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أعلنت الشركة الوطنية 
لالتص���االت املتنقل���ة عن 
رعايتها الرئيسية ملهرجان 
الكويت  ومعرض عروض 
األول ال���ذي تنظم���ه رؤى 
املتكاملة للخدمات اإلعالمية 
في 13 من مايو اجلاري وملدة 
10 أيام في صالة رقم 4 بأرض 
املعارض الدولية برعاية عدد 

من كبريات الشركات احمللية في مختلف 
القطاعات. 

وقال مدير العالقات العامة في الشركة 
»الوطنية لالتصاالت« عبدالعزيز البالول إن 
»الوطنية لالتصاالت« حرصت على املشاركة 
في رعاية مهرجان عروض الكويت األول 
ملا يتمتع به هذا املعرض من مزايا تشمل 
مشاركة العديد من القطاعات املختلفة ما 
يس���مح مبواصلة جهود الشركة لتطوير 
وتعزيز خدماتها والتي تستند إلى هدف 
رئيسي وهو أن تؤمن لعمالئها دائما خدمات 
مميزة وموثوقا بها صممت لكي تس���هل 

تواصلهم اليومي.
ان »الوطني���ة لالتصاالت«  وأض���اف 
تتميز بخدمته���ا الريادية واملتميزة التي 
تؤمن للعمالء سرعات قياسية عبر شبكة 
االنترنت، مع ضمان استمرارية االتصال 
باستخدام تقنيات تغطية متطورة، وتلبي 
دائما متطلباتهم إلى دخول آمن وس���ريع 
إلى شبكة االنترنت في أي وقت، وفي أي 

منطقة من مناطق الكويت. 
وزاد ان الوطنية لالتصاالت منذ تأسست 
في 12 أكتوبر 1997 وبدأت العمل التجاري 
في 1999، كأول شركة تعود ملكيتها للقطاع 
اخلاص جنحت في زيادة حصتها السوقية 
لعدد املشتركني بشكل مستمر لتصل إلى 
ما يقارب م���ن 42% مجموع املش���تركني 
خلدمات الهاتف احملمول في الكويت، كما 
شكلت الوطنية لالتصاالت منعطفا مهما 
في س���وق الكويت خلدمات النقال، حيث 
كان له���ا الدور الريادي في زيادة نس���بة 
االخت���راق في اس���تخدامات النقال إلى ما 
يفوق ال� 100% وهي النس���بة األعلى على 
صعيد املنطقة، مما كرس���ها شركة حتتل 

الريادة بامتياز.
أن  إلى  البالول  وأش���ار 
العمالء  تطور ومنو قاعدة 
انعكس على نتائج الشركة 
املالية خالل العام 2009 حيث 
حققت صافي أرباح مجمعة 
بل���غ 108.3 ماليني دينار أو 
ما يعادل 216 فلسا للسهم 
مقارنة ب� 82.4 مليون دينار 
أو ما يعادل 164 فلس���ا للسهم في 2008، 
حيث استطاعت التعامل بفاعلية مع ضغوط 
املنافسة املس���تمرة في سوق الدولة األم 
الكويت كم���ا تتطلع كمجموعة إلى فرص 
أخ���رى مجدية في 2010 ملزي���د من النمو 
وتوسيع قاعدة العمالء التي تخطت 15.2 

مليون عميل. 
م���ن جهته، قال املدير العام ملؤسس���ة 
رؤى للخدمات اإلعالمية ثابت يوسف إن 
مشاركة الوطنية لالتصاالت في مهرجان 
عروض الكويت األول تعتبر خطوة مهمة 
للمهرجان وفرصة متميزة للشركة لعرض 
منتجاتها وخدماته���ا اجلديدة إضافة إلى 
تبادل اخلبرات والتواصل مع الش���ركات 
األخرى املشاركة في املعرض، في مجاالت 

االتصاالت السلكية والالسلكية.
وبنينّ يوس���ف أن الوطنية لالتصاالت 
من الشركات الرائدة في قطاع االتصاالت 
سواء على املستوى احمللي أو اإلقليمي وهذا 
س���ينعكس على اإلقبال اجلماهيري على 
املعرض ملتابعة آخر عروضها، الفتا إلى أن 
قطاع االتصاالت شهد تطورا كبيرا في الفترة 
األخيرة من حيث طبيعة اخلدمات املقدمة 
إل���ى املواطنني واملقيمني وقطاعات الدولة 

املختلفة احلكومية واخلاصة واألهلية. 
وشدد يوسف على أهمية املهرجان ودوره 
في مساعدة الشركات واملؤسسات في عدد 
من القطاعات اجلماهيرية على تس���ويق 
منتجاتها وخدماتها عبر تقدمي منتجاتها 
بأس���عار مخفضة مقاب���ل توفير الفرصة 
للمواطن واملقيم للحصول على احتياجاته 
من السلع واخلدمات بأسعار مميزة عبر 
عروض خاصة أو حصرية، في خلق جو 

تسويقي منعش جلميع األطراف. 

إبراهيم دبدوب وعصام الصقر متوسطني د.هالل الساير ومسؤولي حملة بيت عبداهلل

»الوطني«: أزمة ديون اليونان تهبط باألسهم األميركية 
ألدنى مستوياتها منذ عام والدوالر يعزز موقفه أمام العمالت

أفاد بنك الكويت الوطني في تقريره 
األسبوعي عن أسواق النقد بأن الدوالر 
عزز موقعه مقابل جميع العمالت خالل 
األس���بوع املاض���ي بينم���ا أدى تصاعد 
املخاوف من انتقال عدوى أزمة ديون اليونان إلى هبوط 
أسعار األس���هم األميركية إلى أدنى مستوياتها منذ عام، 
حيث اس���تفادت العملة األميركية من عزوف املستثمرين 
املتزايد عن املخاطرة وإقباله���م على الدوالر الذي يرون 
فيه مالذا آمنا، وعزز هذا التوجه صدور بيانات اقتصادية 
أميركية أفضل مما كان متوقعا. وأشار التقرير إلى أنه في 
املقابل، هبط اليورو مخترقا احلاجز النفسي عند مستوى 
1.3000 مقابل الدوالر ليصل إلى 1.2520 متراجعا عن أعلى 
مستوياته البالغ 1.3340 خالل األسبوع، وذلك على خلفية 
تنام���ي املخاوف من أن تؤثر األزمة اليونانية على الدول 
األوروبية األكثر ضعفا ضمن منطقة اليورو. كما انخفض 
اجلنيه االسترليني إلى أدنى مستوياته منذ عام في أجواء 
من عدم اليقني حول سيطرة احلكومة على االقتصاد على 
ضوء نتائج االنتخابات العامة في اململكة املتحدة، فقد شهد 
اجلنيه تداوالت عند مس���توى 1.4475 بعد أن كان قد بلغ 
1.5320 وهو أعلى مستوياته في وقت سابق من األسبوع. 
أما الني الياباني فقد استفاد أيضا من عزوف املستثمرين 
عن املخاطرة ووصل سعره إلى مستوى 88.00 ينا مقابل 
الدوالر بعد أن ش���هد تداوالت بسعر 95.00 ينا في وقت 
سابق من األسبوع، وذلك قبل أن يقفل عند مستوى 91.60 
ينا في نهاية التداول مس���اء اجلمعة املاضية. كما تداول 
الفرنك السويسري بني 1.0740 و1.1245 أمام الدوالر، فيما 
سجل سعر الدوالر األس���ترالي هبوطا حادا من 0.9275 
إلى 0.8715 بعد أن انطلقت موجة من عمليات بيع الدوالر 
األس���ترالي على أثر تلميحات إلى جلوء بنك االحتياطي 
األس���ترالي إلى تشديد سياسته النقدية. على صعيد أداء 
األس���هم األميركية ذكر التقرير أنه���ا تعرضت اخلميس 
املاضي إلحدى أكبر موجات البيع تشهدها خالل أي يوم 
واحد، وأدت عمليات البيع إلى هبوط القيمة الرأسمالية 
السوقية بحوالي تريليون دوالر قبل أن تستعيد السوق 
توازنها وتسترد بعض ما خسرته خالل ذلك اليوم، وعزا 
التقري���ر ذلك إلى حالة القلق التي خيمت على األس���واق 
حول أزمة الديون التي تشهدها منطقة اليورو واخلوف 
من انتشار عدواها، الفتا إلى أن موجة البيع رمبا جنمت 
أيضا ع���ن معامالت تنطوي على أخط���اء فنية حيث مت 
تنفيذ أوامر آلي���ة تلقائية نتيجة لصفقات غير حقيقية، 
باإلضافة إلى ذلك، راجت تكهنات بأن يكون أحد املتداولني 
قد أصدر بطريق اخلطأ أمرا لبيع ما قيمته 16 مليار دوالر 
)ب���دال من 16 مليون دوالر( من عقود األجل، وكان إصدار 
أمر بهذا احلجم كافيا إلطالق موجة جارفة من أوامر البيع 

في جميع قطاعات السوق.
وحول العمالة داخل الس���وق األميرك���ي، قال تقرير 
»الوطني« انه بات واضحا أن هذه الس���وق أصبحت اآلن 
في طريقها للتعافي بعد تعرضها النتكاسة شديدة أثناء 
فترة الركود، إال أن مس���يرة هذا التعافي قد تكون بطيئة 
بالنسبة لنحو 8.2 ماليني ممن فقدوا وظائفهم خالل أسوأ 
انكماش اقتصادي تشهده الواليات املتحدة منذ ثالثينيات 
القرن املاضي، حيث انخفض عدد العاملني األميركيني الذين 
قدموا طلبات جديدة للحصول على التعويض عن البطالة 
ب� 7000 عامل ليصل إلى 440.000 مقارنة ب� 451.000 في 

األسبوع املاضي.
وأش���ار التقرير إلى ارتفاع عدد العاملني في قطاعات 
العمل األميركية غير قطاع املزارع في أبريل املاضي بأعلى 
معدل له منذ 4 سنوات ليعكس بذلك إقدام أصحاب األعمال 
األميركيني على توظيف املزي���د من العاملني، فيما ميكن 
أن يدل على تس���ارع عملية تعافي قطاع العمالة، ولفت 
التقرير إلى أن أصحاب األعمال قد قاموا بتوظيف 290.000 
شخص في أبريل املاضي، إال أن معدل البطالة ارتفع إلى 
9.9% مقارنة ب� 9.7% في الشهر السابق، في وقت بدأ فيه 
العاملون املسرحون يعودون إلى السوق بحثا عن العمل. 
وعلى صعيد مؤشرات االقتصاد الكلي، أفاد التقرير بأن نشر 
أرقام اقتصادية جديدة تعكس مرونة االقتصاد األميركي 
أدى إلى تعزيز موقع الدوالر خالل األسبوع املاضي، فقد 
صعد مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع اإلنتاج الصناعي 
إلى أعلى مس���توياته منذ ش���هر يونيو 2004 ليصل إلى 
60.4 نقطة، متجاوزا بذل���ك التوقعات بأن يصل إلى 60 
نقط���ة مقارنة ب� 59.6 نقطة في أبريل املاضي، كما قفزت 
الطلبيات اجلديدة التي تلقتها املصانع األميركية، وبشكل 
غير متوقع، بنسبة 1.3% في مارس املاضي نتيجة لتوجه 
أصح���اب األعمال لزيادة املخزون، األم���ر الذي يدل على 
استمرار قوة قطاع اإلنتاج الصناعي، وكذلك ارتفع مؤشر 
اإلنفاق االستهالكي الش���خصي بنسبة 0.1% على أساس 

شهري وبنسبة 2.0% على أساس سنوي.
وبالنس���بة لسوق اإلس���كان، الحظ تقرير »الوطني« 

ارتفاع مبيعات املنازل القائمة التي كانت مملوكة س���ابقا 
ألسر أميركية وذلك بنس���بة فاقت التوقعات، لتصل في 
مارس املاضي إلى أعلى مس���توى لها منذ خمسة أشهر، 
وذلك نتيجة لتهافت املشترين على توقيع عقود الشراء 
قبل انتهاء فترة االئتمان الضريبي الذي يحظى بشعبية 
كبيرة. من جهة أخرى، سجل معدل منو إنتاجية القطاعات 
غير الزراعية تباطؤا واضحا خالل الربع األول من العام 
احلالي، حيث ارتفع بنسبة 3.6% خالل ربع السنة املذكور 
مقارنة بنسبة 6.3% خالل الربع األخير من عام 2009، األمر 
الذي يدل عل���ى أنه يتحتم على أصحاب األعمال توظيف 

املزيد من العاملني لتعزيز اإلنتاج.
أما بالنس���بة ألداء االقتصاد األوروبي، فأشار التقرير 
إلى إبقاء البنك املركزي األوروبي سعر الفائدة على إعادة 
التمويل على حاله دون أي تغيير عند أدنى مس���توى له 
عل���ى اإلطالق، وهو 1%، وهو ما كان���ت تتوقعه قطاعات 
واسعة من األسواق املالية، مشيرا إلى البيان الذي أصدره 
رئي���س البنك املركزي األوروبي جان كلود تريش���يه في 
أعقاب اجتماع عقده البنك، وقال فيه: »ان البنك لم يبحث 
موضوع ش���راء ديون حكومية بهدف انتشال اليورو من 
انتكاسته احلالية، بعكس ما كان يتوقعه بعض املراقبني«، 

مستبعدا احتمال إخفاق اليونان في تسديد ديونها.
من جهة أخرى، أفاد التقرير بارتفاع طلبيات املصانع 
األملانية بنسبة 5% في مارس املاضي بفضل ارتفاع الطلب 
خ���الل الربع األول، األمر الذي وفر دالئل قوية على تزايد 
اندفاع مسيرة التعافي في أكبر اقتصادات القارة األوروبية 
بينم���ا تراجعت مبيعات التجزئة األملانية بنس���بة %2.4 
في الشهر ذاته على الرغم من حتسن التوقعات بالنسبة 
للمس���تقبل، وذلك مع انتهاء فت���رة التنزيالت التقليدية 

في أملانيا.
جاء ذلك فيما شهد اجلنيه اإلسترليني بداية قوية في 
مطلع األسبوع حيث مت تداوله عند مستوى 1.5320 مقابل 
الدوالر، إال أنه تراجع الحقا متأثرا بالنتائج غير احلاسمة 
لالنتخابات العامة وبقوة الدوالر فانخفض إلى مستوى 
1.4470. والحظ التقرير أن غياب الرؤية الواضحة حول 
تكوين احلكومة املقبلة واحتمال وجود »برملان معلق« أثار 
حالة من عدم اليقني حول الطريقة التي ستعالج بها بريطانيا 

العجز الهائل الذي تعاني منه على كل األصعدة.
وعلى صعيد املؤشرات االقتصادية الكلية، قال تقرير 
»الوطني« ان اإلنتاج الصناعي البريطاني سجل منوا كبيرا 
خالل الش���هر املاضي وبأعلى معدل يشهده منذ أكثر من 
15 عاما، معززا بذلك اآلمال بأن النشاط االقتصادي العام 
للمملكة املتحدة بدأ يستجمع قواه وينمو بشكل متصاعد، 
وقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع اإلنتاج الصناعي 

إلى 58.0 نقطة في أبريل من 57.3 نقطة في مارس.

عبدالعزيز البالول

الوطني���ة لالتصاالت  تنظم 
اليوم السحب االلكتروني األول 
ضمن سلسلة سحوبات شهرية 
وذلك في مجمع األڤنيوز، ضمن 
حفل ترفيه���ي تهدف من خالله 
الى مكافأة عمالئها ومنح جوائز 
فورية للجماهير. وكانت الوطنية 
قد أطلقت حملة السحوبات هذه 
لكي متنح الفرصة جلميع عمالئها 
بالفوز، يكفيهم في س���بيل ذلك 
أن يكون���وا م���ن حملة خطوط 
»الوطني���ة«. هذا وق���د وعدت 
الوطني���ة بإجراء الس���حب في 
العاشر من كل شهر حيث تقدم 
الفائزين جوائز قيمة  لعمالءها 
ومميزة. ومبوجب السحب اليوم 
فان 105 من عمالء الوطنية سوف 
الفائزين احملظوظني  يكون���ون 
وتتنوع جوائزهم بني سيارات 
بي أم دبليو وسيارات الصحراء 
»ياماه���ا« باإلضاف���ة إلى تذاكر 
حلضور مباريات لكرة القدم في 
النقال  افريقيا وعدد من أجهزة 
منها »البالكبيري« وهذا غيض 

من فيض.
 Phase ويقدم احلفل املنظم في
1 في مجمع األڤنيوز، مقدم البرامج 
الش���هير مش���عل  التلفزيونية 
الشايع من الساعة 5:00 حتى 9:30 

وثمينة«.
وأضاف قائال »سنتواجد في 
األڤنيوز اليوم، لكي نتواصل مع 
عمالئنا واجلماهير ونحن نرى 
في ذلك مناسبة ممتازة تخولنا 
من البقاء على تواصل مع قاعدة 
عمالئنا ونشاركهم األوقات املميزة 
ونكرمهم فيها حرصا منها على 

رضاهم«.
جتدر اإلشارة الى أن كل عمالء 
الوطنية مخولني للمشاركة في 
املميزة وقد  الس���حوبات  حملة 
يكونون من الفائزين احملظوظني، 
ال يوجب عليهم في س���بيل ذلك 
سوى استخدام خدمات الوطنية 
املتنوعة واملبتكرة واخلدمات ذات 
القيمة املضافة. ويضاف الى ذلك 
أن عمالء الدفع اآلجل سوف تتم 
مكافآتهم بعدد م���ن النقاط في 
حال عملوا على تسديد فواتيرهم 

الشهرية في موعدها.
فاذا كنت عميال للوطنية ولم 
يحالفك احلظ بالفوز مع حملة 
سحوبات الوطنية اليوم، فمازالت 
الفرصة متاحة في 11 سحبا مقررا 
خالل الش���هور ال� 11 املقبلة، إن 
الوطنية تتوجه بالتهنئة لعمالئها 
الفائزين هذا الشهر، وتعد البقية 

بفوز ساحق معها دائما.

مساء حيث سيعلن عن الفائزين 
بالسحب كما سيتم تقدمي فقرة 
أس���ئلة وأجوبة تتمحور حول 
الوطنية وخدماتها وس���تمنح 
الفورية مل���ن يقدمون  اجلوائز 
اإلجابات الصحيح���ة، في حني 
ينطلق السحب الرسمي في متام 

السابعة مساء.
الس���حوبات  وح���ول حملة 
الش���هرية قال مدي���ر العالقات 
العامة ف���ي الوطنية لالتصاالت 
عبدالعزيز البالول: »لقد أردنا أن 
نقدم حملة مبتكرة وغير تقليدية، 
فجاءت حملتنا هذه لتشمل جميع 
عمالء الوطنية وتعطي الفرصة 
لكل منهم للف���وز بجوائز قيمة 

األول ضمن سلسلة من السحوبات الشهرية على »ميني كوبر« وأجهزة »بالكبيري«

»الوطنية لالتصاالت« تحتفل مع عمالئها 
الفائزين بالسحب الشهري في »األڤنيوز« اليوم

..وتواصل برامج تعزيز حصتها السوقية
برعايتها الرئيسية لمهرجان عروض الكويت األول

مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب يختتم 
برنامجًا تدريبيًا عن التطوير الوظيفي

لقطة جماعية للمتدربني في البرنامج

اختتم مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب 
بغرفة جتارة وصناعة الكويت مؤخرا وبالتعاون 
مع مؤسس���ة الكويت للتقدم العلمي البرنامج 
التدريبي »التأهيل والتطوير الوظيفي« والذي مت 
تنفيذه في الفترة من 2 إلى 5 مايو اجلاري مببنى 
املؤسسة ومبش���اركة متميزة من احملاضرين 

واملتدربني. وفي هذا الصدد أوضح مدير مركز 
عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب د.عبداهلل فهد 
العبد اجلادر أن البرنامج تناول كل ما يتعلق 
مبنظومة االدارة واملوارد البش���رية وأس���س 
التأهيل االداري الصحيح وتطوير األداء وحسن 

التخطيط.

تقـرير

انسجاما مع مسؤوليته االجتماعية، 
قام بنك الكويت الوطني مؤخرا بتقدمي 
التبرع  املباشر حلملة  رعايته ودعمه 
اخليرية ملساندة مشروع وأنشطة »بيت 
عبداهلل« اخلي����ري املخصص لرعاية 
األطف����ال الذين يعانون م����ن أمراض 

مستعصية في الكويت.
وكانت اجلمعي����ة الكويتية لرعاية 
األطفال في املستش����فى التي تش����رف 
على مش����روع بيت عبداهلل قد نظمت 
مؤخرا حفال خاصا في مجمع األڤنيوز 
لتدش����ني حملة تبرعات بيت عبداهلل 
حضره إلى جانب رئيس اجلمعية ووزير 
الصحة د.هالل الساير إلى جوار الرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني 
إبراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي للبنك 

عصام جاسم الصقر.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
لبنك الكوي����ت الوطني عصام الصقر 

إن الت����زام البنك بالش����أن االجتماعي 
واإلنساني يتجاوز دائما الدور املتوقع 
عادة من أي مؤسسة مصرفية ليشمل 
تقدمي املس����اندة والدعم لطيف واسع 
من األنشطة املجتمعية، مضيفا: »نحن 
فخورون اليوم بأن نس����اهم بصورة 
مباش����رة في دعم مش����روع بناء بيت 
عبداهلل من خالل ش����راء شارات حملة 
التبرع وتوزيعها على جميع موظفي 

بنك الكويت الوطني«.
وأضاف: »إن مش���روع بيت عبداهلل 
يش���كل عالمة مضيئة ورمزا نعتز به 
لي���س فقط في مج���ال الرعاية الطبية 
واالجتماعية فحسب، بل وفي مجال العمل 
اخليري والتطوعي املوجه إلسعاد فئة من 
املجتمع بريئة وغالية على قلوبنا جميعا. 
مش���يرا: »كما أننا نعتز أيضا بجهود 
القائمني على هذا املشروع اإلنساني الكبير 
وحرصهم على إجنازه، ولهذا فإننا في 

بنك الكويت الوطني ال ندخر جهدا في 
دعم ومساندة هذا املشروع وتوفير كل 
السبل التي متكنه من حتقيق رسالته 

اإلنسانية على أكمل وجه«.
وأوضح الصق����ر أن البنك الوطني 
كان عل����ى الدوام حريص����ا على تأكيد 
انتمائه والنه����وض بدوره االجتماعي 
واإلنساني، كما أنه كان دائما سباقا إلى 
دعم مختلف أنش����طة القطاع الصحي 
الذي يأتي في مقدمة أولويات املسؤولية 
االجتماعية للبنك، وقد جتلى ذلك من 
خالل مبادرته الريادية على مس����توى 
القط����اع اخلاص قبل س����نوات عديدة 
بإنشاء مستشفى الوطني التخصصي 
لألطفال في منطقة الصباحية الطبية 
والذي جتاوزت تكاليفه في حينه أربعة 
ماليني دينار، هذا في الوقت الذي يحرص 
فيه البنك على توفير كل س����بل الدعم 
س����واء للهيئات واملؤسس����ات العامة 

املعنية بالش����أن الصحي أو املنظمات 
التطوعية وغير الربحية التي تنشط في 
هذا املجال، والسيما اجلمعية الكويتية 
لرعاية األطفال في املستشفى ومشروع 
»بيت عبداهلل« املخصص لرعاية شريحة 
غالية على قلوبنا وفي حاجة ماسة لكل 

أشكال الدعم والرعاية«.
اجلدير بالذكر أن رسالة بيت عبداهلل 
تكمن في رعاية احلاالت احلرجة لألطفال، 
وه����و مرك����ز للعمل التطوع����ي يتبع 
اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في 
املستشفيات، في رعاية األطفال الذين 
يعانون أمراضا مس����تعصية ال يجدي 
معها اس����تمرارهم في املستش����فيات، 
كما يق����وم على تقدمي الدعم لعائالتهم 
وتوفير مجموعة من خدمات ومرافق 
للراحة والعناية الصحية واالجتماعية 
الفائقة لهذه الفئة من األطفال وس����ط 

مناخ عائلي.

د.هالل الساير في صورة جماعية مع فريق العالقات العامة في بنك الكويت الوطنيالطفل دييجو متوسطا د.هالل الساير ومنال املطر

في إطار برامجه لخدمة المجتمع ومن خالل ميزانية ضخمة

 »الوطني« يدعم مشروع »بيت عبداهلل« الخيري 


