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»مجموعة الساير القابضة« حتتفل مبرور 60 عاماً على تأسيسها

أحمد مغربي - عبدالرحمن خالد

أحي����ت مجموعة الس����اير 
القابضة مساء أمس حفال خاصا 
مبناس����بة ذكرى العيد ال� 60 
على تأسيس املجموعة، ضمن 
مسيرة جهود حثيثة مبذولة في 
طرق وعرة واجهتها باملثابرة 
وتخطتها بالكفاح والعطاء الذي 
ال ينقطع لتتكلل الرحلة بالريادة 

والنجاح.
وقد تشرف احلفل بحضور 
لفيف م����ن كبار املس����ؤولني 
البارزة ورجال  والشخصيات 
الس����لك الديبلوماس����ي وعدد 
البارزين  الكويت  من رجاالت 
إلى حضور إعالمي  باإلضافة 
مميز لرواد صناعة األخبار من 
الفضائية  الصحف والقنوات 
الكويتية العريقة، ومن مجموعة 
الس����اير القابضة حضر العم 
الس����اير رئيس  ناصر محمد 
مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس 

اإلدارة.
ف����ي بداي����ة احلف����ل ألقى 
التنفيذي للمجموعة  الرئيس 

التجارية مبارك ناصر الساير 
كلمته مرحبا باحلضور قائال: 
الس����فراء وضيوفنا  »سعادة 
االفاضل الكرام، السادة مسؤولي 
وسائل اإلعالم األعزاء، الرئيس 
التنفيذي ملنطقة آسيا والشرق 
األوسط لشركة تويوتا موتور 
كوربوريشن هيسايوكي اينوي، 
احلض����ور الك����رمي يطيب لي 
وبالنياب����ة ع����ن والدي ناصر 
محمد الس����اير رئيس مجلس 
إدارة مجموعة الساير القابضة 
والسادة اخواني أعضاء مجلس 
اإلدارة أن أرح����ب بك����م أطيب 
ترحيب وأن أتوجه إليكم جميعا 
بجزيل الشكر وخالص التقدير 
املناسبة  على حضوركم لهذه 

املهمة املميزة«.
واس����تكمل كالم����ه قائال: 
ف����ي هذه األمس����ية  »نحتفل 
بذك����رى الس����تني عام����ا على 
تأسيس مجموعة الساير التي 
انشئت بفكرة وتبلورت لتصبح 
رؤية مستقبلية أتت ثمارها في 
تشكيل مجموعة تضم حتتها 
أذرع����ا تتمثل في 18 ش����ركة 

منتشرة في قطاعات جتارية 
وصناعية عدة، أبرزها السيارات 
واإلجارة واملعلومات والتأمني 
واملعدات الثقيلة والتكنولوجيا 
واالس����تثمارات والعق����ارات 

والطبية وغيره«.
واس����تطرد قائال: »ابتدأت 
املجموعة أولى خطوات مسيرتها 
في عام 1954 بعد أن أملح رئيس 
مجل����س اإلدارة ناصر محمد 
الس����اير في ذلك الوقت رسمة 
ملركبة تويوتا الند كروزر في 
مجلة ريدر دايجست، مما دفعه 
على الفور التخاذ خطوة كانت 
غير عادية في ذلك الوقت بتحمل 
مشقة السفر لليابان سعيا لطب 
متثيل امتياز تويوتا في الكويت 
والسوق اخلليجي بصورة عامة. 
وقد كان له م����ا أراد في نهاية 
األمر ليكون بذلك أول من قدم 
تويوتا إلى أس����واق الش����رق 
األوسط وثاني موزع لتويوتا 

في العالم بعام 1954«.
وأوضح الس����اير أن رحلة 
اليابان كانت ف����ي واقع األمر 
مسيرة التطور والنمو ملجموعة 

الس����اير لتصل إلى ما وصلت 
إليه في الوقت احلاضر، حيث 
كانت بفضل اهلل تعالى رؤية 
رئيس مجلس اإلدارة من البداية 
رؤية مباش����رة دقيق����ة ثاقبة 
قائمة على عوامل أساس����ية: 
توفير أجود وأفضل املنتجات، 
ومدعومة بأفضل خدمة ما بعد 
القائمة على  البي����ع، واإلدارة 
الثقة واملصداقية مع عمالئنا 
وحسن معاملة موظفينا والعمل 
كمواطن اجتماعي جيد يدرك 
مسؤوليته االجتماعية في بلدنا 
الكويت. إن هذه الرؤية والقيم 
القائمة عليها أثبتت مصداقيتها 
بالتجربة الفعلية على مر السنني 
والتزامنا بها اليوم كما في أي 
وقت مضى، رؤية التزال حجر 
األساس في منهج عملنا حتى 

وقتنا احلاضر.
وب����ني أن الكويت تطورت 
خالل الستني عاما املاضية من 
أيامها األولى في استكش����اف 
النفطية منذ  وتطوير ثروتها 
اخلمسينيات من القرن املاضي 
إل����ى بل����د ينب����ض باحليوية 

والنشاط في جميع األصعدة 
واملجاالت م����ن تعليم وصحة 
ونهض����ة عمرانية، األمر الذي 
حتم علينا مواجهة التحديات في 
سرعة ودقة التكيف في طبيعة 
وطرق أعمالنا، ملواكبة وتلبية 
املتغيرة  احتياجات عمالئن����ا 
والتفوق على املنافسة باعتماد 
أفضل ط����رق العمل والتجديد 
واالبتكار ملواصلة مسيرة تقدمنا 
ومنونا، وتقدم بالشكر لكم من 
ساهم في بناء مجموعة الساير 

ملا وصلت إليه حتى اآلن.
الساير  وأكد مبارك ناصر 
قائال: »نحن نفخر كل الفخر في 
الساير عندما نعلن  مجموعة 
ونؤكد أن مجلس إدارة مجموعة 
الساير لم يبخل في أي يوم من 
األيام بدعمه السخي لالبتكار 
والتجديد والرؤية الثاقبة بعيدة 
املدى األمر الذي كان له أبلغ األثر 
في حتقيق ما حققته املجموعة 
من إجن����ازات وصولها إلى ما 
وصلت إليه اليوم. إن رسالتنا 
قبل اخلتام هي ألجيالنا الصاعدة 
من الشباب فهم رجال املستقبل 

فيصل بدر الساير مستقبال رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق  ومدير ادارة التسويق واملبيعات فريد سلوم 

مبنى مؤسسة الساير أول تويوتا تصل الكويت

مساعد بدر الساير وفيصل بدر الساير ومبارك ناصر الساير في لقطة جماعية 

العم ناصر محمد الساير ومبارك ناصر الساير خالل استقبالهما عصام الصقر 

حديث ودي بني العم ناصر محمد الساير والزميل رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق 

من اليمني: محمود ابوظهر وصالح عبداهلل والزميل فريد سلوم وجورج خوام 

لوحة جتسد )الساير 60 عاما »دوم وياكم«( مرسومة على املاء من الفنان التركي غريب آي 

العم ناصر محمد الساير 

الرئيس التنفيذي ملنطقة آسيا والشرق األوسط في »تويوتا« هيسايوكي اينوي

حضور حاشد خالل عرض الڤيديو 

مبارك ناصر الساير ملقيا كلمته 
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املجموعة بدأت بفكرة وأصبحت تضم 18 شركة في قطاعات عدة

وهم ثروات البالد احلقيقية بأن 
يجعلوا كل سيرة جناح قدوة 

لهم«.
واختتم كلمته قائال: »ختاما 
باألصالة عن نفسي ونيابة عن 
ادارة  رئيس وأعضاء مجلس 
القابضة  الس����اير  مجموع����ة 
يسرني أن اتقدم بالشكر اجلزيل 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحمد قائ����د التنمية 
والتطوير واس����تثمار طاقات 
الكويتي وازدهارها  الش����باب 
بحكمته الصائبة. وأشكر شركة 
تويوتا موتور كوربوريش����ن 
على ثقتها الدائمة بنا ودعمها 
املتواصل وبال ح����دود معنا، 
وأش����كر كل من س����اهم ببناء 
التي  املجموعة على جهودهم 
لوالها ملا تقدم����ت مجموعتنا 
والشكر الكبير جلميع الزبائن 

الكرام«.
تال ذلك عرض فيلم قصير 
عن مس����يرة كف����اح مجموعة 
الساير الطويلة، حصاد 60 عاما، 
كأول وأفضل وأكبر مجموعة، 
مما أدهش وأمتع جميع احلضور 

شموليته الرائعة لتجمع كويت 
املاضي والغزو الغاشم وما بعد 
الغزو من اعمار وبناء وحاضر 
الكويت ومستقبلها وكيف كان 
الساير من البداية حتى اليوم 

شعارها »دوم وياكم«.
م���ن جانبه، ق���ال الرئيس 
التنفيذي ملنطقة آسيا والشرق 
اينوي:  األوسط هيس���ايوكي 
إلى  التهاني  »أتقدم بخال���ص 
مجموع���ة الس���اير ف���ي حفل 
الذك���رى الس���تني عام���ا على 
انه لشرف عظيم  تأسيس���ها. 
ل���ي ان ادعى لهذه املناس���بة 
التاريخية إللق���اء هذه الكلمة 
القصيرة بتواجدكم الكرمي. لقد 
ابتدأت عالقة عملنا وشراكتنا 
في تويوتا مع مجموعة الساير 
في عام 1954 عندما اس���تورد 
ناصر محمد الس���اير مركبتني 
اثنتني من مركبات تويوتا في 
ذلك الوقت. وبإميانه مبا حتمله 
تويوتا من فرص وامكانات، قام 
السيد ناصر بأول زيارة له الى 
اليابان في مطلع عام 1954 وقد 
منى لعلمي ان رحلته استغرقت 

45 س���اعة للوص���ول إلى بلد 
كان يعد مبنزل���ة املجهول في 
الشرق األقصى، لقد كانت هذه 
القصة مح���ل اعجاب كبير لي 
عندما علمت بها للمرة األولى. 
وبصراح���ة لم يك���ن لتويوتا 
في ذلك الوق���ت أي وجود في 
سوق السيارات العاملي، فقراره 
الثاقبة  اجلريء وعمق رؤيته 
قبل 60 عاما مهدت الطريق امام 
تويوتا لنموها في اسواق الشرق 

األوسط«.
وأضاف: »لقد منت مبيعات 
تويوت���ا ولكزس في الش���رق 
األوس���ط لتصل إلى قرابة ال� 
800 ألف س���يارة حتى وقتنا 
احلال���ي، وفي هذه املناس���بة 
الرائعة اسمحوا لي ان اغتنم هذه 
الفرصة ألعلن لكم ان مؤسسة 
الس���اير قد حصدت 3 جوائز 
مميزة ففي مجال التسويق فازت 
بجدارة »بجائزة التميز الذهبية« 
لس���نتني عل���ى التوالي وهذه 
اجلائ���زة تعني التميز في أداء 
املبيعات، أما في خدمة العمالء 
فقد فازت مؤسسة الساير بجائزة 

»التميز في خدمة العمالء« للسنة 
السادس���ة على التوالي، وفي 
اإلجمال فازت مؤسسة الساير 
»باجلائزة املاسية« لسنتني على 

التوالي«.
واختتم هيسايوكي كلمته 
قائال: »اسمحوا لي ان اعبر عن 
عميق وخالص تقديري ملجلس 
إدارة مجموعة الساير وجميع 
أعض����اء فريق عمله����م، فهذه 
النتائج املذهلة ما كانت لتتحقق 
دون القيادة الفذة لناصر محمد 
ادارة  الساير وأعضاء مجلس 
التي  الهائلة  الساير واجلهود 
يبذلها فريق عملهم. انني اعتبر 
الكويت من األسواق املهمة جدا 
لتويوتا، كما نعتبر مجموعة 
الساير وكل ما يهمه أمر تويوتا 
في الكويت شركاء عمل مهمني 
لنا. وبتعهد الس����اير والتزامه 
بالتطوير املتواصل في املبيعات 
واخلدمة فإننا في شركة تويوتا 
موتور كوربوريشن نتعهد ببذل 
كل ما في وسعنا لدعم الساير 
خالل الستني السنة القادمة من 
التقدم واالزدهار، أخيرا وليس 

آخرا ال يسعني في هذا احلفل 
الس����تيني إال أن اتق����دم إليكم 
العزيزة  انتم وأسركم  جميعا 
بأطيب أمنياتي بالتقدم والصحة 

والسعادة والرفاء«.
من ث����م مت تق����دمي عرض 
الرسم على املاء بريشة الفنان 
التركي »غريب آي« مما استلهم 
احلضور كيف بدأ الرسم باملاء، 
بدأ من عل����م الكويت ليتطور 
الى البناء والنمو بظهور أبراج 
العالية والنخيل رمز  الكويت 
اجلزي����رة العربي����ة واخلليج 
اللون  العرب����ي مبائ����ه أزرق 
الداك����ن والب����وم الكويتي بني 
أمواجه لتسطع أشعة شمس 
مجموعة الساير القابضة بكل 
التطور  املقاييس في عجل����ة 
لألمام مما يجعلها دوما تنافس 
لتس����تمر في الطليعة بتنوع 
اخلدمات واألنشطة والتوسع 
مبشاريع وأعمال جديدة داخل 
وخ����ارج الكويت لتصبح أحد 
أقوى املجموعات االقتصادية 
املتميزة على املستوى احمللي 

واإلقليمي.

من اليسار مبارك ناصر الساير وفيصل بدر الساير والسفير االميركي ماثيو تولر  ومساعد بدر الساير خالل احلفل 

الشيخ حمود الصباح ورائد ترجمان وجانب من احلضور

العم ناصر محمد الساير وكبار احلضور خالل استقباله الشيخ علي اجلابر 

جوائز ملجموعة الساير القابضة من شركة تويوتا

)محمد خلوصي - هاني عبداهلل( العم ناصر محمد الساير ومبارك ناصر الساير وفيصل بدر الساير ومساعد بدر الساير ومحمد ناصر الساير يتسلمون جوائز من هيسايوكي اينوي  

مبارك ناصر الساير يتوسط رئيس التحرير يوسف خالد املرزوق ونائب رئيس التحرير عدنان الراشد ومدير ادارة التسويق واملبيعات فريد سلوم

العم ناصر محمد الساير ومبارك ناصر الساير واللواء عبدالفتاح العلي في لقطة جماعية خالل احلفل 

من اليمني مساعد الساير وهيسايوكي اينوي ومحمد ناصر الساير وبدر مساعد الساير 

العم ناصر محمد الساير وكبار الضيوف وممثل »تويوتا« اينوي ومدير عام املجموعة بول رينولدز

مقدمة احلفل ليلى بارون


