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شستم و سد نھۆمی یشتگ دوبی بورجی
نبووە، تـــواو بتواوی كارەكانی ك ھشـــتا بورجـــی دوبی
برزایی ٦٢٩ متر، بمش  ١٦٠ بـــ نھۆمی یشـــتگ ۆژانمل
جیھان بورجكانی بایـــی پوانیی جیھانـــی توانـــی ژمـــارەی
ك وای)) ئ ڤـــی ((كی بورجكی بتایبتـــی بشـــكنت،
یكگرتووەكانی تـــو داكۆتـــای باكور ل ویالیتی تـــودەك

مترە. ٦٢٨,٨ ك برزاییكی ئمریكا،
كارە ك ئو ئاوەدانكردنـــوەی عقاری ئیماراتـــی، كۆمپانیـــای
كارەكانی، تواوبوونی لدوای كوا رایگیاند: دەكات، جـــبج
ل دەبزنت، جیھانییـــكان وانپ گشـــت بورج ئو برزایی

رووەكانوە. گشت
تكنیكاری نودەوتی و ئندازیار ھزار پنج كـــ ۆژەیو پئ
و كراوە ترخان بۆ دۆالری ملیار دوو نزیكی دەكن، تدا كاری
لوتكی  ك نزانراوە، ئستاش تا خۆدەگرت، ل ٥٦ ئسانســـر

دت. كۆتایی چندەم نھۆمی ب كبورج كۆتایی
١٠٠ كیلۆمترەوە  دووری ل كبورج لوتكی ك دەكرت، پشبینی

روونی ببینرت. ب

راوژ ب تایبت
ھولر پۆلیسی دەزگاكانی ك راگیانرا، پی ئاگادارەوە سرچاوەیكی ل راوژ

ل زیاتر ئوەی دوای بكن، دەستگیر دزك توانیان رابوردوو لماوەی
دزیبوو. ھولر تكسییكانی سایق ل مۆبایلی بیست

و ل رگا نیوەی ل و رادەگرت تكســـییكی جارك ئـــو دزە، ھر
ك ببردای شك وەھای ریكی یا ال تســـك كۆنكی ك شـــونك
رەكشـــوف ل مۆبایلی فك ب بوات، پیدا یتوانیباین ئۆتۆمبیل

مۆبایل وەرگرتنی لگڵ نماوە، ببیانووی ئوەی ســـنتی وەردەگرت،
دەتقاند. تی دەست شوفر ل راكردن و ب دەكردەوە دەرگاكی

ل جگ ئۆتۆمبیلكی، بجھشـــتنی خمی ل شـــوفری قوربســـریش
ندەمایوە. بۆ تری ھیچی دەستبتای

كرا تونس ئازاد ل تاوان تاوانباری قزەونترین
تونس، تاوانبارەكی ئافرەت ساڵ)، بندییتییكی(بیست ماوەی بسربردنی دوای

كرا. ئازاد دەناسرت، ل كۆمگای تونسی قزەونترین تاوان ب تاوانكی ك
دواتر و دەكاتوە جیا لشی ری لو پاشان س دەكوژت چقۆ ب لموبر دوای ئوەی مردەكی ساڵ بیست ئافرەت ئو

دەیھاڕت. ئاشیش ل دەكاتوە و الشكی ل فنكدا سوور و و سر دەكات پارچ ی پارچكستج
،تو ئو سزاكانی بپی یاسای بۆی ،ییمیشھ بندییتی سزا، توندترین ،نیی تدا ك لسدارەدانی تو ئو بپی یاسای

درا. حوكم ساڵ بیست ،تاوانبارەك ئافرەت

كردبوو ھراسان ھولری شوفرەكانی ك دزك، دەستگیركردنی


