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التحقيقات تشير إلى احتمال أن تكون سائقة »بريوس« صدمت حائطًا في نيويورك

اإلدارة الوطنية لسالمة المرور األميركية تثبت زيف ادعاء امرأة ضد »تويوتا«
فيما قررت تويوتا التريث إلى 
ح����ن صدور تقري����ر النهائي عن 
الش����رطة، أعلنت اإلدارة الوطنية 
لسالمة املرور على الطرقات السريعة 
NHTSA في الواليات املتحدة بأن 
حتقيقاتها تشير إلى احتمال كبير 
في أن تكون سائقة لسيارة تويوتا 
بريوس صدمت حائطا في نيويورك 
قد ضغطت على دواس����ة البنزين 
بدال من الفرامل وذلك وفقا لقراءات 

النظام اإللكتروني للسيارة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام 
قليلة من الكشف عن زيف ادعاء 
جيمس سايكس حول القضية التي 
شغلت وس����ائل اإلعالم األميركية 
فيم���ا عرف بال� »بريوس الهاربة« 
حيث تبن أنه افتعل احلادث بسبب 
الضائق����ة املالية الش����ديدة التي 
يتعرض لها، وكانت السيدة التي 
تقود سيارة الدفع الهجن من تويوتا 
قد ادعت بأن س����يارتها تسارعت 
على نح����و مفاجئ بينم����ا كانت 
تعود إلى اخللف فعبرت ش����ارعا 
نشط احلركة واصطدمت بحائط.
ولكن NHTSA وبعد استرجاع كل 
املعلومات اإللكترونية من السيارة 
وهي بريوس 2005 وجدت بأن املرأة 
لم تضغط على دواس����ة الفرامل 
باألصل، بل عل����ى العكس متاما، 
أشارت القراءات اإللكترونية الى 
أنها فتحت اخلانق )البنزين( بأكمله 
في حادث وقع في 9 مارس في بلدة 
هاريسون الواقعة مبقاطعة ويست 

شيستر في نيويورك.
ومن جهته أعلن قسم الشرطة 
املعني بأنه سيطلق تقريره الكامل 
حول احلادثة بع����د اإلطالع على 
قراءات NHTSA. وأنه لن يعلق على 
األمر حتى ينتهي من تقريره، وكانت 
تويوتا قد استدعت قرابة 8 مالين 
س����يارة حول العالم بعد ادعاءات 
رئيسية في السوق األميركية حول 
شكوى بعض العمالء من تسارع 
غير مقص����ود. وقامت تويوتا في 
معظم احلاالت باستبدال غطاء على 
الس����جاد ميكن أن يحبس دواسة 

البنزين في موقعها في حال عدم 
تثبيت الغطاء على مشدات خاصة 
ملنع حركته، كما قامت في سيارات 
أخرى بتقوية أساس دواسة البنزين 

لضمان عدم التصاقها.
وفيما كشفت معظم حتقيقات 
NHTSA السابقة عدم وجود مشاكل 
في سيارات تويوتا، إال أنها تعمل اآلن 
حتت املجهر احلكومي والشعبي بعد 
أن اتهمتها بعض األطراف بالتقصير، 
ولكن التحقيق����ات األخيرة والتي 
أجرتها بحضور ممثلن عن النواب 
في الكونغ����رس بدأت تؤكد نفس 
احلقيقة أن ال مش����كلة حقيقة في 
سيارات تويوتا. بل وبدأ بعض من 
أعضاء الكونغرس بسحب تعليقات 
سلبية نحو تويوتا بعد أن تأكد لهم 
بأن حتقيقات NHTSA سليمة وال 

تقصير فيها.
وبينم����ا ق����ال الناطق باس����م 
تويوتا بأن شركته لن تعلق إلى 
أن تقوم الشرطة بإصدار تقريرها 
النهائي حول احلادث، قال أنتوني 
ماراشيني رئيس الشرطة بأن إدارته 
ستعمل على تقييم املعلومات التي 
استخرجتها NHTSA وأن تقريرها 

سيكون جاهزا قريبا.
وقال ماراشيني »من املبكر إعطاء 
تقرير نهائي حول التحقيقات« مؤكدا 
بأن القراءات التي اس����تخرجتها 

NHTSA هي للقطات متعددة وليس 
ملقطع متواصل، ولكن على الرغم 
من ذلك سيكون تقرير NHTSA هو 
احلكم ألنه����ا جهة فيدرالية تفوق 
صالحياته����ا صالحي����ات أجهزة 
الشرطة احمللية، وهي أيضا املعنية 
بالتحقيقات الفنية ولديها الفريق 
املجهز لقراءات البيانات على نحو 

صحيح بعكس جهاز الشرطة.
واستخرجت NHTSA البيانات 
اإللكترونية التي مت تسجيلها لعدة 
ثوان قبل وبعد احلادث. وقد ادعت 
املرأة البالغة من العمر 56 عاما بأن 
سيارتها تسارعت دومنا قصد منها. 
ولم يتم الكشف عن اسم املرأة التي 
تعمل كربة منزل وتعرضت إلصابة 
بالركب����ة وفق التقرير الذي جرى 
تسليمه إلى NHTSA لفتح حتقيق 

في احلادث.
وقالت الش����رطة ل����دى وقوع 
احلادث بأن غطاء الس����جاد ليس 
سببا، وقد حظي احلادث بتغطية 
إعالمية واسعة في حينه خاصة 
أنه ج����اء بعد يوم واحد من قصة 
جيمس سايكس املفبركة في سان 

دييغو بوالية كاليفورنيا.
وقد كشفت NHTSA زيف ادعاءات 
سايكس، ولكنها عاملته بلطف حلن 
اكتمال باقي التحقيقات ومن ضمنها 
حول فبركته احلادث لرغبته في 

احلصول على سيارة بديلة بدال من 
ال بريوس التي كانت لديه ضمن 
عقد تأجير طويل األمد س����تنتهي 
مدته خالل شهور قصيرة ويتوجب 
عليه حينها إعادة السيارة وبذلك لن 
تكون لديه أي وسيلة تنقل أخرى 
بعد مصادرة كل أمالكه ومن ضمنها 
سيارات كان ميلكها ضمن تسوية 

في محكمة اإلفالس.
 وقد وجدت NHTSA أن سايكس 
لم يستخدم الفرامل بقوة كما ادعى، 
بل على العكس كان يس����تخدمها 
بلطف شديد، فيما أكدت االختبارات 
التي أجرتها املؤسسة الفيدرالية مع 
تويوتا بأن نظام مشابه للفرملة 
املهيمنة كان يعمل على نحو جيد، 
وقالت تويوتا بأن كل رواية سايكس 
ال تتطابق مع املعايير الهندس����ية 
لسيارتها وأنها ترغب في التحدث 
إليه مرة أخرى للتأكد من سيناريو 

األحداث الذي حتدث عنه.
وكان����ت مواق����ع لإلنترنت قد 
كشفت عن وضع مالي سيئ يعيشه 
س����ايكس يعتقد أنه أحد األسباب 
الرئيسية الختالقه القصة وأنه كان 
يسعى للحصول على سيارة بديلة 
وأنه ال ينوي التقاضي ضد الشركة 

اليابانية.
فقد كشفت املعلومات أن سايكس 
قد أعلن إفالس����ه، وأن س����يارته 

البريوس 2008 املؤجرة بعقد طويل 
األمد lease والتي تعادل قيمتها 19 
ألف دوالر يجب إرجاعها بعد انتهاء 

عقد التأجير.
وبلغت ديون سايكس 700 ألف 
دوالر، وقد اس����تحوذت الشركات 
التي تطالبه بالسداد على سيارة 
مرس����يدس كان ميتلكها، وقارب، 
ومنزل متحرك، كما استحوذ البنك 
على دوج رام 2007 كان ميتلكها. 
ولم تتبق له سوى وسيلة واحدة 
للتنقل هي التويوتا بريوس ألنه 

باألصل ال ميتلكها.
وباقتراب عقد تأجير البريوس 
من نهايته في غضون شهور قليلة، 
سيتعن على سايكس إعادتها إلى 
وكيلها، وبذلك لن تكون لديه أي 

وسيلة أخرى للتنقل.
وكانت تويوتا قد شككت بقصته 
منذ البداية نظرا لتجهيز السيارة 
بنظام يشابه الفرملة املهيمنة مما 
يجع����ل الس����يناريو الذي حتدث 
عنه سايكس غير ممكن، وكشفت 
أوراق محكمة اإلفالس لس����ايكس 
مطالبة شركات بطاقات االئتمان 
له مببلغ 115 ألف دوالر، وبلجوئه 
حملكمة اإلفالس، تكون ديونه فعليا 
قد ألغي����ت، ولكن بعد تصفية كل 

ممتلكاته.
ويب����دو أن وس����ائل اإلع����الم 

األميركية نفس����ها بدأت تغير من 
نهجها ح����ول تويوتا في اليومن 
املاضين خاصة بعد أن تسربت إليها 
معلومات عن عدم وجود أي أدلة 
مادية تدل على أن بريوس سايكس 
بالفعل عانت من املشكلة أو تعرضت 
لنفس تسلسل القصة التي رواها، 
واحتمال أن تكون قصته مختلقة 

إلثارة الهلع والتنفع املادي.
وبدأت وسائل اإلعالم تتحدث 
عن احتم����ال أن تكون العديد من 
املشاكل التي طالت تويوتا خلطأ 
ارتكبه العمالء أنفسهم بالضغط 
على دواسة البنزين بدال من الفرامل، 
وبدأت تشير الى أنها تفضل انتظار 
نتائ����ج االختبارات على أن تروج 

ملثل قصص سايكس.
وما عزز التوجه اجلديد نحو 
احتمال أخطاء ارتكبها العمالء أن 
وسائل اإلعالم بدأت تتحدث أكثر 
على أن املشكلة محصورة بشكل 
رئيسي في السوق األميركية وأن 
التسارع غير املقصود لم يبلغ عنه 
إال بش����كل محدود جدا وبأقل من 
املستويات التقليدية في باقي دول 

العالم األخرى.
وقد علقت سان دييغو بأنها ال 
تتهم سايكس بالكذب، وهو نفس 
 ،NHTSAالرد املؤدب من تويوتا و
وه����ذا إجراء معتاد ف����ي الواليات 

املتحدة حلن انتهاء كل التحقيقات 
على الرغم من تأكيد القراءات الفنية 

أن قصته مفبركة.
وبالكشف عن احتمال أن تكون 
املرأة قد ارتكبت خطأ بالضغط على 
دواس����ة البنزين بدال من الفرامل، 
وثبوت ذلك فنيا، تستعيد تويوتا 
املزيد من الثقة وتؤكد أن سياراتها ال 

حتمل مخاطر كما صور البعض.
وملاذا هناك احتم����ال كبير أن 
تكون املرأة قد كذبت وكذلك عمالء 
آخرون حول مسببات أي حادث في 
الواليات املتحدة؟ وال نخص هنا 
عمالء سيارات تويوتا فقط، وهنا 
الب����د أن نلفت إلى أن أي حادث أو 
مخالفة جسيمة ال تتوقف مشاكلها 
عند دفع الغرامة فقط في الواليات 
املتحدة، ب����ل ترتفع أجور التأمن 
الشهرية مباشرة بعد احلادث أو 
املخالفة وقد يس����تمر األمر لعدة 
سنوات، ذلك ألن لكل سائق سجال 
حول املخاطر التي يحملها، وتقوم 
ش����ركات التأمن بتحديد القسط 

الشهري وفق ذلك السجل.
وتعم����ل ش����ركات التأمن في 
الواليات املتح����دة ومعظم الدول 
الصناعي����ة والغربي����ة وفق مبدأ 
»الثواب والعقاب«، فإذا اس����تمر 
السائق بس����جل نظيف وخال من 
املخالفات واحلوادث، تنخفض أجور 

التأمن تدريجيا، وإذا ارتكب مخالفات 
وحوادث فإنه يتعرض الرتفاع باهظ 
في قسط تأمينه »الشهري«، وهو 
ارتفاع يستمر معه لفترة طويلة 
وتعادل قيمته عشرات األضعاف 

لسعر الغرامة.
وفي الكويت على سبيل املثال 
ليس هناك تفريق بن السائق امللتزم 
والسائق املتهور، أجورهم واحدة 
وسنوية ومنخفضة للغاية، وهي 
ال تكاد تعادل قس����ط تأمن لشهر 
واحد فقط لسائق ملتزم في الواليات 
املتحدة أو كندا أو أوروبا، ولذلك 
لن يشعر السائق بقسوة املخالفة 
حتى لو كان سعرها مرتفعا، إال إذا 
شملت حكما بسحب مؤقت لرخصة 
قيادته.وبناء عليه، فإن السائق في 
تلك الدول يلجأ كثيرا إلى االدعاء 
على الصانع إذا كان يرغب باحملافظة 
على سجله نظيفا، وعدم تكبد دفع 

أجور كبيرة لعدة سنوات.
وفي أحيان كثيرة يلجأ السائقون 
إلى تسويات خارج إطار القانون 
حل����وادث الس����يارات البس����يطة 
لتجنب تكبد أجور تأمن باهظة، 
وقد يدفع����ون بضع����ة آالف من 
الدوالرات على أن تدخل أخطاؤهم 
إلى سجالت قيادتهم. وقد يبدو هذا 
األمر خياليا في منطقتنا ولكن تلك 

هي احلقيقة.

»باور بالس« تسوق %70 
من أجنحة معرض سوبر براند 

أعلنت ش����ركة باور بالس للخدمات التسويقية عن قرب االنتهاء 
من تس����ويق معرض س����وبر براند بازار، حيث مت تسويق 70% من 

األجنحة. 
وبهذه املناسبة قالت املدير التنفيذي لشركة باور بالس هبة عفيفي 
انه وعلى الرغم من قصر املدة الالزمة لتس����ويق املعرض إال أنه القى 
إقباال وتش����جيعا من العديد من الشركات املش����اركة وغير املشاركة 

على حد سواء.
وأوضحت عفيفي في بيان صحافي أمس أن املعرض يتميز بالعديد 
من األدوات التي قلما تتواف����ر في مكان واحد ومنها: الفكرة وهي أن 
جتتمع املاركات العاملية فقط حتت سقف واحد وبأسعار تنافسية لم 
تعرض من قبل، وكذل����ك التوقيت ألنه مالئم إلقامة مثل هذه الفكرة 

وهو الذي مثل التحدي األكبر نظرا لوجود معارض أخرى.
باإلضافة إلى املكان والذي سيكون في قاعة سلوى صباح األحمد 
وما تتميز به من موقع استراتيجي هام خاصة أيام العطل، والتسويق 
والتنظيم كون الشركة متخصصة في اخلدمات التسويقية ولها قاعدة 
مهمة من العمالء، فقد قررت اقامة هذا املعرض مبنظورها اإلبداعي من 
حي����ث خلق هوية دائمة وهي Super Brand Bazaar وما يتطلبه األمر 

لتثبيت هذه الهوية وآلية التنظيم مع الشركات املشاركة.

صورة من األقساط املتراكمة على جيمس سايكسالبريوس بعد حادث التصادمجيمس سايكس

»سوبر ماكس« تنقل مقرها الرئيسي العالمي إلى دبي
تم تشييد المقر الجديد باستثمارات بلغت أكثر من 100 مليون درهم

أعلنت سوبر ماكس Super-Max، ثاني 
أكبر مصنع لشفرات احلالقة في العالم، عن 
تدشن مقرها الرئيسي العاملي في منطقة 
جبل علي احلرة � دبي، وقامت الشركة بنقل 
مقرها الرئيسي العاملي من لندن إلى دبي.

ومت تش����ييد املقر احلديث للشركة في 
منطقة جبل علي باس����تثمارات بلغت أكثر 
من 100 مليون درهم، ويغطي املقر الرئيسي 
اجلديد لدى »سوبر ماكس« مساحة 50 ألف 
قدم مربعة وهو عبارة عن منشأة عصرية 
للخدمات اللوجستية والتخزين من املتوقع 

أن تكتمل في العام 2011.
هذا وقد تأسست سوبر ماكس في العام 
1986، ثم توسعت أعمال الشركة وتطورت 
لتصبح إح����دى العالمات التجارية الرائدة 
ضمن فئتها على مستوى العالم، وتقدم سوبر 
ماكس مجموعة واسعة من املنتجات التي 

تلبي احتياجات مختلف قطاعات السوق.
وفي تعقيب له على تدشن مقر الشركة 
الرئيسي العاملي اجلديد في دبي، قال »آجاي 
بندرو«، الرئيس التنفيذي ملجموعة »ويزلي 
إنترناش����ونال احملدودة«، شريك التوزيع 
العاملي لدى سوبر ماكس: »تعتبر دبي اليوم 
من بن بيئات العمل املواتية بدرجة عالية 
ملزيد من التقدم والتطور على صعيد األعمال 
حول العالم. إن قرار انتقالنا من لندن إلى 
دبي هو قرار استراتيجي يرجع إلى فرص 
الربح الكثيرة املتاحة في هذه السوق. حيث 
متتلك دبي جميع املقومات واملوارد األساسية 
الالزمة لتوجي����ه وتعزيز منونا وخططنا 

التوسعية على مستوى العالم«.
وتابع قائال: »لقد شهدت دبي منوا متسارعا 
في السنوات األخيرة حتت إشراف وتوجيهات 
قائده����ا الطموح. وبفض����ل املبادرات التي 

أطلقتها دبي والتخطيط السليم واملدروس 
واإلدراك املعمق، قامت سوبر ماكس باالنتقال 
إلى دبي انطالقا من ثقتها بتحقيق منو غير 

مسبوق في هذه املنطقة والعالم«.
ب����دوره قال املدير التنفيذي للش����ؤون 
التجارية في املنطقة احلرة جلبل علي )جافزا( 
إبراهيم اجلناحي »تتمتع منتجات س����وبر 
ماكس بحضور قوي عامليا ونحن س����عداء 
جدا الختيار الشركة منطقة جبل علي احلرة 
لتأسيس مقرها الرئيسي العاملي اجلديد، ان 
موقع جافزا االستراتيجي وبنيتها التحتية 
اللوجستية االستثنائية إلى جانب احللول 
واخلدمات املناسبة التي تقدمها، كلها عوامل 
تسهم في تس����هيل أعمال مجموعة ويزلي 
وتساعد في إكساب الشركة مزايا تنافسية 
في مختلف األسواق اإلقليمية التي تستهدفها 

الشركة«.

وتتوافر منتجات سوبر ماكس في األسواق 
الشرق أوسطية منذ أوائل العام 1990 وذلك 
عبر قنوات البيع باجلملة، فيما بدأ توزيع 
منتج����ات هذه العالمة عب����ر قنوات البيع 
بالتجزئة العصرية في العام 1997 بسلطنة 
عمان، تلتها بعد ذلك بفترة وجيزة بقية دول 
مجلس التعاون اخلليجي. وتشهد العالمة 

التجارية جناحا كبيرا في دول اخلليج. 
فقد أصبحت سوبر ماكس رائدة السوق 
في سلطنة عمان في غضون 5 سنوات على 
بدء عملياتها، وتواصل صدارتها بنسبة %48 
لعام 2009، فيم����ا تعتبر ثاني أكبر عالمة 
جتارية لش����فرات احلالقة ف����ي بقية دول 
مجلس التعاون اخلليجي بنس����بة 41% في 
البحرين، 31% في اململكة العربية السعودية، 
24% في اإلمارات العربية املتحدة و13% في 

قص شريط افتتاح املقر اجلديد لسوبر ماكسالكويت.


