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 هـ ١٤٣٢شعبان  ٢١م   الموافق ٢٠١١يوليو  ٢٣االصدار االول 

دايهاتسو سيريون : المرحلة ما 
 قبل السيارة الكهربائية

 سيارة المشغوفين باالقتصاد و البيئة

كيا أوبتيما ذات أنف النمر 
 تستعد للهجوم

، جذبت االنظار  «انف النمر»صحيح ان كيا أوبتيما ذات 
لكن مواصفاتها الفنية و تجهيزاتها الغنية ميزتها من بين جميع 
 المنافسات و ال سيما اليابانيات التي بتنا يترقبن الوضع بتخوف
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 مجلة إلكترونية شهرية تهتم بكل ما يتعلق بعالم السيارات تصدر من موقع 

                   Www.omanuna.net                                     
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 تحرير و إخراج :

 محمد بن ناصر بن محمد الخنبشي

  

 االدارة العامة :

 سلطنة عمان ص ب :             ر ب:    

 

 بريد الكتروني :

mohdkroom@hotmail.com 

 

 نقال :

٠٠٩٦٨٩٥١٨٩١٨١ 

 ((محمد الخنبشي))

//www.omanuna.co
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السيارة  سوبر رياضية  
 كونيجسيج أجيرا ار

 االسطورة الخارقة للعادة

 في هذا االصدار

 كيا أوبتيما  ذات انف النمر

 ملفتة لألنظار و القلوب 

 دايهاتسو سيريون 

 المرحلة ما قبل السيارة الكهربائية 
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قد ابدو شديد الحماسة والحيوية  و انا أضرب على لوحة مفاتيح 
الحاسوب ، هذا على االقل عندما اجلس في مقهى افكر و أنا مقبل على إصدار مجلة إلكترونية 

 مهتمة بكل ما يعني عالم السيارات و السرعة و االسفلت و العجالت و المحركات .

هل كشك المجالت في االسواق صار مزدحماَ و ال  لكن لحظة واحدة ماذا نعني بمجلة إلكترونية،
 يتسع للمزيد .

إن ما نعنيه بمجلة إلكترونية هو محتوى رقمي يحاكي واقع مجلة لكن بدون ورق و يجب توفير االنترنت 
 و منصة تشغيل سواء محمولة مثل االيباد او حاسوب محمول او جهاز حاسوب مكتبي و خالفه .

ان الذي دفعني الى التجروء  و إقحام نفسي و فريقي الى ميدان الحوسبة ، هو منظوري الى 
الشبكة العنكبوتية التي ال تكل و ال تمل عن التطور و التقدم و ما يقابلها من منصات تستعرض محتوى 

 الشبكة التي سارت تنتشر بسرعة البرق و تتطور بسرعة الرعد.

ان اصدار مجلة مهتمة بعالم السيارات و ما يليها ال يعني ان نكرر عرض سيارة او منتوج يتحرك  
بعجالت و ان نردد ما قيل عنها بل يجب علينا ان نصوغ أفكار جديدة تضاف فوق تجاربنا المباشرة فنلتزم 
بطرح القضايا التي تهم كل قارئ و مطلع و مثقف ، فالعبرة بالمضمون و الجوهر و إكساب القارئ  ثقافة 

 ووعي ليتسنى لنا المساهمة في بناء مجتمع واع و مطلع .

من المعيب ان امر على مسألة كون بيئة السلطنة المتنوعة محط انظار الشركات الصانعة للسيارات 
فهي االنسب لتيقن من جود الصنع و المالئمة للبيئة الخليجية فال نستغرب حقا ان تكون كونيجسج 
اجيرا حاضرة هنا فهذا يدل على ان الشركة الصانعة و بعد تمحص و عناية اختارت السلطنة كمحطة 

إعالم لها في الخليج وذلك كون السلطنة غنية بالتنوع الثقافي و التاريخي و البيئي معا جعلها 
االجدر ، و منها كانت اولى صفحاتنا تتناول و لو بشكل مبسط عن هذه االسطورة المتمرة على الكل 

 .«كونيجسج أجيرا»

و في نهاية المطاف لمقالتي هذه اتوجه الى المولى العلي القدير ان يوفقنا فيما يحبه و يرضاه . انه  
 نعم المولى و المعين

 

 

 محمد ناصر الخنبشي  

 كلمة المحرر
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شركة أودي   التابعة لمجموعة فولكسواجن في تسليم ما يزيد عن الـ نجحت 

سيارة أودي إلى عمالئها حول العالم خالل األشهر الستة األولى من العام الجاري، األمر الذي يعكس ارتفاعاً  ٦٥٢،٩٥٠
بالمئة مقارنًة بالفترة نفسها من العام الماضي. الجدير بالذكر أن الطلب على طرازات أودي الرياضية المتعددة  ١٧٫٧بنسبة 

 نمواً إضافياً. A8و A1قد ازداد بشكل كبير، في وقت عرفت فيه كل من أودي  SUVاالستخدامات 

وفي إطار هذا اإلنجاز الجديد، علّق بيتر شوارتزنباور، عضو 
للمبيعات والتسويق قائالً: "لقد فاقت  AUDI AGمجلس إدارة 

مبيعات أودي خالل النصف األول من العام جميع توقعاتنا بشكل 
وهذا بفضل األداء المتميز في األسواق األوروبية." –ملحوظ 

وأضاف بقوله: "نحن متفائلون بالنصف الثاني من هذا العام، 
وبالرغم من أنها فترة عادًة ما تكون أضعف من النصف األول، إال 
أننا سنطرح طرازات جديدة لها أهمية كبيرة جداً خصوصاً لدى 

 ".   Q3أفانت وأودي A6األسواق األوروبية على غرار أودي 
 

وبالحديث عن األسواق األوروبية، فقد ارتفع إجمالي مبيعات 
أودي هناك خالل األشهر الستة األولى من العام الجاري بنسبة 

سيارة، لعبت فيها  ٣٨٢،٨٥٠بالمئة لتصل إلى حوالي الـ  ١٣٫٥
الدور األكبر في سبيل تحقيق هذا االنجاز،  A8و A1كل من أودي 

تتسع على الخارطة األوروبية بشكل  A8وال تزال حصة أودي 
فعرفت من جهتها هذه الرياضية المتعددة  Q7تدريجي. أما أودي 

 ٢٣٫٥االستخدامات الكبيرة الحجم ارتفاعاً في مبيعاتها بنسبة 
 بالمئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.

 
باالنتقال إلى السوق األلماني، فقد ارتفعت مبيعات أودي في 

بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من  ١٥٫٧أسواق وطنها األم بنسبة 
العام الماضي، أما السوق الفرنسي فقد عرف هو أيضاً ارتفاعاً 

بالمئة)، األمر نفسه تحقق في  ٢٦٫١في المبيعات بنسبة (
بالمئة)، كما تمتعت  ١١٫٧السوق البريطاني إنما بارتفاع بلغ (
بالمئة) بالتوازي مع  ١٩٫٣األسواق االسكندنافية بارتفاع بلغ (

مع  –ارتفاع الطلب على سيارات أودي في أسواق شرق أوروبا 
بالمئة  ٢٤٫١ارتفاع بنسبة مبيعات أودي في السوق الروسي بـ 

 سيارة. ١١،٧٥٧لتصل إلى 

كما ارتفعت مبيعات أودي في أسواق الواليات المتحدة 
سيارات خالل  ٥٥،٩٠٩بالمئة لتصل إلى  ١٥٫٤األميركية، بنسبة 

النصف األول من العام. هذا بالتوازي مع التأدية المتميزة في 
األسواق اآلسيوية بفضل التأدية الكبيرة للسوق الصيني فيها، 

 ١٤٠،٦٩٩حيث سجلت الصين وحدها مبيعات قياسية بلغت 
 ٢٨سيارة خالل النصف األول من العام الجاري، أي بزيادة بلغت 

وبالتأكيد أكثر مما  ٢٠١٠بالمئة مقارنًة بالفترة نفسها من عام 
هو عليه في السوق األلماني و الجدير بالذكر ان الحكومة 

% من مجمل مبيعات االودي في السوق ٢٠الصينية تشتري 
 الصينية .

سيارة حول العالم و نمو في االنتاج ٦٥٢٫٩٥٠تسليم  
 اشهر االولى من العام الجاري ٦%  خالل ال ١٧٫٧بــ 

الحكومة الصينية تشتري سيارات اودي للمسؤولين في 
 الحكومة الصينية

خبار اوربية
أ

 

 

 ٨أودي ار 

 الرياضية السوبر  الفاخرة 



٧ 

 

٧

خبار اوربية
أ

 

شركة صناعة السيارات  "بي ام دبليو" من توقعاتها ألرباح رفعت 
في إشارة إلى ارتفاع الطلب على منتجاتها رغم  ٢٠١١ومبيعات عام 

 مخاوف الديون السيادية التي تعم أوروبا.
وتشير توقعات الشركة التي يقع مقرها في مدينة "ميونخ" األلمانية 

مليون سيارة ارتفاعا  ١٫٦% هذا العام إلى ١٠إلى ارتفاع المبيعات 
 مليون سيارة في توقعات سابقة. ١٫٥من 

يأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات الشركة من ماركات "بي 

ألف  ٨٣٣٫٣% إلى ٢٠ام دبليو"، "ميني"، و "رولز رويس" بنسبة 
سيارة في النصف األول من العام الجاري وهو يعد مستوى قياسيا 

 جديدا.
أما أرباح ما قبل الضرائب والفوائد وأقساط الدين واإلهالك فتتوقع 

% خالل العام الحالي وبأعلى من التوقعات ١٠الشركة ارتفاعها 
  % فقط.٨السابقة عند 

 المانيا . ميونخ 

و التي زودت بهيكل خفيف و تقنيات  bmw M3 DTMالنقاب عن  مفهوم لسيارتها الرياضية “ بي ام دبليو”كشفت شركة 
ثوان تقريبا و قادر على دفع  ٣كم /ساعة في غضون  ١٠٠اخرى تجعل اليسارة قادرة على االنطالقة من الصفر الى 

 كم / ساعة ٣٠٠السيارة لبلوغ سرعة ال 
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  سلطنة عمان /مسقط سلطنة عمان /مسقط 

نبشينبشيالخالخ  ررمحمد ناصمحمد ناص  --

  

الشرس الشرس   سستبقى كونيجسج اجيرا المنافتبقى كونيجسج اجيرا المناف
  للبوجاتي فايرونللبوجاتي فايرون

في العالم  .في العالم  .  يارةيارةفي إعتالء قمة اسرع سفي إعتالء قمة اسرع س

حرك ذي حرك ذي ع بمع بمفهذه السوبر خارقة تتمتفهذه السوبر خارقة تتمت
ليتر المزود بشحنين تيربو و ليتر المزود بشحنين تيربو و   ٥٫٠٥٫٠سعة سعة 

انا، ووزنها ال انا، ووزنها ال حصحص  ١١١٥١١١٥يولد طاقة قدرها يولد طاقة قدرها 
        قطقطكجم فكجم ف  ١٣٣٠١٣٣٠يتجاوز اليتجاوز ال

وغ سرعات وغ سرعات بلبل  ةةبستطاعة هذة الخارقبستطاعة هذة الخارق
.ي الساعة ي الساعة فف  ترتركيلومكيلوم  ٤٠٠٤٠٠تتخطى التتخطى ال
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كيلوميتر بالساعة ٤٣١بعد ان حطمت بوجاتي فايرون حاجز ال
كأسرع سيارة مرخصة للقيادة في الطرق العامة ، خلنا ان 
 المنافسين سيصرفون افكارهم بعيدا عن كسر هذا الرقم ،

مفاجئة كونيجسيج ترغب في المنازلة  هذا هو لكنها          
الفرسان ال تنازل  الموت او          طبع                                        

 الشرف !!!!!

   

و المرعبة و المخيفة من المثير حقا و جود هذه المتمردة  
 و ...  في مسقط 

بصراحة لمعت عينى عندما شاهت هذه السيارة ، و بدأت 
يداي تتشنج و تغيرت مالمح وجهي ، هذا ما شعرت  و لم 

 يالحظ زميلي هذا الشي ، اي انني كنت اتخيل .

باي حال من االحوال  تبدو كونيجسيج اجيرا ار الحمراء   
 مفتولة العضالت و ذات تصميم مرعب صاروخي 
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كونيجسيج اجيرا ار من بين كل سيارات من السهل تميز 
 السوبر  من شكل مؤخرت السيارة الغير تقليدي 

 بمزودة بمصابيح امامية لوزية الشكل زودت السيارة 
ية ليسهل ارصمام ثنائي مشع للضوء) النه(الدايود  مصابيح  

ية الشكل سبوجودها اما مصابيح التوقف فهي سداتنبه  
يتخللها 

خط  من 
مصابيح 
الدايود 

 الصفراء .

 

 

 

 

 

اما 
كونيجسيج  كأرقام فهي تنطلق من الصفر الى نتعاملنا مع 

ثواني و هي مزودة  ٣كم/سا خالل زمن اقل من ١٠٠
ليتر و  ٥حصان  و بسعة لترية قوامها  ١١١٥بمحرك بقوة 

 كيلوجرام فقط  ١٣٣٠يبلغ وزنها 
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  كيا أوبتيما كيا أوبتيما 
  بشباك أنف النمربشباك أنف النمر

 سلطنة عمان / سمائل

 محمد ناصر الخنبشي :

سيارة سيدان متوسطة  و هي أحدث 
م و قد شهدت نقلة  ٢٠١١موديالت كيا لعام 

نوعية في التصميم الداخلي و الخارجي و 
هندسة جديدة للمحرك و ناقل الحركة و 

 ايضا هيكل جديد اكبر 
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تتباها سيارات كيا بشبكها الجديد 
كليا ذي تصميم مستوحى من 

 انف النمر .
وقد حظيت االوبتيما بنفس 

التصميم للشبك االمامي الذي 
اصبح كعالمة مميزة لسيارات 

 كيا الحالية .

ظهرة كيا أوبتيما ألول مرة في 
معرض جنيف للسيارات عام 

باسم ماجنتا ثم تم طرحها  ١٩٩٩
كموديل جديد  ٢٠٠٠للسوق عام 

خالفا للكيا كالرس 
 التي احيلت  للتقاعد.

و تعتبر كيا أوبتيما 
االخت الغير شقيقة 
للهيونداي سوناتا و 

تنافس السيارات 
اليابانية العريقة مثل 

الهوندا اكورد و 
التويوتا كامري و 

، وقد  ٦المازدا 
 ٢٠١١شهدة الكيا أوبتيما عام 

تصميم جديد كليا حيث اعيد 
تصميم هيكلها الذي بات اكبر و 

أكثر اتسعا كما أعيد تصميم 
خطوطها الجانبية التي تناسقت 

مع مقدمة السيارة  و تصميم 
مصابيح التوقف في مؤخرة 

السيارة ، و أكثر ما يلفت االنتباه 
هو تصميم مقدمة السيارة الذي 

 اضحى اكثر جراءة 

 

التجهيزات و المواصفات 
 الداخلية

 الجهاز الموسيقي

يبدوا ان كيا تركز على الجانب 
الترفيهي للسيارة بصورة اكثر 

عن ذي قبل و الدليل جملة 
التجهيزات التي اغدقت على 

بالرغم من انها   lx 2.0السيارة 
ليست موديل القمة بمعنى انها 

حيث  ٣بل رقم  ١ليست رقم
حظيت بجهاز موسيقي يشغل 

وكذلك   FM/AMالبث االذاعي 
زود الجهاز الموسيقي بمنافذ 

USB  وAUX   لتشغيل ملفات
بسهولة و ان كنتتم مثلي  MP3ال

تحبون التحرر اكثر من الفالشات 
و االسالك و االقراص 

فإليكم احد  CDالمدمجة 
االبتكارات الجميلة و هو 

البلوتوث حيث يمكنني 
سماع  االناشيد و 

المقطوعات الموسيقية 
بوضوح فقط من خالل 

شبك الهاتف النقال 
بالبلوتوث المدمج في 

 السيارة 

و الن السيارة بها مشغل موسيقي 
جيد  وجب تزويدها بسماعات 

متميزة  بصوتها الذي يتميز 
 بوضوح  الصوت  .

كيا أوبتيما ذات أنف النمر 
 تستعد للهجوم

جذبت  «انف النمر»صحيح ان كيا أوبتيما ذات 
، لكن مواصفاتها الفنية و تجهيزاتها الغنية ميزتها االنظار 

من بين جميع المنافسات و ال سيما اليابانيات التي بتنا 
 يترقبن الوضع بتخوف
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 تجهيزات أخرى 

مما يثير الحماسة  و جود ازار 
التحكم بالصوت و تغير القنوات 
االذاعية و استقبال المكالمات أو 
رفضها عبر البلوتوث المشبوك  

بالهاتف النقال  و التحكم بالسرعة  
و أزار استعراض بيانات كمبيوتر 
الرحالت ، كلها موجود في المقود 

و يسهل استخدامها دون الحاجة 
 لرفع اليدين عن المقود

 

الرحابة و االتساع 
من السهل مالحظة الفارق في 
الحجم بين االصدار السابق و 

االصدار الحالي الذي صار اكبر و 
 أكثر اتساعاَ 

 

 

  

تجربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قيادة
 تجربة قيادة  

 
انطباع لي و انا اقود السيارة  الشعور  أول 

بالحماسة لتفقد االزرار من هنا و هناك  ، 
فكابينة السيارة ذات التصميم االوربي غني 

 باألزرار في كل مكان .

أما اكثر ما أعجبني العبث به فهو ذراع تبديل 
 الغيار اليدوي لناقل الحركة االوتوماتيكي 

 



١٨ 

 

١٨

٢٫٠من المؤسف ان تكون السيارة مزودة بمحرك 
ليتر ، بالرغم من ان تسارع السيارة ليس ضعيفا 

 بمعنى انه بالحد المعقول ال اكثر 

مع انني قم بتجربة السيارة في منطقة جبلية و كنت 
أتوقع قصور في اداء المحرك لصغر حجمة لكني 

تفاجأت باألداء المعقول و اظن ان السبب يرجع الى  
سرعات ليعوض  ٦تزويد السيارة بناقل حركة ذي 

 العزم 

ليتر اساسي في  ٢٫٤لذا كنت اتمنى لوكان المحرك 
 جميع الموديالت ، لكن مهال مهال 

ليس كل الناس مهوسون بالسرعة مثلي بل منهم 
العاقل الذي يبحث عن اداء معقول و اقتصاد في 

االستهالك في ان واحد ، هذه نقطة تحتسب لصالح 
 االوبتيما

فلم تبخل الكيا بها “   الشبابية” اما أعن التجهيزات 
فقد 

 زود السيارة  بعجالت من االلومنيوم شعاعية الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

كذلك 
الكشافات التي اضحت ايضا من المواصفات 

الذي “ الجزوز”االساسية و ال انسى شكل العادم 
 راق لي شكلة و موضعه 



١٩ 

 

١٩

 LX2.0Lاشياء اخرى مصورة عن الكيا اوبتيما 

 جهاز التحكم بارتفاع انارة المصابيح االمامية 

عداد السيارة ذي الوضوح الفائق و هو مزود 
 بكمبيوتر رحالت متعدد الوظائف و الخيارات



٢٠ 

 

٢٠

ي الميزان
ف

 
 % و إال الكتسحت المعمورة بأكملها .١٠٠ال توجد سيارة في العالم كاملة 

بالعموم سأكون حياديا في عرض مزايا و عيوب السيارة ، وفي االخير ذوق 
 لك فوق كل شيءالمسته

 ما نجده مميزا

 مستوى التجهيزات القياسية

االنسيابية  و العجالت الرياضية و الكروم المميز 
  ٠٫٢٩للسيارة و عامل االنسيابية 

 الرحابة الداخلية الشكل الخارجي االنيق

 االقتصاد في استهالك الوقود
 ليتر ٢٫٠بالنسبة للمحرك سعة ال

االنارة الداخلية الحمراء و البلوتوث و سمعات 
 رائعة و تنجيد فخم

 كم١٠٠لتر / ٧٫٩حسب بيانات الشركة 

 كم  ١٠٠لتر / ٨٫٢و عن تجربة    

و خاصة المقاعد الخلفية و ال ننسى الصندوق 
 الخلفي 



٢١ 

 

٢١

 لوحة العدادات الرياضية نقل الحركة

نقالت و يمكن التحكم به بأكثر  ٦سلس ذي 
 من طريقة

 ما نراه يحتاج الى اعادة النظر فيه 

 ليتر٢٫٠ارتفاع صوت المحرك ذي  إهتزاز المرايا الجانبية

عوازل الصوت في االبواب االمامية الرؤيا الخلفية

 و تظهر المشكلة عند بلوغ سرعات عالية

عالية الوضوح و مزودة بشاشة متعددة الوظائف 
 و المهام

الصوت يبدو و كان النافذة لم ترفع الى االعلى 
 بالكامل

 بسبب ارتفاع الصندوق الخلفي

 صوت المحرك ال يكاد يسمع إال عند التسارع 



٢٢ 

 

 تاريخ السيارة

" في املاضي، كانت سيارات كيا جدّ حيادية. فحينما ترى واحدة على الطريق، ال تعرف إذا ما كانت كورية أو 
  يابانية.. أعتقد أنه من املهم جدا أن تكون قادرا على التعرف على كيا ألول وهلة.. "

 رئيس تصاميم كيا    بيتر شراير

٢٢

 الجيل االول

٢٠٠٥-٢٠٠٠ 

 الجيل الثاني

٢٠١٠-٢٠٠٦ 

 الجيل الثالث
٢٠١١ 



٢٣ 

 

 الخالصة

٢٣

ارى ان شركة كيا قد صرفت مبلغا كبيرا لتطوير االوبتيما التي صارت 
اكبر و اكثر راحة و اتساعا و فخامة ، كنت اتمنى لو كانت السيارة 

opكاملة المواصفات ((فل اوبشن)) لكن تجربتي مع ال ma lx 2.0  
في التسلسل القياسي  ٣مثيرة و ممتعة بالرغم من انها رقم 

 للسيارة .

بالنهاية السيارة مناسبة لذوي العوائل الصغيرة و محبي التنزه و 
الراغبين باالقتصاد في السعر و الوقود اما من يهوون الخروج الى 

 لتر  ٢٫٤مسافات بعيد و الراغبين بأداء اعال فأنصحهم بالمحرك 



٢٤ 

 

٢٤

دايهاتسو سيريون : المرحلة ما قبل 
 السيارة الكهربائية

 سيارة المشغوفين باالقتصاد و البيئة

 بصراحة .........

قليال ما اعجب بالسيارات الصغيرة ال نها من وجهة  
نظري ال تناسب صاحب العائلة كثير المشاوير خارج 

 المدن

 

لكن ذكاء الديهاتسو فاق اعجابي النها صممت سيارة 
صغيرة االبعاد من الخارج فسيحة بشكل غير معقول 

 كانه سحر  من الداخل 

 

السيارة بمستوى اقتصاد مذهل جدا لدرجة تغضب 
 العاملين في محطة البنزين ؟؟؟؟!!!!!!!

 

 

 سلطنة عمان / بركاء

 

 محمد ناصر الخنبشي :



٢٥ 

 

٢٥



٢٦ 

 

عندما قدت السيارة الول مرة ذهبت بها الى كل 
االماكن التي اود ان اسلي نفسي بمشاهدتها 
 و برحلة واحدة و من دون ان ازور محطة الوقود 

 

الشيء الغريب في السيارة و الجميل في ان 
واحد االهتمام بكل ماهو عملي فما اكثر حماالت 

حماالت) و يا كثر الرفوف ٦المشروبات الغازية (
رفوف ) كما ان الشركة الصانعة لم  ٤بالسيارة (

تبخل بوضع بعض االمسات الجمالية فيها و 
 تزويدها ببعض التجهيزات الكمالية .

 

 

 

 

 

 

 لكن من وجهة نظري :

 سنة  ٢٥السيارة رائعة لشاب او شابة دون ال



٢٧ 

 



٢٨ 

 

٢٨


