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 حلول فعالة في مجال السیارات

 

0Bوأود أن أخص بالذكر . وأود بالتالي أن أعرب عن تضامني مع جمیع األشخاص المتأثرین بھذا الوباء 19-یكافح العالم أجمع الیوم كوفید
 .مزاولة أنشطتنا معھم بمجرد أن یسمح الوضع بذلك جمیع العاملین لدینا، وعمالئنا، وموردینا وكل الذین نتطلع إلى معاودة

ً اللتزامھم وتفانیھم، علینا جمیعنا، بشكل فردي وجماعي، أن . كما أود أن أعرب عن امتناننا للعاملین في مجال الرعایة الصحیة واحتراما
سب التدابیر أمام ھذا الوضع وستتخذ أن AKWELولتحقیق ذلك، اتخذت مجموعة . نكون على قدر المسؤولیة في مكافحة الفیروس
 .االستثنائي من أجل حمایة الجمیع على أفضل وجھ

أنا على درایة تامة بمخاوفكم، وبصعوباتكم أحیاناً، ولسوء الحظ بالمآسي التي یعاني منھا . ، أنا أود أن أؤكد دعمي لكمAKWELولموظفي 
. تزامكم، في الماضي والحاضر، من حیث إدارة األزمات وتأمین مستقبلناولكنني على درایة أیضاً بشجاعتكم وال. البعض في الوقت الحالي

 .أنا أعلم أننا معاً سنواجھ ھذه األزمة

3B ً  .اعتنوا جیداً بأنفسكم وأحبائكم ونتمنى أن نراكم قریبا
 

4Bماتیو كوتییھ 

5Bرئیس المجلس التنفیذي 


	كما أود أن أعرب عن امتناننا للعاملين في مجال الرعاية الصحية. واحتراماً لالتزامهم وتفانيهم، علينا جميعنا، بشكل فردي وجماعي، أن نكون على قدر المسؤولية في مكافحة الفيروس. ولتحقيق ذلك، اتخذت مجموعة AKWEL وستتخذ أنسب التدابير أمام هذا الوضع الاستثنائي من أجل حماية الجميع على أفضل وجه.
	ولموظفي AKWEL، أنا أود أن أؤكد دعمي لكم. أنا على دراية تامة بمخاوفكم، وبصعوباتكم أحياناً، ولسوء الحظ بالمآسي التي يعاني منها البعض في الوقت الحالي. ولكنني على دراية أيضاً بشجاعتكم والتزامكم، في الماضي والحاضر، من حيث إدارة الأزمات وتأمين مستقبلنا. أنا أعلم أننا معاً سنواجه هذه الأزمة.
	رئيس المجلس التنفيذي
	ماتيو كوتييه
	اعتنوا جيداً بأنفسكم وأحبائكم ونتمنى أن نراكم قريباً.
	يكافح العالم أجمع اليوم كوفيد-19 وأود بالتالي أن أعرب عن تضامني مع جميع الأشخاص المتأثرين بهذا الوباء. وأود أن أخص بالذكر جميع العاملين لدينا، وعملائنا، وموردينا وكل الذين نتطلع إلى معاودة مزاولة أنشطتنا معهم بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.

