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)أنور الكندري(ناصر الساير ومبارك الساير وممثلو الشركة باليابان عقب الكشف عن برادو 2010

ناصر الساير ومبارك الساير يتفقدان السيارة برادو 2010

خالل حفل 
إطالق 
مجموعة 
الساير »برادو 
2010« الجديدة 

مبارك الساير: تويوتا احتلت مركز الريادة 
للسنة الحادية عشرة بحصة سوقية تجاوزت %30 

اريموتو: برادو الجديدة قوة وميزات جمالية قائمة 
على مفهوم »الذكاء والحداثة« في التصميم

على اإلطالق لتناسب كال الطرفني 
أذواق العائالت والشباب.

فإذا كان اجليل احلالي هو رائد 
الدفع الرباعي بفئته، فكيف تتخيل 
اجليل اجلديد كليا؟ بالتأكيد سيبقى 
رائد الدفع الرباعي بفئته، ولكنه 
سيكون أكثر قوة وأفضل أداء بشكل 

يفوق كل التوقعات.
وإذا كان اجلي����ل احلالي غنيا 
باملواصف����ات والتقنيات، فكيف 
سيكون اجليل اجلديد كليا؟ حيث 
س����يكون مبقدور اجلميع التمتع 
100% بقدرات الدفع الرباعي كاملة 
دون احلاجة ألي خبرة س����ابقة، 
وإذا كان اجليل احلالي هو األكثر 
أمانا وثباتا بفئته، فكيف سيكون 
اجليل اجلديد كليا؟ ثقة متكاملة 
بفضل تقنيات عناصر الس����المة 
واألداء األمثل للتحكم في الثبات 

ملزيد من األمان.
وإذا كان اجلي����ل احلال����ي هو 
األق����وى واألكثر متان����ة بفئته، 
فكيف سيكون أداء اجليل اجلديد 
كليا؟ الذي سيمتاز أداؤه بتوازن 
مثالي يجمع أكثر ما بني قوة الدفع 

وفعالية استهالك الوقود.
وإذا كان اجلي����ل احلال����ي هو 
األنعم واألكثر هدوءا وفخامة بفئته، 
فكيف س����تكون نعومة وفخامة 
اجلي����ل اجلديد كلي����ا؟ املتضمن 
املط����ور والتقنيات  الهيكل  بنية 
املساندة نعومة أداء غير مسبوقة، 
مع أفضل نظ����ام تكييف بضبط 
مس����تقل لثالث مناطق، وإذا كان 
اجليل احلالي هو األفضل بفئته، 
فكيف سيكون اجليل اجلديد كليا؟ 
بالطبع سيكون أكثر متيزا وتفوقا 
بفئته، وسينعم كل من يكون على 
متنه مبزيد م����ن الراحة واألمان. 
اجليل اجلديد كليا تويوتا برادو 
2010: األكثر تكنولوجيا األكثر قوة 

األكثر فخامة.
وافاد بأن ب����رادو 2010 اجليل 
اجلديد كليا، اصبحت أكثر جماال 
وأكثر فخامة وأكثر رحابة ليشعر 
كل من على متنها بالرضا التام، ان 
لوحة العدادات املطورة والعملية 
في برادو اجلديدة كليا ستبث روح 
التميز احلقيقي واألداء األمثل للدفع 
الرباعي. ان نظام التكييف الذكي 
لث����الث مناطق،  بتحكم منفصل 
واملقاعد املجه����زة بنظام التدفئة 
وآلية ضب����ط مرئية للوضعيات 
املريح����ة م����ا ه����ي اال القليل من 
مواصفات الرفاهية التي سيفخر 
بتجربتها كل م����ن ميتلك اجليل 

اجلديد من برادو.

ألول مرة في اخلليج في عام 1996 
لتحل وتشغل الفراغ الكبير لهذه 
الفئة من السيارات املتوسطة احلجم 
للدف����ع الرباعي، لقد كان األمر في 
غاية التحدي لنا، وكان هناك سؤال 
دائما يطرح وهو: هل فعال تويوتا 
برادو ستكون جديرة بشغل الفراغ 
أم ال؟، فاجل����واب: نعم من خالل 
استعمال تويوتا برادو طيلة تلك 
السنوات تأكد للجميع أنها تستحق 
بجدارة لقب األولى بفئتها للحجم 

املتوسط للدفع الرباعي«.
واض����اف ان معادل����ة تويوتا 
الناجحة عامليا لم تقتصر فقط على 
برادو، بل تناولت جميع موديالت 
تويوتا بكامل أسطولها، وجاءت 
لتؤكد تلك احلقيقة جميع الدراسات 
العاملي����ة التي أجريت على جميع 
أنواع الس����يارات وأهمها دراسات 
JD Powers عاما تلو العام لتؤكد 
أن سيارات تويوتا أقل السيارات 
في إجمالي ع����دد األعطال مقارنة 
مبنافس����يها. نعم انها برادو التي 
زعزعت حس����ابات كل منافسيها 
وتصدرت املركز األول في املبيعات 
لتحصل على أكبر حصة سوقية 
بفئتها في السوق الكويتي بنسبة 
35% سواء من خالل مبيعات اجلملة 
والتجزئة، وتلك هي أكبر نس����بة 

على اإلطالق.
وأش����ار إلى أن ب����رادو جاءت 
باجليل اجلديد كليا موديل 2010 
بأكثر تكنولوجيا وأكثر قوه وأكثر 
فخام����ة، محافظة على اس����تمرار 
تفوق تكنولوجية تويوتا العريقة 
وتصميم غاية في األناقة واجلمال 
لتفتح األسواق بشكل كاسح وأكبر 

هذه االسواق وعمالئها الفريدة من 
نوعها ملركبات مثل برادو.

وعليه فقد حاولت إدخال نتائج 
الدراسات في تصميم برادو  هذه 
اجلديد، وقد اثبت جهودنا جدواها 
الرابع  لتمكني من تطوير اجليل 
من هذا املوديل دون مساومة على 
ميزاته البارزة من قيادته العملية 
واعتماديته واستخداماته األساسية 
التي طاملا مي����زت موديالت الند 
كروزر الس����ابقة، حتى في أقسى 
القيادة، واالرتقاء بأدائها  ظروف 
وراحة قيادتها على الطرقات الوعرة 
واملعبدة مما يضفي عليها جاذبية 

الى ابعد احلدود.
وتاب����ع: لق����د قمن����ا بتطوير 
استخدام هذا املوديل بشكل أفضل 
لكل استخداماته اليومية وقيادته 
داخل املدن، تطبيقا ملبدأ السيارة 
األنسب »ملتعة القيادة على الطرقات 
الوعرة كل ي����وم« لنقدم بتطوير 
جيب ب����رادو الند كروزر اجلديدة 
سيارة توفر لقائدها راحة القيادة 
وراحة البال في اي زمان ومكان، 
وم����ن خالل التصمي����م اخلارجي 
والداخلي للموديل ميكن التعرف 
على ما مت توفيره من ميزات قوة 
وميزات جمالية قائمة على مفهوم 

»الذكاء واحلداثة« في التصميم.

أجيال البرادو

من جانبه، استعرض مدير عام 
املبيعات في تويوتا، مسعود وهبة، 
تاريخ اجيال البرادو قائال: »اسمحوا 
لي أن اس����ترجع الذاكرة بكم الى 
الوراء الى ما قبل حوالي 13 عاما، 
عندما بالتحديد قدمت تويوتا برادو 

للس����يارات ومعارض للسيارات 
املستعملة املعتمدة وكراجات بجميع 
أنواع اخلدمات فيها ومراكز لقطع 

الغيار.
وأكد الساير أن تويوتا هي أجنح 
سيارة على كوكب األرض، مبينا 
أنها أفضل قيمة على اإلطالق بكل 
مقاييس الصناعة والتكنولوجيا 
من األداء، املتانة، اجلودة، العملية، 
الرفاهية، ولذلك استحقت وبجدارة 
أن تك����ون ذات القيمة األعلى عند 
إع����ادة البيع، فه����ي األكثر جودة 
واألقل أعطاال ألكثر من 21 عاما طبقا 
لدراسات جي دي باورز للدراسات 

وللبحوث«.
كما أضاف مبارك الساير: »انني 
على ثقة تامة بأن اجلميع سيدرك 
من بعد معاينتها عن قرب ان تويوتا 
برادو اجلديدة رائدة الدفع الرباعي 
بفئتها بفضل قوتها وألدائها املتميز 

بشكل يفوق كل التوقعات.

الجيل الرابع

من جهته، شرح رئيس املهندسني 
املسؤول عن تطوير جيب برادو الند 
كروزر 2010 بشركة تويوتا موتور 
كوربوريشن ماكوتو ارميوتو، من 
خالل عرض إيضاحي عن خلفية 
تطوير البرادو قائال: »إنني فخور 
جدا بتقدمي جيب برادو الند كروزر 
اجلديدة، بعد التطوير الشامل لهذا 
املوديل للمرة االولى منذ س����بع 
الرابع  س����نوات، لتطوير اجليل 
لهذا املوديل اس����تنادا الى أبحاثنا 
ودراس����اتنا التفصيلية الشاملة 
لألس����واق اخلليجية، فقد تعلمنا 
الكثير عن احتياجات ومتطلبات 

محمود فاروق
دشنت شركة مؤسسة محمد 
ناص����ر الس����اير وأوالده، الوكيل 
احلصري لس����يارات تويوتا في 
الكويت سيارة تويوتا برادو 2010 
وسط احتفالية كبيرة حضرها عدد 
من الش����خصيات، وممثلون من 
اليابان عن شركة تويوتا تعبيرا  
عن مصداقية تويوتا بالتطور الهائل 
الذي حدث بس����ياراتها واخلطوة 
الكبيرة التي دفعت السيارة لألمام 
لتصبح االولى في فئتها بالتقنيات 
احلديثة واملبتكرة التي ميزتها عن 

غيرها.
التنفيذي  وفي كلمة للرئيس 
ملجموعة السيارات مبارك ناصر 
الساير قال: يسعدني أن ألتقي بكم 
لتقدمي سيارة تعرف عليها وجربها 
أكثر من 53.000 ألف س����ائق في 
الكويت وس����حقت منافسيها في 
املنطقة واخلليج بأكمله وأجمعوا 
الدفع  أنها السيارة  بأسرهم على 
الرباعي األول����ي بفئتها، فاجليل 
اجلديد من تويوتا برادو اجلديدة 
كليا موديل 2010 ذات التكنولوجيا 
األكثر قوه واألكثر فخامة، مبينا أن 
الكويت البلد الذي حتتل فيه تويوتا 
مركز الريادة في املبيعات للسنة 
احلادية عشرة على التوالي بحصة 
س����وقية جتاوزت أكث����ر من %30 

وبفارق كبير عن كافة املنافسة.
ورغم األزم����ة املالية احلالية 
وتداعياته����ا العاملية واحمللية إال 
أنن����ا نلمس ونالح����ظ عن كثب 
استمرارية شركة تويوتا الرائدة 
بتطوير األفضل، وبرادو اجلديدة 
خير مث����ال يعبر ع����ن مصداقية 
تويوتا بذلك التطور بخطوة هائلة 
لألمام مع املزيد من أحدث التقنيات 

املبتكرة.
وتاب����ع مبارك الس����اير: نحن 
أيضا نواف����ق ون����وازي تويوتا 
باالس����تمرار في إس����تراتيجيتنا 
تطورا نحو األم����ام على ثقة في 
السوق الكويتي ومستمرون في 
تنفيذ خططنا التوسعية دون أي 
تعديالت وبكل ثقة لبناء أكبر مركز 
متكامل لسيارات لكزس في منطقة 
الشويخ على ارض مبساحة 33 ألف 
متر مربع ليكون حتفة معمارية 
متميزة كي يش����عر عمالء لكزس 
بالتمي����ز واألهمية بطابع خدمات 
ذات 5 جنوم وقائمون على إنشاء 
مشاريع أيضا متكاملة في األحمدي 
والفحيحيل وأبوفطيرة بتوفير كافة 
اخلدمات البيعية واخلدمات املساندة 
ملا بعد البيع بتوفير معارض جديدة 

وهبة: الجميع سيستطيع التمتع بنسبة 100% بقدرات 
الدفع الرباعي كاملة دون الحاجة ألي خبرة سابقة

مميزات »برادو الند كروزر« 2010

مواصفات »برادو« 2010 الجديدة كليا
أطلقت تويوتا س����يارة برادو بثالثة محركات متميزة 

على االطالق تضمنت:
 VVT-i مع نظامV6 4000 سي س����ي بقوة 271 حصانا 

املزدوج.
  2700  س����ي س����ي بقوة 160 حصانا 4 س����لندرات مع 

.VVT-I نظام
 ديزل 3000 سي سي بقوه 161 حصانا 4 سلندرات.

وأما امكانياتها فتميزت بوجود ما يلي:
 ناق����ل حرك����ة أوتوماتيك����ي الكترون����ي التحكم ب� 5 

سرعات.
 نظ����ام التش����غيل الذكي ونظام دخول الس����يارة دون 

مفتاح.
 خزانان للوقود بسعة 150 ليترا.

  رجنات من األملونيوم بقياس 18 انشا.

 نظام اإلض����اءة األمامية التوجيه����ي AFS واملصابيح 
.HID التفريغية عالية احلدة

.AHC نظام ضبط ارتفاع السيارة عن األرض 
 مقاعد من اجللد - مقاع����د أمامية تعمل على الكهرباء 

للسائق والراكب األمامي مزودة بنظام تدفئة.
 مقاعد الصف الثالث تنطوي آليا بلمسة زر.

 AUXمزود ب� 14 س����ماعة و JBL نظام صوتي محيطي 
+ USB ومبدل أق����راص DVD ونظام الهاتف الاليدوي 

.BLUETOOTH
 نظام ترفيهي للمقاعد اخللفية )شاشة 9 انشات مزودة 

برميوت كنترول(.
 أربع كامي����رات )أمامية، خلفية، جانبية ميني، جانبية 
يسار( تقوم بعرض س����ت جهات مختلفة التضاريس 

اخلارجية.

 مفتاح الختيار نوعية التضاريس مثبت على املقود.
 مكيف هواء أوتوماتيكي التحكم عالي اجلودة مع ثالث 
مناطق منفصلة التحكم في احلرارة: مقعد الس����ائق، 

املقعد األمامي واملقاعد اخللفية.
 فرامل ABS ألنواع متعددة من التضاريس.

 نظام التحكم في الزحف Crawl Control ب� 5 سرعات + 
منظم استقرار الس����يارة VSC + نظام التحكم النشط 
A-TRAC + نظام مس����اعدة االنطالق على املرتفعات 

.HAC
 نظ����ام التعليق الديناميكي احلركية الكتروني التحكم 

.KDSS
 نظام دفع رباعي دائم مع ترس تفاضلي محدود االنزالق 

)مركزي وخلفي(.
 7 وسائد هوائية ملزيد من األمان.

تعددت مميزات برادو 2010 اجلديدة حيث 
شملت جميع مميزات الدفع الرباعى فضال 
عن تطورها الهائل تكنولوجيا وفنيا حيث 
تضمنت مميزاتها: االعتمادية والقوة واملتانة 
املتوارثة مبوديالت الند كروزر واألداء املتطور 
للقيادة على الطرق���ات الوعرة والطرقات 
املعبدة وقدرتها الرائعة على املناورة والتحكم 
وراحة املقصورة ال تتوافر اال بسيارات الدفع 

الرباعي متوسطة احلجم.
أما عن اخلصائص املتوارثة في موديالت 
الند كروزر فق���د مت تطوير وتعزيز هيكل 
املوديل الس���ابق لتقدمي موديل جديد اكثر 

اعتمادية ومتانة وقوة وصالبة.
ولذلك تتميز برادو الند كروزر اجلديدة 
بتحملها للظروف البيئية واملناخية القاسية 
بالش���رق االوسط. كما حافظنا في املوديل 
اجلديد عل���ى خاصية الدفع الرباعي الدائم 

.Torsen LSD �ب
أداء املوديل اجلديد املتطور  وبتفحص 
للقيادة على الطرقات الوعرة واملعبدة نرى 
أنه مت تعزيز قوة ومتانة هيكل الس���يارة 
بتطوي���ر منظوم���ة التعلي���ق احللزوني 
واملعاونات ذات امتصاص الصدمات املثلى 

ونظام التعليق الديناميكي KDSS، وخاصية 
اختيار ناقل احلركة حسب نوعية الطريق 
ومراقب اختيار نوعية الطريق بالشاش���ة 
التي مت إدخالها في هذا املوديل لتعزيز أداء 

القيادة على الطرقات الوعرة واملعبدة.
أما القيادة على الطرقات الوعرة بصورة 
خاصة فقد مت تطوير عدة خواص لراحة قائد 
الس���يارة على نحو يسمح لقائدي املركبة 
الهواة واحملترفني االف���ادة من ميزات أداء 
القيادة املتوافرة بالسيارة، وللحفاظ على 
قدرة املناورة الفائقة التي ميزت املوديالت 
السابقة، لم تتجاوز الزيادة في طول املوديل 

الطول األدنى املمكن.
أما املقصورة فقد مت تعزيز وسائل الراحة 
فيها بصف ثان من املقاعد بخاصية ازاحة 
ملسافة 135 ملم لسهولة الدخول والوصول 

الى الصف الثالث من املقاعد.
كما مت تخفيض ارضية السيارة بحوالي 
50 مل���م لزيادة حيز األرجل وتعزيز راحة 

ركاب الصف الثالث من املقاعد.
وللمرة األولى في العالم ميكن طي كراسي 
الوسط لألمام واخللف بنسب متساوية 50:50 

لزيادة الراحة ونسبة التخزين.

لقطة جماعية لناصر الساير ومبارك الساير يتوسطان ممثلي الشركة باليابان


