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بوستر احلملة اخلاصة جانب من عملية السحب على الفائزين

فالح سالم فاز بالجائزة األولى سيارة تويوتا يارس 

بشراكة مع »التميز للمشاريع« القطرية

»الساير« أجرت السحب الكبير لعروض الشتاء

في اليابان.. البكاء سمة الشرفاء
رغم االنفت����اح العاملي بني الثقافات »مجموعة توب« تؤسس »يوتوبيا للعقارات« في قطر

عبر وسائل االتصاالت احلديثة سواء 
عب����ر االنترنت أو القن����وات الفضائية 
)واملصادر الوفيرة التي تشرح الفروقات 
بني احلضارات والثقافات في دول العالم( 
فانه من الصعوبة الكبيرة أن نرى كيف 
ميكن لبعض وسائل اإلعالم أن تتطاول 
على عقولنا بتشويه الصور اجلميلة 

لغاية تخصها. 
فمن املؤس����ف كيف يفسر البعض 
بكاء أكي����و تويودا رئيس تويوتا على 
أنها إقرار بالذنب )دون استقصاء معنى 
بكاء الرجال في الثقافة اليابانية(، ويتخذ 
البعض الصور التي أطلقتها وس����ائل 
اإلعالم العاملية لتويودا وهو يبكي كحجة 

للجوء إلى القضاء.
صحيفة »الوول ستريت« جورنال 
العاملية الشهيرة الحقت أكيو تويودا إلى 
الصني لتعرف منه سبب بكائه، فالبكاء 
في ثقافة األميركيني داللة على الضعف، 
ولكن كل من يفقه الثقافة اليابانية يعرف 

جيدا أن اليابانيني ال ترتسم على وجوههم في غالب األمر تعابير 
الفرح أو احلزن أو العاطفة، وهم يستبدلون ذلك بالبكاء.

نهضة اليابان

فبينما نرى بكاء الرجال في ثقافتنا على أنه ضعف، وأنه ليس 
م����ن صفات الرجال، فإن اليابانيني ينظ����رون إلى بكاء الرجال أو 

النساء على حد سواء كنوع من احلب واإلخالص.
لذلك عندما بكى أكيو نهضت اليابان احتراما له، وبكت معه ال 
ملل����ك ضاع كما صور البعض، أو كإقرار بالذنب، ولكن ألنه يعبر 
عن كامل احلب واإلخالص. وردد اليابانيون عبارة شهيرة لديهم 
هي otoko naki وتعني الب����كاء برجولة، خالفا متاما ملا نقول في 
ثقافتنا ان البكاء للنساء فقط وكأن الدموع قد حرمت على وجنات 

الرجال.
عندما سألته »الوول ستريت« جورنال عن سر بكائه في الواليات 
املتحدة، قال أكيو »اعتبرت نفسي خط الدفاع األخير عن 200 ألف 
عضو يعملون لدى تويوتا ووكالئها ومموليها عبر الواليات املتحدة، 

وهم اآلن حتت املجهر بعد استدعاء 8.5 ماليني سيارة«.
وتعرض أكيو نفسه لذات الضغوطات في الكونغرس األميركي، 

ووضع حتت املجهر األميركي، ويقول 
»سعيت ألن أحمي موظفي تويوتا في 
الواليات املتحدة، ولكن بالنهاية وعندما 
قابلتهم وجها لوجه، وسنحت الفرصة 
ألن أحتدث إليهم، وجدت على العكس 
متاما أن كل واحد من هؤالء ال� 200 ألف 

يحاول أن يحميني«.
وأضاف »عندما أدركت ذلك، غمرتني 
العاطفة فبكيت، في تلك املناسبة التي 
أعقبت جلس����ات االستماع، وقف أكيو 
وبتواضع تام ب����ني 2000 من موظفي 
تويوتا غص بهم املركز الرئيسي للشركة، 
وقال لهم »دعونا نندفع بروح معنوية 
عالية، ولنتمتع بالثقة وبالتواضع، فنحن 

اليوم نصنع بداية جديدة«.
وليس في اليابان فحسب تلقى الناس 
صور بكاء تويودا باالحترام والتقدير، 
بل وفي الصني أيضا التي أكدت وسائل 
اإلعالم فيها بأن ب����كاء أكيو أكد صدق 
مش����اعره، وقالت صحيفة »شانغهاي 
سيكويريتيز« معلقة على صورة بكائه 
»كان مؤثرا للغاية«، وعن ش����هادته ف����ي الكونغرس قالت نفس 
الصحيفة »لقد كان صادقا ويس����تحق التقدير«، وعبرت صحيفة 

هونغ كونغ فينكس بصورة مشابهة.
ويقول كونيوشي شيراي كبير املستشارين في A.C.E. لالستشارات 
ومقرها طوكيو ان اليابانيني ليس من طبعهم التحكم بعواطفهم، 
ومنذ زمن طويل يتفاعل الياباني����ون مع البكاء وتكفيهم النوايا 

احلسنة. 

أكبر الشركات

وأكد تاتس����ومي تاناكا رئيس شركة ريسك هيدج والتي تقدم 
استش����اراتها ألكبر الش����ركات في البابان أن البكاء الذي هو في 
الثقاف����ة األميركية داللة على الضعف، لكن اليابانيون يعتبرونه 

من سمات الشرفاء.
 وضرب مثاال في استخدام اليابانيني كل االنحناء عند التحية 
وتق����دمي االحترام، ففيم����ا تراه الكثير من الثقاف����ات حول العالم 
داللة على اخلنوع واإلذالل ومن ضمنها ثقافتنا العربية، يعتبره 
اليابانيون تكرميا وتشريفا وترحيبا بالضيوف. وقال ان بكاء كبار 

الشخصيات يجد صدى جيدا عند عامة الناس في اليابان.

مت اإلع���الن ف���ي العاصم���ة 
القطرية الدوحة عن تأس���يس 
مجموعة يوتوبيا للعقارات، وهي 
شركة قطرية كويتية، بشراكة 
بني مجموعة توب العقارية من 
الكويت وشركة التميز للمشاريع 
من قطر، وجاء اإلعالن بعد توقيع 
عقد الشراكة بني الشركتني، حيث 
قام بتوقيع االتفاقية عن مجموعة 
العقاري���ة رئيس مجلس  توب 
اإلدارة الشيخ مالك الصباح وعن 
العام  التميز للمشاريع مديرها 

جابر بن عبداهلل االنصاري.
وبهذه املناس���بة قال الشيخ 
مالك الصباح ان مجموعة توب 
اكبر  العقارية والتي تع���د من 
العقاري  التس���ويق  ش���ركات 
بالكويت، قامت خالل السنوات 
املاضي���ة بالعمل على  اخلمس 
تسويق مشاريعها داخل السوق 
القطري واستقطبت املجموعة 
شريحة كبيرة من املستثمرين 
والعمالء، مشيرا إلى أنه وحلرص 
املجموعة على التواجد في السوق 
العقاري القطري ارتأت الدخول 
بهذه الشراكة مع مجموعة التميز 
والتي تعد من الشركات الرائدة 
في قطر في ع���دة مجاالت ومن 

بينها االستثمار العقاري. 
من جانبه ثمن مدير عام التميز 
للمشاريع جابر األنصاري هذه 
الشراكة معتبرا إياها خطوة نحو 
حتقيق إضافة جديدة للس���وق 
العق���اري القط���ري، مضيفا أن 
املجموعة اجلديدة وما متتلكه من 
خبرات وعالقات ستقدم للسوق 
فرصا استثمارية عقارية عديدة 

سواء كانت لعقارات محلية أو 
لعقارات إقليمية ودولية، وبني 
األنصاري أن املجموعة ستعمل 
على جلب مستثمرين إقليميني 
وعامليني لالس���تثمار بالسوق 
العقاري القطري والذي يعد في 
ظل األزمة املالي���ة العاملية من 
أقوى األسواق في املنطقة والتي 
حافظت على ثباتها وجتاوزت 
األزمة بأقل االضرار. من جهته 
قال العضو املنتدب للمجموعة 
وليد القدومي إن األزمة العاملية قد 
أفرزت واقعا جديدا في االسواق 
العقارية، فمنها من يعاني من 
ركود وتراجع ومنها من يتوقع 
له النمو خالل األعوام املقبلة، 

مشيرا إلى ان السوق العقاري 
القطري س���يكون من األسواق 
القادمة  الهامة خالل املرحل���ة 
ويتوقع أن يكون له منو كبير 
خصوصا اذا ما علمنا أن الدولة 
تطرح عدداغ كبيرا من مشاريع 
خدمات البنية التحتية باإلضافة 
الى ما يعرض من اعداد كبيرة 
من املشاريع السكنية والتجارية 
والسياحية.  وأضاف القدومي أن 
من أهم أهداف تأسيس املجموعة 
في قطر هو جلب مس���تثمرين 
لالستثمار في القطاع العقاري 
وقطاع املقاوالت والبناء، مؤكدا 
أن املجموع���ة ترتبط بعالقات 
وثيقة مع عدد من املستثمرين 

والشركات االستثمارية العاملية 
والت���ي تتوافر لديها س���يولة 
مالية كبيرة وتبحث عن فرص 
استثمارية حقيقية ومجدية لها 
في املنطقة، وكشف أن قطر على 

راس اهتمامات تلك الشركات.
وأش���ار القدوم���ي إل���ى أن 
املجموعة في قطر ستعمل على 
عدة محاور منها تسويق املشاريع 
اململوكة للمجموعة في عدة دول 
عربي���ة وأجنبية باإلضافة الى 
تس���ويق مش���اريع الغير، كما 
وستعمل املجموعة على دراسة 
عدد من الفرص العقارية املتاحة 
في قطر واالستثمار فيها والعمل 

على تطويرها.

أجرت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير 
وأوالده السحب الكبير األول لعروض الشراء 
مؤخرا بحضور ممثل ع���ن وزارة التجارة 
والصناعة، ومن الساير مدير عام قطع الغيار 
محمد علي هالل، وحرصت شركة مؤسسة 
محم���د ناصر الس���اير وأوالده على أن يتم 
السحب وفقا للنظام اإللكتروني الذي يضمن 

فرصا متعادلة جلميع عمالء الساير، مما يعزز 
فرص فوز املشتركني بالتساوي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أمس ان 
عروض الش���تاء التي أطلقته الشركة من 5 
ديسمبر2009 إلى 28 فبراير 2010 كان كناية 
عن عرض خاص على قطع غيار تويوتا الساير 
األصلية، والذي أعطى زبائن معارض قطع 

الغيار ومراكز خدمة تويوتا فرصة التأهل 
لدخول الس���حب الكبير على جوائز مغرية 
مقابل كل 5 دنانير م���ن فاتورة قطع غيار 

تويوتا الساير األصلية.
هذا وقد فاز فالح سالم )كوبون رقم 63991( 
باجلائزة األولى وهي سيارة تويوتا يارس 

فضية اللون.

أكيو تويودا 

الشيخ مالك الصباح وجابر األنصاري بعد توقيع االتفاقية بحضور خالد الغنيم ووليد القدومي

»الخط إلنتاج العلب« تحصد جائزة عالمية 
لتصنيع عبوات ماكدونالدز

حازم موسى مسلما اجلائزة لسامر حسن

أعلنت شركة أوفيتشيني بانيراي عن مشاركتها 
ك� »ش����ريك داعم« ملعرض دبي العاملي للقوارب في 
دورته ال� 18، وسيقوم معرض دبي العاملي للقوارب، 
والذي سيعقد في الفترة بني 9 الى 13 مارس 2010، 
باستضافة 12 قاربا من حول العالم ألول مرة، وما ال 
يقل عن 25 مناسبة إطالق إقليمية من قبل مجموعة 
من أش����هر املاركات املعروفة ف����ي صناعة منتجات 

الترفيه البحري.
وفي حديثه عن مش����اركة بانيراي في املعرض 
قال الرئيس التنفيذي لشركة أوفيتشيني بانيراي، 

أجنيلو بوناتي »لقد أصبح معرض دبي العاملي 
للقوارب أحد أهم األحداث التي يجب 

حضورها مبدينة دبي، وهو حدث 
يجم����ع ع����ددا كبيرا م����ن محبي 
القوارب وعشاق البحر، وممثال 
املنص����ة املثالية لبانيراي، لكي 
نشارك اآلخرين شغفنا بالبحر 
ونستعرض ابتكاراتنا وإبداعاتنا 

اخلالدة«.
واضاف ان مشاركة ماركة 
الس����اعات اإليطالي����ة الراقية 
في هذا املع����رض تعد امتدادا 

طبيعيا لتراث املاركة الثري، ففي 
ثالثينيات القرن املاضي، أصبحت 

أوفيتشيني بانيراي املزود الرسمي 
لقوات البحرية اإليطالية بالساعات 
الزمن عالية  الراقية وأدوات حساب 

الدقة لالستخدام العسكري حتت سطح 
املاء.

وسرعان ما متيزت أدوات بانيراي نظرا 
التي استفادت من  خلصائصها االستثنائية 
تكنولوجيا كانت تعد األحدث في ذلك الوقت.

وعامليا، كانت أوفيتشيني بانيراي الراعي الرسمي 
لسباقات حتدي بانيراي لليخوت الكالسيكية على 
مدى خمس����ة أعوام، وهي على وشك دخول عامها 

السادس على التوالي كراع لدورة سباقات الزوارق 
الت����ي تتضمن بعضا من أرقى الس����باقات العاملية 
لليخوت الكالسيكية والعتيقة من حول العالم: مثل 
»أنتيبس« و»كان« في منطقة الريڤيرا الفرنس����ية، 
و»أنتيغوا« في منطقة الكاريبي، و»بورتو روتوندو« 
و»إمبريا« في إيطاليا، و»كاوس« في اململكة املتحدة، 
و»نيوبورت«  و»نانتوكيت« في الواليات املتحدة.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي ملركز دبي 
التجاري العاملي هالل سعيد املري »تعد أوفيتشيني 
بانيراي ش����ريكا مثاليا مألوفا ملعرض دبي العاملي 
للقوارب، مل����ا متتلكه من تراث بح����ري ميتد ملدة 

150 عاما«.
وأضاف قائال »وميثل معرض دبي العاملي 
للقوارب املنصة املثالية للشركات العاملية 
مثل أوفيتشيني بانيراي، حيث تتمكن 
خالله من عرض أحدث منتجاتها 
أمام أرقى الشخصيات التي تزور 
املعرض، وتأسيس عالقات عمل 

قوية في عموم املنطقة«.
من جانبه قال نائب رئيس 
وحدة املبيعات والبيع بالتجزئة 
في شركة أحمد صديقي وأوالده 
محمد عبداملجيد صديقي »لطاملا 
ارتبط اس����م بانيراي بالبحر، 
وقد اشتهرت ساعاتها مبكانتها 
املرموقة لدى محبي الرقي من جميع 
أنحاء العالم، بفضل ابتكارها التقني 
وتصميمه����ا الرائع وبراعة صناعتها. 
ويعد معرض دبي العاملي للقوارب فرصة 
رائعة للباحثني عن أرقى منتجات املالحة 
البحرية، مما يجعل منه منصة جاذبة لعمالء 
بانيراي احلاليني واملس����تقبليني. كما متثل حقيقة 
وجود بوتيك بانيراي بدبي مول فرصة ال تعوض 
لتقدمي بعض التشكيالت في صالة املجلس اخلاصة 

بكبار الزوار«.

»أوفيتشيني بانيراي« تعلن مشاركتها
 في معرض دبي العالمي للقوارب

حصلت شركة اخلط إلنتاج 
العلب مؤخرا على جائزة »أفضل 
مورد في مج���ال ال� HACCP و

GMP« خ���الل احتف���ال خاص 
ضم جميع موردي ماكدونالدز 
املعتمدين وذلك في فندق استني 
كواالملبور � ماليزيا، كرمت فيه 
شركة بيرسكو، التي تعنى بإبرام 
عقود وتوريد مستلزمات شركة 
ماكدونالدز العاملية، اخلط إلنتاج 
العل���ب لكفاءة نظام التصنيع 
الذي تنتهجه الشركة لضمان 
سالمة وجودة منتجاتها.وقد 
قام رئيس قطاع مشتريات مواد 
التغليف في بيرسكو - الشرق 
األوسط وأفريقيا حازم موسى 
خ���الل احلفل بتق���دمي جائزة 
»أفضل مورد« للمدير التنفيذي 

لش���ركة اخلط إلنتاج العلب، 
سامر حس���ن تقديرا للجهود 
املمي���زة واجلودة  واخلدمات 
العالي���ة للمنتج���ات املقدمة 
لسلس���لة مطاعم ماكدونالدز. 
وبهذه املناسبة قال املدير العام 
ملجموعة اخلط محمد أبو خالد 
»ان تقدمي أفضل خدمة وأعلى 
جودة لعمالئنا هو في صميم 
ما نقوم به كل يوم في ش���ركة 
اخل���ط إلنتاج العل���ب، وهذه 
اجلائ���زة املمي���زة م���ا هي إال 
دليل واضح على ذلك، مضيفا 
بالقول »ال ميكن أن نحقق هذا 
املستوى املميز من رضا العمالء 
دون العمل الدؤوب واالهتمام 
بأدق التفاصيل والذي يحرص 
عليه جمي���ع العاملني باخلط 

انه  العل���ب«. وأوضح  إلنتاج 
مت اختيار اخلط إلنتاج العلب 
للحصول عل���ى هذه اجلائزة، 
والتي تقدم سنويا ألفضل مورد 
ملستلزمات ماكدونالدز، من بني 
جميع املوردين املعتمدين وذلك 
لألداء املميز والتطور املستمر في 
مجالي ال� HACCP وGMP على 
مستوى مناطق الشرق األوسط، 
آسيا، احمليط الهادئ وأفريقيا. 
من جهته قال حازم موسى »منذ 
ان بدأنا العمل مع اخلط إلنتاج 
العلب وخالل الس���نوات ال� 7 
املاضية، ملسنا حرصهم الدائم 
على اجلودة واخلدمة املميزة، 
وعليه قيمنا في بيرسكو هذه 
اجلهود املبذولة التي استحقوا 

عليها هذا التميز«.

»كامكو« تعّين داليا الغانم نائب رئيس أول 
إدارة المبيعات في »كامكو«

أعلنت شركة مش��اريع الكويت االستثمارية الدارة األصول )كامكو( عن 
اعتزازها بانضمام داليا الغامن نائب رئيس أول ادارة املبيعات الى فريق عمل 
ادارة »كامك��و« بهدف العمل على تعزي��ز ادارة املبيعات وتدعيم الطلب على 

منتجات »كامكو« وخدماتها في هذا املجال. 
 وقالت رئيس دائرة املبيعات والتسويق بالوكالة روال احملتسب: »ان داليا 
من سيدات األعمال املتمرسات ولديها خبرة تفوق العشر سنوات اكتسبتها 
من جراء العمل في عدة بنوك رائدة في الكويت، انها الشخص املناسب لقيادة 
خدمات املبيعات لدينا فنحن نرحب بانضمامها الينا أشد الترحيب«، وأضافت 
قائلة: »انني على ثقة تامة بأن داليا سترفع من فعالية وجناح منتجاتنا وخدماتنا 
أمام مس��تثمرينا احلاليني واملتوقع انضمامهم مستقبال، كما أنها ستساهم 

بتحقيق أهداف الشركة«.

الزميالن عدنان الراشد وفريد سلوم مع وفد اجلمعية الدولية لالعالن لؤي اصفهاني ووليد كنفاني واقبال احلداد

وفد الجمعية الدولية لإلعالن يزور »األنباء«
قام رئيس مجلس ادارة اجلمعية الدولية لالعالن – فرع الكويت 
لؤي اصفهاني ونائب رئيس اجلمعية اقبال احلداد وامني صندوق 
اجلمعية وليد كنفاني بزيارة »األنباء« وكان في استقبالهم الرئيس 
الفخ���ري للجمعية الدولية لالعالن ونائب رئيس التحرير واملدير 
العام الزميل عدنان الراش���د ومدير التس���ويق الزميل فريد سلوم 

عضو مجلس االدارة الس���ابق للجمعية حيث بحثوا سبل تطوير 
عمل اجلمعية الدولي���ة لالعالن والتعاون الثنائ���ي بني »األنباء« 
واجلمعية لتحقيق االهداف املرجوة في صناعة االعالن وتطويرها 
في الكويت، وقد اشاد مجلس ادارة اجلمعية بالتعاون والدعم الذي 

تقدمه »األنباء« للجمعية الدولية لالعالن.


