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ئاگەداری گڵۆپی سوور بە!

بی ئێم دەبلیو ئێکس چوار
بی ئێم دەبلیو X٤ی نوێ یەکەم پێشانگەی جیهانیی خۆی دەکاتەوە .بی ئێم دەبلیو جەختی لەسەر دەرچوونی
بی ئێم دەبلیو X٤ی تەواو نوێ کردەوە ،کە ڕەهەندێکی نوێیە لە ئۆتۆمۆبیلی قەبارە ناوەندیی چاالکیی وەرزشییە...

رەنج سەنگاوی :بەتەمای خوای ئۆتۆمۆبیل دەکڕم
!الندکرۆزەر یان وەنەوشە
لە ماوەی رابردوو ناونانی کەسایەتی سیاسی و هونەری لە جۆرەکانی مۆبایل رەنج رەزا سەعید ناسراو بە رەنج سەنگاوی شاعیرێکی هەست ناسک و
و ئۆتۆمۆبیل تەشەنەی سەند لە کوردستان و لە ئێستادا خەڵکانێکی زۆر ...خۆشەویست الی گەنجان ،لە هەمان کاتدا راگەیاندکارێکی سەرکەوتوو...
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هەمڤی (هەمەری سەربازی)
رۆڵز رۆیس ،ژمارەی پێوانەیی تۆمارکرد
بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای رۆڵز رۆیس هۆکاری ئەوە بووە ئۆتۆمۆبیلی جووڵە بەهێز و خاوەن تایەی فرەمەبەست  ،HMMWVبە
گشتی بەناوی هەمڤی  Humveeناسراوە و ئۆتۆمۆبیلێکی سەربازیی...
کۆمپانیاکەی بۆ پێنج ساڵی بەردەوام ریکۆردی فرۆشتن تۆمار بکات...

سەروتار
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جۆر و نرخی زۆر جیاوازە ،دڵی پارەمان بێت جۆری سوپەر ئەگینا
رازین بە حکومییەکەش.
لەگەڵ هەمووی ئەم کێشانە ،هەر چەند مانگ جارێک دەبێ سەردانی
شارۆچکەی پیشەسازیش بکەین و لەوێ دەبینین ئەم ئۆتۆمۆبیلەی
ئێمە سەرەڕای ئەوەی ماوەیەک جارێک فیتپەمپێک دەسووتێنێ ،چ
پیاوەتییەکی لەگەڵ ئێمەدا کردووە تا ئێرەی هێناوین!
لەمێژە باس باسی بەنزینە ،لە وێستگە خۆماڵییەکانی قەراغ
جادەکانی نەوەدەکان را هاتینە سەر بەنزینخانەی سوور و شین و
دیکۆری زۆر مۆدێرن ،بەاڵم ئەوەی نەگۆڕابێ خودی بەنزینەکەیە و
بەسەرهاتەکانی.
تا ئێرە نووسێنی دوێنێم بوو ...
ئەمڕۆ لیستی لە کاروباری رۆژانەم رێکخست کە دەبێ بیانکەم،
بەاڵم خاڵێکم لەبیر کردبوو :فیتپەمپ!
بتەوێ یان نا فیتپەمپ دەتوانێ بێتە ریزی گرینگترین کارەکانت.
ئەوەندەی من ئاگادار بم زۆربەی دراوسێکانمان لە واڵتانی
دەوروپشت نازانن لەناو ئۆتۆمۆبیل دا شتێک هەیە بە ناوی
«فیتپەمپ» کەچی کوڕە شەش سااڵنەکەی من باش دەیناسێ!
یەخەی کێ دەگیرێت؟
 .١کۆمپانیای بەرهەمهێنەری ئۆتۆمۆبیل
 .٢کۆمپانیای بەرهەمهێنەری پارچەی یەدەک
 .٣کوالیتی کۆنتڕۆڵی هەرێمی کوردستان
 .٤بەشی خزمەتگوزاری کۆمپانیاکان لە هەرێم
 .٥پیشەوەرەکانی بواری ئۆتۆمۆبیل
 .٦پااڵوگەکان و بەنزینخانەکان و لێژنەی حکومی پەیوەندیدار
 .٧ئەگەر هیچ کام لەمانە نەبێت کەواتا خۆمان شوفێر نین؟!
منیش وەک ئێوە سەرم لێشێواوە و زۆر ئامۆژگاری ئەم و ئەوم
بەکارهێناوە ،وەک گۆڕینی بەنزینخانە و جۆری بەنزین و جۆری
فیتپەمپ ...لەم چەند هۆکارەی سەرەوەدا ناکرێت یەکیان زەق
بکەینەوە و کێشەکە بخەینە سەر ئەستۆ!
سەرەنجام لە ئامۆژگارییەکی کورتدا دەسکەوتەکانی خۆمان بە
دیڕێک بۆ ئێوە دەگوازینەوە؛
مەهێڵە گڵۆپە سوورەکەی بەنزین پێبێت!!!
راستە بە گڵۆپی سوور دەتوانی  ٧٠کیلۆمەترێک بڕۆی و وەاڵمەکە
زۆر رەمەکی بێتە بەرچاو ،بەاڵم هەروەک دەزانن خودی بەنزین وەک
ساردکەرەوەیەک (بە هۆی مەیلی تەبەخور) یاریدەدەرێکی باشە بۆ
ساردکەدنەوەی فیتپەمپ و دەتوانێ تا رادەیەک تەمەنی پەمپەکە
درێژتر بکاتەوە.
سەرنووسەر
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لە بازاڕەوە ...

جیهانی

پڕ فرۆشترین ئۆتۆمۆبیلەکانی
2014

لە سکای نیوز عەرەبییە ...

فرۆشتنی ئۆتۆمۆبیل لە ساڵی ٢٠١٤دا بازاڕێکی گەرمی هەبوو ،بەهۆی جۆری باش و کوالیتی ئۆتۆمۆبیلی گەورە کۆمپانیاکانی جیهانەوە لەم بوارەدا.
بەپێی ئاماری رێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ دروستکردنی ئۆتۆمۆبیل ،ئۆتۆمۆبیلی بچووک لە گەشەی بەردەوامدایە بۆ بەکارهێنان بەتایبەتی ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی.
فرۆشتنی ئۆتۆمۆبیل گەشەیەکی بەرچاوی بەخۆی بینیوە کە لە ساڵی  )٦٨.٧( ٢٠١٣ملیۆن ئۆتۆمۆبیل فرۆشرابووـ بەاڵم لە ساڵی  ٢٠١٤بەرزبووەوە بۆ ()٧٢.٢
ملیۆن ئۆتۆمۆبیل.
بەپێی ئەو ئامارەی بازاڕی (کارمۆدی )carmody -بۆ کڕین و فرۆشتنی ئۆتۆمۆبیل باڵویکردووەتەوە پێنج ئۆتۆمۆبیل زۆرترین داواکاری لەسەر بووە ئەوانیش:

toyota COROLLA
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 تۆیۆتا کۆڕۆاڵ لە ساڵی ٢٠١٤دا  ٥٨٧.٤٩١دانەی لێ فرۆشراوە کە یەکەمئۆتۆمۆبیلی ئەو کۆمپانیایە لە ساڵی  ١٩٦٦دروستکراو تا ئێستا  ٤٠ملیۆن
ئۆتۆمۆبیلی لەو ساڵەوە فرۆشتووە.
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Best-Selling Vehicles of
2014
From: Skynews/ Arabic

 فۆرد فۆکس دوای ئەو دێت بەفرۆشتنی ٥٣١.٥٥٧دانەی لە ساڵی  ٢٠١٤دا
فرۆشتووە و بەفراوانکردنی شوێنی دانیشتنی
کە پێنج کەس لەخۆی دەگرێت و هەروەها
کەم سەرفکردنی بەنزینیش یەکێکە لە
باشییەکانی ئەو ئۆتۆمۆبیلە.

ford FOCUS
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 فۆرد لە ریزبەندی ئێف بەپلەیچوارەم دێت لە ریزبەندی پڕ فرۆشترین
ئۆتۆمۆبیلەکانی ساڵی  ٢٠١٤کە ئەم
ئۆتۆمۆبیلە لەشێوەی پیکاپ دایە و لەم
ساڵە  ٥١٣.١٢٧دانەی لێ فرۆشراوە،
هەرچەندە کۆمپانیای فۆرد لەم ساڵە
رێژەی  %٣لە فرۆشتنی دابەزیوە.

volkswagen GOLF
 -ڤۆڵگس ڤاگن لە جۆری (گۆلف) دوای ئەوان دێت کە  ٥٢٤.١٢٧دانەی فرۆشتووە.
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ford F-Series Super Duty
hyundai
ELANTRA
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 هیوندای ئەلنترا بەدوا ئۆتۆمۆبیل دێت لەناو ئەو پێنج ئۆتۆمۆبیلە پڕ فرۆشە کە لەساڵی ٢٠١٤دا  ٤٠٦.٩٩٦دانەی لێ فرۆشراوە ،هەرچەندە  ٢٤ساڵە ئەو ئۆتۆمۆبیلە بەرهەم
هاتووە لە کۆمپانیای هیوندای ،بەاڵم تاوەکو ئێستا بەباشترین بەرهەمی کۆمپانیاکە دێت
لەزۆر فرۆشیی ئۆتۆمۆبیلەکە.
بەاڵم گەشەکردنی ئۆتۆمۆبیل لە چین زۆر خێرابوو لە جیهاندا کە رێژەی گەشەکردنی
لە ساڵی  ٢٠١٤گەیشتە  %٩.٦دوای ئەوانیش یابان بە رێژەی گەشەکردنی  ،%٦.٦ئینجا
ئەمریکا بەڕێژەی  ،%٤.٧دواجار کۆریای باشوور بەڕێژەی  .%٢.٦واچاوەڕوان دەکرێت
فرۆشتنی ئۆتۆمۆبیل بەرەو گەشەی زیاتر بڕوات بەهۆی دابەزینی نرخی نەوت.
6

www.otomobilmagazine.com

Feb. 2015

OTOMOBIL 4 Feb. 2015

7

هایالیت ...

جیهانی

بی ئێم دەبلیو ئێکس چوار
سەرچاوە و زانیاریی زیاتر:

www.bmw.com - www.caranddriver.com

بی ئێم دەبلیو X٤ی نوێ یەکەم پێشانگەی جیهانیی خۆی دەکاتەوە .بی ئێم دەبلیو جەختی لەسەر دەرچوونی بی ئێم دەبلیو X٤ی تەواو نوێ کردەوە ،کە ڕەهەندێکی
نوێیە لە ئۆتۆمۆبیلی قەبارە ناوەندیی چاالکیی وەرزشییە.
بی ئێم دەبلیو  ،X٤وەک X٦ی پێش خۆی توان و بەرگریی ئۆتۆمۆبیلێکی چاالکیی وەرزشیی پێشەنگ بەیەکەوە کار دەکاتەوە ،هەروەها جوانی و شێوەی مۆدیلە
نەریتییەکەشی هەیە .لە ئەمەریکا X٤ ،بە دوو بزوێنەری تۆربۆی جووت توانەوە پێشکەش دەکرێ.

ئۆتۆمۆبیلە نوێیەکەی جۆری  xDrive٢٨i X٤هێزی  ٢٤٠ئەسپی هەیە و قەبارەی چوار پستۆنەکانی دوو لیترە و ،جۆری xDrive٣٥i X٤یش هێزی
 ٣٠٠ئەسپی هەیە قەبارەی شەش پستۆنەکەی سێ لیترە .هەردوو مۆدیلەکە گێرەکەیان بریتییە لە هەشت گێری ئۆتۆماتیکی وەرزشی و ،سیستمی زیرەکی
بزواندنی هەر چوار تایەکەیان.
8
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)BMW X4 (new
بی ئێم دەبلیو X٤ی  ٢٠١٥پێشانگەی جیهانیی خۆی لە پێشانگەی نیویۆرکی نێودەوڵەتیی ئۆتۆمۆبیلدا دەکاتەوە و بەتەنیا لە کارگەی بەرهەمهێنانی بی ئێم
دەبلیو لە سپارتانبۆرگ -باشووری کالیفۆرنیا لە ئەمەریکا دروست دەکرێ.
ئەم مۆدیلە نوێیەی  BMW X٤یەکەمین تامی بیرۆکەی کۆپیی چاالکیی وەرزشی پێشکەش دەکا .وەک X٦ی خۆشکە قەبارە گەورەکەیشیX٤ ،
ئامادەیییەکی بێ وێنە و دیاری لەسەر ڕێگەدا دەبێ .پێشتر  X٦ڕاستیی بەڵێنەکانی خۆی سەلماند و تا ئێستا  ٢٥٠هەزار دانەی لێ فرۆشراوە.
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دەربڕینە بێ وێنەکەی ئامێری لێخوڕینی TM
بەبەراورد لەگەڵ  BMW X٣ی هاوڕێی ،ئەم مۆدیلە نوێیەی
ئۆتۆمۆبیلی چاالکیی وەرزشی خۆی لەخۆیدا کەسایەتییەکی بزێو دەردەخا
و ،شێوازێکی زەقتری هەیە .درێژییەکەی  ٤٦٨٠ملیمەترە ،واتە  ١٤ملیمەتر
لە  X٣درێژترە ،بەاڵم  ٣٧ملیمەتر نزمترە ،بەرزییەکەی  ١٦٢٤ملیمەترە.
کەسایەتییەکی قایلکەری هەیە بەهۆی بااڵنسی تەواوی نێوان بەشەکانی
و شێوەی سەرنجڕاکێشیەوە .ئەو هەواکێشە گەورانەی لە دیوی دەرەوەی
ڕووی پێشەوەیدان و هێڵکاریی دیوی پێشەوەی وەک لەشێکی ماسوولکەدار
پێشانی دەدەن .ئەمەش سەنتەری چاودیتەی نزم دەکاتەوە و لە ڕێگەی نزیک
دەخاتەوە و ئاماژەیە بۆ بزێوییەکی ڕوونتر .ئەم کاریگەرییە لەڕێی الیتە تەم-
البەرەکانیەوە کە کەوتوونەتە ژێر الیتە خڕە ئاساییەکانیەوە ،بەهێزتر دەبێ ،کە
ئەمەش شێوەیەکی جیاکەرەوەی هەموو مۆدیلەکانی BMW Xـە.

سەقفی  BMW X٤کە بەشێوە وەک سەقفی ئۆتۆمۆبیلی دوو نەفەرییە،
لە سەر کوشنەکانی پێشەوەدا دەگاتە بەرزترین خاڵی خۆی ،ئینجا سەقفەکە
شۆڕ دەبێتەوە بەرەو دواوە تا دەگاتە دەرگەی پشتەوە .ئەم جۆرە هێڵکارییانە
دەبنە سیفەتی جیاکەرەوەی کەسایەتیی X٤ی وەرزشی .ئەم دیزاینە بێ
وێنەیە زیاتر دەچەسپێنرێ بەهۆی ئەو دوو هێڵە شێوە بااڵنەی ئەمال و ئەوالی
ئۆتۆمۆبیلەکەوە ،کە بۆ یەکەم جار هەر یەکێکیان دەبێتە دوو لق .یەکەمیان لە
سەر تایەکانی پێشەوەوە بەرەو دەسکی دەرگەی دواوە دەچێ و ئەوەی دووەمیان
هەڵکۆڵینی الی دەعامییەکانی پشتەوە زەق دەکاتەوە .هەموو ئەمانە توانا
و کاراییی  BMW X٤پێشانی شۆفێر و سەرنشینانی دەدا پێش ئەوەی
سواری ببن.

inside

وەرزشییە و ناوەوەی تایبەتە
دیوی ناوەوەی  BMW X٤پێکهاتەیەکی جوان و وەرزشییانەی هەیە .لەشی
ئەم مۆدیلە  ٣٧ملیمەتر لە لەشی  BMW X٣نزمترە .کوشنی شۆفێر و
سەرنشینی پێشەوە  ٢٠ملیمەتر نزمترە و کوشنی دواوە  ٢٨ملیمەتر نزمترە،
بەمەش هەستێکی وەرزشییانەی کالسیک دەخوڵقێنێ .ئەم هەستە کوشنی دواوە
10
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زەقتری دەکا کە لە دوو کوشنی تاک پێک دێ و لەگەڵ ئەوەشدا هەر جێی
سێ سەرنشینیان تێدا دەبێتەوە .لە شتە سەرنجڕاکێشەکانی تری ئەم مۆدیلە،
قەبارەی بۆشاییی ناوەوەیە کە  ١٤٠٠تا  ١٥٠٠لیتر دەبێ و دەکرێ بە چەندان
شێوە بەکار بێ بەیارمەتیی کوشنەکانی دواوە کە توانی هاتوچۆیان هەیە.

بەکارهێنانی جۆراوجۆری ڕۆژانە بەهێزتر دەبێ لەڕێی
دەرگەی پاوەری پشتەوە ،کە بژارەی کردنەوەی زیرەکی هەیە
و بەجوولەیەکی پێ دەتوانی بیکەیتەوە .هەموو جۆرەکانی
 BMW X٤ئای درایڤی بێ ئێم دەبلیویان هەیە کە

شاشەیەکە ڕێگە بە شۆفێر و سەرنشینان دەدا بە بەکارهێنانی
پەنجە بتوانن نامە لەبارەی ئاراستەی گەشتەکەیان ،بۆ نموونە،
بنووسن و داخلی بکەن.
کوالیتیی بەرز و تایبەتی ناوەوە لەڕێی کەرەستەی هەڵبژاردە
و بابەتی بۆیەکراو بەکارەبا و تابلۆی ڕەشی بریقەدار و هێڵی
فافۆنی لەناو داردا بەدەر دەکەون .کەسایەتیی بەرچاوی
 BMW X٤لەڕێی ئاستێکی کەرەستەی ستانداردەوە
تێروتەسەلترە لە هی  .BMW X٣هەموو جۆرەکانی
 X٤جگە لەو دەرگەیەی پشتەوەی باس کرا ستێرنێکی
وەرزشییانەی بەپێستە پۆشراویان هەیە ،کە توانی جوولەی
بەرەو پێش و دوای هەیە ،لەگەڵ ئامرازی کۆنترۆڵی توانا
و هەستیاری پشتەوە کە لە کاتی پارکینگدا لە دوورەوە
کۆنترۆڵی بەهۆوە دەکرێ.
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مۆدیلی ئێم سپۆرت کە بەردەستە ،زیاتر تواناکانی  BMW X٤دەردەخا .بزوێنەری دووانە تۆربۆی بەهێز و گونجێنراوی بی ئێم دەبلیو
یەکێ لە تایبەتمەندییەکانی ئێم سپۆرت بریتییە لە پاکێجی جوولەی هەوایی بزوێنەری دووانە تۆربۆی دابینکراو بۆ BMW X٤ی نوێ نۆزلی گەیاندنی
کە دیمەنێکی تەواو سەرنجڕاکێش بە  BMW X٤دەدا .ئەو هێڵە بریقەدارە ڕاستەوخۆی باشتر کردووە ،لەگەڵ چەندان تێکنۆلۆجیای تەوقیتی وەلفەکان
بەسێبەرە زیاتر جەخت دەخاتە سەر کەسایەتیی تایبەتی ئەم ئۆتۆمۆبیلە و شێوازە کە بەیەکەوە دەبنە مایەی ئەو تەمەندرێژییەی بی ئێم دەبلیوی پێوە ناسراوە،
وەرزشییەکەشی چێژ لە لێخوڕینی زیاتر دەکا .شەش ڕەنگەکەی (لەناویاندا هاوشانی دابینکردنی هێزێکی زۆر و کاریگەرییەکی بەرچاوە .ئەو شۆفێرانەی
سووری کانزایی مێلبۆرن) و چوار هێڵی هێڵکاریی ناوەوە و کوشنی وەرزشییانە حەزی وەرزشیان هەیە منەتباری ئەم جۆرە دەبن ،لەبەرئەوەی لە ماوەی ٥.٢
و چەندان پارچەی پێستەیی شتی جیاکەرەوەن .هەروەها ستێرن و پایەی دەرگە و چرکەدا ئۆتۆمۆبیلی خاوێن بزوێنەری شەش پستۆنی قەبارە  ٣لیتر دەتوانێ
شوێنی حەسانەوەی پێ تایەی  ١٩یان  ٢٠ئینچ هەموو بەشدارن لە دەرخستنی لە خێراییی سفرەوە بگانە  ٩٠کیلۆمەتر لە سەعاتێکدا و ،ئۆتۆمۆبیلی
چوار پستۆنی قەبارە  ٢لیتر لە شەش چرکەدا دەگاتە ئەو خێرایییە .هەردوو
شێوەی کۆتایی ئۆتۆمۆبیلەکەدا.
سەرەڕای ژێری پان و ڕنگی کوالیتی بەرز و ویلی کێش سووک و جیاکاری بزوێنەرەکەش گێرێکی ئۆتۆماتیکی هەشت خێرایی وەرزشییان پێوە گرێ دراوە.
لە ڕایەخی ناوەوە و ئەو هێڵکارییەی تایبەتە بە بی ئێم دەبلیو ،مۆدیلی
ئێکس الین بواری ئەوە بۆ کڕیارانی  BMW X٤دەڕەخسێنێ کە زیاتر بە
کەسایەتیی ئێکسەوە دیار بن.

ECO
PRO

ئێم سپۆرت و ئێکس الین بۆ تاقانەییی زیاتر

داینامیکای کاریگەری بی ئێم دەبلیو :مۆدی ئێکۆ پرۆ و
کاریگەریی تێچوون خەرجکردنی سووتەنی کەم دەکەنەوە

بەکارهێنانی مۆدی ( ECO PROلەڕێی بەکارهێنانی سویچی درایڤینگ
داینامیکس کۆنترۆڵەوە دەستنیشان دەکرێ) کەمکردنەوەی خەرجکردنی
سووتەنی زیاد دەکا .ئەم مۆدە و گێرە هەشت خێرایییەکە لەم بوارەدا ڕۆڵ
دەگێڕن ECO PRO .هەموو سیستمەکانی کارکردن لەپێناو کەمکردنەوەی
خەرجکردنی سووتەنی ڕێک دەخا .هەر کاتێک شۆفێر پێی لەسەر سکلێتەر
هەڵبگرێ ئەم سیستمە هەموو خەرجییە زیادەکانی سووتەنی ڕادەگرێ.
هەروەها ڕێنوێنیی شۆفێر دەکا بۆ باشترین شێوازی هاژووتن .ڕێنوێنییەکانیش

لەسەر شاشەی پێش شوفێر دەردەکەون لەو شوێنەی پێشانی دەدا بایی چەند
بەنزین لە تانکییەکەدا ماوە .لەڕێی سیستمی ناڤیگەشنیشەوە هانی شۆفێر
دەدا بۆ گرتنەبەری ئەو ڕێیەی کەمترین بەنزین خەرج دەکا بۆ گەیشتن
بەشوێنی مەبەست .هەروەها  X٤کرداری وەستان و کارکردنی ئۆتۆماتیکی
بی ئێم دەبلیو بەکار دێنێ ،کە لە کاتی وەستاندا بزوێنەرەکە دادەخا لەپێناو
کەمکردنەوەی خەرجکردنی سووتەنی.

MSPORT & XLINE
سیستمی زیرەکی بزاو بە:

ویل وB M W x D
eهەرvچوارr i
کۆنترۆڵکردنی توانا

هەموو مۆدیلەکانی  X٤خاوەنی سیستمێکی هەڵپەساردنی وەرزشین کە
لەگەڵ سیستمی بزواندنی زیرەکی چوار ویلی بی ئێم دەبلیو xDrive -
دا تەواو گونجاوە .کۆنترۆڵی توانای  X٤لە جۆری ستانداردە و سیستمی
کۆنترۆڵی جێگیریی داینامیکی بەکار دێنێ بۆ ئاراستەکردنی تایەی دواوە
بەپێی پێویست و بۆ زیادکردنی کارایی و جێگیرکردنی ئاراستەی ڕۆیشتن
لە کاتی سووڕانەوەدا .ئەم سیستمە بەهاوکاری لەگەڵ ستێرنی وەرزشیی
ستانداردا کار دەکا و هاوکاریی  BMW X٤دەکا بۆ دابینکردنی
جێگری لە لێخوڕیندا .بە بەردەوامی زانیاری بە شۆفێر دەدا لەبارەی ڕەوشی
ئۆتۆمۆبیلەکەی .ئەگەر ئۆتۆمۆبیلەکە سیستمی ناڤیگەیشن بەکار بێنێ
ئەوە قیبلەنامەیەک لە تابلۆی دەشبوولەکەدا دەردەکەوێ.
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ڕێنوێنییە پێشوەختەکانی هاوکاریی هاژووتن
ئەم سیستمەش هۆکارێکی ترە بۆ کەمکردنەوەی خەرجکردنی سووتەنی .کە
ئەو زانیارییانە بەکار دێنێ لەڕێی سیستمی ناڤیگەیشنی ئۆتۆمۆبیلەکەوە
بەدەستیان دێنێ و ،پێشوەخت ئاگەداری شۆفێر دەکا کەی پێویستە خێرایی

کەم بکاتەوە لە کاتی گەیشتن بە شارۆکە و گوندەکان و بۆ گونجان لەگەڵ
ڕێنوێنییەکانی سنووردارکردنی خێرایی.

 BMW X4تێکەڵەیەکی بێ وێنەی ستایل و دینامیکای
لێخوڕین و تواناکانی سەر ڕێگە پێشکەش دەکا کە تەنیا لەم
جۆرە ئۆتۆمۆبیالنەی بی ئێم دەبلیودا هەن

WORLD PREMIERE

هاوپێچەکانی لێخوڕینی بی ئێم دەبلیو:
هاوکاری شۆفێر و خزمەتگوزاری و بەرنامەکانی بی ئێم دەبلیو
بۆ سەالمەتی و ئیسراحەتی زیاتر ،پرۆگرامەکانی  BMW X6هەموو زانیارییە
گرینگەکانی هاژووتن پێشکەش دەکا و سیستمی هاوکاری هاژووتنەکەی
هەموو یان دەخاتە بەر چاوی شۆفێرەوە .لەوەش زیاتر ،نەوەی نوێی سیستمی
ناڤیگەیشن لەگەڵ ڕینوێنیی ڕێگا لەالیەن  ECO PROوە هاوئاهەنگی
14
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لەگەڵ کۆنترۆڵکەری  iDriveدا دەکەن لەسەر شاشەکەدا ،ئەم شاشەیە کە بە
بەرکەوتن کار دەکا بۆ ئەوەیە بتوانی زانیارییەکانی بخەیتە سەر ،وەک شوێنی
مەبەست ،بۆ ئەوەی گونجاوترین ڕێگەت پێشان بدا.

ئەم کۆمەڵە سیستمە هاوکارەی لێخوڕین هۆکارێکی
ترن بۆ دابینکردنی سەالمەتی .خزمەتگوزارییەکانی
پێوەست بە لێخوڕینیشەوە هاوکاریی کڕیار دەدەن بۆ
گەیشتن بەو خزمەتگوزارییانە و بەستنەوەی تیلیفۆنی
زیرەک لەگەڵ ئۆتۆمۆبیلەکە ،بەو هۆیەشەوە پێوەندیی
ڕاستەوخۆیان دەبێ لەگەڵ سەنتەری پێوەندییەکانی
بی ئێم دەبلیو ،کە زانیاریی بەردەوامت دەداتێ و
خزمەتگوزاریی وەک حجزکردنی شوێن لە رێستوران
و دۆزینەوەی نزیکترین دەرمانخانە .هەروەها چاالکیی
پێوەندیی هاوکاریکردنی بی ئێم دەبلیو سەالمەتیی
زیاتر دابین دەکا.

لەگەڵ کارکردنی هەستیارەکانی شکست و
ڕاگەیاندنی کەوتنە کاری ئێرباگەکاندا ،ئەم سیستمە
زانیاری لەبارەی شوێنی ئۆتۆمۆبیلەکە و زانیارییە
پێویستەکانی تر ،لەوانە هەبوونی برینداری سەخت بە
سەنتەری پێوەندییەکانی بی ئێم دەبلیو دەدا ،لەڕێی
ئەو سیم کارتەی لە ئۆتۆمۆبیلەکەدا هەیە ،بەمەش
هاوکاری خێراتر دەگاتە ئۆتۆمۆبیلە لێقەوماوەکە.
هەروەها هەموو ئۆتۆمۆبیلێکی BMW X6
خزمەتگوزاریی تیلیسێرڤسی تێدایە کە بۆ ماوەی ١٠
ساڵ کارایە و هیچ زیادەیەکیش ناخاتە سەر نرخی
ئۆتۆمۆبیلەکە.
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باشتر بیناسە ...

جیهانی و ناوخۆ

هەمڤی (هەمەری سەربازی)
ئۆتۆمۆبیلی جووڵە بەهێز و خاوەن تایەی
فرەمەبەست  ،HMMWVبە گشتی بەناوی
هەمڤی  Humveeناسراوە و ئۆتۆمۆبیلێکی
سەربازیی چوار تایە بزواوە و بەرهەمی
کۆمپانیای  AM Generalـە .بەکارهێنانی
بەرباڵوی هەمڤی لە شەڕی کەنداودا و
توانای ئەو ئۆتۆمۆبیلە لە ڕۆیشتنی بێ
گرفت بەناو لمی بیابانەکاندا ڕۆڵێکی
باشی هەبوو لە ناوبانگ دەرکردنیدا.

V

W

M

M

H

لە بنەڕەتدا دیزاینی هەمڤی بۆ گواستنەوەی سەرنشین و باری سووک بوو لە هێڵەکانی پشتەوەی شەڕدا،
هەروەها هیچ جۆرە ئامرازێکی خۆپاراستنی لە دژی چەکی کیمیایی ،بایۆلۆجی ،تیشک و ناوکی نەبوو .بۆیە
لە شەڕەکانی مۆگادیشۆ (سۆماڵ) زیانی زۆر بەر سەرنشینانی کەوت ،لەگەڵ ئەوەشدا ،بەهێزیی شاسیی
ئەم ئۆتۆمۆبیالنە وای کرد زۆر لە سەرنشینانیان بە سەالمەتی بگەڕێنە دواوە.
ئەوە بوو کۆمپانیایەکە بیری لە دروستکردنی مۆدیلێکی نوێ کردەوە کە ئارامتر بێ بۆ سەرنشینانی و
لە شەڕدا کاراتر بێ ،بۆیە مۆدیلی ئێم ١١١٤ی دروست کرد ،کە دژە گوللە بوو و بزوێنەرەکەی
لە جۆری تۆربۆیە و ئێرکۆندیشنی هەیە و سیستمی بەکێشکردنی بەهێزترە ،لەوەش
گرینگتر ناوچەیەکی پارێزراوی بۆ سەرنشینان تێدایە کە بە ئاسنی بەهێزکراو دەورە دراوە
و جامەکانی دژە گوللەن.
ئێستا سوپای ئەمەریکا لە هەوڵی نرخاندنی مۆدیلێکی نوێی خۆپاراستنە ،کە تیایدا
شوێنی ئەو کەسەی لەسەر ڕەشاشی سەر ئۆتۆمۆبیلەکەوە تەقە دەکا بە بەرزایی  ٤٥تا ٦٠
سانتیمەتر ئاسن و جامی دژە گوللە دەورە دراوە .هەندێکیشیان سیستمێکیان تێدایە کە
ڕەشاشەکەی لە کوشنی دواوەیە و لەوێوە تەقە دەکا بەبێ ئەوەی ئەو کەسەی
لەسەریەتی هیچ مەترسییەکی پێکانی لەسەر هەبێ .هەروەها سیستمێکی
تری دژە قەناس لەو ئۆتۆمۆبیالنەدا هەیە کە لەگەڵ تەقەکردن لێی یەکسەر
شوێنی قەناسەکە ئاشکرا دەکا.

HUMMER

)(humvee
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ئەو واڵتانەی هەمڤی بەکاردەهێنن
ئۆتۆمۆبیلی هەمڤی چوار کوشنی هەیە و کابینەی ناوەوەی بەتەواوی
بەکانزا دەورە دراوە و جامەکانی پێشەوەی ستوونین .الشەی ئەم ئۆتۆمۆبیلە
لە فافۆنی کێش سووک و دژەژەنگ دروست کراوە .هەموو تایەکانی بزێون
و هەر یەکەیان لە پێوەندی بە گێرەوە سەربەخۆیە و ئەکسلەکەیان لە
سەرەوەڕایە نەک ناوەڕاست بۆ ئەوەی تا دەکرێ بنی بەرز بێ تا دەگانە ٤١
سانتیمەتر .بۆدییەکە لەسەر چوارچێوەیەکی ئاسنە و پێنج ڕایەڵەی تێدایە
بزوێنەرەکە دەپارێزن .هەروەها هەر چوار ویلەکە دیسکی برێکیان هەیە و
دیسکەکان لە دیوی ناوەوەن .هەندێ جۆری هەمڤی تایەیێکی پێنجەمی
لە ناوەڕاست هەیە بۆ کاتی چەقین بەکار دێ.

واڵتان و کۆمپانیاکانی نێودەوڵەتی ئۆتۆمۆبیلی هەمڤی
بەکاردەهێنن بەهۆی هەبوونی ئەو خەسڵەتانەی کە لە ئۆتۆمۆبیلەکە
دا هەیە:
 ویالیەتە یەکگرتووەکان ئەفغانستان جەزائیر سعودیە بولگاریا چیلی یۆنان عێراق ( )٨٠٠٠بەکڕیاری ژمارە یەک دێت بۆ ئۆتۆمۆبیلی هەمڤی لبنان لیتوانیا کۆماری مەکدۆنیا پۆڵەندا سلۆڤینیا سربیا مەکسیک تایلەند تورکیا مەغریب ()٦٥٠٠بەکڕیاری ژمارە دوو دێت
بۆ ئۆتۆمۆبیلی هەمڤی.

ئۆتۆمۆبیلی سەربازی “هەمڤی”

تایبەتمەندییەکانی هەمڤی
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جۆر

ئۆتۆمۆبیلی سەربازی

واڵتی دروستکەر

والیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا

ماوەی بەکارهێنان
مێژووی دروستکردن

 - ١٩٨٤تاوەکو ئێستا

کارگە

ئەی ئێم جەنەرال
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MLC vs X6
ل ه کۆمپانیاکانهو ه ...

کۆمپانیای مرسیدس سوپرایزێکی سەرسووڕهێنەر و سەرنجڕاکێش بۆ
پێشانگای ئۆتۆمۆبیل لە پەکین ئامادەکردووە.
کۆمپانیای مرسیدس سوپرایزێکی سەرسووڕهێنەری ئامادەکردووە بۆ
نمایشکردنی لە پێشانگای پەکین بۆ ئۆتۆمۆبیل ،کە بریتییە لە ئۆتۆمۆبیلێکی
مرسیدس لە جۆری جێب سپۆر رکابەری  BMW X٦دەکات.

جیهانی

بزوێنەری ئەم ئۆتۆمۆبیلە وەک بزوێنەرەکانی جۆری  Mدەبێت
پێکدێت لە شەش پستۆن و هەشت پستۆن وەبەرهێنانی
ژمارەیەکی کەم لە جۆری پستۆن هەیە.
ئەگەرێکی زۆر هەیە لە رووی تەکنەلۆجیای ئەلکترۆنی هاوشێوەی
ئۆتۆمۆبیلی مرسیدس جۆری  S Classبێت.

بەپێی وێنە باڵوکراوەکەی ئەم جۆرە ئۆتۆمۆبیلە دەردەکەوێت
شێوەی دەرەوەی رێکەوتە لەگەڵ بیرۆکەی دینامیکی ئۆتۆمۆبیلەکە،
تایبەتمەندییەکانی دەردەکەوێت لە الربوونەوەی سەقف و جامی پێشەوەی
ئەم جۆرە ئۆتۆمۆبیلە ناودەبرێت بە . MLC

Mercedes-Benz
Concept
Coupe SUV
more photos: www.motor-talk.de
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ڵ ...
بۆ ئەمسا 

بەم زووانە دەخرێنە بازاڕەوە
www.7obcafe.com

گرینگترین مارکە جیهانییەکانی دەوڵەمەند و خاوەن پێشانگەکان لە گشت واڵتانی دنیادا چاوەنواڕیانن ،بەتایبەتی لە واڵتانی گەورە و
دەوڵەمەند ،بۆ پێشاندان و فرۆشتنیان لە بازاڕەکاندا .بەتایبەت بۆ پاشاکان و پیاوانی کار و ئەو بازرگانانەی حەز دەکەن هەمیشە مۆدیلی نوێ
لەگەڵ گەیشتنی بۆ بازاڕ بکەوێتە دەستیان .ئەمە باشترین ڕاپۆرتە کە پێشانی دەدا چ مارکەیەک بەم نزیکانە لە بازاڕەکاندا پێشان دەدرێ:
پێگەی «بزنس ئینسایدەر»ی ئەمەریکایی نوێترین ئەو ئۆتۆمۆبیالنەی خستە بەر چاو کە چاوەڕوان دەکرێ لەگەڵ هاتنی ساڵی ٢٠١٥دا
بکەونە بازاڕەوە .ئەم لیستە ئۆتۆمۆبیلگەلی «پۆرشە»« ،جیپ»« ،بی ئێم دەبلیو»« ،شیڤرۆلێ» و «هیوندای» و هی تریش لەخۆ دەگرێ بەم
شێوەیەی خوارەوە:

alfa romeo 4c

 ئۆتۆمۆبیلی «ئەلفا رۆمیۆ »٤cی ئیتالیایی کە ئۆتۆمۆبیلێکی کوپییوەرزشییە و کێشی سووکە لەبەر ئەوەی الشەکەی لە ڕیشاڵی کاربۆن
دروست کراوەو ،لە ماوەی  ٤.٥چرکەدا خێرایییەکەی لە سفرەوە
دەگاتە  ٩٦کیلۆمەتر لە سەعاتێکدا .نرخی چاوەڕوانکراویشی ٦٩
هەزار دۆالرە.

BMW i8

 بی ئێم دەبلیو ئای  ،٨کە خێرا و بەهێزە و لە ڕیشاڵی کاربۆندروست کراوە و ،خێرایی دەگاتە  ٢٤٩کیلۆمەتر لە سەعاتێک و ،نرخی
چاوەڕوانکراوی  ١٣٥هەزار دۆالرە.

chevrolet colorado
 ئۆتۆمۆبیلی قەبارە ناوەندیی «شیڤرۆلێ -کۆلۆرادۆ -جی ئێم سی کانیۆن»،کۆمپانیای جەنەراڵ مۆتۆرز پێشکەشی کردووە و دەڵێ کە باشترینە لەڕووی
بەرهەمهێنانی وزە و توانای ڕاکێشان و بارهەڵگرتندا .قەبارەی بزوێنەرەکەی
 ٢.٥لیترە و چوار سلندرە و دەتوانێ  ١٤٨کیلۆوات وزە بەرهەم بهێنێ.
چاوەڕوان دەکرێ نرخەکەی لە  ٢١هەزار دۆالرەوە دەست پێ بکا.

ford f 150

 فۆرد ئێف  ١٥٠ی ئەمەریکایی .چەند دەیەیەکە پڕفرۆشترینئۆتۆمۆبیلە لە ویالیەتە یەکگرتووەکاندا .لە تێکەڵەیەکی پۆاڵ و فافۆن
دروست کراوە ،بەمەش کێشی سووکتر دەبێ و توانای ڕاکێشانی زیاد
دەکا .هەروەها بزوێنەرەکەی تۆربۆیە .چاوەڕوان دەکرێ نرخی لە ٢٧
هەزار دۆالرەوە دەست پێ بکا.

hyundai genesis

 هیۆندای جێنێسس سیدان ،ئۆتۆمۆبیلێکی نایابە و کۆمپانیای هیۆندایچاککاریی گەورەی تێدا کردووە لەڕووی توانا و جوانی و سەالمەتییەوە.
بزوێنەرەکەی کراوە بە  V٦و قەبارەکەی  ٣.٨لیترە و هێزی  ٣١١ئەسپی
بەرهەم دێنێ و خێرایییەکەی دەگاتە  ٢٣٩کیلۆمەتر لە سەعاتێکدا.
نرخەکەی لە  ٤٠هەزار دۆالرەوە دەست پێ دەکا.

1
2
3
4

5

جیهانی

 جیپ رینیجد ،کە بیرۆکەی شێوەکەی لە جیپ رانجلەری قەبارە گەورەترەوە وەرگیراوە .سیستمی کەمکردنەوەی خەرجکردنی سووتەنیی هەیە و ،توانایبەرگەگرتنی ڕێگەوبانی سەختی هەیە .یەکەمین ئۆتۆمۆبیلی جیپە کە لە دەرەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکان دروست بکرێ پاش ئەوەی گرووپی فیاتی
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jeep renegade

ئیتالی گرووپی جیپی کڕی .ئۆتۆمۆبیلەکە دوو جۆری هەیە :بزوێنەرێکی
 ١.٤لیتری چوار سلندر کە بارگاویکەرێکی تۆرباینیی هەیە و هێزی ١٦٠
ئەسپی هەیە و ،گێرەکەی ئاسایییە و  ٦گێرە .ئەوەی تریشیان چوار
سلندرە و قەبارەکەی  ٢.٤لیترە و هێزی  ١٨٤ئەسپی هەیە و بارگاویکەری
تۆرباینیی نییە و ،گێرەکەی ئۆتۆماتیک و  ٩گێرە.

lincoln mkz

 لینکۆڵن MKZی ئەمەریکایی .بزوێنەرەکەی تۆربۆیە ،چوار سلندرەو قەبارەکەی دوو لیترە ،هێزی  ٢٧٥ئەسپە و ،لەماوەی  ٦.٤چرکەدا
خێراییەکەی لە سفرەوە دەگاتە  ٩٦کیلۆمەتر لە سەعاتێکدا .دوا
خێراییشی دەگاتە  ٢٤٩کیلۆمەتر لە سەعاتێکدا ،نرخی چاوەڕوانکراوی
 ٣٤هەزار دۆالرە.

mercedes c class

 مارسیدس بێنز -کالس سی -کووپی ،بزوێنەرەکەی تۆربۆیە و ٤سلندرە و قەبارەکەی دوو لیترە .هێزی  ٢٤١ئەسپە ،گێرەکەی
ئۆتۆماتیک و  ٧گێرە .نرخە خەمڵێنراوەکەی لە  ٤٥٨٥٠دۆالرەوە
دەست پێ دەکا.

ford f 150
 پۆرشە ماکانی ئەڵمانی ،دواخێرایی دەگاتە  ٢٥١کیلۆمەتر لەسەعاتێکدا .گرووپی Sی ئەم ئۆتۆمۆبیلە بزوێنەرەکەی  ٦-Vو
قەبارەی سێ لیترە و هێزی  ٣٤٠ئەسپی هەیە .گێری ئۆتۆماتیک و
 ٧گێرە .نرخی چاوەڕوانکراوی لە  ٥٠هەزار دۆالرەوە دەست پێ دەکا.

volkswagen golf

 فۆڵکسڤاگن گۆڵفی ئەڵمانی ،ئۆتۆمۆبیلێکی کێش سووکە و بە دووجۆرە بزوێنەرەوە بەرهەم هێنراوە :یەکەم بەسووتەنی کار دەکا و
قەبارەکەی  ١.٤لیترە و هێزی  ١٤٨ئەسپە .ئەوەی دووەمیش بەکارەبا
کار دەکا و هێزی  ١٠١ئەسپە و دواخێراییی دەگاتە  ١٢٨کیلۆمەتر
لە سەعاتێکدا .هەردوو بزوێنەر هاوکاریی یەکتر دەکەن بۆ ئەوەی
هێزەکەی بگاتە  ٢٠١ئەسپ و دواخێراییی بگاتە  ٢١٧کیلۆمەتر لە سەعاتێکدا .ئەم ئۆتۆمۆبیلە لەسەر پێوەرگەلی ئابووری دیزاینی بۆ کراوە،
لەڕووی خەرجکردنی سووتەمەنییەوە دەتوانی بە یەک لیتر  ٦٧کیلۆمەتر ڕێ ببڕێ .چاوەڕوان دەکرێ نرخی لە  ٢٣٥٠٠دۆالرەوە دەست پێ بکا.

CARS
most attractive
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ن ...
داهێنا 

جیهانی

بی ئێم دەبلیو لە رووناکی ئۆتۆمۆبیل
تەکنەلۆجیایەکی نوێی ئاشکرا دەکات
www.arabgt.com
کۆمپانیای بی ئێم دەبلیوی ئەڵمانی لە چوارچێوەی نمایشەکانی لە
پێشانگەی  GESلە ئێستا لە شاری الس ڤیگاس لە ئەمەریکا نمایش
دەکرێت ،ئۆتۆمۆبیلێکی تاقیکراوەی نوێی بی ئێم دەبلیو  M٤کۆنسێت ئیکۆ
نیک الیتس نمایش دەکات.
ئەم جۆرە نوێیەی  BMWشۆرشی کۆمپانیای  BMWبەردەوام دەکات لە
داهێنان لە بواری رووناکی ئۆتۆمۆبیل ،دوای ئەوەی کۆمپانیای  BMWتوانی
ببێتە پێشەنگی کۆمپانیاکان لە جیهاندا بە بەرهەمهێنانی رووناککەرەوەی
لێزەری لە ئۆتۆمۆبیلی  BMWجۆری  i٨وەرزشیکە بووە یەکەم ئۆتۆمۆبیل
لە جیهاندا کە رووناککەرەوەی لێزەری لە خۆ بگرێت.
ئەم جۆرە رووناککەرەوانە بە تەکنەلۆژیایەکی نوێ دروست کراوە کە توانای
رووناکردنەوەی ٦٠٠م بەردەم ئۆتۆمۆبیلەکە هەیە ،هەروەها تەکنەلۆژیای
کەمکردنەوەی کاریگەری رووناکی لەسەر ئۆتۆمۆبیلی پێچەوانەی رێڕەوی
ئەو لە خۆ دەگرێت.

زیاتر لەمە ئۆتۆمۆبیلی  BMW - M٤کۆنسێت ئیکۆ نیک الیتس
تەکنەلۆژیای رووناککەرەوەکانی دواوەشی لەخۆ دەگرێت کە بەشێوەی
 OLEDکاردەکات کە تایبەتە بە هێماکانی سووڕانەوە و برێک کردن.
رووناککەرەوەکانی دواوە کە بەشێوەی  OLEDیە لە چەند جۆرێک مەوادی
هەستیار کە بەستراوە بە کارەبا و ئەستووریەکەی دەگاتە  ١.٤ملم ئەمەش
جۆرێک لە داهێنانی کۆمپانیای  BMWدەردەخات.
پێشبینیەکان ئاماژە بەوە دەکەن کۆمپانیای  BMWداهێنانی نوێی تر
بخاتە بازاڕەوە لە بواری رووناککەرەوەی ئۆتۆمۆبیل لە جۆری رووناککەرەوەی
 OLEDلە سیستەمی رووناککەرەوە لە جۆری  M POWERلە ساڵی
. ٢٠١٦

BMW Lazerlight
BMW i8 oled

BMW i8

iconic light
Laserlight
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دیمانە ...

رەنج سەنگاوی:

دیمانە :ئۆتۆمۆبیل
رەنج رەزا سەعید ناسراو بە رەنج سەنگاوی شاعیرێکی هەست ناسک و خۆشەویست الی
گەنجان ،لە هەمان کاتدا راگەیاندکارێکی سەرکەوتوو و بوێر ،بەکالۆریۆسی لە راگەیاندن
هەیە و ماوەیەکی درێژە لە میدیا کار دەکات ،ئێستا پێشکەشکاری بەناوبانگی بەرنامەی
لەگەڵ رەنجە لە تەلەفزیۆنی رووداو ،بۆ یەکەم جار تایبەت بە ژیانی خۆی لەگەڵ
ئۆتۆمۆبیل و کێشەکانی تایبەت بە ئۆتۆمۆبیل بۆ ئۆتۆمۆبیل دواندمان.
یەکەم ئۆتۆمۆبیل کە کڕیت؟
 یەکەمین ئۆتۆمۆبیلم لە ساڵی  ٢٠٠٣کڕی ،لە جۆری ئۆپڵی ڤێکترا ،کە کڕیم هێشتامۆڵەتی شۆفێرییەکەم تەواو نەبووبوو ،بەماوەیەکی کەم دوای ئەوە لە ترایی دەرچووم
بە یەکەم ترایی ،پاشان بی ئێمێکی ٥٢٠م کڕی ،پاش ئەوەش جێبێکی چیرۆکی ،لەدوای
ئەوەش کامرییەکی سفر و پاش ئەوەش ئەڤەلۆنێکی سفر و پاش ئەوەش بیئێمێکی ئێکس
فایف کە ئێستاش لەالم ماوە.

هیچ کات سەرپێچیت کردووە؟
 سەبارەت بە سەرپێچی ڕاستی نامەوێ درۆت لەگەڵ بکەم لە سەرەتای شۆفێریمدا سەرپێچیمهەبووە .زۆر کەمی بەدەستی ئەنقەست بووە لێرە هەندێجار شەقام و ڕێگاوبان ڕۆڵیان
هەیە لەوەی سەرپێچیت پێبکەن ،هەرچەندە ئێستا سیستمی هاتوچۆ زیاتر ڕێکوپێکە بە
تایبەتی لە شاری سلێمانی ،هەولێریش خراپ نییە بەاڵم هەست ناکەم وەک سلێمانی
لێپرسینەوە بکرێت.
هەرگیز تووشی رووداوی هاتوچۆ بوویت؟
 بەڵێ چەند جارێ تووشی ڕووداوی هاتوچۆ هاتووم ،بەاڵم بڕوابکە هەر لە ئۆتۆمۆبیلیمن دراوە و گوناە و هەڵەی منی تێدا نەبووە ،هەرگیزیش ئۆتۆمۆبیلم بە کەس چاک
نەکردووەتەوە ئەگەر لێدانەکان کاریگەری لەسەر ڕۆیشتنی ئۆتۆمۆبیلەکە نەبووبێت هەر
ڕووم نەهاتووە داشبەزم ،قورسترین ڕووداویان تەکسییەک لە ئۆتۆمۆبیلەکەمی دا لە شەقامی
سەهۆڵەکە تا ئێستاش فەقەراتم ئازاری هەیە ،حاجییەکی بە تەمەن بوو پێشی وتم ئەوە
کوێری بەمەرجێک من ڕاوەستابووم لە شوێنی ڕێگە پێدراو ئەمویست داببەزم و ئەوەم بۆ
پێشهات ،جارێکی تریش لە یوتێرنێک ئیشارەتیشم هەڵکردبوو پیاوێکی بە تەمەنی تر لە
دواوەی سەیارەکەمی داو الیتەکانی شکاندم وتم خاڵە ئیشارەتم هەڵکردبوو وتی بابە ئەبێ
دەست دەربهێنی ئیتر چی بڵێم وتم باشە خاڵە گیان ،ئەیزانی هەڵەیە وتی چی ئەمر ئەکەی
وتم سەالمەتیت.

بۆ ئاگەداری ئۆتۆمۆبیلت چۆنی؟
 ڕاستی زۆر رێکوپێک و تەمیز نین سەیارەی من ،بەاڵم بۆ ڕۆنگۆڕین باشم و ئۆتۆمۆبیلیشمکێشەی بچووکیشی هەبێ ئەگەر چاکی نەکەم لەسەری ناڕۆم ،بەڵێ ئۆتۆمۆبیل هەبووە زۆر
ماندووی کردووم و پەکی کەوتووە ،بەاڵم ناوی جۆری ئۆتۆمۆبیلەکە ناڵێم ئەو ئۆتۆمۆبیلەم
بە زۆر برای باشی فیتەری ناساندم ،دنیایەک وەستای باشی ناوچەی پیشەسازی پێ ناساندم،
جارێ لە شەقاڵوە پەکم کەوت مردم و سووتام ئیشی نەکرد بە فالت هێنامەوە کەچی لەکاتی
داگرتندا عەیبی نەبوو ،الی فیتەرەکەم ئیحراجی کردم.
ناو شارت پێخۆشە بۆ لێخوڕینی ئۆتۆمۆبیل یا دەرەوەی شار؟
 زیاتر بە خەتی دەرەوەی شار مورتاحترم ،بەدەم گوێگرتن لە گۆرانی و خەیاڵی خۆشەوەدەڕۆم ،بەاڵم ئەوەندەش خەیاڵ ناکەم کە خۆم بکەم بە کەندێکا.
رێگەکانی دەرەوەی شار بەم شێوەیە نییە ،تەنانەت خەیاڵێکی بچووکیش
بکەیت؟
 وانییە ئاخر من بیر لەوە دەکەمەوە وەزیری ئاوەدانکردنەوە بوومایە هەمووم چاکدەکردەوە ( ...بەپێکەنینەوە).
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مەرزیەی فەریقی پێشمەرگە و خاوەنی سروودی
پێشمەرگە چۆن دەبێ لە تیڤییەکی کوردی بوترێ
داعشەکان مەرزییەیان پێ بوو!
باشە گوێ لە چ گۆرانییەک دەگری لەناو ئۆتۆمۆبیل ،چونکە رێگاکەت
دوورە؟
 حەز دەکەم گوێ لە رادیۆ بگرم زیاتر ،بەاڵم بەداخەوە یەک رادیۆی کوردی نییە لەهەولێر تا سلێمانی بەبێ پچڕان وەری بگرێت ،گۆرانی ئینگلیزییە لەناکاو رادیۆیەکی
ت ر دێتە سەر و دەبێ بە قەتار و ئەڵاڵ وەیسی ،ئینجا لەناکاو دەبێ بە گۆرانی
عەرەبی.
قەت ئۆتۆمۆبیلت کڕیوە هەڵخەڵەتابیت ،یاخود دەرچووبێت بۆیاخی
ئەستوور و بۆیاخ کرابێتەوە؟
 بەڵێ ئۆتۆمۆبیلەکم کڕی رێک لە کاتی مەعاشدا پەکی دەکەوت ،پارە و پوولی پێنەهێشتم ،دواتریش بەزەرەر فرۆشتم ،بەمەرجێ کابرای پێشانگاکە دەیگوت یەکەم
بینەری بەرنامەکانتم ،من زۆر شارەزای ئۆتۆمۆبیل نیم بەتەمای خوای ئۆتۆمۆبیل
دەکڕم ،ئەویش ئیختیارەکەی وابوو.
بە گشتی کوالیتی ئۆتۆمۆبیلەکان لێرە چۆن دەبینی؟
 راستی ...دەمێکە شتێک ئازارم دەدات ،ئەویش ئەوەیە هەندێک ئۆتۆمۆبیل کەدێتە کوردستان کوالیتیان زۆر خراپە ،ئەوە بواری من نییە ،بەاڵم لە خەڵکی شارەزام
ب یستووە هەر یەک جۆر ئۆتۆمۆبیل دروستکراوە بۆ ئێرە  ٥٠٠کیلۆ کەمترە لە
ئۆتۆمۆبیلی ستاندارد ،ئەمە جگە لەوە کوالیتی پڵێت و پێکهاتەکانی ناوی زۆر خراپن
و کاتێک کە تووشی رووداو دەبن کەم کەس تیایدا سەالمەت دەردەچێت ،بەئاواتم
ئێوە وەک گۆڤارێکی تایبەتمەند بە ئۆتۆمۆبیل ،راپۆرت و رێپۆرتاژ لەسەر ئەوە بکەن
و مەهێڵن لەوە زیاتر بزنس بکەن بە خوێنی خەڵک ،چونکە ئەوە بە هەموو واتاکانی
ت اوان تاوانە .لەسەردەمی سەدام حوسێندا ئەندازیار هەبووە لە سێدارە دراوە
ل ەبەرئەوەی نێوەندگیری نێوان کۆمپانیای واڵتێک بووە بۆ ئۆردەری ئۆتۆمۆبیلی
کردووە بۆ عێراق ئۆتۆمۆبیلەکە خراپ بووە ،من دژی مەبدەئی لە سێدارە دانم بەاڵم
دەبێ سزا هەبێ بۆ خەڵکی وا.
رات چییە لەسەر ئەو ناوانەی کە ئێستا لە هونەرمەند و کەسایەتییە
سیاسییەکان دەنرێت لە کوردستان ،ئەی تۆش پێت خۆش نییە
ئۆتۆمۆبیلەکت بەناو بکرێت؟
 زۆر شتێکی ناشرینە ،بۆ نموونە مەرزیەی فەریقی پێشمەرگە و خاوەنی سروودیپێشمەرگە چۆن دەبێ لە تیڤییەکی کوردی بوترێ داعشەکان مەرزییەیان پێ بوو،
یان هونەرمەندێکی ناسکی وەک کەریم کابان ناوی لە ئۆتۆمۆبیلێکی خراپ بنرێت.
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ریپۆرتا ژ ...

ناوخۆیی

الندکرۆزەر یان وەنەوشە!
رێپۆرتاژ :ئۆتۆمۆبیل
لە ماوەی رابردوو ناونانی کەسایەتی سیاسی و هونەری لە
جۆرەکانی مۆبایل و ئۆتۆمۆبیل تەشەنەی سەند لە کوردستان و لە
ئێستادا خەڵکانێکی زۆر ناوی کەسایەتی و هونەرمەند لە کااڵکان
دەنێن بە تایبەتی ئۆتۆمۆبیل».
ئۆتۆمۆبیلی جۆری الندکرۆزەر یەکێکە لەو ئۆتۆمۆبیالنەی کە
زۆرترین کڕیاری لەسەرە بە تایبەتی لە کوردستان ،دوای ئەوەی لە
ساڵی  ١٩٩٠جۆرە ناوێکی تریان بۆ دۆزییەوە ئەویش لەیال عەلەوی
بوو».
ئاسۆ نەجات کە شارەزایەکی زۆری هەیە لە جۆرەکانی ئۆتۆمۆبیل
ئەو دەڵێ« :رۆژانە لە جیهان ناوی جیا جیا دەبیستیت بە تایبەتی
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست گەر نا دەگمەنە لە واڵتانی دونیا ناوی
ئۆتۆمۆبیلەکانیان بگۆڕدرێن ،بۆ نموونە چەندین ناوی جۆراوجۆر
هەن لەیالعەلەوی و مۆنیکا و وەنەوشە ،ئەمە تەنیا بۆ جۆری

الندکرۆزەر بەکار هاتووە لە دوای ساڵی  ١٩٩٠ئاسۆ دەشڵێ
کە خەڵکانێکی زۆر ئێستا بە مۆنیکا و ناوەکانی تر بانگی ئەم
جۆرە ئۆتۆمۆبیلە ناکەن ،بەڵکو تەنیا بە ناوی وەنەوشە ،مێژووی
ئۆتۆمۆبیلی الندکرۆزەر بۆ چەندین ساڵ دەگەڕێتەوە بەاڵم ناونانی
لەالیەن کڕیار و فرۆشیارەکان تەنیا الندکرۆزەر نەبوو ،بەڵکو
چەندین ناوی جیا جیایان بۆ دادەنا.
سەرەتای ناونانی ئۆتۆمۆبیلی الندکرۆزەر لە ساڵی  ١٩٩٠بەهۆی
جوانیی هونەرمەندی عەرەبی لەیالعەلەوی ئەوە ئۆتۆمۆبیلی
النکرۆزەری ئەو سەردەمە کرا بەناوی ئەو ئەکتەرە بەناوبانگە،
پاشان لە ساڵی  ١٩٩٥ناوی لەیالعەلەویان گۆڕی بۆ رەنەر».
دواتر ناوی گۆڕا بۆ مۆنیكا لوینسكی کە دیارترین کەسایەتی
جیهانی بوو کە یەکێک بوو لە خۆشەویستانی سەرۆکی پێشووی
ئەمریکا بێل کلینتۆن ،ئەمەش لە ساڵی  ٢٠٠٨ئەم ناوەی بۆ دانرا.

مۆنیكا لوینسكی

لەیال عەلەوی

CARS
U n de r n ame
famous
c h a r a ct e r s
in
! Ku r di st an
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CARS

هاتنی درامای گەردەلوول هەموو ئەو جۆرە ناوانەی
رەشکردەوە ،چونکە درامای گەردەلوول یەکێک لە
ئەکتەرانی سەرنجی بینەری بۆالی خۆی راکێشا و
بازرگانانی ئۆتۆمۆبیل بەهۆی بەهێزیی کەسایەتی
وەنەوشە لە درامای گەردەلوول ،ئیتر ناوێکی تر
نەما بەناوی مۆنیکا ،بەڵکو زیاتر وشەی وەنەوشە بۆ
ئۆتۆمۆبیلی جۆری الندکرۆزەر بەکار دەهێنن.
ئەوەی جێگای سەرسوڕمانە تەنیا وەنەوشە نییە،
بەڵکو چەندین ئۆتۆمۆبیلی تر ناوی کەسایەتییان
لێناون بۆ نموونە بە ئۆتۆمۆبیلی النسەر دەڵێن
دکتۆرە بەلقیس و هەروەها بە تۆیۆتای پیکاپ دەڵێن
مەرزیە و بە کیای بچووکیش دەڵێن عارەب عوسمان
و لۆکە زاهیر و کەریم کابان و عەزیز وەیسی و
بە کرایسلەر دەڵێن ئۆباما کەچی ئۆتۆمۆبیلی خۆی
کادیالکەو  ...بەاڵم وەک کلتوورێک لە کوردستان
ناویان خراوەتە سەر ئۆتۆمۆبیلەکان!

دکتۆرە بەلقیس

عەزیز وەیسی

لە ماوەی رابردوو عارەب عوسمانیش تووڕەیی خۆی
دەربڕیبوو کە چۆن ناوی ئەو ئۆتۆمۆبیالنە لەو دەنێن
و هیچ کاتێک پێی خۆش نەبووە چونکە ئەو دەڵێ:
ئەوە چییە ئەو ئۆتۆمۆبیلە بچووکەیان بە ناوی من
کردووە ،هیچ ئارەزوو ناکەم ناوی هیچ ئۆتۆمۆبیلێک
لە من بنرێت و حەزم لەو شتانە نییە.
تەنیا عارەب عوسمان نییە ،بەڵکو چەندین
هونەرمەندی تر ناڕەزاییان هەیە کە ناویان لەسەر
ئۆتۆمۆبیل هەبێت.

U nder name
f amous
charact ers
in
!K urdis t an

عارەب عوسمان

کڕیارێکی ئۆتۆمۆبیل دەڵێ« :لە ماوەی رابردوو
کوردستان پێشوەچوونێکی زۆری بەخۆیەوە بینیوە
بۆیە رۆژانە چەندین کۆمپانیای جیهانی روو لە
کوردستان دەکەن و کااڵکانیان لێرە نمایش دەکەن،
ئۆتۆمۆبیلیش یەکێکە لەو کااڵیانەی کە کڕیارێکی
زۆری هەیە لە کوردستان ،بە تایبەتی دوای ساڵی
 ٢٠٠٣کە رژێمی گۆڕبەگۆڕی سەدام لە عێراقدا
نەماو لەڕووی کڕین و فرۆشتنی ئۆتۆمۆبیل ئەوە
جیاوازییەکی زۆری بە خۆیەوە بینی».
سەبارەت بە ناونانی کەسایەتی لەسەر
ئۆتۆمۆبیلەکان خاوەن پێشانگایەک لە هەولێر باس
لە گرنگیی ناونانی کەسایەتییەکان دەکات و دەڵێ:
«ناونانی کەسایەتی لەسەر ئۆتۆمۆبیل شتێکی
تازە نییە و لە ساڵی نەوەدەکان ئەو ناونانە بوونی
هەیە ،بەاڵم لە چەند ساڵی رابردوو دوای ئەوەی
ناوی هونەرمەند مەرزیەیان لە ئۆتۆمۆبیلی پیکاپ
تۆیۆتا نا دوای ئەوە ناوی چەندین هونەرمەندی تر
بوونی هەبوو بۆ نموونە «وەنەوشە و لۆکە زاهیر
و کەریم کابان و عارەب عوسمان» و  ...هتد،
ئەمەش بووە هۆی ئەوەی خەڵکانێکی زۆر کە دێن
بۆ کڕینی ئۆتۆمۆبیل ئەوە بەو ناوانە کاری کڕین و
فرۆشتن دەکەن و بە ناوەکان زیاتر ئۆتۆمۆبیلەکان
دەناسنەوە».
ئەمەش دوای ئەوە دێت کە بە هۆی خۆشەویستی
کەسایەتییە جیهانییەکان یاخود جوانی بۆیە هەمیش
خەڵک ناوی جیاجیای بۆ جۆری ئۆتۆمۆبیلەکان
دادەنێن و تا وای لێ هات خەڵکانیش ئیدی نەڵێن
الندکرۆزەر بەڵکو هەمووی دەڵێن وەنەوشە».
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ل ه کۆمپانیاکانهو ه ...

جیهانی

بە خستنەبازاڕی  BMW X6تەواو نوێ
کۆمپانیاکە هەموو سنوورێکی بڕی
سەرچاوە :بریکاری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست BMW -
ئۆتۆمۆبیلێکی بەهێز و وەرزشی کە کەسایەتیی  Xو
کاراکتەری ئۆتۆمۆبیلی کوبی وەرزشیی کۆ دەکاتەوە
ئۆتۆمۆبیلی BMW X٦ی نوێ بە دیزاینێکی نوێی بەرچاو و توانێکی
بەهێزەوەیە کە ڕێی دەدا شوێنی خۆی وەک ئۆتۆمۆبیلێکی دابینکەری
خۆشیی لێخوڕین بەهێز دەکات .فرۆشی نەوەی دووەمی ئەم ئۆتۆمۆبیلی
کوبە وەرزشییە لە  ٢٥٠هەزار ئۆتۆمۆبیل نزیک بووەتەوە ،لە سەرانسەری
دنیاشدا شوێنێکی دیاری هەیە لەناو مۆدیلەکانی BMW Xدا .ئەویش بە
هۆی دیمەنەکەی و تواناکانی و فەخامەتی نوێباویەوەیە.
دیزاینی BMW X٦ی نوێ ،توندوتۆڵی و زۆریی سیفەتە جیاکەرەوەکانی
کە بەردەوام بە BMW Xوە دیارن ،کۆ دەکاتەوە ،هاوکات جوانیی وەرزشیی
ئۆتۆمۆبیلی کوبی BMWشی تێدایە .ناوەوەی ئۆتۆمۆبیلەکە پڕە لە
مواسەفاتی وەرزشیی تایبەت یەم ئۆتۆمۆبیلە و کەشێکی شاهانە و کۆمەڵێک
کەلوپەلی تێدایە کە وا دەکەن BMW X٦ی نوێ تاقانە بێ.

دیزاینێکی سەرنجڕاکێش

کۆمەڵە کەلوپەلی  Design Pure Extravaganceوردەکاریی
سەرنجڕاکێشی نایاب دەخەنە ناوەوە و تەواوی ئۆتۆمۆبیلەکە .لە کاتێکدا
کۆمەڵەی  M Sportچەند کارەکتەرێکی تایبەت دەستەبەر دەکەن بۆ
بەهێزکردنی سروشتی داینامیکیی ئۆتۆمۆبیلەکە ،بەمەش دیمەنێکی
سەرنجڕاکێشی پەیدا کردووە .هەروەها لە بەرنامەی BMW Individual
یشەوە مواسەفاتی تایبەت بە مۆدیلی  X٦لەم ئۆتۆمۆبیلەدا هەیە.
سەرباری ئەمانەش ،ئۆتۆمۆبیلی BMW X٦ی نوێ کۆمەڵێ کەلوپەلی
پێوانەییی تێدایە کە زیاترن لەوانەی لە مۆدیلی پێشتردا هەبوون ،وەک
جووتە الیتی زینۆنی پێشەوە و ،تایەی  ١٩ئینجی لە کەرەستەی کێش
سووک دروستکراو و ،دەرگای پشتەوەی بە شێوەی ئۆتۆماتیک دەکرێتەوە
و ،گێرەکەی جۆری Steptronicـە و  ٨گێرە و دوگمەی گێر گۆڕین لەسەر
ستێرنەکەیدا هەن و ،بە چەرم نەخشێنراوە و ،سیستمی ئێرکۆندیشنی
ئۆتۆماتیکی هەیە و بەسەر دوو ناوچەدا دابەش کراوە و ،ئاوێنەی بینینی
پشتەوەی هەیە کە سیستمی تاریککردنی ئۆتۆماتیکی تێدایە و ،کوشنەکانی
پشتەوەی دەنوشتێنەوە بۆ زیادکردنی قەبارەی سندووقی پشتەوە.

هێزێکی زیاتر

ئەم مۆدیلە لە مانگی ١٢ی ساڵی ڕابردووەوە نوێترین نەوەی بزوێنەری هەشت
سلندری هەیە بە توانای  ٤٥٠ئەسپ بۆ جۆری xDrive٥٠i BMW X٦
و ،بڕیارە لە چارەکی یەکەمی ئەم ساڵ بزوێنەری  ٣٠٦ئەسپیش بۆ جۆری
 xDrive٣٥i BMW X٦بەکار بهێنێ.
بە بەکارهێنانی تەکنیکی تۆربۆی دووانەی  BMWو گێری پێوانەیی هەشت
گێری وەرزشیی جۆری  Steptronicو ،تەکنیکی BMW Efficient
 Dynamicsو ،کەمکردنەوەی کێش و ،مواسەفاتی هەواییی پێشکەوتوو،
 BMWتوانایەکی باشتر بۆ X٦ی نوێ گەرەنتیی دەکا ،هاوکات لەگەڵ
کەمکردنەوەی خەرجکردنی سووتەنی بەڕێژەی .%٢٢
سیستمی سووڕانی زیرەکی هەموو تایەکان  BMW xDriveوا دەکا ئەم
ئۆتۆمۆبیلە بە شێوەیەکی پێوانەیی خۆڕاگر بێ و جێگیری لەدەست نەدا،
هەروەها دینامیکی سووڕانەوە بەپێی پێویست ڕێک دەخا.

کارکردنی باشتر

بۆ ئەوەی ئۆتۆمۆبیلەکە بە شێوەیەکی باشتر کار بکا ،سیستمی
کۆنترۆڵکردنی دینامیکی کارکردن و سیستمی کۆنترۆڵکردنی دینامیکی
لێخوڕین هاوکاریی یەکتر دەکەن .هەروەها بۆ زیادکردنی ئاسوودەیی لە
لێخوڕین سیستمی برێکی هەوایی لە ئەکسلی پشتەوە و کۆنترۆڵکردنی
دینامیکیی هێواشکەرەوەکان ئەم کارە ڕێک دەخەن .کە هەردووکیان لە
سیستمی برێکی ڕەحەتدا دابین کراون .ئەمە سەرباری سیستمی برێکی

خۆگونجێن ( Adaptive Mکە بەشێکە لە کەلوپەلەکانی کۆمەڵی M
 ،)Sportکە ئەم سیستمە زۆر گونجاوە بۆ لێخوڕینی وەرزشییانە.

کارەکتەری پەیوەندیی گشتگیر

سروشتی داهێنەرانە و پێشکەوتووی ئۆتۆمۆبیلی  BMW X٦نوێ بەهۆی
الیتی LEDی خۆگونجێن و ،سیستمی چوونەناوەوەی ڕەحەت (لەوانە
کردنەوە و داخستنی دەرگەی سندووقی پشتەوە بەبێ بەکارهێنانی دەست)
و ،چەندان مواسەفاتی ترەوە دەردەکەوێ .هەروەها لە کاتی لێخوڕین بۆ ماوەی
زۆر دەکرێ لێخوڕین ئاسانتر و ڕەحەتتر بکرێ لەڕێی بەکارهێنانی هەندێ
مواسەفاتەوە وەک سیستمی ڕێپێشاندانی  Professionalو سویچی
کۆنترۆڵی بەرکەوتن (لمس) و سیستمی پێشکەوتووی دەنگی ناوەوە
 Bang & Olufsenو ،سیستمی خۆشگوزەرانیی نوێی Professional
ی پشتەوە.
ئۆتۆمۆبیلەکە پڕە لە کەلوپەلی  BMW Connected Driveکە شاشەی
پێشاندان لەسەر جامی پێشەوە و سیستمی هاوکاریی زیادی لێخوڕین
 Driving Assistant Plusو سیستمی هاوکاری لە قەرەباڵخی Traffic
 Jam Assistantو سیستمی هاوکاری لە کاتی ڕاگرتندا Parking
 Assistantو کاراکتەری پێشاندانی دەوروبەر  Surround Viewو
سیستمی بینین بە شەو  BMW Night Visionو کاراکتەری پەڵەی
بزێوی ڕووناکی  Dynamic Light Spotو پێشاندانی ئەوپەڕی خێرایی
و خزمەتگوزاریی BMW Connected Driveو سیستمی خۆشگوزەرانی
لە ڕێی ئینتەرنێتەوە.
لە هەولێر ئۆتۆمۆبیلی  BMW X6لە پێشانگەکانی کۆمپانیای عروش بۆ
بازرگانیی ئۆتۆمۆبیل دەست دەکەوێ.

NEW
2015

BMW X6
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Fuel consumption*
Urban in l/100 km
Extra-urban in l/100 km
Combined in l/100 km
CO2 emissions in g/km
Tank capacity, approx. in l

13.1–13.0
7.8–7.7
9.7
227–225
85

Performance
Top speed in km/h
Acceleration 0–100 km/h in s

250
4.8

41 OTOMOBIL 4 Feb. 2015
41 OTOMOBIL 4 Feb. 2015

Weight
Unladen weight EU in kg
Max. permissible weight in kg
Permitted load in kg
Permitted axle load front/rear in kg
Engine
Cylinders/valves
Capacity in ccm
Stroke/bore in mm
Max. output in kW (hp) at 1/min
Max. torque in Nm at 1/min
Compression ratio : 1
Wheels
Tyre dimensions front
Tyre dimensions rear
Wheel dimensions and material front
Wheel dimensions and material rear
For more info:
Al- Uroush Automotive Trading Co. +9647813777777
or visit the company web-site: www.bmw-irqa.com

2,245
2,885
715
1,385/1,570
8/4
4,395
88.3/89
330 (450)/5,500–6,000
650/2,000–4,500
10.0
255/50 R19 107W XL
255/50 R19 107W XL
9 J x 19 inches, light-alloy
9 J x 19 inches, light-alloy
Feb. 2015 www.otomobilmagazine.com 40
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ناودارەکان ...

جیهانی

ئۆتۆمۆبیلەکانی

شاکیرا

ئۆتۆمۆبیلەکانی گۆرانبێژی
بەناوبانگی ئەمەریکی شاکیرا
شاکیرا ئیزابێل موبارەک ریپۆل لەدایکبووی ٢ی شوباتی  ١٩٧٧لە
کۆلۆمبیا لەدایک بووە و بەڕەچەڵەک لوبنانییە ،شاکیرا گۆرانیبێژی
پۆپ و ڕۆک و التینە و سەماکەریشە  ،شاکیرا لە  ١٩٩٠دەستی بەکارە
هونەرییەکانی کردووە و تا ئێستاشی لەگەڵ بێ لەکارەکانی بەردەوامە،
شاکیرا باوەڕی بە مەسیحی کاسۆلیک هەیە.
گۆرانی لەسەر جامی جیهانی فیفا  :٢٠١٠ئەم گۆرانییە ناوبانگێکی
باشی پەیدا کرد لە سەرانسەری جیهان کە بەر لە دەسپێکردنی
جامی جیهانی فیفای  ٢٠١٠ی ئەفریقیای باشوور کلیپی بۆ کرا.
شاکیرای ئەستێرەی جیهانی و دۆستی پێکی یاریزانی بەرشلۆنەی
ئیسپانی و هەڵبژاردەی ئیسپانیا ناسراوە بە خۆشەویستی بۆ
ئۆتۆمۆبیلی لە جۆرەکانی  BMWو  Mercedesبۆیە کولێکشنێکی
گەورەی لەم جۆرانە هەیە ،ئەوانە بەشێکن لە ئۆتۆمبیلەکانی شاکیرا:
 -١ئۆتۆمۆبیلی جۆری Mercedes - Benz - S600
 -٢ئۆتۆمۆبیلی جۆری Mercedes - Benz - SL550
 -٣ئۆتۆمۆبیلی جۆری Mercedes - Benz - GLK
 -٤ئۆتۆمۆبیلی جۆری Mercedes - Benz - SLK250
 -٥ئۆتۆمۆبیلی جۆری BMW X٦

Mercedes - S600
Mercedes - SL550
Mercedes - GLK
Mercedes - SLK

SHAKIRA`S
AUTO
COLLECTION
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ن ...
جیاوازتری 

جیهانی

ئۆتۆمۆبیلە سەرنجڕاکێشەکانی
پۆلیسی جیهان
www.dw.com
پۆلیس وەک پیاوی یاسا پێویستە خاوەنی باشترین ئۆتۆمۆبیل بێت تاکو لە کاتی رووبەڕوبوونەوەی هەرجۆرە
سەرپێچییەک بتوانێت بەوپەڕی تواناوە ئەرکەکانی راپەڕێنێت .لەم بابەتەدا ئۆتۆمۆبیلی پۆلیسی نۆ واڵت بە
نموونە باسی لێکراوە.
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ئۆتۆمۆبیلی المبۆرگینیی وەرزشیی نایاب خرایە بەردەستی پۆلیسی
بەلجیکا و یەکەمین دەرکەوتنی لە نمایشێکی سەربازیدا بوو لە
ڕێوڕەسمی ئاهەنگەکانی ڕۆژی نیشتمانیی بەلجیکا لە ساڵی ٢٠١٠دا.
لە سەرەتای مانگی شوباتی ڕابردووەوە پۆلیسی میرنشینیی دوبەی
نوێترین مۆدیلی ئۆتۆمۆبیلی «بوگاتی فیرۆن»ی وەرزشیی بەدەست
گەیشت .ئەم ئۆتۆمۆبیلە کە نرخەکەی لە یەک ملیۆن دۆالر زیاترە،
بۆ ئەنجامدانی دەوریەکانی پۆلیس لە شەقامەکانی دوبەی بەکار
دەهێنرێ.
هەر کاتێک کە ئۆتۆمۆبیلی پۆلیس لە جۆری «هەمەر» بێ ،وەک
ئەوەی کە پۆلیسی شاری مانچستەری ئینگلیزی لە ساڵی ٢٠٠٧ەوە

بەکاری دەهێنن ،سەرپێچیکردنی یاسا کارێکی زۆر سەخت دەبێ.
بەمەبەستی پاراستنی ژینگە ،پۆلیسی ئەمەریکا جۆرێک لە
ئۆتۆمۆبیلی «شیڤرۆلێت»ی خستە کار ،کە بە بزوێنەرێکی کارەبایی
کار دەکا ،ئەم جۆرە ئۆتۆمۆبیلە بۆ یەکەم جار لە ساڵی ٢٠١٢دا
دەرکەوت.
لە شەقامەکانی شاری فرانکفۆرتی ئەڵمانیادا چاوت بە ئۆتۆمۆبیلی
«ئۆپل ئەمپیرا» دەکەوێ کە بزوێنەرەکەی بەکارەبا کار دەکا .ئەم
ئۆتۆمۆبیلە دۆست بەژینگەیە لە ساڵی ٢٠١١ەوە لەالیەن پۆلیسی
ئەڵمانیاوە بەکار دێ.

هەندێ جار بۆ بەجێهێنانی ئەرکەکانیان ،پۆلیسی نیویۆرک
ئۆتۆمۆبیلی سێ تایە بەکار دەهێنن .ئەم جۆرە ئۆتۆمۆبیلە بۆ
یەکەم جار لە مانگی نیسانی ٢٠١١دا لە شەقامە قەرەباڵخەکانی
مانهاتن کەوتە بەر چاوان.
ئەم شیڤرۆلێیە ئەفسانەیییە کە ساڵی  ١٩٥٠دروست کراوە ،لە
ناو کاروانێکی ئۆتۆمۆبیلەکانی پۆلیسدا دەبینرێ لەپاڵ ژمارەیەک
لەو ئۆتۆمۆبیالنەی لە فیلم و زنجیرە دراماکاندا بۆ ڕاونان بەکار
دەهێنرێن.
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 پۆلیسی ژاپۆن دوور لە خۆشی و نوێگەری ،لەم ئۆتۆمۆبیلە بچووکەئاسایییەدا ئەرکەکانی خۆیان جێبەجێ دەکەن.

6

all around world

bugatti veyronldubai

 بێگومان هەوادارانی کوتلەی ڕۆژهەاڵتی ئەم ئۆتۆمۆبیلەیان لەبیرەکە بەرهەمی کۆمپانیای «الدا»ی ڕووسیایییە و دەیان ساڵ هەڵبژاردەی
یەکەمی پۆلیسی سۆڤێت و دواتریش پۆلیسی ڕووسیا بوو.

3

hummerlmanchester

7

m in ic arlU S A

c h evro l e tl U S A

4

chev r olet lUSA

8

l a da lru s s i a
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ریپۆرتاژ ...

جیهانی

کۆلێکشنێکی
نایاب !?
لەناو کۆنە کۆگایەکی داخراودا
پیاوێک لە نیویۆرک لە کاتی خانەنشین کران بڕیاریدا سەرمایەکەی بە شێوەیەکی ژیرانە سەرف بکات ،هەر بەم هۆیە خانوویەک و
چەند هێکتارێک زەوی لە واڵتی پۆرتەگال کڕی .ئەم خانووەو زەوی دەورووبەرەکەی بە هۆی ئەوەی هیچ میراتگرێکی لەسەر نەبوو لە
الیەن فەرمانگەی باجی ئەم واڵتە چەند ساڵێک بوو بە مەزاد داندرابوو کە لە پاش  ١٥ساڵ بوو بە هی ئەم پیاوە ئەمریکییە!
خاڵی سەرنجڕاکێش لەمە دابوو کە کۆگایەکی گەورە لەناو ئەم مڵکە هەبوو بە دەرگایەکی لەحیمکراو کە تا ئەو کاتە کەس زەحمەتی
کردنەوەی دەرگاکەی نەکێشابوو و ئەرکەکەی کەوتە سەر خاوەن ئەمریکییەکەی .بە رای ئێوە لە پاش بڕینی لەحیمەکە چی لەم
کۆگایە پشتگوێ خراوە دەرکەوت!؟
زیاتر لە  180ئۆتۆمۆبیلی ئەنتیک و نایابی وەک :گالیسکەی فیات و ئاستۆن مارتین و فۆرد و مارسیدس بێنز و ئۆپڵ و لوتوس و
پۆرشە و میترۆپۆلیتەن و ئاڵفا رۆمێئۆ و دەیان ئۆتۆمۆبیلی تر لەم کۆگایە سەریان دەرهێناو دەرکەوت خاوەنی پێشووی ئەم خانوو و
زەوییە کۆلێکشنەری ئۆتۆمۆبیل بووە و کەس بەم کارەی نەزانیوە!
کۆلێکشنێک کە لە خەماڵندنی یەکەمدا زیاتر لە  ٣٥ملیۆن دۆالر نرخیان لەسەر داناو بە گرانبەهاترین خەزێنەی  ٢٠١٣ناوی لێ دەبرا.

collection
stored in a
Closed Barn
Amercan
Man buys
house with a
locked barn
in Por tugal ...
And you won`t
believe what
?was inside ..
When the barn was full, he padlocked
!!!and «soldered» the doors shut

www.mirror.co.uk/news
www.youtube.com/locked barn full of cars
A l f a 1 90 0 S u p e r S p r i nt a no t h e r L o t u s El a n FH C A st o n Ma r t i n A u st i n A 3 0 A u sti n Heal ey S pri te
MkI I B a l i l l a Ch r y sl e r s Fi a t Ca br i o l e t ( 1 20 0 o r 1 50 0 ) Fo r d Co r t i na M K I I F ord Y F ormu l a rac ers
Gi u l i a S p r i nt S p e ci a l e ( S S ) Gi u l i e t t a S p r i nt L o t u s El a n D H C L o t u s El an F HC Lotu s Eu ropa Lotu s
S u p e r S e v e n S e r i e s I V Ma t r a D je t Me r ce de s Me r ce de s B e nz 1 8 0 1 90 / Nash M etropol i tan
O p e l GT Pe u g e o t 20 2 Pe u ge o t 50 4 ca b r i o l e t & 40 4 ca b r i o l e t Po r sch e 3 5 6 T ri u mph T R4 V ol vo
PV 544 A b a r t h 1 30 0 S co r p i o ne A l f a Gi u l i e t t a A m e r i ca n ( i nsp i r e d) desi gn F i at T opol i n o I I
I nt e r i o r o f A l f a R o m e o L a nci a Fl a m i ni a Co u p Mi ni B M W V8
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ن ...
ناودارەکا 

جیهانی

Britney Spears

ئۆتۆمۆبیلی ناودارەکان
ئامادەکردنی :ئۆتۆمۆبیل
 Britney Spears -١ئۆتۆمۆبیلەکەی لە جۆری  Mercedes - Benz - classکە نرخەکەی  $ ٤١.٤٥هەزار دۆالرە.
 Megan Fox -٢ئۆتۆمۆبیلەکەی لە جۆری  Mercedes - Benz - G٥٥٠کە نرخەکەی  $١٠٤.٠٠٠هەزار دۆالرە.

Megan Fox

 Paris Hilton -٣ئۆتۆمۆبیلەکەی لە جۆری  Bentley continental Gtکە نرخەکەی  $ ١٨٧.٩٠٠هەزار دۆالرە رەنگەکەی پەمەیییە.
 Jessica Alba -٤ئۆتۆمۆبیلی جۆری  GREY Audi Q٧نرخەکەی  $ ٤٧.٧٠٠هەزار دۆالرە.
 Victoria Beckhom -٥خێزانی یاریزانی پێشووی بەناوبانگ دێڤید بێکهام ئۆتۆمۆبیلی جۆری  carrera david )Porsche (aa٧نرخەکەی ٩٥.٠٠٠
هەزار دۆالرە.

Paris Hilton
Jessica Alba

Celebrities
Special
Automobiles
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GENECO
BIO BUS

داهێنان ...

جیهانی

پاسێک بە پاشەڕۆی مرۆڤ کار دەکا

ئینگلتەرا لە هەوڵی کەمکردنەوەی بەکارهێنانی سووتەنیدا بەردەوامە
و دەیەوێ بە چەندان جۆر سەرچاوەی وزەی نوێبووەوە جێی بگرێتەوە.
یەک لەو پرۆژانەش پرۆژەی دروستکردنی پاسێکە کە بە پاشەڕۆی
ئۆرگانی کار دەکات ،وەک ئەوەی ڕۆژنامەی «زود دۆیچە تسایتونگ»ی
ئەڵمانی باڵوی کردووەتەوە.

«لەپێناو داهاتوویەکی بەردەوامدا ،ئەم پاسە بە پاشەڕۆی ئۆرگانیی
ئێوە کار دەکا» ،ئەم ڕستەیە لەسەر بنمیچی ئەو پاسە ئینگلیزییەدا
دەنووسرێ کە خەڵک لە شاری «پات»ەوە بۆ فڕۆکەخانەی پریستۆل
دەگوازێتەوە .هەرچەندە ئینگلیز بە گاڵتەجاڕیی توند ناسراون،
بەاڵم ئەم ڕستەیە بەهیچ شێوەیەک گاڵتەجاڕی تێدا نییە ،بگرە

www.carbodydesign.com

فیراری سێرژیۆ؛ لە چەمکەوە بۆ بەرهەم
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دەبێتە ڕاستییەکی بەرجەستەکراو .ئەم پاسە بەگازی «میتان»ی
بەرهەمهێنراو لە پاشەڕۆی ئۆرگانییەوە کاری پێ دەکرێ و  ٤٠کەس
هەڵدەگرێ.
پاسەکەش وێنەیەکی لێ دەدرێ کە تیایدا خەڵکانێک لە ئاودەستدان
و خەریکی دەستبەئاو گەیاندنن .ڕۆژنامەی «زود دۆیچە تسایتونگ»ی

فیراری سێرژیۆ  ٢٠١٣کە تەنیا وەک چەمکێک بەرهەم هاتبوو لە پاش
چەند گۆڕانکارییەکی ناسک بەاڵم بەرچاو لە  ٢٠١٤وەک بەرهەمێک بۆ
بەکارهێنان هاتە بازاڕ ،راستە دەرگا بچووکەکان نەمان و جامی پێشەوەی
بۆ داندرا بەاڵم ،رای گشتی کۆکە لەسەر ئەوەی کە نەخشەسازییەکەی
هەنگاوێک بەرەوپاش هەڵکشا!
رای تۆ چییە؟

ئەڵمانی کە لە پێگەی ئیلیکترۆنیی خۆیدا ئەم هەواڵەی باڵو
کردووەتەوە ،ئاماژە بۆ ئەوە دەکا کە کۆمپانیای Genecoی تایبەتمەند
بە بەرهەمهێنانی وزەی بایۆلۆجی ئەم پاسانە دەخاتە گەڕ .هەروەها
گوتی کە ئەم پاسە دەتوانێ بە پاشەڕۆی یەک ساڵی پێنج کەس
ماوەی  ٣٠٠کیلۆمەتر ڕێگە ببڕێ.

FERRARI
SERGIO

Check the gallery on the original Sergio concept here:
www.carbodydesign.com
OTOMOBIL 4 Feb. 2015
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بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای رۆڵز رۆیس هۆکاری ئەوە بووە
کۆمپانیاکەی بۆ پێنج ساڵی بەردەوام ریکۆردی فرۆشتن تۆمار بکات و لە
پشت سوکانی یەکێک لە ئۆتۆمۆبیلەکانی بە من دەڵێت کە رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست یەکێک لەو ناوچانە بووە ،کە باشترین فرۆشیان تێداکردووە.
تۆرێستۆم مولیر ،بەڕێوەبەری رۆڵز رۆیس دەڵێت« :باشترین گەشەمان لە
باکووری ئەمریکا بەدەستهێناوە ،ئەوەش بەڕێژەی لەسەدا  ،٣٠هەروەها
پێشکەوتنێکی باشمان لە بازاڕی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بینیوە .رۆژهەاڵتی
ناوەراست ئێستا بە دووەم بازاڕی کۆمپانیاکەمان ئەژمار دەکرێت».
ئایا بیرتان لە کردنەوەی پێشانگایەک لە هەولێر کردووەتەوە؟
تۆرێستۆم مولیر :یەکەم جار ئێمە پێشانگاکانی خۆمان لەو شوێنانە
دەکەینەوە ،کە بۆ ماوەیەکی زۆر زۆر درێژ سەقامگیر بن .چونکە ئەوە
وەبەرهێنانێکە بۆ داهاتوو دەیکەین و بۆ منیش دەسپێکردنی بازرگانییەک
وەک پەیوەندیی هاوسەرگیری وایە .بەتایبەت بۆ رۆڵز رۆیس
 ,تۆ بە شتێک کۆتایی پێدێنی ،کە بۆ
هەردووالیەن قازانجی هەیە.

لەبەر ئەوەش ئێمە سەرقاڵی چاودێریکردنی ئەو شوێنانەین ،کە دەتوانین
پێشانگاکانمانی تێدا بکەینەوە ،بەاڵم لەم کاتەدا بەرنامەیەکمان نییە بۆ
کردنەوەی پێشانگا لە هەولێر
ئێوە سەرقاڵی بەهێزکردنی الیەنی لۆجێستیکن لێرە ،ئایا ئەوە بەو
مانایە کە دەتانەوێ هەر لە بەریتانیا بمێننەوە؟
تۆرێستۆم مولیر :بەدڵنیایییەوە ،من پێموایە رۆڵز رۆیس بووەتە هێمایەک
بۆ بەریتانیا ،رۆڵز رۆیس کۆتایی خۆشگوزەرانیی بەریتانیایە و وەک تاجی
زێڕینی بەریتانیای لێهاتووە .لەبەر ئەوەش وەک بەرهەمێکی بەریتانی
دەمێنێتەوە .لەالیەکی دیکەشەوە بۆ ئەو کڕیارانەی کە ئۆتۆمۆبیلی رۆلز
رۆیس دەکڕن ،ئەو بەرهەمە وەک بەرهەمێکی بەتەواوەتی بەریتانی
سەیردەکەن.

رۆڵز رۆیس
ژمارەی پێوانەیی
تۆمارکرد
www.rudaw.net
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ئێوە زۆر لە ئۆتۆمۆبیلەکانتان لە رێی
داواکارییەوە دروستدەکەن بۆ کڕیارە تایبەتەکان،
چ تایبەتمەندییەک لە الیەن ئەو کڕیارانەوە لە
ئێوە داوادەکرێن؟
تۆرێستۆم مولیر :یەکەم جار ئەرکی ئێمە
بەدیهێنانی خەونەکانە و زۆر لە کڕیاران خەون
بەوە دەبینن ئەو ئۆتۆمۆبیلەی دەیانەوێت
دروستبکرێت ،ئێمەش کارێک دەکەین کە
خەونەکانیان بەدی بێنین.
پەیامنێری رووداو :کەواتە ئێوە نیگەرانی
ئەوە نین کە ئۆتۆمۆبیلێکتان لێ داوا بکەن،
کە شێوازی لە شێوازی ئۆتۆمۆبیلی بەریتانی
نەچێت .ئایا ئەو شتانە لە براندی رۆڵز رۆیس
دەگونجێن؟
تۆرێستۆم مولیر :نەخێر ،ئەوە هەڵەیە .چونکە
یەکەم جار ئەوە پەیوەستە بە
خەونی تاکەکەسی .هیچ
کەسێک رۆڵز رۆیسێکی
کە
ناوێت

تایبەتمەندییەکەی لە ئەیەوە بگۆڕێت بە بی،
ئۆتۆمۆبیلی رۆڵز رۆیس بە تەواوەتی پەیوەستە
بە ژیانی خۆشگوزەرانی لەبەر ئەوە کڕیارە
تایبەتەکان دەبێت بەتەواوەتی دڵنیا بن ،کە ئەو
بەرهەمەی داوای دەکەن تاقانەیە لە جیهانداو
لەگەڵ چیرۆک و خەونی ئەوان دەگونجێت .لەبەر
ئەوەیە بەڕاستی دەبێت بیر لەوە بکەیتەوە کە
بەرهەمی رۆڵز رۆیس بەتایبەتی ئەوانەی
کە بەداواکارییەوە دروستدەکرێ بەرهەمێکی
هونەرییە .لەبەر ئەوەشە ئێمە بەتەواوەتی بە
دەم داخوازی کڕیارەکانمانەوە دێین.
ئەگەر ئێستا کەسێک لە هەرێمی کوردستان
ئۆتۆمۆبیلێکی لەم چەشنەی بوێت ،دەبێت
سەردانی ئەبووزەبی بکات و داواکاری خۆی
پێشکەش بکات .ئەبوزەبی ئەو شوێنەیە کە
کۆمپانیاکە بەرزترین ئاستی فرۆشی هەبوو لە
ساڵی  ٢٠١٤دا.
هەرچەندە ئێستا هیچ پێشانگایەکی رۆڵز رۆیس
لە کوردستاندا نییە ،ئەوە بەو مانایە نییە کە لە
داهاتووشدا نابێت.
کۆمپانیایەکی وەک رۆڵز رۆیسیش کە بەردەوام
بەدوای تۆمارکردنی ریکۆردی نوێیە چاوی لە
شوێنی نوێیە بۆ ئەوەی بازاڕەکەی
پەرەپێبدات.

Torsten Mueller
Rolls Royce CEO

ROLLSROYCE
new record
in usa & middle east
OTOMOBIL 4 Feb. 2015
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بیرۆکەی گرافیتی

تۆیۆتا FT1
www.carbodydesign.com

لە ڕۆژانی ڕابردوودا ،کۆمپانیای تۆیۆتا شێوە ستایلێکی ناوەکی و دەرەکیی
نوێی پێشکەش کرد بۆ ئۆتۆمۆبیلی وەرزشیی .١-FT

ناوەوەش هێڵکارییەکی نوێی ڕەنگی هەیە و ،لە بااڵدەستیی ڕەشەوە بەرەو
تێکەڵەیەکی سروشتی لە پێست و ڕووبەری کانزاییی سروشتی.

ئەم دیزاینە لەالیەن کەلتی دیزاین ریزێرچەوە لە نیوپۆرت بیچ –
کالیفۆرنیا ،پێش خراوە ،گرافیتی بیرۆکەکە بۆیاخی دەرەوە و الیتەکان و
چەرمی ڕەنگکراوی کوشنەکان دەگرێتەوە و لە ئاهەنگی گۆردن مەککۆل
بۆ کاری ئۆتۆمۆبیل لە نیوەدوورگەی مۆنتری لە کالیفۆرنیا پێشکەش کرا.

لەو کاتەشدا کە مەبەستی سەرەکیی دیزاینە ئەسڵییەکە بۆ ئەوە بوو کە
شۆفێر تەواوی جەختکردنی لەسەر ڕێگە بێ ،ئەم بیرۆکە نوێیە ئەو جەختکردنە
کەم دەکاتەوە.

دیوی دەرەوەی ئەم ڤێرژنە نوێیە بە بۆیاخێکی گرافیتی کانزایی بۆیە کراوە
و بە بەراورد لەگەڵ ڤێرژنە بنەڕەتییەکە زۆر کاریگەر دیارە لە پێشاندانی
شێوە و قەبارەی چەماوەی ئۆتۆمۆبیلەکەدا و دەوڵەمەندی لە بیرۆکە و
تێکنۆلۆجیای بەرز بەشێوەیەکی جوان کاریگەرە.

هەستی خۆشی چەرمەکە کۆ کراوەتەوە لەگەڵ هێڵکاریی کانزایی و ڕووبەری
ڕەشدا ،کە تابلۆیەکی ئامێرەکانی پێوانەی تێدایە بە دیمەنێکی سێ ڕەهەندیی
خاوەن دیمەنی تەکنیکی.
بیرۆکەی بنەڕەتیی  ١-FTلە پێشانگەی نێودەوڵەتیی ئۆتۆمۆبیلی باکوری
ئەمەریکادا پێشان درا و وەک «هەنگاوێکی ڕۆحی بۆ ڕەهەندی نوێی دیزاینی

Toyota FT-1
Graphite
Concept
more photos: www.seriouswheels.com
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ڕەنگ و هێڵکاریی ناوەخۆیی
جیهانیی تۆیۆتا» بوو ،سروشی لە میراتی ئەم جۆرە ئۆتۆمۆبیالنەی
کۆمپانیاکەوە وەرگرتووە ،وەک مۆدیلەکانی ٢٠٠٠GT, Celica, Supra,
 MR٢و بەم دوایییانەش .Scion FR-S
هەروەها  ١-FTوەک نموونەیەکی پێشبینیکراوی بواری کێبەرکێ ،گۆڕا
بۆ پرۆژەی ڤیژن گران توریزمۆ و لە مانگی ئەیلوولەوە وەک گەمەیەکی
دیجیتاڵی کێبەرکێی ئۆتۆمۆبیل  PS٣ GT٦بۆ داونلۆدکردن ئامادەیە.
بیرۆکە گرافیتەکە خۆی بۆ ماوەیەکی دیاریکراو شیاوی داونلۆدکردنە.
ئێمە لە خوارەوەدا هەندێ وردەکاری لەبارەی دیزاینی ناوەوە باڵو دەکەینەوە،
لەگەڵ هەندێ کۆمێنتی سیلین لی ،دیزاینەری ناوەخۆیی ئۆتۆمۆبیل.

«لە سەرەتای پرۆژەی ١-FTوە ،ویستمان وا بکەین شۆفێر هەست بە
نەرمیی سووڕانەوەی ویلەکان بکا – بۆ ئەوەی تەنیا جەخت بکاتە سەر
ڕێگە و هیچی تر» ,سیلین لی ئەمەی گوت ،کە دیزاینەری داهێنەری
کەلتی-یە و خاوەنی بیرۆکەی دوو ڕەنگە.
«لە ڕووی ڕەنگەوە هاوکار بووینە بۆ دروستکردنی کەشێکی تایبەت بە
ئۆتۆمۆبیلەکە ،ئامانجیشمان ئەوە بووە هەموو شتەکان لەڕووی کاریگەریی
هەڵبژاردنیانەوە هاوکاریی شۆفێر بکەن .چەرمی کوشنەکە وا دەکا شۆفێر
لەبازنەی جەختکردنە سەر لێخوڕین دەرنەچێ و لە هەمان کاتیشدا
هەستکردن بە نایابیی لەال دروست ببێ».

سیلین ئیلهامی ناوەوەی ١-FTی لە ماتیریاڵی نوێباو و بەتوانا
وەرگرتووە کە بۆ کەلوپەلی فرەنایاب بەکار دێن.
پۆستەری فیلمێک سەرنجی ئەوی ڕاکێشا بۆ ڕەنگە زەق و
دیارەکانی پاڵەوانانی جاران و کاراییی ئەو ماتیریاالنەی بۆ
پاڵەوانانی ئەمڕۆ بەکار دێن.
بۆ بەدیهێنانی شێوەی پێشکەوتووی دەرەوە و شێوەی ئاڵۆزی
ناوەوەی  ،١-FTسیلین لی و تیمەکەی ئەستووریی چەرم و
قەبارەی دان و پێکهاتەکانیان بەراورد کردووە لەپێناو دۆزینەوەی
تێکهەڵکێشێکی نموونەیی لە کانزا و چەرم.

Interior
Color & Trim
more photos: www.seriouswheels.com
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ئەو یاریزانانەی کە خاوەنی
گرانبەهاترین ئۆتۆمۆبیلن لە جیهاندا
شێتی هەبوونی ئۆتۆمۆبیلی جوان و گرانبەها گەیشتۆتە الی یاریزانانی تۆپی پێ وایان لێهاتووە بوونەتە خاوەنی گرانبەهاترین ئۆتۆمۆبیلی
جیهان ،ئۆتۆمۆبیلی گرانبەها بۆتە دیارترین دیاردە کە یاریزانانی تۆپی پێ هەوڵی بۆ دەدەن وە ئەوەش شێتی هەندێکیان بەو مارکانەی
مەیلیان بۆ دەچێ و هەندێکی تریشیان خۆیان هەڵدەکێشن بەو ئۆتۆمۆبیالنەی کە هەیانە .بەدڵنیایییەوە هەردوو جۆرەکە خاوەنی ئۆتۆمۆبیلی
وان کە لە جیهاندا الی زۆرێک لە کەسانی ئاسایی نییە و ناتوانن بە ئاسانی دەستیان بکەوێت ،چەند سەرژمێریەک لە پەیجی (پەیوەندی
کۆمەاڵیەتی سوکەر دیبات) گرانبەهاترین  ١٠ئەو ئۆتۆمۆبیالنەی کە یاریزانانی تۆپی پێ خاوەنین:
 -١کریستیانۆ رۆنالدۆ:
یاریزانی نێودەوڵەتی پورتوگالی و یاریزانی تۆپی پێی ریال مەدریدی
ئ یسپانی لە پێشەوەی ئەو ریزبەندییە دێت کە گرانبەهاترین
ئۆتۆمبێڵی هەیە لەناو یاریزانەکانی تۆپی پێ کە خاوەنی ئۆتۆمۆبیلی
ف یراریە و بە تایبەتی بۆی دروستکراوە لە کۆمپانیای ئۆتۆمۆبیلی
فیراری و نرخەکەی دەگاتە  ٢ملیۆن جونەی ئیستەرلینی.
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 -٢ئەلحاج زیوف:
ل ە سوپرایزێکی گەورەدا یاریزانی نێودەوڵەتی سەنیگالی ئەلحاج
زیوف یاریزانی یانەی دونکاسترۆ رۆفرز لە ریزبەندی دووەم دێت بە
ئ ۆتۆمۆبیلی مارسیدس ماکالرین کە نرخەکەی دەگاتە  ٤٢٠هەزار
جونەی ئیستەرلینی.

 -٣دیڤید بێکهام:
گەوهەری تۆپی پێی ئینگلیزی وازی لە یاریکردن هێناوە لە ریزبەندی
سێیەم دێت کە ئەم یاریزانە خاوەنی ئۆتۆمۆبیلی رولز رایس
نرخەکەی دەگاتە  ٣٥٠هەزار جونەی ئیستەرلینی.
 -٤ئۆبافیمی مارتینێز:
یاریزانی نێودەوڵەتی نێجیری ریزبەندی چوارەمی گرتووە ئەوەش
ئارەزووی یاریزان پیشان دەدات بۆ ئۆتۆمۆبیلی گرانبەها کە خاوەنی
ئۆتۆمۆبیلی مارکەی المبۆرگینی نرخەکەی  ٢٥٠هەزار جونەی
ئیستەرلینیە.
 -٥فرانک المبارد:
یاریزانی نێودەوڵەتی ئینگلیزی فرانک المبارد یاریزانی یانەی مانچیستر
ستی ئینگلیزی لە ریزبەندی پێنجەمدا دێت بە ئۆتۆمۆبیلێک کە
نرخەکەی  ١٧٩هەزار جونەی ئیستەرلینییە لە مارکەی فیراری .٦١٢
 -٦جێرمان بینانت:
خاوەنی رەگەزنامەی ئینگلیزی یاریزانی یانەی ستۆک سیتی ئینگلیزی
ریزبەندی شەشەمی گرتووە بە ئۆتۆمۆبیلی مارکەی ئەستۆن مارتن
کە نرخەکەی دەگاتە  ١٧٠هەزار جونەی ئیستەرلینی.

 -٧واین رۆنی:
گۆلدن بۆی یاریزانی یانەی مانچیستر یونایتدی ئینگلیزی لە زیربەندی
حەوتەم دێت بە ئۆتۆمۆبیلی ئەستون مارتن کە نرخەکەی دەگاتە
 ١٥٠هەزار جونەی ئیستەرلینی.
 -٨دیدی دروگبا:
یاریزانی یانەی گەلەتە سەرای تورکی لە ریزبەندی هەشتەمدا دێت
بە ئۆتۆمۆبیلی مارسیدس ئیس  ٦٥کە نرخەکەی دەگاتە  ١٤٦هەزار
جونەی ئیستەرلینی.
 -٩لیۆنێل مێسی:
یاریزانی نێودەولەتی لیۆنێل مێسی لە ریزبەندی نۆیەمی ئەم لیستەدا
دێت کە زۆربەی یاریزانانی ئینگلیزی داگیری کردووە بە ئۆتۆمۆبیلی
فیراری کە نرخەکەی دەگاتە  ١٣٨هەزار جونەی ئیستەرلینی.
 -١٠لویس نانی:
بە ئەسل پورتوگالی لویس نانی یاریزانی یانەی لیشبۆنەی بورتوگالی
لە ریزبەندی دەیەم و کۆتایی ئەم لیستە دێت بە ئۆتۆمۆبیلی
المبۆرگینی نرخەکەی دەگاتە  ١٣٧هەزار جونوی ئیستەرلینی.
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ن ...
داهێنا 

جیهانی

مۆتۆر سکیلی
هۆشمەندی خوالو

ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی سەردەمیانەیە کە هەموو پێکهاتەکانی بە وردی
و بەشێوەی مۆتۆر سکیل دیزاین کراوە بەاڵم هەموو سەالمەتییەکی بۆ
دابین کراوە ،هەر چەندە لە رووی شکلەوە تۆزێ بچووکە.
لەبەرئەوە ناویان ناوە ( )Rolling Smartphoneچونکە پەیوەندییەکی
فراوان و لە شێوەی مۆبایل فۆنە بۆ گواستنەوە ئاسانە بە جۆرێک
بەکارهێنەر تێدا ئاسوودە بێت بەشێوەیەکی سەرەکی  C١وا دیزاین

کراوە کە کۆنترۆڵکردنی ئاسان بێت و پاراستنی هاوسەنگی گیرۆسکۆب
و راگرتنی هاوسەنگییەکەی لە شێوەی ویستراو بەڕێکی دەمێنێتەوە
هەروەها لە کاتی پێکدادان و بەرکەوتن هەر وەکو خۆی دەمێنێتەوە
ماوەی بارگاوییەکەی لە نێوان  ٤کاتژمێر بۆ  ٦کاتژمێرە خێراییەکەی١٢٠
کم تاکو  ١٩٣کم لە سەعاتێکدا لەگەڵ پاتری یەدەگ کە بەستراوە
بۆ زیاتر کردنی لە نێوان  ١٥٠بۆ  ٢٢٠میل واتە (  ٣٥٠ -٢٤١کم) بۆ

بارگاویکردنەوەی.
رووکەش و دیزاینەکەی دوو نەفەرییە لە شێوەی مۆتۆرسکیلە هەموو
پێکهاتەکانی لە شێوە و قەبارەدا بچووکن نموونەی چاوەڕوانکراو لە
پێشانگاکان پێشاندراوە کە مۆدیلی  ٢٠١٤یە و نرخەکەی  ١٢٠٠٠بۆ
 ١٦٠٠٠دۆالرە.
زانیاری زیاتر لە ماڵپەڕەکانی خوارەوە وەدەست دێنن.

LIT
MOTORS
www.litmotors.com
www.efuture2013.de

A vehicle with
efficiency,
safety, and
unmatched
stability.
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ل ه کۆمپانیاکانهو ه ...

جیهانی

ئاشکراکردنی جاگوەر
دنەدانی بیرۆکەی ئینفنتی
چاوەڕوان دەکرێ جاگوەر XFی نوێ لە پێشانگەی ئۆتۆمۆبیلی نیویۆرک  ٢٠١٥لە مانگی نیسانی داهاتوودا پێشان بدرێ ،بەاڵم بەنهێنییەوە هەندێ وێنەی
ئەم ئۆتۆمۆبیلە نوێیەمان دەس کەوتووە .هەرچەندە شێوەکەی خۆی وا پێشان دەدا کە ئاسایی بێ ،بەاڵم لەژێر توێکڵە کانزایییەکەدا بناخەی فافۆنی تەواو
جیاوازی جاگوەر  iQخۆی مەاڵس داوە.
جەیمس گلیکنهاوس ،ئەستێرەی بەزەوقی ئەمەریکایی لە بواری ئۆتۆمۆبیلدا ،ئێستا لەسەر پرۆژەیەکی نوێدا کار دەکا ،کە پرۆژەی ٠٠٣ی مارکەی SCGی
خۆیەتی .ئەم ئۆتۆمۆبیلە بۆ یەکەم جار لە پێشانگەی جنێڤی ئۆتۆمۆبیل لە ئاداری ٢٠١٥دا دەردەکەوێ ،کە یەک دوو مانگێک پێش کێبەرکێی نوربێرگرینگ
دێ.
ئینفنتی بیرۆکەی خۆی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گران توریزمۆ ڤیژن ئاشکرا کرد .ئەم ئۆتۆمۆبیلە بۆ بەرهەمهێنان نییە ،بەاڵم دەتوانێ وەک ئۆتۆمۆبیلێکی ئامادە
بۆ هاژووتن لە  ٦ Gran Turismoداونلۆدی بکەی.

2016 Jaguar XF
!Spied ..
www.automobilemag.com
www.caricos.com

Infiniti
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ژمارەی پێوانەیی ...

جیهانی

Koenigsegg_One1
ڤیکینگێکی بەهێز لە ئاست ئەڵمانییەکان
www.asrekhodro.com . www.caranddriver.com

کوئینیخ زێگ وان ،دوایین بەرهەمی کۆمپانیای کوئینیخی سویدییە کە
لە پێشانگای ژێنێڤی  ٢٠١٤پەردەی لەسەر الدرا .ئۆتۆمۆبیلێکی تەواو
دەستکرد (ماتۆڕ و الشە) ،شێوازێکی زۆر تایبەتی کرانەوەی دەرگاکان و
کێشێکی یەکجار کەم ،سەرەڕای هەمووی ئەمانەش هێزێکی بەرچاو!
سفر بۆ  ٤٠٠کم/ک تەنیا لە  ٢٠چرکەدا و لەم خێراییەداو  ١٠چرکەش بۆ
وەستانی تەواو لەم خێراییە ڕا.
لە بواری بەرهەمهێنانی ئۆتۆمۆبیل ،کوئینیخ بە  ٨سلەندرەوە یەکێکە لە
رکابەرە سەرسەختەکانی بوگاتی بەناوبانگی  ١٦سلەندری! تایبەتمەندی
بەرچاوی کوئینیخ بریتییە لە کێشی کەم بۆ نموونە ویلەکانی لە فایبەری
کاربۆن دروست کراون و زۆرترین خەسڵەتی ئایرۆدینامیکییان تێدا بەکار
هاتووە.

ئەم تایبەتمەندییە هەڵبەتە لە بەرهەمە نوێیەکەی «زێگ وان»یشدا
دەبیندرێت تا رادەیەک کە کۆمپانی کوئینیخ رایگەیاند :ئەم بەرهەمە ٨
سلەندەرییە بە کێشی  ١٣٤٠کیلۆ هێزی  ١٣٤٠ئەسپیشی هەیە.
لە رووی شێوەکەیانەوە ئەم مۆدێلە شێوەی زۆر لە مۆدێلی پێش خۆی
واتە  Ageraدەچێت و هەروەک لە باڵی فایبەری کاربۆنی پشتەوەو هێڵە
چەماوەکانی تری زێگ واندا دەبیندرێت نەخشەسازەکان گرینگییەکی
زۆریان بە ئایرۆ دینامیک داوە.
ئەو جۆرەی پێشبینی دەکرێت زێگ وان بە ئاسانی دەتوانێ بوگاتی
ڤایرۆنی  ٢تەنی بە  ١١٨٤ئەسپەوە ببەزێنێ و رێکۆردی جیهانی لە
خێراییدا بگرێتە دەست!

ONE:1

WORLD´S FIRST
MEGACAR
Christian Von Koenigsegg

more info: www.koenigsegg.com
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S A L E

GALLERIA
SAVE UP TO
% 7 0
STARTS TUSEDAY SEPT 23
10:00 23:00 ENGLISH VILLAGE

ARA BLDG, NEXT TO NARANJ,
TEL: 0750 239 7080
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سەیر و سەمەرە

جیهانی

پاشای هیند
سووکایەتی بە ئۆتۆمۆبیلی ڕۆلز رایس دەکات

تەنانەت بە سەیرکردنی تایەی ئۆتۆمۆبیلەکەت بە چاو و بینینی دروستبوونی
لێکچوون و شەقی بچووک لە چواردەوری تایەکانی ئۆتۆمۆبیلەکەت
ئەمە هێمایەکە لەسەر ئەوەی پێکهاتەی مەتاتی تایەی ئۆتۆمۆبیلەکەت
دووچاری وشکبوون بووە ،واتە بوونی توانای دەرچوونی هەوا بەشێوەیەکی
کەم لە تایەکاندا هەیە ،بەاڵم مەترسی گەورە ئەوەیە سەرهەڵدانی ئەم
شەقە بچووکانە هۆکارێکە بۆ تەقینی تایەی ئۆتۆمۆبیلەکەت لەکاتی
لێخوڕیندا و ئەگەری تەقینی تایەکان زیاتر دەبێت لەکاتی بەرزبوونەوەی
خێرایی لێخوڕین بەهۆی ئەوەی هەوای ناو تاییەکان لەکاتی بەرزبوونەوەی
خێرایی لێخوڕین گەرم دادێت و لێکدەچێت بەم شێوەیە پاڵەپەستۆیەکی زیاتر
دەکاتە سەر تایەکان.

جای سینگ ،پاشای هیند بە جلوبەرگێکی
ئاسایی هاواڵتییەکی هیندی سەردانی
کۆمپانیای رۆلز رایسی لە شاری لەندەن کرد
و داوای لە خاوەنی پێشانگاکەی ئۆتۆمۆبیل
کرد تایبەتمەندیی ئۆتۆمۆبیلەکانی بۆ
روون بکاتەوە لەگەڵ نرخەکانیان ،خاوەن
کۆمپانیاکە پاشای هیندی کردە دەرەوە و
بە مەزەندەی ئەو هاواڵتییەکی هیندی کەم
دەرامەتە چۆن دەتوانێت ئۆتۆمۆبیلێکی وەها
گرانبەها بکڕێت ،پاشای هیند گەڕایەوە بۆ
هوتێلەکەی و داوای لە خزمەتکارەکەی
کرد بچنە ئەو پێشانگایە و خاوەنەکەی
ئاگادار بکەنەوە کەوا پاشای هیند دەیەوێت
سەردانی پێشانگاکە بکات و چەند
ئۆتۆمۆبیلێک بکڕێت .پاشای هیند بە
جلوبەرگی پادشایی سەردانی پێشانگاکەی
کرد و بینی خاوەنی پێشانگاکە لە پێشوازیدا
فەرشی سووری بۆ راخستووە.
پاشای هیند گشت ئۆتۆمۆبیلەکانی کڕی
کە ژمارەیان  ٦ئۆتۆمۆبیل بوو ،پارەی
ئۆتۆمۆبیلەکان و گواستنەوەیانی تا واڵتی
هیند پێدا ،دوای گەیشتنی ئۆتۆمۆبیلەکان
بۆ واڵتی هیند ،پاشا فەرمانی دەرکرد
ئەم ئۆتۆمۆبیالنە بەکار بهێنرێت بۆ
گواستنەوەی زبڵ و پاشماوەکانی ناو
شار ،بەم جۆرە بەناوبانگترین ئۆتۆمۆبیل
بەکارهێنرا بۆ گواستنەوەی زبڵ.
کەناڵ و میدیا و ڕۆژنامەکان ئەم هەواڵەیان
باڵوکردەوە و خەڵکە سەرمایەدارەکەی
هیند شەرمیان دەکرد لە بەکارهێنانی
ئۆۆتۆمۆبیلی رولز رایس چونکە ئەو
ئۆتۆمۆبیلە لە هیند وەک ئۆتۆمۆبیلی
کۆکردنەوەی زبڵ و خاشاک بەکار دەهات،
ئەمەش بووە هۆکارێک بۆ کەمبوونەوەی
ڕێژەی فرۆشتنی ئەم ئۆتۆمۆبیلەو
زەرەرێکی زۆری بە کۆمپانیاکە گەیاند
بۆیە کۆمپانیای رۆلز رایس بە شێوەیەکی
فەرمی داوای لێبووردنی لە پاشای هیند
کرد ٦ ،ئۆتۆمۆبیلی تری وەک دیاری
پێشکەش بە پاشای هیند کرد بۆ ئەوەی
واڵتی هیند بوەستێنێت لە بەکارهێنانی
ئەم ئۆتۆمۆبیلە بۆ کۆکردنەوەی زبڵ و
پاشماوەکان.
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جیهانی

رەنگی ئۆتۆمۆبیل
کە ئافرەتان و پیاوان
هەڵیدەبژێرن

هەروەها لەم خشتەیەی بەرامبەردا کە پەیجی atwooddigital.com
ئامادەی کردووە ئێوە دەتوانن لە رووی رەنگی ئۆتۆمۆبیلەکەتان خوێندنەوەیەک
لەبارەی کەسایەتی خۆتان بکەن!
واتە؛ بزانە رەنگی ئۆتۆمۆبیلەکەت ،لەبارەی تۆدا چی دەڵێت؟

www.iseecars.com

پەیجی ( )I SEE CARSلە لێکۆڵینەویەکدا دەریخست پیاوان
رەنگی سووریان الجوانترە بۆ ئۆتۆمۆبیلەکانیان و ئافرەتانیش رەنگی
سیلڤەر ،دوای ئەوەی پەیجی ( )I SEE CARSهەڵسا بەئەنجامدانی
لێکۆڵینەوەیەک لەسەر پەیجەکەی بە پشتبەستن بەو کەسانەی کە
سەردانی ئەم پەیجەیان کردووە بەمەبەستی کڕینی ئۆتۆمۆبیلی نوێ و
بەکارهاتوو لەرێگەی ئەم پەیجەوە لەرێگەی چاودێری کردنی زیاتر لە
 ٣٠ملیۆن ئۆتۆمۆبیلی بەکارهاتوو کە نمایشکراوە بۆ فرۆشتن و دوای
شیکردنەوەی سەدان هەزار داواکاریی کڕینی ئۆتۆمۆبیل بەالیەن پیاوان و
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ئافرەتان ئەنجامی شیکردنەوەکە دەریخستوە ئافرەتان ئارەزووی ئۆتۆمۆبیلی
رەنگی شین دەکەن زیاتر لە پیاوان و ئافرەتان حەز بە رەنگی سیلڤەر دەکەن
زیاتر لە پیاوان بە رێژەی  %٩.٢و رەنگی بێجی بە رێژەی  %٩.١لەپیاوان
زیاتر ،بەاڵم دوو جوانترین رەنگ لەالیەن پیاوان بریتییە لە رەنگی سوور
و رەش تایبەت ئۆتۆمۆبیلە وەرزشییەکان ،ریزبەندی رەنگی ئۆتۆمۆبیل
لەالیەن پیاوان بەم شێوەیە :سوور ،پورتەقاڵی ،رەش ،سپی ،سەوز ،بێجی.
سەبارەت بە ریزبەندی رەنگی ئۆتۆمۆبیلی ئافرەتان بەم شێوەیە :سیلڤەر،
بێجی ،گۆڵد ،شین ،زەرد.

CAR
COLOR
ranking
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جیهانی

Hennessey Venom GT

نازناوی خێراترین ئۆتۆمۆبیلی جیهانی بەدەستهێنا
لە ٢١ی یەنایەری  ٢٠١٠ئۆتۆمۆبیلی هینیسی ڤینۆم جی تی توانی
ژمارەی پێوانەیی خێراترین ئۆتۆمۆبیل لەجیهاندا لە  ٣٠٠-٠کلم/
کاتژمێر بشکێنێت.
بەپێوانی  ١٣.٦٣چرکە هەروەها ئەم ئۆتۆمۆبیلە توانی بگاتە خێرایی
 ٣٢٠کلم /کاتژمێر لە  ١٤.٦٣چرکە ،ئۆتۆمۆبیلی هینیسی ڤینۆم جی
تی ناسناوی «خێراترین ئۆتۆمۆبیل لە  »٣٠٠-٠لەجیهاندا بەدەستهێنا
لە یەرتووکی گینس بۆ ژمارە پێوانییەکان کە پێشتر لەسەر ناوی
ئۆتۆمۆبیلی سویدی بەناوبانگ « کۆنیگسیگ ئەگیرا ئار» بوو بەپێوانی
 ١٤.٣٥چرکە.

شوفێر «چۆن کیۆکز» توانی بە لێخوڕینی ئەم ئۆتۆمۆبیلە لە
فڕۆکەخانەی ئیلینگتۆن لە ویالیەتی تێکساس لە ئەمریکا ئەم ژمارە
پێوانەیە بشکێنێت.
ئۆتۆمۆبیلی هینیسی ڤینۆم جی تی بریتییە لە  V٨و دوو سیستەمی
توربۆ لەخۆدەگرێت کە  ١٢٠٠هێزی ئەسپە و هێزی چەقی بریتیە لە
 ١١٣٥نیوتن و گێری ئەم ئۆتۆمۆبیلە پێکهاتووە لە  ٦گێر و کێشی
دەگاتە  ١١٥٩کیلۆگرام ،دیرێژی  ٤٦٥٥مم ،پانی  ١٩٦٠مم ،بەرزی
 ١٠٧٩مم.

more info: www.venomgt.com
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پێشانگەکان

جیهانی

DETROIT CARSHOW 2015

نوێیەکان لە پێشانگای نێودەوڵەتی دیترۆیت
کۆمپانیا گەورەکانی بواری بەرهەمهێنانی ئۆتۆمۆبیل نوێترین
بەرهەمەکانیان لە پێشانگای نێودەوڵەتی دیترۆیت لە ویالیەتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکا نمایش کرد و نوێترین بەرهەمەکانیان بووە
جێگەی سەرسامیی ئامادەبووانی پێشانگەکە.
پێشانگای نێودەوڵەتی دیترۆیت یەکێکە لە گەورەترین پێشانگاکانی
ئۆتۆمۆبیل لە جیهاندا کە بۆ یەکەم جار لە ساڵی  ١٩٠٧کرایەوە و
تیایدا  ٣٣ئۆتۆمۆبیل کە لەالیەن  ١٧کۆمپانیاوە دروست کرابوون
نمایش کرا.

ناوی فەرمیی ئەم پێشانگایە بریتییە لە پێشانگای نێودەوڵەتی
ئەمریکای باکوور کە لە کانونی دووەمی هەموو ساڵێکدا زیاتر لە ٥٠
کۆمپانیای نێودەوڵەتی بواری بەرهەمهێنانی ئۆتۆمۆبیل بەرهەمە
نوێیەکانیان نمایش دەکەن.
زۆرێک لە کۆمپانیا گەورەکانی بواری بەرهەمهێنانی ئۆتۆمۆبیل
بەرهەمە نوێیەکانی خۆیانیان لە پێشانگاکەدا خستەڕوو کە دیارترینیان
بریتیبوون لە:

لە چاوی پسپۆرانی ئۆتۆمۆبیل ،ئۆتۆمۆبیلی مرسیدس
جۆری  cنوێی نموونەیەکی سەرکەوتووی سەبارەت بە
نمایشکەرانی ئەڵمانی لە پێشانگای دیترۆیتی ئەمریکی
بۆ ئــەم ئۆتۆمۆبیالنەی بۆ یەکەم جــارە لە ویالیەتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکا دروست دەکرێت.

کۆمپانیای لێگزس ئۆتۆمۆبیلێکی نوێی «لێگزس ئار ئێس»
لە نۆڤەمبەردا نمایشکرد ،بەاڵم لە پێشانگای دیترۆیت
لێگزس نەوەیەکی نوێی وەرزشی لە جۆری  Fنمایشکرد
خاوەن بزوێنەری  ٤٥٠هێزی ئەسپ.

کۆمپانیای  BMWسێ جۆری نوێی ئۆمۆمۆبیلی لە جۆری
 Mنمایشکردووە  M٤و ئۆمۆمۆمبیلی  M٣و . M٢

کۆمپانیای دایکی «ئاودی» و «پۆرشە» ئەویش کۆمپانیای «فۆلگس
فاگن» لە ماوەی ساڵی رابردوو ئاستی نزم بوو لە بازاڕەکانی ئەمریکا
بۆیە ئێستا لە پێشانگاکانی دیترۆیت پشت دەبەستێت بە جۆرێکی نوێی
بەناوی «بیتلی دۆن»  Beetle Duneبۆ دەرچوون لەم قەیرانەدا.
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کۆمپانیای مینی سەر بە کۆمپانیای  BMWنوێترین
ئۆتۆمۆبیلەکانی بە جوانکارییەکی تــازەوە دەخاتە
بــازاڕەکــان لە نمایشگای دیترۆیت ،ئەم جــۆرە بە
وردەکارییەکی تایبەت دروســت کــراوە و دووبــارە
دیزاینی بزوێنەری کراوە.

بــرانــدی بازرگانی سویدی «ڤۆڵڤۆ» ســەر بە
کۆمپانیای «چیلی» ی چین بۆ ئۆتۆمۆبیل،
جۆرێکی نوێی بەناوی «ئێکس سی کوپەیی»
لە نمایشگاکانی دیترۆیت کە پارێزگاری کردوە
لەسەر ستایلی تایبەت بە ڤۆڵڤۆ.

ئۆتۆمۆبیلی وەرزشــیــی ئەڵمانی پــۆرشــە ئەم
ئۆتۆمۆبیلەش لە بازاڕەکانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئەمریکا ئاستی فرۆشتنی بەرز بۆتەوە لە نمایشگاکانی
دیترۆیت ،کۆمپانیای پۆرشە بۆ یەکەم جار نەوەیەکی
نوێی لە جۆری «تارگا» بەرهەم دەهێنێت.

کۆمپانیای «جەنەراڵ مۆتۆرز» خاوەن چەندین
رەگەزنامە و دووەم گەورەترین کۆمپانیا لە
وە بەرهێنانی ئۆتۆمۆبیل لە جیهاندا جۆرێکی
نوێی لە ئۆتۆمۆبیل بەناوی ٢٠٦ Gorvett
نمایشکردووە.

کۆمپانیای فۆرد جۆرێکی نوێی لە ئۆتۆمۆبیل
بەناوی «فۆرد مۆستانگ» خاوەن چوار پستۆن
لە جێگەی شەش پستۆن و بەبزوێنەری «ئیتۆ
پۆست» نمایشکردووە.

more info: www.dw.de

بەهێزترین کێبرکەری مرسیدس کۆمپانیای ئاودیە ،کە
لە بازاڕەکانی ئۆتۆمۆبیل داواکــاری لەسەر زیاد بووە لە
بازاڕەکانی ئەمریکا ،کۆمپانیای ئاودی لە پێشانگای دیترۆیت
جۆری «کروس ئاوفر» چوار پستۆن.
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ناودارەکان ...

هولیا ئاڤشار
Mercedes Benz
350 E 4M Wagon

بەم دوایییانە ئەکتەر و گۆرانیبێژی بەناوبانگی تورکی هولیا ئاڤشار
ئۆتۆمۆبیلی کڕی کە نرخەکەی ( )٣٥٠هەزار لیرەی تورکی بوو مارکەی
ئۆتۆمۆبیلەکە لە جۆری مارسیدس بینز  ٤M Wagon E ٣٥٠مۆدیلی
 ٢٠١٤یە.

HULYA
AVSHAR`S
AUTO
90

www.otomobilmagazine.com

EBRO
GUNDISH`S
AUTO
جیهانی

Feb. 2015

ئیبرۆ گوندش
لە تورکیا گۆرانیبێژی بەناوبانگ (ئیبرۆ گوندش) لە دوای شووکردنی
بە گەورە بزنسمانێکی بیانی ئۆتۆمۆبیلی رۆلس رۆیس لە مۆدیلی
فانتۆم کە نرخەکەی ( )٩٦٠هەزار یۆرۆیە بێجگە لە دانانی باجی لە
کاتی هێنانی ئۆتۆمۆبیلەکە لە باجەکەی لەگەڵ ژمارەکردنەکەی
نزیکەی ( )٥٠٠٠هەزار دۆالری تێچووە.
ئیبڕۆ جگە لە رۆلس رایسەکەی خاوەنی ئۆتۆمۆبیلی رەنج رۆڤەری
مۆدێل  ٢٠١٤یە.
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وزەی سەو ز ...
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ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی لە ئەڵمانیا:

سەرنجڕاکێشانێکی لەدەستچوو و
تێچوویەکی زۆر
www.dw.de
سەرباری ئەو گوڕوتینەی شانبەشانی دەرکەوتنی مۆدێلەکانی یەکەمی بوو ،بەاڵم
تا ئێستا باڵوبوونەوەی ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی لە ئەڵمانیا ڕووبەڕووی چەندان
کۆسپ دەبێتەوە .حکوومەتیش چەند پالنێکی داڕشتووە بۆ هاندانی بەکارهێنانی
ئەم ئۆتۆمۆبیلە تاوەکو لەگەڵ هاتنی ساڵی  ٢٠٢٠ژمارەی ئەم ئۆتۆمۆبیالنە لە
شەقامەکانی ئەڵمانیا بگاتە یەک ملیۆن.
«کرێت و گرانبایین» ،ئەم دوو یەکەم وەسفێکن لەالیەن سەرۆکی دەستەی ڕاوێژکاری
کۆمەڵەی فیدراڵی پیشەسازیی بزوێنەری کارەبایی ،دەیانداتە پاڵ ئۆتۆمۆبیلە
کارەبایییە نوێیەکانەوە ،کە کەوتوونەتە بازاڕەکانی ناوەخۆی ئەڵمانیاوە .یان ترینکەر
ئەوە دەڵێ« :کێشەی سەرەکیی بازاڕاندنی ئەم ئۆتۆمۆبیلە نوێیانە نەبوونی بڕی
گونجاوە لەگەڵ پێویستیی بازاڕ و بەکاربەراندا» .ئەو شارەزا ئەڵمانە ئەوەش دەڵێ:
«ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی کااڵیەکی بەکاربردنە و پێویستی بەوەیە کە ئەو مەرجانە دابین
بکا کە لە بازاڕدا باون» .ئاماژە بۆ ئەوەش دەکا کە بەکاربەری ئەڵمان ئۆتۆمۆبیلی
دروستکراوی ئەڵمانیای ال پەسەندترە ،چونکە بڕوای تەواوی هەیە کە «کوالیتیی بەرزە
و لەڕووی تەناهییەوە سەالمەتە و دیزاینەکەی لەگەڵ حەزی بەکاربەر دەگونجێ،
ئەمە سەرباری ناوبانگیی باشی بەرهەمهێنە ئەڵمانەکان» .هەروەها ترینکەر پێی
وایە کە هەر کاتێ ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی ئەم مەرجانەی تێدا هەبێ ئەو کاتە دەبێتە
«کااڵیەکی بەبازاڕ» لە ئەڵمانیا .بۆیەش داوا لە بەرهەمهێنەکان دەکا ئۆتۆمۆبیلی
«سەرنجڕاکێش و ورووژێن» دابین بکەن.
چاوەڕوان دەکرێ زیاتر لە  ١٥جۆری جیاوازی ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی لە بازاڕەکانی
ئەڵمانیا پێشان بدرێن و ،ئەوە دەمێنێ کە بزانین ئایا ئەم جۆرانە حەزی کڕیارەکان
دەورووژێنن .لە کاتێکدا کە حاشاهەڵنەگرە جۆرەکانی ئێستا لەوەدا شکستیان
خواردووە .ئەوەتا هەموو ئەو ئۆتۆمۆبیالنەی ئێستا لە بازاڕدان وەک :پیجۆ  ،Onنیسان
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 ،Leafمیتسوبیشی  ،i-MiEvرینۆ ،Kangoo Z.E
ئۆپل  Amperaو سمارت  EDFortwoهیچ سوودێکی
بەرچاو پێشکەشی کڕیار ناکەن و تەنیا لەوەدا جیاوازن
کە بزوێنەرەکانیان بە کارەبا کار دەکەن.

 ٣ئۆتۆمۆبیلێکی بچووک وBMW i
گونجاوە ،بەاڵم ئایا سەرنجی کڕیاران
بۆ خۆی ڕادەکێشێ
هەروەها کەموکوڕییەکانی ئۆتۆمۆبیلە کارەبایییە
نوێیەکان زۆرن ،بۆ نموونە نرخیان سێ ئەوەندەی
نرخی ئۆتۆمۆبیلی ئاسایییە و ،ئەو ماوەیەی دەتوانن
بیبڕن کورتترە لەوەی ئەو ئۆتۆمۆبیالنەی بەبەنزین
کار دەکەن دەیبڕن ،هەروەها وێستگەی بارگاویکردنی
پاتری لە هەموو شوێنێک نییە ،ئەمە سەرباری ئاڵۆزیی
تێکنۆلۆجیا نوێیەکانیان .بەکورتی ،ئەو تیۆرییەی دەڵێ
ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی ئامرازی نموونەییی هاتوچۆی
ناوشارە تا ئێستا بە کردەنی نەسەلمێنراوە.

هاندەری کڕینیان نییە

ئێستا  ٤٥٤١ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی
لە شەقامەکانی ئەڵمانیا هاتوچۆ
دەکەن ،نزیکەی هەمووشیان کار بۆ
کۆمپانیاکان دەکەن ،یان بۆ بانگەشە
بۆ خۆیان بەکار دێن .ئەمە ڕاستییەکە
تەنانەت وەزیری گواستنەوە ،پیتەر
رامزاور ،دانی پێدا دەنێ و لەم
ڕووەوە دەڵێ کە ناکرێ بە فەرمانێکی
کارگێڕی یان سیاسی پێشکەوتنە
تەکنیکییەکان یان کۆمەاڵیەتییەکان
دەڵێتیش:
رامزاور
بسەپێنرێن.
«هەندێ پرۆسە پێویستی بەکاتی
گونجاو هەیە تاوەکو پێ بگا» ،بەاڵم
ئەو وەزیرە پێی وایە کە «ئۆتۆمۆبیلی
کارەبایی هانگاوێکی گەورەیە بەرەو
پێشەوە».

داهاتووی ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی بەندە
بە بەرهەمهێنانی کارەبا لە سەرچاوە
خاوێنەکانی وزەوە

هینینگ کاگیرمان ،سەرۆکی یانەی نیشتمانیی ئۆتۆمۆبیلە
کارەبایییەکان ،هاوڕایە لەگەڵ وەزیرە ئەڵمانەکە .بەپێی
دەستپێشخەرییەکی حکوومەتی ئەڵمانیاش ئەم یانەیە ماوەی
دوو ساڵە نوێنەرانی کۆمپانیاکانی دروستکردنی ئۆتۆمۆبیل
و کۆمپانیاکانی دابینکردنی وزەی واڵتەکە و هاوردەکارانی
ئۆتۆمۆبیل و زانایان و توێژەران و نوێنەرانی سەندیکاکان
لەئامێز دەگرێ .کاگیرمان ئەوەش دەڵێ کە «ئەڵمانیا بەهەر
شێوەیەک بێ ئەو ئامانجەی خۆی دەپێکێ کە بریتییە لە
بەدەستهێنانی پێشانگایەتی لە دروستکردن و بەکارهێنانی
ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی لە واڵتەکەدا» ,زیاتریش دەڵێ:
«کەرتی پیشەسازیی ئۆتۆمۆبیل وەبەرهێنانی زەبەالحی
لەم بوارەدا کردووە و ،لە قۆناخی ئامادەکردنی بازاڕدا تا
 ٢٠١٤نزیکەی  ١٧ملیار یۆرۆ خراوەتە وەبەرهێنانەوە لە
هەردوو بواری تۆژینەوەی زانستی و تەکنیکیدا» ،ئاماژەش
دەکا بۆ ئەوەی یانەکە لە جاران دڵنیاترە لەوەی کە ئەڵمانیا لە
داهاتوودا لە دروستکردنی پاتریی بچووککراوەدا سەرکەوتن
بەدەست دێنێ.
بەاڵم کاگیرمان ئەوەش دەڵێ کە پێی وایە ویست لەسەر
ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی لە بازاڕی ئەڵمانیا بەبێ «کۆمەڵێک
هاندەری بزوێنەری بازاڕ» سەرکەوتوو نابێ .بۆچوونەکان
لەبارەی شێوە و قەبارەی ئەو بزوێنەرانەش جیاوازن.
تا ئێستاش حکوومەتی ئەڵمانیا  ٥٠٠ملیۆن یۆرۆی بۆ
تۆژینەوەی زانستی و پێشکەوتنی تەکنیکی تەرخان کردووە
و ملیارێکی تریش بۆ ئەو مەبەستە بەڕێوەیە .لەوانەشە باج
لەسەر بەکاربەرانی ئەو ئۆتۆمۆبیالنە کەم بکرێتەوە.
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ئۆتۆمۆبیلەکانی کۆمپانیای هێڵی ئاسنینی
ئەڵمانیا ئامادەن ،بەاڵم چەندیان کارەبایین؟
خۆشییەکی گرانبایی

حکوومەتی ئەڵمانیا بەیەکجاری ڕەتی دەکاتەوە کە بڕە پارەیەک،
هاوشێوەی حکوومەتە ئەوروپایییەکانی تر ،وەک دیاری بەو کەسانە
بدرێ کە ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی بەکار دێنن ،ئەمە بەگوێرەی رامزاور.
ئەو وەزیرە ئەوەشی ئاشکرا کرد کە ئەو جۆرە پاداشتە تا ساڵی ،٢٠٢٠
کە بڕیارە نزیکەی یەک ملیۆن ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی لە شەقامەکانی
ئەو واڵتەدا هەبن ،دەگاتە نزیکەی پێنج ملیار یۆرۆ .وەزیرەکە لەسەری
دەڕوا و دەڵێ ئەو بڕە پارەیە پشکی سااڵنەی وەزارەتەکەیەتی و بۆ
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چاککردنەوە و نۆژەنکردنەوەی ڕێگەوبانی سەرانسەری واڵت خەرج
دەکرێ .کەواتە چاوەڕوان دەکرێ بەکارهێنانی ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی لە
ئەڵمانیا بەرباڵو ببێ ،بەاڵم چاوخشاندنێکی خێرا بەبازاڕەکانی ئێستادا،
الوازی لە بەکارهێنانی ئەو ئۆتۆمۆبیالنە پێشان دەدا بەتایبەتی لەالی
کۆمپانیاکانی بەکرێدانی ئۆتۆمۆبیل .بۆ نموونە کۆمپانیای «کار تو
گۆ» تایبەت بە بەکرێدانی ئۆتۆمۆبیل ،کە سەر بە کۆمپانیای دایلمەری
ئەڵمانییە ،نزیکەی چوار هەزار ئۆتۆمۆبیلی هەیە و تەنیا ٦٢٥یان
کارەبایین ،ئەویش لەبەر کەمیی وێستگەکانی بارگاویکردنەوەی
پاترییەکانیان و گرانیی تێچووی بەکارهێنانیان کە لەوانەیە ڕۆژانە
بگاتە  ٤٠٠یۆرۆ.

بیرۆکەی نوێ

کۆمپانیاکانی بەکرێدانی ئۆتۆمۆبیل بەتەنیا نین لە داواکردنی هاندەر
بۆ زیاتر بەکارهێنانی ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی .چاوگێڕانێکی خێراش
بەواڵتانی دەوروبەردا بیرۆکەکە ڕوون دەکاتەوە :لە ئەمستەردام
سیستمێکی هاندەر بۆ بەکارهێنانی ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی هەیە ،بریتییە
لە خۆشبوون لە پارەی ڕاگرتنی ئەو ئۆتۆمۆبیالنە لە شەقامەکاندا ،لە
کاتێکدا خاوەن ئۆتۆمۆبیلی بەنزین دەبێ بۆ هەر کاتژمێر ڕاگرتن پێنج
یۆرۆ بدا .هەروەها دەتوانن بەخۆڕایی پاترییەکەیان بارگاوی بکەنەوە
لەڕێی ئەو ستوونە کارەبایانەی لە شارەکانی هۆڵەندا زۆرن.
ئەندریاس کنی ،توێژەر و بەرپرس لە کۆمپانیای هێڵی ئاسنینی ئەڵمانیا،
داوای ئەم جۆرە هاندەرانە دەکا .لەم بارەیەشەوە کنی دەڵێ« :ئەگەر
وەستاندنی ئۆتۆمۆبیلی کارەبایی لە گەراجەکان بەخۆڕایی بێ ،ئەوە

دەبێتە هاندەر بۆ کڕینیان» .کنی ئاماژە بۆ پێویستیی چاوخشاندنەوە
بەتەواوی سیستمی بزاو و هاتوچۆی واڵتیش دەکا.
ئەو وای دەبینێ کە بابەتەکە پەیوەستە بە «سیستمێکی نوێ»
و «بیرۆکەی ئۆتۆمۆبیلێکی نوێ»وە ،ئەوەش دەڵێ کە پێویستە
بەشدارانی بزاوی هاتوچۆ لە شارەکاندا بەشدارییان پێ بکرێ یان
هەموویان ،بەکاربەرانی ئۆتۆمۆبیل و پاس و شەمەندەفەر و پایسکل،
بە یەک سیستم یان یەک تۆڕەوە ببەسترێن کە پشت بە هاوئاهەنگی
دەبەستێ بۆ مسۆگەرکردنی بزاوێکی هاتوچۆی ئاسان .ئەو شارەزا
ئەڵمانە ئەوەش دەزانێ کە کاتێکی زۆر تێدەپەڕێ بەر لە گەیشتن بەو
ئامانجە خواستراوە ،کە بریتییە لە پێگەیشتنی تەکنیکیی ئۆتۆمۆبیلی
کارەبایی و ئامادەییی هەمووان بۆ مامەڵەکردن لەگەڵی لە سەردەمێکی
نوێدا کە پاراستنی ژینگە دیارترین سیفەتەکانی دەبێ.
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