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واصلت »لكزس« التأكيد على أحقيتها 
بلقب أكبر بائع للسيارات للفاخرة في السوق 
األميركية عبر كسبها لثقة العمالء ورضاءهم 
التام عن منتجاتها وخدماتها التي تتس����م 

بسرعة االستجابة والدقة املتناهية.
لقد كشفت أرقام الشهور السبعة األولى 
لهذا العام عن تصدر لكزس ملبيعات قطاع 
الس����يارات الفاخرة ومبع����دل زيادة فاق 
املتوقع، ولم تكتف لك����زس بلقب املاركة 
الفاخ����رة »األكثر مبيعا« بل حظيت بلقب 
املاركة الفاخرة »األسرع مبيعا« وذلك وفقا 
ملعلومات كاملة جمعتها مؤسسة J.D باور 
الش����هيرة وبيانات دقيقة جمعتها شبكة 
املعلومات PIN. واجلدير بالذكر ان لكزس 
حافظت على لقب املاركة األكثر مبيعا بال 
انقطاع منذ العام 2000. وتأتي هذه النتائج 
مشجعة، وتؤكد أن ثقة العمالء بسيارات 
لكزس تفوق كل التوقعات، خاصة أن لكزس 
 GX460 لم تتوان عن إيقاف مبيعات طراز
اجلديدة وكذلك ط����راز القمة LS إلصالح 
عيوب مصنعية طارئ����ة، وهي خطوة لم 
يسبق لصانع آخر أن قام بها ولكن لكزس 
وانطالقا من حرصها الشديد على سالمة 
وأمان عمالئها ق����ررت القيام بها كي يهنأ 
العمالء براحة البال الكاملة. ووفقا لألرقام 
الرسمية التي جمعتها J.D باور للعالمات 
الفاخرة الثمانية األكثر مبيعا في السوق 
األميركية، تربعت لكزس على القمة مببيعات 
بلغت 126.025 وحدة خالل الشهور السبعة 
األولى من العام، وبارتفاع بلغت نس����بته 

16.1% عن العام املاضي.
كما أظهرت األرقام الرسمية تفوق لكزس 
في سرعة املبيعات، حيث لم تزد مدة بقاء 
سيارات لكزس في مخازن الوكالء عن 31 
يوما على الرغم من ارتفاع أسعار سياراتها 

بنسبة 5.5% باملقارنة مع العام املاضي.

RX.. المركبة األيقونة في فئتها 

 RX وتواصل مركبة الكروس أوفر العريقة
هيمنتها على فئة من املركبات كان لها دور 
السبق في تأسيسها عندما دخلت األسواق 
أول مرة في 1998، فمازالت هذه املركبة تعبر 
عن واحدة م����ن أروع قصص النجاح في 
صناعة السيارات الفاخرة ذلك ألنها كانت 
األولى التي جتمع بني رحابة ونش����اطية 
املركبات النفعي����ة الرياضية، وبني راحة 

وسهولة التحكم لسيارات الصالون.
ولكزس RX ليست فقط األفضل مبيعا 
ضمن فئتها، بل املركبة الفاخرة األكثر مبيعا 
في الس����وق األميركية، ووصلت مبيعات 
RX التي دخلت األسواق في جيلها الثالث 
واألخير في 2009 إلى 51.950 وحدة، بزيادة 
8.8% وذلك خالل الشهور السبعة األولى من 
الع����ام احلالي، وباملقارنة مع نفس الفترة 
م����ن العام املاضي. ومتث����ل RX قصة حتد 
رئيسية بني صانعي الس����يارات الفاخرة 
املتنافسني على صدارة السوق األميركية، 
فقد رص����دت العديد من العالمات الفاخرة 
ميزانيات ضخمة ملنافستها، وعلى الرغم 
من ذلك تظل في الصدارة وبفارق الضعف 
عن أقرب منافس لها. وتتوافر RX للسوق 
األميركية مبوديل����ني هما RX350 مبحرك 
البنزين 3.5 ليترات V6 بقوة 275 حصانا، 
وRX450h بآلية الدفع الهجني التي جتمع بني 
محرك 3.5 ليترات V6 بقوة 245 حصانا، 
وموتورين كهربائي����ني ليصل ناجت القوة 
اإلجمال����ي إلى 295 حصانا. وعلى غرار ما 
توفره ألسواق اخلليج، توفر RX للسوق 
األميركية نظام مالحة بقرص تشغيلي صلب 
 Remote Touch وآلية حتكم من بعد HDD
تتسم باحلدس����ية وانسجامية االستخدام 
حيث يحمل الكونس����ول املركزي األرضي 
ما يش����به فأرة الكمبيوتر التي يستطيع 
السائق من خاللها التحكم بالنظام املالحي 

وأجهزة أخرى.  ويتسم تصميم RX باألناقة 
والقوة ومبا يتوافق مع ش����خصية لكزس 
الرصينة ومبعامل انسيابية هو األدنى من 

نوعه لفئتها ويبلغ 0.32.
وتوفر RX جتهيزات فخامة شاملة مبا 
فيها نظام صوتي عالي األداء مصمم خصيصا 
لسياراتها بواسطة Mark Levinson، ونظام 
ترفيهي لركاب اخللف بشاش����تني، ونظام 
راداري لتثبيت س����رعة الطواف، وحزمة 
رياضية تشمل تعديالت على التعليق، ومرايا 

.Wide-Angle جانبية عريضة الزاوية
ووفقا لتقاليد لكزس املختصة بتوفير 
أعلى مستويات السالمة وجتهيزات األمان 
 VDIM نظام RX النش����طة والكامنة، حتمل
للتحكم الديناميكي املتكامل وفيه ينسجم 

عمل نظام التحكم اإللكتروني VSC مع نظام 
منع انقفال املكابح ABS ونظام تسلق الهضاب 
HAC ونظام مقاومة االنزالق TRAC، حيث 
يعمل النظام بنعومة وهدوء على منع انزالق 
املركبة حول املنعطفات عبر التحكم باخلانق 
والفرامل والتوجيه. كما وتوفر لكزس نظام 
الوقاية ملا قبل التصادم PCS والذي يراقب 
راداريا حركة السيارة وطريقة قيادة السائق 
ويعمل على تهيئة نظام مساعد الفرامل وشد 
حزام السائق والراكب األمامي حترزا من أي 

تصادم محتمل يستشعره النظام.

ES .. أكثر سيارات فنتها مبيعًا

 ES وساهمت الصالون متوسطة احلجم
في تعزيز حضور املاركة وقوة مبيعاتها 

في السوق األميركية منذ تقدمي اجليل األول 
منها في 1989، وهو نفس العام الذي صادف 
والدة ماركة لك����زس، وتعتبر ES350 في 
جيلها اخلامس واألخير األفضل في فئتها 
مببيعات بلغت 26.102 وحدة بارتفاع %5.4. 
وإضافة إلى موثوقيتها العالية التي عرفها 
العمالء على مدى 21 عاما، تتسم ES350 بكلفة 
تشغيل هي األدنى من نوعها ضمن فئتها 
ذلك ألنها الوحيدة التي تسمح باستخدام 
وقود من الدرجة العادية حملركها القوي 3.5 
ليترات V6 بقوة 268 حصانا. وعلى غرار 
RX توفر السيارة جتهيزات فخامة وثيرة، 

وأنظمة أمان فائقة.

GX460.. ارتفاع شاهق

لقد حققت هذه املركبة في جيلها األخير 
والثاني والذي ب����دأت لكزس بطرحه في 
أسواقنا ابتداء من هذا العام جناحا منقطع 
النظير، فقد ارتفع����ت مبيعاتها 131% إلى 

9.241 وحدة.
وتتسم GX460 اجلديدة بالصالبة العالية 
وبكونها أكث����ر قدرة على قهر التضاريس 
ش����ديدة الوعورة، وبهيكل زودته لكزس 
بالعديد من التقنيات اإللكترونية التي تهدف 

إلى جلب املزيد من التماسك والثقة.
وتتضمن التجهيزات األساس����ية صفا 
ثالثا من املقاعد ينطوي آليا، وصفا ثانيا من 
املقاعد ينزلق إلى األمام لتسهيل الوصول 

نوع املشروع

مشروع بيع احلليب 
قيمة الدعم املقدم للمشروع

200 دوالر
العنوان

نفذ هذا املشروع في اوغندا

بعد أن حصلت على  قرض 

االسالمية  اخليرية  الهيئة 

العاملية.

اشتريت  املستفيدة  تقول 

احلليب  بها  ينقل  التي  األوعية 

وذهبت  مبنزلي  غرفة  وفتحت 

وتناولت  الكبيرة  للمزارع 

املشروع بطريقة جتارية سليمة 

كبير بشكل  لي دخل  وأصبح 

يومي وأتصدق بجزء منه وألول 

مرة أشعر بلذة العطاء بعد أن 

كنت أشعر بحرقة احلاجة .

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املؤسسات  جهود  تتضافر 

الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 

هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.

يأتي  السياق  ه��ذا  وف��ي 

مشروع التنمية املجتمعية الذي 

تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية من أجل تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  ودعمًا   أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية

LS - 460 لكزس

RX - 350 لكزس

LFA  لكزس

عبر كسبها ثقة 
العمالء ورضاءهم 
التام عن منتجاتها 
التي تتسم بسرعة 
االستجابة والدقة 
المتناهية

»لكزس« تواصل نجاحها
 كأسرع العالمات الفاخرة مبيعًا 

في أميركا خالل 2010

الماركات الفاخرة األكثر بيعا للسيارات في السوق األميركية خالل الفترة من يناير إلى يوليو 2010
126.025لكزس1
121.041مرسيدس � بنز2
3BMW119.696
79.704كاديالك4
74.134أكيورا5
57.064إنفينيتي6
56.257أودي7
49.348لينكون8

للصف الثالث، وزجاجا خلفيا قابال للفتح 
مبعزل عن البوابة. كما تتمتع املركبة قياسيا 
بنظام للدف����ع املتواصل بكل العجالت مع 
علبة حتويل تخضع للتحكم اإللكتروني، 
الديناميكي  وبنظ����ام »KDSS« )التحك����م 
النش����ط بالتعليق( لتأمني االتزان العالي 
سواء على الطرق املعبدة أو الوعرة، ونظام 
AVS لتنويع نبض وتفاعل التعليق، ونظام 
التحكم بالزحف، ونظام DAC املساعد على 

التحدر من الهضاب. 

LS.. قمة القمم

متثل LS قم����ة التكنولوجيا والتفوق 
ليس بني منتجات لكزس فحسب، بل بني 
جميع منتجات العالمات الفاخرة، فقد دخلت 
التاريخ كأول س����يارة توف����ر ناقل حركة 
أناقتها وفخامتها  النسب، وبفضل  ثماني 
فقد ارتفعت مبيعاته����ا 15.8% إلى 6.657 
وحدة. وكانت لكزس قد بدأت ومنذ طرح 
 LS اجليل الرابع واألخير في 2007 بتوفير
بقاعدة عجالت قياسية وأخرى مطولة، وهي 
 V8 تتوفر بدفع محرك البنزين 4.6 ليترات
عبر طراز LS460، وبحزمة دفع هجني جتمع 
بني محرك بنزين 5.0 ليترات V8، وموتور 

.LS600h كهربائي وذلك عبر طراز

عائلة الفخامة الكاملة

وتتضمن مجموعة سيارات لكزس طراز 
الدفع اخللفي IS الذي بلغت مبيعاته 19.242 
وحدة، وهي تتوافر بتركيبة الصالون وكذلك 
بتركيبة الكوبيه املجهزة بسقف انحساري 
صلب، وتق����دم منها لكزس ط����راز القمة 
الرياضي ISF مبحرك 5.0 ليترات V8 بقوة 
416 حصانا. وتشمل قائمة الطرز األخرى 
متوسطة احلجم GS التي وصلت مبيعاتها 
إلى 4.078 وحدة، واملركبة النفعية الرياضية 
LX570 مببيعات 1.877 وحدة، وسيارة الدفع 
املدمجة HS250h مببيعات 6.657  الهجني 
وحدة. هذا وتستعد لكزس لتعزيز حضورها 
عامليا عبر طرازين جديدين، هما طراز القمة 
الرياضي LFA الذي ميثل أفضل ما توصل 
إليه العالم من تكنولوجيا، وسيتم صنع 
500 وحدة منها فقط لكل أس����واق العالم. 
وكذلك طراز الدفع الهجني لسيارة هاتشباك 
رياضية وجديدة كليا أطلقت عليها لكزس 

.CT200h االسم

CT200h لكزس


