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• احلضور خالل إطالق اجليل اجلديد من «تويوتا»

• فيصل الساير ومبارك الساير يطالعان املركبة اجلديدة

األفضل يبقى في الريادة  ...مزايا السالمة المتطورة والمواصفات الجديدة المذهلة

«الساير» تطلق الجيل الجديد من مركبة «تويوتا هاي إيس»
ا�ستمرار ًا لإرثها الطويل يف نقل
ال��رك��اب والب�ضائع مع �ضمان
م�ستويات عالية م��ن الراحة
وال�سهولة ،ك�شفت م�ؤ�س�سة
حممد نا�رص ال�ساير و�أوالده
ع��ن اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن مركبة
«ه��اي �إي�س» وطرحت جمموعة
ك��ب�يرة م��ن ال��ث��ان��ات وحافالت
النقل ال�صغرية مبزايا ال�سالمة
املتقدمة وحمركات جديدة ذات
قوة عالية وراحة �أكرب والعديد
من املوا�صفات اجل��دي��دة .كما
تتميز بت�صميم جديد للمقدمة وهي
«�شبه ب��ارزة» ،Semi-bonnet
الذي يعزز االعتمادية واملتانة
واجل���م���ال ال��وظ��ي��ف��ي ،وتقدم
خ��ي��ارات �أو���س��ع حلجم الهيكل
وطول قاعدة العجالت� .صممت
مركبة «هاي �إي�س» اجلديدة كل ًيا
لتعزز من ح�صة ال�رشكة يف �سوق
ال�سيارات التجارية اخلفيفة يف
ال�رشق الأو�سط.
وقد ح�رض احلفل رئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة ال�ساير القاب�ضة
في�صل ال�ساير والرئي�س التنفيذي
ملجموعة ال�����س��اي��ر القاب�ضة
و�أع�����ض��اء م��ن الإدارة العليا
ملجموعة مبيعات «تويوتا»
ال�ساير مبارك نا�رص ال�ساير مبا
يف ذلك مدير اعمال �أول جوهان
هي�سليتز وم��دي��ر ع��ام �سكوت
ماكنيكول ون��ائ��ب م��دي��ر عام
اجلملة �سافيو الفاري�س ومدير
تخطيط املنتجات وا�ست�شاريني
اخلدمة وجمموعة الت�سويق حمد
ال��ف��وزان ال��ى جانب �أع�ضاء من
ال�صحافة واالعالم.
ويف ه��ذه املنا�سبة ق��ال مبارك
ال�ساير « :توا�صل تويوتا رحلتها
يف �صناعة مركبات اف�ضل من
ذي قبل .باعت

,,

,,

تصميم

تجربة قيادة

معززة على

جديد يوفر

أدا ًء استثنائي ًا

الطرقات مع

عالية من

والمتانة

مزيد من الثبات

ومستويات

الراحة والهدوء
والسالمة

• جانب من احلفل

«تويوتا» يف العام املا�ضي 9.5
ماليني �سيارة حول العامل وذلك
بف�ضل عمالئنا االوف��ي��اء .لقد
قمنا بتد�شني ع��دة موديالت يف
الكويت منها «كامري» اجلديدة،
«را�ش»« ،افالون» وراف  .4تعمل
«تويوتا» على تعزيز التزامها
بعدم تقدمي ما هو اقل من الأف�ضل
بهدف ر�سم االبت�سامة على وجوه
عمالئنا».
ويف ظ��ل ازدي���اد حجم الن�شاط
ال�سياحي والتجاري الذي ت�شهده
املنطقة يف خمتلف القطاعات

نتيجة للجهود امل�ستمرة التي
تبذلها احلكومات فيما يتعلق
بالتنويع االقت�صادي ،ارتفع
الطلب على و�سائل نقل الركاب
والب�ضائع ،مبا يف ذلك احلافالت
ال�سياحية ال�صغرية ،وحافالت
اال�ستخدامات اخلا�صة ،ومركبات
تزويد اخل��دم��ات اللوج�ستية.
وقد مت تطوير جمموعة مركبات
تويوتا «هاي �إي�س» اجلديدة كلي ًا
لال�ستجابة لهذه االحتياجات
املتنوعة والآخ���ذة يف التطور
با�ستمرار.
وق��ال �سافيو الفاري�س «هاي

�إي�������س» ه���ي م��رك��ب��ة ال��رك��اب
دائما
والب�ضائع رقم  .1نت�شوق
ً
ل�سماع مثل هذه الآراء الإيجابية
من عمالئنا االوفياء .ومن وجهة
نظر املبيعات ً
اي�ضا «هاي �إي�س»
هي املركبة الرائدة دون منازع.
فمنذ تقدميها منذ اكرث من 50
عاما ،كانت «ه��اي �إي�س» عرب
ً
�أجيالها اخلم�سة ال�رشيك الأكرث
موثوقية يف االع��م��ال« .بطل ال
مثيل له».
وتعليق ًا على هذا الإط�لاق ،قال
تاكو �إي�شيكاوا ،كبري مهند�سي
م��رك��ب��ة ت��وي��وت��ا «ه���اي �إي�س»

«هيئة االتصاالت» و«رايب إن.سي.سي» نظمتا
ورشة حول «اإلصدار الـ  6لإلنترنت»
�أك���د رئي�س ق��ط��اع االت�����ص��االت يف
الهيئة العامة لالت�صاالت وتقنية
املعلومات يف الكويت فهد �سليمان
الفهد على ان قطاع االت�صاالت
والتكنولوجيا ي�شهد حاليا تناميا
باعتباره من العوامل ال�رضورية
لدفع عجلة النمو االقت�صادي،
ال �س ّيما يف ظ��ل التحول الرقمي
املت�سارع حملي ًا وعاملي ًا.
وق��ال الفهد  -على هام�ش ور�شة
تدريبية ناجحة يف الكويت حول
«الإ�صدار ال�ساد�س من بروتوكول
عناوين الإنرتنت» « ،»IPv6والذي
نظمته منظمة «رايب �إن�.سي� .سي»
« »RIPE NCCبالتعاون امل�شرتك
م��ع الهيئة ال��ع��ام��ة لالت�صاالت
وتقنية امل��ع��ل��وم��ات يف الكويت
– ان��ه ب��ات بناء ال��ق��درات حاجة
ملحة ومطلب ًا �أ�سا�سي ًا لت�رسيع
التطور التكنولوجي ،ما
وت�يرة
ّ
يعزز ال��دور امل��ح��وري للجل�سات
التدريبية املن�ضوية حتت مظلة
«رايب �إن�.سي�.سي» بالتعاون مع
الهيئة يف دع��م اجل��ه��ود احلثيثة
التي تبذلها احلكومة الكويتية

• جانب من فعاليات ورشة العمل

يف �سبيل تعزيز التحول الرقمي
عرب خمتلف القطاعات احليوية.
وت�سعدنا ال�رشاكة اال�سرتاتيجية مع
منظمة «رايب �إن�.سي�.سي» ،والتي
نتطلع من خاللها �إلى امل�ضي قدم ًا
يف االرتقاء باملهارات والكفاءات
وامل��واه��ب املحلية مب��ا يواكب
املتغريات املتالحقة على كافة
امل�ستويات».
وذك��ر الفهد ان النمو ال�رسيع يف

التكنولوجيا واخلدمات الرقمية
مثل �إنرتنت الأ�شياء «� »IoTأدى �إلى
زيادة الطلب على خدمات الإنرتنت
االجتماعية
التنمية
لتحقيق
واالقت�صادية على م�ستوى العامل.
وم��ن خ�لال ت��ب��ادل اخل�ب�رات ودعم
م�شغلي ال�شبكات عرب ور�ش العمل
وامل�ؤمترات واالجتماعات ،ت�ساهم
الهيئة بالتعاون مع منظمة رايب ان
�سي �سي  RIPE NCCيف دفع التنمية

امل�ستدامة والنمو االقت�صادي يف
الكويت واملنطقة.
وجاء احلدث يف وقت مهم ي�شهد فيه
العامل اجتاه ًا متزايد ًا نحو ن�رش
الإ���ص��دار ال�ساد�س من بروتوكول
عناوين الإنرتنت ،وفق ما �أظهرته
نتائج تقرير ح��دي��ث ���ص��ادر عن
«جوجل» ،والتي �أف��ادت ب� ّأن �أكرث
م��ن  %25م��ن جميع ال�شبكات
املت�صلة بالإنرتنت عاملي ًا �أعلنت
عن ا�ستكمال االت�صال بـ «الإ�صدار
ال�ساد�س من بروتوكول عناوين
الإنرتنت».
من جهته ،قال كري�س باكريدج،
مدير العالقات اخلارجية يف منظمة
«رايب �إن �سي �سي» :يوفر «الإ�صدار
ال�ساد�س من عناوين بروتوكول
الإنرتنت» الإمكانات الالزمة لدعم
الطلب املتزايد على االت�صاالت
والكميات الهائلة من البيانات التي
نقوم ب�إنتاجها .وي�أتي حر�صنا
امل�ستمر على �إطالق وتنفيذ �سل�سلة
من امل��ب��ادرات النوعية املوجهة
للتدريب وبناء القدرات والتدريب
متا�شي ًا مع تطلعاتنا الهادفة.

اجلديدة كلياً« :مت تطوير مركبة
تويوتا «ه��اي �إي�����س» ا�ستناد ًا
�إل��ى ع��ب��ارة «فخر ه��اي �إي�س»
امل��ح��وري��ة ،وذل��ك متا�شي ًا مع
مفهوم كونها �رشيك ًا خمل�ص ًا مينح
الأف��راد �شعور ًا بالأمان والر�ضا
وال��ف��خ��ر .ي��ع��رف امل��ال��ك��ون
وال�سائقون وال��رك��اب �أنهم يف
� ٍ
أيد �أمينة عندما ميتلكون مركبة
تويوتا «هاي �إي�س» �أو يقودونها
�أو يركبون فيها».
من جانبه ،قال يوغو مياموتو
املمثل الرئي�سي للمكتب التمثيلي
ل�رشكة تويوتا يف منطقة

ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا:
«ي�رسنا �إط�لاق مركبة تويوتا
«ه��اي �إي�����س» اجل��دي��دة كلي ًا يف
منطقة ال�رشق الأو�سط ،وتزويد
ٍ
عمالئنا ب��ح� ٍ ّ
متكامل للنقل
�ل
الآمن وال�سل�س والفعال من حيث
�سواء كان ذلك للركاب
التكلفة،
ً
�أو الب�ضائع .وتتميز هذه املركبة
بت�صميم جديد ملقدمتها «�شبه
ال��ب��ارزة»� ،إذ يوفر ذلك مرونة
ا�ستثنائية من خالل التحويالت
والتخ�صي�ص لتلبية االحتياجات
املتنوعة لل�رشكات

والنقل اخلا�ص».
و�أ�ضاف مياموتو« :يزيد اجليل
ال�ساد�س من مركبة تويوتا «هاي
�إي�س» من نطاق املهمة الأ�سا�سية
ل��ه��ذه امل��رك��ب��ة كو�سيلة نقل
موثوقة وعالية التحمل ،وذلك
لتوفري الراحة والأم��ان اللذين
يبحث عنهما �سائقو املركبات
اليوم ،بغ�ض النظر عن ظروف
الطريق .ونهدف �أي�ض ًا من خالل
امل��رك��ب��ة اجل��دي��دة �إل���ى عك�س
تف�ضيالت العمالء يف املنطقة
مع تقليل كمية الأعطال وتوفري
�أعمال ال�صيانة ب�أ�سعار معقولة.
ونود �أن ن�شكر عمالءنا املخل�صني
على دعمهم امل�ستمر ومالحظاتهم
القيمة ال��ت��ي ت�ساعدنا دوم�� ًا
على تطوير �أف�ضل مركبات على
الإطالق.
وبالن�سبة لفريق التطوير يف
تويوتا� ،أتاح التحول �إلى مقدمة
«�شبه ب���ارزة» تنفيذ تغيريات
مهمة �شملت ت�صميم هيكل خارجي
�أكرث �صالبة ،وتقدمي �أداء �أقوى
على الطرقات امل�ستقيمة مع
مزيد من الثبات وقدرة �أكرب على
املناورة ،ف�ض ً
ال عن تطوير نظام
تعليق �أكرث مرونة .وبالإ�ضافة
�إلى موثوقيتها املعززة ومتانتها
العملية وجمالها الوظيفي،
متتاز مركبة تويوتا «هاي �إي�س»
اجلديدة كلي ًا بتقدميها جتربة
ق��ي��ادة ديناميكية تعتمد على
حمركني جديدين ،هما حمرك
بنزين ذو �أربع �أ�سطوانات �سعة
 2.7لرت وحم��رك بنزين ذو �ست
�أ�سطوانات � V6سعة  3.5لرتات،
مع �إمكانية االختيار بني ناقل
حركة �أوتوماتيكي �أو يدوي ب�ست
�رسعات.

تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك

«زين» ترعى المؤتمر الهندسي الخليجي العاشر
���زود الرائد
�أع��ل��ن��ت «زي���ن» امل� ّ
للخدمات الرقمية يف الكويت
عن رعايتها الف�ضية لفعاليات
امل���ؤمت��ر الهند�سي اخلليجي
ال��ع��ا��شر وامل��ن��ت��دى الطالبي
اخلليجي الثاين ومنتدى املر�أة
وامل���ع���ر����ض امل�����ص��اح��ب ل��ه،
وال��ذي نظّ مه معهد املهند�سني
الكهربائيني والإلكرتونيني – فرع
الكويت يف فندق الريجن�سي حتت
رعاية �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
ال�شيخ جابر املبارك.
و�أو�ضحت ال�رشكة يف بيان �صحايف
�أن��ه��ا ���ش��ارك��ت يف حفل افتتاح
امل ��ؤمت��ر ،وال���ذي �شهد ح�ضور
مم ّثل �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر الأ���ش��غ��ال العامة ووزي��ر
الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان د.جنان
رم�����ض��ان ،وال��رئ��ي�����س الفخري
ملعهد املهند�سني الكهربائيني
والإل��ك�ترون��ي�ين – ف��رع الكويت
م.عبدالرحمن الغنيم ،والرئي�س
التنفيذي للعالقات واالت�صاالت
يف زين الكويت وليد اخل�شتي،
ونخبة من امل�س�ؤولني والطلبة

• كبار احلضور خالل املؤمتر

والعاملني يف املجاالت الهند�سية
والتقنية املختلفة.
وبينت «زين» �أن دعمها لفعاليات
امل�ؤمتر �أتى من منطلق حر�صها
الفعالة يف خمتلف
على امل�شاركة
ّ
الأن�شطة املحلية والإقليمية التي
ت�صب يف م�صلحة ال�ش�أن املحلّي
وتُ �سهم يف دف��ع عجلة االقت�صاد

الوطني كونها �إحدى �أكرب ال�رشكات
الوطنية الرائدة يف القطاع اخلا�ص
الكويتي ،وخا�صةً �أن امل�ؤمتر قد
وفّ ر العديد من الفر�ص مل�شاركة
وتبادل اخلربات على امل�ستويني
املحلّي والإقليمي يف املجاالت
التخ�ص�صية املتعلقة بالهند�سة
الكهربائية والإلكرتونية.

