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د.يوسف الزلزلة

الزلزلة: البورصة ستتحول لشركة وطرح %50
منها لالكتتاب العام وتقسيم النسبة الباقية على 10 شرائح

ق���ال عضو مجل���س األمة ورئيس 
جلنة الش���ؤون املالي���ة واالقتصادية 
البرملانية د.يوس���ف الزلزلة حول ما 
يثار من ع���دم قانونية غرفة التجارة 
والصناع���ة، ان للغرفة دورا تاريخيا 
ال ميكن انكاره سواء على الصعيدين 

السياسي واالقتصادي.
فعلى املستوى السياسي كان لها دور 
في استقرار احلياة السياسية وتبريد 
االجواء الساخنة التي كانت تعكر جو 
وصفو احلياة السياسية، وعلى املستوى 
االقتصادي فتق���وم بعملية تناغم بني 
الشركات ليس على املستوى احمللي بل 
على املستوى االقليمي والعاملي من خالل 

االجتماعات واللقاءات التي جتريها.
كما كان لها دور في القوانني التي اقرت 
في مجلس االمة حيث ان اللجان املالية 
املتعاقبة كانت حترص على اخذ رأي 

الغرفة ورأي خبرائها ومستشاريها. 
موضحا انه اذ كان هناك ش���ك في 
احلالة القانونية لها فانها تعالج ضمن 
االطر القانونية دون احلاجة إلى تكبير 

املوضوع.
وأش���ار الزلزل���ة ف���ي مقابلة مع 
تلفزيون »الش���اهد« ضم���ن برنامج 
»دينار واس���تثمار« الذي يقدمه ميثم 
الشخص ويذاع الثالثاء املقبل الى ان 
اخلصخص���ة أصبحت ام���را البد منه 
للكويت في الوقت احلالي، خصوصا مع 
وجود خطة للتنمية نريد منها حتويل 
الكثير من املشاريع اخلدمية املوجودة 
حتت مظلة احلكومة إلى القطاع اخلاص. 
وس���يتم االنتهاء منها من قبل اللجنة 

خالل االسبوع املقبل.
وحول قانون هيئة سوق املال الذي 
اقر من قبل املجلس خالل االيام املاضية 

ووجود بعض النق���اط غير املفهومة 
فيه.

ق���ال: ان قانون هيئة س���وق املال 
كان اكثر القوانني اولوية لدى املجلس 
واحلكومة وانه اخذ كفايته من مناقشات 
لم يشهدها اي قانون في تاريخ املجلس 
حتى اآلن ليخ���رج بطريقة مهذبة من 
خالل مروره عل���ى العديد من اللجان 
على عكس قوانني هيئة سوق املال في 
دول اخلليج التي حتتاج الى تغيير من 

وقت إلى آخر وبصورة مستمرة.
وفيما يتعلق بتحويل البورصة إلى 
ش���ركة قال: انه سيتم طرح 50% منها 
لالكتتاب العام وتقسيم النسبة الباقية 
على 10 ش���رائح كل شريحة متثل %5 
منها ستطرح للشركات. وال يحق ألي 
فرد او شركة االستحواذ على اكثر من 

5% من رأسمال الشركة.

الصبر: »موڤنبيك هاجر« يستقبل وفود
»نفط الكويت« و»المعلمين الكويتية« و»األوقاف«

حصل على درع أفضل افتتاح فندقي بين سلسلة »موڤنبيك« حول العالم

بعد أن مت رسميا افتتاح فندق موڤنبيك هاجر 
مكة، وبعد ان اس���تقطب عددا فاق التوقعات منذ 
شهر رمضان املاضي إلى اآلن، فقد توج جناح هذا 
االفتتاح بحصول الفندق رسميا على أعلى تصنيف 
للغرف الفندقية في مكة املكرمة من الهيئة السعودية 
العامة للسياحة، ويأتي ذلك بعد فترة وجيزة جدا 
من حصول الفن���دق أيضا على درع أفضل افتتاح 
فندقي بني سلس���لة فن���ادق موڤنبيك حول العالم 
لعام 2009، هذا وقد استقبل الفندق مؤخرا وفودا 
من شركة نفط الكويت وجمعية املعلمني الكويتية 

ووزارة االوقاف.
وبهذه املناسبة صرح املدير العام لشركة برج 
هاجر العقارية املالكة للفندق مساعد الصبر قائال: »أن 
احلصول على هذا التصنيف بعد هذه الفترة الوجيزة 
من���ذ بدء افتتاح الفندق يعد قيمة هامة جدا، حيث 
يبرز موقع فندق موڤنبيك هاجر بني أكثر الفنادق 

الفاخرة متيزا مبكة املكرمة والسيما املطل منها على 
احلرم الشريف، ويأتي منح الفندق أعلى تصنيف 
معتمد نتيجة لتوافر كل املقاييس واملواصفات العاملية 
للغرف الفندقية من فئة اخلمس جنوم بفندق هاجر 
من حيث مستوى التأثيث واخلدمات وهذا كما هو 
معروف ما متيزت به عالمة »موڤنبيك« السويسرية 

في فنادقها على مستوى العالم.
وقال الصبر إن املستوى الراقي واملتميز للفندق 
قد ظهر من جهة أخرى من خالل االس���تبيان الذي 
قامت به إدارة الشركة مباش���رة مع نزالء الفندق 
والذي ظه���ر من خالله رضا عم���الء الفندق التام 
وإشادتهم مبس���توى الفندق بشكل عام وأسلوب 
اخلدم���ات والضيافة حيث اس���تقبل الفندق خالل 
الفترة املاضية العديد من املجموعات واألفراد من 
جميع األنحاء وقد شعروا مبنتهى التميز والراحة 

خالل إقامتهم. 

�شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�شلــــل )كال�شلــل الن�شفــي ـــ الرعــا�ش ــ الوجــه ـــ �شلــل الأطفال( 

پ الإ�شابات الريا�شية   پ الإ�شابات الع�شلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�شن وذوي 

الحتيــــاجات اخلا�شة   پ عناية خــا�شـــــة لطريــحـي الفــرا�ش واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �شاملة ملر�شى ال�شكر واإعطاء حقن الن�شولني پ رعاية الأمهات وحديثي الولدة

لدينا فريق طبي متخ�ش�ش

ومرخ�ش من وزارة ال�شحة

نقدم اأف�صل اخلدمات العالجية للعناية ب�صحتك يف منزلك

التمري�صية الرع��اي�����ة  خ��دمات 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

امل��ص�اج الط�ب�ي )التدليك(

الطبي��ع��ي ال�����ع����الج  خ��دم���ات 

الدكتور اأحمد الرويح
ا�شت�شاري جراحة العظام واملفا�شل

البورد ال�شويدي يف جراحة العظام واملفا�شل

املفا�شل يف  اخل�شونة  وعــالج  ت�شخي�ش   -

الــــ�ــــشــــنــــاعــــيــــة املــــــفــــــا�ــــــشــــــل  تــــــركــــــيــــــب   -

- ت�شخي�ش وعالج اأمرا�ش ه�شا�شة العظام

الك�شور حـــالت  جميع  وعـــالج  ت�شخي�ش   -

- ت�شخي�ش وعالج حالت اأمرا�ش العظام لالأطفال

- ت�شخي�ش وعالج حالت اإ�شابة املالعب وحوادث الطرق

ميدان حويل على الدائري الرابع 25628517 - 97506000  فاك�ش 25663896

8.30 �شباحًا - 12.30 ظهرًا

4.30 م�شــــاًء - 8.30 م�شاًء

1.30  -  8.30 اخلمي�ش 
مواعيداملركز اال�صت�صاري الطبي

العيادة:

لالإع������الن

يف �صفحة دلي�ل االأطباء

الت�شــــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

الفروانيـة – مقابـل املطافـئ – متفرع من طريق املطار

مواعيد العمل: من 9 �شباحا – 1 ظهرا ومن 5 م�شاًء – 9:30 م�شاًء

 للإ�شتف�شار: 24754355 – 24754366 – 24754377

عـرو�ض خـا�صـة
مبن��ا�صب���ة �ص�ه���ر فب��راي���ر

عيادة اجللدية والليزر
د/ حممد عمران - اأخ�شائي جلدية وتنا�شلية

د/ دمـيـانـــة �شـمــيـــر
ماج�شتري ن�شاء وتوليد – جامعة عني �شم�س

عـيــادة الأ�شـنـــان
تركيبات ثابتة ومتحركة وتبيي�س الأ�شنان

الفنية/ �شـــويـــان وانـــج
فنية العناية بالب�شرة


