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 القاعة الزجاجية املعلقة الستقبال العمالء بشكل مميز 

 يوكيتوشي فونو 

 ناصر محمد الساير 

 سمو الشيخ ناصر احملمد واحلضور خالل أداء النشيد الوطني أثناء االحتفال بافتتاح مركز لكزس اجلديد 

 ناصر الساير وفيصل الساير ومساعد الساير ومبارك الساير 

 تفتتح أكبر مركز «لكزس» في العالم

 برعاية سمو األمير 

وحضور سمو رئيس 

مجلس الوزراء  
 « الساير» 

 شريف حمدي
  افتتحت شـــركة مؤسســـة 
محمد ناصر الســـاير وأوالده، 
الوكيـــل احلصري لســـيارات 
لكزس في الكويت أمس الصرح 
احلضاري لعالمة لكزس األضخم 
على مستوى العالم مبستوى 
٧ جنوم والذي يليق بالنخبة 
وذلك حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
وبحضور سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
  كما حضر املناسبة عدد من 
أعضاء مجلس األمة والسفراء 
وعـــدد مـــن الشـــخصيات، 
وممثلني من اليابان عن شركة 
لكزس يتقدمهم نائب الرئيس 
التنفيذي لشركة تويوتا موتور 
كوربوريشن يوكيتوشي فونو. 
وفي بداية االحتفال رحب رئيس 
مجلس إدارة شـــركة مؤسسة 
محمد ناصر الســـاير وأوالده 
ناصر محمد الساير بالضيوف 
شاكرا مشـــاركتهم في افتتاح 
مركز لكزس اجلديد، مضيفا: 
«أتقدم بخالص الشكر والتقدير 
لرعاية صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الكرمية 
الفتتاح مركز لكزس وبحضور 
ســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد».  واضاف: 
«أشكر شـــركة تويوتا موتور 
كوربوريشن على تفوق صناعة 
أفضل عالمة للسيارات الفاخرة 
لكزس والتي أجبرت منافسيها 
على استكشاف أسرار تقنيتها 
املتفوقـــة ومحاولـــة مواكبة 
تطورها كما أشكر عمالءنا على 
ثقتهم الغالية ودعمهم املتواصل 
الذي جعل لكزس تتفوق على 
مدى ٢٠ عاما بدولتنا احلبيبة 

الكويت».
  نهضة الكويت

  وأوضح قائال: «نحن نؤمن 
برؤية صاحب الســـمو األمير 
بنهضـــة الكويت لتصبح أحد 
أهم املراكز املالية واالقتصادية 
بالشـــرق األوسط في املرحلة 
القادمـــة متميزة بأرقي قواعد 

النهضة».
  وأكد ان اســـتمرار اجنازات 
«الســـاير» من خـــالل تنفيذ 
مشـــاريع عمالقة لتوفير أكبر 
شـــبكة من املراكـــز في جميع 
أرجـــاء الكويت هو تعبير عن 
رؤيتنا املستقبلية والذي مكننا 
من الوصول إلى أعلى درجات 

الريادة في السوق احمللي. 
  وأضاف: «خالل مشـــواري 
الكثير من  الطويل، عايشـــت 

اإلجنازات واليوم أفتخر بتقدمي 
إجناز من أكبر اجنازاتنا من خالل 
هذا الصرح احلضاري لعالمة 
سيارات لكزس، وباألصالة عن 
نفســـي وعن أعضـــاء مجلس 
إدارة مجموعة الساير وجميع 

موظفيهـــا نعدكـــم مبواصلة 
التطوير واالبتكار لضمان أرقى 
مراكز الرفاهية املطلقة وأنه ملن 
دواعي سروري أن تشاركونا 
اليوم ظهور لكزس دوما مبفاهيم 

الفخامة املطلقة».

املراحل    وأضاف قائال: «ان 
األولى لتطوير عالمة لكزس كان 
الهدف منها السوق األميركية 
وحدها للتركيز على أكبر سوق 
عاملي للسيارات. ولكن بإصرار 
من وكالء اخلليج ودول أخرى، 

قررت تويوتا تقدمي لكزس فيها 
شريطة أن يعيد الوكالء تنظيم 
عملياتهم وااللتزام بجدول زمني 
ملنح العالمة موقعا خاصا في 
معارضهـــم وتخصيص باعة 
مســـؤولني عنها مبا يليق مع 

نوعية عمالئهـــا. نعم لكزس 
أفضـــل عالمة بني الســـيارات 
الفاخرة فقط بـ ٢٠ عاما ولقد 
ســـاعدت الكثير من الظروف 
احمليطة في جناح لكزس التي 
العالمة األولي  تعتبر حاليـــا   ناصر الساير: نؤمن برؤية صاحب السمو 

األميـر في نهضـة الكويت لتصبـح أحد أهم 
المراكز المالية واالقتصادية بالشرق األوسط

 يوكيتوشي فونو: السبب وراء قدرة «الساير» 
على افتتـاح مركز ال يضاهيه مركـز آخر في العالم 
نابعـة مـن الدعـم القوي الـذي تقدمه األسـرة 
الحاكمة والحكومـة الكويتية والقطاع االقتصادي

عبـر  ستسـتمر  «السـاير»   إنجـازات 
تنفيذ مشـاريع عمالقـة لتوفير أكبر شـبكة 
مـن المراكـز فـي جميـع أرجـاء الكويـت 

 «السـاير» هو المـوزع األعـرق واألقدم 
تاريخيـًا الـذي يحظـى بأقصـى درجـات 
تويوتـا  أسـرة  ضمـن  والتقديـر  االحتـرام 
ومركز لكزس يجسـد فلسـفة «العميل أوًال» 

 إعادة صياغة مفهوم امتالك السيارات الفاخرة
 مركز لكــــزس اجلديد هو أكبر مركز متكامل وخاص 
بسيارات لكزس في العالم مبنطقة الشويخ على ارض 
مبساحة بناء اجمالية تقدر بـ ٣٣ ألف متر مربع بطابع 
خدمة الفنادق ذات الـ ٧ جنوم الذي يعد بالفعل منعطف 
التحول واالرتقاء في عالم الفخامة والرفاهية غير املعهودة 
في الكويت جتسيدا القصى درجات الفخامة املترفة في 
التصميم الجناز هذه التحفة املعمارية الفريدة التي تليق 
بعمالء لكزس، النخبة، بأناقة واطاللة مميزة طاملا عبرت 
عنها لكزس لكي جتعل من اقتناء سيارة لكزس جتربة 
تبقــــى طويال باالذهان ما يعيد صياغــــة مفهوم امتالك 

السيارات الفاخرة. يتألف املشروع من:
  ١ - سرداب مبساحة ١١ الف متر مربع.

  ٢ - دور ارضي مبساحة ١١ الف متر مربع.
  ٣ - ميزانني مبساحة ٥٥٠٠ متر مربع.

  ٤ - مواقف سيارات على سطح املبنى مبساحة ٥٥٠٠ 
متر مربع.

  وقد صمم هذا املبنى ليكون شــــامال لكل احتياجات 
وخدمات لكزس من سيارات جديدة ومستعملة وخدمة 
وقطع غيار وجتهيز وتسليم، فالدور االرضي للسيارات 
اجلديــــدة (٣٠٠٠ متر مربع)، ومركز اخلدمة (٥٥٠٠ متر 
مربــــع)، ومركز قطع الغيار (١٠٠٠ متر مربع)، واملناطر 

التجميلية واملياه (١٥٠٠ متر مربع).
  اما السرداب فيضم معرض لكزس للسيارات املعتمدة 
(١٥٠٠ متر مربع)، الكراج (٧٠٠٠ متر)، الفحص والتجهيز 

(١٠٠٠ متر)، ومواقف سيارات (١٥٠٠ متر).
  وقد مت تخصيص جزء كبير من جهاز مبيعاتنا خلدمة 
تثمني واســــتبدال موديالت لكزس املستعملة، ما يجعل 
من معرض لكزس املستعمل االفضل واالكثر متيزا عن 

أي معرض اخر للسيارات املستعملة.
  ويشمل الســــرداب ايضا كراجا كامال مكيفا بالكامل 
للحدادة والصبغ، ومجهزا باحدث اجهزة ومعدات لكزس/ 
تويوتا. وسيكون املركز شامال ومستقال بذاته لشموله على 
كل ما يلزم لكزس من فحص وجتهيز وجميع اخلدمات 
االخرى. كما يتميز املوقع بسهولة الوصول اليه من جميع 

االجتاهات، مع مساحات وفيرة ملواقف السيارات.
  اما الكراج فهو بالدور االرضي ويوفر جميع خدمات 
الصيانة والتصليح السريعة، وخدمة غسيل السيارات 

والتسليم، اضافة الى معرض قطع الغيار.
  كما ان مساحة امليزانني ٥٥٠٠ متر مربع وتضم قاعة 
احتفاالت وانشطة كبرى العمال لكزس، اضافة الى صالة 
كبيرة لراحة عمالئنا، وسيتم ربط صالة املعرض ومركز 

اخلدمة مبمر مريح مكيف بالكامل. 
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 (هاني الشمري)  مبارك الساير يقدم لسمو الشيخ ناصر احملمد شرحا تفصيلياً عن مركز لكزس العاملي اجلديد 

 سمو الشيخ ناصر احملمد وناصر الساير أثناء جولته داخل املركز اجلديد 

 عماد مالعب يتوسط فريق عمل «لكزس» في لقطة جماعية عقب تدشني املركز اجلديد 

الذي ال يضاهيه مركز آخر في 
العالم ليست نابعة من القيادة 
إدارة مجموعة  القوية ملجلس 
الســـاير فحسب، بل أيضا من 
الدعم القوي الذي تقدمه األسرة 
احلاكمـــة واحلكومة الكويتية 
والقطاع االقتصـــادي. أود أن 
اغتنم هذه الفرصة لشكركم على 
دعمكم لعالمة لكزس وشركة 
مؤسســـة محمد ناصر الساير 

وأوالده».
  وتابع قائال: «كما يعلم العديد 
منكم فـــان الكويت دولة مهمة 
لليابان وذلك لتبادل الثقافات 
العميق بينهما واالفراد والسلع، 
وخير دليل على ذلك احتفالنا 
املزمع في العام القادم بالذكرى 
السنوية الـ ٥٠ لقيام العالقات 
الديبلوماســـية بـــني البلدين 
وعلى الرغم من أن أخر زيارة 
لي للكويت تعود إلى ١٨ عاما 
مضت، إال أنني سعيد بحسن 
ودفء ضيافتكم الذي لم يتغير 
وفي الوقت نفسه سعيد بتطور 
الكويـــت ومواكبتهـــا ألحدث 
التقنيـــات مـــع احتفاظها في 
ذات الوقت بثقافتها وحضارتها 

العربية». 
  وقال: «لقد حتدثت في بادئ 
األمر عن التاريخ الذي يربط ما 
بني الكويـــت واليابان وتاريخ 
العالقـــة القائمة بني الســـاير 
وتويوتا موتور كوربوريشن 
الذي ميتد لفترة أطول منذ ٥٦ 
عاما. فـ «الســـاير» هو املوزع 
األعـــرق واألقـــدم تاريخيـــا 
الذي يحظـــى بأقصى درجات 
االحترام والتقدير ضمن أسرة 

تويوتا». 
  اضافـــة: «إن مركز لكزس 
يجسد فلسفة «العميل أوال» التي 
نشـــأت وتعززت خالل نصف 
القرن املاضـــي بكل عناصرها 
ومقوماتها فيما يختص بتجارة 
السيارات اجلديدة واملستعملة 
وخدمتهـــا وقطع غيارها على 
اعلى املســـتويات، والذي يعد 
خير مثال على «الضيافة املثلى» 
التي نلمســـها في كل ركن من 
أركان هذا املرفق الكبير وانني 
أعاهدكـــم ان تويوتـــا موتور 
كوربوريشن لن تألو جهدا في 
مواصلة دعمها وعملها اجلاد مع 
الساير لتقدمي أجود املنتجات 
مدعومة بأفضل خدمة لعمالئها 
في الكويت، راجيا استمراركم 
في دعمكم الذي ســـيظل دوما 

محل تقدير كبير». 

الفاخـــرة فـــي الكويت كل من 
جودتها وشدة إتقانها وإمكانية 
االعتماد عليها لسنوات طويلة 
بدون مشـــاكل فاســـتحوذت 
وبجدارة خالل فترة بســـيطة 
مقارنة مبنافســـيها على أعل ى 

حصة بني النخبة من السيارات 
الفاخرة».

  القيادة الحكيمة

  من جانبه تقدم نائب الرئيس 
التنفيذي – شركة تويوتا موتور 

كوربوريشن يوكيتوشي فونو 
بالشكر لرعاية صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صباح األحمد 
وحضور سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
واحلليف االستراتيجي لشركته 

«مجموعة الساير» لدعوتهم له 
حلضور هذا االفتتاح.

أيقنت    وأضاف قائال: «لقد 
اليوم أن تطور الكويت يعود حلد 
كبير جدا الى القيادة احلكيمة 
والقوية لصاحب السمو األمير 

واألسرة احلاكمة والقائمني على 
األجهزة واملؤسسات احلكومية 
بالكويـــت». وبني ان الســـبب 
وراء قدرة شـــركة مؤسســـة 
محمد ناصر الســـاير وأوالده 
اليوم على افتتاح مركز لكزس 

 بدر الساير لـ «األنباء»:
   تكلفة المركز ٤٠ مليون دوالر

 مبارك الساير: نأمل أن تصل حصتنا 
  في السوق المحلي إلى ٤٠٪ في ٢٠١١

ــاير ان مركز لكزس العاملي سيقدم مجموعة متكاملة   قال بدر الس
ــال عن مبيعات  ــدادة والصبغ والصيانة، فض ــات منها احل من اخلدم
ــتعملة، مشيرا الى أن مساحة املركز ٣٣ الف  السيارات اجلديدة واملس
ــيرا الى أن بناءه  ــر مربع وان تكلفته تقدر بـ ٤٠ مليون دوالر، مش مت
استغرق قرابة اخلمس سنوات على احدث طراز، حيث مت عمل التصاميم 
ــدى اهتمام مجموعة  ــي بريطانيا وهو ما يعكس م ــة باملركز ف اخلاص
الساير بعمالئها. واضاف الساير في تصريح لـ «األنباء» انه على مدار 
السنوات اخلمس التي استغرقها تشييد املركز مت اجراء تعديالت كثيرة 
على التصاميم نظرا للمستجدات التي طرأت في عالم التصاميم، الفتا 
الى فكرة أن يكون املركز متكامال نابعة من احلرص على تقدمي افضل 
اخلدمات لعمالء املجموعة حتت سقف واحد. ولفت الساير الى أن هناك 
مساعي النشاء مركز لتويوتا يضاهي مركز لكزس العاملي، مشيرا الى 
ــي هذا اخلصوص، مؤكدا  ــتتخذ قرارها قريبا ف أن ادارة املجموعة س
ــكل مستمر لتلبي  على أن النية موجودة لتطوير خدمات املجموعة بش
احتياجات عمالئها. وذكر في هذا اخلصوص أن تويوتا ستفتتح خالل 
ــاحة ٧٥٠٠ متر  ــبوع اجلاري مركزا جديدا في االحمدي على مس االس
ــي الفحاحيل، مبينا أن ذلك  ــاء مركز اخر ف مربع، كما توجد نية النش
يدلل بقوة على سعي املجموعة الى الوصول لالفضل دائما ولكن وفق 
ــتقبلية للمجموعة أفاد الساير  اولويات كل مرحلة. وحول اخلطط املس
ــتراتيجية املجموعة تسعى لتطوير خدماتها بشكل مستمر من  بأن اس
ــراء عدد من  ــاير قامت بش ــيرا الى أن مجموعة الس اجل عمالئها، مش
ــز عليها، الفتا الى أن  ــاء مراك ــي في اماكن متفرقة بهدف انش االراض
ــيتم افتتاح مراكز جديدة للمجموعة فيها الشويخ  ابرز األماكن التي س
ــيرا الى اجراء تصاميم  ــري واجلهراء والفحاحيل وأبوفطيرة، مش وال

لعدد من املراكز اجلديدة. 

 اكد الرئيس التنفيذي ملجموعة الســـيارات وعضو 
مجلس االدارة مبجموعة الساير مبارك ناصر الساير ان 
مركز لكزس العاملي يعبر عن مدى التزام املجموعة بأعلى 
معايير اجلودة في تقدمي اخلدمة الـ ٧ جنوم لعمالئها.

  وقال الساير في تصريحات للصحافيني عقب افتتاح 
مركز لكزس ان انطباع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد عن املركز جاء ايجابيا للغاية، مشيرا الى 
أن ســـموه ابدى ارتياحه ومباركته الفتتاح هذا الصرح 

العاملي الذي يؤكد على أفضلية الكويت.
  ولفت الى أن جميع احلضور عبروا عن ســـعادتهم 
البالغة بهذا الصرح األكبر على مستوى العالم، مشيرا 
الى أن تطلعات املجموعة هي زيادة حصتها في السوق 
احمللي الى نحو ٤٠٪ خالل ٢٠١١، مشـــيرا الى انها تبلغ 

حاليا بالنسبة لتويوتا ولكزس ٣٤٪.
  وقال ان تصميم هذا املبنى جاء ليكون شامال لكل 
احتياجات وخدمات لكزس من ســـيارات جديدة 
ومستعملة وخدمة وقطع غيار وجتهيز وتسليم، 
فالدور االرضي للسيارات اجلديدة (٣٠٠٠ 
متر مربع)، ومركـــز اخلدمة (٥٥٠٠ متر 
مربع)، ومركز قطع الغيار (١٠٠٠ متر 
التجميلية واملياه  مربع)، واملناطر 

(١٥٠٠ متر مربع).
  اما السرداب فيضم معرض 
لكزس للســـيارات املعتمدة 
(١٥٠٠ متر مربع)، الكراج 
الفحص  (٧٠٠٠ متـــر)، 
والتجهيز (١٠٠٠ متر)، 
ومواقف ســـيارات 

(١٥٠٠ متر).
 

 .. ويستعرض  تاريخ «الساير» و«لكزس»
 في تعليقه على مقطع من الفيلم الوثائقي الذي استعرض تاريخ «الساير» 
مع «لكزس» قال نائب مدير عام لكزس بدر مساعد الساير انه منذ ٢٠ عاما 
ــي الكويت، وقد حضر هذا  ــرتي اول معرض لعالمة لكزس ف افتتحت اس
احلدث التاريخي لفيف من كبار الشخصيات من شتى انحاء العالم وكانت 
تلك هي اخلطوة االولى في مواكبة مسيرة لكزس بالسعي نحو الكمال. اما 
عن املبيعات واخلدمة واحلدادة فأوضح: «مت تصميم مركز لكزس اجلديد 
ــام أعيننا هو احتياجات عمالئنا االعزاء وذلك من  ووضعنا هدفا واحدا أم
ــل من جتربة امتالك  ــني تقنيا للمركز اجلديد لنجع ــالل موظفينا املؤهل خ
ــك ان عمالء  لكزس جتربة ال مثيل لها». وحول الفخامة املطلقة قال: «ال ش
لكزس جديرون بكل ما هو افضل، ونحن لدى الساير ال ندخر جهدا لتقدمي 
ــل من عمالء لكزس يحظى باالهمية والتقدير  االفضل لعمالئنا، فكل عمي
ــون معرض لكزس اجلديد لكل من  ــواء، وقد عملنا على ان يك على حد س

يدخله جتربة تبقى طويال باالذهان». 

 بدر مساعد الساير 

 .. وسموه لدى إزاحة الستار أثناء حفل افتتاح وتدشني مركز لكزس اجلديد 

 وسموه في جولة داخل قاعة كبار الشخصيات  مركز لكزس اجلديد والفخم في انتظار عمالء «الساير» 

 .. وسموه متلقيا درعا تذكارية على هامش املناسبة  


