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کێ لە کوێ دانیشێ!

پەنجەرەی  لە  ئاسوودە  تۆزێک  مێشکێکی  بە  کاتێک 
ئۆتۆمۆبیلەکەت را سەیری سەرنشینەکانی ئۆتۆمۆبیلەکانی تر 
دەبینی.  جیاواز  تەمەنی  و  رەنگ  و  رەگەز  بە  خەڵکی  دەکەی 
شوفێری هێدی و خێراو توڕە و زۆر شتی تریش کە وەک شریتی 

فیلمێکی سینەمایی بە بەرچاوت دا تێدەپەڕێت.
کورتە  لەم  ئێمە  ئەوەی  بەاڵم  ئاراوە  دێتە  جۆراوجۆر  بابەتی 
دانیشتنی  چۆنیەتی  و  دەخەینە سەر، شوێن  تیشکی  باسەدا 
دەبینین کە کۆرپەیەکی  سەرنشینەکانە. بۆ نموونە شوفێرێک 
فێری  خەریکە  دەچێ  پێ  و  داناوە  خۆی  ئامێزی  لە  شیرینی 
پێشت  تەواو  خێرایی  بە  تر  ئۆتۆمۆبیلێکی  دەکات!  لێخوڕینی 
لێدەدەن!  چەپڵە  را  سالیدەکە  لە  منداڵ  دوو  و  دەکەوێتەوە 
بێشک چەند جاریش چەند منداڵی شیرین بە جلکی فەرمیی 
تەواو  سەریان  را  ئۆتۆمۆبیلێک  پەنجەرەی  لە  قوتابخانەوە 

دەرهێناوەو بای بایت لێدەکەن!
لە الیەکی تر خەڵکێک خەریکی نەخشەسازی کورسی مندااڵن 
تەمەنی  بۆ  ئەمە  دەڵێن  تایبەتییەکانن!  پێداویستییە  خاوەن  و 

سفر بۆ چوار مانگە و ئەمەی تر ٣-٦ ساڵە و زۆری تریش!
ئەم دیمەنانە بەردەوام بە پێش چاومان دا تێدەپەڕن و کۆتایی 
فیلمەکەش بەردەوام روون و ئاشکرا لەبەر چاومانە. ئەم بابەتە 
دیاردەیەک و ئیدی کاتی هاتووە  لە کۆمەڵگەی ئێمەدا بووە بە 

هەر کەس هەنگاوێک هەڵبهێنێت بۆ نەهێشتنیی.
ئەم ئۆتۆمۆبیلە خزمەتی زۆری بە ئێمە کردووە و بە داخێکی 
گرانەوە زۆرێک لە ئازیزەکانمانی لێ ستاندووین! ئەوە ئێمەین 
کە دیاری دەکەین چیرۆکەکە چۆن کۆتایی بێت. خۆمان دەبێ 
هەردەم لەبیرمان نەچێت کە کێ چۆن و لە کوێ دادەنیشێت 
یان هێزێکی دەرەکی بە ناوی یاسای هاتووچۆ ناچارمان بکات 
رێنماییەکان رەچاو بکەین، ئەویش تەنیاو تەنیا بۆ بەرژەوەندی 

خۆمان. 
بەدەم بیرکردنەوە لەم بابەتە گەیشتمە مەفرەزەیەکی هاتووچۆ. 
پشتێنەکەی  دەیکرد  هەرچی  کابرایەک  دیتم  دا  ئاوێنەکەم  لە 
بۆ نەدەبەستراو هەروا گەیشتە مەفرەزە. پۆلیسێکی زۆر بەڕێز 
لێپێچینەوەی لێدەکرد کە بۆچی پشتێنەکەت نەبەستووە. بەاڵم 
پۆلیسێکی تر بە دەستی وەک مەرحەبا پیکەبێکی بەڕێکرد کە 
کاکی  چیییی  پشتێنی  تێدابوو.  کەسی   ١٠ کەم  النی  پشتی 

پۆلیس!
سەرنووسەر

ئەیوب عەلی
ئەیوب عەلی حەز ناکات بە فڕۆکە سەفەر بکات و هەزاران میل بە ئۆتۆمۆبیل 

دەبڕێت. بەاڵم رەنگە سەالمەتترین رێگە لەالی ئەیوب عەلی ...

نرخی تاکسی
زۆربوونی ئۆتۆمۆبیلی تاکسی لە کوردستان رۆژانە زیاد دەکات و خەڵکیش 
دەڵێن حکومەت بێ ئاگایە لە نرخی گواستنەوە و هەر کەسێک بە دڵی خۆی 

پێڕست

تانک، شەڕوانیی زرێدار
ڕاستەوخۆ  شەڕی  پێناو  لە  زرێدار،  شەڕوانیی  ئامێرێکی  لە  بریتییە  تانک 

لەگەڵ دوژمندا داهێنراوە ...

دڵشاد کۆرڤێت، کابتنی یانەی پێشبڕکێ و 
نمایشی ئۆتۆمۆبیلیی هەولێر:

سزای توند لێخوڕین بۆ ئێمە دەبڵە ...
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ئۆتۆمۆبیل، سه فه ر به ره و جیهانێکی نوێ

گۆڤارێکی تایبه ته  به  هه واڵ و زانیاری و رێکالمی ئۆتۆمۆبیل، ژماره  ٥ 
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نرخ: ٣٠٠٠ دینار

ئەم ١٠ ئۆتۆمۆبیلە، بە هۆی دیزاینیان و هێزی بزوێنەرەکانیانەوە سەرکەوتنی گەورە لە پێشانگەی جنێڤدا، لە ٥ تا ١٥ی ئاداردا، بەدەست دەهێنن. 
ئؤدی R8 زۆر لە مێژە ئۆتۆمۆبیل ئۆدی R8 یەکێکە لەو ئۆتۆمۆبیلە سوپەرانەی کە پڕ بە پێستی خۆی ڕێزی لێ نەگیراوە، بەاڵم لەوە دەچێ ئەم 
مۆدیلە نوێیەی جیاواز بێ، بەتایبەتی پاش ئەوەی تۆم کریستینس، پاڵەوانی کێبەرکێکانی لو مانز، سەرسامیی خۆی بەم ئۆتۆمۆبیلە پێشان دا لە 

ڕووی خێرایی و سووکەڵەیی و وردی لە ئاراستەکردندا ...

١٠ ئۆتۆمۆبیلی دڵڕفێن لە پێشانگەی جنێڤ
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جیهانی له  کۆمپانیاکانه وه  ...

Is The Mercedes-Benz 
GLE sports utility coupe 
Pretty!?

 دوایین کوپی
مارسیدس

جۆری  لە  نموونەی  دوو   GLE جۆری  مرسیدس  ئۆتۆمۆبیلی 
AMG وەرزشی تایبەت دەردەکات یەکێک لەم جۆرانە کێبرکێی  

BMW X6  دەکات.

لقی AMG لە کۆمپانیای مرسیدس دوو نموونەی ئۆتۆمۆبیلی 
کوپەیی ئامادەکردووە کە سیستەمی ایربۆ و بزوێنەری هەشت 
پستۆن لە خۆ دەگرێت لەسەر شێوازی سیستەمی V  و قەبارەی 

٥,٥ لیتر و ٥٥٧ هێزی ئەسپ. 
هەروەها نموونەی لە جۆری S کوپەیی ئامادەکردووە بە هێزی 
 BMW بزوێنەر ٥٨٥ هێزی ئەسپ، هەردوو جۆر لە ئۆتۆمۆبیلی

X6 دەکات لە خێرایی بە گەشتن بە ١٠٠ کم لە ماوەی ٤,٢ 

نەوەیەکی  کە  کروس  جۆری  ئۆتۆمۆبیلی  هەروەها  چرکەدا، 
نوێیە بە بزوێنەری V8  بە قەبارەی ٤,٤ لیتر و ٥٧٥ هێزی 
خێرایی  مــاوەی  مرسیدس  کۆمپانیای  تائێستا  بەاڵم  ئەسپ 

ئۆتۆمۆبیلی جۆری S  ی دیاری نەکردووە.
بزوێنەری کروس و سیستەمی گێری بە پێنج جۆر کاردەکات 
بەپێی رەوشی لێخوڕین و ئارەزووی شوفێر و هەروەها پاڵپشت 
بۆ  وەرزشــی  جۆری  سیستەمی  و   SDS سیستەمی  بە  کراوە 

لێخوڕین و قەبارەی تایەکانی دەگاتە ٤,٤ بۆسە.

جیهانی له  کۆمپانیاکانه وه 

w w w . a r a b i c . r t . c o m / n e w s   .    a n d  f o r  m o r e  p h o t o s :  w w w . e v o . c o . u k

  www.arabic.rt.com/news

GLE
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GENEVA otoshow

بزوێنەرەکانیانەوە  هێزی  و  دیزاینیان  هۆی  بە  ئۆتۆمۆبیلە،   ١٠ ئەم 
سەرکەوتنی گەورە لە پێشانگەی جنێڤدا، لە ٥ تا ١٥ی ئاداردا، بەدەست 

دەهێنن. 

ئؤدی R8 زۆر لە مێژە ئۆتۆمۆبیل ئۆدی R8 یەکێکە لەو ئۆتۆمۆبیلە 
سوپەرانەی کە پڕ بە پێستی خۆی ڕێزی لێ نەگیراوە، بەاڵم لەوە دەچێ 
ئەم مۆدیلە نوێیەی جیاواز بێ، بەتایبەتی پاش ئەوەی تۆم کریستینس، 
پاڵەوانی کێبەرکێکانی لو مانز، سەرسامیی خۆی بەم ئۆتۆمۆبیلە پێشان 

دا لە ڕووی خێرایی و سووکەڵەیی و وردی لە ئاراستەکردندا.

ئەم ئۆتۆمۆبیلە خاوەن بزوێنەرێکی V10ی ٥,٢ لیترە کە هێزی ٦١٠ 
ئەسپ دروست دەکا و، بۆدییەکەی بە ڕێژەی ١٥% سووکترە و بە ڕێژەی 

٤٠% لە مۆدیلەکەی پێشتر بەهێزترە.
ئۆتۆمۆبیلەکە لە ماوەی ٣,٩ چرکەدا خێراییی لە سفرەوە دەگاتە ٦٢ میل 
لە سەعاتێکدا. مۆدیلە کارەبایییەکەشی دەتوانێ ماوەی ٢٨٠ میل ببڕێ 

پێش ئەوەی پێویستی بە بارگاویکردنەوە ببێ.
 

www.actionha.com    

 EXP 10 Speed 6  بێنتلی
سەرباری نایابی و دیمەنی بەهێزی ئۆتۆمۆبیلەکانی بێنتلی، قەبارەی 
گەورە و گرانی ئەو ئۆتۆمۆبیالنە وایان کردووە کە سەرنجڕاکێش نەبن 
بۆ ئەو کەسانەی حەزیان لە ئۆتۆمۆبیلی وەرزشییە. بۆیە بێنتلی بڕیاری 
بێنتلی   ئەزموونیی  ئۆتۆمۆبیلی  لەسەر  پەردەی  و  دا  ئەمەی  گۆڕینی 

EXP 10 Speed 6 الدا، کە بە قەبارە بچووکترە و، پشتبەستووە بە 
تێکنۆلۆجیای چاپی سێ ڕەهەندی بۆ دروستکردنی دەسکی دەرگەکانی و 
تۆڕی هەوا و کەلێنەکانی ئەم ال و ئەو ال و لوولەی گزۆز. واش چاوەڕوان 

دەکرێ خێراییی ئەم ئۆتۆمۆبیلە لە ٢٠٠ میل لە سەعاتێکدا زیاتر بێ.
 

جیهانی هایالیت ...

سەرچاوە و زانیاریی زیاتر:

 ١٠ ئۆتۆمۆبیلی دڵڕفێن
لە پێشانگەی جنێڤ

Audi R8 1

Benetly EXP 10 Speed 62

2 0 1 5 
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P1 GTR مەکالرن
یەکێکی تر لە ئۆتۆمۆبیلە جیاوازەکانی پێشانگەی جنێڤ بریتی لە 
تەنیا  کە  کێبەرکێ،  بە  تایبەت  P1 GTRی  مەکالرن  ئۆتۆمۆبیلی 
ئەوەی  لەبەر  خاوەنی،  ببنە  دەتوانن  بەختیار  کەمی  کەمینەیەکی 

کۆمپانیایەکە تەنیا ٣٧٥ دانەی لێ دروست دەکا.

بەرهەمهێنانی  تەواوبوونی  دوای  تەنیا  مۆدیلە  ئەم  بەرهەمهێنانی 
جۆرە ئاسایییەکەی ئۆتۆمۆبیلەکە دەست پێدەکا.

و  هەیە  پشتەوە  لە  گەورەی  باڵێکی  کێبەرکێ  تایبەتەکەی  کۆپییە 
گزۆزەکەی لە تیتانیۆم و ئاسن و نیکل دروست کراوە. کۆمپانیاکەی لە 
کاتی پێشاندانی ئۆتۆمۆبیلەکەدا مواسەفاتی کێبەرکێ لەگەڵ یەکتر 
ئۆتۆمۆبیلەکانی دیکەی لە بواری کێبەرکێدا پێشانی کڕیارەکانی دەدا.

LF-SA لێگزس
کۆمپانیای لێگزس بیر لە فرەوانبوونەوە لە ئەمەریکای باکوردا دەکاتەوە، لەبەر 
ئەمەش پێویستی بە ئۆتۆمۆبیلی بچووکتر و کاراترە لەوانەی کە لە کاتی 

ئاساییدا دەیانخاتە بەر چاوی کڕیارەکانیەوە.
نایابە  شێوە  لە  خەریکە  نایابەکان  ئۆتۆمۆبیلە  بازاڕی  کە  ئەوەشی  لەبەر 
نەریتییەکانی ئۆتۆمۆبیل دوور دەکەوێتەوە، بۆیە لێگزس پێویستی بەوە هەیە 
کە شێوەیەکی بوێرانەتر لە شێوە ئاسایییەکان بخاتە ڕوو، ئەمەش لە ڕێی 
ئۆتۆمۆبیلە ئەزموونییەکەیەوە )LF-SA( دێتە دی، کە ئامادەیە بچێتە بازاڕی 

ئۆتۆمۆبیلە نایابە بچووککراوە ٤ کوشنییەکانی کرۆس ئۆڤەرەوە.
 

McLaren P1 GTR3

Lexus LF SA4
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کیا سپۆرتسپەیس
کۆمپانیای کیای کۆریایی لە پێشانگەکەی جنێڤدا ئامادە بوو بۆ پێشاندانی 
ئەوەی کە بە نیازە لە داهاتوودا پێشکەشی بکا، کە بریتییە لە ئۆتۆمۆبیلی 

وەرزشی تر.
ئۆتۆمۆبیلە ئەزموونییە نوێیەکەی کیا دیزاینێکی وەرزشییانەی هەیە و خاوەن 
بزوێنەرێکی ٤ سلندەریی قەبارە ٢ لیتری پێترۆچارجەرە و، هێزی ٢٤٧ ئەسپی 
هەیە و، بزاوی لە ڕێی تایەکانی پێشەوەیە. ئەم ئۆتۆمۆبیلە ئەزموونییە مۆدیلی 

داهاتووی کیا ئۆپتیما دەبێ.

Infiniti QX 305

 KIA SPORTSPEACE6

QX30 ئینفینیتی
ئەم ئۆتۆمۆبیلە بە ڕوونی ئاماژە بۆ ئەو ئاراستەیە دەکا کە کۆمپانیای 
ئینفینیتی دەیگرێتە بەر، ئەویش فراوانبوونەوەیە لە کەرتی ئۆتۆمۆبیلە 

نایابە بچووککراوەکانی کرۆس ئۆڤەردا.

کۆمپانیاکە لە ڕێی ئەم دیزاینە سەرنجڕاکێش و جیاوازەوە دەیەوێ 
کڕیاری زیاتر بەالی خۆیدا بەکێش بکا و، کار بۆ زیادکردنی فرۆشی 
مۆدیلەکانی داهاتووی بکا. ئۆتۆمۆبیلەکە بۆدییەکی بەهێزی هەیەو 

هێڵکاریی جوان و ساکاری بۆ کراوە.
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مارسیدس مایباخ پولمان
ساڵ  پەنجا  دوای  کۆمپانیاکە  کە  مارسیدسە،  نایابی  ئۆتۆمۆبیلێکی 
ناوی پولمانی بۆ بەکار هێنا کە  لە دەرکەوتنی زیندووی کردەوە و 

بەناوبانگە لە جیهانی شەمەندەفەری نایابی گەشتیاریدا.
قەبارەکەی  V١٢یە  زەبەالحی  بزوێنەرێکی  خاوەنی  ئۆتۆمۆبیلەکە 

شەش لیترە و تۆربۆیەکەی دووانەیە و هێزی ٥٢٣ ئەسپی هەیە. ئەم 
مواسەفاتانەش دنەدەرن بۆ کڕیاران، بەتایبەت بۆ ئەوانەی بە دوای 
نایابیدا وێڵن وەک بەرپرسانی حکوومی کە ئارەزووی لیمۆزینی نایاب 

دەکەن.
نرخی ئەم ئۆتۆمۆبیلە لە ٥٠٠ هەزار یۆرۆوە دەست پێ دەکا، ئەمە 

بەبێ ئەوەی بکرێتە دژە گوللە.

 نیسان سوەی
لە ڕێی ئۆتۆمۆبیلی »سوەی«ی ئەزموونییەوە، نیسان ڕاستەوخۆ 
ئەم  چونکە  دەکا،  ئەوروپایییەکانی  کڕیارە  لە  گوتاری  ڕووی 
ئۆتۆمۆبیلە بریتییە لە هاچباکێکی بەتوانا و سادە کە بە ئاسانی 
شوێنی ڕاگرتنی بۆ دەستەبەر دەبێ و چاویش پێی ئاسوودە 

دەبێ.
بەڕێوەبەری جێبەجێکاری بەشی دیزاین لە کۆمپانیاکە دەڵێ 
کە دیزاینی ئۆتۆمۆبیلەکە بە شێوەیەکە کە زۆر داینامیکی بێ. 
بەاڵم تا ئێستا دیار نییە ئایا ئەم ئۆتۆمۆبیلە وەک کااڵیەکی 

بازرگانی دەخرێتە بازاڕەوە یان نا.

Maybach Pullman7Nissan Sway 
Concept
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کۆینیگسیگ ریگێرا
بتوانێ  »ریگێرا«  ئۆتۆمۆبیلی  هیوادارە  کۆینیگسیگ  کۆمپانیای 
زمانی  بە  لێنراوە کە  ناوەی  ئەو  پێناویا  لە  بپێکێ کە  ئامانجە  ئەو 
سویدی بە واتەی »کۆنترۆڵکردن« دێ و، کۆنترۆڵی بازاڕی ئۆتۆمۆبیلە 

وەرزشییەکان بکا.
ئەم ئۆتۆمۆبیلە بزوێنەرێکی V8ی هەیە قەبارەکەی پێنج لیترە و 
هێزی ١١٠٠ ئەسپ بەرهەم دێنێ، کە بە تایەکانی دواوە گرێ دراوە و، 
بزوێنەرێکی کارەبایی پشتیوانی دەکا کە هێزی ٤٠٠ ئەسپ بەرهەم 

دێنێ.
ئەم ئۆتۆمۆبیلە کاتێ بە بزوێنەرە کارەبایییەکە کار دەکا هیچ دەنگی 

لێوە نایە و دەتوانێ بە پاترییەکە ٥٠ کیلۆمەتر ببڕێ.

کوانت کوانتینۆ
ئۆتۆمۆبیلە  ئەم  »کوانت«،  تێکنۆلۆجیای  نمایشێکی  لە  بریتییە  کوانتینۆ  ئۆتۆمۆبیلی 
سیستمێکی هاژووتنی کارەبایی جیای دەکاتەوە کە پشتبەستووە بە جووتێک ئەمباری ئایۆنی 
بە قەبارەی ١٧٥ لیتر، کار دەکەن بۆ ئاڵوگۆڕی ئایۆن بە یەکەوە بۆ بەرهەمهێنانی وزەی 

پێویست بۆ بەگەڕخستنی ئۆتۆمۆبیلەکە.
کۆمپانیاکە ڕایگەیاندووە کە ئەم ئۆتۆمۆبیلە دەتوانێ ماوەی هەزار کیلۆمەتر بە خێراییی 

٢٠٠ کیلۆمەتر لە سەعاتێکدا ببڕێ.

Koenigsegg Regera9

Quant 
Quantino
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China new cars 
without Drivers

جیهانی هەواڵی هەمەڕەنگ

یەکەم ئۆتۆمۆبیلی چینی 
بێ شۆفێر

 ئۆتۆمۆبیلی گوگڵ
خۆی خۆی لێ دەخوڕێ

سعودیە ئاهەنگی بەردانی یەکەم ئۆتۆمۆبیلی چینیی بێ شۆفێری لە بازاڕەکانیدا گێڕا. ئاهەنگەکە بە ئامادەبوونی لی شینگ وین، 
باڵیۆزی چین لە سعودیە، بەڕێوە چوو.

ئۆتۆمۆبیلەکە بەرهەمی کۆمپانیای »بی وای دی«ی چینیی خاوەن ناوبانگی جیهانییە، پاش ئەوەی وارن بافت، گەورە بازرگانی ئەمەریکا، 
٩.٩% پشکەکانی ئەو کۆمپانیایە لە ساڵی ٢٠٠٨دا بە ٢٣٠ ملیۆن دۆالر کڕی.

کۆمپانیاکە دوو پێشانگەی لە شاری جەددەی سعودیەدا لە ساڵی ٢٠١٤ کردەوە و ئەوەبوو بەم دوایییە ئەم نموونە نوێیەی ئاشکرا کرد 
کە لە ڕێی ریمۆت کۆنترۆڵەوە دەبزوێ. محەمەد مسباحی، جێگری سەرۆکی دەستەی کارگێڕی کۆمپانیای ئەلئوال ئەلموتەقدیمە، بریکاری 

دروست  زیرەکی  ئۆتۆمۆبیلێکی  جۆرە  رایگەیاند  گوگڵ  کۆمپانیای 
کردووە کە خۆی خۆی لێ دەخوڕێ، خێرایی ئەو ئۆتۆمۆبیلە دەگاتە 

٤٠ کیلۆمەتر لە سەعاتێکدا.
ئەم ئۆتۆمۆبیلە بەبێ ئەوەی ستێرن و سکلێتەری بانزینی هەبێ 
تیمی  پرۆژەی  نوێترین  هەنگاوە  ئەم  دەگوازێتەوە.  سەرنشینانی 
Google Xـە کە سێرگی برین، هاوبەشی دامەزرێنەری بزوێنەری 

گەڕانی ئیلیکترۆنیی یەکەمی دنیایە، بەڕێوەبەریەتی.
لە کاتێکی پێشتردا، ئەم کۆمپانیایە ئۆتۆمۆبیلێکی خۆبەڕێوەبەری 
بۆ ماوەی هەزاران کیلۆمەتر لەسەر ڕێگەکانی ناوچەی ماونتن ڤیو 
سەرباری  کردووەتەوە.،  تاقی  ئەمەریکا  کالیفۆرنیای  ویالیەتی  لە 
تاقیکردنەوەی لە شەقامەکانی ئەو گەڕەکەی بارەگەی کۆمپانیاکەی 

لێیە.
ئۆتۆمۆبیلی خۆبەڕێوەبەری گوگڵ پشت بە کۆمەڵێ کامێرای ڤیدیۆ 
لە  داتابەیسێک کە  و  لێزەر  و تیشکی  رادار  ئامێری هەستیاریی  و 
بە  ئەمە  بڕوا،  بتوانێ  ئەوەی  بۆ  وەردەگرێ  ئاساییی  ئۆتۆمۆبیلی 

قسەی ئاژانسی دەنگوباسی ئەڵمانیا.
کۆمپانیای  هەردوو  کە  ئۆتۆمۆبیلێک  لە  بریتییە  ئۆتۆمۆبیلەکە 
تۆیۆتا و لیگزیس پێشتر دروستیان کردووە و چەند گۆڕانکارییەکی 
تێدا کراوە. بەاڵم ئەم ئۆتۆمۆبیلە نوێیە کە برین لە کۆنگرەیەکی 
Recodeدا پەردەی لەسەر الدا، دیزاینێکی نوێیە و دوو سەرنشین 
هەڵدەگرێ و بە تەواوی لە ڕێی کۆمپیوتەرێکەوە بە پشتبەستن بە 
ئۆتۆمۆبیلەکەدا،  لە  جێگیرکراو  هەستیاری  و  کۆمپیوتەر  کۆمەڵێ 

دەڕوا.
قۆناخی  لە  هێشتا  پرۆگرامە  ئەم  گوگڵ،  ڕاگەیاندنەکەی  بەپێی 
»نموونەی تاقیگەری«دایە و کۆمپانیاکە پالنی هەیە بۆ دروستکردنی 

نزیکەی سەد دانەی تر بۆ تاقیکردنەوە لەم هاوینەدا.
میکانیزمی  تاقیگەرییانە  ئۆتۆمۆبیلە  ئەو  کە  گوتیشی  برین 
کۆنترۆڵکردنی دەستیش لەخۆ دەگرن بۆ خۆ بەدوورگرتن لە هەر 
کایەوە.  بێتە  لەوانەیە  هەڵەدا  ڕوودانی  کاتی  لە  کە  مەترسییەک 
پێش  فرەوان  پرۆگرامێکی  هاوبەشەکانی  لەگەڵ  گوگڵ  هەروەها 
دەخا بۆ ئەوەی ئەم ئۆتۆمۆبیالنە بخاتە گۆڕەپانی کاری بازرگانییەوە.
خۆبەڕێوەبەرە  ئۆتۆمۆبیلە  ئەم  گریمگەکانی  سیفەتە  لە  یەکێ 
بریتییە لەوەی کە دوو سەرنشینەکەی ڕزگار دەکا لە ئەرکی گەڕان 
بە دوای شوێنی وەستاندن بۆ ئۆتۆمۆبیلەکەیان، لەبەرئەوەی خۆی 
شوێنی وەستان دەدۆزێتەوە و لێی دەوەستێ و سەرنشینەکان تەنیا 

ئەوەندەیان لەسەرە دابەزن بڕۆن بەالی کاری خۆیاندا.
کاتەی  ئەو  تا  نابزوێ  وەستانەکەی  شوێنی  لە  ئۆتۆمۆبیلەکەش 

خاوەنەکەی لە ڕێی مۆبایلی زیرەکەوە بانگی دەکا.
یەکێکی تر لە مواسەفاتەکانی ئەوەیە کە هاژووتنێکی بێ سەرکێشی 
کێبەرکێ  و  سنووردارە  خێرایییەکەی  لەبەرئەوەی  دەکا،  مسۆگەر 

لەگەڵ ئۆتۆمۆبیلی تردا ناکا وەک ئەوەی شۆفێران دەیکەن.
ئەوە  گوگڵ  نوێیەی  ئۆتۆمۆبیلە  ئەم  مواسەفاتی  باشترین  ڕەنگە 
بێ کە خاوەنەکەی پێویستی بە مۆڵەتی شۆفێری نابێ و تەنانەت 

منداڵیش بۆ چوونە قوتابخانە و یاریگە دەتوانێ بەکاری بهێنێ.
تاکسی  ئۆتۆمۆبیلی  شۆفێرانی  نانی  ئۆتۆمۆبیلە  ئەم  لەوانەشە 

گوتەی  بە  ئەمیش  ببڕێ،  )دیلیڤەری(  خواردن  خێرای  گەیاندنی  و 
ڕۆژنامەی دەیلی تیلیگرافی بریتانیا. بەاڵم لە هەمان کاتدا هەلی 
داڕێژەرانی  و  ئیلیکترۆنیات  بواری  تەکنیکارانی  بۆ  کارکردن  نوێی 

پرۆگرامەکانی کۆمپیوتەر دابین دەکا.
پێشخستنی  لە  بریتییە  کارە  لەم  گوگڵ  بنەڕەتیی  ئامانجی 
ئۆتۆمۆبیلی ئارامتر و سەالمەتتر لەوانەی کە مرۆڤ لێیان دەخوڕێ.

لە  و  ئەمەریکا ٣٣ هەزار کەس  لە  بێ، سااڵنە  بە گوتەی گوگڵ 
ڕووداوی  بە  کەس  هەزار   ٢٠٠ و  ملیۆن  یەک  دنیا  سەرتاسەری 
ئۆتۆمۆبیل دەمرن. گوگڵ پێی وایە کە لە ڕێی ئەم پرۆژەیەوە ئەم 
تێکنۆلۆجیایە  ئەو  چونکە  دەکاتەوە،  کەم   %٩٠ ڕێژەی  بە  ژمارانە 
زیاتر لە مرۆڤ توانای هەستکردنی بە شتەکان هەیە و کاردانەوەی 

لە بەرامبەریاندا هەیە.

له  کۆمپانیاکانه وه  ...

کۆمپانیا چینییەکە لە سعودیە، گوتی بەردانی ئەم ئۆتۆمۆبیلە کە بەبێ شۆفێر دەبزوێ، لە شاری ڕیازدا هەنگاوێکە بەرەو فرەوانکردنی 
بە بازاڕیکردنی ئۆتۆمۆبیلەکانی »بی وای دی« لە شانشینی سعودیەدا.

لە الی خۆیەوە، ئیبراهیم قەحتان، بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیاکە لە سعودیە، گوتی کۆمپانیا چینییەکە لە پێناو چارەسەر کردنی گەلێ 
کێشە کە ڕووبەڕووی شۆفێران دەبنەوە، ئەم ئۆتۆمۆبیلەی داهێنا کە بە ریمۆت کۆنترۆڵ بەڕێوە دەبرێ.

www.thqafawe3lom.com
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درێژترین لیمۆزین ٢٦ تایەی هەیە

 لە میتسوبیشییەوە
بۆ المبۆرگینی

 مانسۆری المبۆرگینی هۆراکان
هەموار دەکا و بەهێزتری دەکا

 یەکەم ئۆتۆمۆبیلی
هەڵگەڕاوە لە جیهان

و  دەڕوا  تایە   ٢٦ لەسەر  و  مەترە   ٣٠.٥ لیمۆزینە  ئەم  درێژیی 
دیزاینەکەی لەالیەن جەی ئۆربریج، لە کالیفۆرنیای ئەمەریکا، کراوە 
درێژترین  پێوانەیییەکان،  ژمارە  بۆ  گینیس  کتێبی  گوێرەی  بە  و 

ئۆتۆمۆبیلە لە جیهاندا.
زیاد  بۆ  نائاسایی  خۆشگوزەرانیی  هۆکاری  چەندان  لیمۆزینە  ئەم 
لە  دانیشتن  شوێنێکی  و  جاکۆزی  گەورەی  حەوزێکی  وەک  کراوە 
نیشتنەوەی  بۆ  شوێنێک  و  هەتاو  تیشکی  بەر  خۆدانە  بۆ  پشتەوە 

هیلیکۆپتەر و مەلەوانگەیەک و سیسەمێک.
بەرەو  لێخوڕینی  بۆ  یەکەمیان  هەیە  ستێرنی  دوو  ئۆتۆمۆبیلەکە 
پشتەوە  لە  کە  دواوە،  بەرەو  لێخوڕین  بۆ  دووەمیان  و  پێشەوە 
شۆفێرێکی تر هەیە ئەرکی لێخوڕین بەرەو دواوە لە ئەستۆ دەگرێ.
لەبەر ئەوەشی ئەم ئۆتۆمۆبیلە مۆڵەتی یاسایی نییە بۆ ڕۆیشتن لە 
و پێشانگەکاندا  لە فیلم  شەقامە گشتییەکاندا، تەنیا بۆ بەشداری 

تەرخان کراوە.

ئۆتۆمۆبیلە  ئۆتۆمۆبیلەکە  شەیدایانی  لە  ئۆکرانییەک   -
بۆ  دەیگۆڕێت  و  دەکات  دەستکاری  خۆی  میتسوبیشییەکەی 

ئۆتۆمۆبیلی المبۆرگینی گرانبەها.

ئیتالیایی  ئۆتۆمۆبیلی  مانسۆری  کۆمپانیای  دوایییە  بەم 
پێناو  لە  کرد  هەموار  هۆراکانی  المبۆرگینی  سنووربەزێنی 

جوانترکردنی شێوەی و زیادکردنی توانایدا.
هۆراکان کە جێگرەوەی المبۆرگینی گاالردۆیە، کۆمەڵێ گۆڕانکاریی 
دەرەکی بۆ کراوە، لەوانە دروستکردنی چەند بەشێکی وەک دەعامیی 
پێشەوە و دواوە و ئاوێنەکانی ئەمال و ئەوال و التەنیشتەکانی، لە 

کاربۆن فایبەر.
نوێ  پشتەوەی  هەواپەرتکەرێکی  هۆراکان،  المبۆرگینی  هەروەها 
تیرەی  لەمانەی  جگە  کراوە،  زیاد  بۆ  پشتەوە  لە  نوێی  باڵێکی  و 

ویلەکانی پێشەوەی ٢٠ ئینجە و هی دواوەی ٢١ ئینجە.
بزوێنەری المبۆرگینی هۆراکان، کە لە جۆری V10یە قەبارەکەی 
٥,٢ لیترە و هێزی زیاد کراوە بۆ ٨٥٠ ئەسپ و ٧٨٠ نیوتن مەتر 
توانای سووڕانیەتی، کە لە دیزاینی بنەڕەتیدا ٦١٠ ئەسپ بە ٥٦٠ 

نیوتن مەتر بوون.
هۆراکان لە پاش ئەم هەموارکردنانە لە توانایدایە تەنیا بە ٢.٩ 
لە  کیلۆمەتر   ١٠٠ بگەیەنێتە  سفرەوە  لە  خێرایییەکەی  چرکە 
 ٣٣٠ بۆ  کرا  زیاد  ئۆتۆمۆبیلەکەش  خێرایی  کۆتا  و  سەعاتێکدا، 

کیلۆمەتر لە سەعاتێکدا.

جیهانی هەواڵی هەمەڕەنگ

ناوی  بە  ئەمەریکایی  میکانیکی  ئەندازیارێکی 
ئۆتۆمۆبیلی  یەکەم  دیزاینی  سۆلیڤان،  ریک 
بەمەش  داوە،  ئەنجام  مێژوودا  لە  هەڵگەڕاوەی 
کلنتی  شاری  نیشتەجێی  کە  ئەندازیارەکە 
ویالیەتی ئیلینۆیە، بوو بە ئەستێرەیەکی ناسراو.
ڕۆژنامەی میرەری بریتانیایی گوتی کە سۆلیڤان 
ئەم  لەسەر  کاری  مانگ  شەش  نزیکەی  ماوەی 
دیزاینە کردووە و نزیکەی شەش هەزار دۆالری 
لە  کە  ئۆتۆمۆبیلێک  دیزاینی  بۆ  کردووە  خەرج 
دوو ئۆتۆمۆبیلی جیاواز پێکدێ، فۆرد رەینجەرێکی 

مۆدیل ١٩٩١ و ئێف ١٥٠ێکی مۆدیلی ١٩٩٥.
ئۆتۆمۆبیلی  بیرۆکەی  دەڵێ:  ئەندازیارەکە 
کرا  لێ  داوای  کە  هات  بۆی  کاتێ  هەڵگەڕاوەی 
ڕووداوی  شوێنی  لە  وەرگەڕاو  ئۆتۆمۆبیلێکی 
بۆ  خۆی  کارگەکەی  بگوازێتەوە  وەرگەڕانەکەوە 
دا.  دیزاینەی  ئەو  بڕیاری  لەوێدا  چاککردنەوە، 
ڕوونیشی کردەوە: »ئەم دیزاینە پێشتر پالنی بۆ 
دانەنرابوو بەاڵم من بەشەکانی دوو ئۆتۆمۆبیلی 
جیام کڕی و لە یەکم دان، بێگومان کارەکە ئاسان 
نەبوو و پێویستی بە گۆڕانکاریی زۆر هەبوو تا 

ئەم دیزاینەم لێی دروست کرد«.
کاتی  لە  هاوواڵتییان  کە  گوتیشی  سۆلیڤان 
تووشی  شەقامەکاندا  لە  ئۆتۆمۆبیلەکە  بینینی 
کە  کرد  ئەوەش  بۆ  ئاماژەی  دەبن،  سەرسامی 
پۆلیس جارێک ڕای گرتووە لەبەرئەوەی دیمەنی 
ئۆتۆمۆبیلە هەڵگەڕاوەکە دیمەنێکی سەیر بووە.

Invert Car
Mitsubishi 
Convert to 
Lamborghini
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 ڤۆلكس ڤاكن ٢١%
قازانجی بەرز دەبێتەوە

جیهانی هەواڵی هەمەڕەنگ

Volkswagen Co. 
 Increase profits

ئۆتۆمۆبێلی  بەرهەمهێنەری  کۆمپانیای  قازانجەکانی 
بــەرزبــوونــەوەی  بــەرچــاو  بەرێژەیەکی  ڤاگن،  ڤۆلکس 
بەخۆیەوە بینیوە، سەرەڕای ئەوەش هێشتا ئەو کۆمپانیایە 

رووبەڕووی رکابەرییەکی توند لە بازاڕدا بووەتەوە.
قازانجەکانی ڤۆلکس ڤاگن، کە گەورەترین بەرهەمهێنەری 
ساڵی  لە   ٢١ سەدا  بەرێژەی  ئەوروپادا،  لە  ئۆتۆمۆبیلە 
گەیشتووەتە  بینیوەو  بەخۆیەوە  بەرزبوونەوەی   ٢٠١٤

١٠,٨ ملیار یۆرۆ.
کە  ــدووە،  ــان ــگــەی ــان رای کۆمپانیایە  ــەو  ئ بــەرپــرســانــی 

ئامانجەکانیان پێکاوەو ساڵی ٢٠١٤ ساڵێکی باش بووە بۆ 
کۆمپانیاکەیان.

لەمساڵدا  کە  رایگەیاند  ڤاگن  ڤۆلکس  ئەوەش  سەرەڕای 
رووبەڕووی رکابەرییەکی زۆر لە بازاڕدا بووەتەوە، ئەوەش 
لەبەر گۆڕانکارییەکانی رێژەی ئاڵوگۆڕی دراو کە تەحەددای 
سەرەکییەکانی  مــادە  کڕینی  لە  کۆمپانیاکە  بۆ  زۆری 

کارگەکانیان دروستکردووە.
قازانجەکانی  لەمساڵدا  ــردووە  ک پێشبینی  کۆمپانیاکە 

بەرێژەی سەدا ٤ بەرزبوونەوە بەخۆیەوە ببینێت.

 
Maybach S600
Which one is more ...?

 ڕۆڵز ڕۆیس باس لە کێبەرکێی
خۆی و مارسیدس مایباخ دەکا

کۆمپانیای مارسیدسی ئەڵمان نایابترین ئۆتۆمۆبیلی لەشکری 
پێشانگەی  لە   ٦٠٠ ئێس  مایباخ  مارسیدس  ئۆتۆمۆبیلەکانی 
بە  ــرد،  ک ئاشکرا   ٢٠١٤ لــە  ئۆتۆمۆبیل  ئەنجلسی  لــۆس 
مەبەستی کێبەرکێ کردنی ئۆتۆمۆبیلە نایابەکان و بەتایبەتی 

ئۆتۆمۆبیلی نایابی ڕۆلز رۆیس.
بەاڵم جیری سپان، سەرۆکی پێوەندییە جیهانییەکانی کۆمپانیای 
ڕاستیی  باسی  دواییە  بەم  باکور،  ئەمەریکای  لە  رۆیس  ڕۆڵز 
کێبەرکێی ئۆتۆمۆبیلەکانی مارسیدس مایباخ لەگەڵ جۆرەکانی 

ڕۆلز رۆیسدا بۆ گۆڤاری »کار ئەدڤایس« کرد.
دێرینەکەی  دروستکەرە  ئۆتۆمۆبیل  فەرمییەی  گوتەبێژە  ئەم 

ئینگلیز گوتی »مارکەی بنەڕەتیی مایباخ سەرکەوتوو نەبوو لە 
کێبەرکێ کردن لەگەڵ ئۆتۆمۆبیلەکانی ڕۆڵز رۆیسدا، ئەمەش 
ئەوەیە:  پرسیارەکە  لەبەرئەوەی  مایەپووچبوونی،  هۆی  بووە 
نایابەکانی  کۆپییە  دروستکردنی  بە  تایبەت  بەشێکی  چۆن 
ڕۆڵز  ئۆتۆمۆبیلەکانی  لەگەڵ  کێبەرکێ  دەتوانێ  مارسیدس 

رۆیسدا بکا«.
و فڕۆکە  بە کێبەرکیکاری یەخت  گوتیشی »ڕۆڵز رۆیس خۆی 
مایباخ  مارسیدس  و  دەزانێ  نایابەکان  باڵەخانە  و  تایبەتەکان 
ناتوانێ کێبەرکێی لەگەڵدا بکا. بەاڵم لەوانەیە مایباخە نوێیەکان 

بتوانن کێبەرکێ لەگەڵ ڕۆڵز رۆیسە کۆنەکاندا بکەن«.
و  دیار  خەڵکی  »کڕیارەکانمان  کــردەوە  جەختی  سپان  جێری 
جیاوازن و کە مۆدیلە نایابەکانمان دەکڕن بیر لە دۆخی ماددیی 
خۆیان ناکەنەوە، لەبەر ئەوەیە کە نرخی مارسیدس مایباخ ئێس 
٦٠٠ هیچ ڕۆڵێک لە کێبەرکێکەدا ناگێڕی، چونکە ئەو کەسەی 

ڕۆڵز رۆیس دەکڕێ مەبەستیەتی دیار و ناوازە بێ«. 
ئەمە ڕاگەیاندنێکی بەهێزە لەالیەن کۆمپانیای ڕۆڵز رۆیسەوە 
و ڕەنگە گڕ لە گیانی کێبەرکێی نێوان مارسیدس و ئۆتۆمۆبیلە 
سەرکەوتنی  ڕێــژەی  ڕۆژگاریش  بــەردا،  ئینگلیزییەکە  نایابە 

مارسیدس مایباخمان بۆ ئاشکرا دەکا. Rolls 
Royce

vs

w w w . a r a b g t . c o m
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لە پاش دابەزینی پلەکانی گەرما و زریانە بەفراوییەکاندا، سیستمی 
ساردکەرەوەی بزوێنەری ئۆتۆمۆبیل دووچاری گرفت دێ، هۆکاری 
ئەمەش ئەوەیە کە ئاوی ناو لوولەکانی ئەو سیستمانە دەیبەستێ، 
بەاڵم بەستانی ئاو چۆن کار دەکاتە سەر سیستمی ساردکردنەوەی 
ئۆتۆمۆبیل؟ باشترین ڕێگەش چییە بۆ ڕێگری لە زیان گەیشتن 
بە ئۆتۆمۆبیلەکان؟ بە تایبەت لەو کاتانەدا کە ناوچەکەت دەکەوێتە 

ژێر کاریگەریی بەفر و شەختەوە.
چییە،  ئۆتۆمۆبیل  ســاردکــەرەوەی  یان  رادێتەر  بزانین  با  سەرەتا 
لە  کە  تێدایە  لوولەی  کۆمەڵێ  سیستمێک  لە  بریتییە  رادێتەر 
لە  ئاوە  ئەو  دواتر  و  بزوێنەر  دەگەیەننە  ئاو  تایبەتەوە  هێڵی  ڕێی 
مەبەستیش  لووالنەوە،  ئەو  ناو  دەگەڕێتەوە  بەردەوامدا  بزاوێکی 
لەمە کەمکردنەوەی پلەی گەرمیی بزوێنەرە کە بە هۆی پرۆسەی 
سووتانی ناو پستنەکانەوە بەرز دەبێتەوە، ئەم سیستمە سیستمێکی 
ئۆتۆمۆبیلەکەدا  کارکردنی  لەگەڵ  بەردەوامی  بە  ئاوەکە  و  داخراوە 
دەسووڕێتەوە. کاتێکیش کە بزوێنەری ئۆتۆمۆبیل دەکوژێتەوە، ئەو 

ئاوە لە ناو لوولەکانی رادێتەرەکەدا دەمێنێتەوە.
لە کەشی زۆر سارددا، پلەی گەرمیی ئاوی ناو لوولەکانی سیستمی 
ئاوە،  بەستانی  پلەی  کە  سفرەوە،  خوار  دادەبەزێتە  ساردکردنەوە 
لێرەدا ئاو لە دۆخی شلەوە بۆ دۆخی ڕەق دەگۆڕێ، بە هۆی سیفەتە 
فیزیائییەکانی ئاویشەوە، قەبارەی ئەو ئاوە لە کاتی بەستاندا زیاد 

دەبێ.
ئەم  ئاو  لە  پڕن  ساردکردنەوە  سیستمی  لوولەکانی  لەبەرئەوەی 
پاڵەپەستۆ  بۆ سەهۆڵ،  ئاو  گۆڕانی  کاتی  لە  قەبارەیە  زیادبوونی 
دەخاتە سەر دیوارەکانی لوولەکان و تەواوی بەشەکانی سیستمی 
پارچەیەکی سیستمەکە  یان  لوولەکان دەتەقن  ساردکەرەوە، بۆیە 
سیستمەکە  پەککەوتنی  هۆی  دەبێتە  و  دەتــرازێ  خۆی  جێی  لە 
ساردکردنەوەی  کە  خــۆی،  ئەرکەکەی  جێبەجێکردنی  توانای  و 

بزوێنەرە، لەدەست دەدا.
بێگومان بەرزبوونەوەی پلەی گەرمیی بزوێنەر زیانی زۆری هەیە 
و لەوانەیە ببێتە هۆی زیانگەیاندن بە کەڤەری بزوێنەرەکە یان بە 

سلندرەکانی یان تێکشکانی تەواوی بزوێنەرەکە.
پێویستیی  ســەر  دەکــەنــە  جــەخــت  شـــارەزایـــان  ئەمەیە  لــەبــەر 
 »Antifreeze فریز  »ئەنتی  بەستان  دژە  شلەی  تێکەڵکردنی 
لەگەڵ ئاوی ساردکەرەوەکەدا، چونکە ئەنتی فریز کۆمەڵێ خۆی و 
پێکهاتەی وەکو گالیکۆل ئیتیلینی تێدایە کە دەبنە هۆی دابەزاندنی 
پلەی بەستانی ئاوەکە بۆ پلەگەلێکی زۆر لە خوار سفرەوە، بەمەش 
ئاوەکە تا پلەی گەرمی لە هەندێ جاردا دەگاتە ٢٠ی ژێر سفر هەر 
لە دۆخی شلیدا دەمێنێتەوە، کە لەگەڵ بڕی ماددەی کاریگەری ناو 
ئەنتی فریزەکە و ڕێژەی تێکەڵکردنی لەگەڵ ئاوی ناو رادێتەرەکەدا 

دەگۆڕێ.
هەروەها ئەنتی فریز چەند سوودێکی تری بۆ بزوێنەر و سیستمی 
ساردکردنەوە هەیە، وەک ڕێگری لە کارلێکی نێوان ئاو و بەشەکانی 
بزوێنەر و کەمکردنەوەی بەهەڵمبوون بە ڕێژەیەکی زۆر و ڕێگری لە 

ژەنگگرتن و نیشتنەوە.
لە کاتێکیشدا، لەبەر هەر هۆکارێک نەتتوانی ئەنتی فریز بکەیتە ناو 
رادێتەرەکەوە، دەتوانی بەالی کەمەوە سەری رادێتەرەکە هەڵدەیتەوە 
بکشێ  لوولەکان  ناو  بەستووەکەی  ئاوە  بە  بدەی  ڕێ  ئەوەی  بۆ 
ساردکردنەوەکە  سیستمی  سەر  بخاتە  پاڵەپەستۆ  ئەوەی  بەبێ 
و پەکی بخا. وایش باشە بە شێوەیەکی ڕێکوپێک هەفتانە ئاوی 
زۆری  کەمکردنی  کاتی  لە  و  بپشکنی  ئۆتۆمۆبیلەکەت  رادێتەری 

ئاوەکەدا ئۆتۆمۆبیلەکەت ببەیتە الی فیتەری تایبەتمەند.

 چۆن لە کەشی سارددا خۆت
لە پەککەوتنی رادێتەر دەپارێزی؟

www.arabgt.com

FERRARI 
SERGIO

 پەردە لەسەر
 ئۆتۆمۆبیلی
  الدا ڤیستای
ڕووسی الدرا

LADA Vesta 
new russian concept

مۆدیلی نوێی ئۆتۆمۆبیلی »الدا ڤیستا«ی ڕووسی بە سێ پلە دەخرێتە بازاڕەوە، 
بەمەش کڕیار دەتوانێ یەکێ لە ١١ شێوەی جیاجیای ئەم مۆدیلە هەڵبژێرێ.
پلەی یەکەمی ئەم مۆدیلەی داهاتوو بریتییە لە ئۆتۆمۆبیلێکی نایاب، تیرەی 
ویلەکەی ٣٤ ئینجە. ئەو دوو پلەیەی تریش ناویان لێنراوە »پلەی کالسیک« 

تیرەی ویلەکەی ٣٠ ئینجە و »پلەی حەوانەوە« تیرەی ویلەکەی ٣٢ ئینجە.
کریستینا دوبینینا، بەڕێوەبەری بازاڕاندن و چاککردنەوەی کۆمپانیاکە دەڵێ کە 
ئەم مۆدیلە بە شێوەیەک دروست کراوە لەگەڵ کەشی لێخوڕینی ئۆتۆمۆبیل 
لە ڕووسیادا بگونجێ، بەاڵم پێویستیشە زۆر جوان و مایەی خۆشگوزەرانی بێ.
ئەم ئۆتۆمۆبیلە کە لە ڕووی ڕەنگەوە تەواو جیاوازە و نرخەکەی بەرزترە لە 
جاران، خاوەن بزوێنەرێکی قەبارە ١.٨ لیترە و لە مانگی ئەیلوولی داهاتوودا 

بە کۆ دەکەوێتە بازاڕەوە.

auto.mail.ru 
autocarspecs2015.top
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Abu Dhabi`s Police Car 
Rolls Royce Fantom
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ڕۆڵز رۆیس فانتۆم
دەبێتە پۆلیسی ئەبوزەبی

هۆندا مایکرۆ

لەوە دەچێ کێبەرکێی نێوان کۆمەڵە ئۆتۆمۆبیلەکانی پۆلیسی »دوبەی« و »ئەبوزەبی« 
ڕایگەیاند  »ئەبوزەبی«  پۆلیسی  ئەوە دێ کە  پاش  نەوەستێ. ئەمەش  زووانە  بەم 
گەلە  سەر  خستووەتە  رۆیسی  ڕۆڵز  ئۆتۆمۆبیلی  گەشتیاریدا  هاندانی  پێناو  لە  کە 

ئۆتۆمۆبیلەکانی خۆیەوە.
نوێیەیان  ئۆتۆمۆبیلە  ئەم  وێنەیەکی  کۆمەڵە  کۆمەاڵیەتییەکان  پێگە  بەکاربەرانی 
باڵو کردووەتەوە، لە کاتی بۆیەکردنیاندا بە ڕەنگی تایبەت بە پۆلیسی ئەبوزەبی و 

پێش ئەوەی لە کارەکەیاندا دەستبەکار بن.
و  فێراری  پۆلیسی دوبەی خێراترین ئۆتۆمۆبیلەکانی وەک  ئەگەر گەلەئۆتۆمۆبیلی 
بوگاتی لەخۆ بگرێ، ئەوە پۆلیسی ئەبوزەبی ئێستا خاوەنی نایابترین ئۆتۆمۆبیلی 
پۆلیسە لە جیهاندا، پاش ئەوەی »ڕۆڵز رۆیس فانتۆم«ی خستە پاڵ ئۆتۆمۆبیلەکانی، 

ئەمە بە گوتەی ڕۆژنامەی »ئەلبەیان«ی ئیماراتی.
ئەم ئۆتۆمۆبیلە نوێیە بزوێنەرێکی لە جۆری V12ی هەیە و قەبارەکەی ٦,٨ لیترە 
و هێزی ٤٥٣ ئەسپ بەرهەم دێنێ و کێشەکەی ٧٢٠ نیوتن/ مەترە، بەهۆی ئەم 
بزوێنەرە بەهێزەوە دەتوانێ تەنیا لە ٦,١ چرکەدا خێراییەکەی لە سفرەوە بگەیەنێتە 
لە  کیلۆمەترە   ٣٨٦ خێراییشی  کۆتا  و  سەعاتێکدا  لە  کیلۆمەتر(   ٩٥( میل   ٦٢

سەعاتێکدا. نرخی ئەم ئۆتۆمۆبیلە لە ٤٧٥ هەزار دۆالرەوە دەست پێ دەکا.
میرنشینە  لە  پۆلیسەوە  الیەن  لە  تەنیا  نایابە،  وەرزشییە  ئۆتۆمۆبیلە  ئەم 
کە  ڕایگەیاند  دوبەی  فریاکەوتنی  یەکەی  پێشتر  و  نایەت  بەکار  یەکگرتووەکاندا 
ئۆتۆمۆبیلی کێبەرکێی »لۆتس ئیفۆرا« بەکار دێنێ، کە خێراییەکەی دەگاتە ٣٠٠ 
دۆخە مەترسیدارەکان  فریای  زووترین کات  بە  ئەوەی  بۆ  لە سەعاتێکدا  کیلۆمەتر 

بکەون.
مایکرۆ(  )هۆندا  ئۆتۆمۆبیلی  لە  نوێی  جۆرێکی  وێنەی   techeblog ماڵپەڕی 

باڵوکردەوە کە لە پێشانگەی تۆکیۆ بۆ ئۆتۆمۆبیل نمایشکرابوو.
لە  جۆرێک  دروستکردنی  بە  هەڵساون  رایگەیاند  ژاپۆنی  هۆندای  کۆمپانیای 
ئۆتۆمۆبیل بەناوی )هۆندا مایکرۆ( زیرەک بە یەکێک لە بچووکترین ئۆتۆمۆبیلە 
لە  کە  )سیری(  وەک  زیرەک  مۆبایلی  بە  کاردەکات  و  دادەنرێت  کارەباییەکان 

تەلەفۆنی ئایفۆنە.
حکومەتی ژاپۆن ئێستا کار دەکات لەسەر رێگەپێدان بەم جۆرە ئۆتۆمۆبیالنە لە 

شەقامەکانیدا بەکار بهێندرێت.
ئەم جۆرە ئۆتۆمۆبیلە تایبەتمەندە بە قەبارەی بچووکی، درێژییەکەی دەگاتە ٢,٥ مەتر و 
پانییەکەی ١,٢٥ مەتر و بەرزییەکەی دەگاتە ١,٤٥ مەتر، کۆمپانیای هۆندا بزوێنەرێکی 
کارەبایی بۆ دانەوە و سیستەمی برێک داناوە دەبێتە هۆی دروستبوونی وزە و پاتری 

له  کۆمپانیاکانه وه  ...

www.actionha.net

HONDA MICRO

لیسیوم ئیون ٣,٣ کیلۆ وات لە کاتژمێرێکدا. ئەم 
جۆرە ئۆتۆمۆبیلە بریتییە لە ٢٢ هێزی ئەسپ و 

خێرایی ٦٠ کیلۆمەترە لە کاتژمێرێکدا.
جۆری  لە  ئۆتۆمۆبیلە  ئەم  لەبەرئەوەی 
خەڵکانی  بۆ  دەکرێت  دروست  و  شارستانییە 
ئاسایی بۆیە رێژەی خێرایی زۆر بەرز نییە تەنیا 
خێراییەکەی دەکاتە ٦٠ کیلۆمەتر/ کاتژمێر لە 
ئۆتۆمۆبیلە  ئەم  هەروەها  چرکە.   ٧,٤ ماوەی 
توانای بڕینی ٦٠کم هەیە پێش ئەوەی دووبارە 
پێویستی بە بارگەکردنەوە هەبێت، ئەمەش وا 
دەکات گونجاو بێت بۆ بەکارهێنان لەناو شاردا.
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Kurdistan                        TAXI Fares

نرخی تاکسی

و  دەکــات  زیــاد  رۆژانــە  کوردستان  لە  تاکسی  ئۆتۆمۆبیلی  زۆربوونی 
هەر  و  گواستنەوە  نرخی  لە  ئاگایە  بێ  حکومەت  دەڵێن  خەڵکیش 
کەسێک بە دڵی خۆی نرخێک دەڵێت، ئایە رێگەچارە چییە بۆ ئەوەی ئیتر 

شوفێری تاکسی بە دڵی خۆیان نرخ لەسەر کرێی تاکسی دانەنێن.
 

شوفێرێکی تاکسی زیاتر لە ٣٦ ساڵە کاری شوفێری دەکات بە گوتەکانی 
ئەو هیچ سیستەمێکی تایبەت نییە بۆ ئەوەی نرخێکی تایبەت دابنێت 
شارەکانی  لەنێوان  نەبێت  خەت  لە  تەنها  تاکسییەکان  شوفێری  بۆ 

کوردستان.
لێ  ئۆتۆمۆبیل  ساڵە   ٣٦ لە  زیاتر  بۆ  »من  دەڵێت:  محەمەد  سەعید 
دەخوڕم کەس نەهاتووە بە من بڵێ لەو نرخە زیاتر بۆت نییە کاری 
شوفێری تاکسی بکەیت و هاوواڵتیان بگوازیتەوە. چونکە یەکەم شت 
کۆنترۆڵ ناکرێت و دووەمیش لە ئێستادا چەندین قەیران هەیە ئەویش 

خەڵکە  و  ئێمە  ئەوە  بێت  گران  چەند  بەنزینە  نرخی  نزمی  و  بەرز 
زەرەمەند دەبێت.

ئەم شوفێری تاکسییە پێشی وایە ئەگەر بێت و حکومەت رێگەچارەیەک 
بدۆزێتەوە و چەند سیستەمێکی جیاواز بەکار بێنێت ئەوە ئیتر کەس 

ناتوانێت سەرپێچی بکات.
شوفێرێکی تری تاکسی کە ٨ ساڵە کاری تاکسی دەکات دەڵێت: »بە 
داخەوە حکومەت هیچ بەرنامەیەکی تایبەتی نییە بۆ رێکخستنی نرخی 

تاکسی.
نییە  پالنێکی  هیچ  حکومەت  ئێستادا  لە  دەڵێت:  ــڕاوی  گ ئەحمەد 
بخوڕیت  لێ  زیاتر   ٦٠ لە  بەاڵم  کردۆتەوە  کەم  بەنزینی  نرخی  راستە 
غەرامەیەکی زۆرت دەکەوێتە سەر ئاخر ماقول نییە من ئەو رۆژە زیاتر 
لە ١٢٠٠٠٠٠ هەزار دینارم بۆ هاتۆتەوە، بۆیە ئێمەش ناچارین کرێی تاکسی 
لەنێوان شوێنێک بۆ شوێنێکی تر گران بکەین ئەمەش بێ پالنییەکی 

تاوەکو ئێستا کەس نەبۆتە خەمخۆری ئەم خەڵکە،  زۆری پێوە دیارە و 
بۆیە ئەگەر حکومەت سیستمێک و پالنێکی تۆکمەی هەبێت دڵنیا بن 

سەرکەوتوو دەبین و نرخ گران ناکەین و زەرەرمەندیش نابین.
شیڤان مەغدید هاواڵتییەکە رۆژانە بە تاکسی هاتوچۆ دەکات ئەو دەڵێت: 
نرخێکم  رۆژێــک  هەر  بــووم  بێزار  تاکسییانە  شوفێری  ئەو  دەســت  لە 
پێدەڵێن کارەکەی منیش دوورە و ئۆتۆمۆبیلم نییە و ناچارم بە تاکسی 

هاتۆچۆ بکەم.
دەڵێت  رۆشتووە  کیلۆمەتر  یەک  تەنیا  رۆژێــک  چەند  دەشڵێت  شیڤان 
٣٠٠٠ هەزار پێم گوتووە کاکە ئەوە بۆ ئەوەندە گران دەڵێت کڕێی ناوەخۆ 
چەند  دەزانــی  خوا  تر  شوێنێکی  بچێتە  و  بێت  ئەگەر  ئەوەندەیە  هەر 

وەردەگرێت.

شیڤان گلەیی لە وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن هەیە و دەڵێت: ئەوە بێ 
پالنی ئەوانە ئێستا شوفێری تاکسی بە دڵێ خۆی نرخێکی جیاوازت 
پێ دەڵێت گەر وا بڕوات ئێمە زۆر زەرەرمەند دەبین  بۆیە داواکارم ئەم 
هاوواڵتی  ئێمەی  چیتر  ئەوەی  بۆ  هەبێت  تۆکمەی  پالنێکی  وەزارەتــە 

زەرەرمەند نەبێن.
هاوواڵتییەکی تر بیرۆکەی بۆ حکومەت و خەڵک هەیە، یوسف سەردار 
دەڵێت: »بەداخەوە ئەگەر بێت و سەیری واڵتانی دونیا بکەین دەبینین 
لە هەموو واڵتیک رێسا و یاسا دانراوە یان ئەوەتەیە با »عەداد« دابنێن 
بۆ ئەوەی تا ئەو شوێنە بە بڕە پارەیەکی دیاریکراو بێت نەک بۆ نموونە 
لە بازاڕ برۆیت بۆ تەیراوە ٥ هەزارت لێ وەردەگرن و لە نزیک کۆلێژی 

ئەندازیاری بۆ عەینکاوە هەمان پارەت لێ وەردەگرن.

ناوخۆیی رێپۆرتاژ

رێپۆرتاژ: رێکەوت سەالم

taximeter!?

 ناچارین کرێی تاکسی
لە نێوان شوێنێک
بۆ شوێنیکی تر
گران بکەین

 بێ سەروبەری نرخی
 تاکسی لە هەرێم

کەی چارەسەر دەکرێت؟
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Abrams M1, M1A1, M1A2 Tanks TANKS

پێناو  لە  زرێــدار،  شەڕوانیی  ئامێرێکی  لە  بریتییە  تانک 
شەڕی ڕاستەوخۆ لەگەڵ دوژمندا داهێنراوە.

ناوی تانک لە کوێوە هاتووە:
بریتانیا یەکەمین واڵت بوو کە تانکی داهێنا، ئەویش لە شەڕی یەکەمی 
جیهانیدا بوو. بۆ شاردنەوەی پرۆژەی دروستکردنیشی ناویان لێ نا پرۆژەی 
تانک )واتە تانکی(، بەاڵم دواتر زۆربەی واڵتانی دنیا ئەم ناوەیان بەکار هێنا.

یەکەم بەکارهێنانی تانک لە شەڕدا:
لە ڕۆژی ١٥ی ئەیلوولی ١٩١٦دا لە شەڕی »فلیرس کۆرسیلێ«دا دوو تانک لە 
بەشداریی شەڕیان  مێژوودا  لە  جار  یەکەم  بۆ  بریتانیایی  مارک-١ی  جۆری 

کرد.
تشرینی  ٢٠ی  ڕۆژی  شــەڕدا،  لە  تانکێکیش  کۆمەڵە  بەکارهێنانی  یەکەم 

دووەمی ١٩١٧ بوو لە شەڕی »کامبری«دا.

چەکی تانک:
جگە  گەورە.  عەیار  تۆپێکی  لە  بریتییە  تانکێکدا  هەر  لە  سەرەکی  چەکی 
لەوەش تانک چەند چەکێکی تری هاوکاری تێدایە وەک ڕەشاش. هەروەها 
زرێی ئەستوور و قورسی تانک ڕادەیەکی زۆری سەالمەتی بۆ تانکەکە دابین 
دەکا. زنجیرەکانیشی هاوکاری دەکەن بۆ ڕۆیشتن بە خێرایییەکی ڕێژەیی 

بە ڕێگەی سەختدا.
هۆکارەکانی بەهێزی و الوازیی تانک بریتین لە:

توانای خۆ  پارێزگاری،  تەقەمەنی(،  و  )چەک  توانای شەڕ  دیزاینی گشتی، 
حەشاردان، بەرگریی پاسیف، بەرگریی ئەکتیف، سەالمەتیی سەرنشینانی، 

توانای بزاو بزوێنەر و هاژووتن و کۆنترۆڵ و پێوەندی.

تانک، شەڕوانیی زرێدار
سەرچاوە: ویکیپێدیا

ناوچەیی سەربازی

T90 Series

چەند زانیارییەک لەسەر ئەم تانکە:

ئۆتۆمۆبیلی سەربازی جۆر 
والیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا واڵتی دروستکەر

تانکی قەبارە ناوەندی شەڕوانی سەرەکی شێوەی بەکارهێنان
ئەمەریکا، میسر، کوەیت، سعودیە واڵتانی بەکاربەر

مواسەفاتە گشتی و تەکنیکییەکان:

٤ کەس سەرنشینان
کێش ٦٧,٥ تۆن

٩,٨٢٨ م درێژی
٣,٦٥٨ م پانی
٢,٤٣٨ م بەرزی

٦٦,٨ کم/ سەعات خێرایی
٤٤٠-٤٨٠ کم مەودای کارکردن

- تۆپی عەیار ١٢٠ ملم، لوولە لووس
- ڕەشاشی عەیار ٧.٦٢ ملم

چەکی سەرەکی

لە جۆری تۆربینە و هێزی ١٥٠٠ ئەسپە بزوێنەر

لە کانوونی دووەمی ١٩٧٣، جێگری وەزیری بەرگریی ئەمەریکا بیرۆکەی 
تانکی ئێکس ئێم ١ی پەسەند کرد و لە تەممووزی ئەو ساڵەدا داوا لە 
هەردوو کۆمپانیای کرایسلەر و جەنەرال مۆتۆرز کرا نموونەیەک بۆ ئەو 

تانکە دروست بکەن.

نموونەکەی  کە  ڕایگەیاند  ئەمەریکا  ١٩٧٦دا، سوپای  دووەم  لە تشرینی 
کرایسلەری پەسەند کردووە. ئەوە بوو لە شوباتی ١٩٨٠دا دروستکردنی 
یەکەمین تانکی جۆری ئێم ١ تەواو بوو. دواتر لە نیسانی ١٩٩١دا یەکەم 
تانکی ئێم ١ ئەی ١ ڕادەستی سوپای ئەمەریکا کرا و لە ئاداری ١٩٩٢دا 

یەکەمین پێنج تانکی ئێم ١ ئەی ٢ دروست کران.

تانکی شەڕوانی سەرەکیی ئەبرامز ئێم ١، ئێم ١ ئەی ١، ئێم ١ ئەی ٢
دوو جۆر تانک وەک نموونە:
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تی ٩٠، تانکێکی شەڕوانی سەرەکیی ڕووسیایییە، لە ساڵی ١٩٩٥دا چووە 
واری دروستکردنەوە. دیزاینی ئەم تانکە لە دیزاینی تانکی تی ٧٢ی 

سۆڤیێتەوە وەرگیراوە.

ئەم تانکە تازەترین تانکە کە سوپای ڕووسیا بەکاری دێنێ. ئەمەش 
دوای ئەوە هات کە وەزارەتی بەرگریی ڕووسیا لە ساڵی ١٩٩٦دا بڕیاری دا 
کە سوپای ئەو واڵتە تەنیا یەک جۆر تانکی هەبێ و بۆ ئەو مەبەستەش 

تی ٩٠ هاتە دەستنیشانکردن.

تانکی تی٩٠

T90 Series

چەند زانیارییەک لەسەر ئەم تانکە:

ئۆتۆمۆبیلی سەربازی جۆر 
ڕووسیا واڵتی دروستکەر

تانکی شەڕوانی سەرەکی شێوەی بەکارهێنان
ڕووسیا، هیندستان، جەزائیر، سعودیە واڵتانی بەکاربەر

مواسەفاتە گشتی و تەکنیکییەکان:

٣ کەس سەرنشینان
کێش ٤٦,٥ تۆن

درێژی ٩,٥٣ م
٣,٧٨ م پانی

T90TANK
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 Ferrari F80  
Supercar 

Concept

ئەوەی لێرەدا دەیبینی بریتییە لە بیرۆکەی فێراری ئێف ٨٠ رائیلی، 
کە داهێنانی دیزاینەری ئیتالیایی »ئەدریانۆ رائیلی«یە. دروست وەک 
ئێنزۆ و الفێراری کە بەڕێوەن، ئێف ٨٠ هەموو الیەنە هاوشێوەکانی 
درێژی  پاشەوەیەکی  و  تیژ  لووتێکی  وەک  دەگــرێ  لەخۆ  دیزاین 
شەڕانگێز. ئەم جوانووە بازدەرە هێزی ١٢٠٠ ئەسپی دەبێ و بەهۆیەوە 

دەتوانێ لە تەنیا ٢,٢ چرکەدا خێرایی لە سفرەوە بگەیەنێتە ٦٢ میل 
)نزیکەی ٩٦ کم( لە سەعاتێکدا و ئەوپەڕی خێراییەکەی ٣١٠ میلە 

)نزیکەی ٤٦٠ کم( لە سەعاتێکدا.
دیدی  بــەاڵم  دیجیتاڵە،  بیرۆکەیەکی  هێشتا  کە  ئــەوەی  لەگەڵ 
لە  پێکدێ  سەرسامکەرە-  بەڕاستی  داهاتوو  فێراریی  بۆ  رائیلی 

 بیرۆکەی سۆپەر-ئۆتۆمۆبیلی
فێراری ئێف ٨٠

ferrari-f80-www.arch2o.com/supercar-concept

جیهانی لە کۆمپانیاکانەوە

space-age reminiscent

شێوازەکانی  سنووردارترین  و  شل  هەوایی  داینامیکی 
هەیە. ئۆتۆمۆبیلەکە بە تەواوی هی سەردەمی بۆشایی 
لەسەر  ــردن  ــارک ک لــە  ــوون  ــب ــرەوان ف لــەگــەڵ  ئاسمانە، 
لە  شتێکمان  کە  بەهێزەکەی  دیمەنە  و  بۆدییەکەی 

چیڕۆکی ئیسحاق ئاسیموف بەبیر دێنێتەوە.
کاغەزەوە  سەر  سکێچی  هەندێ  لە  بیرۆکەکە  تــەواوی 
سەر  گواسترانەوە  خێرایی  بە  کە  کــرد،  پێ  دەستی 
 )Rhino 3D( ڕەهەند  سێ  پێشاندانی  سۆفتوێرێکی 

رائیلی  ڕووداوەی  ئەم  قوڕین.  کرایە مۆدیلێکی  دوایی  و 
ئەوەندەی بیرۆکەکەی بڕ بکا، بووە مایەی دامەزراندنی 
سیستمێکی ناوازەی تێهەڵکێشکردن بۆ دابینکردنی وزە 
بۆ ئێف ٨٠- کە تەنیا شتێکە ئارەزوومەندانی ئۆتۆمۆبیل 
لە  بیرۆکەکە  بــن.  کــۆک  لــەســەری  ژینگەپارێزەکان  و 
ڕاستیدا ئۆتۆمۆبیلێکی یاسایی ئێف ١ی ڕێگەی خێرایە 
و ماوەی فرەوانی نێوان ویلەکانی و بۆدییەکەی باشترین 

نیشانەی بینراون لەم ڕووەوە.
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 حەز ناکات بە فڕۆکە سەفەر بکات و
هەزاران میل بە ئۆتۆمۆبیل دەبڕێت

کوردستانی دیمانە ...

دیمانە: ئۆتۆمۆبیل

ئۆتۆمۆبیل  بە  بکات و هەزاران میل  بە فڕۆکە سەفەر  ناکات  ئەیوب عەلی حەز 
ئاسمانی  رێگەی  عەلی  ئەیوب  لەالی  رێگە  سەالمەتترین  رەنگە  بەاڵم  دەبڕێت. 
نەبێت، یاخود زۆر حەز بە سواربوونی فڕۆکە نەکات، بۆیە چەندین جار رێگەیەکی 
هەزاران میلی بە ئۆتۆمۆبیل بڕیوە لەکاتی سەفەری گەڕانەوەکانیدا بۆ کوردستان.
سیستەمی  لەبەرئەوەی  هەروەها  نییە،  بەدڵ  کوردستانی  رێگەکانی  لە  هەندێک 
ئێستا  تاوەکو  بۆیە  کوردستان،  لەگەڵ  جیاوازە  بەریتانیا  لە  رێگەوبان  و  لێخوڕین 
شۆفێری  مۆڵەتی  باسە  شایەنی  ئەوەی  ناخوڕێت.  لێ  ئۆتۆمۆبیل  کوردستان  لە 
بەسیستەمی  دەزانێت  بەسەختی  نەختێک  بۆیە  هەر  و  وەرگرتووە  ئینگالند  لە 

کوردستان رابێت و رەنگە نەختێک کاتی بوێت.
بۆ زیاتر ئاشنابوون بە ئەیوب عەلی و جیهانەکەی ئۆتۆمۆبیل زیاتر دەیدوێنین.

 
• تۆ ئەندازیاری میکانیکی حەز بە جیهانی میکانیکی ئۆتۆمۆبیل دەکەی؟

زانکۆ  تەواوکردنی  دوای  بۆیە  ناکەم،  میکانیکی  ئەندازیاری  بەزانستی  حەز   •
ئەندازیاریم نەکردە پیشەی سەرەکیی خۆم.

 
• بۆ لە فڕۆکە دەترسیت؟

ئایە  نازانم  بۆ گەلێک واڵتی دوور، بەاڵم  بە فڕۆکە،  زۆر سەفەرم کردووە  • من 
بێت نەختێک  بەینی خۆمان  ناکەم،  یاخود هەر خۆم حەز بەسواری فڕۆکە  ترسە 
تا پێم بکرێت بە ئۆتۆمۆبیل سەفەر دەکەم، چونکە من  لێی، بۆیە  ترسم هەیە 
زۆر چێژی لێ دەبینم و زۆرترین دیمەنی جوانی سروشت و دەشت و شاخ و دەریا و 
رێگەوبانەکان دەبینم، هەر کات بمەوێت بۆ پشوودان الدەدەم، بێگومان هەرگیز بۆ 
رێگەی دوور بە تەنیا ناڕۆم، پشوو زۆر پێویستە بەتایبەتی لە کاتێکی بڕینی رێگەی 

دوور لەنێوان واڵتان. 
 

• حەزت لە کوشنی چەرمە یان قوماش؟
• کوشنی چەرم جوانتری دەکات و کاریگەری هەیە لەسەر جوانی و دیزاینی ئۆتۆمۆبیل، 

بەاڵم وەکو مورتاحی بۆ سەفەری دوور کوشنی قوماش باشترە لەالی من. 
 

• قەت لە ڕێگە فیول پەمپت سووتاوە؟
• نەخێر تا ئێستا فیول پەمپم لە رێگە تێک نەچووە.

 
• چ ڕەنگێکت بۆ ئۆتۆمۆبیل ال جوانە؟

• من ناتوانم ڕەنگ دیاری بکەم، دیزاین و جۆری ئۆتۆمۆبیلەکە دەزانێت. 
 

• چ یادگارییەکت لەگەڵ پۆڵۆنی هەیە؟
یادگاریم لەگەڵ پۆڵۆنی ئەوەیە کە کاتێک لە کوردستان دەژیام و ماڵمان لە گەڕەکی 
خەبات بوو ئێواران لە گەراجی ئەسحابە سپی کە چاوەڕێی پاس بووم بۆ رۆشتنەوە 
بۆ ماڵەوە، ئەبوو بە پاڵنان و ڕاکردن و هەرایەک، هەر پۆڵۆنی بوو پڕ ئەبوو لە نەفەر 
و منیش بەجێ ئەمام بەخۆم و کیسەکانی دەستمەوە. جگە لەوەش جارێکیان پۆڵۆنی 
پڕ بوو کەوتینە ڕێ، پارەی نەفەرەکان کۆکرایەوە، گەیاندمانە دەستی شۆفێرەکە، 
ئەوەبوو کاکی شۆفێر گوتی دینارێک کەمە، ئیتر پۆڵۆنییەکەی وەستاند و گوتی لە 
شوێنی خۆم ناجوولێم تا ئەو دینارە پەیدا نەبێت و بزانم چ نەفەرێک پارەی نەداوە، 
کوڕە گوتمان بۆ خاتری خوا سووتاین لە گەرمان برام بڕۆ، هیچ سوودی نەبوو ئەوە 
بوو نەفەرێک لە دواوە گوتی کێشە نییە ئەوە دینارەکە من دەیدەم، جا ئیتر نازانم 

بێ قەزا بێت خۆی ئەو نەفەرە بوو کە پارەی نەیابوو یان خێرخواز 
بوو یادگاریم لەگەڵ پۆڵۆنی زۆرە، کوشینەکانیان بەرامبەر یەکتر 
بەتایبەتی  بکەیت،  کوێ  سەیری  نەتدەزانی  وابوو  جاری  بوون، 
ئەگەر ئافرەتێک بەرامبەرت بوایە، ئیحراجی دروست کردبوو بۆم،  

بێگومان باسی تەمەنی گەنجی ئەکەم.
 

• لەناو ئۆتۆمۆبیلەکەت گوێ لە خۆت دەگری، ئەگەر نا ئەی گوێ 
لە چ دەگری؟

موزیک  و  گۆرانی  و  خۆم  لە  گوێ  ئۆتۆمۆبیل  ناو  لە  زیاتر  من 
دەڵێم  بپرسیت،  رەنگە  دەگرم  خۆم  لە  گوێ  بۆچی  دەگرم، 
یاخود  گۆرانییەک  تۆمارکردنی  کاری  تەواوبوونی  پاش  چونکە 
ئۆتۆمۆبیلەکەی  لە  زۆر  ماوەیەکی  خۆم،  گۆرانیی  ئەلبوومێکی 
بەرهەمەکە  مێکسی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  لێدەگرم  گوێی  خۆمدا 
و دەستنیشانکردنی هەر کەموکوڕییەکی کە هەبێت، بەر لەوەی 
باڵوی بکەمەوە، هەروەها ئەدای خۆم هەڵسەنگێنم. جگە لەوەش 
زۆر جار رۆحم ئاسوودە دەبێت کە گوێم لە دەنگی خۆم دەبێت، 
چونکە وا هەست ئەکەم خەونی ئەو منداڵەم هێناوەتە دی کە 

دەیویست ببێتە گۆرانیبێژ. 
 

• بە چەند ڕۆژ دەگەڕێیتەوە بەریتانیا کە بە ئۆتۆمۆبیل دەڕۆیتەوە؟
• لە ئینگالندەوە بۆ کوردستان نزیکەی ٤ رۆژە، بەاڵم پشووی 
باش وەردەگرم و لە چەند واڵتێک لە هۆتێل دەمێنمەوە، بەاڵم 

من پێمخۆشە زۆر چێژ وەرگرم لە سەفەرکردن بە ئۆتۆمۆبیل.
 

• خۆت لێی دەخوڕی لە ئۆتۆبانی واڵتان؟
• خۆشم لێدەخوڕم، بەاڵم ئەگەر لێش نەخوڕم، کاتێک هاوڕێکانم 
لێی دەخوڕن من هەوڵ دەدەم بە هیچ شێوەیەک زۆر نەنووم و 
بەردەوام ئاگام لێیان بێ و قسەی خۆشیان بۆ دەکەم، هەر کە 
زانیم خەویان دێت یەکسەر گۆرانی  ریتمی خیرا و دەهۆڵ و زوڕنا 
بە دەنگی بەرز  دەخەمە سەر بۆیان و جام دادەگرم بۆ وەرگرتنی 
هەوای فریش و بێگومان لە نزیکترین شوێنی پشوو ال دەدەین و 

پاشان بەردەوام دەبین.

• چ ئۆتۆمۆبیلێکت هەیە؟
• من زۆر حەز بە BMW  دەکەم، دیزاینی زۆر دڵگیرە لەالی من، 
جگە لەوەی لێخوڕینی ئێجگار خۆشە، دەتوانی پشتی پێ ببەستی 
بۆ رێگەی دوور، ئەزموونم زۆرە لەگەڵ BMW بەڕاستی تووشی 
سەرئێشەی نەکردووم تا ئێستا. تاکە ئۆتۆمۆبیلە کە لەالی من 
بێت  رەنگێک  هەر  و  جوانتر  لەیەکتر  یەک  رەنگەکانی  هەموو 
کە BMW  بێ لەالی من جوانە، بەاڵم لەگەڵ ئۆتۆمۆبیلەکانی 

دیکەدا رەنگە ئەم هەستەم نەبێت.
 

• ئۆتۆمۆبیلەکەت بۆیاغ و لێدراوی هەیە؟
• بۆیاغ و لێدراوەی نییە، بەاڵم شوختی بچووکی هەیە. 

 

ئەیوب عەلی
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• ئامادەی وەریبگێڕیت بۆ کوردی و لێرە ئۆتۆمۆبیلی پێ لێخوڕی؟
• زۆر حەز دەکەم لە کوردستانیش بتوانم ئۆتۆمۆبیل لێخورم و مۆڵەتەکم وەربگرم. 
ئەوەی شایەنی گوتنە ئەوەیە کە بە گشتی لە بەریتانیا مامەڵەی شۆفێران لەگەڵ 
رێگەوبان و یاساکانی هاتووچۆ و لەگەڵ شۆفێرانی دیکە و پیادە و پاسکیلسواری 
بۆیە  خۆشەویستییە،  و  لێبوردەیی  و  رێز  پڕ  مامەڵەیەکی  ئێجگار  مۆتۆرسکیلدا  و 
باشترین  دابینکردنی  لە  جگە  لێی،  وەردەگرم  ئۆتۆمۆبیل  لێخوڕینی  لە  چێژ  زۆر 

رێگەوبانی هاتوچۆ، هیوادارم لە کوردستانیش ئەم جوانییەیان ببینم.
 

• هەرگیز دەعمت کردووە؟
• یەک دەعمم کردووە، ئەویش خەتای من نەبوو بۆیە شۆفێری بەرامبەر دانی بە 

هەڵەی خۆی دانا زۆر بەڕێزەوە. 
  

• بۆ کلیپەکانت زۆر ئۆتۆمۆبیلیان تێدایە؟
لەسەری،  داوە  بڕیاری  دەرهێنەر  زۆرجار  تێدایە،  ئۆتۆمۆبیلیان  بۆ  کلیپەکانم   •
لە کلیپەکاندا  هەروەها سیناریۆکەشی پێویستی بە هەبوونی ئۆتۆمۆبیل هەبوو 
زۆرینەی کلیپەکانی کوردی و جیهانیش ئۆتۆمۆبیلی تێدایە، زۆر ئاسایییە، چونکە 

ئۆتۆمۆبیل پێداویستییەکی سەرەکی ژیانە بۆ زۆرینەی خەڵک.
 

• پێش ئەوەی ئۆتۆمۆبیلت هەبێ حەزت لە چ ئۆتۆمۆبیلێک بوو؟
شۆفێر،  بە  ببم  دەبینی  خەونم  زۆر  بوو  منداڵ  ئێجگار  تەمەنم  کە  دێت  بیرم   •
باسی تەمەنی ١٠ ساڵی دەکەم، شەوێکی لە خەونمدا شوفێرلێتی گەورەو پانەکانی 
ئەمەریکیم لێ دەخوڕی، زۆر زۆر خۆش بوو باش بوو زوو خەبەرم بۆوە ئەگینا رەنگ 
کۆنەکان  مۆدیل  شۆفرلێتی  لە  حەزم  ماوەیەک  بۆیە  بم،  شێت  خۆشییان  لە  بوو 

دەکرد.
 

• لە ئۆتۆمۆبیلدا وەاڵمی تەلەفۆن دەدەیتەوە؟
• تا پێم بکرێت وەاڵمی تەلەفۆن نادەمەوە لە ئۆتۆمۆبیلدا چونکە زۆر هەڵەیە.

 
• دەڵێن جارێ گەڕایتەوە کوردستان زۆر بێ کارەبا بوو بە گەرمی ئۆتۆمۆبیل قژت 

وشک کردۆتەوە ؟
• بە گەرمی ئۆتۆمۆبیل قژم وشک کردۆتەوە، جارێکیان ویستم بە سۆپای عەالئەدین 

بیکەم، بەاڵم خەریک بوو بقەومێت.
 

• هیچ جارێک چوویتە پێشانگەی ئۆتۆمۆبیل لە ئەوروپا؟
• چەند جارێک سەردانی پێشانگەم کردووە لە دەرەوە.

 
• چەند سەعات ئۆتۆمۆبیل لێ دەخوڕی ڕۆژانە؟

• سااڵنێک بوو رۆژانە نزیکەی ٢ کاتژمێر، چونکە ئەو کاتە لە ئۆفیس کارم دەکرد، 
چوون و گەڕانەوەم بۆ ماڵەوە نزیکەی ٢ کاتژمێر بوو چونکە رێگەوبان زۆر ترافیک 
شارەکانی  سەردانی  جار  جار  ماڵەوە،  و  وەرزش  بۆ  لێدەخوڕم،  کەمتر  ئێستا  بوو 

دیکەش دەکەم.

• غەرامەی قورس کراوی لەسەر سەرپێچی؟
پارک  کار  رامگرتبوو کە  پارک  کار  لە  جارێک  تەنها   •
بەاڵم  دەقیقە،   ٣٠ و  کاتژمێر   ١ ماوەی  بۆ  بو   فری 
ئۆتۆمۆبیلەکەدا  لەناو  بۆیە  هات  بۆ  تەلەفۆنێکم  من 
کاتی  لە  لێنەبوو  ئاگام  دەکرد  قسەم  و  دانیشتبووم 
خۆی الیدابو بۆ نزیکەی ١٥ دەقیقە، بۆیە  ٤٠ پاوە ند 

غرامە کرام.
 

• لەگەڵ کام لە هاوڕێکانت کە سەردەکەویت دەترسیت 
لە شۆفێرییەکەی؟

• زۆربەی هاوڕێکانم باشن لە شۆفێرایدا، بەس ئێستا 
گەر باسی سەفەری گەڕانەوە بکەم لە ئینگالندەوە بۆ 
کوردستان، سەفەرم زۆر کردووە موستەفا و کوردۆ کە 
هەردووکیان لە هۆڵەندا دەژین، لێرەوە زۆر سوپاسیان 
لەگەڵی  جارێک  سۆرانیش  کاکە  هەروەها  دەکەم 
رۆشتوومەوە لە کوردستانەوە بۆ هۆڵەندا، زۆر بەدڵم 

بوو. 
موستەفا شۆفێرێکی باشە، بەاڵم دانی پیانانێت کاتێک 
خەوی بێت، دەلێت عەیبم نییە عەیبم نییە، جارێکیان 
خەریک بوو چاوەکانی دادەخات و دەموچاوی زۆر ماندوو 
دیار بوو بۆیە گوتم با الدەین، هەر کە الماندا یەکسەر 

کوڕەکانی  لێکەوت.  خەوی  بوو  تەخت  دەقیقەدا   ١ لەماوەی 
و  دەکەن  لەگەڵ  دوورم  سەفەری  خوشکەزاکانیشم  و  برازا 
هەروەها  ئاالن.  و  هەڵمەت  بەتایبەتی  باشن،  زۆر  ئەوانیش 
ئاراس ئەویش شۆفێرێکی باشە، هەر کە خەوی هات ئەیوت 
جامەکان بکەنەوە، گۆرانی رتمی خێرام بۆ لێبدەن. لێخۆڕینی 
کوردۆ زۆر باشە و پابەندە بە خێرایی و یاساوە، هەروەها لە 
رێگەی دوور هەر کە خەوەی هات یەکسەر ئەلێت خەوم دێت 
ئەخوڕێت  لێ  لەوەش هەر خۆی  بۆ پشوو جگە  ئەدەین  و ال 
ئاگام  و  ناخەوم  منیش  هەڵناگرێت  خوا  بەاڵم  کات،  زۆربەی 
لەگەڵ هاوڕێی  جارێکیان  نەبێت.  بێتاقەت  ئەوەی  بۆ  لێیەتی 
ئازیزم کاک رێباز سەرباز، لە سلێمانییەوە ئەڕۆشتین بۆ دهۆک، 
لە رێگە ئۆتۆمۆبیلێکی قەمەرەی بچووکی تاڕادەیەک کۆن لە 
پێش  ویستی  بوو  ساید  یەک  شەقامەکەش  بوو  پێشمانەوە 
ئەیویست  هەر  و  پێیانا  پێی  بکەوێت،  خۆی  پێش  لۆرییەکی 
نەیتوانی  هەر  کەچی  کەوێت  پێشی  و  تێپەڕێنێت  لۆریەکە 
پێشی کەوێت هێشتا لۆریەکە لەو خێراتر بوو ترسی ئەوەشی 
بێت،  ڕووی  بەرەو  بەرامبەر  ئۆتۆمۆبیلی  لەوکاتەدا  هەبوو 
لەبەر خۆمەوە ئەموت کوڕە بگەڕێوە، رێبازیش گوتی فەقیر 
بوو  چۆنێک  هەر  شوکور  بوو  باش  تازە،  بگەڕێیتەوە  چۆن 
توانی بەسەالمەتی پێش لۆرییەکە بکەوێت، ئەم دیاردەیە لە 
کوردستان زۆر زۆر ترسناکە و کارەساتی زۆری لێکەوتۆتەوە، 
کە  حکومەت  کەمتەرخەمیی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمە  بۆیە 
هەندێک رێگەی سەرەکی نێوان شوێنەکانی کوردستان یەک 
ساید   ٢ بە  بیکات  پێویستە  کە  شوێندا  هەندێک  لە  سایدە 
لێ  لەسەرخۆ  و  ئارام  نەختێک  پێویستە  هەروەها شۆفێریش 

بخوڕێت لەو شوێنانەدا.
 

• دیزاینی کام ئۆتۆمۆبیلت زۆر ال جوانە؟
BMW ئێجگار سەرسامم بە •

 
• لە فیتەری دەزانیت؟
• لە فیتەری نازانم. 

 
• هەرگیز لە بەفرا تایەت گۆڕیوە؟

• لە وشکانیش بە هەزار حاڵ دەتوانم تایە بگۆڕم، جا نەکات 
لە بەفر، ئەوە هەر مەپرسە.

 
• دەزانی گێر عادی لێ بخوڕیت؟

• بەڵێ ئەزانم ئەگەر ئۆتۆماتیکیش لێخوڕم، چونکە خۆم بە 
گێر عادی مۆڵەتم وەرگرتووە.

 
• قەت ئۆتۆمۆبیل لە دەستت وەریگرتووە؟

• جارێکیان زستان بوو وەریگرت خوا رەحمی کرد شەقامەکە 
چۆڵ بوو.

بەردەوامی  و  سەرکەوتن  ئەکەم،  سوپاستان  کۆتاییدا  لە 
دەخوازم بۆ گۆڤارەکەتان، شتێک هەیە پێم خۆشە باسی بکەم، 
بۆ خوێنەران و هەوادارانی خۆم ، تکایە من تەنها یەک پێجی 
خۆم هەیە لە facebook  چەندینی دیکە هەن بەناوی من، 
بۆیە لێرەوە پێم باشە ناوونیشانی پەیجی خۆم باڵوبکەمەوە 

کە ئەمەیە:

www.facebook.com/ayubmusic  

A y u b A l i

BMW  ;(     ...

 تا پێم بکرێت
 وەاڵمی تەلەفۆن

 نادەمەوە لە
 ئۆتۆمۆبیلدا

چونکە زۆر هەڵەیە

 یەک دەعمم کردووە
 ئەویش خەتای من نەبوو

 بۆیە شۆفێری بەرامبەر دانی بە
هەڵەی خۆی دانا زۆر بەڕێزەوە
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بوگاتی ڤەیرۆن پور سانگ

دەکەن  حەز  بــەردەوام  مۆلشایم،  ئەتیلێی  سەردانیکەرانی 
کاتی  لە  ببینن  ڤەیرۆن  بەرزی  تێکنۆلۆجیای  خاوەن  پێکهاتەی 
هونەریی  کارێکی  بە  ببێ  ئــەوەی  بۆ  کۆکردنەوەیدا  پێکەوە 
ئۆتۆمۆبیل. بینینی ئۆتۆمۆبیل لەو کاتەدا کە پارچەکانی بە یەکەوە 
دەبەسترێنەوە، شانبەشانی سەرسامی بۆ جوانییە تەکنیکییەکەی 
پێکهاتەکەی، بیرۆکەی تەواوکردنی ئۆتۆمۆبیلەکەی لە پێکهاتە 

خاوێنەکانی- بەبێ بۆیە- خستە سەر دیزاینەرەکانی. 
ئاکامی ئەمەش بریتی بوو لە ئی بی ١٦.٤ ڤەیرۆن »پور سانگ«، 
تۆژینەوەیەکی دوو ئاوازی ماددەیەتیی خاوێنە کە ڕاستیی پێکهاتە 
ئەلەمنیۆم.  و  کاربۆن  دەدا:  پێشان  ئۆتۆمۆبیل  بنەڕەتییەکانی 
لە  سەرنشینان  شوێنی  و  بزوێنەرەکە  یەکانەکاربۆن  بۆدیی 
پانێڵە ئەلەمنیۆمە پۆلیشکراوەکە  ئامێز دەگرێ، لە کاتێکدا کە 
بە زنجیرەیەک هەڵکۆڵینی سەر الشەی داتاشراوی ئۆتۆمۆبیلەکە 

بەهێز کراوە.
مایەی  دەبنە  بەهێزکراوەکان  مــاددە  سەرنجە،  جێی  ئــەوەی 
زیاتر دەرخستنی کەسێتیی دووالیەنەی ئەم ئۆتۆمۆبیلە: کارایی 
بەهێز و ڕەحەتیی ڕێکردن، پێکهاتە و الشە، تاریکی و ڕوونی. 
سەیرکردنێکی لە نزیکەوە، لۆجیکی تەکنیکیی پشت ئەم دیمەنە 
نایابە دەردەخا. الشە تاکانە پێشکەوتووەکە هەموو پێکهاتەکانی 
تر لە ئامێز دەگرێ، وەک بزوێنەری W16، ژووری سەرنشینان، 
سندووقی تێکشکان و باندەکانی گەیەنەر بە ویلەکان. ئەوە ئەم 
بنەما مەبەستدارەیە کە وەک سەنتەری ئۆتۆمۆبیلەکە لە فایبەری 

کاربۆنی ڕووندا دیارە.
ئەرکە  ئــەو  هەمان  ئەلەمنیۆمەکان  پانێلە  بەکارهێنانی 
هاوتای  بێ  شێوەی  و  دیمەن  ئەمانە  هەیە.  بنەڕەتییەیان 
ئۆتۆمۆبیلەکە دادەڕێژن و ویلەکان وەک پێشاندەرێکی ماسوولکە 

وردانــەوە. ئەم  ئەو دەعامییە شێوە  لە ڕێی  دادەپۆشێ،  و هێز 
شێوە تەواو توندوتۆڵە جوان پۆلیش کراوە، زۆر بەهێزەوە ڕووە 
سەرنجڕاکێشەکە دەردەخەن و دەبنە ناسنامەی هەموو ڤەیرۆنێک. 
دیمەنی بااڵنسداری ئۆتۆمۆبیلەکە، کە لە سەرەوە بەرەو خوارەوە 
هەموو  ئەم  ئاشکرایە.  زۆر  دەکــەی،  ئۆتۆمۆبیلەکە  تەماشای 
ئامرازانە دیمەنێکی جیاواز دەبەخشن- کە لە تابلۆیەکی مۆندریان 

دەچێ.

وەک چۆن لە ناوەکەی دەردەکەوێ، پور سانگ، کە ئۆتۆمۆبیلی 
ئۆتۆمۆبیلە  ئەیی  ئێن  دی  هەمان  هەڵگری  تاکەکانە،  کڕیارە 
»ئاتاالنت«، جۆری ٥٥، جۆری  ڕابردووە:  بوگاتیی  کالسیکەکانی 
٤١ »رۆیال«، کە هەموویان دیمەنێکی وایان هەیە بزر نابێ. تەنیا 
پانێڵەکانی  و  بەتوانایی  پێکهاتەکانی  وردەی  دابەشکردنە  ئەم 
سەر بۆدییەکە- بەم شێوەیەی ئێستا- وا دەکەن ئی بی ١٦,٤ 

ڤەیرۆن »پور سانگ« ببێتە سوپەر ئۆتۆمۆبیلی بێ هاوتای دنیا.

Bugatti VeyronPur Sang

www.netcarshow.com/bugatti/2007-veyron_pur_sang
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جیهانی خۆشگوزەرانی

جیهانی فیراری ئەبو زەبی
گوێ بۆ ئەمانە شل بکە: لە سفرەوە بۆ ٢٤٠ لە سەعاتێکدا تەنیا بە 
٤.٩ی چرکەیەک، تیژترین سووڕانەوە ٧٠ پلە، درێژیی بەدواداچوون 

٢,٠٧ کیلۆمەتر.
خێراترین  ئەمە  زەبی،  ئەبو  فیراریی  جیهانی  پێگەی  گوتەی  بە 
ئۆتۆمۆبیلە لە دنیادا. بۆیە، ئێستا تۆ دەزانی ئەم شوێنە بۆ چییە. 
لەم شوێنەدا هەندێ لە پڕجۆشترین سواربوون دەست دەکەوێ، کە 
لەوەیە باوەڕی پێ نەکەی. الساییکردنەوە بە سیستمی 4D لەگەڵ 
بزاودا.  و  ڕووناکی  و  و شێ  گەرما  پلەی  لە  ئەوپەڕی سەرکێشی 

بۆ  پێکەوەنان  کەناڵەکانی  لە  ڕاستەقینەکاندا  دیمەنە  بە  گەشت 
بینینی چۆنیەتیی دروستکردنی ئۆتۆمۆبیلدا.

هەر بەم بۆنەیەوە، ئاشکرایە کە جاران تەنیا ئەوانەی فێرارییان 
ئۆتۆمۆبیلەکەیان  چۆن  ببینن  دەکەوت،  ڕێک  بۆ  ئەمەیان  هەبوو 

دروست دەکرێ.
لە  بەڵێ  ناوەوەیە.  لە  هەمووشی  نییە.  گاڵتە  شوێنە  ئەم  بۆیە 
ناوەوەیە. کەواتە باڵەخانەیەک هەیە. بەڵێ، شوێنێکی سێ ڕەنگە 
بە ڕەنگە بەناوبانگەکانی فیراری ڕەنگ کراوە. دیمەنیشی لە شێوەی 

شاسیی Ferrari GTوە وەرگیراوە کە بینۆی دیزاینی کردووە.
پالنی  کــراوەتــەوە،  ٢٠١٠دا  یەکەمی  کانوونی  لە  باڵەخانەکە 

باڵەخانەکە کەمێک لە بەیس-ستاری سیلۆن دەچێ.
بەاڵم ئەوە شتێکی جیاوازە و تەنیا بۆ ئەو کەسانەیە کە دەتوانن بە 
سەریدا بفڕن. لە ئاستی زەوییەوە، بریتییە لە ڕووبەرێکی هەڵێنجراو 
کە لە ڕێی بنمیچێکی کانزایی سەرتاسەریی بە چەرم داپۆشراوەوە 
هەڵواسراوە و بە شلەیەک هێڵکاری بۆ کراوە. بنمیچەکە بەرزە و 

بەشووشە جیا کراوەتەوە، شووشەکەش بەرگەی گەرمای زۆر دەگرێ.
ئەم مواسەفاتەش بۆ ئەوەیە کە بارستەی گەرمی کەم بکاتەوە و 
ئەم پارکە داپۆشراوە بدرەوشێنێتەوە. شوێنەکەیشی لە میرنشینێکە 

کە ٩٣%ی خاکەکەی بیابانە.
پارکە ئاست جیهانییە لە  پیایدا بچینەوە. ئەم  با جارێکی تریش 
ناو باڵەخانەیەکی ئاست جیهانییە، لە شێوەی خێراترین ئۆتۆمۆبیلی 

دنیایە.

FERRARY
WORLD
ABUDHABI

www.arch2o.com/ferrari-world-abu-dhabi-benoy



Apr. 2015549 OTOMOBIL www.otomobilmagazine.comApr. 2015 48

lamborghini
ganador
mohammad
yekta

لە ١٩٦٠کانەوە تا ١٩٨٠کان، بیرۆکەی سەرنجڕاکێشی شێوە ستوونی 
کێشا.  جیهاندا  هەموو  ئۆتۆمۆبیلی  دیزاینەرانی  بەسەر  باڵی 
ستوون  شێوەی  لە  ئۆتۆمۆبیالنەی  ئەو  شتی  سەرنجڕاکێشترین 
ئەو  زەبەالح  دەرگەیەکی  ژێر  بۆ  دەچوو  لەوە  کە  بوو  ئەوە  بوون 

دیزاینەیان بۆ کرابێ.
محەمەد یەکتا، قوتابیی بواری گۆڕینی دیزاینە، هاوکاریی المبۆرگینیی 
ئەو  ئۆتۆمۆبیلی شێوە ستوون.  بیرۆکەی  پێشخستنی  بۆ  کردووە 
هاوکارییەش لە ڕێی گەنەدۆرەوە بوو. ئەرکی سەرەکیی یەکتا بریتی 

لەگەڵ  المبۆرگینی  دیزاینی  وردەکارییەکانی  »کۆکردنەوەی  لە  بوو 
گیانی سەردەمییانەی خۆشگوزەرانی و گیانی گشتیی وەرزشییانەدا«.
سەر  دەکاتە  جەخت  زیاتر  گشتییەکە  »دیزاینە  دەڵێ:  دیزاینەرەکە 
ئەوەی کە جوان و بەرچاو بێ، زیاتر لەوەی وەرزشی بێ. لە هەمان 
کۆڵنەدەرەکەی  دڕ  شێوە  کە  ئەوەی  سەر  دەکاتە  جەخت  کاتیشدا 
دواوە  الیتەکانی  وەک  وردەکاریی  هەندێ  بەکارهێنانی  بە  بپارێزێ 
کە لە پشت پارێزەرێکەوەن و لە کاتی کارکردنیان وا دەردەکەون کە 

ئاژەڵێکی دڕندە لە ناو ئۆتۆمۆبیلەکەدایە«.

دیزاینی المبۆرگینی گەنەدۆر
جیهانی لە کۆمپانیاکانەوە

الی  لە  سەرەوەیە  الی  جیاکردنەوەی  بیرۆکەکە  سەرەکیی  بابەتی 
خوارەوە، ئەمیش لە ڕێی هێڵێکی ڕاستی ڕوو بەرەو خوارەوە کراوە کە 
شێوە ستوونییەکە دەردەخا بە نووکێکی تیژەوە. ئەم هێڵە شێوەی تیژ 
و دڕ بە ئۆتۆمۆبیلەکە دەبەخشێ، هەروەها وا پێشان دەدا کە وێنەی 

بەشی سەرەوە لە بەشی خوارەوەدا دەرکەوتووە.
دژە  کە  ڕوونی سەرەوەیە  بۆدیی  دیزاینە  ئەم  دیاری  تری  شتەکانی 

لەگەڵ بەشی دڕ و وەرزشیی خوارەوە.

www.arch2o.com/lamborghini-ganador-mohammad-yekta

w w w . a r c h 2 o . c o m
l a m b o r g h i n i - g a n a d o r
m o h a m m a d - y e k t a
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جاگوەر
ئێکس ئی ئێس 

جیهانی لە کۆمپانیاکانەوە

jaguar 2016 xe_s

لە ئاهەنگێکی ئەستێرەئامێزدا کە لە ئیر کۆرت لە لەندەن ساز کرا، پەردە لەسەر جاگوەر ئێکس ئی هەڵدرایەوە.
جاگوەر ئێکس ئی ئۆتۆمۆبیلێکە تایبەت بۆ شۆفێری ڕاستەقینە، بەشی پشتەوەی ئەم ئۆتۆمۆبیلە دووبارە پێناسەی بیرۆکەی ئۆتۆمۆبیلی 
ساڵۆنی وەرزشی دەکاتەوە، ئەویش لە ڕێی پێکهاتەی پێشکەوتووی کەم کێشی و شێوەی قشتی و ناوەوەی خۆشگوزەرانی و سواربوونی 
سەرنجڕاکێش و کارپێکردنی ئاسانیەوە. ئێکس ئی لەم ساڵدا )٢٠١٥( دەکەوێتە بازاڕەوە، بە مۆدیلی ئێسی زۆر بە توانایەوە لە سەرووی 

هاوجۆرەکانی دەبێ.
ئێکس ئی ئێس خەاڵتی لێخوڕەکانی خۆی دەکا بە هاتنەدەستی ئاسان و هەموارکاریی بزوێنەرە V6ی ٣ لیترەکەیەوە. هێزی ٣٤٠ ئەسپ 
بەرهەم دێنێ و کێشی سووڕاندنی 450NMـە و ئەم بزوێنەرە گرێدراوی گێرێکی هەشت خێرایی ئۆتۆماتیکە و پایدەرێکی کۆنترۆڵکردنی 
گۆڕینی خێرایی هەیە کە هاوکاریی شۆفێر دەکا بۆ گەیشتنی ڕاستەوخۆ بە ئەوپەڕی وزەی یەدەگی ئۆتۆمۆبیلەکە. تەنیا لە ٤,٩ چرکەدا 
خێرایییەکەی لە سفرەوە دەگاتە زیاتر لە ٩٠ کیلۆمەتر لە سەعاتێکدا و ئێکس ئی ئێس خێرایییەکی کۆتایی هەیە کە بە ڕێگەیەکی 

ئیلیکترۆنی دیاری دەکرێ کە نزیکەی ٢٣٥ کیلۆمەترە لە سەعاتێکدا.

d i n a m i c  d e s i g n

بەرهەمهێنەرانی  پێشەنگی  وەک  جاگوەر،  »پێگەی  دەڵێ:  ئی،  ئێکس  جاگوەر  ئۆتۆمۆبیلەکانی  زنجیرە  بەڕێوەبەری  ستراید،  کێڤن 
ئۆتۆمۆبیلی ئەلەمنیۆم، ڕێگەی پێمان داوە بۆ داهێنانی بۆدییەکی سووکتر و بەهێزتر کە لە پۆلەکەی خۆیدا بێ هاوتایە. ئەمە وا دەکا 
تێکنۆلۆجیاکانی شاسێی پێشکەوتووی ئێکس ئی بااڵنسێکی بێ پێشینە بەرپا بکا لە زیتەڵەیی و ئاستەکانی سرکیدا کە پێشتر تەنیا 

لەو جۆرانەی سەرەوەدا هەبوون«.
جاگوەر ئێکس ئیی ئەلەمنیۆمی چڕ یەکەمین مۆدیلە کە نەوەیەکی پێشخراوی بنیاتی جاگوەر الند رۆڤەر بێ و بنەماکانی دینامیکای 
لێخوڕین لە ئۆتۆمۆبیلی قەبارە ناوەندیدا دادەڕێژێتەوە. ماوەی فرەوانی نێوان ویلەکان و نزمیی شوێنی دانیشتن ڕێژەیەکی نموونەیی و 

سادەکراوەی پرۆفایلی ئۆتۆمۆبیلی شێوە کۆپی دەستەبەر دەکەن.

w w w . n e t c a r s h o w . c o m / j a g u a r / 2 0 1 6 - x e _ s
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کیم
کارداشیان 

جیهانی ناودارەکان

Kim 
Kardashian 
& Car 
Collection!

لە  کالیفۆرنیا  لە   ١٩٨٠ ساڵی  لەدایکبووی 
والیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا، ناوی تەواوی 
رەگەزنامەی  خاوەنی  کارداشیان(  )کیمبرلی 
ئەمەریکییە کاری کردووە لەبوارەکانی )ئەکتەر، 
جلوبەرگ(  دیزاینەری  جلوبەرگ،  نمایشکاری 
)کیم(  بە  ناسراوە  سم(،   ١٥٩( بااڵی  درێــژی 
و  ئەرمەنییە  بەڕەگەز  کارداشیان  کیم  باوکی 

دایکیشی بەڕەگەز هۆڵەندییە.
کردووە  شووی  جارێک  چەند  کارداشیان  کیم 
توماس  ــون  دام لــەگــەڵ    )٢٠٠٠( ساڵی  لە 
 )٢٠٠٤( لەساڵی  و  پێکهێنا  هاوسەرگیری 
لەگەڵ  هاوسەرگیری  پاشان  جیابوونەوە، 
هامڤریس(  )کریس  دەســت  تۆپی  یاریزانی 
بەاڵم   ،)٢٠١١( ساڵی  ئابی  مانگی  لە  کــرد، 
جیابۆوە  کارداشیان  کیم  نەخایاند  زۆری  هەر 
ــاســە ئــەم  ــە هـــاوســـەرەکـــەی، شــایــەنــی ب ل
هاوسەرگیرییە تەنها )٧٢( رۆژی خایاند، بەاڵم 
ئەفسانەی  لەگەڵ  ئەمجارە  کارداشیان  کیم 
تازەکەی  خۆشەویستە  وێست(  )کانییە  راپەر 
ناوی  هەیە  لێ  کچێکی  ئێستا  و  دەرکـــەوت 
مایۆ   ٢٤ رێکەوتی  شەممە  رۆژی  لە  نۆرسە، 
لەگەڵ  هاوسەرگیری  ژیانی   )٢٠١٤( ساڵی 
)کانییە وێست( پێکهێنا ئاهەنگێکی شاهانەیان 

لە ئیتالیا سازکرد.
ژیانی  بە  کارداشیان  کیم  ئــەوەی  ــەڕەرای  س
کێشەکانی  لــەســەر  هــەنــدێــک  و  تایبەتی 
میدیاکانی  باسی  جێگەی  جوانییەکەی  و 
و  جیاواز  ئۆتۆمۆبیلە  بە  ئەوەندەش  جیهانە 
کیم  باسە  جێگەی  و  ناسراوە  گرانبەهاکانی 
یەکێکە لە ئارەزوومەندانی ئۆتۆمۆبیلی ناوازە 
رووداوێکی  لە  جارێک  تەنانەت  گرانبەها  و 
بوو  رزگاریان  خێزانەکەی  و  خۆی  ئۆتۆمۆبیل 
تەمەن  کچە  و  کیم  گــەورە،  کارەساتێکی  لە 
لەرێگەی  خوشکەکەی  دوو  و  ساڵەکەی  سێ 

لە  بوزمان  شاخەکانی  لە  بــوون  گــەڕانــەوەیــان 
خلیسکێنەی  ــاری  ی بۆ  ــوون  ب مونتانا  والیــەتــی 
ئەوەی  پاش  روویدا  کاتێک  رووداوەش  ئەم  بەفر 
خستە  زۆری  بەفرێکی  بارهەڵگر  ئۆتۆمۆبیلێکی 
ئۆتۆمۆبیلەکەی  ئۆتۆمۆبیلەکەی،  جامی  سەر 
پۆلیس  گەیشتنی  پــاش  بــەاڵم  ــەڕا،  وەرگـ کیم 
کە  بەوەکرد  ئاماژەیان  رووداوەکـــە  شوێنی  بۆ 
بەهۆی  ــەی کە  رووداوان لەو  یەکێکە  رووداوەکــە 
تر  جارێکی  هەروەها  دەدەن،  روو  بارینەوە  بەفر 
بەهۆی  دوبــەی  لە  بوو  ــک  رووداوێ تووشی  کیم 
لەکاتی  بیابانەکاندا  لە  ئۆتۆمۆبیلەکەی  چەقینی 
رووداوە  بەم  هاوڕێکانی  و  کیم  بەاڵم  سەفەری 
لەکەیفخۆشیی  رزگارکردنیان  پاش  و  پێکەنین 

خۆیان بەردەوام بوون.
گرانبەهایە  ئۆتۆمۆبیلی  لە  زۆرێک  خاوەنی  کیم 

لەوانە.
١- رەنج رۆڤەر مۆدیل )٢٠١٠(

٢- رۆلز رۆیس جوست رەنگی سپی.
٣- فێراری ٤٥٨ ی گرانبەها نرخەکەی زیاتر لە 

٣٥٢ هەزار دۆالرە.
٤- ئۆتۆمۆبیلی )مازاراتی جران توریزمۆ( مۆدیل 

. ٢٠١٠
مۆدیل   )٦٣ جەی  )مارسیدس  ئۆتۆمۆبیلی   -٥

٢٠١٣ نرخەکەی ١٥٠ هەزارە.
٦- ئۆتۆمۆبیلی )بەنڵی کۆنتیستال )GTC( رەنگی 

قاوەیی.
ئۆتۆمۆبیلی )رۆلز رۆیس جۆست(ی سپۆرت رەنگی 

رەشە و نرخەکەی زیاتر لە )٢٦٨( هەزار دۆالرە.
٨- هەروەها خاوەنی ئۆتۆمۆبیلێکی تری )رۆلز(ـە 

لە جۆری )ڤانتۆم(.
٩- پۆرش پانامیرا تۆربۆ.

لە بارەی کۆلێکشنە نایابەکەی
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 رینۆ کوید ئۆتۆمۆبیلی
ڕێگە سەختەکان

رینۆ، کۆمپانیای فڕەنساییی 
دروستکردنی ئۆتۆمۆبیل، 

دیزاینی بیرۆکەیەکی داڕشتووە 
بۆ ئۆتۆمۆبیلی ڕێگەوبانی 

سەخت، کە کۆپتەرێکی چوار 
باڵی هاوڕێیە. ئەم بیرۆکەیە 
 .KWID ناوی لێ نراوە کوید

ئەم »هاوڕێ فڕۆکەیە« دەکرێ 
لە ڕێی یەکێ لە دوو شێوازەوە 

کۆنترۆڵ بکرێ. شێوازێکیان 
بریتییە لە شێوازی ئۆتۆماتیک 

کە پرۆگرامێکی پێشوەختەی 
فڕین و زانیاریییەکانی جی پی 

ئێس بەکار دێنێ، کە فڕینی 
کۆپتەرەکە لە ڕێی تابلۆیەکی ناو 
ئۆتۆمۆبیلەکەوە دەستەبەر دەکا.
بیرۆکەی ئەم هاوڕێیە بریتییە 
لە بەکارهێنانی چاودێریکردنی 
ڕێگەوبانی پێشەوەیە، لەگەڵ 

وێنەگرتنی سروشت و 
کۆسپەکانی سەر ڕێی سەفەرە. 

دەگوترێ کە بیرۆکەی کوید 
Z.E.یەکی ئامادەیە کە پرۆگرامی 
وەرگرتنی پاتری بۆ بەکارهێنانی 

کارەبایی دابین دەکا. هەروەها 
کەرەستەی بارگاویکردنەوەی لە 
پشتەوەی لۆگۆی الی پێشەوەی 

ئۆتۆمۆبیلەکە هەیە.

جیهانی لە کۆمپانیاکانەوە

www.arch2o.com/renault-kwid

R e n a u l tK W I D
ئۆتۆمۆبیلەکە بزوێنەرێکی ١,٢ لیتری 
تۆربۆچارجی هەیە، لەگەڵ گێری دەبڵ 

کالج بۆ کەمکردنەوەی بەکاربردنی 
سووتەمەنی لە ڕێگە سەختەکاندا. بنکەی 

کۆنترۆڵکردنی ئۆتۆمۆبیلەکە هەمان 

ئەو تابلۆیە دەبێ کە بۆ کۆنترۆڵکردنی 
کۆپتەرەکە بەکار دێ. ئەو تابلۆیە 

وەک تابلۆی هاژووتنیش بەکار دێ بۆ 
گەیشتن بە زانیارییەکانی تایبەت بە 

ئۆتۆمۆبیلەکە.
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پتۆلیمی ئێلرینگتن، تەواو دەزانێ چ لەو هەموو کەپی تایانە بکا کە 
لەمبەر و ئەوبەری ڕێگە دەرەکییەکاندا کەوتوون و دەبریسکێنەوە. 
بەسەر  بەکارهێنانەوەیاندا  دووبارە  لە  ڕابردووی  ساڵی   ١٢ ئەو 
ئاژەڵی جۆراوجۆری  نایابی  و  پەیکەری جوان  کە  بەوەی  بردووە، 

لێیان داتاشیوە.
زبڵی  لە  بریتییە  کارەکانی  ئەوەی کەرەستەی خاوی  بە گوێرەی 
پارەی  بە  بەرهەمەکانی  ئەوالی شەقامەکان،  و  ئەمال  کۆکراوەی 
باش دەفرۆشرێن- ئەو پەیکەرانەی ئەو نرخەکانیان لە دوو سەد 

تا دە هەزار پاونی ئێستەرلینی دەبێ.
لە کارەکانی بڕوانە و بزانە ئەو زباڵنەی ڕۆژانە لێرە و لەوێ فڕێ 

دەدرێن چییان لێ دروست دەکرێ.

 هونەرمەندێک
 ئاژەڵی جوان

 لە کەپی تایە
دروست دەکات

جیهانی هونەر و داهێنان

Artist Recycles 
Old Hubcaps 
Into Stunning 
Animal Sculptures

H e ’ s  s p e n t 
t h e  l a s t 
1 2  y e a r s 

r e c y c l i n g 
t h e m  i n t o 
b e a u t i f u l 

a n d  e l e g a n t 
a n i m a l 

s c u l p t u r e s !
www.boredpanda.com/hubcaps-
recycling-art-ptolemy-elrington
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بەرز  ئۆتۆمۆبیل  دروستکردنی  ساڵ  سەد  بێنز  مارسیدس 
چاوەڕوانکراوی  ڕوخسارێکی  پێشکەشکردنی  بە  ڕادەگــرێ 
F125وە،  بێنز  مارسیدس  ڕێی  لە  داهاتوو.  پێشکەوتنەکانی 
وردەکاریی دیدی خۆی بۆ هاژووتنێکی دوور لە دەرهاوێشتە 
بە بەکارهێنانی وزەی هایدرۆجیکان، تواناکانی بەکارهێنانی 

هایدرۆجین وەک سەرچاوەیەکی وزە لە داهاتوودا دەخاتە ڕوو.
لە کاتێکدا کە ئۆتۆمۆبیلی تۆژینەوەی پێشووی مارسیدس بێنز 
»لە داهاتووی دەڕوانی« لە ڕێی یەک نەوەی ئۆتۆمۆبیلەوە- بۆ 
ماوەی حەفت هەشت ساڵ- ئۆتۆمۆبیلی F125 وەک دوایین 
دیدی تێکنۆلۆجیایی یەک هەنگاوی تەواو بەرەو پێشتر هەنگاوی 

ناوە، بە زیاتر لە دوو نەوە، تا ساڵی ٢٠٢٥ و دواتر.

جیهانی لە کۆمپانیاکانەوە

M e r c e d e s 
B e n z  f - 1 2 5
C o n c e p t - c a r

ئێف ١٢٥ مارسیدس

w w w . a r c h 2 o . c o m

لە ڕێی F125وە، ئێمە دەمانەوێ ئەوە پێشان بدەین کە ئەو 
ئۆتۆمۆبیلە ساڵۆنە گەورە و ڕەحەت و سەالمەتە داهاتوویەکی 
دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  بۆچوونە  ئەم  بەشێکی  هەیە،  نایابی 
دەکا.  کار  خراپ  دەرهاویشتەی  بەبێ   ئۆتۆمۆبیلە  ئەم  کە 
ئەفسانەکە ئەوەیە کە کالسی ئێس لە داهاتوودا بەردەوامی 
دەبێ بەهۆی ئەو چارەسەرە زیرەکانەی کە بەردەوامی ڕەچاوی 
ویست و حەزی کڕیاران دەکا. ئۆتۆمۆبیلە تاقیگەرییە نوێیەکە 
بیرۆکەی  پاڵ  لە  ڕوو  دەخاتە  پێشەنگێتییە  بانگەشەی  ئەم 
داهێنەرانە و بەهێزیی نەریتیی مارسیدسدا لە ڕووی دیزاین، 
خۆشگوزەرانی و تواناوە«، پرۆفیسۆر تۆماس ڤیبەر ئەندامی 
گرووپی  بەرپرسی  و  جی  ئەی  دایلمەر  کارگێڕیی  دەستەی 

تۆژینەوە و پێشخستنی مارسیدس بێنز، وای گوت.
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 لە ٢١
خولەکدا

 شۆرباکەت
ئامادە دەبێت
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جیهانی

Francesco Totti
FERRARI 599 GTO

جیهانی هەڵبژاردەی وەرزشی

Gladiator;
King 
of 
Rome

   تۆتی           
هاوواڵتیی نموونەییی رۆما

فرانشیسکو تۆتی لەدایکبووی رۆمای پایەتەختی ئیتالیایە و لە 
تەمەنی پێنج ساڵیدا یەکەمین یاریی تۆپی پێی کردووە، ئەو کات 

باوکی دەیبردە یاریگە.
تۆتی دەڵێ »ڕۆژی ٤ی ئەیلوولی ١٩٩٤، مێژووەکە هەرگیز لەبیری 
ناکەم، لەو ڕۆژەدا یەکەمین گۆڵی خۆم بە درێسی ڕۆماوە تۆمار 

کرد.
تۆتی لە ساڵی ١٩٩٨دا بۆ یەکەمین جار نیشانەی کاپتنی هەڵگرت. 
لە یارییەکی بەرامبەر ئۆدینزۆ بوو و تیایدا دوو گۆڵی تۆمار کرد و 

یارییەکە بە بردنەوەی رۆما ٤-سفر تەواو بوو.
تۆتی،  بۆ  بوو  وەرز  ئەرێنیترین  وەرزی ١٩٩٩-٢٠٠٠  هەروەها 
کە تیایدا گەیشتە ئاستی نێودەوڵەتی بە تایبەتی لە یاریی پێش 
کۆتایی لە بەرامبەر هۆڵەندا کە تیایدا چەندان هونەری یاریی 
پێشان دا بە تایبەتی لێدانە مێژوویییەکەی یەکالکردنەوە. بەاڵم لە 

کۆتاییدا نازناوەکە بۆ فرەنسا بوو ئەمەش تۆتیی گریاند.
لە وەرزی ٢٠٠٠-٢٠٠١یشدا، بە ڕابەرایەتیی تۆتی ڕۆما توانی بۆ 
یەکەم جار لە ساڵی ١٩٨٣وە خولی ئیتالیا بباتەوە. لەو وەرزەدا 

تۆتی یەکێک لە دیارترین ئەستێرەکانی ئەوروپا بوو.
تۆتی زۆر شانازی بە ژمارە ١٠وە دەکا و پێی وایە ئەوە گرینگترین 
ژمارەی دنیایە، چونکە مەزنترین یاریچییەکان، وەک بێلێ و مارادۆنا 

و پالتینی و زێدان، هەڵگری ئەو ژمارەیە بوونە.
تۆتی سێ شوێنی لەشی کوتاوە، وێنەی شەڕوانێک لەسەر شانی 
هەردوو  چەپی ناوی  شانی  لەسەر  و  ئیالری  پیتەکانی  ڕاستی، 

کوڕەکەی: شانێل و کریستیان.
تۆتی خوێندنی تەواو نەکردووە و لە هەمان کاتدا هەوڵ دەدا بە 
شێوازی رۆمانی قسان بکا، بۆیە زۆربەی کات لە قسەکردندا هەڵە 

دەکا و هەڵەکانی دەبنە نوکتە.

نوکتەکانی  »هەموو  ناونیشانی  بە  نووسیوە  کتێبێکی  ئەویش 
تۆتی«، کە لە ئایاری ٢٠٠٤دا کەوتە بازاڕ و تەنیا لە دوو هەفتەدا 

٤٨٠ هەزار دانەی لێ فرۆشرا و داهاتێکی زۆری هەبوو.
تۆتی، لە ڕووی تەکنیکەوە، خۆی کتێبەکەی نەنووسیوە. هەروەها 

قازانجی کتێبەکەشی بۆ خۆی هەڵنەگرت.
رۆما  لە  خێرخواز  پرۆژەیەکی  بۆ  کتێبەکەی  داهاتی  نیوەی  ئەو 
تەرخان کرد، بۆیە کوێخای رۆما نازناوی هاوواڵتیی نموونەیی بە 
تۆتی بەخشی. نیوەکەی تری داهاتەکەی، لە ڕێی یونیسێفەوە کە 
تۆتی باڵیۆزی کارە خێرخوازەکانیەتی، بۆ مندااڵنی النەوازی کۆنگۆ 

تەرخان کرد.

 Ferrari(ئۆتۆمۆبیلی  Francesco Totti تۆتی فرانسیسکۆ 
هەموو  بێرلینێتا،  فێراری  ئاشکرایە،  وەکو  هەیە  GTO 599(ی 
فێرارییەکانی تری لە ڕووی خێرایی و هێزی بزوێنەرەکەیەوە داوەتە 

پاش خۆی.
فرانسیسکۆ تۆتی کە زۆر شارەزایە لەم بوارەدا، لەوە دەچێ بەوە 
زۆر دڵخۆش بێ کە فێرارییە )Ferrari 599 GTO(یەکەی هێشتا 
زاڵە بەسەر مۆدیلە نوێیەکەی فێراریدا، کە دەبوو لەوەی ئەو باشتر 

بێ.

لە ڕووی دەگمەنیشەوە، ئەم ئۆتۆمۆبیلەی تۆتی تەنیا ژمارەیەکی 
کەمی لێ دروست کراوە. بیرۆکەی ئەم مۆدیلە دەڵێ: هەلەکە 

بقۆزەوە.
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License Plat
Amazing Prices

نرخی تابلۆ

!!!!!

ناوخۆیی رێپۆرتاژ

کڕینی  تابلۆی ئۆتۆمۆبیل زیاتر لە ١٠ 
ساڵە بازاڕێکی گەرمی هەیە ، خەڵکانێکی 
زۆر بۆ ئەوەی  ژمارەی مۆبایل و ژمارەی 
زیاتر  بێت  یەک  وەک  ئۆتۆمۆبیلەکەیان 
لەم  دەکەن،  دۆالر خەرج  لە ٣٠ هەزار 
راپۆرتەدا بەشێک لەو کەسایەتیانەی کە 
دەکرن  ئۆتۆمۆبیالنە  ژمارە  ئەو  رۆژانە 
باس لە کڕین و فرۆشتنی ئەم ژمارانە 
هەبووە  وا  خەڵکی  دەشڵێن  و  دەکــەن 
زیاتر لە ٩٠ هەزار دۆالری خەرج کردووە 

بۆ کڕینی تابلۆی ئۆتۆمۆبیل.
 

عەزیز رەسول چەندین ژمارەی تابلۆی جیا 
جیای کڕیوە و هەروەها دەیانفرۆشێتەوە 
ئەو دەڵێت: بەر لە ١٠ ساڵ ئەم شتە زۆر 
ساڵی ٢٠٠٥  دوای  لە  بەاڵم  نەبوو  باو 
خەڵکانێکی زۆر باری داراییان باش بوو 
بۆیە خەڵکی وا هەبووە  بۆ یەک ژمارەی 
ئۆتۆمۆبیل ئامادە بووە ١٢ دەفتەر دۆالر 

بدات ئەمەش رێژەیەکی زۆر زۆرە.
پارەی  ئامادەن  کە  کێن  خەڵکانە  ئەو 
بدەن،  ئۆتۆمۆبیل  ژمــارەی  بە  خەیاڵی 
هەن  کەسانێک  »چەند  دەڵێت:  عەزیز 
ئەم  خۆی  ناوبانگیی  ناوو  بۆ  بازرگانن 
و جگە  دەکــەن  خــەرج  پــارە خەیاڵییانە 
لەوەش بااڵدەست هەبوو هەمان پارەی 
داوە و ژمارەی کڕیوە، ئەگەر نا ژمارەی 
ئۆتۆمۆبیل هەر ژمارەیە و هیچی تر نا 
لەوەی  بێت  رێگر  ناتوانێت  کەسیش  و 
نرخە  بەو  تابلۆیانە  ژمارە  ئەم  ئایا  کە 

بفرۆشێت یان نا .
کە  ســاڵ   ٥٣ تەمەن  خالیدی  رەشید 
و  سەیر  شتی  ئــەو  تاکسیە  شوفێری 
سەمەرە باس دەکات و دەڵێت: بەداخەوە 

لە  بۆ  جوانە  ــارە  پ ئــەو  خەڵک  نــازانــم 
حەزێکی بێ سود خەرج دەکات، ئەگەر 
و  خۆناساندن  و  لێدان  کەشخە  لەبەر 

پۆزلێدان نەبێت ئەو ژمارەیان بۆ چییە.
رەشید خالید دەشڵێت: بەداخەوە خۆزگەم 
ئەو کەسەی ئەو پارە زۆرە خەرج دەکات 
لە کڕینی تابلۆی ئۆتۆمۆبیل ئەوە بچێت 
بیداتە ئەو ئاوارانەی کە لە کوردستانن 
توشی  هەمووی  کــورد  ئێستا  چونکە 

قەیرانی دارایی بووە.
نەیویست  کە  نایاب  ژمارەی  کریارێکی 
 ٥ لە  زیاتر  من  بکەین:  ئاشکرا  نــاوی 
کڕینی  بەاڵم  هەیە  ئۆتۆمۆبیلم  ساڵە 
هەستێکی  زۆر  و  حەزێکە  ژمارانە  ئەو 
خۆشم پێدەبەخشێت و لە نێو خەڵکی بە 
شێوەیەکی تر سەیر دەکرێت، ئەمەش 
لە  بەڵکو  نییە  کوردستان  لە  تەنها 

چەندین واڵتانی عەرەبی بوونی هەیە.
ئەم شوفێرە باس لە کڕینی ژمارەیەک 
بووە  ئەوە  بــەداوی  مانگ  دەکات کە ٣ 
بدۆزێتەوەو  ئۆتۆمۆبیلەکەی  بۆ  کە 
بێت،  مۆبایلەکەی  ژمــارەی  هاوشێوەی 
بەدوای  زیاتر  مانگ   ٣ من  دەڵێت:  ئەو 
ــەک بــدۆزمــەوە  ــارەی ــووم کــە ژم ــەوەب ئ
هاوشێوەی ژەمارەی مۆبایلەکەم بێت و 
لە کۆتاییدا دۆزیمەوە و توانیم بە ٣٠ 
هەزار دۆالر خاوەنی ژمارەکە رازی بکەم 

بۆ ئەوەی ئەم ژمارەیەم پێبفرۆشێت.
چەندین  کە  دەڵێت  حوسێن  سەنگەر   
ساڵە ئۆتۆمۆبیل دەکرێت و دەفرۆشێت 
ئەو دەڵێت: پێم وایە ئەمە تەنها حەزێکە 
لە کوردستان  نییە چونکە  تر  و هیچی 
لەسەر  هــەیــە  کــاریــگــەری  زۆر  حــەز 
ــارە  رۆژگ لــەم  بەتایبەتی  مرۆڤایەتی 
ئەوەتا چەند رۆژێک لەم قەیرانە داراییە 
 ٩٠ بە  ئۆتۆمۆبیل  یەک  تابلۆی  تەنها 
حەز  ئەگەر  ــرۆشــراوە،  ف دۆالر  هــەزار 
و ئەمەش  نییە  تر  نەبێت ئەوە هیچی 

چەند شتێکی جودا لە خۆی دەگرێتەوە.
سەنگەر دەشڵێت: راستە ئەمە شێوازێکە 
خەیاڵیانە  پارە  ئەو  بەاڵم  بازرگانی  لە 
چونکە  نا،  تر  هیچی  و  حەزە  بۆ  تەنها 
ئۆتۆمۆبیلێکی  چــەنــد  ــە  ــارەی پ ئــەن 
پێدەکڕدرێت، بەاڵم لە کوردستان رۆژانە 
ئەوە دەبینن و نەک بڵێن شتێکی شازە، 
من رەقەمی ئۆتۆمۆبیلەکەم جوان بووە 

مامۆستایەکی 
زانکۆ: حکومەت 
بۆ ئەوەی ئەم 

دیاردەیە لە نێو 
ببات با باجێکی 

زۆر دابنێت

هاواڵتیەک
٩٠ هەزار 

دۆالری دا بۆ 
ئەوەی ژمارەی 
ئۆتۆمۆبیلێک 

بکڕێت

هیچی تر نا، بە بڕوای من بێت حکومەت بۆ ئەوەی ئەم 
دیاردەیە لە نێو ببات ئەوە باجێکی زۆر دابنێت بۆ ئەوەی 
چیتر خەڵک خۆیان خەریک نەکەن بە کڕین و فرۆشتنی ئەم 

جۆرە تابلۆیانە.
تاکسییەکانیش  شوفێر  نێوان  لە  فرۆشتنە  و  کڕین  ئەم 

بوونی هەیە بەاڵم بەو پارە خەیاڵییە نا.
شوفێرێکی تاکسی دەڵێت: من چەند رۆژێک بەر لە ئێستا 
 ٣ لەسەر  دواتر  کرد،  ئۆتۆمۆبیلم  تابلۆیەکی  ــارەزووی  ئ
هەزار دۆالر پێکهاتین، بەاڵم خەڵکی وا هەیە  داهاتێکی  

زۆری هەیە بۆ کڕینی ئەم جۆرە تابلۆیانە .
ئەو شوفێرە ئاماژە بەوەش دەکات کە لە کوردستان زیاتر 
لە شاری هەولێر ئەو کڕین و فرۆشتنە باوە بۆیە من پێم 
ئەوان  )خسوسی(  تایبەتن  کە  ئۆتۆمۆبیالنەی  ئەو  وایە 

بازاریان گەرمترە لە ئۆتۆمۆبیلی تاکسی.

رێپۆرتاژ: ئۆتۆمۆبیل

کردووە  باشتری  پارەی  ئۆتۆمۆبیلەکەم 
نا  تر  هیچی  و  رەقەمەکە  لەبەر  هــەر 
ئەمەش هۆکارێکە بۆ ئەوەی ئۆتۆمۆبیل 

پارەی باشتر بکات.
مامۆستایەکی زانکۆ دەڵێت: حەزێکی زۆر 
گەمژەیە ئەوە چونکە هیچ سودێکی نییە 
و تەنها خۆ هەڵکێشانە لە نێو خەڵک و 

هەولێر - پردی عەنکاوە - بوگاتی ڤایرۆن

!!!!
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سێبیل جان
و ئۆتۆمۆبیلەکانی

لە رێکەوتی ١٩٧٠/٨/١ لە شاری ئیستانبوڵ لە دایک 
بووە پاش تەواوکردنی قۆناغی سەرەتایی و ناوەندی 
لە قوتابخانە بە یارمەتی و پشتگیری باوکی دەستی 
مۆسیقی  باوکی  چونکە  کردووە،  میوزیک  ژیانی  بە 

بووە.
ــارەزووی  ئـ ساڵیدا   ١٤ تەمەنی  لــە  جــان  سێبیل 
لەگەڵ  جــار  یەکەم  پێکرد،  دەستی  سەماکردنی 
لەسەر  سەماکارێک  وەکو  گۆرانیبێژەکان  و  باوکی 
کرد  سەمای  ساڵی  سێ  تاوەکو  دەرکـــەوت،  ستێچ 
بوو بە بەتواناترین سەماکاری تورکیا، بەاڵم بیر و 
هۆشی سێبیل جان الی گۆرانی گوتن بوو و وانەی 
الی هاورێکانی باوکی دەخوێند بۆ گۆرانی گوتن کە 
هەموو لەو بوارەدا زۆر بەتوانا بوون بۆیە لە ساڵی 
١٩٨٨ لە گازینۆی ماکسیم ئەم جارە وەکو گۆرانیبێژ 
دەرکەوتەوە یەکەم ئەلبومیشی لەالیەن گۆرانیبێژی 
ئەم  پاشان  ــرا  دەرک بایەوە  گێنج  ئۆرهان  بەتوانا 
گۆرانیبێژە هەتا دەهات هەوادارانی لە زیادبووندا بوو 
هەتاوەکو ئەم رۆژەی ئەمڕۆ کە یەکێکە لە ناسراوترین 

و ناودارترین و خۆشەویستترین گۆرانیبێژی تورکیا.

جیهانی ناودارەکان

Sibel Can`s 
Favorite Cars

ــۆی  ــان بــــە هـ ــ ــ ســێــبــیــل ج
لە  یەکێک  بە  هونەرەکەیەوە 
گۆرانیبێژەکانی  دەوڵەمەندترین 
چەندەها  ــی  ــاوەن خ و  تــورکــیــا 
لەو  ئۆتۆمۆبیلە  و  موڵک  و  ماڵ 
ئۆتۆمۆبیالنەی هەیەتی بریتین:

١- مارسیدس جی کالسی رەش
٢- ڤۆلکس ڤاگنی سوور

٣- پۆرشەی سپی
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ئەگەر ئۆتۆمۆبیلەکەت لە ڕێی تۆریەمەوە وزە وەردەگرێ، ئەوە 
هەرگیز پێویست ناکا سووتەمەنیی تێ بکەیتەوە. ئۆتۆمۆبیلەکە 
ماوەیەکی زۆر پێش لەناوچوونی ئەو ماددە کیمیاوییەوە لە ناو 
دەچێ. تۆریەم ماوەیەکی زۆر دەمێنی، لە ڕاستیدا زۆربەی کات 

تەمەنی لە تەمەنی خودی ئۆتۆمۆبیلەکە زیاترە.
بیرۆکەیەکی  سیستمز  پاوەر  لێزەر  کۆمپانیای  ئەمەیە  لەبەر 
تۆریەمەوە  لە  وزە  کە  ئۆتۆمۆبیلێک  بزوێنەری  بۆ  داهێناوە 
وەردەگرێ. توخمەکە تیشکدەرەو تیمەکە کەمێک لەو ماددەیە 
بەکار دەهێنێ بۆ دروستکردنی تیشکێکی لێزەر کە ئاو گەرم 
دەکا و هەڵم دروست دەکا و هێز دەداتە ئەو تۆرباینانەی وزە 
بەرهەم دێنن. تۆریەم یەکێکە لە خەستترین ماددەکانی سەر 
ئەم هەسارەیە. بەشێکی کەم لەم ماددەیە، ٢٠ ملیۆن ئەوەندەی 
دەبێتە  بەمەش  دەبەخشێ،  وزە  خەڵووز  لە  بارستە  هەمان 
ستیڤنس،  چارلس  دکتۆر  وزە.  بۆ  نموونەیی  سەرچاوەیەکی 
ناچێ  لەوە  دەڵێ  سیستمز،  پاوەر  لێزەر  جێبەجێکاری  سەرۆکی 
لە داهاتوویەکی نزیکدا تۆریەم لە هیچ بزوێنەرێکدا بەکار بێ.
دیدی  لە  نییە  یەکەمایەتیی  »ئۆتۆمۆبیل  دەڵــێ:  ستیڤنس 
ئۆتۆمۆبیل  دروستکردنی  کۆمپانیاکانی  ئەوەی  لەبەر  ئێمەوە، 

ئەو تێکنۆلۆجیایە لە ئێمە ناکڕن«.

ئۆتۆمۆبیل  بەرهەمهێنانی  کۆمپانیاکانی  لە  زۆر  دەڵێ  ئەو 
جەخت دەکەنە سەر پارە پەیداکردن لە ڕێی بزوێنەری گازەوە 
و بەالی کەمەوە دوو دەیەی دەوێ تا تێکنۆلۆجیای تۆریەم لە 
پیشەسازیی تردا بەکار بێ بەر لەوەی دروستکردنی ئۆتۆمۆبیل 
بیر لە گۆڕینی بیرکردنەوەیان لەمەڕ بزوێنەرەکانیانەوە بکەنەوە.
گوتی.  ستیڤنس  دنیا«،  باقیی  بۆ  دەنێین  بنیات  ئەمە  »ئێمە 
بەقەد  قەبارەکەی  کە  تۆریەم  تۆرباینێکی  کە  وایە  پێی  ئەو 
قەبارەی یەکەیەکی ئێرکۆندیشن بێ وزە بۆ هەموو چێشتخانە 
و هۆتێل و باڵەخانەی فەرمانگەکانی شارێکی بچووک لە شوێنە 

بێ کارەبایەکانی دنیا دابین دەکا. لە هەندێ دۆخیشدا دەکرێ 
وزەی تۆریەم بۆ ماڵە تایبەتەکانیش بەکار بێ.

ستیڤنس لەوە تێدەگا کە لەوانەیە خەڵک ترسێکیان لە تۆریەم 
هەبێ لەبەر ئەوەی چاالکیی تیشکدەرەوەی هەیە- بەاڵم هەر 
ترسێکی لەم جۆرە دەڕەوێنرێتەوە. »ئەو تیشکدانەوەیەی ئێمە 
لە هەر یەکێک لەم شتانە دەریدەهێنین، دەکرێ بە بەرگێکی لە 
ئەلەمنیۆم دروستکراو ڕێی باڵوبوونەوەی لێ بگرین«، ستیڤنس 
ئێکسی  تیشکی  ئامێرێکی  لە  تیشکدانەوەیەی  »ئەو  گوتی. 

دانسازێکەوە دەردێ لەمەی ئێمە زۆرترە«.

جیهانی له  کۆمپانیاکانه وه 

ئۆتۆمۆبیلی تۆریەم
 ١٠٠ ساڵ بەبێ ئەوەی سووتەمەنیی 

تێ بکەیتەوە کار دەکا

w w w . s f a r d o r. c o m

The 
Thorium 
Car
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VOLVO
XC Coupe

ڤۆڵڤۆ ئێکس سی کۆپ
لە  بریتییە  ڤۆڵڤۆ  ئۆتۆمۆبیلەکانی  بیرۆکەی  سێ  دووەمی 
ڤۆڵڤۆ ئێکس سی کۆپی نوێ. بیرۆکەکە لە دیزاینی پێکهاتەی 
نوێی وەرزشی وەرگیراوە و تواناکانی سەالمەتیی بیناسازیی 
ئۆتۆمۆبیلێکی  دەکـــا،  نمایش  ڤۆڵڤۆ  نوێی  سکەلەبڵی 

پێشکەوتوو و بەتوانایە بۆ خەڵکی و بۆ ژیانێکی چاالکانە.
تۆماس ئینگنالت، جێگری یەکەمی سەرۆکی گرووپی دیزاینی 
ڤۆڵڤۆ کار دەڵێ: »ئەوانەی حەزیان لە وەرزشی سەرکێشانەیە 
ئازادن لە گەڕان بە دوای سەرکێشی و ڕووبەڕووبووەنەوەی 
نوێدا. بۆ مسۆگەرکردنی دەستکەوتنی ئەمانە بە یەک جار، 
بێ  کە هەستێکی  دەکەن  توانا  بە  زۆر  کەرەستەی  لە  حەز 

وێنەی ئازادی و سەالمەتییان بۆ دابین بکا«.
گوتیشی: »بیرۆکەی ڤۆڵڤۆ ئێکس سی کۆپی بە شێوەیەکی 
و  توانا  ژیاندا.  چاالکەی  ستایلە  ئەم  لەگەڵ  گونجاوە  تەواو 
سەالمەتیی ئەم مۆدیلە زیرەکانە ئاوێتەی دیمەنی پێشکەوتوو 
کراون. ئێکس سی کۆپی بیرۆکە ئامادەیە و پێشوازی دەکا 
لە بردنت بۆ ناو بازنەی سەرکێشی و هێنانەوەشت لەوێوە«.

سەرنجڕاکێشتر و سەالمەتتر
بۆ  دیزاینیان  بەشێوەیەک  بیرۆکەییەکە  ئۆتۆمۆبیلە  سێ 
کراوە کە پێشاندەری توخمە گرینگەکانی تەالرسازیی نوێی 
پێکراو  بــڕوا  هەڵوێستی  بــن:   SPA سکەلەبڵ  بەرهەمی 
ڕێژەکانی پێکهێنەرەکان و تایبەتمەندییە دیارەکانی دیزاین.

»هەروەها بیرۆکەی ئێکس سی ئەوە دەردەخا کە ئەندازیاران 
لە  پێشەنگایەتیمان  بەهێزکردنی  توانای  زیرەکانە  چەند 
بەبێ  دەدەن،  پێشان  جیهانیدا  ئاستی  لەسەر  سەالمەتی 

ئەوەی دەستکاریی دیزاین یان قەبارە یان کێش بکەن. 
زۆر  بۆرۆنی  ئاسنی  زۆری  بەکارهێنانی  ڕێی  لە 

بەهێزەوە و پێکهاتەی تری بەهێز لەگەڵ 
جیاکردنەوەی ژیرانەدا، دەتوانین لە 

ئۆتۆمۆبیلەکانی  کاتدا  یەک 
و  تــونــدوتــۆڵــتــر   SPA

سەالمەتتر بکەین«.

جیهانی له  کۆمپانیاکانه وه 

www.netcarshow.com
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نوێ،  تــەواو  ئێمی   ٧٥ ئێگزیبیشنیست  یەختی  بیرۆکەی 
لەالیەن ئێدوارد گرەی لە کۆمپانیای گرەی دیزاین هاتووەتە 
داڕشتن کە کۆمەڵێ ئەپڵیکەیشنی ڕاستەقینە و زۆر مۆدێرن 
و زۆر بەسوود لە خۆی دەگرێ. هەر وەک لە ناوەکەی و لە 
دیمەنە لە نەریت دەرچووەکەی هێما دەکەن بۆ ئەوەی ئەم 

یەختە ئاسایی نییە.
یەختی ئێگزیبیشنیست، کە زەدەی بیری دیزاینەری سوێدیی 
بەناوبانگ، ئێدوارد گرەیە، لە بەشێکیدا سرووشی لە نەریتە 

لەو  هەندێ  زیندووکردنەوەی  حەزی  وەرگرتووە.  کۆنەکان 
نەریتانە لە شێوازێکی نوێدا بووە مایەی داهێنانی یەختێکی 
نائاسایی و لە هەمان کاتدا خاوەن کەسێتییەکی تایبەت بە 

خۆی.
ئەم یەختە بە سادەیی بریتییە لە تێکەڵەیەکی زیرەکانەی 
ستایل و مەبەست و کاریگەری. الشەی یەختەکەش یەکێکە 

لە توخمە هەرە دیارەکانی.

جیهانی لە کۆمپانیاکانەوە

www.charterworld.com

New 75m Motor 
Yacht XHIBITIONIST Eduard Gray Design

یەختی ئێگزیبیشنیست
٧٥ ئێمی تەواو نوێ 

ملمالنێکەر لەگەڵ داهاتوودا
کاتدا  زۆربەی  لە  بازرگانیدا،  بوارێکی  هەر  لە  جێگیری 
یەختی  دەگەیەنێ.  گشتییەکان  خواستە  پەیڕەوکردنی 
پێشکەوتنی  و  گونجان  توانای  ئێم،   ٧٥ ئێگزیبیشنیست 
دنیای  لە  پێشکەوتن  هەنگاوەکانی  شانبەشانی  هەیە 
جوانی  بە  بــەردەوامــی  کاتدا  هەمان  لە  و  ئەمڕۆماندا 
الیەنیشیدا  هەندێ  لە  دەدا.  خۆی  سەرنجڕاکێشیی  و 
سیفەتە  ڕووی  لــە  داهــاتــوودا  لــەگــەڵ  ملمالنێکەرە 

جیاکەرەوەکانی و تواناکانی مانەوەیەوە.
شێوەی دەرەکیی لەوانەیە سەرە داوێک بداتە دەستەوە لە 
مەڕ ئەو ئاراستەیەی بەرەوپیری دەچین. هێڵە دیارەکانی 
ئۆتۆمۆبیلئاسا گەواهیدەری داهێنانی ئێدوارد گرەین وەک 

ئێگزیبیت  لەوانە  )یەکێ  ئۆتۆمۆبیل  سوپەر  دیزاینەری 
تەواوکەری  کە  داهێنراوە  ئەوە  بۆ  بەتایبەتی  کە  جییە 
ئێگزیبیشنیست بێ(. یەکەمین کاردانەوەی گشتیی بریتی 

دەبێ لە »ئای چەند لە ئۆتۆمۆبیلێک دەچێ!«.

ستایلی ئارت نۆڤۆ
بیرۆکەی  بێ،  پێوەست  وەبەرهێنانەوە  بە  ئەوەندەی 
یەختی نایابی ٧٥ ئێم ئێگزیبیشنیست زیاتر لە کارێکی 
نەک  دەچێ  بازاڕاندن  پڕۆژەیەکی  و  خانووبەرە  بــواری 
یەختێک. دەکرێتیش وەک هۆڵێکی نمایشی سەرئاو بەکار 
بهێنرێ. پیانۆی ستاینوەی دیمەنێکی وەک ماڵەوە دەخاتە 

ڕوو لەو کاتەدا کە یەختەکە لە مۆدی میوانداریدا دەبێ.

ڕووەو هەتاو
الی سەرەوەی یەختەکە، کە بە زۆری جێی حەوانەوەیە، بریتییە 
لە دوو بەشی جیا لە یەکتر، یەکێکیان حەوزێکی مەلەوانیی 
تێدایە. یەختی ئێگزیبیشنیست زۆر گرینگی بە تیشکی هەتاو 

بۆ  نین  وزە  دابینکردنی  بۆ  تەنیا  سۆالر  تابلۆکانی  و  دەدا 
یەختەکە و وەک جێی نیشتنەوەی کۆپتەر بەکار دێن، هەروەها 
یان هەر شتێکی کە  بۆ سازدانی کۆنسێرت  وەک ستەیجێک 

خاوەنی یەختەکە بیەوێ.
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ڕێگە هەر چۆنێک بێ، ئەوە تاکوما شای سەر گردەکانە. تاکوما کە لە دیوی ناوە و دەرەوە 
سەرلەنوێ دروست کراوەتەوە وزەدەرێکی تەواو نوێیە و سیستمی ڕاگرتنی ڕیک خراوەتەوە 
و پڕفرۆشترین پیکەپی قەبارە ناوەندییە لە ئەمەریکا بۆ دە ساڵی دوابەدوای یەک و بووەتە 
شای ڕێگەبڕین بۆ ئەو سەرکێشانەی بەناو ڕێگەوبانی سەختدا سەرکێشی دەکەن. بەهۆی 
زنجیرەیەک سەرکەوتنەوە لەم بوارەدا و فرۆشتنی زیاتر لە حەفت ملیۆن دانە لێی لە ساڵی 

قەبارە  پیکەپی  زنجیرە  زیندووکردنەوەی  خەریکی  تۆیۆتا  ١٩٦٤ـەوە، 
ناوەندیی خۆیەتی لە ڕێی بەرهەمهێنانی تاکوما ٢٠١٦ی 

تەواو نوێوە.

TOYOTA 
TACOMA TRD

جیهانی لە کۆمپانیاکانەوە

www.netcarshow.com

 تۆیۆتا تاکوما
تی ئار دیی ڕێگەی سەخت

تۆیۆتا  پیکەپی  بە  پشتیان  ئەمەریکایی  خوازانی  سەرکێشی  ساڵدا،  پەنجا  ماوەی  »لە 
ڕێگە  لە  لێخوڕین  بۆ  و  دەچن  بۆی  شوێنانەی  ئەو  بیانگەیەنێتە  ئەوەی  بۆ  بەستووە 
بەشی  گشتیی  بەڕێوەبەری  و  سەرۆک  جێگری  فەیی،  بیڵ  گوتەی  ئەمە  سەختەکاندا«، 
تۆیۆتایە. ئەو گوتیشی »تاکومای ناوەخۆیی تەواو نوێ ئۆتۆمۆبیلێکی بەهێزە کە وەک 

ستایلێک بۆ ژیانی گەنجان و ئەوانەی دڵیان تەڕە دیزاینی بۆ کراوە و پێش خراوە«.

سەر تا پا پتەو
تاکوما ٢٠١٦ی نوێ لە بنەڕەتدا لەالیەن تیمی ئەندازیاریی 
تۆیۆتاوە، لە سەنتەری تەکنیکی تۆیۆتا لە ئان ئاربەر، دیزاینی 
بۆ داڕێژرا. ئەو کارە لە توێکڵەوە دەستی پێ کرد، کە ئاسنی 
زۆر بەهێزی بۆ زیاد کرا لە پێناو توندوتۆڵتر کردنی و بەهێز 
کردنی بە گشتی. ئاسنی لەڕادە بەدەر بەهێز لە بۆدییەکەیدا 
بەکار هاتووە بە بەکارهێنانی پرۆسەیەکی نەخشاندنی گەرم 

بۆ کەمکردنەوەی کێش.

دەنگی  بە  کە  جۆرێک  بە  ئۆتۆمۆبیلەکە  دروستکردنی  بۆ 
زەویی  سەر  لە  بێ،  چاالکەوە  شۆفێری  پێداویستییەکانی 
ڕێکخراو و سەختدا، سیستمی ڕاگرتن زۆر بە وردی گونجێنراوە 
کاتدا  هەمان  لە  و  نەرمتر  هاژوتنێکی  لە  یارمەتیدان  بۆ 

بەتواناتر لەسەر ڕێگەی سەختدا.

با بزوێنەرەکەت کار بکا
لیتری   ٢,٧ قەبارە  بزوێنەرێکی  ڕێی  لە  نوێ  تاکومای  هێزی 
سایکلی  ئەتکنسن  لیتریی  نوێی٣,٥  یەکێکی  و  پستن  چوار 
فۆر  دی  تێکنۆلۆجیای  کە  بەرهەم  دێتە  V6ـەوە 
گەیاندنی  بە  کراوە،  دابین  بۆ  تۆیۆتای  ئێسی 
و  ڕاستەوخۆ  شێوازی  هــەردوو  بە  سووتەنی 

پڕژاندنەوە.
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نمایشی ئۆتۆمۆبیل لە سەرانسەری جیهان بە ناوو شێوازی 
جۆراوجۆر لە الیەن تیم و یانەکانەوە پێشکەش دەکرێت. ئەم 
بابەتە زۆر لە الی گەنجان الیەنگری هەیە. بۆ بەسەربردنی 
وزەی سەرڕێژی سەردەمی  بەتاڵکردنەوەی  و  کاتێکی خۆش 
بۆ  بێت  دەسپێشخەر  حکومیش  الیەنی  پێویستە  گەنجی. 
لە  تا  تایبەت.  رێسای  و  یاسا  دانانی  و  شوێن  دامەزراندنی 
ناو  مەترسیدارەکانی  نمایشە  ــاردەی  دی تریشەوە  الیەکی 

شەقامە گشتییەکان کە دەبێتە هۆی زیانی گیانی هاوواڵتیان 
نەمێنێت و بە ئاراستەیەکی دروستدا تێپەڕێت. 

لە هەرێمی کوردستان و عێراقدا چەند یانەیەکی تایبەت بە 
نمایشی ئۆتۆمۆبیل و خێرایی هەن، یەک لەوان یانەی هەولێرە 
»دڵشاد  بە  کە  یانەیە  ئەم  کابتنی  سۆفی  هاشم  دڵشاد  و 
کۆرڤێت« ناسراوە. هەر بەم بۆنەوە ئێمە دیمانەیەکمان لەگەڵ 

ناوبراو ئەنجامداو ئەم دەقەی خوارەوەش پوختەکەیەتی؛

ناوخۆیی دیمانە

E r b i l  a u t o  C l u b     A d r e n a l y n . . .

دڵشاد کۆرڤێت، کابتنی یانەی پێشبڕکێ و نمایشی ئۆتۆمۆبیلیی هەولێر:

  سزای توند لێخوڕین بۆ ئێمە دەبڵە

ئۆتۆمۆبیل: کەی و چۆن دەستتان بە کار کرد؟
لە  هەولێر  ئۆتۆمۆبیلیی  نمایشی  و  پێشبڕکێ  یانەی  وەاڵم: 
هاوینی  ٢٠١٤ بە شێوەیەکی فەرمی دامــەزراوەو لە الیەن 
ئێستا  تاکو  پێدراوەو  کارکردنی  مۆڵەتی  هەولێر  پارێزگاری 

زیاتر لە ٥٠ ئەندامی کارای هەیە.

ئۆتۆمۆبیل: کێ پشتگیریتان دەکات؟
وەاڵم: کەس نییەو ئێمە پشتمان بە خۆمان بەستووەو لە کاتی 
بەڕێوەبردنی نمایشێک بە پارەیەک کە لە فرۆشتنی پسوولەی 
هاتنە ژوورەوە دەستمان دەکەوێت خەرجی و تێچوویەکانمان بۆ 
دەگەڕێتەوە. وەک تێچووی تایە و رەنگ و الفیتەو بابەتەکانی 
دوایی  جاری  دوو  بەاڵم  بوو  خۆڕایی  بە  پێشتر  هەڵبەت  تر. 

هاتنە ژوورەوە بە پارە بوو.

ئۆتۆمۆبیل: شوێنی تایبەتتان هەیە؟
وەاڵم: پێشتر لە سپید سەنتەر بەڕێوەدەچوو و دواتر سااڵنە 
لە ئۆتۆشۆی هەولێر هاوکات لەگەڵ پێشانگەی نێودەوڵەتی 
ئۆتۆشۆ و دوایین جاریش لە مەیدانی پارکینگی فامیلی فان 
نەچێت  بەڕێوە  لەوێش  چیتر  پێدەچێت  کە  برد  بەڕێوەمان 
نەدەگونجاو  نمایشە  ئەم  لەگەڵ  زۆر  جێگایەکە  چونکە 

نەگەیشتینە گرێبەست. 
ئەوکات  و  هەبێت  خۆمان  تایبەتی  جێگایەکی  هیوادارین 
لە  سیم  و  دادەندرێت  بۆ  تایەی  و  دەکرێت  رەنگ  هەمووی 
کەس  بۆ  مەترسییەکی  هیچ  تاکو  ــت  دەدرێ قەراخەکانی 

نەبێت.
یان هیچ  بوونە  بەشدار  لە هیچ خولێکدا  ئێوە  ئۆتۆمۆبیل: 

خولێک پێشکەش دەکەن بۆ ئەو کەسانەی حەزیان لێیە؟
خۆمان  خۆمان  نەدیتووەو  خولێکمان  هیچ  ئێمە  وەاڵم: 
پێگەیاندووە بەاڵم دوابەدوای رێکخستنی شوێن و کاروبارەکانی 

پێویست ئامادەین بۆ پێشکەشکردنی خولی تایبەت.

ئۆتۆمۆبیل: جەنابت وەک کابتنی یانەی هەولێر چ داوایەکت 
لە حکومەت هەیە؟

وەاڵم: جێگایەکی تایبەتمان بۆ دابنێن بۆ نمایشەکانمان، بۆ 
ئەوەی حەفتانە نمایشەکان بۆ هەوادارەکان بەڕێوەببەین و 
توانای  تەواوی  بتوانین  تەندروستدا  و  گونجاو  کەشێکی  لە 
بۆنە  لە  جــاران  لە  ڕێکوپێکتر  بە  و  بدەین.  پێشان  خۆمان 
ئااڵی  رۆژی  لە  وەک  هەر  بکەین  بەشداری  تایبەتییەکاندا 
کافتریای  بەردەم  لە   ٢٠١٤/١٢/١٧ بەرواری  لە  کوردستان 
گیک لە جادەی کۆیە را  بە کاروان کەوتینەڕێ تا ناوەندی شار 
و ئااڵی کوردستانمان لەناو شەقامەکانی هەولێر بەرزکردەوە.

facebook:
erbil auto club

دیمانە: ئۆتۆمۆبیل
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هیچ  ــووشــی  ت ئێستا  ــا  ت ئــۆتــۆمــۆبــیــل: 
رووداوێکی دڵتەزێن بوونەتەوە؟

لە  جارێک  بەداخەوە  بۆخۆم  بەڵێ،  وەاڵم: 
تاکسییەک  کە  دەڕۆیشتم  کەرکوک  جادەی 
خۆی پێداکێشام و رانەوەستا، لە ئاکامدا من 
خۆم لە دینگەی کارەبا داو زۆر بە سەختی 
بە خراپی  زۆر  و کۆرڤێتەکەم  برینداربووم 

تێکچوو.
ناو  لە  ئێوە  ئۆتۆمۆبیلەکانی  ئۆتۆمۆبیل: 
و  شەقام  لەگەڵ  کێشەیەکیان  هیچ  شار 

تاسە و تابلۆکانی خێرایی نهەیە؟
لە  هەندێک  نزمبوونی  هــۆی  بە  وەاڵم: 
بۆیە  هەیەو  کێشەمان  ئۆتۆمۆبیلەکان 
بۆ  تەنیا  و  رایدەگرین  ماڵەوە  لە  ــر  زۆرت
نیسبەتی  بە  دەهێنین.  بەکاری  نمایش 
رەچــاو  ــەواوی  تـ بــە  یاسا  تابلۆیەکانیش 
دەکەین و لەکاتی سەرپێچی هەر یەک لە 

ئەندامەکانمان دەکرێت دەبڵ سزا بدرێن.

ئۆتۆمۆبیل: لە کۆتاییدا چ تێبینی و سەرنجێکتان 
هەیە بفەرموون؟

بە  خۆشەویست  گەنجانی  لە  دەکەین  داوا  وەاڵم: 
بە  و  گشتییەکان  شەقامە  لەسەر  شێوەیەک  هیچ 
بێ مەشق و راهێنان نمایش بە ئۆتۆمۆبیلەکانیان 
نەکەن و گیانی خۆیان و خەڵکی نەخەنە مەترسییەوە 
کە  دەکەین  گۆڤارەکەتان  تایبەتی  سوپاسی  و 
هەمووالیەک  هیوادارین  بەسەرکردەوەو  ئێمەتان 

سەرکەوتووبن.

تێبینی: 
کابتنی  لە  ئۆتۆمۆبیلەکانیان  و  شوفێران  وێنەی 
یانەی هەولێر وەرگیراون کە بەشێکیان وەک میوان 
یانەی  لە شارەکانی ترەوە بەشداری چاالکییەکانی 
تری  ژمارەکانی  بۆ  بتوانین  و هیوادارین  هەولێرن 
لە  هەرێم  دیکەی  یانەکانی  لەگەڵ  گۆڤارەکەمان 
شارەکانی تر دیمانە بکەین و بەردەوام چاالکییەکانی 

ئێوە بگوازینەوە بۆ خوێنەرانمان.
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بە  جوانە.  ئۆتۆمۆبیلێکی  )ئێرۆمۆبیل(،  ئۆتۆمۆبیل  فڕۆکە 
چرکەیەکدا  چەند  مــاوەی  لە  پێکهێنراوە.  جوان  شێوەیەکی 
ئۆتۆمۆبیلەکە دەبێتە فڕۆکە و ڕێی بزاوی ئازاد بۆ شۆفێرەکەی 

خۆش دەکا.
تەواو  شێوەیەکی  بە  و  دەفــڕێ  ئۆتۆمۆبیلێکە  ئێرۆمۆبیل 
ژێرخانی بەردەستی دابینکراو بۆ ئۆتۆمۆبیل و فڕۆکە بەکار 
دەهێنێ و دەرگە بۆ گەشتی ڕاستەقینە لە دەرگەوە بۆ دەرگە 
پارکینگدا  شوێنێکی  هەر  لە  ئۆتۆمۆبیلێک  وەکو  دەکاتەوە. 
دەوەستێ، بانزینی ئاسایی بەکار دەهێنێ و دەشێ وەک هەر 
ئۆتۆمۆبیلێکی ئاسایی بە شەقامەکاندا بڕوا. وەک فڕۆکەش، 

بەاڵم  بهێنێ،  بەکار  دنیا  فڕۆکەخانەیەکی  هەر  دەتوانێ 
کە  خۆشکراو  یان  چێنراو  گیا  بە  زەوییەکی  هەر  دەشتوانێ 
درێژییەکەی چەند سەد مەترێک بێ، بۆ هەڵسان و نیشتنەوە 

بەکار بهێنێ.
ئەم مۆدیلەی ئێستای ئێرۆمۆبیل AeroMobil ٣,٠ کە لە جۆری 
مۆدیلی  لە  کە  گرتووە  لە خۆ  چاکسازییەکی  پرۆتۆیە، چەند 

پێش پرۆتۆ، AeroMobil ٢,٥دا نەبوون.
تاقینەوەدا،  پرۆگرامی  لە  و  کراوە  تەواو  مۆدیلە  ئەم  ئێستا 
لە  لە تشرینی یەکەمی ٢٠١٤وە، چەند گەشتێکی ئاسمانی 

کەشی ڕاستەقینەی فڕیندا ئەنجام داوە.

جیهانی له  کۆمپانیاکانه وه 

www.aeromobil.com

aeromobil final version of fly cars
 بیرۆکەی فڕین

گەیشتە جێ
فڕۆکە-ئۆتۆمۆبیل

پێکهاتەی  لە   ٣,٠  AeroMobil سەرەکی،  شێوەیەکی  بە 
ماددەیە  ئەو  کراوە.  دروست  کانزایی  ئاوێتەی  پێشکەوتووی 
بەرگی دەرەوە و باڵ و ویلەکانی لێ دروست کراوە. هەروەها 
لە  هەموو ئەو مواسەفاتە سەرەکییەی کە پێشبینی دەکرێ 
لەوانە:  کــراون،  دابین  بۆی  هەبن،  کۆتایییەکەدا  بەرهەمە 
کەرەستە ئیلیکترۆنییەکانی فڕین، فڕۆکەوانیی ئۆتۆماتیک و 

سیستمێکی پێشکەوتووی هەڵدانی پەرەشووت.
هەروەها، AeroMobil ٣,٠ ژمارەیەک تێکنۆلۆجیای پێشکەوتوو 
بەکار دێنێ، وەک گۆشەی گۆڕاوی ئاراستەکردنی باڵەکان کە تا 
ڕادەیەکی زۆر پێداویستییەکانی هەڵسان کەم دەکاتەوە، لەگەڵ 

سیستمێکی بەهێزی برێکگرتن کە بۆ هەڵسان و نیشتنەوە لە 
شوێنی تا ڕادەیەک ناڕێکدا پێویستە.

شیاوی   ٣,٠  AeroMobil داتاکانی  و  مواسەفات  هەموو 
بەردەوام  ئێمە  لەبەرئەوەی  ئاگەدارکردنەوەن،  بێ  گۆڕینی 
دڵنیایی، کارکردن، بەدەستەوەهاتن،  باشترکردنی  لە هەوڵی 
دیزاین و الیەنەکانی تری ئەم ئۆتۆمۆبیلە فڕۆکەیەداین و ئەو 
زانیارییە تەکنیکی و وەسفەی لێرەدا پێشکەش کراوە تەنیا بۆ 
ڕوونکردنەوەن. لەوانەیە لە ماوەی تاقیکردنەوەدا تێکنۆلۆجیای 

زیاتر و بەپێی پێویست زیاد بکەین.
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Carens 2.0
Engine size cc 2.0 L MPI
Number of cylinder 4
Max power 152ps @ 6500 rpm
Max. Torque 19.8kg.m @ 4800rpm
Transmission AT / 6 Speed
Max Speed 240 KM
Brakes ABS

EBD
Front And rear disc bakes

Drive Mood Eco driving mood
Drive Type Front wheel drive
AC full digital AC dual Zone

Rear AC duct 
Air Cleaner

Multimedia AUX + USB +MP3+ CD player
6 Speakers
Audio steering  Control
Bluetooth
Alarm System
2 Air Bags
Rear and Front fog lights

Convenice Center lock
Flex Steer (Mode Selection by User)
Rain Sencor and auto defog system
Rear sensors
power window
static pending lamp control
ECM rear view mirror
Auto light control
LED side repeaters and auto folding mirrors
Welcome light 
Fold up try
Floor storage area
Rear spoiler with LED stop light
7 cup holders
Smart key 
Glasses holder
Power socket 12v 3 area
Tip Tronic
Cruise control
Electrric power steering
Super vision cluster

Seats 5 - 7 Seats
Anti pollution seats
2nd rpow floding and sliding
3rd row folding 

Class MPV
Wheel 18" alloy wheel
Overall Length (mm) 4525
Overall Width (mm) 1805
Overall Height (mm) 1610
Wheel Base (mm) 2750
Ground Clearance (mm) 151

Kia Center
سەنتەری کیا ـ هەولێر 
 شەقامی پێشەوا قازی )١٠٠ مەتری(  
+9647507373222

CARENS
2.0



Apr. 2015587 OTOMOBIL www.otomobilmagazine.comApr. 2015 86

شێوازی دانیشتنی ڕێك 
و پێك لەپشت سوكانی 

ئۆتۆمۆبیل لەكاتی 
لێخوڕین ئاسانكاری 

وخۆ�شی و زاڵبونێكی باشتر 
پێدەبەخشێت و دورت 
دەخاتەوە لە مەتر�شی و 
كاریگەری خراپ لەسەر 

سەالمەتی و تەندروستیت.

Car seat safety
رێنمایی گشتی زنجیرەی لێخوڕینی سەالمەت

شێوازی لێخوڕین
 شێوازی دانیشتنی

نموونەیی بۆ لێخوڕین

١ - پاڵپشتی سەر بڕبڕەی مل دەپارێزێت 
لە شكان بەتایبەتی لەكاتی پێكدادانی 
ئۆتۆمۆبیل لەدواوە بۆیە دەبێت پاڵپشتی 
سەر بەشێوازێك ڕێكبخرێت كەكەمێك 

بەرزتر بێت لە گوێكان.

سەر  پێویستە  بۆیە  گرنگە  زۆر  بینین  ئاستی  سەر،   -  ٢
بەرزبكرێتەوە لەگەڵ كەمێك چەمانەوەی چەناگە.)پێویستە 
جەستەی  بۆ  هەڵبژێردرێت  گونجاو  سوكانی  یان  کوشین 

شوفێر(.

ئــەژنــۆ  پێویستە  ئــەژنــۆ،   -  ٣
چەماوەبێت بە گۆشەیەك كە   ١٥-
٦٠ پلە بێت و نابێت بەدرێژی ڕاست 
توێژینەوەكان  چونكە  بكرێتەوە 
دەریانخستووە كەوا ئەژنۆ دوچاری 
ئەژنۆ  كاتێك  دەبــێــت  ــوون  كــرژب
بە گۆشەی كەمتر لە ٥ پلە بێت 
ژوورەوەی  ڕووی  نابێت  هەروەها 
ئەژنۆ بەر لێواری پێشەوەی کوشین 

بكەوبێت.

پاڵگەی  شانەكان،   -  ٤
ــپــشــت( پــشــت لە  ــاڵ )پ
ئۆتۆمۆبیل  کوشینی 
كــورت  زۆر  پێویستە 
دەبێت  بەڵكو  نەبێت 
بێت  پاڵپشت  بەتەواوی 

بۆ شان.

٥ - قۆڵ، پێویستە سەرووی قۆڵ و شان 
لەگەڵ  و  بێت  ئاسایی  بەشێوەیەكی 
و  مەچەك  لەنێوان  دووریــیــەك  بوونی 
جەستەی شوفێر وەك ئاسانكارییەك بۆ 
سووڕانەوەی سوكان و پێویستە قۆڵ بە 
 ١٢٠ بەپلەی  بێت  چەماوە  گۆشەیەك 
تەواو  زاڵبوونی  پەستانێكی  بۆئەوەی 
شێوازەی  )ئەم  سوكان.  لەسەر  هەبێت 
لەالیەن شوفێران  لێخوڕین كە  ئێستای 
دەست  سەرەوەی  شوێنی  وادەكات  باوە 
ببێتە  كە  بێت  ستوونی  بەشێوەیەكی 

هۆی ماندووبوونی قۆڵەكان(

پێیەكان، بەمەبەستی هەستكردن بە   - ٦
نێوان  گۆشەی  پێویستە  تەواو  پشوویەكی 
كەمتر  و  بێت  پلە   ١٠٠ قاچەكان  و  پێ 
نەبێت لە ٩٠ پلە چونكە گۆزینگ دوچاری 
ئێشی  هۆی  دەبێتە  كە  دەبێت  كرژبوون 
پێیەكان و پێویستە پاژنە هەردەم بەر زەوی 

ئۆتۆمۆبیل)ئەرزیە( بكەوێت.

٧ - مل، ئەگەر سەر بە شێوازێكی دروست 
دۆخێكی  ڕاستەوخۆ  مل  ئەوا  بێت  وەستاو 
كەم  بەشێوەیەكی  و  وەردەگرێت  گونجاو 
لەگەڵ   ١٥ بەپلەی  الردەبێت  پێشەوە  بۆ 

سەردا.

بە  هەستكردن  و  زاڵبوون  بەمەبەستی  دەستەكان،   -  ٨
هەردوو  پێویستە  لێخوڕیندا،  كاتی  لە  تەواو  پشوویەكی 
میلی  شێوازی  بە  )ستێرن(  بێت  سوكان  لەسەر  دەســت 
كاتژمێر كاتێك ئاماژە بە ١٠:١٠ دەكات لەگەڵ ڕەچاوكردنی 
-١٠ لەنێوان  شانەكان  لەئاستی  دەست  هــەردوو  نزمی 
٢٥ سم ئەمەش لەمیانەی ڕاستكردنەوەی بەرزی سوكان 

)ستێرن( یان هەڵبژاردنی سوكانێكی گونجاو.

٩ - بەشی ســەرەوەی پاڵگەی پشت لە 
کوشینی شوفێر. پێویستە پاڵگەی پشت 
بكرێتەوە  الر  پلە   ١٥-٣٠ بەگۆشەی 
لەگەڵ بڕبڕەی پشتدا، وە ئەگەر ئەم الریە 
درێژكردنەوەی  هۆی  دەبێتە  بوو  زیاتر 
سەر بۆ پێشەوە بەبەردەوامی كە دەبێتە 
هۆی ئێش و ژان لە شوێنی شان و ملدا 

هەروەها قۆڵەكانیش.

١٠ - بەشی خــوارەوەی پاڵگەی پشت لە کوشینی 
شوفێر. پێویستە بەشی خوارەوەی کوشینی شوفێر 
بە  دانیشتن  و  بێت  قۆقز  ئاسایی  شێوەیەكی  بە 
بۆ  پشت  خواركردنەوەی  میانەی  لە  بێت  دروستی 

دواوە بەگۆشەی ٥ پلە.

١١ - ڕانەكان، پێویستە ماوەیەكی كەم هەبێت 
پێشەوەی  لێواری  لەنێوان  سانتیمەتر(  )بە 
کوشینی شوفێر و بەشی ناوەوەی ڕانەكان بۆ 
قەدەغەكردنی هەر پەستان و هاتنەوەیەكێك 

كە دوچاری دەمارەكانی خوێن دەبێت.

ئامادەکردنی: ئەندازیار  سیروان عبدەللا سعید

ئەم زنجیرە بابەتە بە سپۆنسەری؛
 PVI كۆمپانیای

بۆ پشكنینی تەکنیکی سااڵنەی ئۆتۆمۆبیل
عێراق _ هەولێر

Address:  PVI Co. - Erbil
Phone:     0750 777 3938
Email:      pvi_admin@pviirq.com
Opening hours: from 8:00 AM till 17:00 PM 
every day except public holidays.

www.pviirq.com              PVI Company
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VOLVO 
v60 cross 

country

ڤۆڵڤۆ ڤی ٦٠ کرۆس کاوەنتری

جیهانی لە کۆمپانیاکانەوە

interior

لە پێشانگەی ٢٠١٤ی ئۆتۆمۆبیل لە لۆس ئەنجلس، کۆمپانیای ڤۆڵڤۆ 
کارز ئۆتۆمۆبیلی ڤی ٦٠ کرۆس کاوەنتری خستە ڕوو کە لە مێژ بوو 

چاوەڕێی دەرکەوتنی دەکرا.
ستراتیجیەتی  سەرۆکی  یەکەمی  جێگری  کێرسماکێرس،  لێکس 
گوتی:  کارز،  ڤۆڵڤۆ  ئۆتۆمۆبیلەکانی  زنجیرە  بەڕێوەبەری  و  بەرهەم 
ڕاستەقینەی  سێیەمی  مۆدیلێکی  زیادکردنی  بە  دڵخۆشین  »ئێمە 
پێکهاتە  ئەم  ئۆتۆمۆبیلەکانمان.  زنجیرەی  بۆ  کاوەنتری  کــرۆس 
سەرکەوتووە لە ستایلی بزێو و توانای زۆر، ڤی ٦٠ کرۆس کاوەنتری 

دەخاتە ناو گرووپێکەوە کە تایبەتە بە خۆی«.

بۆماوە
مارکەی کرۆس کاوەنتری خاوەنی بۆماوەیەکی درێژمەودا و دیارە. ڤۆڵڤۆ 
نایاب بوو کە زنجیرەیەکی ڕوو لە فرەوانبوونی  کارز یەکەم مارکەی 
بە ستایلی  و  ڕێیەک  هەموو جۆرە  توانای سەر  خاوەن  ئۆتۆمۆبیلی 
بەرزەوە پێشکەش بکا، ئەم زنجیرەیە لە ١٩٩٧ەوە خرایە ڕوو کاتێ کە 
نوێی  تەواو  بەمەش جۆرێکی  ڕوو  کاوەنتری خستە  کرۆس   ٧٠ ڤی 
خەیاڵی  بەسەر  کاتەوە  لەو  کە  کایەوە  هاتە  ئۆتۆمۆبیل  ئەزموونی 

جەماوەری ئۆتۆمۆبیلدا باڵی کێشاوە.
و  سکەندیناڤیا  بــۆمــاوەی  ڕەنــگــدانــەوەی  کاوەنتری،  کــرۆس   ٦٠ ڤی 
ئەو  هــەردوو  باشترینی  و  و سەرکێشییە  خۆشەویستیی سروشت 
جیهانانەی بەیەکەوە کۆ کردووەتەوە- ئۆتۆمۆبیلێکە هاژووتنی وەرزشی 
و خۆشی دابین دەکا لەگەڵ ئازادییەک لە دۆزینەوەی ئاسۆگەلی نوێدا.

www.netcarshow.com

توانای وەرزشییانە
بەهێز  کاوەنتری  کرۆس   ،٦٠ ڤی  پانیی  لە  زیاتر  ملیمەتر   ٦٥ پانایی  »بە 
کۆنترۆڵکردنێکی بێ وێنەی ڕێگە دابین دەکا. ئەمە شانبەشانی ئەزموونێکی 
هاژووتنی وەرزشییانەی بەهێزتر، لە ڕێی تێکنۆلۆجیا و کۆنترۆڵی گۆشەی 
بەکێشکردنەوە. ڤی ٦٠ کرۆس کاوەنتری بەڕاستی ئۆتۆمۆبیلی دەروازەیە- 
ژیانێکی پڕ سەرکێشی دابین دەکا لە سەر ڕێگەی سەختدا«، کێرسماکێرس 

وای گوت.

 ٦٠ ڤــی  نــوێــوە،  ئینجی   ١٩ و   ١٨ ویلی  ڕێــی  لــە 
ئاست  تایەی  خاوەنی  دەبێتە  کاوەنتری  کرۆس 
بەرز، بەمەش خۆشگوزەرانی بۆ لێخوڕین لەسەر 
دەکاتەوە  کەم  ژاوەژاو  و  دەکا  دابین  سەخت  ڕێی 
کاتی  لــە  ــا  دەک زیــاتــر  ویلەکان  بــۆ  پــارێــزگــاری  و 
تێپەڕاندنی کۆسپەکان و ڕێکردن بە ناو بەردەاڵندا.
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Sharapova
to represent 
Porsche

و  بزنسومان  و  تێنسە  یاری  جیهانیی  پاڵەوانێکی  کە  شاراپۆڤا  ماریا 
خانمێکی پایەداری کۆمەڵگەیە. لە هەمان کاتدا بەوە بەناوبانگە کە حەز 
پاڵی بە کۆمپانیای پۆرشەوە  دەکا. ئەمەش  لە ئۆتۆمۆبیلی وەرزشی 
خۆی  بازرگانییەکەی  مارکە  باڵیۆزی  وەک  خانمە  ئەم  ئــەوەی  بۆ  نا 
دەستنیشان بکا. بەم دواییەش شاراپۆڤا لە رێکالمێک بۆ ئۆتۆمۆبیلە 

نوێیەکەی پۆرش »٩١١ تۆربۆ ئێس« دەرکەوت.
ببەوە«،  خۆت  »لە  بەناونیشانی  ــەوێ  دەردەک ریکالمێک  لە  شاراپۆڤا 
کاتێ  بووە،  خۆی  ئەو  کێبەرکێکاری  تەنیا  کە  دەکا  لەوە  باس  لەوێدا 
کە ئۆتۆمۆبیلی پۆرش ٩١١ تۆربۆ ئێسی لێخوڕیوە یان لەسەر کەناری 
ڕۆژدا  هەڵهاتنی  لەگەڵ  و  کۆتاییدا  لە  ئینجا  کردووە.  مەشقی  دەریادا 
باڵو  سپید  تۆپ  پێگەی  لە  کە  ئــەوەی  بەپێی  ئەمە  دەکــا.  بزەیەک 

کراوەتەوە.
شاراپۆڤا دەستەوارەیەکی سێ ساڵی لەگەڵ پۆرشدا ئیمزا کردووە بۆ 
ئەوەی ببێتە باڵیۆزی ئەو مارکە بازرگانییە و ریکالمەکەی پۆرش ٩١١ 
تۆربۆ ئێس، یەکەمین دەرکەوتنی ئەم ئەستێرەیە دەبێ لە هەڵمەتێکی 

جیهانیی پۆرشدا.

 ماریا شاراپۆڤا
رێکالم بۆ پۆرش ٩١١ دەکا

جیهانی ناودارەکان
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لە پێشانگەی پاریس مۆتۆری ٢٠١٠دا، الند رۆڤەر 
رەینج رۆڤەر ئیڤۆک، بۆ یەکەمین جار خرانە بەر 

چاوی بینەرانەوە.
دکتۆر رالف سپیت، سەرۆکی جێبەجێکاری جاگوەر 
الند رۆڤەر، گوتی »ئەم کاتانە کاتی سەرنجڕاکێشن 
لە کارەکەماندا، کە تیایاندا پاکێجەکەمان فرەوانتر 
دەکەین بە زیادکرنی زنجیرەی تەواو نوێی رەینج 
تەنیا  ئیڤۆک  رۆڤــەر  رەینج  رۆڤــەر  الند  ــەر.  رۆڤ
دەبێتە  بگرە  ناکا،  زیاد  دنیادا  بازاڕی  لە  پشکمان 
نمایشکاری پابەندیمان بە دروستکردنی بەرهەمی 

بەردەوام و لە هەمان کاتدا زێدە ویستراو«.

جیهانی لە کۆمپانیاکانەوە

landrover rang rover evoque

 الند رۆڤەر
رەینج رۆڤەر

ئیڤۆک 
w w w . a r a b g t . c o m

هاوکارە  »ئیڤۆک  گوتی:  و  بوو  بــەردەوام  سپیت  دکتۆر 
نایاب  کورتکراوەی  SUVی  نوێی  بەشێکی  ناساندنی  بۆ 
بەهێز  ڕاگەیاندنێکی  ئیڤۆک  نایابترە.  و  وەرزشیتر  کە 
ڕادەگەیەنێ لەبارەی ئاراستەی داهاتووی مارکەی رەینج 
ڕووبەڕووی  بەهێز  سۆزدارانەی  بانگەشەیەکی  و  رۆڤەر 
نایاب  ئۆتۆمۆبیلی  کڕیارانی  فــرەوانــی  مــەودایــەکــی 

دەکاتەوە«.
ئۆتۆمۆبیلی  بیرۆکەی  ئیڤۆک  رۆڤەر  رەینج  رۆڤەر  الند 
LRXی کردە ڕاستییەک و لە ڕێی ئۆتۆمۆبیلە کوپێکەیەوە 

دڵسۆزانە پابەندی ڕۆحی دیزاینی مێژووییی بوو.
نایابی  ئیڤۆکی دڵسۆز بۆ مارکەی رەینج رۆڤەر، ئاستی 
پێشکەش  بەتوانایی  و  خۆشگوزەرانی  و  پرۆفیشنالێتی 
دەکا، بەاڵم خۆی لە ناو پاکێجێکی توندوتۆڵتردا مەاڵس 

داوە.
سووکترین و کەم خەرجیترین رەینج رۆڤەر لە مێژوودا، 
ژینگەوە،  پاراستنی  بە  پابەندییە  دەربڕینی  ئیڤۆکە،  کە 
چونکە کەمتر لە ١٣٠ گرام دووانە ئۆکسیدی کاربۆن بۆ 

هەر کیلۆمەترێک دەردەدا.
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کۆمپانیای لۆتس، بە فەرمی پەردەی لەسەر ئۆتۆمۆبیلی ئیفۆرا ٤٠٠ی 
مۆدیل ٢٠١٦ الدا، کە خێراترین و بەهێزترین ئۆتۆمۆبیلە لە مێژووی 
ئەم کۆمپانیایەدا و لە کارکردن و کۆنترۆڵکردنیشیدا مواسەفاتی نایابی 

هەیە.
 ٢٨٥ )نزیکەی  میل   ١٨٦ دەگاتە  ئۆتۆمۆبیلە  ئەم  خێراییی  کۆتا 
لە  خێرایییەکەی  چرکەدا  ماوەی ٤,١  لە  و  لە سەعاتێکدا  کیلۆمەتر( 
سفرەوە دەگەیەنێتە ٦٠ میل )نزیکەی ٩٥ کیلۆمەتر( لە سەعاتێکدا، 
بەمەش توانی لە بواری لۆتس، لە بارەگەی کۆمپانیا بەرهەمهێنەکە 
لە نۆرفۆلک، ماوەی بوارەکە لە ماوەیەکدا ببڕێ کە شەش چرکە لە 

مۆدیلەکەی پێش خۆی کەمتر بوو.
زۆربەی بەشەکانی ئەم ئۆتۆمۆبیلە بە تەواوی نوێن، لەوانە بزوێنەرە 
V٦ـە ٣,٥ لیترییەکەی کە سوپەر چارجەرێکی هەیە هێزی ٤٠٠ ئەسپ 
بەرهەم دێنێ و توانای بەکێشکردنی ٤١٠ نیوتن/ مەتری هەیە، هەروەها 
شاسێیە نوێیەکەی لە ماددەی فافۆنە و ناوەوەی ئۆتۆمۆبیلەکەش نوێیە.
لۆتس ئیفۆرا ٤٠٠ دەسبەرداری بیچمە کۆنەکەی ئۆتۆمۆبیلەکە بووە 
و بیچمێکی دڕندەتر و توندتری هەیە، بەمەش زیاتر لە ئۆتۆمۆبیلێکی 
فرەوانی چوونە  ڕێگە  زەبەالحی هەبێ.  دەچێ کە هێزێکی  وەرزشی 
و الیتەکانی  پێشەوە هەیە  لە  ناوەوەی هەوای هەیە و سپلیتەرێکی 
لە جۆری LEDن. هەموو ئەمانەش ئۆتۆمۆبیلەکە دەکەنە کوڕی ئەم 

سەردەمە.
لە الی دواوەش، ئۆتۆمۆبیلەکە پێشکەوتنی هاوشێوەی بەخۆوە دیوە. 
ئەوەتا الیتەکانی دواوە زیاتر خۆیان وا پێشان دەدەن کە لەگەڵ پشتەوەی 
ئۆتۆمۆبیلەکەدا ئاوێتەی یەکن، سپۆیلەرەکەشی کە لە سێ بەش پێک 

هاتووە زەقترە، دیفیوزەرەکەشی لەگەڵ دەعامیەکەیدا جووت کراوە.
هەروەها ئۆتۆمۆبیلەکە بۆ ئەوەی وەرزشی و توند و سەردەمییانە خۆی 

جیهانی

www.actionha.com

LOTUS
e v o r a  4 0 0

 ئیفۆرا ٤٠٠ بەهێزترین و
خێراترین ئۆتۆمۆبیلی لۆتس

بنوێنێ، ئاوێنەی نوێی لەمال و ئەوال هەیە و تایەکانی سووکترن، بەمەش 
دەتوانێ کێبەرکێ لەگەڵ ئۆتۆمۆبیلی وەرزشیی وەک پۆرش ٩١١ بکا.

کۆمپانیای لۆتس لە کاتی دووبارە دیزاینکردنی ناوەوەی ئۆتۆمۆبیلەکەدا، 
زۆر جەختی لەوە کردووەتەوە کە سواربوون و دابەزین لە ئۆتۆمۆبیلەکە 
لە ڕێی تەسککردنەوەی دەرگەکان بە بڕی ٤٣  بکا، ئەمەش  ئاسانتر 
کوشنی  هەروەها  ملیمەتر.   ٥٦ بڕی  بە  نزمکردنەوەیان  و  ملیمەتر 
سووکتری لە پێشەوە داناوە کە سێ کیلۆگرام لەوانەی پێشوو سووکترن. 
ستێرنەکەش سووکە و لە مەغنیسیۆم دروست کراوە و بە چەرم ڕووپۆش 
نایابی وەک  مادەی  بە  ئۆتۆمۆبیلەکەش  ناوەوەی  دیوی  کراوە، هەموو 

ئەلکنترا و چەرمی سکۆتالندی پۆشراوە.
بۆ شۆفێری ئەم ئۆتۆمۆبیلەش، چەند ئامێرێکی نوێی پێوانەی کارایی 
ئۆتۆمۆبیلەکە دەستەبەر کراون، پێوەرەکان پشتیان ڕەشە و نووسینی 
دوگمەی  هەروەها  بخوێنرێنەوە.  ئاسانتر  ئەوەی  بۆ  سپییە  سەریان 
گواستنەوە لە الی سەرەوەی پێوەرەکاندا هەیە بۆ زیادکرنی ئۆتۆماتیکی 
خێرایی و ئاسانکاری لە بەکارهێنانیدا. هەروەها ئەم ئۆتۆمۆبیلە، توانای 
ئەوەی تێدایە کوشنی لە پشتەوە بۆ زیاد بکەی، چونکە ٢٨٠ ملیمەتر 
لە مۆدیلەکەی پێشتر پانترە و ٣,٤ کیلۆگرامیش سووکترە، هەروەها 

سیستمێکی زۆر باشی خۆشگوزەرانیی تێدایە.

جیهانی لە کۆمپانیاکانەوە

ئەم ئۆتۆمۆبیلە سێ سیستمی جیاوازی هاژووتنی تێدایە، کە بریتین 
لە هاژووتنی ئاسایی و وەرزشی و کێبەرکێکارانە، هەردوو سیستمە 
بە  تایبەت  وەلفەکانی  بەدەنگەوەهاتنی  کێبەرکێکارەکە  و  وەرزشی 
بزوێنەر خێراتر دەکەن. هەروەها کۆمپانیاکە سیستمێکی زیادکردووە 
کە بە هۆیەوە شۆفێر دەتوانێ دەنگی ساڵەنسە کەم بکاتەوە یان زیادی 

بکا.
ویلەکانی ئەم ئۆتۆمۆبیلە لە ئەلەمنیۆمی سووکن و تیرەی ئەوانەی 
پێشەوە ١٩ ئینجە و هی ئەوانەی دواوە ٢٠ ئینجە، کێشی ئەم ویالنەش 
نزیکەی ٣,٣ کیلۆگرام کەمترە و تایەکانی لە جۆری میشلن پایلەت 
سۆپەر سپۆرتن. سیستمی برێکی سەر تایەکان لە دوو پارچە پێک دێ.

نرخی ئەم ئۆتۆمۆبیلە هێشتا دیار نییە و چاوەڕوان دەکرێ لە چەند 
مانگی داهاتوودا ئاشکرا بکرێ.
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