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الهند: السعودية مستعدة لمضاعفة صادرات النفط إلى 40 مليون طن
الرياضـ  رويترز: قالت 
ان  الهندية امس  احلكومة 
الســـعودية على استعداد 
لزيادة إمدادات النفط اخلام 
إلى الهند إلى 40 مليون طن 
من نحو 25.5 مليون طن 
حاليا لتلبية احتياجاتها 

املتزايدة من الطاقة.
وقالت احلكومة الهندية 
في بيان عقب اجتماع وزير 
النفط الهندي شري مورلي 
ديورا مع نظيره السعودي 
علي النعيمي في الرياض 
»تتطلع الهند لزيادة إمدادات 
النفط اخلام من السعودية 

إلى املثلني«.
البيان »أشـــارت  وقال 
الهند أيضا إلى شراء خام 
أثقل من السعودية« دون 
حتديد اطار زمني لزيادة 

امدادات اخلام الســـعودي 
إلى الهند.

وقال أشوك سينها رئيس 
شـــركة التكريـــر الهندية 
بهـــارات بتروليوم كورب 
الهند ستضيف مليون  إن 
برميل يوميـــا إلى طاقتها 
التكريرية على مدى عامني 
وهو ما ســـيرفع صادرات 
اخلام السعودية إلى الهند 
بواقع 500 ألف برميل يوميا 
على مدى العامني املقبلني.

كل  »عمليـــا  وقـــال 
الهندية  التكريـــر  مصافي 
مصممـــة ملعاجلـــة النفط 

السعودي«.
وجـــاء هـــذا التصريح 
عندمـــا كان يتحـــدث إلى 
رجال أعمال سعوديني خالل 
زيارة يقوم بها رئيس وزراء 

الهند مامنوهان سينغ إلى 
السعودية أكبر بلد مصدر 
للنفط فـــي منظمة أوپيك 
وأكبـــر مورد للخـــام إلى 

الهند.
وأضاف أن طاقة التكرير 
في الهنـــد حاليا تبلغ 3.5 

ماليني برميل يوميا.
ويحتل تعزيز العالقات 
فـــي مجال الطاقـــة مكانة 
متقدمـــة علـــى جـــدول 
ســـيغ. زيـــارة   أعمـــال 
 كان مسؤول باحلكــومة 
الهـــندية قال يوم اخلميس 
إن احلكومة عرضت بيع %10 
من مصفاة باراديب املزمعة 
التابعة لشركة النفط الهندية 
احلكومية إلى شركة أرامكو 
السعودية مقابل نحو 650 

مليــون دوالر.

لخدمة 9 ماليين راكب سنويا

السعودية تنفق 2.5 مليار ريال
 على توسعة 23 مطارًا بغرب المملكة

 رويترز: ذكرت وكاالت انباء ســـعودية أن اململكة العربية السعودية 
ستنفق 2.5 مليار ريال على توسعة مطارات في البالد مبينة انها اشتملت 
هذه املشاريع على تطوير وانشاء وتوسعة ثالثة وعشرين مطارا داخليا 
تخدم نحو 9 ماليني راكب ســـنويا. وتشمل املشروعات اقامة مطار جديد 
في الطائف بغرب اململكة ويتكلف 20 مليون ريال إلى جانب تطوير مطار 

جنران في اجلنوب بتكلفة 300 مليون ريال.
ومن املقرر االنتهاء من العمل في العام املقبل. وعززت السعودية أكبر 
اقتصاد في العالم العربي االنفاق على البنية التحتية والتعليم والرعاية 
الصحيـــة في العام املاضي من أجل حتفيـــز االقتصاد خالل األزمة املالية 
العاملية. وتعهدت اململكة بإنفاق أكثر من 400 مليار دوالر في اطار خطط 
تنويع املوارد االقتصادية وحتديث البنية التحتية لتوفير املزيد من الوظائف 

لسكانها البالغ عددهم 18 مليون نسمة وهو رقم آخذ في االزدياد.

سيدات يحكمن كبرى 
المؤسسات االقتصادية في العالم

حظيت 10 سـيدات بشهرة عاملية عبر ادارتهن كبرى املؤسسـات االقتصادية في العالم، وأثبتت هؤالء النساء جدارتهن في اللحظة 
األولى خلروجها للعمل واقتحامها لعالم املال واألعمال والصناعة، وأيضا أثبتت وبكل جدارة أن دخولها تلك العوالم لم يكن ملنافسة الرجل 
وإمنا حلاجتها بأن حتس بأنها مازالت على قيد احلياة وأنها ذات أهمية في املجتمع. ووضعت مجلة »سي إن إن موني« املعروفة في عالم املال 
واألعمال بجديتها وحياديتها قائمة ضمت 10 سـيدات يحكمن كبريات مؤسسات االقتصاد العاملي، ثمانية منهن من األوروبيات واسترالية 

وجنوب أفريقية، وقد جاء ترتيبهن على التوالي حسب التصنيف الذي أوردته املجلة كالتالي:

وفي املرتبة اخلامسة جاءت الفرنسية بربارة ديلبارد، 
الرئيس واملدير التنفيذي لشركة »اوراجن بزنس سيرفيسيز« 
أحد فروع شركة »فرانس تيلكوم« التي تضم أكثر من 182 
ملي��ون عميل حول العالم والت��ي تبلغ من العمر 51 عاما، 
وهي مخضرمة في قطاع االتصاالت، حيث مارست املهنة 

ألكثر من عقدين.
ومن أهم أعمالها أطلقت ديلبارد خالل العام 2009 مبادرة 
بي تو بي املسماة انتربرايز الين اوف بزنس، التي تخدم 
6 ماليني ش��خص في 220 بلدا، كما تعد العالمة التجارية 
»اروجن« عالمة فريدة لالنترنت والتليفون احملمول ومنذ 
ثالث سنوات فقط ارتفع عدد عمالئها الى 123 مليون عميل 

اي بزيادة أكثر من 100% خالل 3 سنوات.

وفي املرتبة العاشرة واألخيرة جاءت اإليطالية مارينا 
بيرلسكوني، وهي االبنة الكبرى لرئيس الوزراء اإليطالي 
سلفيو بيرلسكوني، والبالغة 44 عاما، والتي يطلق عليها 
البعض »قيصرة ايطاليا املعاصرة« تشغل منصب رئيس 
مجلس إدارة »فينيفس��ت«، وجتاوزت بيرلسكوني سنة 
قاسية في ش��ركة التي تعمل في مجال اإلعالم والترفيه، 
التي يبلغ حجم تداوالتها التجارية الس��نوية اكثر من 12 
مليار دوالر، والش��ركة تستخدم 20 الف موظف وعامل، 
وه��ي مملوكة بالكامل من قبل عائلة برلس��كوني، والتي 
تصدر »جرازيا«، أول مجلة للمرأة في إيطاليا أطلقت في 
1938، واألكثر تضررا. وتشغل بيرلسكوني أيضا عضوية 
مجلس اإلدارة في ميدياس��ن شركة التلفزيون القابضة 

التابعة ل� »فينيفست«، و»ميديوبانكا«.

واحتلت الفرنسية آن لوفيرغون الرئيسة التنفيذية 
لش��ركة »أريفا« املرتبة الرابعة، وتبلغ لوفيرغون من 
العمر 50 عاما، وهي صاحبة الصوالت واجلوالت في 
قطاع الطاقة النووية، وكانت لوفيرغون احتلت املركز 
التاس��ع ضمن تصنيف أكثر النساء نفوذا في العالم، 
الذي تعده مجلة »فوربس« األميركية الش��هيرة وهي 
تستثمر بقوة في أسواق مثل الصني والهند والواليات 
املتح��دة، حيث تقدمت الش��ركة بطلب احلصول على 
ترخيص إلقامة منش��أة للتخصيب في ايداهو، ومعها 
ش��هدت إيرادات »أريفا« زي��ادة 10.45% في 2008 إلى 
18.43 مليار دوالر، غي��ر أن صافي الدخل انحدر إلى 

825 مليون دوالر.

وفي املرتبة التاس��عة جاءت ماريا راموس الرئيس 
التنفيذي ملجموعة »ابسا«، وهي جنوب افريقية، وتبلغ 
50 عاما، وفي أعقاب عملية إعادة هيكلة لش��ركة النقل 
اجلنوب افريقية ترانسنيت، قفزت راموس، الفرع التابع 

لباركليز، وأحد اكبر بنوك جنوب افريقيا.
ورغم انكماش النتاج اإلجمالي احمللي جلنوب افريقيا 
خالل الفص��ول الربعية األخيرة، فإن راموس ضمنت 
16.4% في عوائد األس��هم، في النصف األول من 2009 

ومنوا بنسبة 10% في عدد العمالء.
وقد فازت راموس بلقب سيدة األعمال املميزة لعام 
2009 ضمن جوائ��ز األعمال االفريقية، وتعمل عضوا 
تنفيذيا في اللجنة االستش��ارية االقتصادية الرئيسية 

للبنك الدولي.

البريطاني��ة ج��اءت  الثالث��ة  املرتب��ة   وف��ي 
التنفيذي��ة الرئيس��ة  س��كارديو،  مارج��وري    

 ل� »بيرسون« للوسائل العلمية، ومع سكارديو شهدت 
»بيرسون« أرباحا تشغيلية معدلة بلغت 11% في 2008 
لتصل إلى 876 مليون دوالر، فيما س��جلت مبيعات 
قسم التعليم في الواليات املتحدة زيادة بلغت %60، 
وهي تنظر إلى الهند اآلن باعتبارها س��وقا مرشحة 
لنمو كبير، وزادت من االس��تثمار في قطاع التعليم 

هناك.
وقد تواصلت جهود سكارديو لتحويل مجموعة 
»الفاينانش��يال تاميز« من دار للنش��ر إلى ش��ركة 

للمضمون والتكنولوجيا واخلدمات.

واحتلت املرتبة الثامنة التركية جولر سابانسي رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة »سابانسي« 
القابضة، البالغة 54 عاما، وتولت سابانسي هذا املنصب 
ف��ي ظل اقتصاد تركي راكد، لكنها كانت صاحبة رؤية 
ثاقبة لالستثمار في الطاقة وجتارة التجزئة، لتزيد أرباح 
»سابانس��ي« القابضة 8% لتصل إلى 15.3 مليار دوالر، 
ومجموعة سابانسي عبارة عن حتالف يضم مجموعة 
شركات متتد من الصيرفة إلى تصنيع اإلطارات واملواد 
الغذائية. وبعد فوزها بأول مناقصة للتخصيص لتوزيع 
الكهرباء في عام 2008، أطلقت »انيرجيسا«، فرع الطاقة، 
لتباشر بناء ثالثة مصانع للطاقة، كما صفت العمليات غير 
األساسية مثل »سابانسي تيليكومن«، وباعت حصتها 

في 2009 في »تويوتا اس ايه«.

 وفي املرتبة الثانية، جاءت االسترالية جيل كيلي، العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي ل� »ويس��تباك« وقد عال جنم 
كيلي، في ديسمبر 2008 حني أجنزت بدهاء عملية االندماج 
مع بنك »سانت جورج«، جاعلة من »ويستباك« أكبر البنوك 

في استراليا برأس مال سوقي بلغ 59 مليار دوالر.
وم��ع كيلي، ارتفع��ت عائدات »ويس��تباك« 12% إلى 9 
مليارات دوالر، وقفزت األرباح 12% لتصل إلى 3.05 مليارات 
 AA دوالر، إضافة إلى ذلك حافظ »ويستباك« على تصنيفه
خالل األزمة املالية، وهو واحد من ثمانية بنوك في العالم 
فقط احتفظت فيه بذلك التصنيف، وبذلك ضم البنك اكبر 
ش��بكة توزيع في البالد بها اكثر من 1200 فرع، وما يزيد 

عن 2700 ماكينة صرف آلية.

وجاءت في املرتبة السابعة السويدية انيكا فولنجنجريغن، 
الرئيس واملدير التنفيذي لبنك »سيب«، وفولنجنجريغن البالغة 
47 عاما، جتاوزت أزمة الركود رغم عمليات الشطب في 2008، 

وان األرباح التشغيلية هبطت 27% إلى 1.7 دوالر.
وعززت من عمليات البنك العاثرة في البلطيق في استونيا 
والتفيا وليتوانيا إلى فرع منفصل باسم »سيب البلطيق«، 
وعملت فولنجنجريغن كأول سيدة تتولى رئاسة البنك وإدارته 
العامة في تاريخ البنك منذ بدأت متدربة في 1987 بعد تخرجها 
في جامعة ستوكهولم. وفي آخر مفاجأة قدمتها لالقتصاد 
الس��ويدي أعلنت فولنجنجريغن أن »سيب« سيتخلى عن 
الضمانات املصرفية لدولة الس��ويد كنتيجة لتحسن أدائه، 
مؤكدة أن املركز املالي القوي للبنك جعلها تقرر عدم التقدم 

بطلب للحصول على برنامج ضمان التمويل السويدي.

على رأس القائمة جاءت البريطانية س��نثيا كارول، 
الرئيس��ة التنفيذية ل� »أجنلو أميركان« والتي تبلغ من 
العم��ر 52 عاما، وهي أول س��يدة غير جنوب افريقية 
وأول امرأة تتولى قيادة شركة تعدين رأسمالها 44 مليار 
دوالر.وجنحت كارول في التخلص من أعباء أجنلو جولد 
أشانتي، وحتولت لالنطالق من الصفر إلى محفظة تعدين 
ضخمة تضم البالتني واحلديد اخلام والنحاس، ومتتلك 
الشركة 45% من حتالف املاس العاملي دي بيرز، غير أن 
تراجع مبيعات امل��اس أدى إلى انخفاض في اإليرادات 
بنح��و 11% في 2008. كما وضعت كارول نصب عينيها 
تغيير س��جل السالمة في اكبر مشغلي القطاع اخلاص 

في جنوب افريقيا.

واحتلت األملانية بربارة كوكس، رئيس إدارة سلسلة 
التوزيع في »سيمنز«، املرتبة السادسة وهي أول سيدة 
حتتل مقعدا في مجلس إدارة الشركة في تاريخها املمتد 
إلى 160 عاما، وأول س��يدة تشغل مقعدا في مجلس 
إدارة شركة مدرجة في بورصة أملانيا الصناعية 30، 
وهي املسؤولة عن شراء ما قيمته أكثر من 55 مليار 
دوالر م��ن البضائع، تتراوح ما بني أجهزة الكش��ف 

الطبي واملولدات البخارية.
كم��ا تعتبر بربارة كوكس التي تبلغ من العمر 63 
عاما انطوني احد املراكز املائة األولى ألغنى س��يدات 
العالم بحس��ب القائمة السنوية التي تصدرها مجلة 
»فورب��س« األميركية بثروة بلغ��ت 1.3 مليار دوالر 

في 2009.
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