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»االنتظار« شعار مجلس محافظي البنك املركزي األوروبي في اجتماعه املقبل
فرانكفورت ـ د.ب.أ: يعقد مجلس محافظي البنك 
املركزي األوروبي اجتماعه الدوري اليوم في ظل 

توقعات قوية بتبني شعار »انتظر لنرى« فال يغير 
سعر الفائدة عن مستواه الراهن في ظل مؤشرات 

على تراجع حدة أزمة ديون منطقة اليورو.
فمع خفض سعر الفائدة األوروبية مرتني في آخر 
شهرين من العام املاضي وضخ أكثر من تريليون 
يورو )1.31 تريليون دوالر( من القروض امليسرة 

في النظام املالي ملنطقة اليورو يعتقد أغلب احملللني 
أن البنك سوف يبقي سعر الفائدة عند مستواه 

احلالي دون تغيير مع إمكانية استمرار هذا املوقف 
لفترة طويلة مقبلة. يقول ستيفني ويبستر احمللل 

االقتصادي في مؤسسة »فور كاست« لدراسات 
األسواق »نتوقع استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند 
مستوى 1% في املستقبل املنظور ولكن األساس قائم 

من أجل املزيد من تخفيف السياسة النقدية«.

ولكن تراجع حدة أزمة ديون منطقة اليورو ال يلغي 
احتمال اشتعال األزمة مرة أخرى في أي وقت.

ويسبق اجتماع مجلس محافظي البنك املركزي 
األوروبي مع انتهاء املهلة التي قدمتها أثينا للبنوك 

واملؤسسات املالية اخلاصة الدائنة لها لكي تقبل خطة 
إعادة جدولة ديون اليونان وهي أكبر عملية إعادة 
جدولة ديون في التاريخ حيث تصل قيمة الديون 
التي سيتم شطبها بهذا االتفاق إلى 107 مليارات 

يورو.
في الوقت نفسه فإنه من املتوقع أن يشير ماريو 

دراجي رئيس البنك املركزي األوروبي في مؤمتره 
الصحافي التقليدي بعد االجتماع يوم اخلميس 

املقبل إلى أن البنك ال يعتزم ضخ املزيد من األموال 
إلى النظام املالي في ظل وجود برنامج إلعادة متويل 

البنوك ملدة 3 سنوات لم يتم استغالله حتى اآلن.
وقال فرانك أوالند هانسن كبير خبراء االقتصاد 

في مصرف دانسيك بنك إن البنك املركزي األوروبي 
يقوم بأكبر جتربة في تاريخه.

وأضاف: »البنك املركزي األوروبي سينتظر اآلن لكي 
يرى ما إذا كانت القروض التي قدمها سوف تتدفق 
إلى االقتصاد احلقيقي ويراقب أي تأثيرات جانبية 
غير مرغوبة لهذه اخلطوة قبل التفكير في إضافة 

املزيد من اخلشب إلى النيران املشتعلة«.
وإلى جانب املساعدة في تفادي حدوث أزمة ائتمان 

جديدة فإن برنامج ضخ األموال الذي أطلقه املركزي 
األوروبي يستهدف أيضا املساعدة في تقليل 

الضغوط على سوق سندات اخلزانة لدول منطقة 
اليورو املتعثرة ماليا حيث تستخدم البنوك أموال 
برنامج التمويل التابع لالحتاد األوروبي في شراء 

سندات الدول األوروبية عالية املديونية.
ونتيجة لذلك انخفض سعر العائد على سندات 

إيطاليا واسبانيا منذ بداية العام احلالي فيما يشعر 

املستثمرون باألمل في قدرة قادة أوروبا على إخراج 
املنطقة من أزمة الديون.

مع وضع هذه احلقائق في االعتبار فإن البنك 
املركزي األوروبي فشل خالل عدة أسابيع مضت 

في شراء أي سندات حكومية من دول منطقة اليورو 
املوجودة في قلب أزمة الديون.

ورغم حالة الهدوء النسبي التي تشهدها أزمة ديون 
منطقة اليورو فإنه من املتحمل أن يواجه دراجي 
أسئلة في املؤمتر الصحافي حول املخاوف التي 
أعرب عنها بعض أعضاء مجلس محافظي البنك 

املركزي األوروبي األكثر تشددا حول املخاطر التي 
ميثلها التضخم نتيجة خفض سعر الفائدة.

ومن املتحمل أن تتركز األسئلة بشكل خاص 
حول الرسالة املكتوبة التي تلقاها دراجي من ينس 

فايدمان رئيس البنك املركزي األملاني وعضو مجلس 
محافظي البنك املركزي األوروبي.

*

*

إسبان يهاجرون إلى املغرب 
بسبب األزمة االقتصادية

محافظة »املركزي املاليزي« تفوز 
بجائزة البنك اإلسالمي للتنمية

احلربي: 550 ألف دينار أرباح 
»املتحدة للتأمني« في 2011

تطوان � رويترز: تتظاهر االس����بانية ليا بالس����عادة عندما 
تتحدث عن عملها كمربية لطفلني في عائلة مغربية في ش����مال 
املغرب بالرغم من األجر الزهيد الذي تتقاضاه معتبرة ان حبها 
للبلد وأهله وعام����ل قربه من موطنها اس����بانيا هما الدافعان 

الرئيسيان لقبولها بهذا الوضع.
وال تنكر ليا التي عرفت نفسها باسمها االول فقط )24 عاما( 
أن أحد األس����باب الرئيسية التي دفعتها إلى الهجرة للعمل في 

املغرب هي األزمة االقتصادية التي تعصف باسبانيا.
وقالت »صحيح انني أحب املغرب وأهله جدا وأجد نفس����ي 
مرتاحة هنا لكن بالفعل لو وجدت عمال بأجر مرتفع في بلدي 

لفضلت البقاء هناك«.
جاءت ليا منذ أكثر من س����تة أشهر من جنوب اسبانيا إلى 
املغ����رب كمربية بأجر ال يتج����اوز 1500 درهم )177 دوالرا( في 
مدينة مارتيل قرب تطوان املتاخمة للحدود مع سبتة التابعة 

للنفوذ االسباني.
وتقول إنها مؤقتا ال جتد مشكلة مع األجر مبا أنها ال تتحمل 
مصاريف املس����كن واملأكل كما أنها حصلت مؤخرا على وظيفة 
بأحد مستشفيات سبتة أيام السبت واألحد أي في يومي عطلتها 

من العمل كمربية للطفلني املغربيني.
ويثير األمر استغراب كثير من املغاربة الذين تعودوا على 
العكس وهو هجرة املغاربة للعمل في الديار األوروبية خاصة 
فرنسا واسبانيا التي ال يفصلها عن املغرب سوى مضيق جبل 

طارق وهي مسافة ال تزيد عن 14 كيلومترا.
ومع اشتداد األزمة في عدد من الدول األوربية وعلى رأسها 
اس����بانيا عاد عدد من العمال املغاربة املهاجرون إلى بلدهم مع 
بدء احلديث عن هجرة مضادة. ويصل عدد املهاجرين املغاربة 
في اس����بانيا إلى 1.6% من سكان اس����بانيا كما يعدون من أقدم 

املهاجرين وعاد آالف منهم إلى املغرب بسبب األزمة.
وقدم في الس����نتني األخريني بصفة خاصة عدد من االسبان 
إلى مدن املغرب الش����مالية من أجل عرض خدماتهم كأصحاب 
خبرة أو كمستثمرين صغار خاصة في قطاع الفندقة والفالحة 
والبناء. ويتقاضى هؤالء أجورا ضعيفة أو متوسطة باملقارنة 
مع املعايي����ر األوربية لكنها تكفيهم للعي����ش في مدن املغرب 
الشمالية الصغيرة. ويقول مانويل باكارو وهو فنان ومصمم 
ديكور إنه قدم إلى مارتيل ليعطي دروس����ا في الفن التشكيلي 
وخاصة فن الديكور في املركز الثقافي االسباني هناك. وأضاف 
ان األزم����ة االقتصادية كانت من بني ما دفعه أيضا للقدوم إلى 
املغرب. وقال ل� »رويترز«: إنه قدم خصيصا ملساعدة صديقه 
املتقاعد الذي يتقاضى معاشا ال يتجاوز 390 يورو وهو »مبلغ 
هزيل جدا ال يكفيه للعيش في اسبانيا وبالكاد يغطي مصاريف 
حياته اليومية هن����ا لكنه كاف«. وأضاف »ما يحدث حاليا في 
اس����بانيا متناقض متاما، الكثير من العائالت تقاسي من غالء 

املعيشة خاصة في العاصمة مدريد«.
وقال إن األجر الذي كان يتقاضاه في مدريد كأستاذ لعلوم 
األحياء وللفن لم يعد يكفيه لتسديد ايجار البيت وفواتير املاء 
والكهرباء والهاتف. ورفضت اس����بانية تعمل كمدلكة في مركز 
مغربي سياحي مبدينة شفشاون التعليق على انتقالها للعيش في 

هذه املدينة السياحية الصغيرة تاركة وراءها بلدها األصلي.
وقال صاحب املشروع التعاوني شكيب عبداجلبار إنها تعمل 
لديه بنظام احلصة وتصل أرباحها في أحسن األحوال إلى 450 
ي����ورو »وهي تكفيها للعيش في ه����ذه املدينة الصغيرة« وفي 
املقابل يستفيد من خبرتها. واستطرد »هناك العديد من االسبان 
والفرنسيني بنسب ضئيلة بدأوا يفدون على املدينة في السنوات 

األخيرة لالشتغال في قطاع الفندقة واملطاعم«.

جدة � أ.ش.أ: أعلن البنك اإلس����المي للتنمية أمس األول عن 
الفائز بجائزته السنوية في مجال البنوك واملالية اإلسالمية للعام 
احلالي، حيث قررت جلنة االختيار باإلجماع منح اجلائزة حملافظة 
البنك املرك����زي املاليزي د.زيتي أختار عزيز، تقديرا جلهودها 
املتميزة في هذا املجال. وأوضح البنك أنه سيتم تكرمي د.زيتي 
وجميع الفائزين بجوائز البنك اإلسالمي للتنمية األخرى ضمن 
أنشطة االجتماع الس����نوي حملافظي مجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية والذي س����يعقد مبدينة اخلرطوم بالس����ودان يومي 3 
و4 ابريل املقبل. وهنأ رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 
د.أحمد محمد علي بهذه املناسبة د.زيتي على اإلجنازات املهمة 
التي حققتها، مشيدا بإسهاماتها القيمة في مجال البنوك واملالية 

اإلسالمية، متمنيا لها املزيد من النجاح والتوفيق.

أعلن رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة املتحدة 
للتأمني يوس����ف فريح احلربي عن جناح الش����ركة في حتقيق 

إجمالي أرباح بلغ 550 ألف دينار بنهاية عام 2011.
وقال احلربي في تصريح صحافي: »إن الشركة تأسست خالل 
فترة اتسمت بحدة التنافس بني شركات قطاع التأمني بأكمله في 
سوق يعاني من محدودية اإلمكانات ومن آثار األزمة االقتصادية 
العاملية، إال أنها وبفضل خبرة اإلدارة التنفيذية وكفاءة أدائها 
متكنت من حتقيق أرباح قياسية وغير مسبوقة بالنسبة لشركة 
حديثة اإلنشاء لم مير عليها أكثر من سنة واحدة، وتتنافس على 
اقتس����ام كعكة بني مجموعة شركات تأمني قدمية وعريقة ولها 
باع طويل في هذا املجال«. وش����دد على أن هذه النتائج املالية 
هي ترجمة للتوازن ما بني طموحات الش����ركة املتحدة للتأمني 
وأوضاع السوق احمللي واإلقليمي، وهو ما انعكس على جناح 
الشركة في حتقيق أرباح قياسية، كما أنها تعتبر ثمرة جهودها 
في مسيرتها لتنمية إيراداتها التشغيلية، وتعزيز مكانتها بني 
شركات التأمني على املستويني احمللي واإلقليمي، خاصة بعد أن 
أوشكت »املتحدة للتأمني« على االنتهاء من إنشاء جهاز تسويقي 
إلدارة قسمي التأمني الصحي والتأمني على احلياة بعد موافقة 
وزارة التجارة والصناعة على مزاولة الشركة لهذين املجالني.

وأوضح احلربي أن الش����ركة وبتحقيقها هذا املستوى من 
األرباح والذي يعتبر إجنازا بالنسبة لشركة حديثة التأسيس، 
إمنا تفرض نفسها كمنافس قوي ال يستهان به في سوق التأمني 
الكويتي، لتواصل محاوالتها الناجحة في استقطاب عمالء جدد 
مميزين من خالل التميز في اخلدمات وفي سياس����ة االكتتاب 
الدقيقة. وأكد أن املالءة املالية للشركة املتحدة للتأمني ساعدتها 
عل����ى مواجهة كل األعباء املادية املنظورة وغير املنظورة التي 
صادفتها خالل مرحلة التأس����يس، واستطاعت أن توفي بكافة 
االلتزامات املالية في مواعيد اس����تحقاقاتها ومتكنت من سداد 
التعويضات املستحقة لترسخ سمعة طيبة في السوق الكويتية 
خالل فترة قصيرة من الزمن. وتوقع أن الش����ركة تستطيع أن 
حتقق مزيدا من اإلجنازات اإليجابية خالل الفترة املقبلة وخاصة 
بنهاية العام احلالي، مؤكدا حرص الشركة على استكمال منظومة 
النجاح وتوفير كافة متطلباتها من كفاءات مهنية عالية وقدرات 

تقنية متطورة وموارد مالية.

»اجلزيرة« تخفض رحالتها لسورية %66 

بنك ليمان براذرز يبدأ سداد ديونه الشهر املقبل
نيويورك � د.ب.أ: ذكرت تقارير 
إخبارية امس ان بنك ليمان براذرز 
االستثماري األميركي العمالق أعلن 
خروجه من دائرة اإلفالس مع بدء 
سداد أول دفعة من الديون املستحقة 
عليه في 17 أبريل املقبل. كان إشهار 
إف���الس ليمان ب���راذرز رابع أكبر 
الواليات  البنوك االستثمارية في 
املتحدة في خريف 2008 الشرارة 
التي فج���رت أعنف أزم���ة مالية 

واقتصادية يتعرض لها العالم منذ 
الكساد الكبير في ثالثينيات القرن 
العشرين. ونقلت وكالة بلومبرج 
لألنباء االقتصادية عن البنك قوله 
إن لديه اآلن سيولة نقدية بقيمة 18 
مليار دوالر تقريبا وأن أول دفعة 
من الديون التي سيسددها الشهر 
املقبل ستتجاوز 10 مليارات دوالر. 
وقال البن���ك أمام محكمة اإلفالس 
األميركية في مانهاتن بنيويورك 

إنه سيقدم للدائنني ما بني 12 مليارا 
و14.7 مليار دوالر اعتمادا على حجم 
األموال التي يحتاج إلى االحتفاظ 
بها كاحتياطي ملواجهة املطالبات 
املالي���ة املتنازع عليها. ولم يحدد 
بي���ان البنك الص���ادر امس حجم 
الديون التي سيقوم بسدادها في 
البنك االستثماري  البداية. وكان 
خاض نزاعا ضاري���ا مع الدائنني 
حول خطة س���داد الديون بحيث 

تخصص اجلزء األكبر من األموال 
لسداد عمالء املشتقات املالية مثل 
مجموعة جولدمان ساكس جروب 
املصرفية وتخصيص اجلزء األقل 
لسداد مستحقات عمالء السندات 
مثل مجموعة بولسون. كان البنك 
االس���تثماري قد خرج من دائرة 
اإلفالس رسميا بعد قرار احملكمة 
املوافقة على خطة تصفية األصول 
دون أن يعني ذلك تصفية البنك.

ناتكسيس الفرنسي وبنك الكويت 
الوطني باالضافة إلى عدد آخر من 
البنوك االقليمية واألوروبية التي 

لعبت دورا مساندا.
وأوضح أنه ليس لدى الشركة 
نية لشراء طائرات جديدة قبل عام 
املتفق عليها مؤكدا  2014 بخالف 
أن اس����تراتيجية طيران اجلزيرة 
حاليا هي »التوسع في الربح أكثر 
من التوسع في أعداد الطائرات«. 
وتوقع بودي أن تنتهي اإلجراءات 
اخلاصة برفع رأسمال شركة طيران 
اجلزيرة من 22 مليون دينار إلى 42 

مليون دينار في مايو املقبل.
وقال إن الشركة حصلت بالفعل 
عل����ى موافقة هيئة أس����واق املال 
الكويتية على زي����ادة رأس املال 
تنفيذا لقرار مساهمي الشركة في 
2010 لكن تنفيذ األمر تطلب وقتا 
طويال نظرا لتغيير احلكومة حيث 
تقضي االجراءات بضرورة احلصول 
على موافقة مجلس الوزراء على 
زيادة رأس امل����ال متهيدا لصدور 

مرسوم أميري بذلك.
وذكر بودي أن كلفة الوقود متثل 
35 % من إجمالي كلفة التشغيل لدى 
الشركة مبينا أن طيران اجلزيرة 
تتبع سياس����ة األسعار املرنة في 
تذاكرها زيادة أو  نقصانا في أسعار 

الوقود.
وبسؤاله حول إمكانية تسيير 
رحالت إلى ليبيا قال إن األوضاع في 
املنطقة العربية كلها غير مستقرة 
»وأي استثمار سيكون له مخاطر 

كبيرة«.
وطالب بودي أن تكون هناك 
سماء عربية واحدة مفتوحة على 
النمط األوروبي بحيث يتم السماح 
جلميع الطائرات بالعمل وفق نفس 

الشروط.

ميزانية كبيرة للصرف. وذكر ان 
حجم القادمني واملغادرين من وإلى 
مطار الكويت بلغ 8.4 ماليني راكب  
خالل عام 2011 مع توقعات ان يرتفع 
العدد بنسبة تتراوح بني 10.5 %  

خالل 2012.
واش����ار إلى أن حصة طيران 
اجلزي����رة بلغ����ت 14 % من العدد 
اإلجمالي للمس����افرين عبر مطار 
الكوي����ت في 2011 وه����ي تأمل أن 

تزيدها في 2012.
وقال إن طائرات الشركة تبلغ 
حاليا 12 طائرة بعد أن تس����لمنا 
طائرة جدي����دة ايرباص ايه 320 
األسبوع املاضي وسوف يصل العدد 
االجمالي إلى 15 طائرة في عام 2014 
حيث من املقرر أن نتس����لم ثالث 
طائرات جدي����دة من نفس النوع 
خالل العامني املقبلني طائرتان منها 

في 2013 واألخيرة في 2014.
وأك����د أن متويل ش����راء هذه 
الطائرات األربع اجلديدة والتي تبلغ 
كلفتها 240 مليون دوالر كحد أقصى 
مت بالتعاون مع بنوك رئيس����ية 
منها بنك دي.في.بي األملاني وبنك 

الكويت � رويترز: قال رئيس 
مجلس إدارة شركة طيران اجلزيرة 
مروان بودي إن الشركة خفضت 
رحالتها من وإلى سورية بنسبة 66 
في املئة في الوقت احلالي بسبب 
االضطرابات األمنية والسياسية 
هناك مشيرا إلى أنه مت تعويض 
الرحالت املفقودة بزيادة الرحالت 

جلهات أخرى في املنطقة.
وقال بودي في مقابلة مع رويترز 
إن عدد رحالت الشركة من وإلى 
سورية بلغ 18 رحلة اسبوعيا قبل 
االضطرابات األمنية هناك ووصل 

حاليا إلى ست رحالت فقط.
واض����اف »نأمل أن تتحس����ن 
األوضاع هناك وتعود لطبيعتها.. 
حاليا نشغل ست رحالت اسبوعيا.. 

هناك جمهور البد أن نخدمه«.
وأكد بودي أن هناك زيادة في 
عدد رحالت الشركة املتجهة إلى كل 
من جدة ودبي والقاهرة مشيرا إلى 
أن رحالت القاهرة وصلت إلى 21 
رحلة أسبوعيا في أوقات الذروة 
خالل فصل الصيف وتهبط إلى 14 

رحلة فقط في الشهور األخرى.
وقال إن الشركة واجهت حتديات 
جم����ة بس����بب االضطرابات التي 
اندلع����ت في العديد من الدول في 
إطار الربيع العربي »لكن تخطيناها 
جميعا وحصلنا على نتائج قياسية 
في  2011«. وقال بودي »اليوم لدينا 
إدارة مرنة تتحرك بسرعة وتتجاوب 
مع الس����وق. إذا حصل أي ضغط 
علينا في أي من النقاط نس����حب 
الطاقة التشغيلية في هذه النقاط 
ونضعها في محطات أخرى«. وأكد 
أن الشركة تركز حاليا على توسيع 
أنشطتها في السوق الكويتي نظرا 
ألنه سوق مهم ويتطور باستمرار 
كما أن احلكوم����ة الكويتية لديها 

حصة طيران اجلزيرة بلغت 14% من العدد اإلجمالي للمسافرين في 2011

سليم يتصدر للمرة الثالثة الئحة أغنى رجل في العالم رغم خسارته 16 مليون دوالر يوميًا
خالل الفترة نفسها، فخسر 8 

مليارات دوالر.
ثم حتسنت محفظته بعض 
الشيء واستعاد مليارين و500 
مليون دوالر بأقل من 4 أشهر، 
ومازال يستعيد املزيد بحسب ما 
يبدو من أخباره التي راجعتها 
»العربية.نت« وهي عن حركة 
أعماله وتقييمات محفظته في 

الشهر املاضي بشكل خاص.
لكن كارلوس س���ليم حلو، 
وهو أب لستة أبناء من زوجته 
سمية ضومط التي توفيت في 
1999 بالسرطان ولم يتزوج من 
بعدها، ال يهتم كثيرا باخلسائر 
االسمية، طبقا ملا قال حني زار 
لبنان العام املاضي، وهناك ملعت 
عين���اه بالدمع عندما زار بلدة 
جزين ف���ي اجلنوب اللبناني، 
حيث ولد أبوه سليم حداد الذي 
هاجر منها الى املكسيك في أوائل 
القرن املاضي، وهناك تزوج من 
ابنة مهاجر لبناني اسمها ليندا 

صالح احللو.
وهذه املعلومات عن أغنى 
رجل في العالم هي متهيد لنشر 
ملخص عن الئحة »فوربس« 
اليوم اخلميس  التي ستصدر 
ش���املة كل من ميل���ك مليار 
دوالر أو ما يزيد، وعددهم في 
العالم أكثر من 1200 ملياردير، 
وأصغره���م عمرا ه���و مارك 
تزوكربرغ، الشريك املؤسس 
حملرك الثورات واالحتجاجات في 
الربيع العربي، وهو »فيسبوك« 

الشهير.

فيما كانت خسارته تصل في 
كل دقيقة الى ما يعادل الراتب 
الس���نوي ملوظف متوسط في 
بلده األصلي لبنان، أي تقريبا 

11000 دوالر.
أما في الثاني���ة فكان حلو 
يخسر 183 دوالرا..يعني 183 
عند الشهيق ومثلها عند الزفير، 
حتى وهو نائم، مع ذلك استمر 
األغنى بني أصحاب املليارات.

خسر 8 مليارات في أسبوع

وأكبر وأسرع خسائر تكبدها 
»سليم« كما يختصرون اسمه 
في املكس���يك التي أبصر فيها 
النور قبل 72 سنة، كانت في أول 
أسبوع من أغسطس املاضي حني 
هبطت محفظ�ته لألوراق املالية 
املق��وم���ة بالدوالر 11% مقارنة 
بتراجع بلغ 7.1% ملؤشر األسهم 
األميركي���ة »اس اند بي 500« 

العربية. ن���ت: حني تصدر 
املكس���يكي من أصل لبناني، 
كارلوس سليم حلو، الئحة العام 
املاضي ألصحاب املليارات للمرة 
الثانية، كتبت »العربية.نت« 
أنه كان يربح 39 ألف دوالر في 
كل دقيقة من 2010 بال توقف، 
ألن ثروته بلغت ذلك العام 74 
مليار دوالر، بزي���ادة عن 2009 
وصلت الى ما لم يسبقه إليه 
س���واه، وهي 20 مليارا و500 
مليون دوالر أرباح في س���نة 
واح���دة، وفق الالئح���ة التي 
أصدرته���ا مجل���ة »فوربس« 

األميركية.
ودار الزمن ف���ي 2011 على 
امبراطور االتصاالت باملكسيك، 
اذ تب���ني من الئح���ة صغيرة 
أصدرتها ش���بكة »بلومبيرغ« 
اإلخباري���ة األميركية االثنني 
املاضي، سبقت الئحة »فوربس« 
التي ستصدر مفصلة اخلميس، 
أن حلو خسر 5 مليارات و500 
مليون دوالر، وثروته في 2011 
كانت 68 مليارا و500 مليون 
دوالر، أي أنه كان يخسر 458 
مليونا بالشهر، أو 114 مليونا 
و500 ألف باألسبوع، وأكثر من 
16 مليونا مع كل طلعة شمس 
طوال ع���ام كامل ب���ال توقف 

أيضا.
ومن يرغب في الشماتة أكثر 
بكارلوس س���ليم حلو، ميكنه 
مواصلة احلس���اب ليعرف أن 
الرجل كان يخسر في الساعة 
الواحدة 667 ألفا من الدوالرات، 

كارلوس سليم حلو مع ابنته سمية املسماة باسم والدتها

أغنى أغنياء العالم يخسرون 3ر11 مليار دوالر في يوم واحد
نيويورك ـ د.ب.أ: خسر أغنى 
عشرين شخصا على مستوى 

العالم 11.3 مليار دوالر أمس 
االول بعدما هوت األسواق العاملية 

في اعقاب صدور بيانات النمو 
االقتصادي األوروبية وتقييم 

املستثمرين لفرص اليونان في 
دفع حاملي السندات على قبول 

اتفاق مبادلة الديون.
وذكرت وكالة أنباء »بلومبرج« 
االقتصادية األميركية أن ثروة 
وارين بافيت تراجعت مبقدار 
407.3 ماليني دوالر ليتناقص 
صافي ثروته إلى 43.9 مليار 

دوالر. وحل رئيس مجلس إدارة 
شركة »بركشير هاثاواي« ومقرها 

أوماها بوالية نبراسكا األميركية 
في املركز الثالث على مؤشر 
بلومبرج للمليارديرات، وهو 

تصنيف يومي ألثرى أثرياء العالم.
وقال جيفري سوت كبير محللي 

االستثمار االستراتيجي لدى شركة 
رميونتد جيمس فاينانشيال في 

سان بطرسبورغ بوالية فلوريدا: 
»ليس هناك ما يدعو الى أن يشعر 

وارين بافيت وال كارلوس سليم 
بقلق... العالم لن يتجه إلى ركود«.
كان مؤشر »ستاندرد آند بورز« 

األميركي األوسع نطاقا سجل 
أسوأ تراجع له خالل العام بعد 

أن هبط الليلة املاضية بنسبة 
1.5% مع تراجع األسهم األميركية 

لليوم الثالث على التوالي، في حني 
أعلن مكتب اإلحصاء األوروبي 

»يوروستات« انكماش االقتصاد 
األوروبي بنسبة 0.3% في الربع 

األخير من العام املاضي وارتفاع 
ميزانية البنك املركزي إلى رقم 

قياسي عند 3.02 تريليونات يورو 
)3.96 مليارات دوالر( األسبوع 
املاضي في غمرة جهود مكافحة 

أزمة ديون منطقة اليورو.
وأضافت بلومبرج أن كال من 

بيرنارد أرنولت وأمانسيو 
أورتيجو، وهما من أباطرة جتارة 

التجزئة في أوروبا على قائمة 
املليارديرات، قد خسرا حوالي 
1.2 مليار دوالر، ليحل أرنولت 

)63 عاما( في املركز اخلامس على 
املؤشر بصافي ثروة 41.2 مليار 

دوالر بعد أن تراجع سهم شركته 
»موي هينسي لوي ڤيتو« )إل في 

إم إتش( الفرنسية أكبر سلسلة 
متاجر في العالم للمنتجات الفاخرة 

بنسبة 3.1% في بورصة باريس.
وجاء أورتيجا )75 عاما( الذي 

ميتلك حصة 5.9% في سلسلة 
متاجر األزياء واملوضة »إنديتكس« 

أكبر شركة جتزئة للمالبس في 
العالم، في املركز السابع بثروة 

بلغت 37.7 مليار دوالر.
ووفقا للوكالة، لم يحقق احد من 

األثرياء العشرين على املؤشر 
مكسبا لثروته. وخرج الكشيمي 

ميتال، رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير التنفيذي لشركة أرسيلور 

ميتال، أكبر منتج للصلب في 
العالم من تصنيف العشرين بعد 
أن انخفضت ثروته مبقدار 918 
مليون دوالر أو بنسبة 4%. كان 

سهم الشركة تراجع بنسبة %5.5 
في بورصة أمستردام. ويحتل 

ميتال )61 عاما( حاليا املركز احلادي 
والعشرين كأغنى أغنياء العالم 
بثروة تبلغ 22.3 مليار دوالر.

أمانسيو أورتيجو بيرنارد أرنولت وارين بافيت

الشركة ليس لديها 
نية لشراء طائرات 

جديدة قبل عام 
2014 بخالف
املتفق عليها

إستراتيجية الشركة 
حاليًا هي التوسع في 
الربح أكثر من التوسع 

في أعداد الطائرات


