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ھرزەكار كچكی سر دەكات دەستدرژی پیرەمردك
تونسی رەتایی لس دادگای ب سر فرمانگی جینائی
٨٠ سای  پیرەمردكی حوكمی بندكردنی بۆ پایتخت،
ك ھرزەكار كچكی سر كردبووە دەستدرژی ك بیوە،

بووە. نوەی تمنی ل
كچ یارمتیدانی، داخوازی ببیانووی پیرەمردە ئو
داوای پاشان و كردووە بانگھشت جیرانكی ھرزەكارە
باخچیكدا نو ل بكات،  پ پیاسیكی  لكردووە
كردۆت دەستدرژی و بینیوە شونكی چۆی فرستی

قوربانییكی. سر
8anon.com سرچاوە:

سد س پاشماوەی ك ئمریكاییك توقیفكردنی
ھبوو ل ماڵ پشیلی

ھاووتییكی ئمریكا،  ویالیتكانی ل یكك دادگای
ك دەركوت بۆی ئوەی دوای  توقیفكرد،  ئمریكایی
سد  س پاشماوەی   ،(سا  ٣٠ (تمن پیاوە ئو
سی ل  جگ ھگرتووە، ماوە ل تۆپیوی پشیلی 
بشوەیكی دەكات بخویان ك تر، زیندووی پشیلی

ناتندروست.
yasater.com سرچاوە:

نخۆش تۆمتباركی ب بزەیی كندایی، دادوەركی
نایتوە

بندكردنی بیاری (كامب كندایی(گریك دادوەركی
تۆمتبارە ئو ھرچندە دا، تۆمتبارەكانی ل یكك
ك ئوەی بھۆی كرد،  دادوەرەك  ل بزەیی داوای
ندیخانب  ل بوونی و یھ دەگمنی زۆر نخۆشییكی 

دەكات. ھراسانی شنچ بو
برۆی بوەی ندەگم حاتكی ،تییو ھاووئ نخۆشی
چاوانی لنو بكات، شگ برژانگی لسر ئوەی لبری

بۆ چ كردووە. ھاتووە، ك دیمنكی سیری
دۆكتۆرەكانی  ی  ١٧١ نزیكی سردانی خۆشن ئو
بۆ وەھای چارەسركی ھیچ ئستا تا ل كردووە، وتی

ندۆزراوەتوە.
ناسراون، ك بوە كنداییكان دادوەرە ،ی ئاماژەیج
ھیچ و دەكن  جبج یاسا بگكانی وشكی  ب زۆر
وەمی ل پیەو ناكن، و بخشندەیی بزەیی بواركی
ھمووان وەكوو بۆ یاسا دەت: (كامب ئوەدا (گریك

.كی
canadajustice.com سرچاوە:

رووتی كانی بكخۆشن ونی ك بندكردنی دۆكتۆرك
دەگرت

حوكمی ھیندستانی،  باشووری (چینای) شاری دادگای 
براكاش) بییوە، ئال دۆكتۆر( بۆ ھتای بندكردنی تا
ونی ناوبراو، دۆكتۆری ك سلمنرا، بۆی ئوەی دوای
تۆڕی ئنترنت لسر و گرتووە رووتی كانی بخۆشن

كردووە. نمایشی
بۆ سایش بندكردنی حوت ئو دۆكتۆرە، سزای لگڵ
ك پزیشكی) بندرایوە، یارمتیدەرەكانی( یاریدەدەری

.و تاوانل ھاوكاری بوون
كردۆت دەستدرژیشیان كاری تاوانیان، لو جگ و مئ

بھۆشبوونیان. لكاتی ،خۆشانن لو ھندك سر
cnnarabic.com سرچاوە:

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

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