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عام 2010، س����نفتتح أكبر مركز متكامل وخاص بسيارات 
لكزس في منطقة الش����ويخ بطابع خدم����ة الفنادق ذات ال� 
7 جنوم الذي يعد بالفع����ل منعطف التحول واالرتقاء في 
عالم الفخامة والرفاهية غير املعهودة في الكويت جتسيدا 
ألقصى درجات الفخام����ة املترفة في التصميم الجناز هذه 
التحف����ة املعمارية الفريدة، وكل ذلك م����ن اجل بناء يليق 
باألناقة واإلطاللة املميزة الت����ي طاملا عبرت عنها لكزس، 
وبالنيابة عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركتنا نعد كل 
عميل من عمالء لكزس بأننا لن نتوانى أبدا في أن نس����عى 
جاهدين من خالل التطور املس����تمر لكي جنعل من اقتناء 
السيارة جتربة تفوق مجرد تلبية مطالبهم بل إلى اإلبداع 

في صياغة مفهوم امتالك السيارات الفاخرة.

البراعة واالبتكار

من جانبه قال مدير مبيعات لكزس عماد مالعب خالل 
كلمته في املؤمتر ان شعار لكزس هو »السعي نحو الكمال« 
وبذلك كانت الرائدة ف����ي التكنولوجيا احلديثة، والبراعة 
واالبتكار وااللتزام باجلودة واملسؤولية االجتماعية جتاه 
األرض والبيئ����ة، ولطاملا كانت لك����زس رمزا للرفاهية في 
هذه املناطق منذ تقدميها هناك في 1989، ومبا أن املنافسني 
يحاولون أن يحذوا حذوها فإن لكزس استمرت في ريادتها 

للتكنولوجيا احلديثة.
واس����تطرد مالعب قائال: »في يناي����ر املاضي مت تقدمي 
سيارة LS600hl إلى الكويت كقمة في الرفاهية وتكنولوجيا 
السيارات الهجينة, وقريبا سوف نشهد في الشرق األوسط 

 .CT200h سيارة هجينة أخرى من مجموعة
وأشار مالعب إلى أن لكزس تقدم حتفة اخرى برفاهيتها 
وأدائها وهما لكزس ISF ولكزس IS250 لتنضما إلى عائلة 

.IS300الكشف و ISC300
 وإن التكنولوجيا املستخدمة في هذه السيارات ليست 

األفضل فحسب، وإمنا ال مثيل لها لدى املنافسني أيضا.

»F« لكزس الرياضية

 »F« وقال مالعب ان شعار لكزس للسيارات الرياضية
هي متعة القيادة املطلقة واملس����توحاة من سيارات سباق 
الفورميوال )1( سيارة لكزس الرياضية »F« ما هي اال وليدة 
شغف وحماس مهندس����ي لكزس وعشاق القيادة برفاهية 
مطلقة ليستمتع بها قائد السيارة الى اقصى احلدود، كما 

يجسده اداؤها في مضمار السباق. 
وتابع لكزس LFA هي أول سيارة رياضية سوبر كار 
من لكزس، وان هذه السيارة الرياضية سوبر سبورت 
س���تتم صناعتها بعناية تامة يدويا لعدد محدود 500 
سيارة فقط للعالم اجمع. وأش���ار إلى أن لكزس كانت 
من البداية والتزال الشركة الرائدة في صناعة السيارات 
الفاخرة، لكن س���يارة LFA لم تغير هذا املفهوم فحسب 
 »F« �ب���ل تقدم منوذجا جديدا ايضا. وبني أن ش���عار ال
هو رمز ماركة األداء العالي اجلديد الذي تصوره فريق 
املهندسني وبجرأتهم على جعل حلمهم منفردا وواقعيا ال 
مثيل له. ولفت إلى أن كل فئة من فئات موديالت لكزس، 
خصصت موديال واحدا للفئة الرياضية »F« وضمن عائلة 
IS تتجسد سيارة ISF في أسلوب سيارة »F« الرياضية 

التي تشع باحليوية.

العام املقبل سوف تقدم لكزس موديال جديدا من الهاتشباك 
الفاخرة من سيارات الهايبرد ذات احملركات الهجينة للشباب 

لتلبية لكافة األذواق من شرائح املجتمع.
 وتابع قائال ان اإلستراتيجية الثانية تتضمن مواصلة 
التقدم التكنولوجي من خالل تقدمي مواصفات عالية في 
التقدم حي���ث تطرح لكزس حاليا احمل���ركات بإتقان في 
مس���توي التفوق من التحكم في استهالك الوقود بفضل 
نظامني األول: نظام ال���� VVTI-e املزدوج الذكي باملوتور 
الكهربائي ال���ذي يعطي حتكما كهربائي���ا في الصمامات 
ألقل اس���تهالك للوقود، والثاني: من خالل نوعية احملرك 
اجلدي���د كليا 4S-D الذي ميتاز باحلقن املباش���ر رباعي 
األش���واط لتتم عملية حقن الوقود مباشرة بالصمامات 
ألفضل أداء على اإلطالق، أما اإلستراتيجية الثالثة: فتتمثل 
في تقدمي توليفة رائعة جتس���د جودة لكزس وهندستها 
التكنولوجية بسياراتها للفورميال F من خالل بناء سيارات 
سبورت رياضية منها رائعتها السوبر كار »LFA« األفضل 
على اإلطالق والتي أعلن عنها رسميا مؤخرا في الكويت.  
وأضاف أن لكزس ISF تعتبر مبثابة األخ األصغر لسيارة 
LFA، مش���يرا إلى أنها س���يارة غير عادية صنعت للذين 
يقدرون أجمل معاني التميز اخلاص والتفوق باألداء عبر 
محرك 5 ليرات V8 تولد 417 حصان بناقل حركة رياضي 
ذي 8 سرعات مشابه متاما لسيارات الفورميال 1، ولتكبر 
مجموعة سيارات لكزس IS بتقدمي أيضا سيارتها اجلديدة 
كلي���ا IS250 التي تعد رمز اإلتقان في األداء للتكنولوجيا 
املبتكرة مبح���رك 2.5 ليتر VVTI املزدوج – V6 تولد 205 
حصان وبناقل حركة من 6 س���رعات، ولتصبح مجموعة 
لكزس ال� IS األقوى عل���ى بأربع موديالت مختلفة تلبي 
 IS300C -  IS300 :جميع األذواق واألعمار واالحتياجات

.ISFو IS250 – الكشف
واختتم كلمته قائال: »نفتخر بأننا منثل أفضل عالمة من 
بني الس����يارات الفاخرة في العالم وقريبا جدا وقبل نهاية 

محمود فاروق
دشنت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده سيارة 
لكزس ISF الرياضية اجلديدة كلي����ا مبواصفات رياضية 
جبارة ومبحرك V8 لتنضم إلى أعضاء سيارات الفورميال 
F من لكزس وبهذه املناسبة قال الرئيس التنفيذي ملجموعة 
السيارات في شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده 
مبارك ناصر الساير ان لكزس كرست أكفأ مهندسيها ملشروع 
سيارات الفورميال إلطالق سيارتها اجلديدة ISF الرياضية، 
مستطردا املراحل األولى لتطوير عالمة لكزس والتي كان 
الهدف منها التركيز على السوق األميركي كونه أكبر سوق 

عاملي للسيارات.
 وأوضح الساير خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد يوم 
اخلميس املاضي لإلعالن عن إطالق لكزس ISF انه بإصرار 
وكالء اخللي����ج ودول أخرى، ق����ررت تويوتا تقدمي لكزس 
شريطة أن يعيد الوكالء تنظيم عملياتهم وااللتزام بجدول 
زمني ملنح العالمة موقعا خاصا في معارضهم وتخصيص 

باعة مسؤولني عنها مبا يليق مع نوعية عمالئها.
 وأش����ار إلى أنه خالل العشرين عاما املنصرمة، أصبح 
أسطول لكزس العريق من السيارات الفاخرة يسطر أروع 
األمثلة احلقيقة في عالم اإلتقان والفخامة األسطورية بدأ 
من LS460 هرم الرفاهية، وSC430 للفخامة الش����خصية، 
و300GS/460 للفخام����ة الرياضية، و350ES الرمز اجلديد 
للفخامة العصرية، وIS300 لألداء واحليوية، وISC300 ملن 
يعش����ق احلرية، وLX570 أفخم سيارات الدفع الرباعي، و
RX350 روح الش����باب املتكاملة وذلك األسطول دفع بشدة 
وصول لكزس ال����ى قمة املبيعات بني عالمات الس����يارات 

الفاخرة وبفارق كبير بينها وبني منافسيها.

محرك هجين

ولفت إلى تدشني لكزس أقوى محرك هايبرد كامل )هجني( 
على اإلطالق بداية العام احلالي بفلسفة ترسم مالمح مستقبل 
الس����يارات الفاخرة في العالم من خ����الل صاحبة الفخامة 
 GX460 وقدمت معها فارس الفخامة موديل LS600hl موديل
اجلديد كليا ابتكرته لكزس ليفرض سيطرته املطلقة بفئة 
السيارات الفاخرة املتوسطة احلجم، مبينا أنه بالرغم من 
اكتمال أسطول س����يارات لكزس الى 10 موديالت تستحق 
الريادة بالفخامة ملا وصلت إلي����ه من التكنولوجيا ليقف 
اآلخرون عاجزين عن محاولة استنساخها لتستمر لكزس 
في سمو تطورها ولترسم استراتيجياتها الثالث الرئيسية 
في التطوير حيث تتمثل اإلستراتيجية األولي: في االستثمار 
بتطوير احملركات الهجينة التي هي باألصل محركات صنعت 
لتكون فقط صديقة للبيئة، ولكن لكزس بعبقريتها جددت 
املفهوم لتجمع صفة التجانس التام مع البيئة وبأفضل أداء 
لتعكس املعادلة بدال من تشغيل احملرك امليكانيكي للمحرك 
الكهربائي وليد الصناعة األملانية )Mild Hybrid( ولتجعل 
احملرك الكهربائي من يقوم بتشغيل احملرك امليكانيكي لتقنن 
إلى أقصى الدرجات في استهالك الوقود فتنال أعلى درجات 
العبقرية في التطوير والثناء من كل الش����ركات املصنعة 
للسيارات في العالم حيث نالت على حق البراءة والبراعة 

في االبتكار في تطوير احملركات الهجينة.
واضاف أن بعض الس����يارات العريقة سوف تقدم هذه 
النوعية من احملركات نسخا عن لكزس، مشيرا إلى أنه في 

مبارك الساير يلقي كلمته خالل املؤمتر الصحافي

ISF مبارك الساير داخل سيارة لكزس

مبارك الساير يتوسط فريق لكزس ويبدو من اليمني عماد مالعب

مبارك الساير وعماد مالعب خالل إزاحة الستار عن لكزس ISF اجلديدة كليا

 ISF محمود أبوظهر والزميل فريد سلوم وجانب من احلضور اإلعالمي الكثيف ملتابعة تدشني لكزس

مبارك الساير: »لكزس« كرست أكفأ مهندسيها لمشروع سيارات الفورميال إلطالق سيارتها الجديدة ISF الرياضية

ستفتح أكبر مركز متكامل وخاص بسيارات لكزس في الشويخ بطابع خدمة الفنادق ذات الـ 7 نجوم

»السـاير« دشنت 
 ISF لكـزس

الرياضية الجديدة كلياً لتتحدى بها العالم

 ISF محمد ماهر(مبارك الساير وعماد مالعب خالل املؤمتر الصحافي إلطالق سيارة لكزس(

مميزات وخصائص ISF الجديدة كلياً سوبر سبورت

ـ سيارة ISF هي األفضل أداء وتكنولوجيا، وتصميم 
أنيق، وجودة لكزس، مبفهوم مستوحى من سيارات 

سباق الفورميوال 1.
ـ لكزس ISF اجلديدة كليا سوبر سبورت، رياضية 
جبارة مبحرك V8 ـ  5.0ليترات يولد 417 حصانا 
مع أقصى عزم دوران يصل الى 51.5 كغم بناقل 
ــرعات تنتقل خالل 0.1 ثانية مما  حركة ذوي 8 س
يجعلها من أسرع االستجابات في العالم مبفاتيح 

مبدالت التروس املثبتة على عجلة القيادة.

ــم نقالت التروس بها خالل 0.1 ثانية، ما  ـ ISF تت
يجعلها من أسرع االستجابات في العالم.

ـ ISF القلب النابض لعائلة موديالت IS فقط بلمس 
دواسة السرعة حتى تشعر بأداء ديناميكي ليس 

أن يكون له مثيل.
ـ ISF تأكيد إلستراتيجية »لكزس« إليجاد توليفة 
رائعة جتسد جودة لكزس وهندستها التكنولوجية 
بسياراتها للفورميال من خالل بناء سيارات سبورت 

رياضية.

مواصفات التميز في لكزس ISF الرياضية

ـ رجنات أملونيوم رياضية قياس 19 إنشا. 
 VDIM ــة تتكامل بنظام ــالمة متقدم ـ أنظمة س

للتحكم الديناميكي.
ـ نظام PCS لتفادي التصادم.

ــة للتحكم  ــع رادار املراقب ــرعة م ــت س ـ مثب
األوتوماتيكي أثناء القيادة.

ــزود بنظام  ــالق امل ــع لالنغ ــام ABS املان ـ نظ
.EBD

ـ عدد 8 وسائد هوائية ملزيد من األمان.

ـ مفتاح التشغيل الذكي. 
ــون« السمعـي مزود  ـ نظـــام »مارك ليڤنس

بـ 14 سماعة. 
 + DVD + USB 6 ــي متطور مع ـ نظام مالح

كاميرا خلفية + بلوتوث.
ـ مقاعد من اجللد الفاخر شديد النعومة.

ــيارة غير عادية على اإلطالق صنعت  فهي س
ألولئك الذين يعشقون أجمل معاني التميز في 

األداء والرغبات في املواصفات اخلاصة

مبارك الساير وعماد مالعب يتوسطان محمود أبو ظهر وصالح عبداهلل وسوزان شهاب وفريق العمل

عماد مالعب: التكنولوجيا المستخدمة في لكزس ISF وIS250 ال مثيل لها لدى المنافسين 

مبارك الساير وحوار جانبي مع الزميل محمود فاروق

الساير لـ »األنباء«: 75% نسبة حجوزات السيارة »LFA« بالكويت

كشف الرئيس التنفيذي ملجموعة السيارات 
في شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأوالده 
ــي تصريح خاص لـ  ــاير ف مبارك ناصر الس
»األنباء« عن أن نسبة حجوزات السيارة السوبر 
كار »LFA« بلغت 75% من إجمالي نصيب الكويت، 
علما بأنه لن يتم إنتاج سوى 500 سيارة ملختلف 
أنحاء العالم بتكلفة تبدأ من 145.000 ألف دينار 
حسب املواصفات وكان نصيب الكويت 6 سيارات 
ــيارة السوبر كار من املقرر  فقط، مبينا أن س
ــة عام 2010 لتكون  ــل اإلنتاج في نهاي أن تدخ
ــيارات البرمييوم  قمة ما أنتجت لكزس من س

فورميال.


