
سانلا مومع نكّمت ةديدج ةينويزفيلت ةانق
يئاضفلا نويزفلتلا ىلع مهاوتحم ثب نم
ًاناجم

.تاسوي مسإب ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا

CAIRO, EGYPT, September 8, 2020 /EINPresswire.com/ -- via  (Arab Newswire)  

ةوجفلا ةيطختم ،ًامجن حبصي نأ درف يأل حمست يهو ،نويزفلتلا ملاع يف ةروث تثدحأ تاسوي

،عفرإ ،روص :ةطيسب تاوطخ ةثالث يف نويزفلتلا نيبو يعامتجإلا لصاوتلا لئاسو نيب

.جرفتإ

.تاسوي مسإب ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا يف ةديدج ةانق بروك تاسوي تقلطأ

روطت يف ةيلاتلا ةزفقلا اهنإ .بكوكلا ىلع اهل ليثم ال ةينويزفلت ةانق يه تاسوي

!دبألا ىلإ زافلتلا سانلا اهب دهاشي يتلا ةقيرطلا رييغتب دعوت يهو نويزفلتلا

،ةلقتسملا مهمالفا اوعفري نأ www.yousat.tv اهعقوم لالخ نم نيدهاشملل حمست تاسوي

ىندأ نود ،ريثكلا اهريغو ةيقيسوملا مهتاهويديف ،ةيويديفلا مهتانودم ،مهريراقت

هذهب رمألا .ةقطنملا يف لزانملا نم نييالملا تائمل مهاوتحم ثبب تاسوي موقت مث .لباقم

.ةلوهسلا

!يقيقح نويزفلت اذه...بويتوي سيل اذه

امأ ،تنرتنإلا ىلع ىوتحم يأ عفري نأ صخش يأل نكمي...نألا دعب ًازيمم تنرتنإلا دعي مل

نآلاو ،نويزفلتلا ىلع روهظلا ةصرفب نوظحي نم مه ًادج نوليلق .يرصح وهف نويزفلتلا

يف لزنم رايلم نم رثكأل مهاوتحم ثب مهل ىنستيس ًايلك ةفلتخم تايفلخ نم نودعاص نونانف

،حوضولا ةيلاع ةلماك ةدوجب...ايسآو ابوروأ نم ءازجأو ،ايقيرفأ لامشو طسوألا قرشلا

.لباقم يأ نودبو

ىوتحملا ةدهاشم نم اونكمتي فوس ،تاسوي ثب قاطن جراخ نيدجاوتملا نيدهاشملل ةبسنلاب

www.yousat.tv عقوملا ىلع مهب صاخلا

تالهؤملا نوكلمي ال مهنأ سانلل نولوقي نآلا دعب ءالكو ال ، ءاطسو ال ،رمألا يف ام لضفأو

.ملاعلا ررقيس نآلا.زافلتلا ىلع روهظلل ةبولطملا

ايقيرفإو ،يبوروألا داحتإلاو ،نيتكيرمألا ىلإ ثبلل ططختو ةيملاع تاحومط اهيدل تاسوي
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.٢٠٢١ ماع لولحب ،ايسآو

لوحيس امم ، ًامامت زافلتلاو يعامتجإلا لصاوتلا لئاسو موهفم ليكشت ديعت تاسوي

 !ًةرشابم نيمدختسملا يدي نيب هعضيو يعامتجإ لصاوت قيبطت ىلإ زافلتلا

رمق قبط هيدل صخش يأ لبق نم ايقيرفإ لامشو طسوألا قرشلا يف ًاناجم تاسوي ةدهاشم نكمي

نم ةانقلا ةدهاشم مهنكمي وأ 27500 / يقفأ 11096 ددرت ىلع ةعباتملا لالخ نم كلذو ،يعانص

  www.yousat.tv  عقوملا ىلع رشابملا تاسوي ثب ةيصاخ لالخ نم تنرتنإلا ىلع

.اهب ةصاخلا "زمياتوي " ةيراجتلا ةمالعلا ةمئاق نع تاسوي تنلعأ دقل

و ايجولونكتلا ثدحأ ةعجارمل ةصصخم "كت وي ". ةيحصلا ةايحلل جيورتلل ةحاسم مدقت "ثليهوي"

.ةينقتلا ليحلاو ةزهجألا

خبطملا ليحو حئاصنب ةيهشلا كّرحت "كوك وي" ؟عوجلاب رعشت له

.ءايزالا يبحمل ةصنم مدقت "سيردوي "

.راكفألا ةوق لالخ نم نيرخآلا ريونتو ماهلإل ةحاسم مدقت "شتيتوي"

مدقت يهف "لسوي" امأ ،مهعادبإ قالطإب نينانفلل حمست يتلاو "كوروي" و "مليفوي" كانه مث

.يملاع قوس يف ضارغألا نم ةعساو ةعومجم عيبل ةيناجم ةباوب

 !ديزملا كانهو

.تنأ همدقت تارقفلا هذه لك ىوتحم نأ وه ًاقيوشت رثكألا رمألا

تبرعأ تاكرشلا نم ديدعلاو اهتشاش ىلع ًابيرق ةينالعإ تاحاسم عيب ءدبل ططخت تاسوي

وي ةاعر نم نوكت نأ وأ ،تاسوي عم تاكارش يف لخدت نأ يف ريبكلا اهمامتهإ نع لعفلاب

ءاسنلا نم ديدعلاو .ةدوجلا ةيلاعلا اهتانق ىلع نالعإ لمعي نم لوأ نوكت وأ ،زميات

 عقوم ىلإ نوقفدتي ةقطنملا يف نيبوهوملا لاجرلاو

www.yousat.tv مهاوتحم نوعفريو.

يف ةيئاضف ةانق ربكأ حبصت نأ كشو ىلعو ًاعيرس حاجنلا وحن ةقلطنم ًامتح يه تاسوي

.ملاعلا

طبارلا اذه يف ويديفلا ىلع عالطالا ىجري ليصافتلا نم ديزملا ةفرعمل

:يمالعإلا لوؤسملا

يملح امإ

YouSat Corp بروك تاسوي

(باستاو ) +46766016116  :فتاهلا مقر

https://youtu.be/Jqh7iSoiEsA
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This press release was issued  through Arab Newswire™ (http://arabnewswire.com).

Media Contact

YouSat Corp

+46 76 601 61 16

email us here

This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/525804800

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2020 IPD Group, Inc. All Right Reserved.

http://arabnewswire.com
http://www.einpresswire.com/contact_author/2923841
https://www.einpresswire.com/article/525804800
https://www.einpresswire.com/editorial-guidelines

