15

الثروةاالسمترتيب
3.7 مليارات دوالرسعد احلريري16
3.5 مليارات دوالرأحمد صالح باعشن17
3.28 مليارات دوالرعبد اهلل بن صالح العثيم18
3.26 مليارات دوالرعبد اللطيف الفوزان19
3.22 مليارات دوالرعائلة السعيدان20
3.2 مليارات دوالرعبد العزيز السليمان21
3.17 مليارات دوالرحسني بكري قزاز22
3.1 مليارات دوالرأسامة اسماعيل علي أبو داوود23
3 مليارات دوالرمحمد اخلريجي24
3 مليارات دوالربهاء احلريري25
2.9 مليار دوالرعادل العوجان26
2.8 مليار دوالرعائلة الزامل27
2.7 مليار دوالرمنصور عجة28
2.41 مليار دوالرأمين احلريري29
2 مليار دوالرعبد احملسن بن عبد العزيز احلكير30

بلغت ثروة أغنى 30 سعوديا 
نحو 161.58 مليار دوالر، حس����ب 
قائمة نش����رتها مجل����ة »أرابيان 
بيزنس« اإلماراتية على موقعها، 
يتصدرها األمير الوليد بن طالل ب� 
20.4 مليار دوالر، ويتذيلها رجل 
األعمال عبد احملسن بن عبدالعزيز 
احلكير مبلي����اري دوالر. وقالت 
املجلة اإلماراتي����ة امس: في هذه 
القائمة التي تصنف أغنى ثالثني 
سعوديا ركزنا على حجم األصول 
وحجم األرباح التي حتققها شركات 
أهم رجال األعمال في السعودية. 
وفي العم����وم فإن هذه القائمة لم 

باريس � أ.ش.أ: رغم أن محافظ 
البنك املركزي املكسيكي، أوغوسنت 
كارستنس يدرك جيدا أن اجلهود 
احلثيثة التي يبذلها للفوز مبنصب 
مدير عام صندوق النقد الدولي ال 
جدوى منها وأن املنصب محجوز 
مسبقا ملنافسته الوحيدة املرشحة 
األوروبية، كريستني الغارد، وزيرة 
املالية الفرنس���ية عندما يجتمع 
مجلس إدارة صندوق النقد اعتبارا 
من اليوم الختيار مدير عام جديد 
للصندوق خلفا للفرنسي دومينيك 
س���تراوس � كان ال���ذي كان قد 
اس���تقال من منصبه مؤخرا بعد 
اتهامه في فضيحة جنسية إال أنه 
واصل حملته االنتخابية بحماس 
شديد حلشد أكبر عدد ممكن من 
السائد  العرف  األصوات لتغيير 
الذي مينح رئاسة صندوق النقد 
الدولي للمرشح األوروبي ورئاسة 
البنك الدولي للمرشح األميركي.

املرك���زي  البن���ك  فمحاف���ظ 
املكس���يكي كارستنس لم يرشح 
نفس���ه في واقع األمر هذه املرة 
للفوز مبنصب مدير عام صندوق 
النقد الدولي، لكنه فعل ذلك لوضع 
حجر األساس ملسيرة تستهدف 
نسف االتفاق الشفهي التاريخي 
الذي كان عقد بني أوروبا والواليات 
املتحدة في أعقاب احلرب العاملية 
الثانية وبالتحديد في عام 1946، 
والذي قس���م كعكة رئاس���ة أهم 

سويسرا � رويترز: قال محافظ 
مصرف اإلمارات املركزي سلطان 
اإلم����ارات تفضل  إن  الس����ويدي 
اس����تخدام أدوات مقومة بالدوالر 
مثل الودائع بدال من سندات اخلزانة 
األميركية منخفضة العائد إلدارة 

االحتياطيات األجنبية.
وأبلغ الس����ويدي رويترز في 
مقابل����ة أنه يتوق����ع منو اقتصاد 
اإلم����ارات مبا يصل إل����ى 4% هذا 
العام مدفوعا بالسياحة والقطاع 
التجاري. وتتنامى املخاوف بشأن 
س����ندات اخلزانة األميركية وهي 
من األدوات املفضلة لدى البنوك 
املركزية في أنح����اء العالم إلدارة 
االحتياطيات في وقت يجب فيه 
على الساسة األميركيني التوصل 
إلى اتفاق لرفع سقف الديون تفاديا 
لعجز محتمل عن السداد في ديون 
البلد البالغة 14.3 تريليون دوالر 

بحلول الثاني من أغسطس.
وكانت احملادثات انهارت يوم 
اخلميس مع انسحاب اجلمهوريني 
اعتراض����ا عل����ى مطالب����ات من 
الدميوقراطيني بزيادات ضريبية 

كجزء من خطة خلفض العجز.
وقال السويدي ردا على سؤال 
عن حجم حيازة مصرف االمارات 
املرك����زي م����ن س����ندات اخلزانة 
األميركية كجزء من احتياطياته 
»ليس كثيرا«. وأضاف »سندات 
اخلزان����ة األميركي����ة تعاني من 
مشكلتني فالعائد منخفض جدا ملن 
يريد البيع.. عليك أن تبيع بخصم 
كبير. يسهل تسييلها لكن مقابل 

السيولة عليك أن تدفع ثمنا«.

وكان محمد التميمي نائب املدير 
التنفي����ذي إلدارة اخلزانة بالبنك 
املركزي قد قال ل� »رويترز«: هذا 
الشهر إن مصرف االمارات املركزي 
يحوز تقريبا جميع احتياطياته 
من النقد األجنبي البالغة حوالي 
33 مليار دوالر في صورة دوالرات 
أميركية وال توجد مبالغ باليورو 
في ميزانيته. وقالت وكالة فيتش 
للتصنيف االئتماني إنها وضعت 
التصني����ف االئتمان����ي للواليات 
املتحدة قيد املراجعة مع احتمال 
تخفيضه إذا لم يتم تعديل احلد 
األقصى للدين بحلول الثاني من 
أغس����طس. وتاب����ع »لدينا كثير 
م����ن األدوات الس����تثمار األموال، 
في احلقيقة بعضها مساو عمليا 
لس����ندات اخلزانة األميركية مثل 
الودائع، تعرضنا األكبر هو للدوالر 
لذا لسنا مضطرين حليازة سندات 
خزانة«. وقال إن النمو االقتصادي 
لالمارات س����يرتفع إل����ى 4% من 
تقديرات بنحو 2.2% للعام املاضي 
رغم االضطرابات السياس����ية في 

الشرق األوسط وشمال افريقيا.
وأضاف »نتحدث هذا العام عن 
معدل منو 3.5 إلى 4%. من أين يأتي 
النمو؟ يأتي من قطاعات السياحة 

والتجارة والتصنيع.
»لدينا تدفقات رأسمالية عادية 
إلى الداخل وإلى اخلارج لذا لم نر 
أي تأثير في هذا االجتاه من غموض 
األوضاع ف����ي املنطقة«، وتواجه 
البحرين املجاورة أوضاعا صعبة 
بعد أن استخدمت احلكومة العنف 

لقمع احتجاجات شعبية.

تختلف كثيرا عن القوائم الرئيسية 
التي تصدره����ا »أرابيان بزنس« 
س����نويا على صعيد املنطقة، ألن 
متصدري هذه القوائم سعوديون 
في الغالب، بالنظر إلى مجموعة من 
العوامل، أهمها عمق وقوة االقتصاد 
السعودي، حيث يتيح املزيد من 
الف����رص لتراكم الث����روة. وقالت 
الصحيفة: تصدر هذه القائمة األمير 
الوليد بن ط����الل كالعادة، وجاء 
في املرتب����ة الثانية رجل األعمال 
السعودي محمد بن عيسى اجلابر، 
الذي توسعت أعماله الفندقية في 
السنوات اخلمس األخيرة، لتجعله 

يحتل املرتبة الثانية، وهو من بني 
قلة ممن ل����م تتأثر أعمالهم كثيرا 
العاملية،  نتيجة لتداعيات األزمة 
بسبب محفظة استثمارات توزعت 
في أنحاء أوروبا، لتصل إلى أكثر 
من 60 فندقا من مختلف الفئات. أما 
األسماء األخرى فكانت حكرا على 
عائالت سعودية عريقة، مثل عبد 
اللطيف جميل والعليان والراجحي 
وباعشن والقزاز وبخشان والعثيم 
والرشيد. وهي في العموم تضم بني 
أعمالها مختلف أنواع االستثمار، 
ما يجعلها في منأى عن التأثيرات 

القوية.

مؤسس���تني ماليتني ف���ي العالم 
وهم���ا: صندوق النق���د، والبنك 
الدوليني مابني أوروبا وأميركا من 
دون النظر إلى كفاءة املرشح أو 
جدارته في شغل هذين املنصبني 
املهم���ني وم���ن دون أدنى اعتبار 
التي حدثت  الثورية  للتغييرات 
على املش���هد االقتصادي العاملي 
بعد احلرب العاملية الثانية ببروز 
اقتصاديات ناش���ئة مثل الصني، 
والهند، والبرازيل، واألرجنتني، 
وماليزيا، وإندونيسيا، وجنوب 

أفريقيا.
وعلى الرغم من جناح املرشح 
املكسيكي في احلصول على تأييد 
عدد من الدول من بينها 12 دولة من 
أميركا الالتينية إضافة إلى كندا 
وأس���تراليا إال أنه يدرك جيدا أن 
القرار احلاسم في االختيار ليس في 
أيدي جميع أعضاء دول الصندوق 
البالغ عددها 187 دولة بل في أيدي 
24 شخصا فقط هم أعضاء مجلس 

إدارة صندوق النقد الدولي.
وق���د ح���رص األوروبي���ون 
واألميركيون على تشكيل مجلس 
إدارة صندوق النقد الدولي بحيث 
تكون لهما الكلمة العليا في اختيار 
مدير عام الصندوق فأوروبا تتمتع 
ب� 8 أصوات داخل مجلس اإلدارة 
منها 7 دول أعض���اء في االحتاد 
األوروبي إضافة إلى سويسرا في 
حني أن أمي���ركا متتلك مبفردها 

نس���بة 16% م���ن إجمالي حصة 
اإلدارة،  التصويت داخل مجلس 
وعل���ى الرغم م���ن أن أميركا لم 
تعلن صراحة دعمها للمرش���حة 
األوروبية حفاظ���ا على عالقتها 
مع جارتها املكسيك إال أن بعض 
التصريحات غير الرسمية الصادرة 
من واش���نطن تؤكد أن واشنطن 
ستساند املرشحة األوروبية على 

حساب املرشح املكسيكي.
وتعكس تصريح���ات أدوين 
ترومان، املستشار السابق لوزارة 
املالية األميركية لشؤون صندوق 
النقد الدول���ي اقتراب أميركا من 
مساندة املرشحة األوروبية على 

حساب املرشح املكسيكي.
يقول ترومان في تصريحات 
صحافية »إن األمر قد حسم، وأن 
أوروبا ستحتفظ مبنصب مدير 
عام صن���دوق النقد الدولي الذي 

حتتكره منذ 1946.
وتابع قائال »ل���و أرادت دول 
مجموع���ة »البري���ك« )البرازيل 
وروسيا والهند والصني وجنوب 
أفريقيا( أن حت���ول دون تعيني 

أوروبي لكانت فعلت«.
وأضاف »ل���و قدمت جميعها 
دعمها لكارستنس لكانت تبعتها 
عدة دول أخرى نامية، وحس���ب 
رأيي لكانت انضمت إليها الواليات 

املتحدة ورمبا حتى اليابان.
إدارة  وكان أعضاء مجل���س 

صندوق النقد الدولي ال� 24، الذين 
ميثلون 8 دول و16 مجموعة دول، 
قد أجروا محادثات مع كارستنس 

ثم الغارد.
ويتعني عليهم اعتبارا من الغد 
التوصل إلى »اجماع« حول اسم 
املدير العام اجلديد للصندوق وإال 
فسيلجأون إلى التصويت، على أن 
تنتهي العملية اخلميس املقبل 30 

يونيو على أقصى تقدير.
وس���يتم اإلعالن ع���ن تعيني 
مدير عام الصندوق اجلديد ببيان 
صحاف���ي من دون حفل تنصيب 
رسمي، وحتى في حال تقرر إجراء 
عملي���ة التصويت داخل مجلس 
اإلدارة فلن يعل���ن عن نتيجتها 
عل���ى املأل، م���ا يعن���ي أن األمر 
محسوم مسبقا لصالح املرشحة 

األوروبية.
وتؤكد مجلة »لكسبونسيون« 
الفرنس���ية أن كريستني الغارد 
مرش���حة أوروبا هي األوفر حظا 
للفوز باملنص���ب، حيث حتظى 
بدعم 7 أعضاء في مجلس إدارة 
الصندوق من االحتاد االوروبي، 
واثنني من أفريقيا )مصر وتوغو(، 
بينم���ا يعول كارس���تنس على 
مواطنه املكسيكي، وعلى عضو 
في مجلس اإلدارة من االرجنتني، 
فيما أعلنت كندا وأستراليا دعمهما 

ملرشح املكسيك مساء اجلمعة.

محمد بن عيسى اجلابراألمير الوليد بن طالل

كريستني الغارد

جانب من الدورات التدريبية ل� »املستقبل لالتصاالت«

سلطان السويدي

تكالب على تغطية مراكز مدينة يرفع اليورو

بريطانيا تعلن صفقات مع الصني

لندن ـ رويترز: عوض اليورو خسائره املبكرة أمس، مع قيام 
املستثمرين بتغطية مراكز مدينة إثر عمليات بيع واسعة النطاق 

األسبوع املاضي لكن حدت من املكاسب مخاوف بشأن قدرة 
اليونان على سداد ديونها حتى إذا أقرت إجراءات تقشف في وقت 

الحق هذا األسبوع. ورفع طلب سيادي اليورو ألعلى مستوياته 
خالل اجللسة عند حوالي 1.42 دوالر لكن العملة املوحدة تأرجحت 
قرب مستوى قياسي منخفض مقابل الفرنك السويسري مع بدء 

النقاش في البرملان اليوناني بشأن إجراءات مالية صارمة قبل 
تصويت متوقع اخلميس املقبل.

وقال احملللون إن اليورو سيتعرض لعمليات بيع إذا ألقت 
تصريحات من اليونان أو مسؤولني أوروبيني آخرين ظالال من 

الشك على نتيجة عملية اإلنقاذ وإن كان كثيرون في السوق 
يتوقعون إقرار إجراءات التقشف.

وقال كريس ووكر محلل سوق الصرف لدى يو.بي.اس إن من 
املرجح أن يتلقى اليورو دفعة في حالة إقرار اإلجراءات لكنه 

أضاف أن التمويل الذي ستحصل عليه أثينا قد ال يكفي إال لفترة 
محدودة.

لندن ـ رويترز: كشفت بريطانيا والصني عن مجموعة من 
الصفقات خالل زيارة لرئيس الوزراء الصيني ون جيا باو امس.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون يسعدني ان تشهد 
قمة اليوم توقيع صفقات جديدة بقيمة 1.4 مليار استرليني اخرى، 
وتشمل هذه مذكرة تفاهم بني بي.جي وبنك الصني للحصول على 

تسهيل ائتماني مبا يصل الى 1.5 مليار استرليني لتوسعة أنشطتها 
في الصني. وكان كاميرون يتحدث خالل مؤمتر صحافي مع نظيره 

الصيني.

.%3.65
أم���ا إقليمي���ا فجميع دول 
مجلس التعاون واملنطقة شهدت 
نزوال منذ بداية العام باستثناء 
الذي حقق  القطري  الس���وق 
1.52% وشهد السوق الكويتي 

خالفاً لنظيراتها اآلسيوية

»الوطني لالستثمار«: أغلب املؤشرات اإلقليمية 
واألوروبية تنهي األسبوع املاضي على هبوط

ارتفاع صادرات الكويت من النفط اخلام 
إلى الصني في مايو املاضي

»املستقبل لالتصاالت« أطلقت سلسلة 
دورات تدريبية جديدة ملوظفيها

طوكيو � كونا: قالت اإلدارة العامة للجمارك 
الصينية امس ان صادرات الكويت من النفط 
اخلام الى الصني ارتفعت بنس���بة 62.4% في 
شهر مايو املاضي لتصل الى 228 الف برميل 
نفط يوميا اي حوال���ي 966 الف طن مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام املاضي.
ونقلت وكالة انباء الصني اجلديدة »شينخوا« 
عن نش���رة األرقام واإلحصاءات الصادرة عن 
اإلدارة العامة للجمارك الصينية ان الواردات 
الكويتية من النفط اخل���ام الى الصني بلغت 
نسبتها 4.5% في الشهر املاضي مقارنة ب� %3.3 
خالل الفترة ذاتها من العام املاضي. وأشارت الى 
ان شحنات الكويت من الغاز املسال وزيت الوقود 
الى الصني ارتفعت بدورها لتقفز حوالي 4.5 

مرات مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي.
كما ارتفع اجمالي واردات الصني من النفط 
اخلام في ش���هر مايو املاضي بنس���بة %20.8 
حيث بقيت اململكة العربية الس���عودية اكبر 

مزود للنفط للصني بزيادة ش���حنات بنسبة 
4.2% لتصل الى 923 الف برميل نفط مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام املاضي.
وجاءت انغوال في املرتبة الثانية بحوالي 
664 الف برميل نفط اي بأقل من نسبة %11.6 
في حني حلت ايران في املرتبة الثالثة بحوالي 

537 الف برميل نفط اي بزيادة %184.1.
وكانت شركة البترول الكويتية اعلنت في 
بيان صادر عنها الشهر املاضي ان وفدا صينيا 
اقتصاديا رفيع املس���توى بحث مع الش���ركة 
مشروع مجمع مصافي النفط والبتروكيماويات 
املش���ترك الذي تبلغ قيمته 9 مليارات دوالر 
وسيقام في مدينة زاجنيانغ في اقليم غواندونغ 

اجلنوبي.
ومن املقرر ان يبدأ تش���ييد املش���روع في 
الع���ام املقبل حيث سيس���تكمل بحلول العام 
2014 وس���تبلغ الطاقة االستيعابية للمصفاة 

300 الف برميل نفط يوميا.

أعلنت شركة املستقبل العاملية لالتصاالت عن 
إقامتها لسلسلة من الدورات التدريبية املتنوعة 
جلميع موظفي املبيعات وخدمة العمالء وموظفي 
مركز االتصاالت الهاتفية وذلك من اعتبارا من 

19 حتى 29 يونيو اجلاري.
وفي هذا الصدد، قال مدير التدريب والتطوير 
الوظيفي في شركة املستقبل العاملية لالتصاالت 
ضياء أحمد إن الدورات التدريبية املقدمة تشمل 
مهارات البيع املتقدمة، والتميز في خدمة العمالء، 
ومهارات االتصال والتواصل مع اآلخرين، ومهارات 
العرض املتميز، مش���يرا إلى أن الهدف من هذه 
الدورات التدريبية رفع كفاءة موظفي املبيعات 
وخدمة العم���الء وتزويدهم باملهارات والعلوم 
الالزم���ة لتقدمي خدمة أفضل للعمالء ترقى إلى 

املستوى العاملي املتعارف عليه.
وأوضح أحمد في تصريح صحافي أن هذه 
ال���دورات تركز على تطوي���ر احللول املبتكرة 
واملالئمة الحتياجات العمالء وخلق لغة حوار 
موحدة للعاملني كافة في هذا القطاع احليوي مما 
يعكس صورة خاصة ومتميزة لشركة املستقبل 
فضال عن أنها ترفع مستوى مقدرتهم على التعامل 
مع أمناط العم���الء املختلفة وصوال إلى الرضا 
املنشود من قبل العميل وتلبية رغباته بصورة 

احترافية.

وذكر أحمد أن مواصلة ش���ركة املس���تقبل 
العاملية لالتصاالت في تقدمي البرامج التدريبية 
في هذه األوقات االقتصادية املضطرة في العالم 
يأتي إلميان الشركة بأهمية التدريب الذي تعده 
استثمارا حقيقيا في الثروة البشرية والذي جتني 
ثماره بصورة دائمة م���ن رقي وازدهار، فضال 
عن أنه هدية مجانية تقدمها الشركة لكوادرها 
البشرية إذ تنمي لديهم املهارات الالزمة خلوض 
غمار احلياة الوظيفية بتنافسية ملحوظة سواء 
كان هذا في ش���ركة املس���تقبل أو في أي مجال 
وظيفي يختارونه، األمر الذي يعود بالنفع على 

املجتمع واالقتصاد الوطني.
وأوضح ضياء أحمد أن الشركة تختار عينة 
منتقاة من املدربني احملترفني في مجال التنمية 
البشرية وخدمة العمالء الذين يتحلون بالتخصص 
والتميز واالمتاع لنقل املهارات املطلوبة للموظفني 
في هذا القطاع وكذلك تركز على املعاهد العاملية 
املتخصصة في مج���ال تكنولوجيا االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات لتزويد املهندسني والفنيني 
بأحدث م���ا وصلت إليه التكنولوجيا املتطورة 
استعدادا ألي مش���اريع مرتقبة تستخدم هذه 
التكنولوجيا أساسا لتطوير شبكاتها ألن التدريب 
ببساطة هو فن تزويد العلوم واملعارف ونقل 

املهارات وتعديل السلوكيات.

هبوطا بنسبة 8.77% ومؤشر 
التعاون  S&P لدول مجل���س 

نزوال %2.98.

ق���ال التقرير االس���بوعي 
لشركة الوطني لالستثمار حول 
حركة األسواق العاملية ان أغلب 
مؤشرات األس���واق اإلقليمية 
واألوروبي���ة ش���هدت هبوطا 
وباملقابل شهدت مؤشرات الدول 
ارتفاعا  النامية واآلس���يوية 

لألسبوع املاضي.
 MSCI فق���د هبط مؤش���ر
 %2.08 بنس���بة  األوروب���ي 
ومؤش���ر S&P لدول مجلس 
التع���اون 1.55%، أما مؤش���ر 
MSCI للدول النامية فقد ارتفع 
بنسبة 1.11% ويرجع ذلك إلى أن 
كوريا والصني كانتا األفضل اداء 
عامليا لألسبوع بنسب %3.73 

و%3.64.
أداء  وبعد أن كان األفضل 
اقليميا األسبوع املاضي، يأتي 
مؤشر MSCI اإلمارات العربية 
أكثر األسواق  املتحدة كثالث 
هبوطا عامليا بنسبة 4.43% بعد 

إيطاليا وكازاخستان.
ونزل مؤشر MSCI الكويت 

بنسبة 1.94% لألسبوع.
أما منذ بداية العام، فالتزال 
دول أوروبا الشرقية من أفضل 
األسواق عامليا ولكن جاءت غانا 
كأفضل األس���واق حيث حقق 
املؤشر منذ بداية العام %39.75، 
البيرو  وأيضا يستمر مؤشر 
كاألس���وأ أداء بنسبة %25.68 
ويليه السوق املصري بنزول 

.%22.4
 MSCI مؤش���ر  وارتف���ع 
العاملي منذ بداية العام بنسبة 
 MSCI ب���أداء 0.77% مدعوما 
التي حققت  الدول األوروبية 

 من 19 إلى 29 اجلاري 

ً قائمة أغنى 30 سعوديا


