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Số 82 - Chuyện thời sự :

Danh sách những người quyền lực
nhất thế giới (Forbes)

4: Angela Merkel –
(Thủ tướng Đức)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bài viết này hoặc một số phần của nó có
chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay
không còn chính xác nữa. Cần được cập
nhật.
Nếu biết thông tin mới cho trang này, xin
bạn giúp cập nhật để phản ánh các sự
kiện hoặc thông tin mới nhất gần đây.
Xem trang thảo luận để có thêm thông
tin.
Từ cuối năm 2009, tạp chí Forbes bắt đầu lập Danh
sách những người quyền lực nhất thế giới sau Danh
sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới
(Forbes) được lập hàng năm từ 2004. Tiếp tục truyền
thống này, hàng năm (2010, 2011 và 2012) tạp chí lại
lập danh sách những người này dựa trên tiêu chí nguồn
nhân lực và tài chính mà họ ảnh hưởng, cũng như các
sự kiện quốc tế chịu ảnh hưởng bởi họ.[1]…..
10 người quyền lực nhất hiện tại
Danh sách tháng 4/2018

5: Jeff Bezos
Chủ tịch và CEO của
Amazon.com

6: Giáo hoàng Francis –
(Giáo hoàng)

7: Bill Gates –
(Chủ tịch Microsoft)

1: Tập Cận Bình –
Tổng Bí thư
Chủ tịch nước TQ

8:Mohammad bin Salman –
(Thái tử Ả Rập Xê Út)
2: Vladimir Putin – Tổng thống
Nga

3: Donald Trump –
Tổng thống Hoa Kỳ

9: Narendra Modi –
(Thủ tướng Ấn Độ)
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10:Larry Page –
(Sáng lập Google)

Danh sách 2016
Danh sách năm 2016 được công bố ngày 5 tháng 12
năm 2016 gồm 10 người trên tổng số dân 7,1 tỷ toàn
thế giới[3]
Số
Cá nhân
thứ tự

Chức vụ

1

Vladmir
Putin

Tổng thống Nga

2

Donald
Trump

Tổng thống Hoa Kỳ

3

Angela
Merkel

Thủ tướng Đức

4

Tập Cận
Bình

Tổng Bí thư Đảng Cộng
sản Trung Quốc

5

Giáo hoàng
Phanxicô

Giáo hoàng thứ 266
của Giáo hội Công giáo
Rôma

6

Janet Yellen Chủ tịch thứ 15 của FED

7

Bill Gates

Đồng chủ tịch Microsoft

8

Larry Page

Đồng sáng lập Google

9

Narendra
Modi

Thủ tướng Ấn Độ

10

Mark
Zuckerberg

Đồng sáng lập Facebook

Lão Phan sưu tầm

