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االمير الوليد بن طالل: سعودي عمره 57 سنة، واحتل بالئحة  »فوربس« الدرجة االولى عربيا و26 عامليا، بثروة كانت 19.6 1
مليار دوالر في 2011، وتراجعت هذا العام الى 18 مليار دوالر.

جوزف صفرا، لبناني االصل عمره 73 سنة ويقيم في سان  باولو، وكان في الدرجة 63 عامليا و2 عربيا وبثروة بلغت 12.3 2
مليار دوالر العام املاضي، اما هذا العام فاحتل الدرجة 52 عامليا حيث 

قفزت ثروته الى 13.8 مليار دوالر.
محمد العمودي: سعودي عمره 67 سنة، وكان يحتل الدرجة  الثانية عربيا بشكل متواصل، واحتل الدرجة 63 عامليا بثروة 3
بلغت العام املاضي 12.3 مليار دوالر، اما في الئحة هذا العام فاحتل 

الدرجة 61 عامليا، وثروته بلغت 12.5 مليار دوالر.
محمد بن عيسى اجلابر: سعودي، عمره 53 سنة. كان في 2011  بالدرجة 136 عامليا و5 عربيا وبثروة كانت 7 مليارات، وأصبح 4

هذا العام في الدرجة 133 عامليا وبثروة بقيت 7 مليارات ايضا.
سليمان الراجحي: سعودي، عمره 92 سنة. وكان في 2011  بالدرجة 120 عامليا و4 عربيا وبثروة بلغت 7.7 مليارات دوالر، 5

اما بالئحة هذا العام فهو بالدرجة 169 عامليا وبثروة بلغت 5.9 
مليارات دوالر.

نصيف ساويرس: مصري عمره 51 سنة. احتل املرتبة 182  عامليا و6 عربيا وبثروة بلغت 5.6 مليارات دوالر العام املاضي. 6
اما هذا العام فدرجته 199 عامليا وثروته 5.1 مليارات دوالر.

جنيب ساويرس: مصري عمره 57 سنة. كانت مرتبته 310  عامليا و7 عربيا في 2011 وثروته 3.5 مليارات دوالر فأصبح 7
هذا العام بالدرجة 367 وثروته تراجعت الى 3.1 مليارات دوالر.

جنيب ميقاتي: رئيس وزراء لبناني وعمره 56 سنة. كان  باملرتبة 409 عامليا و9 عربيا في 2011 بثروة بلغت 2.8 مليار 8
دوالر، وارتفعت هذا العام الى 3 مليارات، اما درجته فهي 377 عامليا.

طه ميقاتي: لبناني عمره 67 سنة. احتل املرتبة 409 عامليا و9  عربيا في 2011 حني كانت ثروته 2.8 مليار دوالر، واحتل هذا 8
العام الدرجة 377 عامليا بثروة ارتفعت الى 3 مليارات دوالر.

انسي ساويرس: مصري عمره 82 سنة، كان في 2011 باملرتبة  393 عامليا و8 عربيا، وبثروة بلغت 2.9 مليار دوالر. وحافظ 9
على ثروته هذا العام، لكنه اصبح في الدرجة 401 عامليا.

عبدالعزيز الغرير وعائلته: اماراتي عمره 57 سنة ومرتبته كانت  العام املاضي 420 عامليا و10 عربيا وثروته 2.7 مليار دوالر. 9
وأصبح بالدرجة 401 عامليا هذا العام وارتفعت ثروته الى 2.9 مليار دوالر.
بهاء احلريري: لبناني عمره 45 سنة. كان بالدرجة 459 عامليا  و11 عربيا العام املاضي بثروة بلغت 2.5 مليار دوالر، وأصبح 10

هذا العام في الدرجة 491 عامليا مع انه حافظ على الثروة نفسها.
موزيس صفرا: لبناني االصل عمره 77 سنة ويقيم في سان  باولو. بلغت ثروته هذا العام 2.4 مليار دوالر واحتل الدرجة 11

521 عامليا.
عبداهلل الراجحي: سعودي احتل املرتبة 459 عامليا و11 عربيا  بثروة بلغت 2.5 مليار دوالر العام املاضي، لكنه اصبح في 12

الدرجة 578 هذا العام وثروته تراجعت الى 2.2 مليار دوالر.
محمد العيسى: سعودي عمره 87 سنة وكان بالدرجة 459  عامليا و11 عربيا بثروة بلغت العام املاضي 2.5 مليار دوالر. اما 12

هذا العام فاحتل الدرجة 578 عامليا وثروته تراجعت 2.2 مليار دوالر. 
زياد املناصير: اردني االصل عمره 46 سنة ويقيم في روسيا،  كان في 2011 بالدرجة 564 عامليا و13 عربيا بثروة من 2.1 مليار 13

دوالر، فحافظ هذا العام على ثروته، لكنه احتل الدرجة 601 عامليا.
سيف الغرير وعائلته: اماراتي كان في الدرجة 736 عامليا و16  عربيا بثروة كانت العام املاضي 1.7 مليار دوالر، فارتفعت 14

بالئحة هذا العام الى ملياري دوالر واحتل الدرجة 634 عامليا.

امين اصفري: سوري االصل عمره 53 سنة ومقيم بلندن. كان  بالدرجة 736 عامليا و16 عربيا بثروة بلغت 1.7 مليار دوالر في 15
2011، وقفزت هذا العام 1.8 مليار دوالر واحتل الدرجة 719 عامليا.

سعد احلريري: رئيس وزراء لبنان السابق، وعمره 41 سنة.  كان بالدرجة 595 عامليا و14 عربيا وثروته مليارا دوالر، 16
وتراجع هذا العام فأصبح ميلك 1.7 مليار دوالر، ودرجته اصبحت 

764 عامليا. 
صالح كامل: سعودي عمره 70 سنة. كان في الدرجة 595  عامليا و14 عربيا بثروة بلغت ملياري دوالر، لكنه تراجع هذا 16

العام فأصبح ميلك 1.7 مليار دوالر، ودرجته اصبحت 764 عامليا. 
محمد منصور: مصري عمره 64 سنة، كان ايضا في املرتبة  595 عامليا و14 عربيا المتالكه ملياري دوالر. فتراجع الى 16
الدرجة 764 عامليا وثروته تراجعت ايضا الى 1.7 مليار دوالر هذا 

العام.
ياسني منصور: مصري عمره 50 سنة كان بالدرجة 692 عامليا  و15 عربيا بثروة وصلت 1.8 مليار دوالر. اما هذا العام فاحتل 17

الدرجة 804 عامليا بثروة تراجعت الى 1.6 مليار دوالر.
بسام الغامن: كويتي عمره 60 سنة. كان في الدرجة 879 عامليا  و18 عربيا وثروته كانت 1.4 مليار دوالر، وهذا العام احتل 17

الدرجة 804 عامليا وثروته ارتفعت الى 1.6 مليار دوالر.
قتيبة الغامن: كويتي عمره 65 سنة كان ايضا في الدرجة 879  عامليا و18 عربيا المتالكه العام املاضي 1.4 مليار دوالر، وصار 17

ميلك هذا العام الذي احتل فيه الدرجة 804 عامليا 1.6 مليار دوالر. 
عبداهلل الفطيم: اماراتي عمره 34 سنة. كانت درجته 938  عامليا و19 عربيا وثروته 1.3 مليار دوالر في العام املاضي، 17
واحتل الدرجة 804 عامليا هذا العام وثروته قفزت الى 1.6 مليار 

دوالر.

يوسف منصور: مصري عمره 66 سنة، كان في الدرجة 692  عامليا و15 عربيا بثروة وصلت الى 1.8 مليار دوالر. اما هذا 18
العام فدرجته 854 عامليا وثروته تراجعت الى 1.5 مليار دوالر.

محمد الراجحي: سعودي احتل الدرجة 736 عامليا و16 عربيا  بثروة كانت العام املاضي 1.7 مليار دوالر، وهذا العام احتل 18
الدرجة 854 عامليا وثروته تراجعت الى 1.5 مليار دوالر.

نظمي اوجي: عراقي االصل عمره 74 سنة ويقيم في لندن.  كانت درجته 692 عامليا و15 عربيا العام املاضي بثروة بلغت 18
1.8 مليار دوالر، اما هذا العام فدرجته 854 وثروته 1.5 مليار دوالر. 
فهد احلريري: لبناني عمره 31 سنة، كان بالدرجة 833 عامليا  و17 عربيا بثروة 1.5 مليار دوالر العام املاضي، اما هذا العام 19

فاحتل الدرجة 960 فيما تراجعت ثروته الى 1.3 مليار دوالر.
امين احلريري: لبناني عمره 33 سنة، احتل الدرجة 833  عامليا و17 عربيا بثروة بلغت العام املاضي 1.5 مليار دوالر، 19
وأصبح بالدرجة 960 هذا العام وثروته تراجعت الى 1.3 مليار 

دوالر.
محمد الفايد: مصري االصل عمره 79 سنة ومقيم في  بريطانيا. احتل العام املاضي الدرجة 993 عامليا و19 عربيا 19

وكان ميلك 1.2 مليار دوالر، واحتل هذا العام الدرجة 960 عامليا 
وميلك 1.3 مليار دوالر.

ماجد الفطيم: اماراتي كان في 2011 باملرتبة 993 عامليا و20  عربيا وبثروة كانت 1.2 مليار دوالر، لكنه احتل الدرجة 20
1075 هذا العام وثروته تراجعت الى 1.1 مليار دوالر.

محمد ابراهيم: سوداني االصل، يلقبونه باسم »مو« وعمره  65 سنة ويقيم في بريطانيا. كان بالدرجة 692 عامليا و15 20
عربيا وأصبح في الدرجة 1075 عامليا هذا العام، وثروته تراجعت 

ملليار و100 مليون.

كارلوس سليم األغنى للعام الثالث بثروة 69 مليار دوالر.. والوليد بن طالل األول عربيًا بـ 18 ملياراً

36 ثريًا عربيًا ميتلكون 118 مليار دوالر ضمن قائمة »فوربس« لـ 2011

بثروة قدرها 44 مليار دوالر.
واحتل سليم )72 عاما( املرتبة 
االولى في القائمة لثالث عام على 
التوالي استنادا الى تقديرات لقيمة 
اصول امبراطوريته لالتصاالت. 
وتصدرت الواليات املتحدة مجددا 
القائمة برصي���د 425 مليارديرا. 
وجتاوزت روس���يا الصني لتحتل 
الثاني ولديها 96 ملياديرا  املركز 

مقابل 95 مليارديرا للصني.
وتصدرت موسكو جميع مدن 
العالم حيث يوجد بها 78 مليارديرا 
تليها نيويورك وبها 58 مليارديرا 

ثم لندن وبها 39 مليارديرا.
العام احلالي  وتضمنت قائمة 
في اإلص���دار الس���نوي اخلامس 
والعش���رين ألغنياء العالم 1226 
شخصا مبتوسط ثروة قدره 3.7 

مليارات دوالر لكل منهم.
وجمع سليم معظم ثروته كقطب 
في صناعة االتصاالت توسع إلى 
أنشطة التجزئة والتمويل والسلع 

األولية والطاقة.
واستحوذ س���ليم في األعوام 
الس���ابقة على حصص كبيرة في 
اخلارج ومتلك اجزاء في س���اكس 
إلدارة املتاجر وش���ركة نيويورك 
تاميز للنش���ر وبالك روك إلدارة 
األموال. وباع في يونيو حزيران 
حصته في شركة برونكو دريلنج 
للخدمات النفطية مقابل ربح كبير. 
وقلص غيتس الفارق مع س���ليم 
ه���ذا العام بع���د أن هبطت ثروة 
سليم من 74 إلى 69 مليار دوالر. 
وتش���ير تقديرات فوربس إلى أن 
ثروة جيتس ارتفعت من 56 إلى 

61 مليار دوالر.

واالردن )3 يقيمون في بريطانيا 
واالردني في روسيا(. أما ثروات 
اصحاب املليارات العرب مجتمعة 
فبلغت 118.1 مليار دوالر، فيما كانت 
العام املاضي 131.2 مليار دوالر، وفق 
جردة اعدتها »العربية. نت« فرزا 
عن »فوربس« االميركية، علما ان 
13 اسرائيليا هم بالئحة فوربس 
لهذا العام، اغناه���م ايدان عوفير 
البالغة ثروته 6.2 مليارات دوالر 
و»أفقرهم« موري���س كان مبليار 
دوالر، وجميعه���م ميلكون 41.5 
مليار دوالر. هذا وقد احتفظ رجل 
االعمال املكسيكي كارلوس سليم 
مبوقع الصدارة في القائمة السنوية 
ملجلة فورب���س للمليارديرات في 
العال���م بثروة تق���در بحوالي 69 
مليار دوالر. وجاء األميركي بيل 
غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت 
لبرامج الكمبيوتر في املركز الثاني 
بثروة قدرها 61 مليار دوالر يليه 
مواطنه وارن بافيت مالك مجموعة 
بيركش���اير هاثاواي االستثمارية 

للعام الثالث على التوالي يتربع 
رجل االعمال املكس���يكي من اصل 
لبناني، كارلوس سليم حلو، على 
امللي���ارات بثروة  عرش اصحاب 
تقدر ب���� 69 ملي���ار دوالر، وفق 
الئحة اصدرتها مجلة »فوربس« 
االميركية فجر امس، وضمت 1153 
مليارديرا، بينهم العش���رة الكبار 
وهم من 8 جنس���يات وميتلكون 
395 ملي���ار دوالر تقريبا. وكانت 
ثروة العشرة االوائل بالئحة 2011 
بلغت 406.1 مليارات دوالر، لكنها 
انخفضت في 2012 الى نحو 394.9 
مليار دوالر، وفق قائمة »فوربس« 
التي قالت انها اس���تنفرت العداد 
الئحتها الرقم 27 اكثر من 50 محررا 
مختصا بالتقصي في 13 دولة طوال 
عام كامل.  واستمر االمير السعودي 
الوليد بن طالل، باملرتبة االولى بني 
اصحاب املليارات العرب، فقد بلغت 
ثروته التي وضعته في الدرجة 29 
عامليا ل� 2011 ب���� 18 مليار دوالر، 
بعد ان كان بالدرجة 19 في 2010، 
حيث كان ميلك 19.6 مليار دوالر، 
بتراجع بلغ 1.6 مليار دوالر في عام 
واحد. وطبقا ملا راجعته »العربية« 
فان السعودية مازالت االولى مع 
لبنان بعدد اصحاب املليارات في 
الئحة 2012 التي ضمت 36 عربيا 
من 9 دول منهم 8 سعوديني من 6 
عائالت و8 لبنانيني من 3 عائالت 
)اثنان منهما يقيمان في البرازيل( 
و7 مصريني من 3 عائالت )أحدهم 
اماراتيني  يقيم في بريطانيا( و4 
من عائلتني، اضافة الى 5 كويتيني 
من عائلتني، ومليارديرا واحدا من 
كل من السودان والعراق وسورية 

قتيبة الغامناألمير الوليد بن طالل

















































































بسام الغامنكارلوس سليم احللو

األثرياء العرب حسب قائمة »فوربس« 

تعتزم شركة »أستون مارتن«، البريطانية املتخصصة في 
صناعة السيارات الرياضية الفاخرة، كشف النقاب عن 

النسخة التجارية من سيارتها Zagato V12 خالل معرض 
جنيڤ الدولي للسيارات 2012 الذي يتزامن مع مرور خمسة 

أعوام على استقالل ملكية الشركة عن شركة »فورد« 
للسيارات، حيث متثل السيارة اجلديدة القمة في عالم 

تصنيع السيارات الفاخرة.
وشهدت الشهور االثنا عشر األخيرة توسع شبكة موزعي 

»أستون مارتن« في أسواق جديدة بهدف تعزيز جاذبية 
العالمة لعشاق القيادة الديناميكية والفخامة الرياضية 

والتصميم وفق املتطلبات الشخصية، وقد واصلت الصني 
لعب دور هام في مسيرة توسع الشركة، فمنذ دخولها 

السوق الصيني في 2008 افتتحت الشركة سبع وكاالت 
توزيع في الصني من بينها موقع مميز في ضاحية 

»بودوجن« في شنغهاي والذي يعد أكبر مقر ملوزع على 
االطالق.

ومن املقرر افتتاح 13 معرضا جديدا في الصني خالل العام 
احلالي، حيث تستهدف الشركة زيادة مبيعات التجزئة في 

املنطقة من 190 في 2011 إلى نحو 700 سيارة في 2012.
وتعكس وكاالت التوزيع األنيقة لـ»أستون مارتن« صورة 
العالمة في العالم، وتضع معايير جديدة في عالم تصميم 

مقار توزيع السيارات، وتتمتع الشركة بحضور واسع في 
العالم من خالل 136 وكالة توزيع في 42 دولة، ويجري 

اضافة املزيد من األسواق من بينها أميركا اجلنوبية والهند 
وتركيا. وأجرت الشركة في 2012 حتسينات جديدة على 

مجموعة سياراتها Vantage V8 والتي شملت تقدمي ناقل 
احلركة الشهير متتالي التغيير Sportshift™ II ذي السرعات 
السبع، مع حزمة حتسينات ايروديناميكية جديدة مستمدة 

من التنويعات الرياضية ملجموعة سيارات Vantage، وفي 
ظل احملافظة على فلسفة التطوير املستمر لدى »أستون 

مارتن« فإن مجموعة Vantage في 2012 تشمل حتديثا في 
قاعدة العجالت واملكابح.

وتتصدر قمة مجموعة Vantage اآلن السيارة املذهلة 
اجلديدة Zagato V12 التي قام بتصميمها فريق الشركة 

في »جايدون« بقيادة »ماريك ريتشمان« مدير التصميم 
لدى »أستون مارن«، حيث حتتفي السيارة بعالقة التعاون 

الطويلة بني الشركتني، وتبرهن على األهمية التي توليها 
»أستون مارتن« للتصميم والتقنية املتطورة ومهارة 

الصناعة اليدوية ومهارة التصنيع البريطاني، وسيجري 
تصنيع عدد محدود منها ال يتجاوز 150 نسخة في مصنع 

الشركة في »جايدون« باململكة املتحدة.
وتواصل »أستون مارتن« استخالص التحسينات التقنية 

املطلوبة من خالل برنامج السباق وجهود األبحاث والتطوير 
-One املكثفة والتي قادت إلى مشروع السيارة اخلارقة
77، ومتثل جتربة الشركة مع ألياف الكربون على وجه 
اخلصوص الريادة في هذا اجلانب، فقد أثبتت الشركة 

قدرتها على جتهيز وتركيب مكونات مصنوعة من ألياف 
الكربون في سيارتها Zagato V12 وسوف تستمر في تنفيذ 

ذلك في مجموعة سياراتها الرياضية.
وتعرض »أستون مارتن« ثماني سيارات خالل الدورة الثانية 

والثمانني من املعرض الدولي للسيارات في »بال اكسبو« 
بالعاصمة السويسرية جنيڤ، مبا في ذلك الظهور األول في 

أوروبا للنسخة التجارية من سيارتها Zagato V12، إضافة 
إلى Vantage S V8 وVantage V8 التي خضعت مؤخرا 

 ،Rapideو Vantage V12و DBS Coupeلتحسينات واسعة و
إلى جانب سيارتني فريدتني جرى جتهيزهما ضمن حزمة 

التعديل »Q« اخلاصة بالشركة للتصميم وفق املتطلبات 
الشخصية.

حزمة التعديل »Q« من »أستون مارتن« عبارة عن خدمة 
تتجاوز احلدود القياسية للطالء واجللد واللمسات النهائية، 

حيث تنتقل بالشركة إلى عهد جديد من التصميم وفق 
املتطلبات الشخصية، ويتولى ذلك فريق يجمع بني مصممي 

ومهندسي الشركة مع احلرفيني املهرة ذوي اخلبرة، 
مما ميكن العمالء من حتسني وتهيئة سياراتهم »أستون 

مارتن« حسب مواصفاتهم اخلاصة مع العناية الفائقة بأدق 
التفاصيل.

وتشمل هذه اخلدمة الفريدة كذلك تصميم املقصورة 
الداخلية وشكل السيارة من اخلارج مما يوفر فرصا ال 
حصر لها من التعبير عن الذوق اخلاص ملالك السيارة، 

ويتحقق كل هذا بفضل التصميم الرأسي األفقي الفريد 
اخلاص بـ »أستون مارتن«، والذي ترتكز عليه السيارات 
الرياضية التي تنتجها الشركة، حيث جنحت الشركة في 

تطوير منهج جزيئي للهندسة يتسم بالسرعة واملرونة، ومع 
حزمة التعديل »Q« أصبح في املتناول اآلن تصنيع وتصميم 

السيارة الفريدة التي تتوافق مع الذوق اخلاص للعميل.

» أستون مارتن« تعرض 8 سيارات خالل مشاركتها  في معرض جنيڤ الدولي للسيارات

أغنى أغنياء العالم ال يخشى االستثمار أبدًا

عدد قياسي ألصحاب املليارات في العالم 
نيويورك ـ أ.ف.پ: سجل عدد قياسي ألصحاب 

املليارات في العالم اذ كانوا 1226 على قائمة مجلة 
فوربس األميركية األخيرة ألغنى أغنياء العالم، 

التي تصدرها للسنة الثالثة على التوالي املكسيكي 
من اصل لبناني كارلوس سليم.

وتقدر ثروة سليم صاحب امبراطورية االتصاالت 
بحوالي 69 مليار دوالر اي بتراجع طفيف 

عن السنة املاضية )اقل بـ 5 مليارات دوالر( 
ومتقدما على األميركي بيل غيتس احد مؤسسي 

مايكروسوفت )61 مليار دوالر( ورجل األعمال 
األميركي وارن بافيت )44 مليار دوالر(.

وحل الفرنسي برنار ارنو صاحب مجموعة »لوي 
فويتون« للمنتجات الفاخرة في املرتبة الرابعة مع 

ثروة تقدر بـ 41 مليار دوالر تاله االسباني امانثيو 
اورتيغا صاحب مجموعة األلبسة زارا )37.5 مليار 
دوالر(. وكان أصحاب املليارات 140 قبل 25 عاما 

عندما نشرت فوربس قائمتها للمرة األولى مع 
مجموع ثروات بلغ 295 مليارا.

أما هذه السنة فبلغ عددهم 1226 وهو عدد قياسي 
مطلق منذ بدء التصنيف، اي اكثر بـ 16 مليارديرا 

مقارنة بالعام املاضي.
وتبلغ ثروة هؤالء األشخاص وبينهم 104 نساء، 

مجتمعة 4600 مليار دوالر على ما تفيد مجلة 
فوربس.

وتتصدر الواليات املتحدة القائمة مع 425 
مليارديرا. ومن بني هؤالء رئيس بلدية نيويورك 
مايكل بلومبرغ مؤسس مجموعة األخبار املالية 
التي حتمل اسمه والذي تقدر ثروته بحوالي 22 
مليار دوالر بتحسن قدره 3.9 مليارات مقارنة 

بالعام 2011 فانتقل من املرتبة الثالثني الى املرتبة 
العشرين في التصنيف.

وأتت روسيا هذه السنة في املرتبة الثانية مع 96 
مليارديرا متقدمة على الصني مع 95 مليارديرا.
أما املدن التي تستضيف اكبر عدد من األغنياء 

فهي موسكو )78 مليارديرا( تليها نيويورك )58( 
ولندن )39(. أما األثرياء الذين زادت ثروتهم 
بشكل كبير فهم الى جانب بلومبرغ، مارك 

زاكربرغ مؤسس فيسبوك وهو ثاني اصغر ثري 
على الالئحة.

وهو ميلك في سن السابعة والعشرين ثروة تقدر 

بـ 17.5 مليار دوالر )زادت بـ 4 مليارات(.
أما اخلاسر األكبر مقارنة بالعام 2011 فهو رجل 
األعمال الهندي الكشمي ميتال رئيس مجموعة 

ارسيلور ميتال الذي خرج للمرة األولى منذ العام 
2004 من تصنيف اغنى 10 اشخاص في العالم 
بعدما تراجعت ثروته 10.4 مليارات في غضون 

سنة.
ويعيش اصحاب املليارات هؤالء في 58 دولة. 
وتضم فرنسا 16 مليارديرا بينهم امرأتان هما 

ليليان بيتانكور )24 مليار دوالر في املرتبة 15( 
واليزابيت بادينتر )1.1 مليار(.

وسجل دخول املغرب الى الالئحة للمرة األولى 
مع 3 اثرياء هم مولود شعبي )2.9 مليار( وعثمان 

بن جلون )2.3 مليار( وانس الصفريوي )1.6 
مليار(.

أما املرأة األولى في التصنيف فهي األميركية 
كريستي والتون وريثة سلسلة املتاجر الكبرى 
»وال مارت« في املرتبة احلادية عشرة مع ثروة 

تقدر بحوالي 25.3 مليار دوالر. 
وهي تعتبر منذ 7 سنوات أغنى امرأة في العالم.

مكسيكو ـ أ.ف.پ: املكسيكي من أصل لبناني 
كارلوس سليم حافظ على موقعه اغنى اثرياء العالم 

بحسب تصنيف مجلة فوربس للسنة الثالثة على 
التوالي ويكمن سره في انه ال يخشى االستثمار 

أبدا فيما يعشق جمع التحف الفنية ويعيش حياته 
بعيدا عن األضواء. وقد تراجعت ثروة سليم البالغ 
72 عاما الذي يشرف على امبراطورية من شركات 

االتصاالت في أميركا الالتينية، بـ 5 مليارات 
دوالر منذ العام املاضي. إال انه بفضل ثروته 

املقدرة بحوالي 69 مليار دوالر تقدم بسهولة على 
األميركي بيل غيتس أحد مؤسسي مايكروسفت 

الذي تبلغ ثروته 61 مليارا. ميتلك سليم كذلك 
الشركة القابضة »كارسو« التي تضم مراكز جتارية 

وشركات بناء ومناجم وشركات نفطية وخدمات 
مصرفية، انطلقت من املكسيك لتعم القارة برمتها. 

وكان سليم قال في يناير 2011 مبناسبة عرض 
مشاريع جديدة بقيمة 8..3 مليارات دوالر في 

19 دولة »من ال يستثمر ألسباب مختلفة تتعلق 
باخلوف او احلذر او اي دافع آخر سيتراجع. من 

ال يستثمر في االتصاالت مثال سيقول اننا نهيمن 
ومنارس االحتكار. لذا يجب االستثمار«. في 

ديسمبر املاضي اعلنت مجموعة سليم استثمارات 

بقيمة 5.55 مليارات دوالر في البرازيل في مجال 
االتصاالت خصوصا. والثالثاء أعلنت مجموعة 
»كارسو« استثمارات بقيمة 4.7 مليارات دوالر 

في املكسيك يكرس نصفها ملد 30040 كيلومترا 
من األلياف البصرية تضاف الى 122200 كيلومتر 

موجودة حاليا. ويشمل االستثمار ايضا بناء مراكز 
جتارية ومساكن ومكاتب ومراكز صحية وتعليمية.

وهو جنل لبناني وصل وحيدا الى املكسيك في 
مطلع القرن العشرين في سن الرابعة عشرة.

يقول كتاب سيرته، ان كارلوس سليم بدأ مسيرته 
كرجل اعمال ببيع السكاكر واملشروبات الى 

افراد عائلته وهو في سن العاشرة. وتسلم ادارة 
شركات صغيرة عائدة لعائلته وراح يطور ارث 

العائلة من خالل شراء شركات تعاني من مشاكل، 
مصححا أوضاعها. وأسس سليم لثروته الطائلة 

في تسعينيات القرن املاضي بعدما فاز باستدراج 
عروض لتخصيص شركة »تيليفونوس دي 

مكسيكو« املفلسة تقريبا. وجعل منها الشركة 
األكبر واألكثر متانة في البالد. وبات له موقع 

مهيمن في االتصاالت النقالة من خالل تأسيسه 
لشركة »تيليسيل« التي فرضت عليها احلكومة 
العام املاضي غرامة قياسية قدرها مليار دوالر 

»بسبب ممارسات احتكارية مشبوهة« وقد 
استأنف سليم احلكم. واستفاد سليم من قرار 
جلنة املنافسة في املكسيك التي عطلت امكانية 

ان توحد شبكتا التلفزيون الرئيسيتان في البالد 
»تيليفيزا« و»تي في ازتيكا« صفوفهما لتقدمي 
خدمات الهاتف النقال. وفي بقية أرجاء القارة 

تضم شركته »اميركا موبيل« 225 مليون مشترك، 
وقد حصل على اذن بخوض غمار قطاع »تريبل 
ـ بي« الذي يجمع بني الهاتف النقال واالنترنت 
والتلفزيون. ويعتمد سليم منط عيش متقشفا 

يتمحور على العائلة وقد خصص لنفسه معاشا 
سنويا قدره 24 الف دوالر ويتنقل في شاحنة 

صغيرة. وهو يعشق لعبة البيسبول وقد ترك في 
السنوات االخيرة ادارة ثروته الى افراد من عائلته 

وعدد من شركائه. ويكرس سليم جزءا كبيرا 
من ثروته للفن. في االول من مارس 2011 افتتح 

بأبهة كبيرة في مكسيكو متحف »سمية« تخليدا 
السم زوجته التي توفيت العام 1999 ويضم 60 

الف عمل فني ومجموعة من منحوتات رودان هي 
األكبر خارج فرنسا. ويضم املبنى ايضا لوحات 

لرسامني كبار امثال غريكو وموريو وروبنز 
ومونيه ورينوار وديغا. والدخول اليه مجاني.


