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لؤي األصفهاني متوسطا رئيس الوزراء البلغاري والسفير البلغاري بالكويت

التقى رئيس اجلمعية الدولية 
الكويت واملدير  ف����رع   � لالعالن 
الش����ريك ف����ي وكال����ة باراغون 
ل����ؤي االصفهاني رئيس مجلس 
وزراء جمهورية بلغاريا بويكو 
بوريس����وف، وذلك على هامش 
الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء 

البلغاري للكويت.
وقد تطرق اللقاء الذي جمعهما 
بحضور السفير البلغاري بالكويت 
اليكوشيفاش����يف الى العديد من 
النقاط املهمة في مقدمتها فرص 
التب����ادل التجاري ب����ن البلدين 

وكيفية االرتقاء بها.
وأوضح االصفهاني ل� »األنباء« 
ان اللقاء تطرق الى تنشيط ابواب 

العالقات الثنائية بن رجال االعمال 
في كال البلدين س����عيا ملزيد من 
التجاري والعمل على  التنشيط 
االستفادة من تبادل اخلبرات في 
العديد من القطاعات، السيما ان 
هناك العديد من الكفاءات في كال 
البلدين ستساهم في حتقيق ذلك. 
وأوضح االصفهاني ان اللقاء عرج 
على ضرورة اع����ادة فتح اخلط 
اجل����وي املباش����ر ب����ن الكويت 
والعاصمة البلغارية صوفيا من 
جديد، وهو االمر الذي سيساعد 
على تطوير االفكار اخلاصة بزيادة 

حجم التبادل التجاري.
وقال االصفهاني وهو عضو 
مؤس����س جلمعي����ة الصداق����ة 

الكويتي����ة � البلغاري����ة، وايضا 
ان  البلغارية،  احلامل للجنسية 
هناك جدوال زمنيا وأجندة عمل 
لتوطيد العالقات الثنائية، وهو ما 
يسعى اليه اجلميع خالل الفترة 
املقبلة لتفعيله وصوال الى االهداف 
املرجوة وفي مقدمتها زيادة حجم 
االستثمارات الكويتية في بلغاريا 
التي متلك العديد من املميزات في 
مقدمتها قطاع الصناعات مبختلف 
انواعه����ا اخلفيفة واملتوس����طة 
والثقيل����ة، وايضا في العديد من 
التكنولوجيا ومشاريع  مجاالت 
ال� B.O.T وهي من القطاعات التي 
جتذب العديد من االس����تثمارات 

االجنبية العاملية اليها.

دراسة أكثر الماركات اعتمادية 2010
سيارة حتت مدمجة

تويوتا ياريس � في املركز الثاني2

سيارة مدمجة
تويوتا بريوس � في املركز األول1

تويوتا كوروال � في املركز الثاني2

رياضية متوسطة احلجم
تويوتا سوالرا � في املركز الثاني2

سيارة فاخرة متوسطة
لكزس ES350 � في املركز الثاني2

سيارة فاخرة كبيرة
لكزس LS460 � في املركز الثاني2

نفعية رياضية متوسطة
تويوتا هايالندر � في املركز األول1

تويوتا 4 رانر � في املركز الثاني2

نفعية رياضية كبيرة
تويوتا سيكويا � في املركز األول1

نفعية رياضية متوسطة احلجم

لكزس GX470 � في املركز األول1

لكزس RX � في املركز الثاني2

بيك أب كبيرة
تويوتا تندرا � في املركز األول1

مينيفان
تويوتا سيينا � في املركز الثاني2

محاوالت إلعادة فتح الخط الجوي
المباشر بين الكويت وصوفيا البلغارية

»منافع لالستثمار« تربح 87 ألف دينار
حققت شركة منافع لالستثمار أرباحا تقدر ب� 
87 ألف دينار بربحية للس���هم الواحد بلغت 0.4 
فلس عن السنة املالية املنتهية في ديسمبر 2009 
مقارنة بأرباح بلغت 1.5 مليون دينار عن الفترة 

ذاتها من العام 2008 بربحية للس���هم بلغت 7.8 
فلوس حينها، وأوصى مجلس اإلدارة الذي اعتمد 
البيانات املالية للش���ركة بعدم توزيع أرباح عن 

السنة املنتهية في 2009.

على هامش زيارة رئيس الوزراء البلغاري للكويت

»تويوتا« من السيارات األكثر اعتمادية
واألكثر ابتكاراً وتطوراً في العالم

ضمن 36 ماركة تضمنتها دراسة »J.D. باور« لـ 198 مشكلة

كسبت تويوتا والء عمالئها 
وق����د ح����ازت أعل����ى النتائج 
بالدراسات التي أجريت مؤخرا 
في الواليات املتحدة األميركية 
لقي����اس والء العم����الء ملاركة 
سياراتهم، وذلك رغم الهجمة 
اإلعالمية السلبية على مسألة 

الدواسة املتسارعة.
فقد حقق����ت تويوتا أفضل 
 .J.D اإلجنازات ضمن دراس����ة
باور لهذا العام للمركبات التي 
ميكن االعتماد عليها أكثر من 
غيرها على مدى 3 س����نوات، 
ففيم����ا دخلت م����اركات فورد 
ال� 3 إلى قائم����ة ال� 10 األوائل 
لدراسة هذا العام 2010، جنحت 
تويوتا رغم الهجمة اإلعالمية 
على مسألة الدواسة املتسارعة 
في البقاء ضم����ن القائمة هي 

وماركتها الفاخرة لكزس.
وتناولت دراسة املركبات 
التي ميك����ن االعتم����اد عليها 
 Vehicle Dependability Study
سيارات من طراز العام 2007 
الع����ام 2010 بقياس عدد  الى 

املشاكل لكل 100 سيارة وكلما كان الرقم أصغر، كانت النتيجة 
أفضل.

وقد جرى تصنيف 198 مشكلة يتم استطالع آراء العمالء 
فيها وذلك بالس����وق األميركي من ضمن 36 ماركة تضمنتها 
الدراسة، جنحت 25 منها في تسجيل أرقام أفضل من العام 
املاضي، لتواصل املركبات حتسنها في إمكانية االعتماد عليها 

بأقل قدر من املشاكل او األعطال الفنية.
وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة مؤسسة محمد ناصر 
الساير وأوالده مبارك الساير قائال: »مبناسبة هذه النتائج 
إننا نفخر بكوننا املوزع احلصري لسيارات تويوتا ولكزس 
في الكويت، فهي الس����يارات األكثر اعتمادية واألكثر ابتكارا 
وتطورا ف����ي العالم وقد أتت نتائج دراس����ة J.D. باور لهذا 
العام لتثبت للعالم وبالرغم من الهجمة اإلعالمية الس����لبية 
على مسألة الدواسة املتسارعة ان تويوتا مازالت وستبقى 
األولى في األكثر اعتمادية على مدى السنوات، وبدورنا هنا 
ف����ي الكويت، نحن ملتزمون بضمان نيل رضا عمالئنا التام 
مع س����يارات تويوتا ولكزس، وسيس����تمر الساير دائما في 
التزامه بتقدمي أفضل املنتجات واخلدمات في الكويت، وفق 

أعلى املعايير العاملية في رعاية وخدمة عمالئنا«.
وقد أسند هذا النجاح إلى مدير مبيعات تويوتا في الواليات 
املتح����دة األميركية جيم لينز الذي ق����ال: »نحن في تويوتا 

س����عيدين بأننا ومرة أخرى 
نتصدر القائمة األهم من قوائم 
J.D. باور املعتمدة واملوثوقة 
وباألخص نفتخر كوننا حافظنا 
وبثبات على موقعنا بجدارة 
ضمن ال� 5 األوائل منذ س����نة 
1990، ولق����د حافظت لكزس 
عالمتنا الفاخرة على موقعها 
ضمن ال����� 3 األوائل في قوائم 
الس����يارات الفاخرة منذ سنة 
1994، مما ثب����ت كون تويوتا 
العاملية األول����ى بإنتاج خط 
متكامل شامل من السيارات«.

وأضاف لقد أتى هذا النجاح 
الس����احق في وقت يثبت فيه 
ان  لعمالء وموزع����ي تويوتا 
س����ياراتهم مازالت محل ثقة 
وانها ستبقى املتميزة بالنوعية 
وباجلودة العالية احلقيقية التي 
ميكن االعتم����اد عليها لوقت 
طويل مدعومة بالتزام تويوتا 
بتقدمي األفضل في خدمة ما بعد 

البيع ورضا العمالء«.
وق����ال نائب رئيس قس����م 
الدراسات العاملية في مؤسسة 
J.D. باور ديڤيد سارجنت: »صناعة السيارات بأسرها تشهد 
تنافسا أقوى، وليست هناك ماركة واحدة بقيت في مكانها، 
وأن صناعة املزيد من الس����يارات التي ميكن االعتماد عليها 
فعلي����ا هو أهم م����ن محاولة إقناع العمالء املتش����ككن عبر 

وسائل أخرى«.
وقال »األمر يتطلب وقتا طويال لكسب انطباعات إيجابية 
من العمالء، وان هذا األمر قد يحتاج ل� 10 س����نوات أو أكثر 
من العم����ل املتواصل بتقدمي منتج����ات حترص على توفير 

اجلودة«.
وبينما طرأ حتسن كبير على مستويات اجلودة للعديد من 
السيارات، إال انه يبدو من نتائج هذه الدراسة ان العمالء لن 
تتولد بعد لديهم القناعات الكافية نحوها وهذا سيحتاج لبعض 
سنوات، ولعل ألن أكثر املاركات تعاني من فجوة واسعة بن 

اجلودة العالية احلقيقية وانطباع العمالء نحوها.
أما تويوتا فقد كس����بت والء عمالئه����ا وقد حازت أعلى 
النتائج بالدراسات التي أجريت مؤخرا في الواليات األميركية 
املتحدة لقياس والء العمالء ملاركة سياراتهم وذلك رغم الهجمة 

اإلعالمية السلبية على مسألة الدواسة املتسارعة.
والنتائج أتت لتحت����ل تويوتا 4 مواقع أولى وذلك كون 
 18 موديال بن تويوتا ولكزس حازوا املراكز األولى بالفئات

ال� 10 التي تضمنتها الدراسة.

مبارك الساير


