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  لة ئةمسترداميي جيهانيطةري أؤذنامةفؤتؤ ثصشبأكصي

 
 جيهاين لة أؤذنامةطةري ةمني ثصشبأكصي ساآلنةي فؤتؤطرايف 48,  فصربيواري11أؤذي هةيين 
. درا" ئاركؤ داتا" فؤتؤطرايف هيندي بة  2004سالَيخةآليت باشترين فؤتؤي , بةأصوةضووئةمستردام

          كارةسايت دلَتةزصينكة لةئةنداماين خصزانةكةي ئةالوصنصتةوة  يةكصكةي خامنصكي هيندي وصن
طةورةيي و ترسناكي ئةو كارةساتةمان ثص  , بةشصوازيكي سادة,دا طياين لةدةست داوة "سوناميت "

.نيشان دةدات  
 لةناوضةي كودالؤري وياليةيت تاميل  كة بؤ ئاذانسي دةنطوباسي أؤيتةر كاردةكات ئةم وصنةيةي"داتا"

    .  طرتووةدار ديسةمبةري سايل ثا28  لة,دوو أؤذ دواي كارةساتةكة, نادو

 
. فؤتؤطرافدا دابةشكرا59 لةنصوان ن و ثصكهاتبووكاتةطؤري 10لةخةآلتةكان   

.   لة جيهانداأؤذنامةطةريي فؤتؤباشترين ةك هةلَدةستصت بة هةلَبذاردين لصذنةيهةموو سالَصك 
لةضاو ساآلين  كة.بةشدارييان كرد فؤتؤ 69190 ووآلتةوة بة 123 فؤتؤطراف لة 4266 ئةمسالَ 
وصنةي دجييتالَ تةا بةيةكةمني جارة كة شاياين ووتنة ئةمة  . فؤتؤ نصردراوةيطةورةترين ذمارة تردا

.ئةم ثصشبأكصية ئةجنام دةدرصت   
ئةو مصذووةي ..و لةياداوةرمياندا بةزيندوويي دةمصننةوة وصنةكان خؤيان طوزارش لة أوداوةكان دةكةن 
. بؤمان تؤمار نةكرصتوشة و  هةزارانبة نيشاين دةدات أةنطة كامصرا لةضركةيةكدا كة  



.منايش دةكرصن  Amsterdam - oudekerk   ئةم بةرهةمانةلة هؤلَي  2005ثريلي ئة25لة
 ئةمانة طولَبذصرصكي فؤتؤ خةآلتكراوةكانن كة لةثصشأكصي  ئةمستردام هةلبذصردران

 
:ي طشيت هةوالَبابةيت -1  
 .كي ترسناكداسةربازصكي ئةمريكي لة بؤسةية 

 لة عرياق 2004ي ئةثريلي 6ئةم وصنةية 
  .طرياوة
  :نامةي أؤذ لةأؤبرت سوانسؤن:وصنةطر

 The Philadelphia Inquirer  
.ثلةي دووهةم  

 
: ضريؤكةهةوالَبابةيت -2  

 مةراسيمي بةخاك سثاردين ياسر عةرةفات
خةآليت دووهةم_ثاولؤ ثصلَةطرين :وصنةطر  

 
 
 
 
 

: هةوالَي خصرابابةيت -3  
ئيندؤنيزيا, كارةسايت تسونامي  

ي . دين سوصلَ لةئاذانسي ئوكلي ظ و:وصنةطر
رالَيئوستو  

.خةلَايت يةكةم  
 
 
 
 

: هةوالَي تايبةتبابةيت -4  
 .مندالَصك لة هايييت خةريكي تاآلنيية

2004ي فصربيواري 27شائول شوارز : وصنةطر  
 طؤظاري كؤربيس ي ئيسرائيلي

 خةآليت دووهةم

 



 
: ذياين أؤذانةبابةيت -5  

.قةرةجة أؤمانييةكان لة سلؤظاكيا  
خةآليت يةكةم, كدانيمار_يان طرارؤث: وصنةطر  

 
 
 
 
 

 
: خةلَك لة دةنط وباسدابابةيت -6  

"مةهدي كاووسي" وصنةي ثةناهةندةي ئصراين  
ماين  دةولةيت هؤلَةند   كة دذ بةسياسةيت
.لةخواردن طرتووة  

 أؤذ تواين مانطرتنةكةي 44كاووسي دواي 
.سةركةوتوانة كؤتايي ثص صنصت  

ئاذانسي ,هؤلَةند_ثاول فريةكر:وصنةطر
.خةآليت دووهةم, دةنطوباسي أؤيتةر  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

: ثؤرترصتبابةيت -7  
 وصنةي كضةسةربازصكي ثصشوو لة ئؤطةندا

ئيتاليا_بةكامصراي فرانسيسكؤ زيزؤال  
.خةاليت يةكةم  

 
 



 
 

:)تاك ( وةرزش ضاالكيبابةيت -8  
يئةم وصنةية لةكايت ياريةكاين    

“Paralympics نداما كةمئةنئؤلَؤميثكي     
  ”Games  .طرياوة

بةريتانيا_بؤب مارتن: وصنةطر  
 خةاليت يةكةم

 
 
 
 

:وةرزش اراكتةر وك بابةيت -9  
لةاليةن ة و "ثلةي ضوارةم"  وصنةية ناوي ئةم

 كاردةكاتستار تريبيون أينةي جؤنس كة بؤ 
.طرياوة  

.خةآليت سصهةمي وةدةست هصناوة  
 
 
 
 
 

:ةرميهونةر و سةرطبابةيت -10  
        Strange Fruit    طرووثيمنايشي

 Galway   لة فيستيظالَي هونةري
.ئريالند  

ئوستورالية سةماكانيان لةسةر ئةم طرووثة 
زياتر لة .  ميتري ئةجنام دةدةن4ستونصكي 

 سالة ضةندين منايشيان لة وآلتاين 10
.ئةوروثا و ئةمريكاو ئاسيادا ئةجنام داوة  

Connacht Tribune.   _ي أؤذنامة
ثلةي سصهةم ,ئوشاطنسسي جؤ: وصنةطر  

 



:سروشت بابةيت -11  
ثصري هولَتز وصنةي أةوةكوللةيةكمان ثي 

نيشان دةدات كة هصرش دةكةنة سةر 
. كي داكاري ثايتةخيت سنيطالةناوضةي

أوخساري ئةو منداآلنةوة دةتوانني لة 
مةترسيةكاين ئةو بوونةوةرة مشةخؤرانة بؤ 

.   ببيننيسةر مرؤظ و ذينطة  
. وةدةست هصناوةدووهةميخةآليت   

 
 
 
 
 

:بابةيت أؤذ -12  
طاي شا,كؤضةر كرصكارصكي  
ئيتاليا , ديصطاتانؤئةليساندرؤ: وصنةطر  

 Polaris Images  خةآليت سصهةم 

 
 

 بوون كة زؤربةيان لةدةوري   أؤذنامةطةريهةندصك منوونةي بةرضاوي دنياي فؤتؤطرايف ئةمانة
لةداهاتوودا ضاو بةم وصنانةدا كةسصك ئةطةر , كارةسايت جةنط و برسصيت و سروشت دا دةخولصنةوة

ساآلين داهاتوو بةهيواي .  دذوارو سةخت بووةضةند 2004سالَي خبشصنصت بؤي دةردةكةوصت كة 
ئارامي و ئاسايش بالَ بةسةر جيهاندا بكصشصت و دميةين ئاسوودةيي وخؤشطوزةراين مرؤظ جصطاي ئةم 

. وصنانة بطرصتةوة  
 

:وود لةم سةرضاوانة وةرطرياوةبؤ ئامادةكردين ئةم نووسينة س  
11-02-2005  أؤذنامةي de Volkskrant بةرواري 

http://www.worldpressphoto.nl    مالَثةري 
NRC Handelsblad أؤذنامةي 

Rtl nieuws ي مالَثةر   
 wikipedia مالَثةري    

11-02-2005     www.renasart.tk 


