
قبل عدة ايام كان الوسط االعالمى يتساءل قبل التجهيز حلضور 
مؤمتر املنصور وجنرال موتورز لتقدمي سيارة )نيو كابتيڤا( 
هل كان العمالقان ينتظران  فتح أبواب تراخيص وحدات املرور 
لالعالن عن سيارتهما اجلديدة ؟ كنا نسأل أيضا  هل موعد إالطالق 
معد مسبقا ؟ وهل كان مصادفة باالعالن عنها فى هذا التوقيت 
بالتحديد )فتح التراخيص للسيارات الزيرو واملستعمل(؟. 
هل مواصفات وتسعير نيو كابتيفا ميكن ان يطلق عليه من 
العيار الثقيل فعال بلغة  العبى التنس »ال تصد وال ترد«؟. اسئلة 
كثيرة كانت اجابتها الساعة الواحدة بتوقيت القاهرة عبر برنامج 
زووم )أون الين( قبل  اجلميع الدعوة املوجهة لالعالميني لفتح 
الكاميرات ملتابعه املؤمتر الصحفى  الذى دعا إليه املهندس كرمي 
تناوى مدير ادارة العالقات واحلكومية واالتصاالت حلضور 
ومتابعة  املؤمتر الصحفى األول من نوعه فى عالم السيارات 
املصرية عبر االون الين لسيارة شيڤروليه كابتيڤا اجلديدة كليًا 
لتكون متاحة للعمالء مبصر وهي السيارة التي مت الكشف عنها 
ألول مرة مبنطقة الشرق االوسط خالل فاعليات معرض دبي الدولى 
للسيارات باإلمارات العربية في نوفمبر املاضي.

 وقال أن تقدمي السيارة شيڤرولية”كابتيڤا اجلديدة” كليًا بصورة 
مبتكرة وذلك عبر اإلنترنت بإستخدام أحدث تقنيات 
زووم Zoom Web Conferencing في سابقة هي األولي من 
نوعها لشركة سيارات بتقدمي سيارة جديدة علي هذا النحو وذلك 
بحضوركبار مسؤولي شركتي جنرال موتورز مصر واملنصور 
للسيارات وعلى رأسهم كل من املهندس طارق عطا، رئيس مجلس 

اإلدارة والعضو املنتدب لشركة جنرال موتورز مصر 
وشمال إفريقيا واملهندس عادل خضر، الرئيس التنفيذي 
لشركة املنصور للسيارات والسيد أنكوش أرورا، رئيس 
العمليات بشركة املنصور للسيارات.

البداية
ملواصفات  عرض  تبعها  الشركتني  مسئولي  بكلمات  اللقاء  بدأ 
السيارة شيفرولية كابتيفا اجلديدة كليًا والتي تضم ثالثة عناصر 
 SUV أساسية بسيارات شيفروليه الرياضية متعددة األغ��راض
وهي  شيفروليه  الذهبية  العالمة  تعكس شخصية  والتي  احلديثة 

األناقة واإلتساع والتقنيات الذكية.
طارق عطا

اإلدارة   مجلس  رئيس  عطا  ط��ارق  املهندس  البداية  فى  حت��دث 
والعضو املنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا وأعرب 

عن سعادته بتقدمي السيارة اجلديدة قائاًل »تتميز السيارة شيفرولية كابتيفا 
بتصميم خارجي أنيق ومبهر مع إتساع صالونها الداخلي حيث تعتبرالسيارة 
األكبر في فئتها كما تضم إمكانيات متعددة وتكنولوجيا القيادة الذكية باإلضافة  
لتوفر كافة عناصر األمان الالزمة لتواكب احتياجات وطموحات عمالء شيفروليه 

وعائالتهم«. 
وأضاف عطا »ستنافس السيارة اجلديدة بقوة ضمن فئة السيارات الرياضية 
متعددة األغراضSUV-C  ونحن ندعمها بكافة اإلمكانات وذلك بتقدمي منتج 
عالي اجلودة وإمكانات تناسب إحتياجات عمالئنا بسعر منافس باإلضافة لباقة 
اخلدمات املميزة التي تقدمها شركة املنصور للسيارات لضمان جناح السيارة 
بالسوق احمللية وهو األمر الذي سينعكس علي تعزيز مكانة العالمة التجارية 
شيفرولية وريادتها للسوق املصرية«، ثم اعتلى املنصة من جديد املهندس كرمي 

تناوى وقام بتقدمي املهندس عادل خضر الرئيس التنفيذى لشركة املنصور
عادل خضر   

يسعدني في هذه األيام املباركة الكرمية أن التقى بشركاء النجاح الذين اثروا 
مسيرة شركة املنصور للسيارات من خالل ما يتم تقدميه من تغطيات متميزة 

عبر وسائل اإلعالم املختلفة
فقد كان  لدوركم  عظيم  األثر  فيما  يتم  حتقيقه من جناحات مختلفة ،واليوم 
إذ نلتقى بكم عبر برنامج زووم )أون الين ( حرصا  من شركة املنصور على 
اتخاذ كافة  إجراءات السالمة و األمان وهذا ما اتخذناه  كمنهج  أساسي  فى  
التعامل اليومي مع العاملني فى شركة املنصور وأيضا فى لقاءاتنا اإلعالمية 

املستقبلية خالل الفترة احلالية بسبب االزمة العاملية فيروس كورونا )كوفيد19( 
الذى نتصدى له جميعا بقوة وصالبة وعزم لتجنب االصابة  والشفاء  بفضل 
العظيم فى  ونقدر دوره  ال��ذى نحترم  االبيض  وتعالى واجليش  الله سبحانه 

التصدى  لهذه املعركة الشرسة.
شراكة 45 سنة

نحن نلتقى اليوم مبناسبة تقدمي سيارة جديدة من شركة شيفورلية التى متتد 
شراكة شركة املنصور والشركة العاملية على مدار 45 عاما ومن خالل هذه 
الشراكة الطويلة استطعنا أن نحقق الريادة واجللوس على قمة السوق احمللية   
لسنوات طويلة ،ففى عام 2019 حققت العالمة الذهبية  شيفورليه  فى مصر 

مبيعات بلغت 41٫930ألف سيارة بارتفاع بلغ 6% عن عام 2018.
ولهذا من منطلق  ريادة العالمة الذهبية فى السوق املصرية وطبقا لدراساتنا 

الحتياجات السوق والعميل املصرى ورغباته فى امتالك 
تنمو  التى   ) ف��ى  ي��و  لفئة ) إس  تنتمى  س��ي��ارة قوية 
حان  قد  الوقت  أن  وجدنا  املصرية  السوق  فى  بقوة  
اجلديدة  كابتيفا(  )نيو  وه��ى  اجل��دي��دة  السيارة  لطرح 
كليا من فئه  تعد من أفضل السيارات  فى فئتها كما 
أن املسافة بني قاعدة العجالت وف��رت مساحة داخلية 
يكون  ال��س��ي��ارة س��وف  أن سعر  يقني  وأن���ا على  رحبة 
مغريا لعشاق السيارات SUV كما أن )نيو كابتيفا( 
املتميز  املنتج   معادلة  لتحقق  فئات  بثالث  تأتى  والتى 
بتصميم راق واداء  عالى بقيمة مالية مناسبة فهى ذات 
إمكانات  كبيرة نذكر  منها انها مزودة  مبحرك  تيربو 
نيوتن  وع��زم 255  وبقوة 148 حصان  لتر   1.5 سعة 
متر وهو احملرك اإلقتصادي إلستهالك الوقود مبعدل 

8٫4 لتر لكل 100 كم CVTأوتوماتيكي  وعجلة  قيادة  تعمل  بالكهرباء 
وناقل حركة  كما ان السيارة متوفرة بثالثة طرازاتLS، LT، Premier وال 
يفوتنا أن نذكر بأن جميع الفئات مزودة بأعلي أنظمة األمان من   وسائد هوائية 
 Hillونظام املساعدة باملرتفعات HBA،EBD، ESC، ABSوباإلضافة إلي
Start Assistكل هذه املواصفات وغيرها الكثير والتى سوف يتناول عرضها 
العميل  رغبات  تناسب  املهندس مدحت عوض فهى سيارة  الزميل  تفصيليا 
املصرى ال حتققها سوى شيفورلية  بقوة عالمتها التجارية وقد مت توفير كافة 

االمكانات  اخلاصة بخدمات ما بعد البيع لنيو كابتيفا .
استثماراتنا ثابتة وال تتغير

واضاف املهندس عادل خضر فى كالمه إن مسيرة شركة  شركة املنصور 
فى السوق املصرية طويلة  ومستمرة بعون الله بفضل تعاونكم معنا ويسعدنى 
أن أقرر حقيقة نعيشها فى شركة املنصور وهى   أن خطة استثماراتنا ثابته وال 
تتغير ومستمرة طبقا جلدول زمنى  موضوع مسبقا على مستوى اجلمهورية 
وعلى سبيل املثال وليس احلصر مركز خدمة متخصص فى مجال السمكرة 
والدهان بتكنولوجيا فائقة اجلودة بأبو رواش  ومركز جديد خلدمة سيارات 
النقل وعمالء الشركات بالعامرية  وبصدد إنشاء  مركز  خدمة جديد وكبير 
فى طنطا لعرض وبيع السيارات  والصيانة وقطع الغيار على أحدث أنظمة 

تكنولوجية فى العالم ويتم االنتهاء من هذه املشاريع من 3 إلى  18 شهرا.
املنصور واجليش االبيض

إن شركة املنصور قد  عبرت عن إمتنانها وشكرها ألفراد اجليش االبيض 

تقديرا لدورهم البطولى فى التصدى لفيروس كورونا فى هذه الفترة احلرجه 
وتقديرا لدورهم نقوم بالصيانة املجانية لالطباء واملمرضني من مالك سيارات 

شيفورليه.
إن املنصور للسيارات دائما تعمل على رعاية العاملني بها وعمالئها كما انها  
حريصة كل احلرص على سالمتهم ولذلك  متشيا مع االج��راءات االحترازية 
التى يجب مراعاتها فقد مت تطبيق ش��روط السالمة واالم��ان طبقا لتعليمات 
منظمة الصحة العاملية ووزارة الصحة املصرية وذلك بتعقيم جميع السيارات 
عند استالمها من العمالء قبل دخولها إلى مراكز اخلدمة وأيضا قبل تسليمها 
باالضافة إل��ى  سيارات الصيانة التى تذهب إلى العمالء حسب الطلب فى 

اماكنهم باسبقية احلجز.
ما نحرزه من جناحات حتقيق لشعارنا 

اشكركم على احلضور والتواصل معكم ،كما اشكر جميع العاملني فى شركة 
هذه  فى  املنصور  اسم شركة  رفعه  أجل  من  العمل  يواصلون  املنصورالذين 
الظروف الصعبة غير املسبوقة وأيضا  الذين قاموا بالتجهيز لهذه االحتفالية 
اخلاصة ألول مرة وال يسعني إال أن ارفع اكفي بالدعاء إلى الله أن يسلم مصر 

من كل سوء وشر وأن يقي البشرية من األخطار ما ظهر منها وما بطن.
وأخيرا إن ما نقدمه ونفعله من اجل مصر وعمالئتا  هو منهج  املنصور 
املصرى  املجتمع  سالمة  ض��رورة  على  االول  املقام  فى  بحرصه  للسيارات 
وعمالئنا حتقيقا لشعارنا الذى نعمل على حتقيقه دائما وهو ) أنت مع املنصور 

فى يد أمينة(.
مدحت عوض 

املنصور  بشركة  والتسويق  املبيعات  ع��ام  مدير  ع��وض  مدحت  اعتلى  ث��م 
تتميز  قائال  الثالث  الفئات  ذات  السيارة  ومواصفات  ليستعرض  مميزات  
وتصميم  ق��وي  ب���أداء  كليًا  اجل��دي��دة  كابتيفا  شيفروليه  ال��س��ي��ارة 
واألم���ان ضمن  الذكية  القيادة  تكنولوجيا  أح��دث  وتضم  عصرى 
لتروبقوة148حصانا  وسعة1.5  تيرب  م��زودة مبحرك  فهي  فئتها 
وعزم  255نيوتن / متر وهواحملرك اإلقتصادي إلستهالك الوقود 
قيادة  ناقل حركة CVT وعجلة  لكل100 كم مع  لتر  مبعدل8٫4 

 .LS، LT، Premierتعمل بالكهرباء وتتوفر بثالث فئات هي
تصميم راق

تتمتع السيارة اجلديدة بتصميم خارجي عصري وأنيق ومصابيح 
أمامية جديدة بالكامل تتناغم مع الشبكة العلوية اجلذابة ومصابيح 
جديدة  نهارية   LED ومصابيح  األداء  عالية  أمامية  هالوجني 
ومصابيح ضباب أمامية وخلفية باإلضافة جلنوط رياضية 17بوصة 
من األلومنيوم وإط��ارات R60 / 215 17 كما تتوفر في عدد من 

األلوان املميزة لتضيف للسيارة مزيداً من اإلبهار واألناقة.
وتتميزالسيارة اجلديدة بإتساع وإنسيابية صالونها الداخلي ذى اخلمسة 
مقاعد املريحة فيما تتوفر بسبعة مقاعد )صف ثالث( بفئة Premier وهي 
مزودتان    PremierوLT فئة  ًوال��س��ي��ارة  ع��ددا  الكبيرة  للعائالت  األنسب 
بعجلة قيادة متعددة األغ��راض ومقاعد جلدية ومثبت سرعة مع فتحة سقف 
كهربائية ومقابض من الكروم باإلضافة لنظام تشغيل وإيقاف السيارة بدون 
مفتاح وتكييف هواء ديجيتال، حتتوي أيضًا السيارة فئPremier علي شاشة 
بيانات ملونة 7بوصات للسائق وحساسات أمامية للركن ومراياكهربائية قابلة 
للطي ونظام عرض ضغط اإلطارات باإلضافة ملقعد السائق الكهربائى والذي 

يعمل في ستة إجتاهات ليضفي مزيدا من الراحة أثناءالقيادة.
وباإلضافة  هوائية  األم��ان من وسائد  أنظمة  بأعلي  م��زودة  الفئات  وجميع 
 Hill Start ونظام املساعدة باملرتفعات HBA، EBD، ESC، ABSإلي
Assist فضاًل عن كاميرا خلفيةوشاشة 8 بوصات ملونة للتحكم واإلستمتاع 
باملوسيقي مع إمكانية تشغيل الصوت بإستخدام خاصية البلوتوث أومداخل 
واألم��ان  التحكم  درج��ات  أعلي  لتوفير  النقاء  USB وسماعات ص��وت عالية 
واإلستمتاع للسائق وتلبية كافة اإلحتياجات جلميع أفراد األسرة.. وقبل ان 

يختم حديثة اعلن اسعار الطرازات الثالثة . 
أخيرا :

انتهى املؤمتر الصحفى والذى اعتقد انه لن يكون االخير فى عالم 
السيارات فى مصر فى عام 2020 إال بعد رحيل خطر كورونا . انتهى 

البث واغلقت الكاميرات وبدأت االقالم تعمل لنكتب لكم 
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< تابع املؤمتر ــ هشام الزينى 

ضربة بداية »التصد وال ترد«..من جنرال موتورز واملنصور للسيارات  :

»نيو كابتيڤا« تكسر جمود سوق السيارات وتدب فيه الروح من جديد  

مهندس عادل خضر :
)نيو كابتيفا( اجلديدة كليا بثالثة طرازات من 

فئةالSUV لتلبية رغبات العميل املصرى 

م.طارق عطا:
نيوكابتيفا إمكانات تناسب احتياجات عمالئنا بسعر منافس

باقة اخلدمات املميزة التي تقدمها شركة املنصو ر للسيارات 
تضمن  جناح السيارة  بالسوق املحلية وتعزز مكانة العالمة 

التجارية  شيفروليه  وريادتها  للسوق املصرية

م.عادل خضر : 
تكنولوجيا مواصفات)نيو كابتيفا ( صممت من أجل سالمة وأمان 

وراحه قائدها وأسرته أثناء الرحالت 
نطبق أقصى درجات األمان لسالمة العاملني فى املنصور 

وعمالئنا فى مراكز اخلدمة 
عام 2019 حققت العالمة الذهبية شيفروليه فى مصر مبيعات 

بلغت 41,930ألف سيارة بارتفاع بلغ 6% عن 2018

م. مدحت عوض 
LS, LT Premier نيو كابتيفا متوفرة بثالثة طرازات
1500 سى سى قوتها  148 حصانا وعزم 255 نيوتن/ متر

محرك يستهلك  الوقود مبعدل 8.4 لتر لكل 100 كم
,HBAمزودة بأعلي أنظمة األمان من   وسائد هوائية وباإلضافة إلي

Hill Start Assistونظام املساعدة باملرتفعات EBD  ESC, ABS

م.طارق عطا:
نيو كابتيفا األكبر فى فئتها ذات  إمكانات متعددة 

وتكنولوجياالقيادة الذكية و كافةعناصر األمان

< املهندسان طارق عطا وعادل خضر يتوسطان من اليسار أنكوش ارورا مدير العمليات و لطفى منصور رئيس قطاع املبيعات والتسويق ومن اليمني أشرف خطاب مدير مبيعات والتسويق جنرال موتورز واملهندس مدحت عوض مدير مبيعات والتسويق باملنصور للسيارات

< م. كرمي تناوى< م. مدحت عوض


