
باس؟ چ جیھان دادگاكانی ل

تندەوەش گورزك ئمریكا، بای دادگای
بۆش دەستی

٥ دادوەر  ) دەنگ زۆرینـــی ب ئمریكایی، بـــای دادگای
بكاتوە، رەت ئمریكایی یاســـایی ئو ٤) بیاریدا، برانبر
بندییكانی  گا نـــادات، كر و ٢٠٠٦ دەرچووە ك لســـای
لو گلدانوەیان بیـــاری ل تان گرتووخانـــی گوانتانامـــۆ،

بدەن. ئمریكایی، مدەنی دادگاكانی ل ،یندیخانب
بندییكان دوا، و لوە بت، با بیارەی دادگای ئو بپـــی
و بكن ئمریكا مدەنییكانی دادگا پشكش تان دەتوانن،

ھۆكاری گرتنیان بپچنوە. ل
،با دادگای بیارەی ك ئو ،یان وایپ یاسایی، چاوەدرانی
چونك درا، كۆمارییكان دەستی ل بوو كوشـــندە گورزكی
ھیچ بوون، پشتر دا یگرتووخان ك لو كسی (٢٥٢) ئو

كردنوەیان نبوو. برز كی تانماف
bbcarabic.com

ل چپ بۆ ئافرەت، پارزەری پۆشینی ب رگدان
دادگا

پارزەرەكان ئافرەت ك دەرچوو، ل بریتانیا یاسایك مدواییل
ل دەموچاو ببســـتن، پچی ك ،یھ و راوژكارەكان بۆیان
نبت. دادپروەری دژی ئوەیان مگر دادگا، دانیشتنكانی
«ھۆدگ» كۆچ بـــای دادگای ســـرۆكی لالین ئو بیارە
ئگر بمرجك گشتتنرا، خوارەوە دادگاكانی گشت بسر
،یشـــتنی دادوەرەكگر ترانبر بمپل تبب ،یچو پئـــ
یچپ كوا ئو ئـــوەی، ببیانووی دەتوانت دادوەر ئـــوا
پچلدەموچاو ل وەدیھنانی دادپروەری، داوا بۆ ستربب

فی بدات. بكات، ك
كۆمك ك ھات، یشـــمكشمك ئو لدوای ئـــو بیارە
ل ندانـــی ھندك فێ وتـــ روویدا بھـــۆی رووداو لـــو
تووشـــی ئوەوە ك لدەرەنجامی پچكانیان، بۆ ئافرەتكان

و زیان ھاتوون. زەرەر
8anoon.com

گیرفان بتاكردنی بۆ دانوە لسدارە سزای ل
ئۆۆمپیادی نزیكبوونوەی بھۆی و چین ئـــوەی وتی دوای
ل سدارە سزای نودەوتی، رەخنكانی فشاری و لژر پكین
،تو ئو ویالیتكانی ك لندكانی ھتاوان ل ھندك دانی
قرەبووكردنوەی تاوانبار، برانبـــر ئازادكردنـــی گـــۆڕی بۆ
مقۆمقۆی كۆمك ،ندكراوەكـــب لالین قوربانی ماباتـــی
بوو، دابش دوو گرووپدا ك بســـر كوتوە، ل جیـــاوازی
ل تاوان ،ســـزای گۆڕینی ئو ،وایـــ پی یكم كۆمـــی
زۆری بھۆی ھـــن، كســـانك دەكات، چونك وت زیاتـــر
ھندكیش قرەبووكردنوە. بی نادەن گوێ ســـامانییانوە،
چاكســـازبوونی تدا تاوانبارك ئامادەیی ئگر ،وای پیـــان
خزانكی و بگڕتوە نو ژیاندا بمنت ل ك باشترە بت،

خۆی.
abc.com

سر تودەك دار ب بیناسازی، ئندازیاركی
ژنكی سری و ستج

دەگات، دادگاوە پ لالیـــن خولعی ھواـــی دوای ئـــوەی
كۆمك  و بخۆی (٤٢ ساڵ) میسری بیناسازی ئندازیاركی
(٣٩ ساڵ)  خزانكی مای ســـر ندەك ھرش ھاوڕیوە،
داركی ب مردەكـــی وەرگرتووە، دژی دادگا ل كـــ خولعی
بتواوی جســـتی و ســـر كژن وزەی توورە دەكگـــ

دەكات. بریندار
ئافرەتكی كـــ دت، لوەوە ،ی پیاوەكرشـــكردنو ھئـــ
خولعی دژی داوایكی ھاوسرایتییان، ل ســـاڵ چواردە دوای

جیابووەوە. لی و دەكردەوە برز مردەكی
ب خولع تایبت یاســـای ئوەی ســـاك، دوای ماوەی چند
ل بیانوویك ھیـــچ بب دەتوانت ئافـــرەت دەرچوو( كـــ
جۆر و جۆرا گرفتی و شك كۆمك بتوە) جیا مردەكی
سرەوە، حاتی ئو وە، كبۆت گایكۆم ئو رووبڕووی

.وانل ككی
egyptdivorce.edu
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