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الرشيد يستقيل من »الكويت الدولي«
أوضحت البورصة ب���أن العضو املنتدب لبنك الكويت الدولي 
أفاد بقبول استقالة العضو املنتدب حميد الرشيد من منصبه ومن 

عضوية مجلس اإلدارة اعتبارا من امس السباب خاصة.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة احلاسبات لتكنولوجيا 
املعلومات التابعة واململوكة لشركة صفاة طاقة بنسبة 100% قامت 
بتوقيع عقد لتقدمي خدمات صيانة وكوادر بشرية ملدة سنة واحدة 

لصالح بنك برقان بقيمة 237.6 ألف دينار.

أعلنت البورصة أن مجلس إدارة شركة جيران القابضة قد 
اعتمد البيانات املالية في 9 أشهر للفترة املنتهية في 30 نوفمبر 
2010 وبواقع 1.7 مليون دينار ما يعادل 12.6 فلسا للسهم مقابل 
خسارة قدرها 969.7 ألف دينار وبواقع 7.1 فلوس للسهم عن 

الفترة نفسها من العام املاضي.
وقد بلغ إجمالي املوجودات املتداولة 67.4 مليون دينار عن 
الفت���رة املنتهية في 30 نوفمبر 2010 مقابل 37.7 مليون دينار 
عن الفترة املماثلة في 2009، كما بلغ إجمالي املوجودات 84.5 
ملي���ون دينار وبلغ إجمالي املطلوب���ات املتداولة 57.9 مليون 
دينار مقابل 23 مليون دينار عن الفترة املماثلة في 2009 وبلغ 
إجمالي حقوق املساهمني 24.9 مليون دينار مقابل 23.8 مليونا 
عن الفترة نفسها من العام املاضي. وقد حققت الشركة أرباحا 
قدرها 665.4 ألف دينار وبواقع 4.9 فلوس للس���هم عن فترة 
ال� 3 أش���هر املنتهية في 30 نوفمبر 2010 مقابل خسارة قدرها 
1.2 مليون دينار وبواقع 8.6 فلوس للس���هم عن الفترة نفسها 

من 2009.

أعلنت البورصة أن مجلس إدارة شركة إياس للتعليم األكادميي 
والتقني )إياس( قد اعتمد البيانات املالية املرحلية للش���ركة 
للفترة املنتهية في 2010/11/30، حيث أقر أرباح الش���ركة في 3 
أش���هر بواقع 1.9 مليون دينار بواقع 17.4 فلسا للسهم مقابل 
ربحية قدرها 213.4 ألف دينار وبواقع 1.94 فلس للسهم للفترة 
املماثلة في 2009. وبلغ إجمالي موجودات الشركة 39.4 مليون 
دينار خالل الفترة نفس���ها مقابل 39.9 مليونا للفترة املماثلة 
من العام املاضي، وقد بلغ إجمالي املطلوبات 18.3 مليون دينار 

مقابل 22.9 مليونا للفترة املماثلة من 2009. 
وبل���غ إجمالي حقوق املس���اهمني 21 مليون دينار مقابل 17 
مليونا في 2009. وأفاد موقع الس���وق بأن اجمالي املصروفات 
من التعامالت مع األطراف ذات الصلة بلغ 175 ألف دينار. وقد 
احتوى تقرير مراقبي احلسابات على الرأي املتحفظ بأنه يوجد 
لدى الش���ركة اوراق مالية مصنفة كاستثمارات متاحة للبيع 

مببلغ 787.5 ألف دينار مدرجة بالتكلفة. 
وأش���ار الرأي املتحفظ ال���ى ان اإلدارة لم تتمكن من تقدمي 
أدلة كافية ومناسبة تؤيد القيمة الدفترية لهذه االوراق املالية 
غير املس���عرة كما في تاريخ بيان املركز املالي املرحلي وعليه 
لم نتمك���ن من التوصل الى قناعة فيما اذا كان هناك انخفاض 
في قيمة االس���تثمارات كما ف���ي 2010/11/30، كما لم نتمكن من 
القيام بإجراءات تدقيق بديلة لتحديد هذا األثر على املعلومات 
املالية املرحلية ان وجد ولم تقم الشركة باحتساب حصتها من 
نتائج اعمال الش���ركة الزميلة كما في   2010/11/30 وذلك لعدم 
توافر معلومات مالية مرحلية مراجعة حسب ما ورد بإيضاح 

رقم 4 في امليزانية.  
وقد أقرت عمومية الشركة في اجتماعها أمس توزيع أرباح 
نقدية بواقع 10% للسهم للمساهمني املقيدين في سجالت الشركة 

وقت انعقاد اجلمعية العمومية. 

ألسباب خاصة

»الحاسبات« التابعة لـ »صفاة طاقة« 
توقع عقدًا بـ 237.6 ألف دينار

1.7 مليون دينار أرباح 
»جيران القابضة« في 9 أشهر

1.9 مليون دينار ربحية
 »إياس« في 3 أشهر 

تدشين »برونتو واش« أول مركز صديق للبيئة لخدمة السيارات

بشرى الزين
أكد وكيل الشؤون التجارية في اخلارجية 
االرجنتينية اربيل ساتش���اال على تطور 
العالقات االقتصادية بني بالده والكويت، 
معربا عن اعتزازه باملستوى الذي وصلت 
الي���ه هذه العالقات مش���يرا إلى أن زيارة 
الرئيسة االرجنتينية كريستينا فرنانديز 
دي كيرتشنر الى الكويت ستزيد من تعزيز 

هذه العالقات.
وفي تصريح ل� »األنباء« لدى افتتاحه اول 
مركز خلدمة السيارات »ميجا اوتسوسبا« 
مساء امس في منطقة الشويخ الصناعية 

ومن جانبه بني الرئيس التنفيذي لشركة 
»برونتو واش« سيرجيو كومبل ان الهدف 
من هذا التوجه ه���و الوصول الى كوكب 
صحي اخضر خ���ال من التلوث، الفتا الى 
اننا لدينا خطة توس���عية لتكوين شبكة 
عاملية تضم فروعا صديقة للبيئة لتقدمي 

خدماتنا الفريدة.
واضاف ان »برونتو واش« ستقدم في 27 
دولة اكثر من 400 الف خدمة شهرية، مشيرا 
ال���ى اننا ارتأينا ان افضل نقطة لالنطالق 
الى منطقة الش���رق االوسط هي الكويت 

بالتعاون مع مجموعة حمد الوزان.

ضمن شركات حمد الوزان، أوضح ساتشاال 
ان وفدا كبيرا يرافق الرئيسة دي كيرتشنر 
سيعقد خالل الزيارة اجتماعات جتارية مع 
عدد من املسؤولني في الكويت والبحث عن 
فرص لتعزيز التعاون الثنائي بني البلدين، 
مش���يرا الى ان االنفتاح االقتصادي على 
الكويت مهم جدا بالنسبة لالرجنتني ما ميكن 
البلدين من اقامة مشاريع مستقبلية مشيدا 

بالتميز الذي تشهده العالقات على املستوى 
السياسي ما ينعكس ايجابا على مستقبل 
العالقات االقتصادية التي ستكون افضل 
مستقبال وخاصة في املجال االستثماري.
واضاف ان الوفد التجاري االرجنتيني 
الذي يزور الكويت والذي ميثل 80 شركة 
يس���عى إلى  الترويج والتعريف بالقيمة 
التجاري���ة الت���ي تتمتع به���ا الصناعات 

االرجنتينية مبختلف منتجاتها.
كما عبر ساتشاال عن فخره باملشاركة 
في حفل افتتاح اول مركز خلدمة السيارات 
»برونتو واش«، مشيرا الى ان هذه املشاركة 

منوذج للمزيد من التعاون.
ومن جهته ق���ال الرئي���س التنفيذي 
ملجموعة شركات حمد الوزان ضاري الوزان 
ان تعاوننا مع شركة »برونتو واش« العاملية 

هو دعم غير مباش���ر لتوجيه املستهلك 
حلماية البيئة وترش���يد استهالك املوارد 

الطبيعية كاملياه.
وأوض���ح  ان الطريق���ة التي يعتمدها 
املركز تعد اجنازا رائعا لكبح اس���تنزاف 
املوارد احليوية، مؤكدا انها البديل االمثل 
لعمليات الغس���يل التقليدية التي ينجم 

عنها نفايات تضر بالبيئة.

افتتحه ضاري الوزان بمشاركة وكيل الشؤون التجارية في الخارجية األرجنتينية

»ميجا اوتسوسبا« اول مركز خلدمة السيارات جولة في محطة غسيل سيارات  )سعود سالم(وكيل وزارة اخلارجية االرجنتينية للشؤون التجارية وضاري الوزان يقصان شريط االفتتاح

الـوزان: المركز يقدم البديل األمثل لعمليات غسـيل السـيارات


