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العبدالرزاق عضوًا 

بمجلس إدارة  »الكويت الدولي«
أفاد بن���ك الكويت الدولي بأنه مت اس���تدعاء 
العضو االحتياط عبدالوهاب العبدالرزاق لشغل 
املنصب الشاغر في عضوية مجلس ادارة البنك 
وعليه فإن التش���كيل احلالي ملجلس ادارة البنك 
هو كالتالي:   رئيس مجلس االدارة الشيخ محمد 

جراح الصباح، أنور جواد بوخمسني نائب الرئيس، 
عضوية كل من د.حيدر اجلمعة، توفيق البحر، 
جاسم زينل، د.عبداهلل عبدالصمد معرفي، احمد 
ابراهيم العصفور، رائد بوخمس���ني، عبدالوهاب 

العبدالرزاق.

21.3 مليون دينار أرباحًا مستحقة لـ »بوبيان للبتروكيماويات« 
 أف���ادت ش���ركة بوبي���ان للبتروكيماويات

 )بوبيان ب(  بأن اجمالي توزيعات االرباح النقدية 
التي ستحصل عليها الش���ركة من مساهمتها 
في كل من ش���ركة ايكوي���ت للبتروكيماويات 
والشركة الكويتية لألوليفينات عن السنة املالية 
للش���ركتني واملنتهية في 2010/12/30 ستكون 
بح���دود 76 مليون دوالر )أي م���ا يعادل 21.3 

مليون دينار(.

وقالت الش���ركة على موقع سوق الكويت 
لألوراق املالية انه سيتم ادراج ما يعادل 19.6 
ملي���ون دينار من اجمالي تل���ك االرباح ضمن 
البيانات  املالية للربع الثالث لش���ركة بوبيان 
للبتروكيماويات املنتهية ف���ي 2011/1/31 ، كما 
سيتم إدراج اجلزء املتبقي من التوزيعات ضمن 
بيانات الربع األخير من السنة املالية املنتهية 

في 2011/4/30. 

شركة تابعة لـ »نفائس« 
تحقق أرباحًا

بـ 1.9 مليون دينار 

»الشارقة لألسمنت« 
تربح 2.4 مليون دينار 

ترسية مناقصة
 على »معامل« 

سبق اإلعالن عنها 

دراسة: 10% فقط
من النساء في األردن 

بمناصب عليا

قالت شركة » املزون العقارية« 
اململوكة لشركة نفائس القابضة 
بنسبة 98.4% انها أبرمت صفقة 
بيع لعدد 19.360 مليون س���هم 
من اسهم شركة املواساة  للرعاية 
الصحية وذلك بسعر بيع للسهم 
350 فلسا، وبإجمالي مبلغ وقدره 
6.776.000 مليون دينار وذلك 
من خالل املزاد العلني الذي عقد 
بتاريخ 2011/1/20، وقد رسا املزاد 
على شركة أثمان االستثمارية.  
وأفادت ش���ركة نفائس على 
موقع البورصة بأن الربح احملقق 
من الصفقة هو مبلغ 1.916.640 
دينارا، وس���يظهر في البيانات 
املالية املرحلية املكثفة للشركة 
ف���ي الثالثة أش���هر املنتهية في 

  .2011/3/31

أش���ارت البيان���ات املالي���ة 
األولية لشركة الشارقة  لالسمنت 
والتنمية الصناعية للسنة املالية 
املنتهي���ة ف���ي 2010/12/31، انها 
حققت أرباحا بقيمة 2.432.048 
دينارا بواقع3.75 فلوس للسهم 

الواحد.

قالت الشركة الكويتية لبناء 
املعامل واملقاوالت )معامل( انها 
حازت ترسية مناقصة قد فازت 

بأقل األسعار فيها.
وجاء في بيان للشركة على 
موقعه���ا انها ق���د تقدمت بأقل 
األسعار للمناقصة رقم ه� ص/95 
لتجديد شبكة املجاري الصحية 
في الكوي���ت املرحلة الثامنة - 
جزء ب ملناطق الفردوس، شمال 

العارضية والعارضية 2.
واف���اد بيان الش���ركة بأنها 
2011/1/31 قرارا  تسلمت بتاريخ 
املناقص���ة املذكورة  بترس���ية 
مبوجب خطاب »جلنة املناقصات 
املركزية« املؤرخ في 2011/1/30 
وبقيمة إجمالية 24.725 مليون 
دينار، وان مدة اجناز هذا املشروع 

هي 1095 يوما. 

� يو.ب���ي.آي: اظهرت  عمان 
دراس���ة اردنية اعدها فريق من 
املختصني بعنوان »تدقيق واقع 
ادم���اج الن���وع االجتماعي« ان 
العاملة ال حتتل  املرأة االردنية 
من املناصب القيادية سوى %10 
في حني تبلغ نسبة النساء في 
الوظائف االدارية الوسطى %18 
فقط. وبينت الدراسة التي نشرتها 
امس االثنني صحيفة »الغد« ان  
44% من مجم���وع العاملني في 

القطاع العام من النساء.
النتائ���ج الت���ي خرجت بها 
الدراس���ة تبني ان نسبة متثيل 
االناث وفق القطاعات هي %30.7 
ف���ي قطاع التش���ريع والرقابة، 
7.6% في قطاع الشؤون الدينية 
االسالمية، 17.5% في قطاع النفط، 
18.9% وفي قطاع املوارد الطبيعية، 
23.8% في قطاع خدمات البنية 
التحتية واالتص���االت، %29.5 
في قطاع املال، 28.7% في قطاع 
االقتصاد، 56.5% في قطاع املوارد 
البشرية، 49.8% في قطاع الصحة 
والبيئة والعمل االجتماعي، %27.2 
في قطاع الثقافة واالعالم، %26.4 

في قطاع الشؤون العامة.
لل���وزارات  أم���ا بالنس���بة 
الرسمية  واملؤسسات والدوائر 
التي جت���اوزت نس���بة االناث 
املوظف���ات فيها نس���بة الذكور 
املوظفني فه���ي كالتالي: وزارة 
التربية والتعليم بنسبة %58، 
التنمية  وزارة الصحة ووزارة 
االجتماعي���ة بنس���بة 51% لكل 

منهما.


