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احتمال وجود مؤامرة من قبل إدارة أوباما ضد »تويوتا« 
العمال كجه���ات معرقلة لتطور 
العمل ورفع اجل���ودة وتكبيال 

للقدرات املالية.
وبوج���ود أوباما على س���دة 
احلكم وهيمنة الدميوقراطيني على 
الكونغرس، يبدو أن احتاد العمال 
استغل الفرصة لتصفية حساباته 
ضد تويوتا، فيما ارتأت احلكومة 
األميركية ف���ي ذلك فرصة لرفع 

قيمة أسهم جنرال موتورز.
وقال هاس���يت ان دليله على 
وجود املؤامرة ينطلق من إثارة 
احلكومة األميركية جللبة شعبية 
وإعالمية واس���عة ضد تويوتا 
قبل اكتم���ال التحقيقات ضدها. 
فحتى الفحوصات الفنية قد يكون 
من الصعب أن تتوصل لنتائج 
دقيقة فيما يخص التسارع غير 

املقصود.
وقال هاسيت ان احلكومة لم 
تنتظر البيانات اخلاصة مبقدمي 
الشكاوى ضد تويوتا والتي ميكن 
أن تكشف منطا مشابها ملا حدث 
ألودي مثل أن يكون معظمهم من 
كبار السن أو من ذوات القامات 
أو أن لديهم مش���اكل  القصيرة 

خاصة.
وأكد هاسيت في نهاية تقريره 
بأنه يتفق بأن احلكومة األميركية 
ما كان يجب السماح لها بأي حال 
من األحوال متلك حصة األسد في 
جنرال موتورز أو كما بدأ يسميها 
 Motors Government البعض حاليا
على سبيل التندر باخلصوصية 
الت���ي حتظى بها م���ن احلكومة 

األميركية.
وختم قائال: ال تندهش دفعت 

هوندا إلى نفس مأزق تويوتا.
واملؤامرة ضد تويوتا لم تكن 
مفاجأة، فقد حذر منها في 3 يونيو 
2009 اخلبير االقتصادي دانيال 
إيكنس���ون، مس���اعد املدير في 
مؤسسة Cato عبر رسالة صوتية 
قال فيها ان حكومة الرئيس باراك 
أوباما ستلجأ إلى أساليب سياسية 
غير سوية ضد الشركات املنافسة 
جلن���رال موت���ورز لتكون فوق 
املنافسة ألنها باألساس معادلة 
خاس���رة وقد تكون من أسباب 
إضعاف فرص فوز أوباما بوالية 

ثانية.

واج���ن � وأودي 11.5%، وحصة 
بي ام دبليو %5.8.

ولسنا هنا بصدد تهويل األمر 
ضد املاركات األملانية، ألن الشكاوى 
التحقيقات شيء  شيء ونتائج 
آخر، ولعلمنا أن معظم شكاوى 
التس���ارع غير املقصود تكشف 
التحقيقات الحقا أنها ناجتة خلطأ 
التسليم بأن  السائق، يجب  من 

الشكاوى صحيحة.
ولننظر أيضا إلى فورد، حيث 
يعتقد بأن حاالت التسارع غير 
املقصود لبعض من س���ياراتها 
رمبا تسببت في 20 حالة وفاة، 
وكرايسلر يعتقد بأن سياراتها 
رمبا تس���ببت في 12 حالة وفاة 

لنفس املشكلة.
ونركز هنا على كلمة »يعتقد« 
التحقيقات لم جتزم  ألن معظم 
بأن تلك احلوادث سببها تسارع 

غير مقصود.
وهو ما نوهنا إليه من قبل بأن 
حاالت الوفاة املرتبطة بسيارات 
تويوت���ا »يعتقد« بأن س���ببها 
التس���ارع غير املقص���ود ولكن 
لم تتوصل التحقيقات إلى هذه 

النتائج بشكل قطعي ونهائي.
ونس���رد ه���ذه اإلحصائيات 
لتوضيح أن احلكومة األميركية 
لم تدفع نح���و تهويل عمليات 
استدعاء شعبية وإعالمية واسعة 
ضد فورد وكرايسلر كما فعلت 

ضد تويوتا.

نظرية المؤامرة

املؤامرة  إلى نظرية  بالعودة 
ضد تويوتا، قال���ت بلومبيرغ 
وبزنسويك في افتتاحية للكاتب 
كيفن هاس���يت: إذا كنت ترغب 
في حملة عن املسار الذي تدفعنا 
إليه حكومة الرئيس باراك أوباما، 
فانظر إلى ما يحدث ل� »تويوتا«، 
إنها أكبر ضحية للحرب التي شنها 

الرئيس ضد األعمال.
وقال هاسيت إن إدارة أوباما 
رأت أن أفضل طريقة متكنها من 
رفع قيمة األسهم التي متتلكها في 
جنرال موتورز هي تنظيم حملة 

ضد الشركات املنافسة لها.
ولدى إدالئه بشهادته في 24 
فبراير املاضي ضمن جلس���ات 

في اإلط���ارات ميك���ن أن تؤدي 
النقالبها، ويعتقد ان هذه املشكلة 
تسببت في 200 وفاة، وطالت هذه 
املشكلة شركة فايرستون اململوكة 
من بريجستون، ونشير هنا بأن 
مبيعات إكسبلورر السنوية كانت 

تزيد على 400 ألف وحدة.
أما السيارة التي حظيت بأكثر 
عدد من عمليات االستدعاء فهي 
ش���فروليه سايتيش���ن للسنة 
الطرازية 1980 والتي استدعيت 

9 مرات.

األدلة على المؤامرة

تأكيدا حلقيقة نظرية املؤامرة 
ضد تويوتا، قال���ت بلومبيرغ 
ان الرئي���س أوبام���ا ومعظ���م 
أعض���اء الكونغرس من احلزب 
الدميوقراطي يستمدون قوتهم 
املالية من نقابات العمال االحتادية، 
وتقدر مساهماتهم بأكثر من 100 

مليون دوالر لدعم احلزب.
الق���رارات  وواحد م���ن أول 
أوباما بعد تسلمه  التي اتخذها 
الرئاس���ة، هو اس���تخدام أموال 
دافعي الضرائ���ب إلنقاذ جنرال 
موت���ورز وكرايس���لر لضمان 
استمرار دعم االحتادات العمالية 
حلزبه. وهي خطوة جابهها الكثير 
من اخلبراء املاليني بالرفض ولكن 
إدارة الرئيس أصرت عليها طمعا 

في إرضاء االحتادات.
وبعد أن ثبت عدم قدرة جنرال 
موتورز على منافسة تويوتا أو 
مصانع السيارات األخرى، وأنها 
مازالت تعيش في تخبط داخلي 
حتى بعد إعادة الهيكلة، اجتهت 
إدارة الرئيس إلى إضعاف الشركات 

املنافسة وأقواها تويوتا.
ولفت تقرير بلومبيرغ وبزنس 
وي���ك إلى وجود ث���أر كبير بني 
السيارات  تويوتا واحتاد عمال 
األميركي، فكافة مصانع تويوتا 
يعمل فيها عمال ال ينتمون لالحتاد 
ويرفضون االنضمام له وقد حاول 
االحتاد مرات كثيرة حثهم على 
التصويت  االنضمام ولكن بعد 
بينهم كانت النتائج دائما سلبية، 
وهذا األمر ينطبق على كل املصانع 
األجنبية ف���ي الواليات املتحدة 
وكندا والتي تنظر إلى احتادات 

يحثون العمالء على تقدمي قضايا 
جماعية على الرغم من عدم اكتمال 
التحقيقات الفيدرالية سواء في 
أزمة أودي آنذاك أو أزمة تويوتا 
العم���الء على  حالي���ا، فتهافت 
تسجيل الش���كاوى ضد تويوتا 
كما فعلوا ضد أودي من قبل، وهو 
ما يؤكد أن الس���يارات لم تعان 
من مشاكل قبل اجللبة اإلعالمية 

التي حدثت.
وكما حدث ل� أودي، سارعت 
العديد من اجلهات احلكومية لرفع 
دعاوى قضائية ضد تويوتا على 
الرغم من عدم اكتمال التحقيقات 
وعدم توصلها إلى نتائج نهائية 

ضد الشركة.

االستدعاءات إجراء تقليدي

قالت بلومبيرغ وبزنس ويك 
بأن االستدعاءات لعيوب مصنعية 
هو إجراء تقليدي ويحدث دائما 
وكثيرا ما يقترن مبشاكل جسيمة، 
ففي 1996 استدعت شركة فورد 
7.9 ماليني سيارة بسبب مشاكل 
محتمل���ة ف���ي نظام اإلش���عال 

للمحرك.
وبعد 5 سنوات عادت فورد 
التي  الس���يارات  واستدعت كل 
أنتجتها على مدى 10 س���نوات 
النفعية  س���ابقة من مركبته���ا 
الرياضية األكثر بيعا لفئتها في 
ذلك الوقت »إكسبلورر« ملشكلة 

كانوا يضغطون على البنزين في 
سوء استخدام صارخ يبني كيفية 
العمالء للسيارات في  استخدام 

السوق األميركية.
فابتك���رت أودي قف���ال مينع 
حترك ذراع الناقل قبل الضغط 
على الفرامل. وهو نظام طبقته 
الس���يارات فيما  جميع مصانع 
بعد لتحمي نفسها ضد ادعاءات 

العمالء.
وقالت بلومبيرغ في تقريرها 
بأنه وفقا للبروفيسور ريتشارد 
شميدت املتخصص في علم النفس 
واملتقاعد من جامعة كاليفورنيا 
في لوس اجنيليس والذي كان 
أحد املستشارين في أزمة أودي 
حين���ذاك، ب���ررت أودي حدوث 
مشكلة التس���ارع غير املقصود 
العمالء وليس لعيب  خلطأ من 
في سياراتها، وعززت اعتقادها 
بإحصائيات أثبتت ان املش���كلة 
أكثر ش���يوعا بني كبار الس���ن 
والسائقني األقل خبرة في قيادة 
السيارات مثل العاملني في محطات 

غسيل السيارات.
ومما سبق، يتضح أن هناك 
الكثير من التش���ابه بني قضية 
تويوت���ا وقضي���ة أودي، ولعل 
أهمها وأنه بعد أن أخذت القضية 
صدى واسعا بني وسائل اإلعالم 
ضدهما، بدأ احملامون ينظرون 
إليهما كمنج���م للذهب، فأخذوا 

وبتسليمها سيبقى بال سيارة.
ام���رأة ف���ي  افتعل���ت  ث���م 
اخلمس���ينيات من عمرها قصة 
مشابهة في نيويورك وادعت بأن 
سيارتها البريوس تراجعت بشدة 
إلى اخللف لتقطع شارعا مزدحما 
قبل أن تصط���دم بحائط. ومرة 
أخرى كشفت التحقيقات الفنية 
الكاملة أنها لم تستخدم الفرامل 
وأنها ضغطت على فرملة البنزين 
بشدة، وها هي شرطة نيويورك 
تقر بأن حتقيقاتها كش���فت عن 
ارتكاب املرأة خطأ شخصيا منها 
وأن ال عيب في السيارة. إذن ال 
مشكلة في ال� »بريوس«.. ولكن 
العمالء يشتكون لتحقيق أطماع 

ذاتية.

»أودي« واجهت نفس الحرب

أعادت بلومبيرغ وبزنسويك 
أزمة مشابهة ألزمة  الذاكرة  إلى 
تويوتا واجهتها أودي منتصف 
الثمانينيات من القرن املاضي في 
الواليات املتحدة وأدت إلى تهميش 
مبيعاتها بش���كل كبير وقيامها 
بخمس عمليات استدعاء، لتثبت 
 NHTSA التحقيقات املكثفة من قبل
فيما بعد صدق ما أكدته أودي من 
البداية بأن الشكاوى تعود إلى 
أخطاء من العمالء بعدم الضغط 
على دواسة الفرامل عند حتريك 
ذراع ناقل احلركة، بل على العكس 

ال���ذي يقع حتت  للكونغ���رس 
هيمنة الدميوقراطيني قدم أكيو 
تويودا اعتذاره ولكنه دافع وبشدة 
ع���ن أداء ش���ركته فيما يخص 

االستدعاءات.

االدعاءات ضد بريوس البريئة 

وعل���ى الرغم من أن عمليات 
االستدعاء لم تشمل طراز الدفع 
العالم  الهجني األكثر بيع���ا في 
ق���ام جيمس  »بري���وس«، فقد 
سايكس في سان دييغو بوالية 
كاليفورني���ا بفبركة قصة حول 
تس���ارع غير مقصود لس���يارة 
بريوس يقتنيها بالتأجير، وهي 
قصة ركزت عليها وسائل اإلعالم 
كقضية أساسية ملادتها اإلخبارية 
على مدى أس���بوع كامل قبل أن 
الفنية أن ال  التحقيقات  تكشف 

خلل في السيارة.
وكانت الصدمة أكبر بفش���ل 
العمالقة في  الوسائل اإلعالمية 
تغطية األحداث على نحو محترف 
كما فعلت مواقع إلكترونية للهواة 
كشفت أن س���ايكس يعاني من 
مشاكل مالية كبيرة بعد مصادرة 
كل ممتلكاته كنتيجة إلفالس���ه 
وأن���ه اختلق قصته التي عرفت 
ب� »البريوس الهاربة« طمعا في 
احلصول على سيارة بديلة مجانا 
خاصة أن عقد تأجير الس���يارة 
التي بحوزته شارف على االنتهاء، 

يش���كك البعض في احتمال 
وج���ود مؤامرة من قب���ل إدارة 
الرئيس باراك أوباما ضد شركة 
تويوتا. ولكن املزيد من احلقائق 
بدأت تكش���ف أن الرئيس الذي 
متلكت حكومته 61% من أس���هم 
جنرال موتورز قادت إدارته تلك 
املؤامرة ضد تويوتا رغبة منها في 
رفع قيمة األسهم التي متتلكها في 
جنرال موتورز وإرضاء احتادات 
العمال األميركية التي تقدم دعما 

هائال ألوباما وحزبه.
مؤخرا نشر موقع بلومبيرغ 
االقتصادي الشهير وبالتعاون 
مع مجلة بزنسويك شرحا وافيا 
الحتم���االت املؤامرة م���ن إدارة 
الرئيس األميركي ضد تويوتا، 
ولم تخرج تلك االحتماالت كثيرا 
عن إطار التوضيحات الس���ابقة 
في موق���ع املوتورنيوز، ولكن 
الوقوف عن���د تقرير بلومبيرغ 
يعزز االعتق���اد بوجود املؤامرة 
التي بدأت تكتسب زخما كبيرا 
بني وسائل اإلعالم األميركية بعد 
الرسمية  التحقيقات  أن أظهرت 
زيف ادعاءات بعض العمالء ضد 

»تويوتا« ألسباب مختلفة.

السؤال األهم 

ه���ل فعال واجهت س���يارات 
تويوتا وحدها ش���كاوى حول 
التسارع غير املقصود؟ لننظر 

إلى اإلحصائيات قليال.
على مدى الس���نوات العشر 
املاضية ج���رى تق���دمي 15.174 
شكوى إلى اإلدارة الوطنية لسالمة 
الطرقات الس���ريعة NHTSA في 
الواليات املتح���دة فيما يخص 
التس���ارع غي���ر املقصود، وهي 
شكاوى ضد كافة صناع السيارات 
وليس تويوتا وحدها، وبناء على 
 NHTSA ذلك ومن���ذ 1980 فتحت
ملفا ش���مل 141 حتقيقا، أغلقت 
112 منها بعد توصل التحقيقات 
الى ان املشاكل ناجمة عن أخطاء 

ارتكبها العمالء.
ل�251  وفي إحصائية جديدة 
حالة تس���ارع غي���ر مقصود مت 
تسجيلها لسيارات السنة الطرازية 
2009، بلغت حصة تويوتا %7.5 
من الش���كاوى، وحصة فولكس 

نقاًل عن »بلومبيرغ« و»بزنسويك« األميركية

الشعار التجاري لـ »تويوتا«

من اليمني إلى اليسار علي حسن خليل مع جيفري ترينكالين وبول هارتر

باراك أوباما

»المركز« نظم ندوة نقاشية حول الدمج واالستحواذ
بالتعاون مع مؤسسة »جيبسون« األميركية 

أعلن املركز املالي الكويتي )املركز( عن قيامه بتنظيم 
ندوة نقاشية تدريبية بالتعاون مع املؤسسة القانونية 
األميركية الرائدة »جيبسون، دان أند كراتشر«، وحضر 
هذه الندوة مجموعة مختارة من كبار عمالء »املركز« 

وموظفيه. 
وبهذه املناسبة، قالت نائب الرئيس األول للموارد 
البشرية والش���ؤون اإلدارية في املركز رشا احلمد : 
بالنظ���ر إلى التطورات االقتصادية املتس���ارعة، البد 
من إبقاء موظفي املركز على اطالع مس���تمر باملسائل 
القانونية امللحة، مشيرة إلى أن »املركز« يسعى جاهدا 
على الدوام إلى تطوير موظفيه وتوفير بيئة تساعدهم 

على اكتساب املعارف.
وأضافت: ال نستطيع أن نفكر بطريقة أفضل لتحقيق 
هذا اله���دف من تنظيم مثل هذه الندوات النقاش���ية 
بالتعاون مع متحدثني على أعلى مس���توى في مجال 

تخصصاتهم.
وقد غطت هذه الندوة النقاشية التدريبية موضوع 
الدمج واالستحواذ في منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا، وه���و موضوع ذو صلة مباش���رة بالبيئة 

االقتصادية السائدة اليوم.
وكان املتحدثون في ه���ذه الندوة كال من جيفري 
ترينكالين، بول هارتر، ونك توملينس���ون، الشركاء 

 في »جيبس���ون، دان اند كراتش���ر« )جي دي سي(،
  وهذه املؤسس���ة هي مؤسس���ة قانونية عاملية يزيد
  ع���دد احملام���ني العامل���ني فيه���ا ع���ن 1000 محام

 ف���ي 16 مكتبا موزعة في أنحاء مختلفة من الواليات 
املتحدة األميركية، أوروبا، الش���رق األوس���ط، آسيا 

وأميركا الالتينية.
 وكانت »جي دي س���ي« والتزال تعمل كمستشار 
قانوني وضريبي للمركز على مدى العقدين املاضيني 
حول مختلف املسائل ومن ضمنها املشاريع العقارية 
األميركية، وصناديق شركات امللكية اخلاصة، وغيرها 

من املجاالت.

»مشاريع الكويت القابضة« تعقد
عموميتها في 31 مارس الجاري

بواقع 15.55 فلسًا للسهم

15.5 مليون دينار خسائر
 »دبي األولى« عن 2009

اعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة ان عموميتها العادية 
وغير العادية س���تنعقد في 31 مارس اجلاري وذلك ملناقش���ة 
توصية مجلس االدارة عن السنة املالية املنتهية في 2009/12/31 
حيث يتضمن جدول اعمالها توزيع ارباح نقدية بنس���بة %25 
من القيمة االس���مية للسهم )25 فلسا لكل سهم(، كذلك توزيع 
اسهم منحة بنسبة 5% من رأس املال املدفوع )5 أسهم لكل 100 
سهم(، وذلك للمساهمني املس���جلني بسجالت الشركة بتاريخ 
انعقاد اجلمعية العمومية، كما سيتم مناقشة بنود أخرى على 
جدول االعمال علما بأن هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية 

العمومية واجلهات املختصة.

اعتمد مجلس إدارة ش���ركة دبي األول���ى للتطوير العقاري 
البيانات املالية الس���نوية للشركة للعام 2009 خالل اجتماعه 
أمس االول وقد أظهرت النتائج املالية حتقيقها خسائر بقيمة 
15.5 مليون دينار مبا يعادل 15.55 فلسا للسهم مقارنة بأرباح 
قدرها 619.8 ألف دينار مبا يعادل 1.56 فلس للسهم للعام 2008، 
وبلغ اجمالي املوج���ودات املتداولة 64.09 مليون دينار للعام 
2009 مقارن���ة ب� 123.4 مليون دينار للعام 2008 وبلغ اجمالي 
املوجودات 129.8 مليون دينار للعام 2009 مقارنة ب� 140 مليون 
دينار للعام 2008 وبلغ إجمالي املطلوبات املتداولة 33.2 مليون 
دينار للعام 2009 مقارنة ب� 38.7 مليون دينار للعام 2008 وبلغ 
اجمال���ي املطلوبات 40.4 مليون دين���ار للعام 2009 مقارنة ب� 
46.4 مليون دينار للعام 2008 وبلغ اجمالي حقوق املساهمني 
84.1 مليون دينار للعام 2009 مقارنة ب� 88 مليون دينار للعام 
2008، وقد أوصى مجلس ادارة الشركة بعدم توزيع أي أرباح 
عن العام 2009، علما بأن هذه التوصية تخضع ملوافقة اجلمعية 

العمومية واجلهات املختصة.


