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باشووری  ئگادیری ل دادگایك  ٨-٤-٢٠٠٨ ل *
لسر  دۆالری ١٢٠٠ غرامی و ساك حوكمی مغریب،
ساڵ)   ٦٥ كرفت ئرلندایی(كریستۆف ھاووتییكی
سر دوای ئوەی دەستدرژی سكسی كردبووە بیوە،
لموبر  ساڵ چوار پش ك سان) منداك(١٧ مرد
یارمتیدان، فی ب تاوانبار ئنجامدابوو. كارەی ئو
دوای و خۆی ماكی كردبووە بانگ منداكی

بوو. ئنجامدا لگڵ كارەی ئو كردنی، دەرمانخوارد
وەیئ كردووە، ھراسان مغریبی دەستدارانی ئوەی
شارە و مراكیش و ئگادیر شارەكانی ل كماوەی ك

.زیادبوون ل لمجۆرە دەستدرژی تر، گشتیارەكانی
events.elaana.com سرچاوە:

كالیفۆرنیای ویالیتی دادگایكی رابوردوو لماوەی *
كاری بڕوەبری دەركردنی ب بیاریدا ئمریكایی،
سام سپیرز))، ((بریتنی جیھانی پۆپی ھونرمندی

لۆفتی.
ك كردبوو سام ل ئوەی گلیی بریتنی، دایكی و مئ
خواردنوەكانی و خواردن نو خستۆت نھنی ب حبی
ئو ك بووە، نخۆشی تووشی ئوەوە بھۆی و سپیرز
بۆی دایبابی.  و  بریتنی دراوكی ھۆی  بووە كارەی 
ئوان، برژەوەندی  ل دادگاش و برد دادگا بۆ پنایان 

دەركرد. حوكمی
ملفپرس سرچاوە:

ئیسرائیل، پشووی سرۆكی كاسافی مۆشی ئوەی دوای *
خرای فرمانبرانی، سر ژیكردندەستدر بتۆمتی

بكشتوە. كار ل دەست بوو ناچار دادگا. بردەم

لبردەم دادگایك فبریوەری، مانگی ل كۆتایی كاساف،
خۆی وتكانی و  بوو ئامادە پایتخت ئۆرشلیمی  ل

دا. دادوەر لبردەم
و ركخراوەكانی پشوە زۆر رۆكس ھوستی ئو نوك
كارە ئو بۆ پرۆتستۆیان بیاننامی مرۆڤ، و ئافرەت مافی
بیاری حوكمكردن دادگا دەكردت، پشبینی دەركردووە و
بۆ قرەبووكردنوە و جبجكردن) راگرتنی (بمرجی

دەربكات. كاساڤ مۆشی
كاتك  بووە، ئوە ساڵ)  ٦٢)مۆشی كاتی ناخۆشترین
دەكرد دادگا چاوەڕوانییان پش ئافرەت ل سد ل زیاتر
دەستدرژیكری ((ئی لكرد ھاواریان برز دەنگی ب و

تاوانبار)).
alwatan.sy سرچاوە:

بیاری ژمارە ب بحرنی دادی وەزارەتی دوای ئوەی *
كمتر  قدەخی كچی سای ٢٠٠٧ رایگیاند كوا ٤٥ ی
سان، مارە بكرن.  ١٨ ل كمتر كوڕی و سان ١٥ ل
لالین بتایبتی بوو، دروست تو لو گورە ھیكی
عیسا شخ كاردانوەكی بتایبتی ئاینییكان، عرجم
ئو بوو وا پی ك شیعی) ئاینی زانای قاسم(گورە
بگی ب ) ئیسالم(د.خ) پغمبری ل دانیارە تانب
 ١٥ ل تمنی بینی  مارە لكاتی عائیش كوا  ئوەی
بوو ئوە چاوەڕوان ندەكرا، بووە). ئوەی كمتر سان
ئو تواوی پشتگیری موسلمین ئیخوان كۆمی ك

كرد. بیارەیان
almoarr5.maktoobblog.com سرچاوە:

باس؟ چ جیھان دادگاكانی ل
نو زەقكانی رووداوە و ھواڵ دوا ئوەی بۆ كردۆتوە، ستوونی ئو بدواوە، ژمارەیوە لو راوژ

تدای؟ و سمرەییكیشی سیر چ و دەرچووە بیارك چ داخوا بكات. پ ئاشنا جیھانتان دادگاكانی


