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«اخلليج».. البنك األقرب للمجتمع واألكثر تنوعًا بالفعاليات في ٢٠٢٢
فــي إطــار حرصــه علــى 
ترســيخ مبادئ االســتدامة، 
جنح بنــك اخلليج خالل عام 
٢٠٢٢ في حتقيــق الكثير من 
اإلجنازات، جعلت منه األقرب 
إلى املجتمع واألكثر تنوعا في 
تنظيــم البرامــج والفعاليات 
املنتقاة، التي تلبي طموحات 

اجلمهور والعمالء.
وفــي هــذا الســياق، قال 
نائب املدير العام لالتصاالت 
املؤسسية في بنك اخلليج أحمد 
األميــر: «نفتخــر بكوننا كنا 
األقرب في التفاعل والتواصل 
مع املجتمع بشكل عام، وعمالء 
البنك بشكل خاص، على مدار 
العام احلالي، إذ حرصنا على 
التواجــد معهــم وبينهــم في 
مختلف املناسبات، سواء بشكل 
مباشر أو عبر قنوات التواصل 

االجتماعي املتنوعة للبنك».
وأضــــــاف: «تطبيقـــــا 
الستراتيجيته اخلمسية قدم 
بنك اخلليج منوذجا أكثر متيزا 
لالســتدامة فــي ٢٠٢٢، وذلك 
فــي إطار حــرص البنك على 
دعم االستدامة على املستوى 
واالقتصــادي،  املجتمعــي، 
والبيئي، من خــالل مبادرات 
يتــم اختيارهــا وحتديدهــا 
بعنايــة فائقة تعــود بالنفع 

على املجتمع».
وأشــار إلى أن املسؤولية 
االجتماعيــة كانت وســتظل 
إحدى الركائز األساســية في 
استراتيجية بنك اخلليج، التي 
تستهدف دعم املجتمع، وتعزيز 
الوعــي والثقافة واملســاهمة 
الفاعلــة فــي إيجــاد احللول 
للمشكالت املجتمعية والبيئية.

واستعرض األمير إجنازات 
إدارة االتصاالت املؤسسية التي 
أظهرت تفوق بنك اخلليج في 
القيام مبسؤولياته املجتمعية 
على أفضــل صورة، ومتثلت 

فيما يلي:
ماراثون اخلليج.. األكبر بالكويت

شــهدت النســخة الثامنة 
مــن ماراثــون بنــك اخلليج 
إقباال قياســيا العــام احلالي، 
من خالل مشاركة أكثر من ١١

ألف متسابق، من ١٠٧ جنسيات، 
منهم نحو ٢٠٠٠ متسابق من 
خارج الكويت، ما يرسخ مكانة 

والصحافيــني املتخصصــني 
في األزيــاء واملوضة، ونظرا 
للنجــاح الكبير للمؤمتر قرر 
بنــك اخلليج تنظيم الفعالية 

سنويا.
فعاليات رمضانية ناجحة

الفعاليـــــات  وحققـــــت 
التي  املجتمعيــة واخليريــة 
نظمهــا بنــك اخلليــج خالل 
شهر رمضان الفضيل جناحا 
ملحوظــا، إذ تنوعــت ما بني 
فعاليــات رياضيــة وصحية 
تناسب مختلف أفراد العائلة 
إلــــــى   ،«Gulf BANK Fit»
جانب توزيــع وجبات إفطار 
صائــم وتقــدمي املســاعدات 
لألســر املتعففــة والغارمــني 
والالجئني، فضــال عن إحياء 
العادات الكويتية األصيلة مثل 
نقصة اخلميس وتوزيع املياه 
واملرطبات في العشر األواخر.

شراكة مع «إجناز»

وجدد بنك اخلليج الشراكة 
الطويلة الناجحة مع جمعية 
إجنــاز الكويتية، ليبــدأ عام 
جديد في دعم ورعاية الشباب 
الكويتــي، الســيما من خالل 

بشبابه في الداخل واخلارج.
«Let’s talk business»

وضمن مساعيه لترسيخ 
مبادئ االستدامة في املجتمع، 
ودعمه املتواصل للمشروعات 
الصغيرة واملتوسطة، اختتم 
بنــك اخلليج املوســم الثاني 
Let›s Talk» مــن بودكاســت
Business»، والــذي تضمــن 
١٠ حلقــات جديــدة تتضمــن 
قصــص جناح مميــزة لرواد 
األعمال واملبادرين الشــباب، 
مت خاللها استعراض جتاربهم 
وأبرز محطاتهــم في حتويل 
األفكار إلى مشروعات ناجحة.

دعم املرأة

ومن منطلق دعمه املتواصل 
لتمكني املرأة شارك بنك اخلليج 
Orange» في املبادرة العاملية

the World» التي أطلقتها منظمة 
األمم املتحــدة للقضــاء على 
املرأة، واستمرت  العنف ضد 
على مدى ١٦ يوما، حيث أضاء 
البنك مبناه الرئيسي باللون 
البرتقالي طوال أيام احلملة.

كمــا نظــم مجموعــة من 
الفعاليات التوعوية والعروض 

١٠٪ فــي ٢٠٢٢ مقارنة بالعام 
السابق، فيما شهدت التفاعالت 
من تعليقــات وردود وإعادة 

مشاركة زيادة كبيرة.
وتضمنــــت حمـــــــالت 
التفاعــل مع اجلمهور نشــر 
األخبار واألنشــطة التي تهم 
املتابعني، وتنظيــم فعاليات 
كبــرى رياضيــة واجتماعية 
البنــك  مكانــة  لترســيخ 
 ،«community GB» املجتمعية
إلى جانب مســابقات لتوزيع 
الهدايــا التذكارية املوقعة من 
Memorabilia) النجــوم كبار 
GB) وكذلك مســابقات ،(GB

competition) للفــوز بجوائز 
نقدية.

وفي إطار جهوده املتواصلة 
للتفاعل مع املجتمع، أطلق بنك 
اخلليج سلســلة نوعية من 
 ،«Masterclass GB» فصــول
بالتعــاون مــع مجموعة من 
اخلبراء وتضمنت السلسلة 
مجموعة من الفصول، كل منها 
فــي تخصص معــني، يتولى 
تقدميه خبير متخصص في 
هــذا املجــال، بهــدف تطوير 
إمكانيات املشــاركني وزيادة 
مهاراتهــم، مــن خــالل تعلم 

الشــركة» ٢٠٢٢،  «برنامــج 
الذي يحظى بشــعبية كبيرة 
بني طالب املــدارس الثانوية 
واجلامعات، إلى جانب العديد 

من البرامج األخرى.
اخلليــج  بنــك  وشــارك 
كشريك استراتيجي مصرفي 
ملؤمتر االحتاد الوطني لطالب 
الكويت فــي أميركا، وحرص 
البنك على تنظيم العديد من 
الفعاليات واملسابقات واجلوائز 
للطالب املشاركني، إلى جانب 
إقامة ديوانية لتسهيل متابعة 
الطالب ملباريات كأس العالم، 
كما أطلق أغنية «دوم فخرنا»، 
للتعبير عــن اعتزاز املجتمع 

للســيدات مبناســبة الشــهر 
الثدي،  التوعــوي بســرطان 
ووفر لهن خصومات وعروضا 
حصرية بالتعاون مع مجموعة 
من املستشــفيات والشــركاء 
في القطاع الطبي، إلى جانب 
تنظيم «واكاثون» مبشــاركة 
البنك  العديــد مــن موظفــي 
واجلمهور في حديقة الشهيد 

وندوة تعريفية باملرض.
ورعــى بنك اخلليج حلقة 
نقاشــية نظمتهــا جمعيــة 
حــول  سوروبتمســت، 
القيادات النسائية في السلك 
الديبلوماسي، وذلك بحضور 
قيادات من السلك الديبلوماسي 
الكويتي، والعديد من سفيرات 
الدول العربية واألجنبية في 

البالد.
تفاعل واسع على وسائل التواصل

والقت جهود بنك اخلليج 
مــع  للتفاعــل  املتواصلــة 
املجتمــع جناحا قياســيا في 
٢٠٢٢، الســيما على وســائل 
التواصل االجتماعي، ومتكن 
البنك من زيادة عدد متابعيه 
على مختلف قنوات التواصل 
االجتماعي بنســبة جتاوزت 

وممارسة مهارات جديدة.
مسابقة «فانتسي» مبناسبة 

كأس العالم

وفــي إطــار حرصــه على 
مشــاركة العمــالء واجلمهور 
بنــك  أطلــق  اهتماماتهــم، 
اخلليج مســابقة «فانتسي»، 
اللعبة األكثر رواجا بني عشاق 
ألعــاب احملاكاة فــي مختلف 
أنحاء العالم، وذلك مبناسبة 
تنظيم دولة قطر بطولة كأس 
العالم، بإجمالي جوائز بلغ ٥

آالف دينار.
شهر البيئة ٢٠٢٢

وفي إطار جهوده املتواصلة 
لتفعيــل مبــادئ االســتدامة 
على كل املســتويات البيئية 
واملجتمعيــة واالقتصاديــة، 
شارك بنك اخلليج في فعاليات 
شهر البيئة ٢٠٢٢، التي نظمها 
املركــز العلمي حتــت عنوان 
«االســتثمار فــي كوكبنــا»، 
وشارك عدد من موظفي البنك 
في عمليات التنظيف حتت املاء 

بالقرب من جزيرة كبر.
وقام البنــك بالتعاون مع 
شركة Enviroserve املتخصصة 
فــي إدارة النفايــات الصلبة 
التدويــر بالتخلص  وإعــادة 
اآلمن مــن ٢٢٫٣ طــن نفايات 
إلكترونية في ٢٠٢٢، شــملت 
التخلص مــن ٩٫٦ أطنان من 
النفايــات إلكترونية، تتنوع 
مــا بــني أجهــزة كمبيوتــر 
مكتبيــة/ محمول، وطابعات، 
وشاشات، وماكينات عد العملة 
وتليفونات أرضية، وغيرها من 

األجهزة اإللكترونية.
راع ماسي لبطولة الكويت للخيل 

العربية األصيلة

وشارك بنك اخلليج راعي 
ماسي لبطولة الكويت للخيل 
العربية األصيلة، التي أقيمت 
فــي يناير املاضــي، وذلك في 
إطــار حرصــه علــى دعم كل 
التــي  الوطنيــة،  الفعاليــات 
تستهدف احلفاظ على التراث 
العربي والكويتي، السيما أن 
بطوالت جمال اخليول العربية، 
أصبحت ملتقى ألهل الفروسية 
واخليل بالكويت، وباقي دول 

املنطقة والعالم.

من خالل فعاليات منتقاة ومبادرات نوعية تستهدف ترسيخ مبادئ االستدامة

صورة جماعية لفريقي «اخلليج» وبنك الطعام عقب توزيع الوجبات الرمضانية

«OFF Road Challenge» أحمد األمير وفهد الشراح في صورة مع الفائزين في

فريقا بنك اخلليج واملركز العلمي ضمن فعاليات شهر البيئة

«GB Fit» فريق البنك أمام جناح بنك اخلليج في «مول ٣٦٠» ضمن فعاليات

إقبال قياسي في النسخة الثامنة من ماراثون بنك اخلليج

«OUD FASHION TALKS» صورة جماعية لفريق االتصاالت املؤسسية في معرض

أحمد األمير

املاراثون باعتباره األكبر في 
الكويت، وإحدى أهم الفعاليات 
الرياضية واالجتماعية بالبالد 

والوحيد املصنف عامليا.
أول حتٍد على الطرق الوعرة

وفي إطار دعمه املتواصل 
لفئة الشــباب، وحرصه على 
البيئة اآلمنة ملمارسة  توفير 
رياضتهم احملببة، أطلق بنك 
اخلليج احلدث الرياضي األول 
من نوعه في الكويت، للتحدي 
Off» الوعــرة الطــرق  علــى 
Road Challenge»، مبشــاركة 
العشرات من هواة ومحترفي 
الرياضــة، وبحضــور  هــذه 
جماهيري كبيــر من مختلف 

الفئات العمرية.
أول مؤمتر حول املوضة املستدامة

ونظــم بنك اخلليــج أول 
مؤمتر لالســتدامة في األزياء 
OUD» واملوضــة بالكويــت
لدعــم   ،«FASHION TALKS
املصممني الكويتيني الشباب، 
مبشاركة نخبة من املصممني 
العامليــني  وخبــراء األزيــاء 
والكويتيني، إلــى جانب عدد 
كبير من املستثمرين واملهتمني 

«املركز» يطلق املوسم السادس من برنامجه السنوي لتطوير اخلريجني
أعلن املركز املالي الكويتي 
«املركز» بدء استقبال طلبات 
اخلريجــني للمشــاركة فــي 
الدفعة السادســة من برنامج 
«املركــز» لتطوير اخلريجني، 
والذي أطلق عام ٢٠١٧. ويقدم 
البرنامج الذي ميتد لعام كامل 
فرصة قيمة للشباب الكتساب 
اخلبرات املهنية، مما يساعدهم 
علــى وضــع حجر األســاس 
ملسيرتهم الوظيفية في القطاع 
املالي واكتساب مهارات قيمة 
في بيئة عمل داعمة وحيوية 

لتعزز من قدراتهم.
وسيواصل البرنامج تزويد 
بــاألدوات  اخلريجــني اجلدد 
الالزمــة للنجاح فــي احلياة 
املهنية. وحرصا على ذلك، قام 
«املركز» بتدريب املشاركني عبر 
اإلنترنت خالل فترة انتشــار 

وميكنهم من اكتســاب دراية 
شــاملة عن القطاع املالي من 
خالل املهام العملية وجلسات 
التدريب التفاعلية التي يعقدها 
«املركز». ويتم تعيني املتدربني 
في اإلدارات املناسبة بعد تقييم 
كفاءاتهم وقدراتهم للعمل مبا 
يتالءم مع مهاراتهم وأهدافهم 

الوظيفية.
وبهذه املناسبة، قال علي 
التنفيــذي  الرئيــس  خليــل 

«للمركــز»: «يقــدم برنامــج 
تطويــر اخلريجــني فرصــة 
هائلة للجيل القادم من الشباب 
الكويتي ملساعدتهم على تعزيز 
مهاراتهــم الالزمــة لتحقيــق 
النجاح والتطور، حيث يسمح 
البرنامج للمشاركني باكتشاف 
ما يرغبون في حتقيقه خالل 
حياتهم املهنية ضمن بيئة عمل 
حيويــة، مما يســاعدهم على 
اكتســاب فهم متعمق وخبرة 
مباشــرة في قطــاع اخلدمات 
املصرفية االستثمارية. ونؤمن 
في «املركز» بالدور احملوري 
لقطــاع اخلدمــات املالية في 
حتويل الكويت إلى مركز مالي 
وجتاري إقليمي، مبا يتوافق 
مع اإلطار االستراتيجي لرؤية 
الكويــت ٢٠٣٥، لذلــك، نفخر 
بتطوير برنامج يعزز قدرات 

قادة املســتقبل فــي الكويت 
ويقودهم نحو االزدهار».

وأضاف: «ما مييز برنامج 
«املركــز» لتطوير اخلريجني 
هو إتاحته الفرصة للمشاركني 
للتواصل املباشــر مع خبراء 
«املركــز» فــي القطــاع املالي 
واإلدارة التنفيذية. وتعد هذه 
التجربــة ضرورية إلكســاب 
املتدربــني نظــرة ثاقبة حول 
كيفية عمل الشــركات بشكل 
يومــي. ونهــدف مــن خــالل 
فريــق خبرائنا املتميزين في 
قطاعي إدارة األصول واخلدمات 
املصرفية االستثمارية إلى دعم 
املتدربني فــي تكوين صورة 
أوضح عن مســيرتهم املهنية 
املســتقبلية، مبا ميكنهم من 
املضي قدما والتركيز على ما 
هو مطلوب لتحقيق أهدافهم».

عقب جناح البرنامج ملدة ٥ سنوات متتالية

الوبــاء العاملي، ويعكس ذلك 
التزام «املركز» باســتمرارية 
البرنامــج وتعزيز أثره على 

الشباب.
ويستقبل البرنامج الشباب 
الكويتيــني احلاصلــني علــى 
شــهادة جامعية معتمدة في 
إحدى تخصصات إدارة األعمال. 
ويتيح لهــم فرصة االنخراط 
في مهــام العمــل الفعلية في 
الشــركة،  إدارات  مختلــف 

مليارا دوالر غرامات عمالقة التكنولوجيا بالعالم خالل آخر عامني
حمايــة  مفــوض  قــرر 
 (DPC) البيانــات األيرلندي
تغرمي فيسبوك ٢٦٥ مليون 
يــورو أو ٢٧٥ مليون دوالر 
النتهاكــه الالئحــة العامــة 
حلماية البيانات بعدما سمح 
املوقع لنفسه باحلصول على 
بيانات املستخدم احلساسة 
بني مايو ٢٠١٨ وسبتمبر ٢٠١٩، 
وهــذه الغرامة هــي الرابعة 
للمنصات اململوكة لشــركة 
لـ«فيســبوك».  األم   Meta
وعلــى الرغــم مــن أنــه قد 
يبــدو مبلغا كبيــرا، إال أنه 
ليــس املبلــغ األكثــر أهمية 
الــذي يتعني على الشــركة 
دفعــه فــي تاريــخ الالئحة 
العامــة حلمايــة البيانــات، 
وفقا للبيانات التي جمعتها 
«Statista»، واطلعــت عليها 
«العربية.نت»، حيث تكبدت 
عمالقة التكنولوجيا بالعالم 
غرامات بقيمــة ٢٫٠٣ مليار 
دوالر خالل آخر عامني، لعدم 

حمايتها لبيانات العمالء.
أمازون، صاحبة  وكانت 
اللقــب مــن حيــث حجــم 
الغرامات، ففي يوليو ٢٠٢١، 

أصدرت هيئة مراقبة البيانات 
في لوكسمبورغ، غرامة قدرها 
٧٧٤ مليــون دوالر تقريبــا 
باألسعار احلالية على الفرع 

األوروبي لشركة التكنولوجيا 
التــي تبلــغ قيمتهــا عــدة 
مليارات من الدوالرات، بسبب 
«عدم االمتثال ملبادئ معاجلة 

البيانــات العامــة» وفقــا لـ 
GDPR Enforcement Tracker
.CMS Law بدعم من قانون

وفي املركز الرابع في قائمة 

أعلــى الغرامــات يذهب إلى 
واتساب، بعد كل من فيسبوك 
وإنســتغرام، ثــم غوغــل، 
وشــركة األزياء الســويدية 
H&M التي انتهكت القانون 

العام حلماية البيانات.
ويهدف اإلطار التنظيمي 
العامــة حلمايــة  لالئحــة 
البيانات إلى منح املستخدمني 
مزيدا من التحكم في بياناتهم 
- ويضع األســاس لتغرمي 
الشركات التي تقدم خدماتها 
في االحتاد األوروبي خلرق 

بنودها.
مت وضع الالئحة العامة 
حلمايــة البيانــات فــي ٢٥
مايــو ٢٠١٨، كبديل لتوجيه 
حمايــة البيانــات اخلــاص 
باالحتــاد األوروبي من عام 
١٩٩٥ ويحتوي على ٩٩ فقرة. 
وحتــى اآلن، يســرد متتبع 
إنفاذ القانون العام حلماية 
انتهــاكات  البيانــات ١٥٠٧ 
فردية لالئحة العامة حلماية 
البيانات، على الرغم من أن 
البيانات علــى األرجح غير 
مكتملة نظرا لعدم نشر جميع 

الغرامات على املأل.

لعدم حماية بيانات املستخدمني.. و«أمازون» دفعت الغرامة األكبر بـ ٧٧٤ مليون دوالر في يوليو ٢٠٢١

االستثمار العقاري فيه سلبيات وإيجابيات، 
ومن لديه مال يريد ان يستثمره فهناك استثمارات 
متنوعة وأهمها وأكثرها هو االستثمار في شراء 
وبيع األسهم والعقارات وقد استثمر الكثير من 
الكويتيني في هذه املجاالت داخل وخارج الكويت 
ومنذ سنوات بدأت شركات العقارات بعرض 
مشاريع عقارية سواء اراض أو فلل أو شقق 
أو شاليهات ضمن معرض الكويت ودفع ووقع 
الكثير من الكويتني مع شركات في هذا املعرض 
ولكن بعد انتظار سنوات ليكون العقار جاهزا 
لتسلمه فوجئ الكثير منهم بأن املشروع لم يبدأ 
أو لم يتنه، وتواصلوا مع الشركات التي تعاقدوا 
معها واتضح عدم الرد وعدم التجاوب وفوق 
هذا، هذه الشركات اقفلت مكاتبها ورحل من 
فيها وهنا أصبحت مشكلة لكثير من الكويتيني 
وخاصة الذين اقترضوا من البنوك لشراء العقار 
ودخلوا في قضايا ومحاكم لتسديد التزاماتهم 
املالية ومت عــرض موضوعهم على احلكومة 
ومجلس األمة وحسب ما قرأت هذا األسبوع في 
الصحف الكويتية بأن جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونية البرملانية انتهت في اجتماعها أمس 
إلى املوافقة على االقتراح بقانون القاضي بإنشاء 
صندوق لتعويض املتضررين من عمليات النصب 
العقاري، يتبع وزارة املاليــة، على أن يكون 

متويله من االحتياطي العام للدولة.

وهنا حبيت اشارك واقترح وأنصح احلكومة 
ومجلس األمه بأن هناك كويتيني كذلك تضرروا 
من نصب عقاري باستثمارات عقارية خارج 
الكويــت ومثال على ذلك هناك مســتثمرون 
كويتيون دفعوا مبالغ كبيرة ملشاريع عقارية 
ســواء فلل أو شقق في تركيا ولكن ولألسف 
هناك بعض الشركات واملشاريع العقارية التركية 
لم ينفذوا مشاريعهم وهناك شركات ومشاريع 
عقارية لم تكتمل وقام الكويتيون بتوكيل محامني 
في تركيا لرفع قضايا عليهم ومنذ سنوات ولم 
يحصل شئ حتى اآلن وعليهم التزامات مالية 
من قروض وديون وغيرهم سدد من لديه مال 
محدد لهذا االستثمار وصرفه كله عليهم وحسب 
ما قرأت وشاهدت بوسائل اإلعالم من تلفزيون 
وصحف كويتية بأن رئيس السلطة القضائية 
من الطرفني الكويتي والتركي قد التقيا وبحثا 
مواضيع التعاون ومنها مشكالت املستثمرين 

الكويتيني ولكن ولألسف لم يحدث شئ.
ولهذا اقترح علــى حكومة ومجلس األمة 
الكويتي أن يشمل اقتراحهم تعويض املتضررين 
من النصب العقاري على الكويتيني الذين اشتروا 
عقارات خارج الكويت وليس فقط داخل الكويت 
ضمن صندوق لتعويض املتضررين من عمليات 
النصب العقاري لتكــون هناك عدالة في حل 

مشاكل الكويتيني العقارية.

املستشار الكويتي

النصب العقاري داخل 
الكويت وخارجها

Abumishari١@yahoo.com
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية

«أسواق املال» نظمت ورشتني توعويتني
تنفيذاً لتوجهات التعاون 
التوعــوي  اإلســتراتيجي 
املشــترك بني هيئة أســواق 
الدراســات  وكليــة  املــال 
التجاريــة، والتي مت اإلعداد 
لهــا برعاية رئيــس مجلس 
مفوضي هيئة أســواق املال 
ومديرهــا التنفيذي د.أحمد 
امللحم، وعميد كلية الدراسات 
التجاريــة د.أحمد احلنيان، 
قامت هيئة أسواق املال يوم 
االثنــني ١٥ اجلــاري بتنفيذ 

ورشــتني توعويتني مبقر الكلية مثلتا أولى 
فعاليات البرامج التوعوية املتنوعة واسعة 
النطاق التي يزمــع الطرفان تنفيذها تباعا. 
وكانت أولى ورشتي العمل موجهة ألعضاء 
الهيئتني التدريسية واإلدارية في الكلية، حيث 
تولى مهام تقدميها خالد السهلي رئيس فريق 
عمل مشروع «برنامج تطوير منظومة سوق 
املال»، وعبداحملسن العبدالرزاق أمني سر فريق 

عمل املشروع، اللذين تناوال موضوع برنامج 
الهيئة لتطوير منظومة سوق املال مبراحله 
املختلفة ومخرجات كل منها ومنعكساتها على 
نشاط السوق وتداوالته وتصنيفه، إضافة إلى 
األهداف اإلستراتيجية بعيدة املدى للمشروع 
واملتمثلة في تطوير سوق املال، وتوافقه مع 
املعايير الدولية، واالرتقاء بتصنيفه، وجذب 

املزيد من االستثمارات اخلارجية إليه.

جانب من إحدى الورش التوعوية


