
حصف تالحر الب ةمصاعلا ناكس
جئاتن يطعت عيطقلا ةعانمو

 ،نينسملا رود نم مه اياحضلا ثلث نا تايفولا تالجس ترهظا تقو يف
 ضعب يطعي أدب عيطقلا ةعانم جهنم نا لينغيت ةئبوالا ةحفاكم ريبخ دقتعي
 .جئاتنلا

)ناسين( ليربا 16 سيمخلا

ديوسلا

 1333 ديوسلا يف 19-ديفوك - انوروك سوريفب تايفولا يلامجا غلب
 تالجس بسحب ،ةريخالا ةعاس 24لا يف ةلاح 130 مهنيب نم ،ةلاح
 مسقلا .لجر 759 و  ةأرما 574 تايفولا نيب نم .ةماعلا ةحصلا ةحلصم
 .ةنس 70لا قوف ام ةيرمعلا ةئفلا نم مه تايفولا نم ربكالا
 .صخش 12540 ىلا نيباصملا ددع لصو

ملاعلا

2092512 :نيباصم
135239 :تايفو
516975 :سوريفلا ضراوع نم نيفاعتملا



جئاتنلا ضعب يطعت عيطقلا ةعانم

 ،ةماعلا ةحصلا ةحلصمب ةئبوالا ةحفاكم مسق يف ريدملا لاق ام بسحب
 ضعب يف رهظت تأدب عيطقلا ةعانم جهنل جئاتنلا ضعب نأف لينغيت شردنا
 ناكس نم ةئملا يف 50 نم رثكا نكمتي نا بجي نكلو .دالبلا يف نكامالا
 عيطق ةعانم نع ثدحتلا لبق دسجلا يف يعانم داضم ريوطت نم دالبلا
 لصوتلا لبق ةجيتنلا كلت ىلا لصنس اننا لينغيت دقتعيو .دالبلا يف ةلماش
:لاقو .انوروك سوريف دض داضم حاقل ىلا
 بسحب عيطقلا ةعانمل جئاتن هلالخ سمالن ىوتسم نم برتقن نحن”
 .”انتاسارد

اررضت رثكا نينسملا رود

 صاخشال يه ديوسلا يف انوروك سوريف ببسب تلجس يتلا تايفولا ثلث
 ةمصاعلا نم صاخشا مه نينسملا رود تايفو فصنو .نينسملا رود نم
 ةئفلا نم صاخشا مه تايفولا نم ةقحاسلا ةيرثكالا نا ظحولو .ملوهكوتسا
:لينغيت شردنا ريشيو .ماع نينامثلا قوف ام ةيرمعلا
 لكشب ريست يهف ىرخالا رومالا ةيقب اما ،ساسالا ةلكشملا يه هذه”
  .”ديج

حصف تالحر الب ملوهكوتسا ناكس

 لالخ مهتارفس ءاغلا ناكسلا لك ةدم ذنم ةماعلا ةحصلا ةحلصم تعد
 كلت تحجن له .انوروك سوريف ىودع بنجت لجا نم ديجملا حصفلا دايعا
؟تاوعدلا



 كلت تحجن له .انوروك سوريف ىودع بنجت لجا نم ديجملا حصفلا دايعا
؟تاوعدلا
 .معن باوجلا
 نم ةئملا يف 96 نا Telia تالاصتالا ةكرش تالجس نم ماقرا رهظت
 دنالتوغ ةريزج ىلا مهتداعك اورفاسي مل ملوهكوتسا ةمصاعلا ناكس
 .حصفلا ةزاجا ةيضمتل


