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جانب من خدمات »اخلطوط الوطنية«عبد السالم البحر

علي الزبيد

سمير الدهانم.مرمي السلمان

خدماتها تحظى بتقدير عالمي لمستواها الرفيع

»الخطوط الوطنية« تحصد المرتبة الثانية لتميز خدماتها 
ومستوى موظفيها متقدمة على معظم الشركات بالمنطقة

خالل الفترة املاضية. 
وقال البحر: »إن هذا التقدير 
ال���ذي نحصل عليه يكتس���ب 
أهمية خاصة لنا كشركة طيران 
كويتية تسعى ألن تعكس العادات 
والقيم الكويتية األصيلة في كرم 
ومستوى الضيافة الرفيعة بكل ما 
حتتويه من دفء ومتيز، فشكلت 
هذه القيمة جوهر نهج الضيافة 
الذي تعتمده اخلطوط الوطنية 
سواء على األرض أو في اجلو. 

ويأتي تصنيف س���كاي تراكس 
كش���هادة على جهودن���ا ودليل 
عل���ى التزامنا مبن���ح ضيوفنا 
رحل���ة ممتعة وجتربة س���فر 
تتميز بالراحة واليسر«، مؤكدا 
أن اخلط���وط الوطنية لن تقف 
عند هذا احلد بل تس���عى دائما 
لتطوير وحتسني خدماتها بناء 
على التقييم املستمر واستطالع 
آراء الضيوف، قائال »ننطلق من 
إمياننا الدائم بأن التزامنا بتقدمي 

أرقى مستويات اخلدمة سيجعل 
من اخلطوط الوطنية خيار السفر 

املفضل لدى ضيوفنا«. 
البحر شكره لشركة  ووجه 
سكاي تراكس على هذا التقدير، 
معبرا عن امتنانه لفريق العاملني 
في اخلطوط الوطنية الذين حققوا 
هذا اإلجن���از، وعزا حتقيقه إلى 
تفانيه���م والتزامه���م بالعمل. 
وأضاف »لقد وعدنا منذ انطالقتنا 
بأن نعمل إلعادة الوهج والعصر 

الذهبي للطيران الكويتي، واليوم 
إذ نحظ���ى بهذا التقدي���ر فإنه 
يأتي كاعتراف وخطوة جديدة 
على طريق حتقيق هذا الهدف، 
خصوص���ا أننا قد نكون أصغر 
شركات الطيران عمرا ممن يحظى 
بإجناز كهذا في السنة التشغيلية 
األولى. إنه إجناز يرسي معيارا 
رفيع املستوى نتمنى أن نحافظ 
عليه ونصل إلى آفاق وإجنازات 

أكبر في املستقبل«.

إقبال كبير على معرض التصميم الداخلي وتنسيق المواقع
تتواص���ل انش���طة معرض 
التصميم الداخلي وتنسيق املواقع 
الثاني في قاعة االحتفاالت الكبرى 
بجمعية املهندسني الكويتية حيث 
يش���هد املعرض إقب���اال منقطع 
النظير من قبل اجلمهور ويقوم 
الكويتيون وممثلو  املعماريون 
اجله���ات املش���اركة بالتواصل 
املباشر مع اجلمهور، حيث تشير 
املؤشرات إلى جناح مميز يحققه 
املشاركون واملنظمون للمعرض 
الذي تستمر انشطته حتى يوم 

اجلمعة املقبل. 
فقد أكدت ممثلة شركة الين 
شاين الدولية للتصاميم واألثاث 
وأعم���ال الديك���ور وممثلة دار 
عوهة لالستش���ارات الهندسية 
م.مرمي يوسف السلمان أن هذه 
هي املشاركة األولى للشركة في 
املعرض، مش���يرة إلى أن موقع 
املع���رض على ش���ارع اخلليج 
العربي مبقر جمعية املهندسني 
من العوامل املساعدة على هذه 
املش���اركة حيث تقدم الش���ركة 
اخلدمات الهندسية من تصميم 
معماري، وأعم���ال التراخيص، 
وتنفيذ على اإلش���راف، وتنفيذ 

األعمال الداخلية.
واضافت أن عروض الشركة 
املقدم���ة للعمالء خالل املعرض 
تلقى اهتمام���ا، مضيفة أن هذه 
العروض تش���تمل على نسبة 

خصم خاصة لعمالء املعرض.
أما الرئيس لش���ركة أضواء 
الصقرين م.محمود محسن أمني 
فقال: »تش���هد أسواق العقارات 
في دول اخلليجي بشكل متنام، 
ظاهرة جديدة غير مسبوقة تتمثل 
في االستثمار، فيما يعرف بتطوير 
وجتديد وإعادة استعمال املباني 
القدمية بصوره عصرية، ويعتقد 
خبراء العق���ار أن هذه الظاهرة 
اخذت تطفو على السطح بصورة 
متزايدة منذ أقل من عامني فقط 
وانها ستش���هد انتش���ارا أكثر 
خ���الل الفترة القريب���ة املقبلة 
مع اجت���اه عدد من دول مجلس 
التعاون والكثير من املستثمرين 
العقاريني نحو االس���تثمار في 
تطوي���ر املباني القدمية ملواكبة 
متطلبات العصر احلديث وفقا 

للمعايير العاملية«.
وأض���اف: »وأب���رز املعايير 
واملواصف���ات املس���تخدمة في 
تطوير تلك املبان���ي هي إعادة 
تهيئة وتش���كيل أساس املباني 

يتمنى أن تنال إعجابهم، كما أن 
سياسة إدارة الشركة تفتح املجال 
أمام زبائنه���ا وعمالئها األعزاء 
لعرض أفكارهم في خلق تصاميم 

وعمل التصاميم اخلاصة بهم.
وأكد أن من أهم السياس���ات 
اخلاصة بالشركة راحة الزبائن 
وتقدمي األفض���ل لهم وحذر من 
التقليد في املنتج حيث ان الجني 
تتبع في اإلنتاج خطوات إنتاجية 
تلبي حاج���ة العميل من جودة 
ومتانة ف���ي التصنيع ونوعية 
عالية في امل���واد بعكس ما في 
السوق مما يقلد منتجاتنا لبعض 

الشركات.
وأش���ار إلى اخلدمة املتميزة 
التي تقدمها الش���ركة لعمالئها 
املميزي���ن من عائ���الت الكويت 
والتسهيالت املالية التي تقدمها 
الشركة في نظام الدفعات لذوي 
الدخل احملدود وتخصيص خدمات 
خاصة جدا للمناطق اإلنشائية 
اجلديدة وعن طرق وأس���اليب 
جديدة في اإلنتاج والتي تسهل 
علي الزبائن الك���رام في انتقاء 
ما هو أفضل لهم وكما أن الفرع 
الرئيسي للش���ركة في منطقة 
الشويخ الصناعية الثالثة وشركة 
الجني حاليا معروفة بجميع دول 
الشرق األوسط بحيث يتم تصدير 
األعمال إلى معظم الدول العربية 
وقد جتاوز عدد عمالء الشرك�ة 

ال� 2800 عميل.
وب���ني أن: »ش���ركة الجني 
للمعادن سنة 1995 واستطاعت 
في وقت قياسي أن حتتل مكانة 
مرموق���ة بني اكبر الش���ركات 
التي ساهمت في تطوير وبناء 
الكويت وقد حرصت  وتنمية 
شركة الجني على تبني سياسة 
اجلودة ف���ي األداء عن طريق 
تقدمي خدمات مميزة للعمالء 
اكبر تش���كيلة  وذلك بتوفير 
م���ن املنتج���ات واملودي���الت 
احلديثة الت���ي تضم أكثر من 
700 موديل من مختلف األشكال 
واأللوان م���ن مداخل األبواب 
الرئيسية واألسوار اخلارجية 
والدرابزين���ات واحلماي���ات 
والديكورات مبا يناسب جميع 
األذواق واملستويات وبأسعار 
تنافسية وتقوم الشركة بتوفير 
جميع اخلدمات اخلاصة في مجال 
املعادن للڤلل اخلاصة والقصور 
واملجمعات السكنية والتجارية 

واجلهات احلكومية«.

القدمية خارجي���ا وداخليا مما 
يؤدي إلى ش���كل مميز للمباني 
ملواكبة التطور احلديث في املباني 
اجلديدة«، مؤكدا أن جميع املباني 
القدمية الت���ي قامت بتطويرها 
الشركة وإعادة صياغتها بشكل 
عصري قد لقيت قبوال واس���عا 

من قبل العمالء. 
وأكد أن احلفاظ على األصول 
القدمية للمباني وعلى الش���كل 
احلضاري واملعماري والهندسي 
للمبنى وتطويره بشكل حديث 
وعلمي ملواكب���ة التطور الهائل 
في الهندسة املعمارية، ادى إلى 
وجود تن���ام في الوعي باملباني 
القدمية خالل الفترة األخيرة على 
أن  مستوى املنطقة، خصوصا 
نظ���ام املباني القدمية هو نظام 
قدمي ومطبق في أوروبا متوقعا 
انتش���اره في املستقبل القريب 
وأن تكلفة حتديث املباني القدمية 
تعتبر أقل من تكلفة البناء بالطرق 

التقليدية.
 موضحا أن العائد االستثماري 
من املباني القدمية كبير مقارنة 
مبثيالتها من املباني التقليدية، 
وان ذلك كان عامال محفزا لبعض 
شركات التطوير العقاري باإلعالم 
عن خططها للمض���ي قدما في 
املعايي���ر اجلديدة حيث  تنفيذ 
أعلنت أكثر من ش���ركة في هذا 
القطاع عن االنتهاء من إعداد نظم 
لعمليات التطوير اخلاصة بأعمال 
جتديد املباني القدمية في عدد من 
مشروعاتها العقارية التي تقوم 

بتشييدها.
وأكد أن فري���ق العمل يعمل 
إب���راز األفكار  بالتركي���ز على 
التصامي���م  اإلبداعي���ة ح���ول 
التحتية،  املس���تدامة، والبنية 

واإلنشاءات، وبيئة التشييد.
أما الش���ريك واملدي���ر العام 

العامة  لش���ركة دهان للتجارة 
واملقاوالت س���مير الدهان فقال: 
»إن هذه هي مش���اركتنا األولى 
في املعرض وان موقع املعرض 
املتميز على شارع اخلليج العربي 
من أهم أس���باب املشاركة فيه«، 
مشيرا إلى أن الشركة ستعرض 
خدمتنا واملنتجات سوف تكون 
خدم���ات التصمي���م ومواق���ف 
السيارات واملظالت واإلشارات 

اإلرشادية. 
ان الشركة ستعمل  وأضاف 
على تقييم هذه املش���اركة بعد 
انتهائها وكلها أم���ل أن اإلقبال 
الذي يشهده املعرض سيساهم 
كثيرا في جناحها، مش���يرا إلى 
تواصل فاعل حتقق خالل اليومني 
األولني من املعرض مع اجلمهور 
وإلى حفل االفتتاح املميز الذي 
عرضت فيه أبرز وأهم املنتجات 

للشركة. 

أهمية المعارض

وم���ن جانب���ه أش���ار مدير 
املبيعات في شركة سمارت وود 
فه���د املطوع إل���ى ان املعارض 
تعتبر من وسائل االتصال املهم 
مع اجلمهور وتزداد هذه األهمية 
بالنسبة للمعارض املتخصصة 
التي نشارك فيها للسنة الثانية 
على التوالي نظرا لنجاح املعرض 
السابق حيث نقوم بتقدمي عروض 
منتجاتنا والتواصل املباشر مع 
شرائحنا املستهدفة والتي نأمل 
أن يقوم بتلبية احتياجاتها في 
مجال أعمال اخلزائن اخلشبية 

واألبواب اجلرارة.
وأض���اف: »تقوم مؤسس���ة 
سمارت وود بعرض منتجاتها 
املتميزة للعمالء والتي تتمثل في 
اخلزائن اخلشبية عالية اجلودة 
بالوكالة األملانية Paumplus حيث 

نقوم بالتصميم وفق طلب العميل 
ونلب���ي احتياجاتهم وأذواقهم، 
ومن ثم نقوم بتنفيذها وتركيبها 
لتالئم جميع القياسات وجميع 
االستخدامات املنزلية وستعرض 
س���مارت وود بالتفصيل لزوار 
املعرض اجل���ودة واملتانة التي 
متتاز بها ه���ذه اخلزائن«، الفتا 
إل���ى: »أننا س���نقدم كفالة على 
منتجاتنا مدتها خمس سنوات كما 
سيتم عرض األبواب األملنيوم مع 
إمكانية تركيب أنواع مختلفة من 
األبواب سواء اخلشبية أو املعدنية 
أو  القماش  وحتى املصنعة من 
الزجاج، كما أن فريقنا املختص 
بالتصميم الداخلي يلبي جميع 
احتياج���ات التصاميم اخلاصة 
للڤلل واملكاتب والشاليهات حسب 

رغبة العميل«.
وحث اجلمهور والش���ركات 
الزميلة على االستفادة من فترة 
املعرض والتعرف على املنتجات 
الكثيرة واخليارات الواسعة التي 
تعرضها سمارت وود مشيرا إلى 
اننا »سنقدم عرضا خاصا لزوار 
املعرض وسنقدم مناذج طبيعية 
الراغبني في  ملنتجاتنا ونساعد 
وضع تصاميم خاصة ومنفردة 
له���م وفق أذواقه���م وإمكانيات 

األماكن املتاحة لهم«.

عروض جديدة

أما مدي���ر وصاحب معرض 
الجني للمعادن عالء األمير فقد 
أعرب عن تأكيده وحرصه على 
املش���اركة في املع���ارض إلبراز 
الصناع���ة الوطنية في جودتها 
العالية ومتانة املنتج واإلبداع في 
التصاميم اجلديدة واملواصفات 
التي تقدمها بني  العالية  الفنية 
أيدي زبائنها الكرام من تصاميم 
ش���رقية عريقة وأوربية والتي 

  البحر: خطوة جديدة على طريق الوفاء بوعدنا بإعادة العصر الذهبي للطيران الكويتي

 السلمان: عروض 
خاصة من »دار عوهة« 
للخدمات الهندسية 

و»الين شاين« 
للتصميم الداخلي

تستعد لشراء مشروع واعد خالل الفترة المقبلة

»الكويتية األلمانية« تخفض رأسمالها 
إلى 69.1 مليون دينار

خالد العصيمي مترئسا اجلمعية العمومية

أحمد مغربي
وافقت اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية للشركة 
الكويتية االملانية القابضة على 
تخفيض رأسمال الشركة من 
 69.1 إلى  100 مليون دين����ار 
ملي����ون دين����ار موزعة على 
691.4 مليون س����هم قيمة كل 
سهم 100 فلس وجميع االسهم 
نقدية، باالضافة إلى تفويض 
مجلس إدارة الشركة باستدعاء 
اجلزء غير املسدد من رأس املال 
بواقع 45% على دفعات خالل 
فترة اخلمس سنوات املقبلة. 
وقال رئي����س مجلس اإلدارة 
خالد العصيمي ان الش����ركة 
تس����عى إلى اقتناص الفرص 
االس����تثمارية املناسبة خالل 
فترة الركود، حيث مت االستقرار 
الواعدة  على احد املش����اريع 
وسيتم شراؤه واعادة هيكلته 
التمويلية خالل الفترة املقبلة. 
واوضح العصيمي في كلمته 
في التقرير السنوي للشركة انه 
مع استمرار االزمة االقتصادية 
خالل العام 2009 وتأثر الشركة 
التي متثل  الزميلة  وشركتها 
االستثمار الرئيسي »واينج« 
سلبيا نتيجة الهبوط الشديد 
في االسواق املالية وانخفاض 
طلبات الشراء، ولكون »واينج« 

ذات وضع مال����ي جيد حيث 
بلغ����ت حق����وق املس����اهمني 
املباش����رة وغير املباشرة في 
نهاية العام 2009 ما مقداره %58 
من ميزانية الشركة والقروض 
جتاه البنوك ما مقداره %5.27، 
متكنت من جتديد تسهيالتها 
مع البنوك ملدة ثالث سنوات 
أخرى مع زيادتها مبقدار %50 
مما يجعل السيولة في الشركة 
في وضع مطمئن، األمر الذي 
سيس����اعدها في اخلروج من 
هذه األزمة بش����كل أفضل من 

منافسيها.

النتائج المالية

حققت الشركة خسائر بلغت 

5.9 ماليني دينار للسنة املالية 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009 
وقد بلغ إجمالي اصول الشركة 
58 مليون دينار مقارنة ب� 60 
مليون دين����ار في عام 2008، 
وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 
38 مليون دينار مقارنة ب� 40 

مليون دينار في 2008.
هذا وقد انتخبت اجلمعية 
العمومية اعضاء مجلس االدارة 
للثالث س����نوات املقبلة وهم 
خال����د العصيمي وس����ليمان 
السهلي ومحمد القعود وفؤاد 
الغامن وسمير حبايب وشركة 
الغد الدارة املشاريع وشركة 
الصناعي����ة  االس����تثمارات 

واملالية.

»استثمر« يختتم ورش عمله اليوم
أشاد املدير العام للشركة الكويتية لتطوير 
املشروعات الصغيرة حسان القناعي باملشروع 
اإلعالمي واإلعالني الوطني لتشجيع االستثمار 
احمللي »استثمر« والذي يعمل على زيادة الوعي 
لدى املواطنني املهتمني باالستثمار واملشاريع 
الصغيرة والشرائح اجلديدة من املستثمرين 
وحتديدا الشباب ويحثهم على االستثمار في 
السوق احمللي وإنشاء مش����اريعهم اخلاصة.  
وأضاف في تصريح صحافي أن الشركة الكويتية 
لتطوير املش����روعات الصغيرة تولي اهتماما 

بالغا بتشجيع الشباب وتوجيههم نحو العمل 
اخل����اص وال تضع نصب عينيها الربح املادي 
بالرغم من أن أرباح املشاريع تظل مؤشرا على 
جناح الشركة في اختيارها ملشاريع ذات جدوى 
اقتصادية. وأشار إلى أن الشركة تعمل جنبا إلى 
جنب مع مشروع »استثمر« لتوعية املواطنني 
بكافة مناحي ومجاالت االقتصاد الوطني وتنمية 
قدراتهم وإطالق طاقاتهم اإلبداعية ومتكينهم 
من ممارسة العمل احلر وامتالك مشروعاتهم 
اخلاصة، وهذا من ش����أنه أن يسهم في تعزيز 

دور القطاع اخلاص وحتقيق مزيد من التوازن 
والتنوع في االقتصاد الكويتي.  من جانبه، أكد 
املدير التنفيذي للمش����روع الوطني لتشجيع 
االستثمار احمللي »استثمر« عزام العميم على 
ضرورة مشاركة الش����ركة الكويتية لتطوير 
املش����روعات الصغيرة في أنش����طة مشروع 
»اس����تثمر« ملا تقوم به من دور كبير في املقام 
األول بتنمية العمل احلر وتش����جيع الشباب 
وتوجيههم نح����و األعمال اخلاصة، خصوصا 

حسان القناعيفي القطاع الصناعي واخلدمي واملهني. 

»المال وبهبهاني للسيارات« تتوج نجاحاتها
 بتسليم »دودج تشارجر آر تي« لـ »عربة لإلجارة«

مناقشة مذكرة الشركات االستثمارية اإلسالمية خالل أسبوعين 

اتحاد الشركات يزكّي  الزبيد أميناً للصندوق
عمر راشد ـ منى الدغيمي

علمت »األنباء« أن مجلس إدارة الش���ركات االستثمارية زّكى 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لش���ركة االمتياز لالستثمار 
علي الزبيد أمينا للصندوق في االحتاد خلفا ملسعود حيات الذي 
تقلد منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة البنوك التابعة لش���ركة 

مشاريع الكويت.
وأك���دت مصادر ذات صلة انه تقرر ف���ي اجتماع مجلس إدارة 
الشركات االس���تثمارية االسالمية أمس توزيع املذكرة التي سبق 
أن تقدمت بها الشركات االستثمارية لالحتاد على أعضاء مجلس 

اإلدارة وسيتم مناقشتها في االجتماع القادم خالل أسبوعني.
كما وافق مجلس إدارة االحت���اد على إقامة ندوة في األول من 
يونيو املقبل حول هيئات األسواق املالية ومناقشة وضع السوق 

بعد إنشاء هيئة سوق املال.

جانب من تسليم سيارات املناقصة

أعلنت شركة املال وبهبهاني للسيارات، وكيل 
سيارات كرايسلر وجيب ودودج في الكويت، 
عن تسليم س����يارات »دودج تشارجر آر تي« 
والبالغ عددها 550 س����يارة إلى شركة عربة 
لإلجارة، كدفعة أولى من األس����طول اخلاص 
بعقد شركة نفط الكويت لتأجير سيارات دودج، 
الس����يارة التي تفوقت على جميع منافساتها 
في فئة الصالون أربع أبواب حجم كبير. وقد 
شهد إجراءات التسليم املدير العام لشركة املال 
وبهبهاني للسيارات كريس هندرسن، ومساعد 
املدير العام للمبيعات والتسويق بالشركة ماهر 
أبو شعبان، ومدير مبيعات اجلملة واحلكومة 
بسام شهاب، ومن شركه عربة لإلجارة كل من 
مدير عام القطاع إيلي زغب، ومدير املناقصات 
 ،R/Tس����ليم حلبي. وقد قدمت دودج تشارجر
نفسها لعش����اق القيادة الراقية واملمتعة مبا 
متتاز به من أداء مذهل وحتكم كبير ومقصورة 
واسعة وحضورها املميز على الطريق، وذلك 
بفضل محرك هيمي األسطوري سعة 5.7 ليترات 
الذي يولد قوة تبلغ 378 حصانا وعزم دوران 
يبلغ 544 نيوتن/ متر، يوجه بالكامل للعجلتني 
اخللفيتني، ليحقق جتربة قيادة ممتعة متاما، 
 )MDS( ويش����تمل على نظام اإلزاحة املتعددة
الذي يوفر الوقود ويحقق حتس����نا يصل إلى 
ما نسبته 20% في االقتصاد باستهالك الوقود. 
اجلدير بالذكر ان دودج تشارجر R/T حصدت 
العديد من اجلوائز منها جائزة افضل سيارة 
عائلية كبيره احلجم للعام في فئتها، كما انها 

مزودة بنظام السالمة فئة اخلمسة جنوم.

ومتكنت الشركة عبر مجموعتها املبتكرة من 
دودج أن تستحوذ على الصدارة في منو مبيعاتها 
وذلك بفضل املزايا الفريدة التي تتوافر في هذه 
املجموعة الفريدة من السيارات األميركية التي 
جتمع بني الفخامة واألداء القوي في س����يارة 

سيدان بأربعة أبواب. 
وقد جنحت شركة املال وبهبهاني للسيارات 
منذ تأسيسها أن تدخل سوق املنافسة من أوسع 
أبوابه، وذلك بفضل البنية املنظمة والناجحة 
لألقسام املسؤولة عن طلبات الشراء الكبيرة 
واملبيعات احلكومية حيث يزداد الطلب بشكل 
مستمر على سيارات كرايسلر جيب ودودج، 
ولذلك فقد مت إعطاء أولوية خاصة لقطاع خدمة 
الزبائن وفريق العمل ذوي الكفاءة العالية الذين 
يتم صقل مهاراتهم بالتدريبات املستمرة وذلك 
لضمان تقدمي أرقى أساليب خدمة العمالء بكل ما 
هو جديد من املنتجات والتقنيات املستخدمة في 
صيانتها وابتكار مستويات جديدة من اخلدمة 
املتميزة التي أكسبت الشركة سمعتها ونالت بها 
ثقة عمالئها. وهذا اإلجناز اجلديد يضاف إلى 
سلسلة النجاحات التي استطاع قسم مبيعات 
اجلملة واملبيعات احلكومية بالشركة أن يحققه 
وذلك بفضل املجموعة املبتكرة واجلديدة من 
دودج التي حقق����ت جناحا مذهال على صعيد 
طلبات الشراء الكبيرة حيث متيز اجليل اجلديد 
من هذه الس����يارات بروعة التصميم وتفوق 
األداء ومطابقتها ألرقى معايير السالمة واألمان، 
باإلضافة إلى خدمة م����ا بعد البيع والصيانة 

والدعم الفني.

الوطنية«  احتلت »اخلطوط 
املركز الثاني في استبيان »متيز 
الذي  خدمة املوظفني« السنوي 
جتريه ش���ركة س���كاي تراكس 
العاملي���ة املتخصصة في تقييم 
أداء شركات الطيران وخدماتها. 
وقد شارك في هذا االستبيان 200 
شركة طيران عاملية وأجري على 
مدار عشرة أشهر ابتداء من يوليو 
2009 حتى أبريل 2010، وقد وضع 
هذا التصنيف اخلطوط الوطنية 
مبراكز متقدمة على معظم شركات 
الطيران العاملية األخرى املتواجدة 
في املنطقة والتي تسعى لتقدمي 

خدمات متميزة. 
املناسبة، قال رئيس  وبهذه 
مجلس إدارة اخلطوط الوطنية 
والعضو املنتدب، عبد الس���الم 
البح���ر: »نحن فخ���ورون جدا 
بحصولن���ا على ه���ذا التقدير، 
فمنذ انطالق اخلطوط الوطنية 
ف���ي يناي���ر 2009 وموظفون���ا 
يعملون لتقدمي أعلى مستوى من 
اخلدمات لضيوفنا، وان نحصل 
على هذا التقدير خالل س���نتنا 
األولى كشركة طيران فهذا يعد 
اعترافا مبس���توى التميز الذي 
حرصنا على تقدميه خالل العام 
األول، واعترافا باالهتمام والعمل 
الدؤوب الذي مارسه فريق عملنا 


