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  مضمون اخباری میں بارے کے ویلینیے
  
  

 کشادہ  ہوئی بڑھتی  درمیان  کے لوگوں والے رکھنے تعلق سے تہذیبوں مختلف اور  تعمیرات  جدید  ویلینیے

 اس  پر طور کے منڈی ایک پہلے سے سب  میں صدی ویں13 ہے۔ شہر یورپی جدید  ،زخی نو ایک واال دلی

 20 کیا۔ شروع بڑھنا  نے اس طرح کی شہر ایک بعد  کے جنگ  عالمی دوسری کہ جب  ہے،  ملتا  ذکر کا

 ایک  ویلینیے آج گیا۔ دیا کر  افتتاح کا مرکز شدہ تعمیر نئے کے اس سے سادگی انتہائی کو 1959 ستمبر

 شہر 25,000 سے میں  جن  ہیں، رہتے افراد  33,000 تقریبا   میں  بستیوں 25 کی جس ہے رشہ  بلدیاتی

-اوینی س  ساتھ ساتھ اور ہے ایک سے میں مرکزوں معاشی ترین اہم کے سلووینیا یہ ہیں۔ رہتے اندر کے

 ا ک توانائی  کنی،  کان کی کوئلے  ہے۔ بھی  مرکز  تعلیمی اور  انتظامی  کا، روزگار میں عالقے  کے الیکش

 ستونوں  کے ترقی اقتصادی کی  ویلینیے  بھی  سیاحت  اب  اور  خدمات  خصوصی  اور  کاری  دھات  شعبہ،

 بدولت  کی  نوازی مہمان اور  ڈھانچے  تعمیری  ہوئے رکھے  برقرار طرح اچھی  اپنے ہیں۔ شامل میں 

 سطح ) میں  شہر مناظر فطری ہیں۔ جیتے ایوارڈ  سے بہت  پر  سطح  االقوامی  بین  اور قومی  نے ویلینیے

 قابل   بآسانی اور ہیں دیتے دکھائی گرد  ارد  کے اس اور  (سکوائر  ٹائٹو — میٹر 390 اونچائی سے سمندر

 سائیکل  راستوں، کے سیر پیدل اطراف، کے  جھیلوں میں، جنگلوں میں، پارکوں  کے شہر :ہیں رسائی

 عجائب  روں،ادا ثقافتی سہولیات، کی کھیلوں جدید  میں۔ راستوں کے چڑھائی پر پہاڑوں اور  چالنے

 میں  کرنے قائم فضا  کی شہر نے  افراد  تخلیقی اور کلبوں  سوسائٹیوں، متعدد  اور اداروں  تعلیمی گھروں،

 وجہ  کی  تقریبات  ثقافتی اور  سیاحت  تفریح،  کھیلوں، کئی اپنے  ویلینیے  ہے۔ ڈاال حصہ  اپنا  اپنا  کر  چڑھ  بڑھ 

لتےک طرح کی پھولوں اور شاعری رقص، موسیقی، یہ ہے۔ مشہور سے  واال  خیاالت  مندانہ صحت  ہوئے ھ 

 سائنسدانوں،  اقتصادیات، ماہرین   معروف  :گے لکھیں  تاریخ  کی ویلینیے نام مشہور  سے بہت  ہے۔ شہر

 ایک  واال یادگاروں تہذیبی ویلینیے ہے۔ سے ویلینیے تعلق کا وغیرہ دانوں سیاست  کھالڑیوں، فنکاروں،

 محبت  بڑی جو ہیں لوگ کے یہاں اور تقریبات  خاص  رے،نظا قدرتی کئی خوبیاں نمایاں کی جس ہے شہر

 پرانے  اور نئے — ۔ہیں رکھتے امید  بڑی کی آمد  کی آپ  اور ہیں رہے دے دعوت  کو آپ  ساتھ کے

 !آمدید  خوش میں ویلینیے  دوستو،
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