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)كرم دياب(ثابت يوسف متوسطا املؤمتر الصحافي لؤي االصفهاني متحدثا لـ »األنباء«

)أحمد باكير( صورة تذكارية للمجلس القدمي مع املجلس اجلديد املنتخب

الزميل فريد سلوم وأسامة عبداهلل

إقبال احلداد عمر احلوطي

انطالق مهرجان ومعرض عروض الكويت األول

عاطف رمضان
أعلنت شركة رؤى املتكاملة للخدمات االعالمية 
عن اطالق احلملة التس���ويقية القامة وتنظيم 
مهرجان ومعرض عروض الكويت األول في 13 مايو 
املقبل ملدة 10 ايام في صالة رقم 4 بأرض املعارض 
الدولية في منطقة مشرف برعاية عدد من كبريات 

الشركات احمللية في مختلف القطاعات.
وبهذه املناسبة قال مدير عام رؤى املتكاملة 
للخدمات االعالمية ثابت يوسف في مؤمتر صحافي 
نظمته الشركة لإلعالن عن هذا احلدث بحضور 
عدد م����ن ممثلي الصحف ووس����ائل االعالم ان 
فكرة احلدث تقوم على تنظيم مهرجان ومعرض 
تس����ويقي متخصص بالعروض واخلصومات 
اخلاصة احلصرية جلمي����ع خدمات ومنتجات 
السوق احمللي التي تهم عائالت املواطنني واملقيمني 
في الكويت ليصبح احد اهم املعارض التجارية 
والتسويقية في الكويت واخلليج العربي والوجهة 
املفضلة للعائلة خالل فترة املعرض. وشدد يوسف 
على ان املعرض يهدف الى تقدمي افضل اخلدمات 
والس����لع التجارية بأسعار منافسة خالل فترة 
املعرض، وتقدمي مجموعة واسعة ومتنوعة من 
اخلدمات والسلع بأسعار حصرية وخصومات 
ال تتوافر اال من خالل املعرض، اضافة الى تنوع 
التجارية والس����لع لتشمل  مجموعة اخلدمات 
معظم القطاعات التجارية احليوية في الكويت، 
فضال عن توفير مجموعة من اخلدمات والسلع 
املناس����بة جلميع أفراد العائلة وجلميع الفئات 

العمرية املختلفة.
وأكد يوسف ان الش���ركة تخطط بعد جناح 
مهرجان ومعرض عروض الكويت األول ملهرجان 
تسويقي وطني كبير تشارك فيه مختلف املؤسسات 
التجارية واخلدمية مبا يساعد على حتويله الى 
مهرجان تس���ويقي اقليمي مبشاركة العديد من 

املؤسسات اخلليجية والعربية واألجنبية.
وش���دد ايضا يوس���ف على اهمية املهرجان 
واملعرض ملساعدة الشركات واملؤسسات في عدد 
من القطاعات اجلماهيرية على تسويق منتجاتها 
وخدماتها عبر تقدمي منتجاتها بأسعار مخفضة 
مقابل توفير الفرصة للمواطن واملقيم للحصول 
على احتياجاته من الس���لع واخلدمات بأسعار 
مميزة عبر عروض خاصة او حصرية، في خلق 

جو تسويقي منعش جلميع األطراف.
واضاف ان مهرجان ومعرض عروض الكويت 
يرتكز في اساس���ه على القاعدة االقتصادية 
والبنية التسويقية القوية والفاعلة، والتي 
تستهدف شريحة عمالء تشمل اجلميع من خالل 
االلتزام ببناء عالقات جتارية بني املستهلك 
والبائع وتوفي���ر اكبر قدر من املنتجات في 
تنوعها من حيث اجلودة والسعر املنافس، 
موضحا ان ذلك س���ينطبق في نفس الوقت 
على اسعار املشاركات للتجار بنفس الروح 

التي سيقدمها للمستهلك.

اما املدير التنفيذي لرؤى املتكاملة للخدمات 
االعالمية عفيف مكحل فقد اشار الى ان املشاركات 
في املعارض واالنشطة واملهرجانات اجلماهيرية 
تعد من اسرع سبل تعزيز التواجد في االسواق 
واكثر وسائل التسويق االقتصادية فاعلية وأقلها 
كلفة، مش����ددا على اهمية مثل هذه املهرجانات 
في خلق قنوات اتصال من ش����أنها بناء عالقات 
وطيدة من جهة ومن جهة اخرى احملافظة على 
االس����تمرارية في تلك العالقة نظرا للجمع بني 
املشتري والبائع ومنتجه وما يقدمه ايضا من 
خدمات. ويرى مكحل ان فكرة اطالق املهرجان 
في ش����هر مايو املقبل جاءت بعد دراسة متأنية 
ألوضاع السوق ودورات الرواج والركود وبعد 
ظهور مؤشرات على ان السوق يحتاج الى حدث 
حتفيزي كبير يعيد مستويات الطلب والشراء 
من قبل املواطنني واملقيمني الى سابق عهدها في 
فترة ما قبل األزمة املالية العاملية الس����يما وان 
املهرجانات والعروض له����ا بعد اجتماعي مهم 
في توفير االحتياجات بأقل األسعار ومساعدة 
األس����ر على أعباء املعيشة التي تزيد يوما بعد 
يوم. بدوره اوضح مدير التس����ويق في »رؤى 
املتكامل����ة للخدمات االعالمية« علي س����محات 
ان املعرض يس����تهدف مش����اركات من مختلف 
القطاعات واالنشطة التجارية ومنها: قطاع البنوك 
واالس����تثمار والعقار، قطاع التأمني واخلدمات 
التمويلية، شركات وخدمات الطيران، مستشفيات 
ومراكز طبية، قطاع السيارات اجلديدة وخدمات 
التأجير قطاع املعدات واألجهزة البحرية والبرية، 
قطاع االتصاالت واالنترنت، قطاع التكنولوجيا 
والكمبيوتر، خدمات وع����روض دولية، قطاع 
التجهي����زات املنزلية واملكتبي����ة، قطاع األثاث 
واملفروش����ات، مطابخ ومع����دات، باالضافة الى 

الفنادق وشركات املطاعم الكبرى.
وتوقع سمحات ان يشهد املهرجان واملعرض 
اقباال كبي���را من قبل املجامي���ع التجارية التي 
متتلك العديد من الش���ركات وتعمل في مختلف 
القطاعات خصوصا ان املعرض يتيح ملثل تلك 
املجاميع املشاركة بشكل متكامل في عرض اكثر 
من منتج عبر أجنحة ضخمة وخاصة تناس���ب 

تنوع أنشطتها.
من جهتها ذكرت جمانة احلاج املشرف العام 
على املهرجان واملعرض ان املؤشرات التسويقية 
االولية تبشر باخلير بالنسبة لتوقعات املشاركة 
وخصوصا من قبل الشركات واملؤسسات التجارية 
الكبرى والسيما العاملة في القطاعات اخلدمية 
والس���لعية املهمة. وكش���فت جمانة احلاج عن 
ان املهرجان واملعرض س���يرافقه حملة اعالمية 
واعالنية واس���عة يتم من خاللها الوصول الى 
جميع ش���رائح املجتمع، وتع���زز فرص االقبال 
اجلماهيري واملش���اركات من كبريات الشركات 
واملؤسسات اضافة الى تضمنه لفترات ترفيهية 

وجوائز وسحوبات للمشترين والزوار.

تنظمه »رؤى المتكاملة للخدمات اإلعالمية« على أرض المعارض 13 مايو المقبل

انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية الدولية لإلعالن
أجمعوا على أن المجلس السابق قدوة لمواصلة العمل واإلنجاز

مس����يرة املجلس السابق، ولفت 
احلوطي إلى أن املسؤولية ستكون 
مضاعفة باعتبار ان املجلس القدمي 
قد تفضل بتزكية املجلس اجلديد 

لثقته بقدراته.
استعرض رئيس مجلس ادارة 
اجلمعية في الدورة السابقة د.دانيال 
بولس نبذة سريعة عن اجلمعية 
واجنازاتها السابقة، مشيرا الى ان 
اجلمعية الدولية لإلعالن تأسست 
في نيويورك سنة 1938 واصبح لها 
حاليا 56 فرعا متثل 76 دولة حول 

العالم وتضم 4 آالف عضو.
وعن فرع الكويت للجمعية أشار 

االرتقاء بالعمل اإلعالني وحماية 
االعضاء، مشيرا الى انه يحق لكل 
شخص يعمل في احلقل اإلعالني 
الى اجلمعي����ة داعيا  االنتس����اب 
الفريق اجلديد الى مواصلة درب 
املجلس الس����ابق وحتقيق املزيد 

من االجنازات.
ومن ناحيته، عزا عضو املجلس 
السابق الزميل فريد سلوم اعتذار 
اعضاء املجلس السابق عن مواصلة 
مهمتهم التاح����ة الفرصة للزمالء 
اجلدد ملواصلة بناء صرح االجنازات 
الذي بدأه االعضاء السابقون مبا 
يفضي إلى إثراء س����جل اجلمعية 
الدولية لإلعالن لفرع الكويت، مؤكدا 
القدامي سيستمرون  ان االعضاء 
وبقوة في دعم مس����يرة املجلس 
احلال����ي. اعضاء مجل����س اإلدارة 
اجلديد للجمعية الدولية لإلعالن 
� فرع الكويت: لؤي االصفهاني � 
رئيس اجلمعية الدولية لإلعالن، 
إقبال احلداد � نائب الرئيس، زينة 
مقدم � أمني الس����ر، وليد كنفاني 
� أمني الصن����دوق، وعضوية كل 
من: عمر احلوط����ي، حنان عمار، 
جلبير عصفور، ميش����ال بركات، 
عدنان سعد، مروان فرح، وروني 

عطا اهلل.

إلى أنه تأسس سنة 1996 برعاية 
جمعية الصحافيني وحتت مظلتها 
ومت ترخيصه م����ن قبل اجلهات 

الرسمية املختصة.
واوض����ح ان مجل����س االدارة 
السابق انتخب في 28 يناير 2008 
وهو اخلامس منذ التأسيس، مشيرا 
الى ان املجالس الس����ابقة ضمت 
عددا م����ن رواد صناع����ة االعالن 
الذين ساهموا في تطوير احلقل 
اإلعالني. وتاب����ع بولس قائال ان 
املجلس القدمي حق����ق العديد من 
االجنازات التي مثلت اضافة لتاريخ 
اجلمعية، السيما منها زيادة عدد 
األعضاء وإقام����ة معرض »اكت« 
املثال وليس احلصر  على سبيل 
والذي يقام على هامش مهرجان 
»كان« الدول����ي لإلعالن، كما متت 
اس����تضافة ممثلي مهرجان »كان 
ليونز« و»دب����ي لينكس« للمرة 
الكويت الس����تعراض  األولى في 
أفضل األعمال اإلعالنية احلائزة 
عل����ى جوائز عاملي����ة، اضافة إلى 

العديد من االجنازات األخرى.
من جانبه، قال نائب الرئيس 
السابق للجمعية الدولية لإلعالن 
اس����امة عب����داهلل عل����ى هامش 
االنتخابات ان اجلمعية تعمل على 

واضافت »أمتنى أن نحقق إضافة 
إلى اجلمعي����ة خاصة أننا ننتمي 
إلى حقل عمل واحد ولدينا أهداف 
مشتركة، الفتة إلى أن االستراتيجية 
التي سيعمل املجلس اجلديد على 
حتقيقها تعتمد بشكل خاص على 
دعم صناع����ة اإلعالن في الكويت 
في إطار بيئة تشريعية وفكرية 

سليمة.
أثنى عضو املجلس  وبدوره، 
اجلديد عمر احلوطي على جهود 
اعضاء اجلمعية السابقني في تطوير 
العمل في السوق الكويتي، مشددا 
على أن املجلس اجلديد سيواصل 

منى الدغيمي
الدولية  انتخب����ت اجلمعي����ة 
لإلعالن - فرع الكويت أمس أعضاء 
مجلس إدارتها اجلديد الذي ترأسه 
لؤي االصفهاني وتولت اقبال احلداد 

منصب نائب الرئيس.
وباملناسبة قال رئيس مجلس 
االدارة اجلدي����د لؤي االصفهاني: 
نحن نعت����زم مواصلة مس����يرة 
اعضاء اجلمعية القدامى ونطمح 
الى احلص����ول على جائزة أفضل 
جمعية دولية لإلعالن، داعيا الى 
العمل بروح الفريق الواحد والتمتع 
بأخالقيات املهنة املتعارف عليها 
دوليا واالرتقاء مبس����توى املهنة 
خاصة في الكويت على أس����اس 
التطور السريع لصناعة  مواكبة 

االعالن دوليا.
م����ن جانبها، اعتب����رت نائب 
رئي����س اجلمعية إقبال احلداد ان 
انتخابها في هذا املنصب هو ثقة 
من الزمالء تعت����زم بها، مضيفة 
»كنت من املؤسسني للجمعية في 
الكويت وأشيد بجهود آخر مجلس 
وكل األعمال التي سجلوها داخل 
سجل اجلمعية ش����جعتني على 
مواصلة العمل مع املجلس اجلديد 

وترشيحي يعتبر شرفا لي«.

»تويوتا« تكشف عن تفاصيل عالج دواسة البنزين
نقالً عن موقع الموتورنيوز.. إصالح 2.3 مليون سيارة في 90 يوماً وبمعدل 30 دقيقة لكل سيارة

االلكترونية هي السبب في مشكلة 
التسارع غير املقصود، واكدا ان 
تويوتا اجرت حتقيقات واسعة 
وتوصلت الى ان املشكلة تكمن 
في سببني وهما انحباس دواسة 
البنزين بالس���جاد غير املثبت، 
ان  التي ميكن  البنزين  ودواسة 

تعلق في محلها.
وقال ان سيارات تويوتا تخضع 
الختبارات قاسية للتأكد من سالمة 
االلكترونيات فيها، ولم تفش���ل 
سيارة واحدة في هذه االختبارات، 
مؤكدا أنه في حال عدم توافق فتحة 
اخلانق مع سرعة دوران احملرك، 
فان احملرك يعود تلقائيا الى سرعة 
دورانه االبتدائي���ة كاجراء امان 

احترازي.
واكد على ان اصالح الدواسة 
لن يكون عالجا مؤقتا، بل حال 
دائم���ا وس���يعمر ط���وال عمر 
الس���يارة، وان بعضا من ورش 
الوكالء ستبقى مفتوحة 24 ساعة 
حلني االنتهاء من اصالح جميع 
السيارات، واوضح ان املصانع 
التي تنتج السيارات الثماني محل 
االستدعاء ستعود الى عملها في 
8 فبراير، وبعد اسبوع كامل من 

التوقف.
وقال ان الدواسة اجلديدة التي 
اعيد تصميمها ارس���لت بكميات 
صغيرة الى املصانع املتوقفة عن 
االنتاج قبل توقفها، وان املصانع 
كانت قد بدأت باس���تعمالها في 
السيارات املنتجة قبل قرار االيقاف 
الذي اتخذ ملنع تكدس املخزون في 

ظل قرار آخر لوقف املبيعات.

التقوية الصالح املشكلة  قطعة 
قرابة 30 دقيقة فقط لكل سيارة، 
وقالت تويوتا إنها ستغطي جميع 
مصاريف االستدعاء دون حتميل 
العمالء اي مبلغ، وان العمالء بعد 
تسلمهم لسياراتهم لن يالحظوا 

فرقا في عمل دواسة البنزين.
وفيما بدأت شركة CTS الكندية 
إلكهارت  والتي تتخذ من مدينة 
بوالية إنديانا مقرا رئيسيا لها في 
الواليات املتحدة بشحن دواسة 
جدي���دة الى مصانع تويوتا بعد 
اعادة تصميمها كليا، فإن قطعة 
االصالح التي سيتم تركيبها في 
سيارات العمالء تصنعها شركات 

اخرى لم تكشف عنها تويوتا. 
واكد رئيس ش���ركة مبيعات 
تويوتا جيم لينت���ز ان تويوتا 
استجابت على وجه السرعة بعد 
ان وردت املشكلة الى مسامعها في 
اكتوبر 2009، رافضا اي تلميحات 
الى ان شركته علمت باملشكلة قبل 
ذلك بفترة طويلة وهو ما دأبت 
على ترديده بعض وسائل االعالم 
التي عرفت بهجومها الشديد على 

تويوتا.
وقال لينتز »الركن االساسي 
في تويوتا يس���تند الى اجلودة 
واملوثوقية واالمان، ولطاملا وقفنا 
الى جانب العمالء، وهذا ما نفعله 
اآلن، وبال ش���ك املشكلة احلالية 
محرجة بالنسبة الينا، ولكنها ال 
تعني أننا فقدنا مكانتنا الرفيعة 

في اجلودة«.
ووالت���ز  لينت���ز  ورف���ض 
اتهامات بأن القصور في االنظمة 

ستعمل على مدار الساعة لضمان 
الوصول لكل العمالء، ووضعت 
لنفسها خطة لالنتهاء من اصالح 
جميع السيارات في زمن قياسي 

ال يزيد على 3 شهور.
وتس���عى تويوت���ا من خالل 
التي تتطلب  حملة االس���تدعاء 
عمليات لوجستية معقدة الى حث 
العمالء الصالح العيب املصنعي 
وعدم التقاعس عن احلضور الى 
ورش الوكالء، وستستخدم نظاما 
الرسال البريد الكثر من مرة بهدف 
تأكيد رغبتها في ان يحصل جميع 

العمالء على االصالح املطلوب.
وتأتي خطوة تويوتا ملنع تكرار 
ما حدث في اكتوبر 2005 عندما 
وجهت الدعوة الى قرابة مليون 
عمي���ل الصالح عي���ب مصنعي 
في ذراع تخص نظام التوجيه، 
وعلى مدى عام حتى نهاية 2006 
لم يستجب سوى ثلث العمالء، 
وق���د ادى هذا فيما بعد حلوادث 
تعرضت لها سيارات لم تستجب 
لطلبات االستدعاء وطالب عمالؤها 

بتعويضات.
وقال نائب الرئيس في شركة 
مبيع���ات تويوتا ف���ي الواليات 
املتحدة واملس���ؤول املباشر عن 
املنتج واجلودة والدعم الفني بوب 
والتز »عندما نرس���ل هذا النوع 
م���ن البريد الى العمالء، البعض 
يستجيب والبعض اآلخر ال يهتم، 
لذلك سنقوم بحمالت بريد متعددة 
وهدفن���ا اصالح كل الس���يارات 

املستدعاة«. 
وس���تتطلب عملي���ة تركيب 

مت بيعها واوقفت تويوتا تسليمها 
حلني عالج املشكلة، اكدت مصادر 
ان التسليم سيبدأ منتصف الشهر 
اجلاري بعد اصالح املشكلة، هذا 
وسيتسلم 2.3 مليون من عمالء 
تويوتا في الواليات املتحدة وكندا 
البريد الخطارهم  رس���ائل عبر 
مبواعيد اصالح دواسات البنزين 
في سياراتهم، وقالت تويوتا انها 

وبهذه التقنية ستصبح تويوتا 
اول صانع للسيارات في العالم 
يوفر هذا التجهيز لكل سياراته، 
في حني يتوافر عادة للسيارات 
الباهظة، وستكون كل من تويوتا 
كام���ري ولك���زس ES350 اولى 
الس���يارات التي ستحصل على 

هذا التجهيز.
التي  وفيما يخص السيارات 

مستهلكة نتيجة تشغيل التدفئة 
ميكن ان تسبب التصاق الدواسة 
ف���ي موضع ضغطها من دون ان 
تع���ود الى وضعه���ا الصحيح، 
ويتوقع ان جترى حتس���ينات 
على القطع في الس���يارات التي 

يتم استرجاعها.
وسيتم استخدام هذا العالج 
حلل مش���كلة 2.3 مليون سيارة 
في الواليات املتحدة وذلك ابتداء 
م���ن منتصف فبراي���ر اجلاري، 
و1.8 مليون س���يارة في اوروبا، 
مضافة اليها 100 ألف سيارة من 
انتاجها  بيجو وس���تروين يتم 
بالتعاون مع تويوتا في مصنع 
بالتشيك، وكذلك 75 ألف سيارة 

في الصني.
وفي نفس الوقت الذي ستباشر 
فيه تويوتا معاجلة الس���يارات 
على الطريق، ب���دأت CTS فعليا 
بشحن دواس���ات بنزين جديدة 
كليا اعادت تصميمها وتطويرها 
بالتعاون مع تويوتا واخضعتها 
الختبارات مكثفة وصارمة للتأكد 

من سالمتها.
ولفتت ال���ى انه بنهاية العام 
احلال���ي 2010، س���تحمل جميع 
س���يارات تويوتا ح���ول العالم 
الكترونيات خاصة جتعل حدوث 
هذه املشكلة من االمور املستحيلة، 
حيث تعم���ل االلكترونيات على 
اعادة احملرك الى سرعة دورانه 
االبتدائية عندما يرفع السائق قدمه 
عن دواسة البنزين ويحولها الى 
دواسة الفرامل بغض النظر عن 

موقع دواسة البنزين.

التسارع غير املقصود ككل.
ونقلت مص���ادر مطلعة عن 
NHTSA ان االدارة راضية متاما 
عن مقترح تويوتا لعالج املشكلة 
ومنعه���ا من ان تعلق في 8 طرز 

من اكثر سياراتها شعبية.
وقامت كل من تويوتا، وشركة 
CTS الكندية التي تصنع دواسة 
البنزين محل املش���كلة بتطوير 
الذي يتضمن »حشوة«  العالج 
Shim تس���مى »املباعدة« سيتم 
تركيبها ملنع الدواسة من البقاء 
في محلها عند رفع القدم عنها اذ 
تعمل احلشوة على زيادة الشد 

على الزنبرك الداخلي.
واظهرت حتقيق���ات داخلية 
اجرته���ا تويوتا ان قطرات مياه 
ق���د تتكون على قطع دواس���ات 

أعلن���ت ش���ركة تويوتا عن 
»عالج« مشكلة دواسة البنزين 
التي ميكن ان تعلق والتي استدعت 
بسببها اكثر من 4 ماليني سيارة 
حول العالم، حيث اكدت مصادر ان 
االدارة الوطنية لسالمة املرور على 
الواليات  الطرقات السريعة في 
املتحدة وافقت على العالج الذي 
اقترحته تويوتا حلل مش���كلة 
املاليني من السيارات املبيعة وفي 

اسرع وقت ممكن.
واكد رييه حلود وزير النقل 
 NHTSA وهو من اصل لبناني وتقع
حتت مسؤوليته ان االدارة راجعت 
خالل االسبوع املاضي بالتفصيل 
مقترح تويوتا لعالج املش���كلة، 
واع���رب عن رضائ���ه التام عن 
اسلوب تعاطي تويوتا مع مشكلة 

دواسات تويوتا عقب االصالح الذي قامت الشركة به


