
اقتصاداالثنين 25 اكتوبر 2010 36

.. ويتبادالن وثائق العقدد. محمد البصيري وفواز الفرح في جانب من توقيع االتفاقية

علي الشربانيايهاب جابرم.سالم الصايغخالد الشمري

خالل توقيع عقدي رادار المراقبة وإدارة الحركة الجوية

البصيري: ليس من المستبعد إنشاء مطارات جديدة

أحمد يوسف
ق����ال وزير الدولة لش����ؤون مجل����س األمة ووزير 
املواصالت محمد البصيري إن اإلدارة العامة للطيران 
املدني تبذل جهودا حثيثة من أجل اس����تيعاب الزيادة 
املطردة في حركة الطيران التجاري في مطار الكويت 
الدولي والتي تصل إلى 7% سنويا، باإلضافة إلى ارتفاع 
حرك����ة الطيران )اإلقالع والهبوط( إلى 100 ألف رحلة 

سنويا.
جاء ذلك في كلمته عقب مراسم توقيع عقدي نظام 
رادار املراقبة اجلوية ASR ونظام إدارة احلركة اجلوية 
ATM مبقر اإلدارة العامة للطيران املدني أمس، مشيرا الى 
أن العقود اجلديدة تأتي استكماال جلهود اإلدارة العامة 
للطيران املدني لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية 

ألنظمة املالحة اجلوية في مطار الكويت الدولي.
وأكد أن هذه العقود تس����تهدف تعزيز كفاءة النظم 
واألجهزة وفقا ألحدث التقنيات في هذا املجال وطبقا 
للمعايي����ر العاملية املعتمدة من قب����ل منظمة الطيران 
املدني ليكون مطار الكويت مؤهال الستقبال 150 ألف 

رحلة جوية سنويا.
وعن قيمة ومدة تنفيذ العقود، قال البصيري ان العقد 
األول واخلاص مبش����روع رادار املراقبة اجلوية مدته 
ثالث سنوات وقيمته 4.294 ماليني دينار، وأن العقد 

الثاني واخلاص مبشروع إدارة احلركة اجلوية مدته 
كذلك ثالث سنوات بينما تصل قيمته إلى 7.489 ماليني 
دينار، وأكد على أن األيام املقبلة ستشهد توقيع عقود 

أخرى لتطوير منظومة الطيران املدني في الكويت.
وحول توس����عة املطار او إمكانية إنش����اء مطارات 
جديدة، قال البصيري: »رغم توقيع عقد توسعة مطار 
الكويت )Terminal 2( منذ ثالثة شهور والذي سيرفع 
الطاقة االس����تيعابية احلالية للمطار من 7 ماليني إلى 
25 مليون راكب س����نويا، قابلة للتوسع في املستقبل 
إلى 45 مليون راكب سنويا، إال أنه ليس من املستبعد 

إنشاء مطارات جديدة في الكويت«.
وأكد أن املطار احلالي رمبا لن يكون كافيا في املستقبل 

او بعد عشرين عاما.
 وفي الس����ياق، قال رئيس اإلدارة العامة للطيران 
املدني فواز الفرح ان سياس����ة األجواء املفتوحة التي 
انتهجتها اإلدارة العامة للطيران املدني من وإلى الكويت 

زادت من معدالت النمو في حركة الركاب.
وأض����اف ان العقود اجلديدة تأت����ي تلبية ملواكبة 
املعدالت املتزايدة في النمو، وأيضا لالستمرار في لعب 
دور حيوي في دفع عجلة التنمية االقتصادية للبالد 
ومتاشيا مع التوجيهات الس����امية للتحول إلى مركز 

مالي وجتاري رئيسي في املنطقة.

وحول طبيعة العقود، قال ان العقد األول واخلاص 
مبش����روع نظام رادار املراقبة اجلوية ونظام البحث 
التلقائي تقوم بتنفيذه شركة سيليكس اإليطالية والتي 
س����تتولى التصميم والتصني����ع والتوريد والتركيب 

والتشغيل والتدريب والدعم الفني والصيانة.
وبني أن هذا النظام يهدف إلى دعم القدرة التشغيلية 
لنظ����ام رادار املراقبة اجلوي����ة احلالي وتوفير أقصى 
درجات األمان والسالمة لرحالت الطيران املدني القادمة 
واملغادرة في حاالت العط����ل املفاجئ للرادار أو أثناء 
أعمال الصيانة الدورية. وفيما يخص العقد الثاني، لفت 
إلى أنه خاص مبش����روع أنظمة وبرامج إدارة احلركة 
اجلوية وتقوم بتنفيذه شركة اندرا استراليا االسبانية 
والتي ستتولى التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب 
والتشغيل والتدريب والدعم الفني والصيانة والضمان 

لنظام إدارة احلركة اجلوية.
وأشار الفرح إلى أن املشروعني يعتبران من املشاريع 
ذات األولوية التنموية ألهميتهما القصوى في ضمان 
س����المة حركة الطيران املدني واملس����افرين من وإلى 
مطار الكويت الدولي، حيث يسهمان في تخفيض وطأة 
األعباء امللقاة على عاتق اإلدارة العامة للطيران املدني 
وما حتمله من مسؤوليات جسام على سالمة وانتظام 

حركة املالحة اجلوية.

خالد املريخي

فالح احلجرف

أعرب احملامي فالح احلجرف 
بصفته وكيال عن احد مساهمي 
شركة االبراج، عن استغرابه من 
عدم تقدمي وزارة التجارة اي رد 
على عضوية جاسم التمار الذي 
يشغل حاليا مدير عام هيئة شؤون 
املعاقني في شركة االبراج القابضة 
رغ����م عدم وجود ما يفيد بإجراء 
تغير عل����ى اعضاء مجلس ادارة 
االبراج القابضة املنتخب في يوليو 

املاضي.
واشار احلجرف في تصريح 
صحافي ال����ى ان وزارة التجارة 
ردت على عضوية اسامة املطوع 
ولم ترد على ما يخص عضوية 
جاسم التمار باعتبارها استلمت 
نفس الكتاب بذات الوقت، مؤكدا 
ان صح����ة االخبار التي تقول ان 
جاس����م التمار استقال في اليوم 
التالي لعضويته ولم يتم نشر هذا 
املوضوع وتعديل بيانات الشركة 

وهل هناك مقاعد غير مشغولة ام 
ال؟، ووجه سؤاال الى وزارة التجارة 
عن »مدى صالحية هذه الكتب التي 
ترد إليكم من اجلهات احلكومية 
للسماح للموظفني بالترشح ملجلس 
ادارة الش����ركات، وهل يصح ان 
يك����ون موظف في جهة حكومية 
عضوا في ثالث شركات ويعمل 
ايضا مديرا عاما في جهة رابعة 
تابعة لنفس الشركات؟«، مؤكدا 
ان ما تلق����اه يفيد بان التصريح 
بذلك يكون في غير اوقات العمل 
الرسمية، متسائال: فهل كل هذه 
املهام خارج اوقات العمل وال عزاء 
للمساهمني؟ واشار احلجرف الى ان 
الشركة لم تقم حتى اآلن بتعديل 
بياناتها على موقع سوق الكويت 
لألوراق املالية، ولم تخطر اجلهات 
املسؤولة عن اسماء اعضاء مجلس 
االدارة والتغي����رات في امللكيات 

املعلنة لكبار املساهمني.

في موقع سوق الكويت لألوراق 
املالية، تعتب����ر فصال جديدا من 
فصول تغييب ارادة املس����اهمني 
وعدم الشفافية في التعاطي مع 
احداث مهم����ة تؤثر على قرارات 
الش����ركة. وتساءل احلجرف عن 
اسماء اعضاء مجلس االدارة احلالي 

المريخي: دمج »جيزان« و»كويت انفست« 
مع »الدولية للتمويل« يدفع إلى زيادة العوائد التشغيلية

أعرب رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب في شركة جيزان 
القابضة، خال���د عبداهلل املريخي عن تفاؤل���ه إزاء ردود األفعال 
االيجابية لسوق الكويت لالوراق املالية عقب االعالن عن التوصل 
لصيغة نهائية لدمج شركة جيزان القابضة وشركة كويت انفست 
القابضة حتت مظلة الشركة الدولية للتمويل، حيث كانت جيزان 
ضمن اكثر خمس ش���ركات تداوال في البورصة في االيام املاضية 

كما كانت من ضمن اكثر خمس شركات ارتفاعا. 
واض���اف املريخي في تصريح صحافي: »نفتخر بكوننا احدى 
الش���ركات الثالث املندمجة، فالدمج ينقل جيزان من احمللية الى 
االقليمية، فكويت انفست تتواجد في سورية واالردن ومصر، كما 

تتواجد الشركة الدولية للتمويل في لبنان«. 
وتابع: »س���يؤدي الدمج الى خلق كيان مالي اكبر ذي انتشار 
جغرافي اوس���ع، وانش���طة متنوعة تش���مل التمويل والقروض 
االس���تهالكية، والوساطة املالية، واالستثمارات العقارية، كل هذا 

حتت مظلة واحدة، االمر الذي سيؤدي الى زيادة العوائد التشغيلية ومن ثم زيادة 
االرباح«.

وأش���ار الى ان الدمج يوفر قيمة افضل ل� »جيزان« وذلك باحلصول على قاعدة 

كبيرة من العمالء من االفراد واملؤسسات من خالل التعاون التشغيلي 
والبيع املتبادل وتقدمي خدمة الوساطة املالية واالستثمارات العقارية. 
كما يوفر مالءة مالية افضل مقارنة بكل شركة على حدة، ويعزز 
قدرة الش���ركات املندمجة على متويل االنشطة التشغيلية بشكل 

تنافسي وبالتالي زيادة االباح.
وتوقع ان »تكون الشركة الدولية للتمويل، بعد اندماج الشركات 
الثالث، اكثر اجتذابا للمس���تثمرين. حيث تتعدد خدماتها املالية، 
وتتوافر فيها الس���يولة الالزمة للتطوي���ر والنمو، باالضافة الى 
اخلبرات والكفاءات التي س���تعمل حتت مظلة واحدة. كما نتوقع 
حتقيق عوائد تش���غيلية افضل، وبالتالي توزيعات نقدية اعلى 

للمساهمني«.
اجلدير بالذكر ان التقييم املعد من قبل مقيم احلسابات املعني 
من احملكمة الكلية قد حدد قيمة س���هم شركة جيزان القابضة ب� 
85 فلس���ا مقارنة بسعره السوقي احلالي، كما حدد معدل التبادل 
ب� 0.403 سهم من اسهم الش���ركة الدولية للتمويل مقابل السهم الواحد من اسهم 
جيزان، وتخضع الصيغة النهائية للدمج والتي وافقت عليها مجالس ادارة الشركة 

الثالث ملوافقة اجلمعية العمومية واجلهات املختصة عليها.

الحجرف: تغييب إرادة
مساهمي »األبراج القابضة« مستمر

الساير: »بيتك« نموذج لمساهمة
القطاع الخاص في دعم أنشطة »الصحة«

خالل افتتاح معرض »اضبط سكرك.. تحفظ صحتك« برعاية »بيتك«

يفتتح اليوم برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة

4 شركات جديدة تشارك بمعرض العقارات الكويتية والدولية
انضم����ت ش����ركات دين����ار 
وتب����ارك وامللك وب����از للنظم 
العقارية الى الشركات املشاركة 
في معرض العقارات الكويتية 
والدولية والذي تنظمه مجموعة 
اكسبو سيتي لتنظيم املعارض 
واملؤمترات »مدينة املعارض« 
والذي سيقام خالل الفترة من 
اليوم الى 28 اكتوبر احلالي حتت 
رعاية وزير التجارة والصناعة 

أحمد الهارون.
وبهذه املناس����بة، قال مدير 
املعرض ايهاب جابر ان انعقاد 
هذا املعرض في هذا الوقت من 
الع����ام يأتي بالتزامن مع ذروة 
التداوالت االقتصادية والعقارية 
النظر عن  الع����ام بغ����ض  في 
الظروف االقتصادية احمليطة 
باالسواق االقتصادية، مبينا ان 
القطاع العقاري يعتبر من أكثر 
القطاعات تأثرا بتبعات االزمة 
املالية العاملية، مع وجود حاالت 
اس����تثنائية تشهد منوا وطلبا 

بشكل الفت عن غيرها.
ب����دء احلكومة  ان  واوضح 
الكويتية في املراحل االولية من 
خطة التنمية شكل عامل حتفيز 
رئيس����يا نحو ع����ودة التوجه 
ولو بشكل تدريجي لالستثمار 
العقار حاليا سواء  في أسواق 
احمللية أو العاملية، مضيفا أنه 
بع����د وصول أس����عار عدد من 
القطاعات العقارية للقاع خالل 
مرحلة االزمة وما بعدها مباشرة 

بدأت االس����عار اما باالستقرار 
أو باالرتفاع في عدد من الدول 

بنسب متفاوتة.

»الملك العقارية«

وصرحت مدير عام شركة امللك 
ووكيل مجموعة شركات ايتاب 
لبنان لالستثمار العقاري، م.سالم 
الصايغ ان الشركة ستقوم بطرح 
عدة مشاريع عقارية استثمارية 
جديدة خالل مشاركتها وأهمها 
مشروع منتجع »مارينا دور« في 
اسبانيا ومن مميزات املشروع 
ان جميع الشقق السكنية جاهزة 
للتسليم الفوري ومؤثثة بالفرش 
واالجهزة الكهربائية، وتس����دد 
بتس����هيالت تصل الى عشرين 
سنة، وميكن تسديد اقساطها 
من استثمار الوحدة السكنية ذي 
العائد السنوي. واوضحت ان 
الشركة ستطرح أيضا مشروعها 
»مارينا دور« باملغرب وهو عبارة 
عن أكبر منتجع سكني صحي 
متكامل اخلدمات، مشيرة الى ان 
الشركة ستطرح مشروع منتجع 
صوفر كونتري كلوب في لبنان 
على جب����ال لبنان ذي االطاللة 
اخلالب����ة واله����دوء واخلضرة 
والطقس املعتدل. واملش����روع 
يتكون من ستديوهات وشقق 
سكنية وڤيالت وخدمات متكاملة 
ومتميزة وبتسهيالت في السداد 
تصل الى أربعني ش����هرا بدون 

فوائد.

املالئم لالستمتاع باجواء عائلية 
ومزارع جن����ات - محافظة 6 
اكتوبر بعيدا عن صخب املدينة 
وضغوط احلياة اليومية وهناك 
مشروع جديد عبارة عن مجمع 
سكني جتاري اداري على مستوى 
عاملي يقع في التجمع اخلامس 
التس����عني وامام  على ش����ارع 
مبنى اجلامعة االميركية حيث 
 WATG متت االستعانة بشركة
لعمل التصميمات والرسومات 
الهندس����ية للمشروع وهي من 
الش����ركات االميركية  كب����رى 
وهي الشركة املصممة ملشروع 

»اتالنتيس – دبى«.
واش����ار الى ان����ه باالضافة 
لتوفير احللول املثالية الى ان من 
اهم مامييزنا في مجموعة شركات 
تبارك كمقدم للحلول املتكاملة، 
ومن اجل توفير اسلوب حياة 
متميز، هو االهتمام بالصيانة 

الكاملة جلميع املنشآت.

»باز للنظم العقارية«

وقال مدير ادارة التسويق - 
العقارية  في شركة باز للنظم 
د.خالد الشمري ان اقامة املعرض 
تأت����ي ف����ي بداي����ات الصحوة 
العقارية في الكويت، مبينا انه 
»لتلك االسباب ارتأينا في شركة 
باز للنظم العقارية املشاركة في 
هذا املعرض لنكون في طليعة 
الشركات العقارية ذات االسلوب 
والنمط واملنظوم����ة احلديثة 

وتق����دمي احلل����ول العملية في 
مجال العقار«.

واكد ان الش����ركة دأبت على 
تطوير االساليب احلديثة وتقدمي 
كل ما هو جديد في عالم العقار 
في مشاريع وخدمات متنوعة 
على مر السنني للمحافظة على 
تربعها على عرش القمة ومواصلة 
النجاح واحدا تلو اآلخر، بدءا من 
مشروع فندق كبثورن في منطقة 
بور سعيد والذي أصبح بحكم 
موقعه اخليار االمثل لزوار دبي 
سواء للعمل او للترفيه، وتكون 
فت����رة التملك به 30 عاما، ومن 
ثم مشروع منتجع منازل العني 
في مكة املكرمة وهو اول منتجع 
في قلب مكة املكرمة مما يجعله 
اختيارا ذكيا وعمليا حلجاج بيت 
اهلل احلرام ومعتمريه وتكون 
فترة التملك فيه 50 عاما، وأخيرا 
مشروع باز مارينا في منطقة 
»مرس����ى عل����م« الواقعة على 
شاطئ البحر االحمر في مصر 
والذي يتضمن منتجعا فندقيا 
بواجهة بحرية متتد الكثر من 70 
مترا، مبحاذاة املمشى السياحي 
ملدينة »مرسى علم« واجنحته 
املتنوع����ة واملتميزة باطاللتها 
على البح����ر االحمر وحمامات 
السباحة واملسطحات اخلضراء 
ذات الشالالت املائية وخيارات 
كثيرة الحجام االجنحة والغرف 
التجارية  والعديد من احملالت 

وسالسل املطاعم العاملية.

واكدت أن����ه بناء على طلب 
عمالئها بتقدمي وحدات سكنية 
في مصر، فستعلن عن مفاجأتها 
لعمالئها مبشروع »نيل دور« 
ف����ي القاهرة وه����و عبارة عن 
شقق سكنية تتراوح مساحتها 
ب����ني 130م2 و300م2 كما ميكن 
استثمار الشقة عن طريق شركة 
ادارة املشروع بعائد استثماري 
سنوي، كما ستعلن الشركة عن 
 High« مفاجأتها ملشروع منتجع
Lands« ف����ي مدين����ة 6 أكتوبر 
بجوار جامعة »MSA« وبالتجمع 
 ،»AUC« اخلامس بجوار جامعة
واملشروع عبارة عن شقق سكنية 

مبساحات مختلفة.

»دينار«

ومن جهة اخرى، اعلن مدير 
التس����ويق واملبيعات بشركة 

دينار الدولية هاني عبدالهادي 
عن ڤلل فارس التي تقوم الشركة 
بتأجيره����ا ملدة 25 عاما بنظام 
يختلف عن باقي االنظمة املتبعة 
في باقي الشركات، مشيرا الى ان 
نظام تأجير الشاليهات العائد 
حصريا الدارة الش����ركة ناقش 
الطريقة املناسبة والتي تخدم 
شريحة كبيرة من املنتفعني في 
استراتيجية مميزة نوقشت من 
خاللها بلورة أحدث االساليب 
احلديثة في التأجير التي سيتم 
االعالن عنها على أرض الواقع 
من خالل مشاركة الشركة في 
املع����رض حي����ث دخلت خطة 
الشركة حيز التنفيذ باملشاركة 
في العديد من هذه التظاهرات 

العقارية.
واع���رب عن ازده���ار آلية 
تأجير الڤلل في منطقة لؤلؤة 

اخليران في ظل ارتفاع الطلب 
على العرض في تلك املنطقة 
وحتديدا في ڤلل فارس ملا لها 
من ميزات طيبة تعود الى حسن 
املوق���ع على اخلور،  اختيار 
ف���ارس تتمتع  مبينا ان ڤلل 
مبواصفات وميزات االقامة في 
الڤلل ملا تزهو ب���ه من ألوان 
الداخل ومتناسقة  جذابة من 
م���ع نوعي���ة االث���اث الفاخر 
بألوان���ه ونوعياته وتعجب 
بديكوراته االنف���س وتقبله 
راحة البال، معربا عن شكره 
وعظيم امتنانه لكل من شركة 
دار ف���ارس العقارية العائدة 
الى أبناء ف���ارس عبدالرحمن 
التي أولوها  الوقيان للثق���ة 
لشركة دينار حيث االختيار 
املوفق في ادارة وتشغيل الڤلل 
في ظل تطلعات اجلمهور الى 

هذه اخلطوة اجلريئة.

» تبارك«

وقال رئي����س مجلس ادارة 
تبارك القابضة علي الشرباني 
ان الشركة تشارك في املعرض 
من خالل عدة مشروعات قائمة 
العربية  في جمهورية مص����ر 
منها مش����روع املعادي كاونتي 
وهو عبارة ع����ن مجمع ابراج 
امام نادي  على طريق املعادي 
الصيد وبجوار كارفور املعادي 
وفي اهم واكثر املناطق تطورا 
ويقدم املعادي كاونتي احللول 
املثالية لراغبي احلياة املتكاملة 
واخلصوصية والراحة ومجمع 
بيتي السكني – 6 اكتوبر وهو 
مجمع سكنى متكامل اخلدمات 
ومنتجع فانتازيا – راس سدر 
وقد صمم املنتجع ليكون املكان 
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العمر والساير يقصان شريط افتتاح املعرض

أشاد وزير الصحة د.هالل 
الس���اير بدور بي���ت التمويل 
الكويتي »بيتك« ومس���اهماته 
االجتماعية وما يوليه من اهتمام 
لدعم وتطوير منظومة اخلدمات 
الصحية ف���ي البالد بالتعاون 
مع وزارة الصحة، مؤكدا خالل 
افتتاحه أمس معرض »اضبط 
سكرك.. حتفظ صحتك« بحضور 
ومش���اركة الرئيس التنفيذي 
»لبيتك« محمد سليمان العمر 
بتنظيم وتعاون من اجلانبني، إن 
»بيتك« يقدم النموذج ملا يجب 
أن تكون عليه مساهمات القطاع 
التصدي للقضايا  اخلاص في 
احليوي���ة التي ته���م املجتمع 
وأبرزها الصحة، حيث مت تنفيذ 
مشاريع مهمة تبرع بها بيتك 
كان آخرها مراكز اإلسعاف التي 
مت افتتاح 3 من أصل 15 مركزا 
تبرع بهم »بيتك«، وهو مشروع 
حيوي سيخدم مختلف مناطق 
الكويت ويس���اهم في االرتقاء 
بأداء ودور عمليات اإلسعاف 

البالغ األهمية. 
م���ن جانبه، أك���د الرئيس 
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي 
»بيتك« محمد سليمان العمر أن 
»بيتك« منذ تأسيسه جعل من 
خدمة املجتمع ركيزة أساسية، 
وأولوي���ة قصوى ف���ي برامج 
العمل، ورغم حرص »بيتك« على 
دعم كل ما يهم شرائح املجتمع 
إال أن مجالي الصحة والتعليم 
يحت���الن أهمية خاص���ة فيما 
يتعلق باملسؤولية االجتماعية، 
ويأتي تنظيم معرض للتعريف 
بخطورة مرض السكري وسبل 
مكافحته من قبل وزارة الصحة 

وبالتعاون مع »بيتك« في هذا 
السياق.

مشيرا إلى أن »بيتك« وقع 
في وقت سابق واالحتاد الدولي 
للسكري مذكرة تفاهم وتعاون 
تع���د األولى م���ن نوعها على 
البنوك وتهدف لرفع  مستوى 
مستوى اخلدمات املقدمة ملرضى 
الس���كري في منطقة اخلليج 
والش���رق األوسط، في خطوة 
باجتاه توسيع دوره االجتماعي 
خلدمة ماليني األفراد في منطقة 
اخلليج والشرق األوسط تعزيزا 
الساحة  املتواصل على  لدوره 
احمللية وال���ذي أصبح يحظى 

بتقدير واهتمام كبيرين.
وقال العمر إن ارتفاع معدل 
اإلصابة مبرض الس���كري بني 
املواطن���ني يجعل م���ن جهود 
مكافح���ة املرض والتحذير من 
أخطاره واجب���ا وطنيا ولهذا 
ينش���ط بيتك في ه���ذا املجال 
بالتعاون م���ع وزارة الصحة 

ونعتبر أن تعاوننا أصبح بفضل 
اهلل منوذجا، خاصة انه قد شمل 
عددا من املشاريع املهمة والتي 
تس���تهدف االرتقاء مبستوى 

اخلدمات الصحية. 
وأضاف: »في هذا الصدد نود 
أن نش���ير إلى أن »بيتك« قام 
بتأسيس مركز مكافحة اإلدمان 
وفق أفضل وأحدث التصاميم 
وحتت إشراف وزارة الصحة، 
وقد بدأ املركز عمله في عام 2005 
بتكلفة وصلت إلى 4.5 ماليني 
دينار، كما أعلن بيتك عن تبنيه 
عملية إنشاء 15 مركز إسعاف 
في مناط���ق الكويت املختلفة، 
تأكيدا الهتم���ام بيتك مبجال 
اخلدم���ات الصحية واملجاالت 
التي  املرتبطة بها خاصة تلك 
حتظ���ى بأولوي���ة«، مؤكدا أن 
»بيتك« يرى دوره االجتماعي 
جزءا مهما من وجوده وتفاعله 
مع املجتمع وقضاياه واهتماماته 

واحتياجاته املختلفة.


