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web summit  2019  يختار »تينانتيف« 
كتطبيق عاملي واعد إلدارة العقارات

مت اختيار موقع وتطبيق 
تينانتيــف إلدارة العقارات 
»اجاراتي سابقا« للمشاركة 
في مؤمتر قمة الويب ٢٠١٩ 
فــي   web summit ٢٠١٩ –
العاصمة البرتغالية لشبونة، 
وذلــك بعــد اختيــار جلنة 
املؤمتر تطبيــق تينانتيف 
كأحــد التطبيقات الناشــئة 
الواعدة على مستوى العالم 
وعرضه على اهم الشركات 
التقنية العاملية واملستثمرين 
مجــال  فــي  املهتمــن 

التكنولوجيا، حيث يقدم الكثير من احللول 
واخليارات أمــام مالك وأصحــاب العقارات 
وإدارتها من حيث عمليات التأجير والصيانة 
ومتابعة أوضاعها، ومبا يتناسب مع أوضاع 
السوق ونسب اإلقبال. وبهذه املناسبة، صرح 

الرئيــس التنفيذي إبراهيم 
الراشد بأن املشاركة ستكون 
من خالل معرض تقني عاملي، 
وعرض التطبيقات الناشئة 
التــي مت اختيارهــا من قبل 
جلنة املؤمتر من مختلف دول 
العالم على حكام من شركات 
تكنولوجيــة عامليــة مثــل 
 GOOGLE، IBM. Microsoft
وشركات رأس املال اجلريء 
على مســتوى عاملي لبحث 
ســبل التطوير واالستثمار 
فيهــا. ويعتبــر مؤمتر قمة 
الويــب web summit اكبــر حــدث تقني في 
العالم بحضــور زوار يفوق عددهم 7٠ ألف 
زائر ســنويا من مختلــف دول العالم، ومن 
اكبر الشركات التكنولوجية العاملية، وتعد 

هذه النسخة العاشرة منه.

إبراهيم الراشد

»فايند اجار« توقع اتفاقية تفاهم 
مع »وسطاء العقار«

وقــع تطبيق »فايند اجــار« االلكتروني 
اتفاقية تفاهم مع االحتاد الكويتي لوسطاء 
العقار بهدف تنظيم السوق العقاري وتطويره 
ودفــع اإليجارات إلكترونيــا ضمن جهوده 
لالرتقاء مبهنة الوساطة العقارية والتسويق 
العقــاري ومحاربة دخــالء املهنة التي يقع 

ضحيتها الباحثون عن العقارات.
وخالل توقيع االتفاقية مع رئيس احتاد 
سماسرة العقار فيصل الشرهان ونائب رئيس 
االحتــاد عماد حيدر، قال مؤســس ورئيس 
مجلس إدارة أجار أونالين شاهن اخلضري 
في بيــان صحافي، ان هــذه االتفاقية تأتي 
ضمن مساعي تطبيق فايند اجارااللكتروني 
الرامية ملساعدة املستأجرين في السوق احمللي 
فــي العثور على عقارات جتارية وســكنية 
مثالية، مضيفا ان التطبيق يعد من التطبيقات 
االلكترونيــة الصاعــدة بالســوق العقاري 

بالكويت من حيث النشــاط واملســتخدمن 
واملتابعن له على شبكة التواصل االجتماعي 
وميتلك إمكانيات هائلة يستطيع بها املساعدة 
في حتقيق اهداف جميع املؤسسات العقارية 
احمللية كاحتاد الوسطاء العقاري الذي يعتبر 
املظلة التنظيمية للمكاتب العقارية الرسمية 

في البالد.
واضاف ان االتفاقية تنص على أن يقوم 
تطبيق »فايند اجار« ببحث املكاتب العقارية 
املســجلة لديه على التســجيل في عضوية 
االحتــاد مــن خالل إبــراز مزايــا العضوية 
والفوائد املتنوعة التي يحصل عليها أعضاء 
االحتاد، وعلى عدم التعامل مع دخالء املهنة 
الذين ال ترخيص لهــم ويكون التعامل مع 
املالك املباشــر للعقار او مكتب مرخص له 
مبزاولة املهنة وجميع املكاتب املسجلة لدى 

االحتاد الكويتي لوسطاء العقار.

ً بهدف تنظيم السوق العقاري وتطويره ودفع اإليجارات إلكترونيا

هاشم اخلضري وفيصل الشرهان يتوسطان مسؤولي اجلانبني عقب توقيع االتفاقية

»الوطني« يخرّج الدفعة 22 من متدربي أكادمييته
احتفل بنك الكويت الوطني 
الثانيــة  الدفعــة  بتخريــج 
والعشرين من املوظفن اجلدد 
في برنامجه السنوي »أكادميية 
الوطني« بعد اجتيازهم بنجاح 
شروط ومعايير االختيار لهذا 
البرنامــج املكثــف واملصمــم 
خصيصــا حلملة الشــهادات 
اجلامعية من الكوادر الكويتية 
الشابة. ويندرج البرنامج الذي 
ميتد لنحو ١٠ ســنوات ضمن 
إطــار اســتراتيجية الوطنية 
الهادفة إلى استقطاب وتوظيف 
الكفــاءات الوطنية، وتطوير 
وتأهيل الكــوادر من حديثي 
التخرج، واستقطابهم للعمل 

في القطاع املصرفي.
وحضــر حفــل تخريــج 
الرئيــس  املتدربــن اجلــدد 
الكويــت  لبنــك  التنفيــذي 
الكويــت صــالح  الوطنــي- 
الرئيــس  ونائــب  الفليــج، 
الكويــت  لبنــك  التنفيــذي 
الوطنــي- الكويت ســليمان 
املرزوق، ومدير عــام املوارد 
البشرية ملجموعة بنك الكويت 
الوطني عماد أحمد العبالني، 

االستهالكي والتجاري بجانب 
التدريب على اإلبداع واالبتكار 

والتفكير التصميمي.
واجلدير بالذكر أن محتوى 
البرنامــج يشــهد علــى نحو 
مســتمر عمليــات مراجعــة 
وإضافــة للمحتــوى من أجل 
األبحــاث  أحــدث  مواكبــة 
التــي  العامليــة  والدراســات 

تختص بالقطاع املصرفي.

الطريــق للخريجن  متهيد 
اجلامعين اجلدد من الشباب 
الكويتي لاللتحاق بالعمل في 
قطاع اخلدمــات املصرفية، 
وتوفر األكادميية للخريجن 
أفضل البرامج التدريبية التي 
مت وضعها بالتعاون مع أكبر 
املؤسسات واجلامعات حول 
العالــم لتواكــب متطلبات 

سوق العمل.

وتعكس األكادميية رؤية 
بنــك الكويــت الوطني في 
وضع مبدأ التنمية املستدامة 
البشرية  للموارد والكوادر 
في مقدمة أولوياته، بوصفه 
هدفا استراتيجيا ومسؤولية 
مشــتركة بن الدولة ممثلة 
بأجهزتها املختلفة والقطاع 
اخلاص. ومت افتتاح أكادميية 
الوطني في العام ٢٠٠٨ بهدف 

بعد اجتيازهم بنجاح شروط ومعايير االختيار

إدارة »الوطني« التنفيذية مع اخلريجني اجلدد

ومدراء تنفيذيون ومسؤولو 
والتدريــب  املواهــب  إدارة 
والتطويــر. وامتــد البرنامج 
التدريبي لألكادميية الذي ضم 
١٢ متدربــا ملدة أربعة أشــهر، 
وتضمــن مختلــف جوانــب 
العمل املصرفي، مثل املبادئ 
املصرفيــة، وإدارة املخاطــر، 
واحملاسبة املالية، والتسويق، 
واإلقــراض  والتفــاوض، 

هواوي Mate 30 Pro يتربع على عرش التصوير الفوتوغرافي

»فورد« تقدم مجموعة نصائح إلطالة عمر بطارية السيارة

أعلنت شــركة هواوي أن 
نظــام الكاميــرا املتفــوق في 
الهاتــف Pro Mate 3٠ حقــق 
املركز األول في اختبارات املوقع 
DxOMark، إذ سجلت خاصية 
الكاميرا السينمائية مبستشعر 
الصورة SuperSensing املبتكرة 
في الهاتــف نتيجة بلغت ١٢١ 
نقطــة، متفوقا بأربــع نقاط 
عن املركــز الثانــي الذي بلغ 
١١7 نقطــة، علمــا أن الكاميرا 
ســجلت أيضا أعلى معدل في 
فئة الصورة بلغت ١3١ نقطة، 
وبهذا يرفع Pro Mate 3٠ سقف 
املنافســة ويتربــع ملكا على 
عرش التصوير الفوتوغرافي 

بكاميرات الهواتف الذكية.
 DxOMark ويشتهر املوقع
بأنه متخصص في التصوير 
الفوتوغرافي ويجري باستمرار 
تقييمات شاملة جلودة الصور 
التي تلتقطها كاميرات الهواتف 
الذكية، وأعلن مؤخرا أن نظام 
الكاميرا الرباعية التي ميتاز بها 
Pro Mate 3٠، والتي تتضمن 
كاميرا سينمائية مبستشعر 
الصورة SuperSensing قد جاء 
فــي املركــز األول، األمر الذي 

تعتبر البطاريــة عنصرا 
في غاية األهمية لضمان عمل 
السيارة، إذ تساعد في تشغيل 
احملرك وعمل أجزائها ومزاياها 
اإللكترونية، ناهيك عن أهميتها 
لشــحن الهاتــف واالســتماع 
للموســيقى حتى عند إطفاء 
احملرك. وكما هو معروف، تفقد 
بطاريات السيارات كفاءتها مع 
مرور الزمن، ويسرع الطقس 
احلار من هــذه العملية، لكن 
إجــراءات وقائيــة بســيطة 
ســتطيل مــن حيــاة بطارية 
السيارة وحتافظ على كفاءتها 

إلى أطول وقت ممكن.

السالمة أواًل
يعتبر االحتمــال الضئيل 
للتعــرض لصدمــة كهربائية 
من بطارية السيارة أحد أبرز 
املخاوف التي تراود السائقن. 
فالبطاريات املشــار إليها هنا 
هي تلك التي تتكون من أكسيد 
الرصــاص، إذ حتتــوي على 
ألواح مصنوعة من الرصاص، 
الكبريتيك  يغمرهــا حمــض 
لتخزيــن الكهرباء وحتريرها 

عند احلاجة. 
وحتــى لو كانت البطارية 
فــي حالــة ضعيفــة للغايــة 
متنعها حتى من تشغيل محرك 

الذي حققه فــي فئة الصورة 
والذي بلغ ١3١ نقطة، متفوقا 
بخمس نقاط عن الفائز السابق.
 Mate 3٠ Pro ويتضمــن
كاميرا رباعيــة مذهلة مؤلفة 
من نظام كاميرا مبستشــعر 
الصورة SuperSensing بدقة 4٠ 
ميجابكسل وكاميرا سينمائية 
بدقة 4٠ ميجابكســل وكاميرا 
البعيــد بدقــة ٨  للتصويــر 
ميجابكسل telephoto وكاميرا 
ثالثيــة األبعــاد مبستشــعر 

الكابــالت املوصلة وضيقها. 
فتآكل وصدأ حلقات البطارية 
وموصالتها سيحد من قدرة 
محــرك بــدء التشــغيل على 
ســحب التيار من البطارية، 
وســيضعف كفــاءة نظــام 
شــحنها ليصبــح امتالؤهــا 
أمرا بعيد املنــال. فما عليكم 
حينها سوى إزالة الصدأ عن 
حلقات البطارية وموصالتها 
باستخدام فرشاة خشنة، أو 
ورق الصنفرة، أو حتى فرشاة 

معدنية.
فــي حــال وجــود أغطية 
مخصصة للتحقق من مستوى 
املياه في البطارية، احرصوا 
علــى إبقائــه فــي املســتوى 

وصممت الكاميرا مبستشعر 
الصورة SuperSensing بدقة 4٠ 
 RYYB املزودة مبجموعة ألوان
جلذب نسبة إضاءة أكثر ليتيح 
Pro HUAWEI Mate 3٠ التقاط 
الصور بوضوح بالغ وتفاصيل 
دقيقة حتى في ظروف اإلضاءة 
املنخفضة جدا. وحن يضاف 
إلى ذلك قدرات معالج إشارة 
الصورة ISP 5.٠ ينتج الهاتف 
الصور ومقاطع الفيديو بأعلى 
جودة متوافرة فــي الهواتف 
 Mate 3الذكية اليوم. الهاتف ٠
Pro قادر أيضا على تصوير 
الڤيديو مبستوى سينمائي 
الطابع، فكاميرته السينمائية 
تتضمــن حساســا ضوئيــا 
ضخما من مقاس ١.54/١ بوصة 
ذا حساســية قصوى عالية 
 .ISO تبلغ 5١٢٠٠ وفق معيار
ويتيح هذا تســجيل بسرعة 
بطيئة جدا لألحداث السريعة 
مبعدل إطارات عال يبلغ 76٨٠ 
 4K إطارا في الثانية وبجودة
بزاوية تصوير عريضة جدا 
في بيئــات اإلضاءة اخلافتة 
بطريقــة التصويــر املتقطع 

)تامي البس(.

صانعي الســيارات يوصون 
بحماية األجهزة اإللكترونية 
في السيارة من اندفاع مفاجئ 

للشحنة الكهربائية. 
ومتتلك بعض البطاريات 
الشــحن«:  مؤشــر »حالــة 
فالبطارية املشحونة بالكامل 
تظهر مؤشرا ملونا، عادة ما 
يكون بلون أخضر أو أحمر. 
أما اللون األسود أو حتى غياب 
أي لــون فيعني أن البطارية 
فارغــة بالكامــل وعليكم أال 
حتاولوا إعادة شحنها أو حتى 
االستعانة ببطارية خارجية 
لتشغيلها. وإذا كنتم جتهلون 
سبب نفاد بطارية سيارتكم، 
فعليكم بفحصها. وميكن ألي 
من مراكز اخلدمة فحص حالة 
البطارية ونظام الشحن في 
غضون دقائــق، والعديد من 
هذه املراكز تقدم تلك اخلدمة 
امللتزمــن  مجانــا للعمــالء 
بزيارتها. فما عليكم ســوى 
التوجه إلى أقرب مركز خدمة 
»كويك لن« للقيام باملطلوب 
دون أدنى حاجة حلجز موعد 
مسبق، إذ حتتفظ مراكز خدمة 
لــن« بالبطاريــات  »كويــك 
جلميع أنواع السيارات سواء 
كانت ســيارات فــورد أو أية 

أنواع أخرى.

لعمــق الصــورة. ويتألــف 
املزدوجــة  الكاميــرا  نظــام 
مبستشــعر  الســينمائية 
الصــورة SuperSensing مــن 
كاميرتن رئيســتن قادرتن 
علــى التقــاط لقطــات ليلية 
بزاوية تصوير عريضة جدا، 
التصوير  والصــور بزاويــة 
العريضة جــدا مع ألوان ذات 
 +HDR نطاق ديناميكي  عالي
الشــخصية  ولقطات الصور 
البورتريه مبؤثــرات بوكيه. 

املطلــوب، وعــادة مــا يكون 
ذلك أقل بإنش واحد من أعلى 
البطاريــة. وميكنكم  حجرة 
استخدام املياه املقطرة، لكن 
مياه الصنبور تفي بالغرض 
أيضا. وال تنسوا ارتداء حماية 
للعينن كنظارات السالمة أو 
النظارات الواقية عند القيام 
بذلك. عادة ما توضع البطارية 
حتت غطاء محرك الســيارة 
في مكان مخصص لها، حيث 
يتواجد حزام متن لتثبيتها، 
وما عليكم سوى شده بإحكام 

جتنبا النزالقها.

االستعانة ببطارية خارجية
إذا كانت البطارية سليمة 
لكنها في ذات الوقت ضعيفة 
لبدء تشــغيل احملــرك، ثمة 
طريقــة بديلــة متكنكــم من 
إعادة شــحنها أثناء القيادة. 
وتكمــن احليلــة هنــا فــي 
تشــغيل الســيارة وقيادتها 
البطاريــة،  للبــدء بشــحن 
والســبيل هــو االســتعانة 
ببطارية خارجية لتشــغيل 
احملرك. ولكــن انتبهوا، قبل 
إخراج الكابالت، تفقدوا الدليل 
اإلرشــادي لســيارتكم الذي 
يقدم لكم تعليمــات مفصلة 
إلمتام العملية بكفاءة. فبعض 

DxOMark حقق املركز األول في اختبارات املوقع

يعزز سمعة العالمة التجارية 
ويؤكد مكانة هواتفها الذكية 
وتربعهــا كملــك للتصويــر 

الفوتوغرافي بتلك األجهزة.
وجاء فــي تعليــق موقع 
 Mate 3٠ حقــق   :DxOMark
Pro مجموعــا بلــغ ١٢١ نقطة 
 DxOMark في نظام اختبارات
فاحتل املركز األول في تصنيفنا 
الذكية.  الهواتــف  لكاميــرات 
وجاءت هــذه النتيجة بفضل 
املجموع االســتثنائي للنقاط 

الســيارة، إال أنهــا قادرة على 
التسبب بصدمة كهربائية، فما 
عليكم ســوى جتنب التدخن 
بالقرب منها. كما يتوجب توخي 
احليطة واحلذر أثناء استخدام 
أدوات الصيانة بغرض تضييق 
أو توسيع موصالت البطارية، 
كــون هــذه األدوات املعدنية 
معرضــة بســهولة لالنزالق 
من أيديكم لتوصل بن قطبي 
البطارية الســالب واملوجب، 
وهو أمر فــي غاية اخلطورة 
قد يتسبب بالتعرض للحروق 

أو لصدمة كهربائية.

الصيانة 
نظافــة  علــى  حافظــوا 

أسعار النفط تنخفض.. و»الكويتي« يتراجع %1
وكاالت: انخفضت أسعار النفط 1% خالل 
تداوالت أمس بعد أن أظهرت بيانات للقطاع 
زيادة تفوق املتوقــع ملخزونات اخلام في 
الواليات املتحدة، على الرغم من أن اخلسائر 
كبحتها تعليقــات لوزير اخلزانة األميركي 
ســتيفن منوتشني بشأن اتفاق جتاري بني 

الواليات املتحدة والصني.
وتراجعت العقــود اآلجلة خلام القياس 
العاملي مزيج برنت 57 سنتا أو نحو 1% إلى 
58.85 دوالرا للبرميل، بينما هبطت العقود 
اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط األميركي 

56 سنتا أو 1% إلى 52.80 دوالرا للبرميل.
وارتفعت مخزونات النفط اخلام األميركية 
10.5 ماليني برميل إلى 432.5 مليون برميل في 
األسبوع املنتهي في 11 أكتوبر، وفقا للتقرير 

األسبوعي ملعهد البترول األميركي. ويقدر 
محللون أن مخزونات النفط األميركية ارتفعت 

بنحو 2.8 مليون برميل األسبوع املاضي.
يأتي ذلك في ظل مخاوف بشأن االقتصاد 
العاملي وبالتالي الطلب على النفط، في الوقت 
الذي كشفت فيه بيانات من الواليات املتحدة 
أن مبيعات التجزئة انخفضت للمرة األولى 

في 7 أشهر في سبتمبر. 
محليا، واصل سعر برميل النفط الكويتي 
تراجعه لليوم الثالث على التوالي فاقدا نحو 
3% في ثالثة أيام تداول، حيث انخفض سعر 
البرميل في تداوالت أول من أمس 60 سنتا 
ليبلــغ 60.01 دوالرا وذلك بتراجع نحو %1 
عن السعر السابق، وفقا للسعر املعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.

أعلن وزيــر املالية د.نايف احلجرف ان 
وزارة املالية لن تعتمــد التقديرات األولية 
املقدمة من اجلهات احلكومية ملشروع امليزانية 
العامة للسنة املالية 2021/2020 والتي بلغت 
27.7 مليار دينار، وهذا التقدير للميزانية على 
الرغم من ان هناك 31 جهة قدمت مشــروع 
ميزانية كامال و24 جهة قدمت مشروع ميزانية 
ناقصا بينما لم تتسلم ميزانيات من 13 جهة، 
وهذا قد يعني أنه لو أرسلت جميع اجلهات 
احلكومية ميزانياتها التقديرية لبلغت امليزانية 

التقديرية أكثر من 27.7 مليار دينار.
تقدير ميزانية 2021/2020 مؤشر خطير 
للفساد والهدر احلكومي والذي متت املوافقة 
األولية عليه من وزير اجلهة احلكومية وارسلته 
الى وزارة املالية لتتم املصادقة عليه مع أن 
هناك تأكيدا من احلكومة بوجود عجز في 
امليزانية منذ سنوات وخاصة بعد انخفاض 
أسعار النفط ومع هذا هناك محاولة لبعض 
اجلهات احلكومية التصرف في وفر ميزانياتها 
قبل انتهاء السنة املالية، رغم خطة ترشيد 
اإلنفاق ورغم املاليني التي اضاعتها وخسرتها 

في مشاريع لم تنجز.

يعني ال أعرف كيف يتجرأ ويستمر بعض 
القياديني واملسؤولني في اجلهات احلكومية 
بتقدير مبالغ مليزانية وزارتهم فوق احلاجة 
الفعلية ملصاريــف اجلهة احلكومية مع أن 
هناك حاجة فعلية لتقدير ميزانية حتل مشاكل 
توظيف الكويتيني وحتل مشاكل املتقاعدين 
وحتل مشكلة اإلسكان والصحة وغيرهما 
من مشاريع حكومية والبنية التحتية وأعتقد 
هذه اجلهات احلكومية ال تبالي وال تهتم بهذه 
املشاكل وامنا تهتم مبصالح شخصية وتنفيع 
املفســدين، واحملزن أكثر انهم ال يهتمون 
مبصلحة الكويــت وأهلها. لذلك نرجو من 
وزير املالية ومجلســي الوزراء واألمة أال 
توافق على هذه امليزانية وأن تقوم بإعادتها 
للجهات احلكومية ومراجعتها بالتنسيق مع 
وزارة املالية، وحتى بعد احالتها ملجلس االمة 
نتمنى من جلنــة امليزانيات التأكد من عدم 
وجود شبهة فساد أو هدر وأن تكون امليزانية 
حسب احلاجات الفعلية للوطن واملواطن وان 
تتم متابعتها ومراقبتها اثناء تنفيذ ميزانية 
كل جهة حكومية يعني كل 3 أشهر، ونرجو 
من اهلل ما هو صالح وخير للوطن واملواطن.

ميزانية »20 ـ 21« 
مؤشر للفساد والهدر

abumishari1@yahoo.comد.عبداهلل فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

املستشار الكويتي

شركة »صفا« تقدم باقات عمرة متميزة
أطلقت شركة صفا الرائدة 
فــي خدمــات العمــرة باقات 
متميزة ملواطني دول مجلس 
التعاون اخلليجي تزامنا مع 
شهري محرم وصفر لتيسير 
العمرة على ضيوف الرحمن.
وقال رئيس مجلس إدارة 
شــركة صفا خلدمات العمرة 
فهــاد احلرفــش إن الشــركة 
تتطلــع إلــى اغتنــام فرصة 
قلــة عدد املعتمريــن في مكة 

املكرمة في هذه الفترة من كل 
عام لتوفــر لضيوف الرحمن 
التعــاون  مــن دول مجلــس 
اخلليجــي أفضــل اخلدمــات 
مع زيادة التســهيالت املقدمة 
لهم لتلبــي جميع متطلباتهم 
وحتقق كافة رغباتهم. وأضاف 
الباقــات املقدمة لضيوف  أن 
الرحمن تتضمن حجوزات سفر 
علــى منت اي ناقل جوي وفق 
جــدول مواعيد مرن يناســب 

جميع الفئات املســتهدفة مع 
توفير عدد كبيــر من الغرف 
واألجنحة في الفنادق الراقية 
املكــي  املطلــة علــى احلــرم 
ليؤدوا مناسكهم بكل سهولة 
ويســر، ويتفرغوا لعبادتهم، 
ويعيشوا األجواء الروحانية 
دون أي مشــقة وعنــاء. وفي 
معرض حديثــه عن اجنازات 
الشركة افاد احلرفش أن شركة 
)صفا( متتلك أحدث الوسائل 

التكنولوجية في مجال احلجز 
والدفــع عبــر بوابــات الدفع 
االلكترونية املتعددة من خالل 
موقعها اإللكتروني وتطبيقها 
احلديث على الهواتف الذكية 
الذي ســيطلق قريبــا، وذلك 
بالتنســيق مع جميع بوابات 
العاملة  الدفــع اإللكترونيــة 
التعــاون  فــي دول مجلــس 
اخلليجي والعالم، كما أنشأت 
مركزا متميزا خلدمة العمالء 

يعمــل علــى مــدار الســاعة. 
وقــال احلرفــش إن »صفــا« 
التي انطلقت اعمالها في ٢٠١١ 
اســتطاعت االســتحواذ على 
حصة ٨5% من ســوق العمرة 
في الكويت وحتظى منذ ثماني 
سنوات بشــرف تقدمي جميع 
اخلدمــات التي يحتــاج إليها 
ضيوف الرحمن في أداء مناسك 
العمرة، ونيل شــرف الطاعة 

والعبادة.


