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أطلقت مجموعة آي سيس 
التجارية  الكويتية عالمته����ا 
 One( »اجلديدة »ون جلوبال
global(، وهي العالمة اجلديدة 
التي ستعمل حتت اسمها في 
الس����وق الكويتية وأس����واق 
منطقة الشرق األوسط، أفريقيا، 
أوروبا وأميركا، بعد أن ظلت 
متارس عملها حتت عالمة »آي 
س����يس« ملدة تزيد على عشر 

سنوات. 
وأوضحت الشركة األسرع 
منوا في منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا في مجاالت االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات عبر 
الذكية واحلواسيب  الهواتف 
اللوحي���ة والتلفاز أن اختيار 
العالم���ة التجاري���ة اجلديدة 
ج���اء ليقاب���ل طموحاته���ا 
للمرحل���ة املقبل���ة، وملواكبة 
األساليب التسويقية اجلديدة، 
خصوصا أن قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات دائما 
في ثورة وف���ي حالة تغيير 
مستمرة، وهو ما دعا اإلدارة 
العليا للشركة الختيار عالمة 
جتارية جدي���دة جتمع حتت 
رايتها طموحات وأفكار وقيم 
العمل التي ستلتزم بها الشركة 
جتاه عمالئها في السوق من 
املؤسس���ات العامة واخلاصة 

في الدولة.
وقال املؤس����س والرئيس 
التنفيذي لشركة ون جلوبال 
الرش����يدي في هذه  م. محمد 
املناسبة: لقد دفعت االستثمارات 
املتواصلة في البنية التحتية 
لقط����اع االتصاالت إلى توفير 
املزيد من احلل����ول للخدمات 
الرقمية، حيث س����جل الطلب 
على هذه النوعية من اخلدمات 
منوا هائال، وخالل فترة وجيزة 
ستش����هد املعام����الت الرقمية 
النمو، وتس����عى  املزيد م����ن 
الشركة إلى االستفادة من هذه 
ارتفاع  الطفرة، خصوصا مع 
مس����توى األمان في استخدام 

تلك التقنيات.
وذكر الرشيدي بقوله: في 
ظل هذه احلقائق والتطورات 
التي تؤثر ف����ي مجال عملنا، 
جاءت والدة العالمة التجارية 
اجلديدة للش����ركة بعد دراسة 
متأني����ة أردنا م����ن خاللها أن 
نحق����ق طموحاتن����ا وأفكارنا 

املقبل����ة، وملواجهة  للفت����رة 
التحديات املستقبلية في هذه 

الصناعة املؤثرة.
وأضاف: االسم اجلديد »ون 
جلوبال« جاء ليكمل مس����يرة 
عمل ناجحة امتدت على مدار 
السنوات العشر األخيرة، حيث 
قدمت الشركة نفسها كمؤسسة 
رائدة في تقدمي احللول املالية 
الرقمي����ة، مبينا أن الش����ركة 
ستسعى جاهدة حتت عالمتها 
اجلديدة، لتكون نافذة لثورة 
املدفوعات النقدية في الكويت 
الش����رق األوسط،  وأس����واق 

أفريقيا، أميركا وأوروبا.
وأوض����ح ان املعايير التي 
اعتمدت عليها الشركة الختيار 
العالمة التجارية اجلديدة، جاءت 
لتعكس رؤية استراتيجيتها 
التوسعية، حيث تعمل الشركة 
وفقا الس����تراتيجية طموحة 
بعن����وان »one«، وعل����ى هذا 
األساس فضلنا أن يرتبط اسم 
عالمتنا التجارية اجلديدة مع 

هذه الرؤية لعملياتنا وخطط 
انتشارنا.

وأفاد الرشيدي بأن الشركة 
ستواصل تقدمي أحدث ما توصلت 
إليه تكنولوجي����ا االتصاالت 
حتت عالمتها التجارية اجلديدة، 
حيث س����تعكف عل����ى رصد 
احتياجات الس����وق من جهة، 
التطور السريع في  ومواكبة 
الفنية املستخدمة  التطبيقات 
من جهة أخرى، وهو األمر الذي 
بالتأكيد بعد دراسات  سيأتي 
حتليلية متعمقة للوقوف بشكل 
أفضل على طبيعة تطور سوق 

املدفوعات اإللكترونية.
وتابع: انطالقا من هذا، جاءت 
مبادرة العمل على اعتماد عالمة 
جتارية جديدة حتقق من خاللها 
الشركة أهدافها االستراتيجية، 
وه����ي بال ش����ك اعتمدت على 
مكون����ات ومف����ردات طبيعة 
الس����وق الكويتي، والس����وق 
العاملي. وإذ كش����ف الرشيدي 
ان الشركة ستعمل حتت العالمة 
اجلدي����دة »ون جلوبال« على 
التي  النجاح  تسخير مسيرة 
حققتها من خالل تقدمي مجموعة 
رائعة من اخلدمات واملنتجات 
لعمالئها من املؤسسات واألفراد 
من قبل، فقد بني بقوله: نعتقد 
أن االس����م اجلديد سيكون له 
صدى إيجاب����ي لدى عمالئنا، 
الذين سيستفيدون من اخلدمات 
واملنتجات التي ستقدمها الشركة 
للمرحلة املقبلة، خصوصا أن 
الش����ركة ستستمر في تعزيز 
أكثر  التشغيلية في  عملياتها 
من اجتاه سواء على مستوى 
اجلانب احمللي أو على جانب 
الدولي، وإن كانت  التوس����ع 
األخيرة تخض����ع العتبارات 
حتديد أولويات عمل الشركة 
لكل مرحلة. وبني الرش����يدي 
طبيعة املشاريع واالتفاقات التي 
نفذتها ش����ركة »ون جلوبال« 
والتي تقوم بتشغيليها حاليا، 
حيث تقدم الشركة واحدا من 
التطبيقات في مجاالت  أشهر 
املدفوع����ات اإللكتروني����ة في 
 ،Payit املنطقة، وه����و منصة
البرامج  حيث يعد من أفضل 
املتطورة خلدمات املدفوعات 
النقدية اإللكترونية على أجهزة 
الذكية واحلواس����ب  الهواتف 

اللوحية.

»One global« العالمة التجارية اجلديدة 
ملجموعة آي سيس الكويتية

الرشيدي: »ون 
جلوبال« ستكون 

نافذة ثورة اخلدمات 
الرقمية على 

املستويني احمللي 
والعاملي

الرشدان: حريصون 
على مشاركة 

مجتمعنا املناسبات 
السعيدة لنحتفل 

معهم بذكرى 
وطنية مجيدة

حساب راتب 
يتضمن جوائز قيمة 

ومميزات فريدة

»الكويتية لالستثمار« تشارك املجتمع الكويتي أمجاده الوطنية
انطالقا من التزامها مشاركة 
الكويتي مناس���باته  املجتمع 
الهادفة واس���تجابة  الوطنية 
لدعوة صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد إلى حتويل 
مناس���بة األعياد الوطنية الى 
احتفال مهي���ب يعم كل أرجاء 
الب���الد وأيض���ا باالس���تناد 
ال���ى برنامجها للمس���ؤولية 
االجتماعي���ة، تنظم الش���ركة 
الكويتية لالس���تثمار سلسلة 
من الفعاليات تستهلها بأمسية 
غنائية وطني���ة حتييها فرقة 
التلفزيون للفنون الش���عبية 
وذلك حت���ت رعاية كرمية من 
محافظ العاصمة الفريق م.ثابت 

املهنا.
وفي هذا اإلطار، حتدث طالل 
الرشدان، مدير إدارة العالقات 
العامة في الش���ركة الكويتية 
لالستثمار قائال: »إننا حريصون 
على مشاركة مجتمعنا املناسبات 
السعيدة لنحتفل معهم بذكرى 
وطنية مجي���دة وذلك انطالقا 
من حرصنا على تأدية رسالتنا 
االجتماعية وفق رغبات صاحب 
الس���مو األمير حفظه اهلل، لذا 

لن نتوانى في بذل كل اجلهود 
املطلوبة لكي تكون احتفاالت 
فبراير بصمة فرح تعم كل ربوع 

املجتمع الكويتي«.
وتنظم األمس���ية الغنائية 
بتاريخ 17 اجلاري في س���وق 
املناخ )مدخ���ل املواقف اجلهة 
الس���اعة  اجلنوبية( في متام 
السابعة مساء بحضور نخبة 
الديبلوماس���يني وكبار  م���ن 

الشخصيات.
وأضاف الرشدان: »الدعوة 
عامة لألمس���ية الغنائية، وقد 
حرصنا عل���ى أن تكون عامة 
ليشارك اجلميع في االحتفاالت 
الوطني���ة. وف���ي الوقت الذي 
الكويتية  الش���ركة  تدين فيه 
الكويتي  لالستثمار للمجتمع 
بنجاحاته���ا وبناء عليه فإنها 
حريصة عل���ى مبادلته الوفاء 
ودعم شبابه باجتاه آفاق واعدة 
من االبتكار ألنها تؤمن بأنهم 

عماد الغد املشرق للكويت«.
وباالس���تناد إلى س���عيها 
املتواص���ل إلى دع���م املواهب 
الكويتية اليافعة واألخذ بيدها 
في اجتاه الرقي واإلبداع، تنظم 

الشركة أيضا معرضا حتت اسم 
»أيادي كويتية« في الفترة من 
3 إلى 5 مارس 2016 تهدف من 
خالله الى دعم مواهب وإبداعات 
الشباب الكويتي. وينظم احلدث 
الذي ح���از  اهتمام العديد من 
اجلهات، حتت رعاية وبحضور 
الدولة  وزير االعالم ووزي���ر 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلم���ود وبالتعاون مع مركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
ووزارة الشباب وشؤون القصر 
ومركز مواهب والنادي العلمي 
والبنك الصناعي. هذا، وسيتم 
تخصيص 50 جناحا للمشاركني 
مجانا لعرض مواهبهم ودعوة 
الوس���ائل اإلعالمية لتغطية 
احلدث ال���ذي يتخلله برنامج 
حافل من األنشطة والفعاليات 
خ���الل فترة إقام���ة املعرض، 
حيث سيحتوي البرنامج على 
أوبريت غنائي مبشاركة الفنان 
حمد العماري وفرقة الشامي، 
باإلضافة إلى تنظيم مسابقات 
وجوائ���ز مقدمة من الش���ركة 
الكويتية لالستثمار لضيوف 

املعرض.

بدر العثمان يسلم أحمد القعود شيك املساهمة ويبدو محمد البغلي

وممثلو  املساندة  األكادميية  للخدمات  اجلامعة  مدير  نائب  رمضان  د.جاسم 
»الوطني« خالل املعرض 

التجاري  البن����ك  ق����ام 
الكويتي، بتقدمي مساهمة 
العاملني  مادي����ة لنقاب����ة 
بالطي����ران املدن����ي بهدف 
دعم األنشطة االجتماعية 
للنقابة، وتأتي هذه املساهمة 
ف����ي إط����ار جه����ود البنك 
املتواصلة في خدمة املجتمع 
واملشاركة في كل الفعاليات 
والنش����اطات االجتماعية 
املختلفة واالهتمام بشرائح 

املجتمع كافة.
وفي هذا الس����ياق، قام 
املدي����ر اإلقليمي في قطاع 
اخلدمات املصرفية لألفراد 
بدر العثمان، بتقدمي شيك 
املدير  إلى نائب  املساهمة 
العام للش����ؤون اإلدارية 
واملالية والقانونية »وكيل 

أطلق بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( حساب »الرابح« وهو 
حس���اب راتب مينح العمالء 
فرصة الفوز بس���يارتي راجن 
روفر 2016 و3 كيلو من الذهب 
كل 3 اشهر، وذلك انطالقا من 
سعي »بيتك« املتواصل لتقدمي 
منتجات متميزة تلبي طموحات 
العمالء وتعزز مكانته ومركزه 
الرائد ومتيزه في طرح املنتجات 
واخلدمات املصرفية وفقا ألعلى 

معايير اجلودة.
ويتوافر حساب »الرابح« 
الراغبني في حتويل  للعمالء 
رواتبهم وادارة حس����اباتهم 
الشخصية مع امكانية االدخار 
واالس����تثمار، وذل����ك لكونه 
حساب توفير استثماري يحقق 
توزيعات سنوية للعميل حيث 
يتم اس����تثمار مبلغ احلساب 
وفق مبادئ الشريعة االسالمية، 
وميكن فتح احلساب عبر فروع 
»بيتك« املنتشرة في الكويت 

والتي يبلغ عددها 64 فرعا.
ويفتح حس����اب »الرابح« 
بالدين����ار الكويت����ي لألفراد، 
الراتب  ويش����ترط حتوي����ل 
كشرط أساسي لدخول السحب، 
واستمرار حتويله في احلساب. 
أما فيما يخص شروط وأحكام 
اجلوائز والسحب فيتم السحب 
على 3 جوائز كل ربع سنة في 
أش����هر يناير وابريل ويوليو 
وأكتوب����ر بحيث يتضمن كل 

يواص����ل بن����ك الكويت 
الوطني رعايته ملعرض بيع 
الكتب الدراسية في جامعة 
الكويت، وتأتي هذه الرعاية 
للعام الرابع على التوالي في 
إطار التعاون املشترك بني 
بنك الكويت الوطني وجامعة 
الكويت، والتزاما من البنك 
مبس����ؤولياته االجتماعية 
الطلب����ة وتلبي����ة  جت����اه 

احتياجاتهم الدراسية.
ويستمر املعرض حتى 
24 فبراي����ر 2016، ويوفر 
للطلب����ة احتياجاته����م من 
الكتب اجلامعي����ة للفصل 
الدراس����ي احلالي. ويشهد 
هذا املعرض إقباال كبيرا من 
الطلبة ملا يوفره من تخفيف 
االزدح����ام وتنظيم لعملية 

شراء الكتب الدراسية.
ويح����رص بنك الكويت 
الوطني دوما على املشاركة 

وزارة مساعد« احمد عيسى 
القعود، وبحضور مدير فرع 
املطار محمد البغلي، حيث 
تخلل هذا اللقاء األحاديث 
الودي����ة حول األنش����طة 
االجتماعية للنقابة، ودعم 

س����حب 3 جوائز قيمة عبارة 
 HSE عن سيارتي راجن روفر
2016 للفائزين االول والثاني، 
الذه����ب للفائز  و3 كيلو من 
الثالث وذلك بعد مراعاة شروط 
واحكام السحب وهي ان يودع 
العميل 3 رواتب خالل االشهر 
التي تسبق السحب،  الثالثة 
وأال يق����ل الرصي����د االدن����ى 
للحس����اب عن 50 دينارا في 
نهاية كل ش����هر خالل االشهر 
التي تسبق السحب،  الثالثة 
علما ان كل 50 دينارا اضافية 
في احلس����اب تضاعف فرص 

العميل في الربح.
ويح����رص »بيت����ك« على 

ورعاية مثل هذه الفعاليات 
التي من شأنها  واملبادرات 
دع����م املس����يرة التعليمية 

البن����ك التج����اري له����ذه 
األنشطة. 

وقد أعرب احمد القعود 
عن شكره وامتنانه إلدارة 
التج����اري عل����ى  البن����ك 
تواصله م����ع النقابة على 
الس����نوات املاضية،  مدى 
باإلضافة إلى الدور الفعال 
ال����ذي يق����وم ب����ه البنك 
التجاري في دعم مختلف 
األنشطة االجتماعية، متمنيا 
مزيدا من التقدم واالزدهار 
ألس����رة البنك، مضيفا أن 
»التجاري« يأتي في صدارة 
مؤسسات القطاع اخلاص 
التي متارس دورها االيجابي 
في دعم األنشطة االجتماعية 
كمؤسسات املجتمع املدني 

غير الهادفة للربح.

مواصل����ة تعزي����ز منظمومة 
خدماته ومنتجاته املصرفية 
مبا يتالءم مع متطلبات العمالء 
واحتياجاته����م املتس����ارعة 
وحتقيق تطلعاتهم وتزويدهم 
مبا هو عصري ومبتكر، مبا 
ينعكس عل����ى حتقيق رضا 
العميل الذي هو من اساسيات 
العمل في »بيتك« الذي حقق 
نقل����ة نوعية ومتي����زا على 
مستوى اخلدمات املطروحة 
االدوات  م����ن  باالس����تفادة 
التكنولوجية ودراسة متطلبات 
السوق، ومالءمة كل مرحلة 
وكل ش����ريحة من ش����رائح 

العمالء.

الكويت،  ف����ي  واألكادميية 
إضاف����ة إل����ى س����عي بنك 
الوطني املس����تمر  الكويت 
للبقاء الداعم األكبر للشباب 
ودعم نشاطاتهم وتوجهاتهم 
العلمي����ة والعملية، وذلك 
مبس����ؤوليته  التزام����ا 
االجتماعي����ة جتاه الكوادر 
الوطنية الش����ابة من طلبة 

وخريجني.
وجتدر اإلش����ارة إلى أن 
بنك الكويت الوطني يولي 
اهتماما خاصا بالش����باب، 
وذلك انطالقا من حرصه على 
التواصل معهم والتعرف عن 
كثب إل����ى اهتماماتهم. كما 
ينظم بنك الكويت الوطني 
العديد من الدورات التدريبية 
الهادفة إل����ى صقل خبرات 
العمل  الش����باب في مجال 
املصرفي وتأهيلهم لدخول 

معترك العمل الحقا.

»التجاري« يدعم أنشطة نقابة العاملني بالطيران املدني

»بيتك« يطلق حساب »الرابح«

»الوطني« يواصل دعمه ملعرض
بيع الكتب الدراسية في جامعة الكويت

أحمد الرفاعي

طالل الرشدان

أعلنت شركة بيوت العاملية 
العقارية عن مش���اركتها في 
احلدث العقاري األكبر واالبرز 
الكويت عل���ى اإلطالق  ف���ي 
الكويتية  العقارات  »معرض 
والدولية« من تنظيم ش���ركة 
إكسبو سيتي لتنظيم املعارض 
واملؤمت���رات خالل الفترة من 
7 إل���ى 10 م���ارس املقبل في 

الريجنسي.
وأش���ار املدي���ر العام في 
الشركة أحمد الرفاعي إن شركته 
تشارك في املعرض بعد النجاح 
الكبير الذي حققته الش���ركة 
وكسبت ثقة العمالء من خالل 
مشاريعها الضخمة املنتشرة 
في تركيا، بريطانيا، السعودية، 

دبي، بلغاريا وأملانيا.
ولف����ت الرفاع����ي إلى أن 
الفترة  الش����ركة قامت خالل 

السابقة بالتوسع في السوق 
انه يعتبر  البريطاني، حيث 
من أكثر األس����واق استقرارا 
ومن����وا، وتق����دم لعمالئه����ا 
مجموعة كبيرة من املشروعات 
العقارية الضخمة واملشروعات 
العائ����د  االس����تثمارية ذات 

اإليجاري املضمون.
وتاب���ع »الش���ركة تق���دم 
اس���تثمارات حقيقية وفرص 
عقارية ملموس���ة يس���تطيع 
العميل من خاللها في االنتفاع 
أو االس���تثمار بقيمة مضافة 

للعقار«. 
وأفاد الرفاعي بأن ش���ركة 
بيوت العاملية تقدم االستشارة 
املجاني���ة لعمالئه���ا وذل���ك 
كجزء من مس���ؤوليتها جتاه 

العمالء.
وبني ان الشركة استطاعت 

خالل فترة قصيرة من االنتشار 
في منطقة الشرق األوسط وذلك 
من خالل شراكات إستراتيجية 
قوية وأيضا تخطط الشركة في 
االنتشار في االسواق االوروبية 

واآلسيوية قريبا.
ولفت إلى أن الشركة سلمت 
لعمالئها ش���ققهم في بلغاريا 
إلى أن  وتركيا ودبي، مشيرا 
العمالء أشادوا باملستوى الراقي 
الذي قدمته الشركة  واملتميز 

خلدمة عمالئها.
وأفاد الرفاعي بأن السوق 
العقاري شهد حتركا ملحوظا 
خالل الفترة السابقة بعد الركود 
الذي ش���هده العام الس���ابق، 
وذلك لتأكد العمالء أن القطاع 
العقاري هو أئمن قطاع وأكثر 
قطاع مستقر مقارنة بقطاعات 

استثمارية أخرى.

خالل مشاركتها في معرض »العقارات الكويتية والدولية«

»بيوت العاملية« تطلق مشاريع في عدة 
بلدان خليجية وأوروبية

حتت شعار »ابتكارات متجددة نحو الطاقة املستدامة«

انطالق مؤمتر ومعرض الطاقة املتجددة أبريل املقبل
تنطلق فعاليات املؤمتر واملعرض السادس 
للطاقة املتجددة في الش��رق األوسط 
وش��مال أفريقيا )MENAREC6( حتت 
رعاية صاحب الس��مو األمير الش��يخ 
صب��اح األحمد في الفت��رة من 4 الى 
6 أبريل 2016 حتت ش��عار »ابتكارات 

متجددة نحو الطاقة املستدامة«. 
وينظم معهد الكويت لألبحاث العلمية 
)KISR( املؤمتر واملعرض RE3 بالتعاون 
 Synergies & Global event مع BDI بني
partners ملناقشة وعرض ابرز املستجدات 
العاملية ح��ول الطاقة املتجددة وتنامي 
منتجاتها واستعراض املشاريع والفرص 
املتاحة لالستثمار وفق احدث التقنيات 
واخلدمات حيث تتجاوز االستثمارات 
املطروحة ملشاريع الطاقة املتجددة في 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 

75 مليار دوالر .
ويشارك في مؤمتر ومعرض الطاقات 
املتجددة في دورته القادمة عدد كبير 
من املنظمات العاملية لبحث افضل السبل 
ف��ي تطوير وتفعيل العم��ل بالطاقات 
النظيف��ة محليا وعاملي��ا، ويأتي على 
رأس املش��اركني منظمة األمم املتحدة 

واملنظم��ة الدولي��ة للطاق��ة املتجددة 
وهيئات االستثمار اإلقليمية واملؤسسات 
والش��ركات املختصة بقطاعات النفط 
والغاز في منطقة اخلليج والعالم، السيما 
املتخصصة في االس��تثمار في قطاع 

الطاقات املتجددة.
وتنضم الى املش��اركني في النس��خة 
احلالي��ة للمع��رض ش��ركة »ايكويت 
للبتروكيماويات« والتي ستعرض من 
خالل تواجدها عملياتها املستدامة في 
الكويت وآخر االج��راءات التي تتعلق 
بتطوير سبل العمل وفق احدث اآلليات، 
باإلضافة الى عدد من الشركات العاملية 
وأبرزها »وورلي بارسنز« و»اس ام ايه« 
وشركة الداو للمشاريع البيئية وشركة 

ويلتون من هونغ كونغ.
ويش��مل مع��رض ومؤمت��ر الطاقات 
املتج��ددة عرضا ش��امال ل��كل النظم 
واآلليات في مجال الطاقة النظيفة عامليا 
وإقليم��ا، باإلضافة الى عقد جلس��ات 
نقاش ورش عمل على هامش املعرض 
تتطرق الى كافة السبل العلمية والعملية 
التي تهدف لتطوير البحث في مصادر 
الطاقة واجناز املش��اريع املتعلقة في 

صناعة الطاقة واخلدمات املساندة لها 
للوصول الى االهداف املرجوة من عقد 

املؤمتر واملعرض.
ويركز املعرض الدولى للطاقات املتجددة 
خالل دورته القادمة التركيز على التقنيات 
احلديثة في مجاالت الطاقة الشمس��ية 
والرياح وطاقة املياه وكيفية االستغالل 
األمثل لتلك الطاقات، باإلضافة الى تناول 
ابرز النظم واخلدمات في تلك القطاعات 
مع احلرص على تناول كل جديد في ذلك 
املجال وابرز التجارب العاملية الناجحة في 
هذه الصناعة التي ترتبط بشكل كبير 
بالثروات الطبيعية التي متتلكها املنطقة 
للوصول الى القدر األكبر من االستثمار 

في مجال الطاقة املتجددة.
ويتضم��ن املعرض الدول��ي للطاقات 
املتجددة حضور عدد كبير من الشركات 
العاملية واإلقليمية املهتمة بنظم وآليات 
عم��ل الطاقة املتج��ددة، باإلضافة الى 
شركات النفط والغاز والطاقة في منطقة 
اخلليج والعالم التي تتعلق مهام عملها 
بتطوير نظم استخدام الطاقة وكيفية 
احلفاظ عليها وتطوير عملها في الوقت 

الراهن ومستقبال.


