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وجهة نظر

شركة املنصور للسيارات تتبرع بـ 50مليون جنيه
لوزارة الصحة لإلسهام يف مواجهة فيروس كورونا

الك ـ ـ ــورونا  ..بني اليوم وغد

لم يكن أحد يتوقع مستوى نتائج جائحة فيروس
"كوفيد –  " 19ال��ذى يجتاح العالم أجمع خالل
هذه األي��ام  ،وال��ذى لم يخطف أرواح العديد من
البشر على مستوى الكوكب األزرق فحسب  ،بل
وقد أدى بنتائجه السلبية إلى العديد من اخلسائر
النفسية واإلقتصادية الفادحة على العديد من
الشركات واملؤسسات العاملية بل وحتى احلكومات،
ونحن هنا بطبيعة احلال نهتم ونتحدث عن النتائج
اإلقتصادية بشكل ع��ام  ،وع��ن املرتبطة بقطاع
ال��س��ي��ارات بشكل خ��اص وال��ت��ى أخ���ذت بدورها
حيزاً كبيراً من اإلهتمام املحلى والدولى بطبيعة
احلال...
فعلى مستوى الصناعة والتجارى ،تأثرت سلباً
العديد من مصانع السيارات بكافة قطاعاتها
(الركوب  ،والباصات والتجارية  ..وحتى مصانع
الصناعات املغذية وقطع الغيار) بعد احلظورات
العديدة على حركة وإختالط األفراد التى فرضت
من قبل احلكومات  ،مما أدى قصراً إلنخفاض
مستويات اإلنتاج – وأحياناً بشكل كبير ببعض
املصانع العاملية – وهو ما إنعكس من جانب على
تلبية طلبات التوريد ومن ثم نقص املعروض بكل
ال أزمة فى
ال أم عاج ً
القطاعات وهو ما سيخلق آج ً
العرض وما قد يتبعها من أزمة فى إرتفاع األسعار
ورمبا ما يعرف لدينا بالسوق املحلى باملبالغة فى
السعر ( ، )Over Priceوهو األمر الذى تواكب
بنفس الوقت مع م��ع��اودة إرت��ف��اع سعر العمالت
احلرة نسبياً وبخاصة الدوالر أمام اجلنيه املصرى
 ،والذى سيؤكد بدوره الحقاً (بعد معاودة السوق

بقلم :أشرف كاره

لنشاطه البيعى) على إرت��ف��اع أسعار السيارات
املتوقع وبخاصة التى حتظى بنسبة طلب أكثر من
غيرها.
على املستوى اخلدمى ،فقد مُنيت العديد من
شركات نقل الركاب اخلاصة واحلكومية بالعديد
من اخلسائر محلياً وعاملياً – وبخاصة شركات
تشغيل الباصات السياحية – والتى بلغت خسائرها
ببعض ال���دول مل��ا يزيد ع��ن  %95م��ن مداخيلها
(األمر نفسه لشركات الطيران العاملية) وهو األمر
الذى وضع هذه الشركات والعاملني بها بوضع ال
يحسدون عليه.
ومع كل هذه التداعيات  ،فقد طفى على السطح
وبقوة السؤال الذى بات يفرض نفسه على اجلميع
 ...وماذا بعد إنتهاء هذه األزمة ؟ وهو ما يفرض
مجموعة من السيناريوهات والتى منها:
• ملن هم متعجلون لشراء سيارات جديدة  ،فمن
األفضل لهم شراء سياراتهم املرغوبة اآلن وحفظها
حلني فتح أب��واب تراخيص السيارات اجلديدة
(محلياً) من جديد  ،ومن ثم عدم حتمل أسعار
أعلى مما هو متوافر اآلن  ...أما من سينتظرون
إلى ما بعد إستقرار األحوال فسيكون أمامهم أحد
خيارين  -إما الشراء بأسعار أعلى من احلالية
ال
 ،أو فرض املزيد من اإلنتظار على أنفسهم أم ً
فى عودة مستويات العرض واألسعار إلى وضعها
الطبيعى من جديد واألمل فى معاودة عملة الدوالر
للتراجع من جديد أمام اجلنيه املصرى ؟! – وهو
أم ُر غير مضمون.
• من منطلق أن هذه اجلائحة عاملية  ،فمن

الواجب أن تتضامن كافة دول العالم فى إعادة
إقتصاديات العالم إلى مسارها الطبيعى  ..من
خالل تضامن البنوك املركزية فى مساندة الدول
األكثر فقراً من جانب واألكثر تضرراً من جانب آخر
وذلك بدعم تداعيات هذه األزمة على إقتصادياتها
– شأن إسقاط الديون الدولية املستحقة  ،ودعم
كافة املتضررين بغض النظر عن تصنيفاتهم من
جانب آخر – فقد أثبتت هذه األزمة أنه ال قيمة
لألموال املحفوظة بالبنوك أمام مع خسرته العديد
من دول العالم من أرواح ومن أموال ...
• أهمية دراسة سلوك األفراد بشكل مختلف
عن ما كان سارياً قبل هذه األزم��ة  ،س��واء على
مستوى نوعية ونواحى اإلنفاق الشخصى (ومن
ثم تخطيط وسائل التسويق واملبيعات اجلديدة
لألفراد) أو على مستوى نوعيات املنتجات التى
ستحظى بأهمية أكبر  -كالسيارات الكهربائية على
سبيل املثال مقابل السيارات العاملة بوقود تقليدى
 وذلك بعد ما شهده الكوكب من "قبلة حياة" خاللهذه الفترة ضد ما يعانى منه من ملوثات بترولية
صادرة عن ما تنفثه املركبات املختلفة من عوادم
وكذا من العديد من املصانع.
وبالنهاية  ،البد لنا من اإلقرار بأن هذه األزمة
العاملية يجب أن يتم اإلستفادة من نتائجها على
املستوى األخالقى والدينى وهو ما سيسهم بدوره
فى إجن��اح ال��رؤى املختلفة ل�لأف��راد وال���دول فى
هيكلة نظام عاملى جديد أكثر ترابطاً وق��وة فى
مواجهة األزمات  ،ومن ثم إعادة إقتصادياته إلى
املسار الصحيح وبأسرع وقت ممكن.

صرح السيد املهندس محمد لطفي منصور،
رئيس مجلس إدارة مجموعة املنصور للسيارات,
بأن املرحلة االستثنائية احلالية تتطلب تكاتف
جميع األفراد وقطاع األعمال ومؤسسات املجتمع
املدني مع اجلهود التي تبذلها الدولة املصرية
ع��ل��ى مختلف األص��ع��دة ملكافحة ان��ت��ش��ار وب��اء
 )Coronavirus (COVID-19يف مصر      .
لا م��ع ج��ه��ود احل��ك��وم��ة يف مواجهتها
وت��ك��ام� ً
لهذه األزم��ة ،فقد أعلن املهندس محمد لطفي
منصور عن تبرع شركة املنصور للسيارات مببلغ
خمسني مليون جنيها إلي وزارة الصحة والسكان؛
للمساهمة يف تدبير م��ع��دات ال��وق��اي��ة الالزمة
حلماية األطقم الطبية والصحية خالل ورعايتهم
وع�لاج��ه��م ل��ل��ح��االت امل��ص��اب��ة .ه���ذا باإلضافة
إل���ي أج��ه��زة التنفس ال��ص��ن��اع��ي أو أي أجهزة
ومستلزمات طبية طبقاً ألولويات وزارة الصحة
يف مجابهتها لفيروس كورونا املستجد .
وأض��اف املهندس منصور أن تاريخ االنسانية
املعاصر لم يشهد أزمة بهذا احلجم على مستوى
ال��ع��ال��م ،وأن ال��دول��ة املصرية ال تألو ج��ه��داً يف
اتخاذ كل التدابير واإلجراءات االستباقية مهما
بلغت التضحيات يف سبيل احتواء مخاطر هذا

محمد لطفي منصور
الوباء العاملي.
وأشاد منصور بالقرارات التي اتخذتها القيادة
السياسية ملواجهة انتشار وباء Coronavirus
 )(COVID-19ب��ج��ان��ب ح��زم��ة ال���ق���رارات
االقتصادية الهامة التي تهدف إلى احتواء تأثير
هذه األزمة على كافة قطاعات املجتمع املصري.
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عبر تقنية – الفيديو كونفرانس

أكادميية (باص وورلد) تنظم ندوة دولية

ملناقشة تداعيات "كوفيد –  "19على مشغلى شركات نقل الركاب عاملي ًا
نظمت أك��ادمي��ي��ة ب��اص وورل���د م��ؤخ��راً – م��ن خالل
مقرها الرئيسى ببلجيكا – ن���دوة دول��ي��ة عبر تقنية
الفيديو كونفرانس ملناقشة أهم تداعيات أزمة فيروس
"كوفيد –  "19على صناعة وخ��دم��ات مشغلى وسائل
نقل ال��رك��اب وعلى رأس��ه��ا بطبيعة احل��ال الباصات ،
وقد حاضر بهذه الندوة كل من السيد /بيتر بانتوسو -
الرئيس التنفيذى للرابطة األمريكية للباصات (الواليات
املتحدة األمريكية)  ،ال��س��ي��دة /آن��ا جونلوند – نائب
العضو املنتدب لإلحتاد السويدى للباصات واألتوبيسات
السياحية ونائب رئيس مجلس اإلدارة لإلحتاد العاملى
للنقل (السويد) و السيد  /برسانا باتواردان – رئيس
هيئة  BOCIالهندية لنقل الركاب (الهند)  ...وجائت
الندوة من خالل إدارة أليكترونية من السيد /يان دميان
– رئيس األكادميية ..
وم��ن خ�لال كلمات املشاركني بالندوة  ،مت إستعراض
مجموعة من ردود األفعال الدولية جتاه األزم��ة اجلارية

لفيروس كورونا وال��ذى تسبب فى مجموعة من اخلسائر
على مستوى األف��راد واألقتصاديات العاملية  ،والتى كان
منها بطبيعة احلال ما تسبب فيه من خسائر فادحة بقطاع
مشغلى احلافالت وشركات نقل الركاب – وخاصة أن أغلب
هذه الشركات تعود إلى ملكيات خاصة بأغلب دول العالم
– وقد تراوحت نسب خسائر هؤالء املشغلني مبا ال يقل عن
 %50من حجم أعمالهم بحسب الدولة  ،وبحسب أنظمة
احلظر التى فرضتها دولهم.
وقام املتحدثني بإستعراض مجموعة من النماذج العملية
بدولهم – سواء بالواليات املتحدة  ،السويد أو الهند – حيث
أشار السيد /بانتوسو أن الواليات املتحدة األمريكية يوجد
بها أكثر من  3000شركة مشغلة للباصات (سواء سياحية
 ،داخل املدن وأطرافها  ،مدارس وكذا خدمات) حتوي ما
يزيد عن  36,000مركبة وت��در مداخيل سنوية مبا يزيد
عن  235مليار دوالر  ،والتى يعمل بها أكثر من 100,000
موظف والذين فقد أغلبهم وظائفهم (ولو بشكل مؤقت)

بسبب توقف نشاط هذه الشركات ولدرجة تصل إلى %95
ببعض الواليات األمريكية التى مت حظرها بالكامل.
من ناحية أخرى أشارت السيدة /جونلوند إلى أن الدول
األورب��ي��ة مجتمعة والتى يبلغ تعداد سكانها  741مليون
نسمة ميثلون  %11من إجمالى سكان العالم قد تأثروا
بشكل غير ع��ادى من ج��راء أزم��ة "كوفيد –  ، "19فعلى
سبيل املثل (السويد) قد تأثرت بها حركة نقل الركاب
بواسطة األوتوبيسات بنسب بلغت ما يزيد عن  %95وببعض
القطاعات السياحية إل��ى شلل ت��ام  ،وه��و ما ترتب عنه
خسائر فادحة للمشغلني والعاملني على حد سواء .
األم��ر نفسه على اجل��ان��ب اآلخ��ر ال��ذى إستعرضه
السيد /ب��ات��واردان من الهند والتى تعانى بشل أكبر
وخاصة مع تعداد سكانها الذى يقرب من  1.4مليار
نسمة وهو ما يزيد حجم املآساة إقتصادياً وإنسانياً
 ،كما قد يطيل ب��دوره الفترة املرتقبة لعودة الدولة
الهندية للوضع الطبيعى من جديد.

وقد خلصت الندوة ملجموعة من التوصيات الهامة  ،كان
من أهمها:
• أهمية دعم احلكومات لهذا القطاع الهام من نقل
الركاب وبخاصة بنوكها املركزية لتوفير تعويضات جزئية
عن خسائر ه��ؤالء املشغلني من جانب  ،وتوفير قروض
طويلة األجل وبنس فائدة منخفضة جداً.
• أهمية تعامل الركاب مع هذه الوسائل للنقل بشكل
أكثر عملية وع��دم توقفهم عن إستخدامها بعد إجنالء
األزمة وخاصة مع تزايد أهمية وسائل احلماية الصحية
فى حالة اإلزدحامات.
• إص���دار امل��زي��د م��ن التشريعات وال��ق��وان�ين احلامية
ملشغلى وس��ائ��ل نقل ال��رك��اب وخ��اص��ة لتعرضهم – شأن
أطقم التمريض واألطقم الطبية – للعديد من التحديات
الصحية.
• أهمية إصدار برامج توعوية ملا بعد األزمة وتكاتف كل
األطراف فى حتقيقها.

جتربة – اجليل السابع من الفئة الثالثة ( )BMW 320i

" القيادة العائلية الرياضية "
جتربة – أشرف كاره
بدعوة خاصة من املجموعة البافارية للسيارات (قطاع
سيارات  ، )BMWقدمت لنا الشركة أحدث إصدارات
 BMWاملتوافرة مؤخراً ( )BMW 320iللتجربة التى
تعد اجليل السابع من الفئة الثالثة لسيارات ، BMW
والتى جاءت لتحقق معادلة األداء العالى مع التجهيزات
امل��ت��ط��ورة وك���ذا العائلية اإلق��ت��ص��ادي��ة املستهدفة بني
عائلة سيارات  ،BMWحيث تأتى السيارة ضمن فئة
السيارات العائلية الرياضية مع ميزانية مقبولة ضمن
فئتها وخاصة مع إنتماءها ألحد أهم مصنعى السيارات
الفاخرة فى العالم ( )BMWوبسعر منافس فى فئتها
يبدأ من  825ألف جنيه  ،مبقابل منافسيها من نفس
الفئة احلجمية وخاصة الصانعني األملان شأن أودى A4
ومرسيدس .C-Class
اإلنطالقة بالسوق العاملية واملصرية:
أطلقت  BMWسيارات الفئة الثالثة مع اجليل األول
عام  ... 1975وصوالً للجيل السابع احلالى الذى أطلق
عامليا مع نهايات عام  2018ليصل مصر بعدها مبا
يقرب من عام ليعد للبيع كطراز  ، 2020وليستكمل
مسيرة جن��اح ه��ذه الفئة بالسوق املصرية (والعاملية)
وال��ذى يعد ب��دوره أكثر فئات سيارات  BMWمبيعاً
عاملياً ومحلياً  ،فما أدت زي��ادة مقاييسه احلجمية
مع اجليل السابع ليقترب من منافسة فئات أكبر لدى
املنافسني..
التصميم والتجهيزات:
إن أول ما يجذب إهتمام املتطلع على اجليل اجلديد
م��ن ( )BMW 320iه��و حملها مل��ف��ه��وم وخطوط
( )BMWاحلديثة مع خطوطها التصميمية الرياضية
احل��ادة وخاصة مع رافاريفها املنتفخة التى تؤكد من
رياضية ذلك التصميم  ،ومع مراعة أيضاً بناءها على
قاعدة عجالت تبلغ  2851مم  ،فيما جاء طول السيارة
اإلجمالى ليصبح  4709مم  ،بينما جاء عرضها مع
 1827مم مقابل  1435مم إلرتفاعها ....ومن جهة
أخرى جاءت سعة خزان الوقود للجيل احلالى لتصبح
 59لتر للجيل احل��ال��ى  ،أم��ا ع��ن مساحة التحميل
اخللفية للسيارة فتبلغ  480لتر مكعب  ..إال أنه (غير)

قابل للزيادة بطى ظهر املقعد اخللفى بسبب ثباته ،
باإلضافة ملعاناة صندوق األمتعة اخللفى من إنخفاض
إرتفاعه الداخلى مما يؤتر على مرونة حتميل األمتعة
به.
وع��ن مقدمة ال��س��ي��ارة فقد ي��ك��ون أه��م م��ا مييزها
امل��ص��اب��ي��ح األم��ام��ي��ة ح���ادة التصميم وش��ب��ك��ة التهوأة
األمامية بالتصميم الرياضى احلديث ل��دى BMW
واملدعومة مبصابيح الضباب وأنوار القيادة فئة (ليد)
 ،أما اخلطوط اجلانبية للسيارة تتشابه مع الفهد الذى
يستعد لإلنقضاض على الفريسة ببخطوطها املائلة من
اخللف لألمام واملدعومة بالعجالت املعدنية العريضة
قياس  17بوصة  ،أم��ا مؤخرة السيارة فهى جتسيد
للمسات مصممها الرياضية وخاصة مع مخارج العادم
الكرومية الدائرية بأسفل جانبى املؤخرة.
عن مقصورة القيادة  ،ج��اءت متكاملة التجهيزات
وخاصة مع لوحة القيادة التى متيزت بالشاشة املركزية
املتصلة بنظام ( )i – Driveالشهير لدى الشركة والتى
يبلغ حجمها  8.8بوصة ،كما جنحت الشركة فى توفير
مكيف هواء فعال للغاية ثنائى املنطقة (Duel Zone
 )Air-conditionوال��ذى إمتد لركاب املؤخرة عبر
فتحات التهوأة املتواجدة بإمتداد الكونسول الوسطى ،
كما جاءت عجلة القيادة متعددة الوظائف لتكمل منظومة
الفخامة العمالنية بلوحة القيادة ...وفى الوقت نفسه
الذى جهزت به السيارة بكساء جلدى بجودة عالية.
وعن أهم عوامل األمان والسالمة املتوافرة للسيارة ،
فقد مت تعزيزها بثمانية وسائد هوائية (وسادتني لركاب
املقدمة وستة وسائد تكون ستائر موزعة بني املقدمة
وامل��ؤخ��رة)  ،كما مت تعزيزها بطبيعة احل���ال بجهاز
مبجموعة كاملة من أجهزة دعم السالمة للقيادة والكبح
ش��أن )ABS( :نظام مانع إن��غ�لاق املكابح )DSC( ،
ن��ظ��ام ال��ت��وازن الديناميكى  )ASC( ،ن��ظ��ام التوازن
األوتوماتيكى )DBC( ،نظام الكبح الديناميكى)CBC( ،
نظام تعزيز الكبح فى املنحنيات )DTC( ،نظام تعزيز
التماسك الديناميكى للسيارات  ،مع تعزيز السيارة
بعجلة قيادة معززة كهربائياً أمن لها أداءاً متفوقاً بفضل
نظام ( ...)Servotronicوغيرها العديد من األنظمة
املساعدة ...
املحرك والتأدية:
قد يكون أه��م ما مييز محرك اجليل اجلديد من
( )BMW 320iهو أنه ضمن أجيال محركات BMW

األحدث احلائزة على العديد من اجلوائز العاملية  ،حيث
جاء مكوناً من أربعة أسطوانات سعة  2.0لتراً والذى مت
تعزيزه بشاحن هواء تيربو (، )Twin Power Turbo
ويتصل بهذا املحرك صندوق سرعات أوتوماتيكى ثمانى
السرعات (ستيبترونيك) يتوافر له إمكانية اإلستخدام
اليدوى  ،كما يوفر ناقل احلركة ثالثة أنظمة للقيادة
 ECO PRO ، COMFORTو  SPORTبحسب رغبة
السائق ،أما عن قوة املحرك فتصل إلى  184حصان
فيما يصل عزم دورانه إلى  300نيوتن.متر1350 /
–  4000د.د .وهو ما مييز مرونة تشغيله  ،وتتمكن
السيارة من التسارع من  100 – 0كم خالل زمن ال
يزيد عن  7.1ثانية فيما تستطيع بلوغ سرعة قصوى
 235كم /ساعة  ،أما عن قياس اإلط��ارات املتوافرة
بهندسة ( ،)Run Flatفقد جاءت بقياس  17بوصة
(س��ي��ارة التجربة)  R17 50/225لكل م��ن األمام
واخللف.
إنطباع القيادة العام:
ال ميكن وص��ف جتربة ( )BMW 320iإال بأنها
(التجربة الذكية)  ،فمعادلة (الراحة العائلية – األداء
الرياضى املتميز) إمنا جتعلها الصفقة الرابحة ملالكها ...
فالبداية تأتى مع الدخول للسيارة واإلحساس بالرحابة
الداخلية للمقصورة ضمن هذه الفئة بفضل حجم قاعدة
عجالتها ومقاييس مقصورتها الداخلية لكل من ركاب
األمام واخللف  ،أما عن التسارع والقيادة السريعة –
وخاصة مع توافر نظام القيادة الرياضية ()Sport
بخالف نظام اإلقتصادية ( - )Ecoفقد أثبتت السيارة
ثباتها الكامل وجتاوبها اإليجابى بالقيادة املتعرجة وهو
األمر نفسه مع قوة مكابحها وأدائها بالتوقيت واملسافة
املطلوبة  ،وحتى عند التعرض للمطبات أثبت تعليقها
مدى فعاليته وراحته مع سائر الركاب ...فى الوقت نفسه
جاء تصميم لوحة القيادة وكذا عجلة القيادة متعددة
الوظائف ليسهل التعامل بقوة مع قيادة السيارة بعدم
رفع النظر عن الطريق ومن ثم الزيادة من التركيز...
ومن ثم إعطاء الشعور النهائى باحلميمية مع السيارة
وعدم الرغبة فى التنازل عن قيادتها بسهولة.
التسويق بالسوق املصرية:
عند ب��دء تقييم السيارة بني املنافسني بحيادية
مع اجلميع  ،وخاصة عند مقارنتها مبثيالتها من
نفس الفئة شأن أودى  ، A4مرسيدس C-Class
جند أنها تتفوق عليهم سعرياً بشكل عام مع مراعاة

صندوق أمتعة خلفى سعة  480لتر غير قابل لزيادة حجم التحميل

محرك سعة  2لتر يوفر أداء رياضى ملحوظ

لوحة قيادة متكاملة وتتميز بعمالنيتها

الزميل  -أشرف كــاره  ،أثناء التجربة

خطوط جانبية حادة وشرسة بنفس الوقت

جتهيزها مبحرك أكبر منهم ومن ثم توفيرها ألداء
ري��اض��ى أف��ض��ل  ،وذل��ك ب��خ�لاف تقدميها بالسوق
املصرية فى إحدى فئتني  ..األولى ()Exclusive
– والتى كانت محل جتربتنا – وقد مت تسعيرها بـ
 825ألف جم  ،فيما جاءت الفئة الثانية واألعلى
( )Luxuryبسعر  900ألف جم  ،وهو ما إنعكس
على زيادة بعض التجهيزات بها عن الفئة األولى ...

على اجل��ان��ب اآلخ��ر  ،أرى أن اجل��ي��ل اجلديد
من الفائة الثالثة لسيارات  BMWوال��ذى حمل
تسمية كودية ( )G20قد جاء بحجم أكبر نسبياً
من اجليل السابق له  ،ومن ثم إمكانية منافسته
(غير املباشرة) للفئة األكبر من سيارات الشركة
(الفئة اخلامسة) فى حال عدم توافر ميزانيتها
الكاملة لراغبى الشراء.

زيادة مقاييس اجليل السابع من بى إم دبليو  ،ساهم فى إتساع مقصورتها الداخلية

خطوط خلفية رااضية ومتميزة لثالثة بى إم دبليو

