
  ،لةئصمةوة بؤ ئصوةي بةأصز2005 / 12 / 15ي مالَثةأةكةمان لةسةر هةلَبذاردين  3أاطةياندين ذمارة 
 كوردستانيياين بةأصز وسةربلَند 

 و ئةو زانياريانةي كةأؤذانة 12 / 15بةمةبةسيت تيشك خستنة سةر ثرؤسةي هةلَبذاردنةكةي 
شان لةطةلَ خؤماندووكردين كارمةنداين دةردةضن لةكؤميسؤين باآلي هةلَبذارين عصراقةوة ، هاو

هةولَ دةدةين سات )) مالَثةأي لقي شةشي ثاريت دميوكرايت كوردستان لةئةوروثا (( مالَثةأةكةتان 
. بةسات هةرضي هةوالَ وزانياري وأصنمايي ثصويست هةية خبةينة بةردةستان   

 
 ى ) دواين زانياري دةرضوو لةاليةن كؤمسيؤين باآلي هةلَبذاردنةكان لةعصراق : _ 

 لة كؤمسيؤين باآلي سةربةخؤي هةلَبذاردنةكان ئةم زانياريانةمان ثصطةيشت سةبارةت بة ) 1ّ
  ناونيشاين بنكةكاين دةنطدان لة ئةلَمانيا

لةأصطةي كؤمسيؤين باآلي هةلَبذاردن لةئةلَمانيا ، ذمارةي تةلةفون وئيمصلي كؤمسيؤين باآلي 
صطةيشت لةطةل ناونيشاين بنكةكاين دةنطدان كةضوار بنكةية لة مان ث_ هةلَبذاردن لةئةلَمانيا 

  _ : ئةلَمانيا، ئةوةش بةم شصوةيةي الي خوارةوةية 
  _: ة  لةم ئةدرصسةي الي خوارةوةية  ) 031(  ناوةندي دةنطداين بةرلني كةذمارةكةي 

Luckenwalder Str. 4 – 6 
10963 Berlin  

 
  -: ة لةم ئةدرصسةي الي خوارةوةية  ) 032 (ناوةندي دةنطداين مينشن كةذمارةكةي 

Olympiapark ; Eventarena Spiridon –Louis-Ring 21 
80807 München 

  
  -: ة لةم ئةدرصسةي الي خوارةوةية  ) 033(   ناوةندي دةنطداين كؤلن كةذمارةكةي 

Butzweilerhof Gebäude . U – 4 
50825 Köln 

 
  -: ة لةم ئةدرصسةي الي خوارةوةية  ) 034( ي ناوةندي دةنطداين ماامي كةذمارةكة

MAG Mannheimer Ausstellungsgebäude mbH 
Xaver – Fuhr – Str. 101 

68163 Mannheim  
 

 14 و 13ئةمة كؤمسؤين باآلي هةلَبذاردن لةئةلَمانيا  أايطةياند كة لةسةرجةم بنكةكاين دةنطدان ، أؤذاين 
 ي سةر 9((  ي ئصوارة واتة 7 ي بةيانيةوة تاكو 9اتذمصر  ي ئةم مانطة ثرؤسةي دةنطدان لةك15و 

ئةمةش ئةوة دةطرصتةوة كةلةئةلَمانيا كؤي شةشة . ي هةمان أؤذ بةرةدةوام دةبصت  19لةبةيانيةوة تاكو 
كاتذمصر بةأصذةي دوو كاتذمصر أؤذانة لةماوةي ثرؤسةي دةنطدان كةم دةكرصتةوة ، خؤزيا ليذنةي باآلي 

.  مانيا بؤ ئةمة كارصكي واي دةكرد كةهةولَ بدرصت ئةو ماوةية خبرصتةوة سةر كايت دةنطدان هةلّبذاردن لةئةلَ  



هةرضي بؤ زانياري وةرطرتنة وثرسيارصكي هةبوو لةبارةي هةلَبذاردنةوة دةتوانن ثةيوةندي بكةن بةبةشي 
بةشي / ةشي أاطةياندن أاطةياندين كؤمسيؤين باآلي هةلَبذاردن لةئةلَمانيا لةأصطةي ذمارة تةلةفون بؤ ب

   03025894645بةشي عةرةيب /  ، بةشي أاطةياندن 03025894649كوردي 
  _: لةأصطةي ئةنتةرنصتيشةوة بةم ئيمصلة دةتوانن زانياري وةربطرن لةكؤمسيؤين باالي هةلَبذاردن لةئةلَمانيا 

Intikhabat_ d@ yahoo.de  
 

،جلنة االنتخابات يف خارج  عصراقكؤميسيوين باالي سةربةخوي هةلبذاردنةكان لة  )2
)املانيا ( العراق مكتب   

.وو دةنطدصراين بةرصز بؤ هةم  
ئصوةي بةرصز ئاطاداران كة ضاوي هةموو جيهان و راطةياندن لةسةر ئصوةية لة كايت 

ئصوة دةتوانن وصنةيةكي شارستاين وةكو هاواليت عصراقي ثيشاين جيهان , هةلبذاردن 
وها كة دوذمنةكاين دميوكراسي و دوذمناين طةلةكةمان ثصيان نةك وصنةيةكي ئة, بدةن 

.خؤش بصت   
.لة ثصناوي بةردةوامي ثرؤسةي هةلبذاردن ئةم داوايانةي خوارةوة لة بةرصزتان دةكةين   

, ماامي , كؤلن , بةرلني /  دانيشتواين ئةو شارانةي كة بنكةي دةنطداي لصية كة ئةم شارانةن -1
لةبةر كردنةوةي رصطا بؤ كةساين تر كة لة , ةورووبةر ثصش نيوةرؤ دةنط بدةن وة شارةكاين د.ميونخ 

.دةرةوة دصن بؤ  ئاسانكردين رصطاي هاتوضؤو لة بنكةي دةنطدان   
. دورخستين ئؤتؤمبصل لة بنكةي دةنطدان بؤ كردنةوةي رصطاي هاتوضؤو -2  
, ؤي هةلبذاردين عصراق دةرضووة  ثصطري كردن بة ئةو زانياريانةي كة لة كؤمسيؤين باالي سةربةخ-3

لة كاتص كة ئةم زانياريانة ثصتان نةطةيشتووة دةتوانن ثةيوةندميان ثصوة بكةن لة رصطةي تةلةفؤن و 
هةروةها دةتوانن لة هؤمثصج بنصرن كة هةموو ئاطاداريصكي ثةيوةندي بة , ئيميل يان بة رصطاي فاكس 

.هةلبذاردنةوة هةية دةتوانن بيخوصنن   
ي كردن بة زانياري و ثصزانيين تازة كة لة اليةن ضاودصرةكاين بنكةي دةندطان بة ئصوة  ثصطر-4

.رادةطةينن   
 بةرصزتان ئاطادار دةكةين كة ئةوانةي بة ثاس دصن وة ئةو اليةنة سياسي و كةساين سةرثةرشيت -5

ست نةبصت لة بؤ بنكةي دةنطدان ماوة لة نصوان ثاسصك و ثاسصك هةبصت تاكو قةرةباخل درو, دةكةن 
.بةرطاي بنكةي دةنطدان لة هةر شوصنصك   

بة طوصرةي ئةو ,  هةلبذاردن كارصكي شارستانية بؤية تاكو بةشصوةيةكي سةركةوتو بةرصوة بضصت -6
ئاطاداريانةي لة كؤمسيؤين باالي هةلبذاردن دةرضووة ئاطاداري هةموو اليةنصكي سياسي و هاوالتيان 

بؤ راطرتين ثرؤثاطةندة ي , يارةكاين كؤمسيؤين باالي هةلبذاردن دةكةين كة ثصطريي بيكةن بة بر
هةروةها بؤ هةلطرتين ئاال و دروشم و وينةي هيض .  دةمذمصر 24هةلبذاردن ثصش رؤذي هةلبذاردن بة 

.اليةنصكي سياسي و كةسانصك   



ؤ رصطة  بةرصزتان ئاطادار دةكةين ثاش دةنطدان بة زوترين كات بنكةي دةنطدان بة جص بصلن ب-7
.ثصدان بة كةساين تر   

 سال 18 داوا لة دةنطدصران دةكةين كة ئةو كةسانةي مايف دةنطدانيان نية وةكو منال و ئةوانةي لة -8
وة نةبووين , لةبةر ثاراستين ئاسايش , كةمترن لةطةل خؤتان نةيبةن بؤ ناو سالؤين دةنطدان 

ؤين مؤبايل و ضانتةي تايبةت ثصويستة هةروةها هةلطرتين تةلةف, قةرةباخل لة جصطةي دةنطدان 
تةسليمي جصطةي بةرثرسيار بكرص بؤ زياتر يارمةيت و بةرصوةضووين كاري هةلبذاردن لة بنكةكاين 

.هةلبذاردن   
 لةبريتان نةضص ثصويستة لة كايت دةنطدان باوةرنامةيةكي عصراقيت لةطةل بصت كة تةئكيد بة -9

 شةخسي ثصوةبصت يان باوةرنامةيةكي تر كة هاوسةنطي هاواليت عصراقييةكةت بيكات و وصنةيةكي
.باوةرنامة عصراقييةكةت بصت   

 

www.ocviraq.de 3 (  لة عصراق كؤميسيوين باالي سةربةخوي هةلبذاردنةكان /
 ئؤفيسي ئةملانيا 

  ئاطاداري
02.12.2005 

ذمصر نؤي  دةسيت ثص دةكات لة كات2005كانووين يةكةم ,13,14,15كايت دةنطدان لة رؤذاين 
.ي ئصوارة )7( كاتذمصر حةويت وي بةياين تاك)9(  
 

:كص بوي هةية دةنط بيدات   
________________ 

. ثصويستة هاوواليت عصراقي بصت يان هةبووين ناسنامةي عصراقي هةبصت -1  
  تةمةين طةيشتبصت هةذدة سايل-2

. نؤسني و دةنطدان لة يةك رؤذ دةبصت ناو -     
بؤ روونكردنةوةي ) ناسنامة ( طدان ثصويستة باوةرنامةيةكي باوةر ثصكراو هةبصت كة ين دةنو بؤ هةب-   

.دةنطدصر   
 

:اوةر ثصكراوي ثصويست لة اليةن كؤمسيؤين باالي سةربةخؤي هةلبذاردنةكاين عصراقب  
_________________________________________________ 

  ناسنامة -1
  ناسنامةي تةقاوود-2
1957ي عصراقي بة سةرذمصري  ناسنامة-3  
  باوةرنامةي ناسنامةي عصراقي -4



  ثاسثؤريت عصراقي -5
  دةفتةر خدمةي عةسكةري -6
  عةقد زةواج كة لة مةحكةمة دةرضوبصت -7
  باوةرنامةي دةرضوي زانكؤيةكي عصراقي رةمسي بصت -8
)تاثو (  عةقدي مؤلكيةت -9  

 

ي بصطانة دةرضوبصت باوةرثصكراوةكاين قبؤلكراو كة لة دةولةتصك  
_____________________________________ 

  ناسنامةي ئةحوايل مةدةين -1
  ناسنامةي تةقاوود-2
  ئيجازةي ئؤتومبصل-3
  بيتاقةي ئيقامة-4
  باوةرنامةي ثةنابةري كة دةرضوبصت لة كؤمسيؤين باالي كاري ثةنابةران -5
صكي كة لصيبصت باوةرنامةي ثةنابةري كة دةرضوبصت لة دةولةت-6  
  باوةرنامةي تايبةت بؤ مايف ثةنابةري -7
  باوةرنامةيةكي كة داواي ثةنابةري كردبصت -8

 

رصكخستين لة ,  بؤ طةيشنت و تؤماركردن بةكارهيناين لة هةلبذاردين كؤمةلةي نيشتماين ثصشوو و *

 كة تةئكيد لة بووين وةسيقةيةكي باوةرثصكراو, اليةن ثرؤطرامي دةنطداين عصراقييةكان لة دةرةوة 
.دةنطدصر بكات بؤ توماركردن و دةنطدان بةو مةرجة كة باوةرنامةيةكي ناسراوي تري ثص بصت   

 

:لةسةر دةنطدصر ثصويستة  : 3ماددةي   
______ 

  ثصناسةي عصراقي بصت -1
  ئامادةيي تةواو بصت-2
  دةنطدان ي سالبصت تاكو رؤذ18 تةمةين -3
بصت بة طوصرةي ئةو زانياريانةي لة كؤمسيؤين باالي سةربةخؤي  ثصويستة ناوي توماركراو-4

 هةلبذاردنةكان لة عصراق دةرضووة 
 

  :  4ماددةي 
_______ 

  دةنطدان لةيةك رؤذ دةبصت - 1



 دةكرص دةنطدان ثاش خبرص لة بنكةيةك يان ضةندين بنكة ئةطةر رووداوصكي باري - 2
 ئاسايش بصت 

 
The Independent Electoral Commission of Iraq 

Tel : 0049-30-25894649 
Tel : oo49-3025894119 

 بريد الكتروين
Intihabat_d@yahoo.de 

 
 
 

 
 ى ) زانياري هاتوو لة ليذنةي باآلي هةلَبذاردن لةدةرةوة ووالت بؤ هةلَبذاردين  15 / 12 / 2005 : 

نماييةكي نوصمان ثصنةطةيشتووة لةدواي ئةو زانياري وأصنماييانةي أاطةياندين هيض زانياري يان أص
. بآلوكراوةتةوة 2005 / 12 / 4 ي مالَثةأةكةما كةلةأصكةويت 2ذمارة   

  
 ى ) زانياري وأصنمايي بةدةست كةوتووي مالَثةأةكةمان دةربارةي ثرؤسةي هةلَبذاردن لةئةوروثا : _ 

 
ليذنةي  لةنةرويذ  وليذنةي ناوضةي مينشن ويسيت هاوثةمياين كوردستان لةاليةن ليذنةي هاوبةشي ل

و مالَي كلتووري ليذنةي أصكخراوي هايل برؤين سةربةليذنةي ناوضةي فرانكفؤريت ثاريت لةئةلَمانيا 
ئةم زانياريانةي الي خوارةوةمان و ليذنةي بريمنطهام لةبةريتانياكوردستان لةدارمشتاد لةئةلَمانيا 

_: ووة ثصطةيشت  
 

ناونيشاين ناوةندي دةنطدان لةبريمنطهام ) 1  
نووسينطةي كؤمسيؤن لةبةريتانيا بةثصخؤشحالَيةوة ئةو شوصنةي كةثرؤسةي هةلَبذاردنةكاين داهاتووي 

 تصدا بةجصدةهصنرصت بةدانيشتووة عصراقيةكان أادةطةيةنصت لةشاري بريمنطهام 
Paragon Hotel 
Alcester Street 

Bermingham 
B 12 QPJ 

 
ووصستطةي : وة بؤ طةيشتنة ئةوشوصنة بةشةمةندةفةر   

Bermingham New Station 
 



 وةدةبصت بةئاراستةي يب بةأصوة برؤيت لةكؤتايي شؤستةكةدا ئةجما بؤ 
Victoria Sq  

    
تكاية بةم ذمارةي خوارةوة ثةيوةندي :وة دةتوانيت بطةيتة ئةو ناونيشانة بة ئؤتؤمبيلي كرص بةثاس 

 ئةوةش بؤ زانيين ليسيت كايت 012422002700: وةندي زانياريةوة بكة لةشاري بريمنطهام بةنا
.هاتين ثاسةكان   

وة  . 42 لةهصلَي خصراي ئصم 6فأؤكةخانةي بريمنطهامي نصودةولةيت ، جةنكشين :بةئامساندا 
. خولةك دةبصت 30 تا 15ماوةلةنصوان فأؤكةخانة وناو شار نزيكةي   

 
:نكةي دةنطدان لةلةندةن ناونيشاين ب ) 2  

رؤسةي هةلَبذاردن هةمان ئةو شوصنة نية كة جاري ثناوةندي دةنطداين ئةجمارةي :  تصبينيةكي طرنط 
بةلَكو ئةو ناونيشانةي الي . ي تيا ئةجنام درا سةي دةنطداين مانطي يةكي أابردووثصشوو ثرؤ
ووسينطةيان بنكةية ئاشكرا دةكات  بةخؤشحالَيةوة ناونيشاين ئةو ن نووسينطةي لةندةن.خوارةوةية 

 ي ئةم مانطة 15 و 14 و 13كةثرؤسةي دةنطداين تيا بةأصوة دةضصت ، ثرؤسةي دةنطدانةكة أؤذاين 
  شةو بةأصوة دةضصت9.30 بةياين تا 9.30لةكاتذمصر 

  _: ئةمةش ناونيشانةكةية 

ADVAIT CULTURAL CENTRE  

WEMBLEY  

  :ئةدرصسةكة

ADVAIT CULTURAL  CENTRE  

FORTY AVENUE  

WEMBLEY  

MIDDLESEX HA9  9PE  

  بؤ طةيشنت لةأصطةي ئؤتؤمبيلةوة

  لةناوجةرطةي شاري لةندةنةوة بريتية لة

Road  North Circular  

  كةنزيكترين أصطةية بؤ طةيشتنة بنكةي دةنطدان



   :لةباكووريشةوة دةكرصت لةأصطةي

M1/A1/A406/A4088  

  :لةأؤذئاواوة دةكرصت لةأصطةي 

M4/A312/A40/A406/A4088  

  :لةباشوورةوة لةأصطةي 

M25/( Junction 8)/A217/A240/A24/A3/A306/A205/A406/A4088  

  :لةأؤذهةآلتةوة لةأصطةي 

M11/M25(Junction23)/A1/A41/A406/A4088  

 بؤ بنكةكاين دةنطدان ئةوة دةتوانن ئةم ذمارانةي بؤ طةيشنت لةأصطةي ثاسةوة
  الي خوارةوة بةكرصنن 

245،223،83،182،297،PR2  

بؤ طةيشنت بؤ بنكةكاين دةنطدان لةأصطةي شةمةندةفةرةوة نزيكترين ووصستطةي 
  :شةمةندةفةر بريتية 

Wembley Park Station  

Metropolitan Line/Jubilee Line  

بؤزياترزانياري لةبارةي ناونيشاين بنكةكاين دةنطدانةوة دةتوانن لةأصطةي ئةم سايتة ئةلكترؤنيةي 
  رةوة وةري بطرنالي خوا

org.advait.www  

Tel: 0208 904 9191    

  _: لة ناوةراست و باكوري نةرويج 2005-ئاطاداريةك لة ليذنةيي سةرثةرشتياري هةلَبذاردنةكاين ) 2
بةشداريكردنصكي ثرؤسةيي طواستنةوةيي كوردستانيةكان بؤ بةشداريكردن لةهةلبذاردنةكان لةثصناوي 

 نوصنةراين  باشتر و طوازتنةوةيي كوردستانيةكان بؤ بةشداريكردن لة هةلَبذاردنةكاين ئةجنومةين
 كوردستانيان ئاطادار   لةناوةراست وباكوري نةرويج عصراق ليذنةيي سةرثةرشتياري هةلَبذاردنةكان



 كوردستانيان   ئصوارة )18.00 (6 كاتذمصر 2005.12.12رصكةويت , دووشةمة  كةرِؤذي دةكاتةوة
 بةرةو سةندوقةكاين دةنطدان بؤ   )لؤفتصن هاظصن (لةسةنتةري شاري ترؤندهامي ة وة لة طورةثاين 

 كةدةيانةوصت   كوردستانيانة دةكةين سويد بةرص دةكةون بؤية داوا لةهةمووئةو) ستوكهولَم ((
-:    بة وةندي بكةن بة مةبةسيت خو ناو نوسكردن ثةي بةشداربنب لةهةلَبذاردنةكان  

      45603941       بصكةس بةرواري 

     bekesmayn@yahoo.no  يان    

99301356     عيماد سلصظاين  

emadsilivani@yahoo.com           يان

90107106       بةرواري  كاوة عبداهللا  

               kawetaha170@hotmail.com  

972625286شهاب وةهاب روستم   
nazrost@hotmail.com يان  

95971045حممد زاخويي   
 

بةمةبةسيت وةرطرتين زانياري دةربارةي طواستنةوة وضؤنيةيت طةياندين كوردستانييان لةشاري  ) 3
 ، 08950028363(( مينشن ودةروبةري تكاية ثةيوةندي بكةن بةذمارة تةلةفونةكاين 

0894891308 ، 01796766919 ، 01745342880. ((  
ئاطاداري هةموو كوردستانية بةأصزةكاين شاري هايل برؤن و زينس هامي و شوصبش هال وكرايس  ) 4

هيم دةكةين لة ئةلَمانيا ،بةمةبةسيت طواستنةوةيان ثاس دابني كراوة ، تكاية بؤ ئةو مةبةستة 
  ثةيوةندي بكةن بة ذمارة تةلةفونةكاين

   ، بؤ وةرطرتين زانياري زياتري دابني كردين ثاس 01727016561 يان 01626486850 
  .07919469029ثةيوةندي بكةن بة ذمارة تةلةفوين 

 
لة ئةلَمانيا تكاية )) دارمشتاد و دةروبةري (( بةمةبةسيت طواستنةوةي كوردستانييان لةشاري  ) 5

 يان 061516690490 يان 06151971329(( ثةيوةندي بكةن بةذمارة تةلةفوين 
   061511598555 يان 06150545039

بؤ زانياري ئةو كوردستانييانةي دصن بؤ دةنطدان لةبنكةكاين دةنطدان لةئةلَمانيا ، كايت كردنةوةي 
. ي ئصوارة بةكايت ئةلَمانيا 7 ي بةيانيةوة دةست ثصدةكات تاكو 9بنكةكاين دةنطدان لة كاتذمصر   



 
لةسةرجةم ليذنةي ناوضة وأصكخراوةكاين  داواكارين ياندين ئةمأؤدا دةلَصن ،لةدوا بةشي أاطة

سةرتاسةري ئةوروثاي ثارتيمان و اليةنة سياسيةكاين تري ناو ليسيت هاوثةمياين كوردستان 
لة سةرتاسةري ئةروثا كةتائصستا زانياريان نةناردوو ، دةست وبرد  وأصكخراوة و كؤمةلةكوردستانيةكان

ين زانيارييةكان سةبارةت بةطواستنةوة و شوصين وةستاين ثاسةكان لةطةلَ ذمارةي ئةو بكةن لةنارد
هةرزانياريةكي هةبوو لةسةر تةلةفونانةي تةرخان كراوة بؤ ئةو مةبةستانة ،هةروةك ضؤن داوا دةكةين 

كايت لةطةلَ هةر زانياريةكي تري ثةيوةنديدار بةثرؤسةي هةلَبذاردن وناونيشاين بنكةكاين دةنطدان 
بطةيننة )) وةك دةركةوتووة لةووآلتصكةوة بؤ ووالتصكي تر دةطؤأصت (( دةنطدان لة ووآلتاين ئةوروثا 

مالَثةأةكةمان لةطةلَ ئةوثةاي سوثاس وثصزانني بؤ ماندووبون هةولَ وتصكؤشانةكانتان لةثصناوي 
  .730ة بةدةست هصناين زؤرترين ثشتيواين بؤ ليسيت هاوثةمياين كوردستان ليسيت ذمار

 
 يان 004961516690490: ضؤنيةيت ثةيوةندي بةئصمةوة لةأصطةي تةلةفونةوة 

00491624214135  
  00491792300233 يان 00494063273386ياخود 

00494018995526  يان 004961516690490: لةأصطةي فاكسةوة بةذمارةي   
دةتوانن ثةيوةندميان ثصوة بكةنلةأصطةي ئةنتةرنصتيشةوة بةهؤي بةشي ثةيوةندي مالَثةأةكةمانةوة   

  
  مالَثةأي لقي شةشةي ئةوروثاي ثاريت دميوكرايت كوردستان                                                  

                                                                           6 / 12 / 2005   
 

 

  

 

 
 

ن لةبريمنطهامناونيشاين ناوةندي دةنطدا  
نووسينطةي كؤمسيؤن لةبةريتانيا بةثصخؤشحالَيةوة ئةو شوصنةي كةثرؤسةي هةلَبذاردنةكاين داهاتووي 

 تصدا بةجصدةهصنرصت بةدانيشتووة عصراقيةكان أادةطةيةنصت لةشاري بريمنطهام 
Paragon Hotel 
Alcester Street 

Bermingham 
B 12 QPJ 

 
ووصستطةي : ندةفةر وة بؤ طةيشتنة ئةوشوصنة بةشةمة  



Bermingham New Station 
 

 وةدةبصت بةئاراستةي يب بةأصوة برؤيت لةكؤتايي شؤستةكةدا ئةجما بؤ 
Victoria Sq  

    
تكاية بةم ذمارةي خوارةوة ثةيوةندي :وة دةتوانيت بطةيتة ئةو ناونيشانة بة ئؤتؤمبيلي كرص بةثاس 

 ئةوةش بؤ زانيين ليسيت كايت 012422002700 : بةناوةندي زانياريةوة بكة لةشاري بريمنطهام
.هاتين ثاسةكان   

وة  . 42 لةهصلَي خصراي ئصم 6فأؤكةخانةي بريمنطهامي نصودةولةيت ، جةنكشين :بةئامساندا 
. خولةك دةبصت 30 تا 15ماوةلةنصوان فأؤكةخانة وناو شار نزيكةي   

 


