
االثنين 10 مايو 2010 41اقتصاد
»المشتركة« توّقع عقدًا 

بقيمة 4.1 ماليين دينار في أبوظبي 
ذكرت شركة املجموعة املشتركة للمقاوالت أنها حصلت 
على عقد بقيمة 4.1 مالي���ن دينار في أبوظبي. وذلك ضمن 
مشروع أعمال مدنية إلنش���اء هناجر حديد مع أعمال رصف 
خرس����اني وأعم��ال توصيل مياه وكهرباء وأعمال طرق داخلية 
في مزرعة ابق����ار الفوع����ة مبدين���ة العن � بامارة أبوظبي 

مبدة تنفيذ قدرها 6 أشهر وم��دة صي����ان���ة 12 شه��را.  

الكويت للتأمين تربح 
2.5 مليون دينار

الكويت  أعل����ن س����وق 
ل����أوراق املالية ان مجلس 
ادارة شركة الكويت للتأمن 
اجتمع أمس واعتمد البيانات 
املالية املرحلية للشركة للربع 
األول حيث حققت الشركة 
أرباحا  2.5 مليون دين����ار 
مقارن����ة بربحية بلغت 5.9 
مالين دينار عن ذات الفترة 
العام املاضي بربحية بلغت 
12.97 فلسا للسهم مقارنة 
ب� 30.67 فلس للس����هم عن 
نفس الفترة من العام املاضي، 
كما بلغ اجمالي املوجودات 
املتداولة 46.5 مليون دينار 
مقارنة ب� 46 مليونا عن ذات 
الفترة من 2009، وبلغ اجمالي 
االيرادات من التعامالت مع 
األطراف ذات الصلة 588.604 

ألف دينار.

تشكيل أعضاء 
مجلس إدارة »التجارة 

العقارية«
الكويت  أعل���ن س���وق 
املالية أن ش���ركة  لأوراق 
التجارة واالستثمار العقاري 
أفادته بأنه بناء على اجتماع 
اجلمعية العمومية العادية 
املنعقدة في 5 مايو املاضي 
والذي مت فيه انتخاب اعضاء 
مجلس ادارة الش���ركة فقد 
مت تش���كيل مجلس االدارة 
ليصبح على النحو التالي:  
الشيخ علي عبداهلل اخلليفة 
الصب���اح رئي���س مجلس 
االدارة وطارق فريد العثمان 
الرئيس والش���يخة  نائب 
ياسمن مبارك جابر االحمد 
الصباح وسعد ناصر وفرج 
العوضي  عبدالوهاب احمد 

أعضاء في مجلس االدارة.

اختتام أعمال برنامج 
أكاديمية مايكروسوفت 

في الكويت
قال مدير مايكروس����وفت 
في الكويت إيهاب مصطفى ان 
مايكروسوفت اختتمت اجلزء 
األول من برنام����ج أكادميية 
اخلليج للشركاء في الكويت، 
وأضاف: »إن وجود شبكة من 
الشركاء املتمرسن هو مفتاح 
النج����اح في الوص����ول إلى 
عمالئنا ونحن بحاجة لضمان 
أن هؤالء الش����ركاء سيبقون 
على اط����الع دائم على أحدث 
تقنيات مايكروسوفت«.مشيرا 
إل����ى أن »برنام����ج أكادميية 
مايكروسوفت للشركاء يعكس 
التزامنا في السوق ويعزز من 
مكانة شركائنا الذين هم جزء 
ال يتجزأ من منو مايكروسوفت 
ف����ي املنطق����ة«. وأوضح أن: 
»شركاء مايكروسوفت الذين 
تخرجوا في أكادميية الشركاء 
مجهزون ب����كل املهارات التي 
يحتاجونها لتوفير استشارات 
ما قبل البيع واخلدمات املهنية، 
وتق����دمي دعم ما بع����د البيع 
الالزم لعمالئها«،  والتدريب 
الفتا إلى أن »ه����ذا التدريب 
ساهم في اعداد فريق مبيعات 
الشركاء للموجة اجلديدة من 
منتجات مايكروسوفت مثل 
ويندوز 7، ويندوز س����يرفر 
R2 2008 وتب����ادل خ����ادم 

مايكروسوفت 2010«.
اجلدير بالذكر أن أكادميية 
مايكروس����وفت للشركاء هو 
برنامج عاملي للتدريب يهدف 
إلى توفير التقنية، والتسويق 
وتطوير امله����ارات التجارية 
ملجتمع مايكروسوفت اخلليج 
للشركاء، ويركز على تعزيز 
استعداد الشركاء ملساعدتهم 
على حتديد الفرص التجارية 
اجلديدة للمنتجات احلالية 
واملستقبلية من مايكروسوفت، 
وقد تضمنت دفعة 2010 من 
برنام����ج أكادميي����ة اخلليج 
للشركاء تدريب 15 فردا من 

الشركاء في الكويت.

22 ألف دينار أرباح »تحصيالت«تشكيل أعضاء  مجلس إدارة »برقان«
أفاد سوق الكويت لأوراق املالية بأن بنك 
برقان أفاده بأنه بناء على اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية املنعقدة في 5 أبريل املاضي 
التي مت فيها انتخ����اب اعضاء مجلس ادارة 
بن����ك برقان فقد مت تش����كيل مجلس االدارة 
ليصب����ح على النحو التالي:   ماجد عيس����ى 
احمد العجيل رئيس مجلس االدارة ومحمد 

عبدالرحمن بشر البشر نائب الرئيس، وكل 
من عبدالكرمي عالوي صالح الكباريتي وفيصل 
محمد علي الرضوان وسعدون عبداهلل حسن 
علي وعبدالسالم محمد البحر ود.أماني خالد 
محمد بورس����لي واحمد سعود فهد السميط 
ومايترا بيناك بان����ي مايترا نارايان أعضاء 

في مجلس إدارة البنك.

أفادت شركة تصنيف وحتصيل   األموال 
بأن مجلس ادارة الش���ركة ق���د اجتمع أمس 
واعتم���د البيانات املالية املرحلية للش���ركة 

للربع األول.
وقد حققت أرباح���ا للربع األول من 2010 
بلغت 22.9 ألف دين���ار مقارنة بأرباح 25.2 
ألف دينار عن نفس الفترة من 2009 وبربحية 

للس���هم 0.14 فلس مقارنة بربحية 0.15 عن 
ذات الفت���رة من العام املاضي ليصل إجمالي 
املوجودات 17.6 مليون دينار واملطلوبات 19.9 

مليون دينار.
كما بلغ اجمال���ي االيرادات من التعامالت 
مع االط���راف ذات الصلة مبلغا وقدره 182.1 

ألف دينار.


