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بلوتوس بسر كچكی مانگ بندكردن، شش سزای
مانگی بسر شش جینایاتی بحرەینی ســـزای دادگای
بربو بشوەیكی ونكانی ك سپاند، میسری كچكی

ببووەوە. بو تو ئو مۆبایلكانی ل
سكسی كاری ك دەبینرت وا ونكاندا، ل ك كچ ئو
پۆلیســـی دەدات، ئنجام كنداو پیاوانی كۆمك لگڵ
كرد دەستگیری پایتخت ھوتلكی كوچكی ل تو وئ
نا كارەكی وەدا دانی بینكۆل دادگا كرا، ل راپچی و
لگی گرتووە. لكاتی سكسكردن روو وەی خستئ و
ماددەی خواردنی لســـر ،ســـوزانیی كچ پشـــتر ئو

كرابوو. دەستگیر بھۆشكر
Bahrainlaw.net

ل لســـدارەدان یكمجـــار حوكمی دوای دە ســـاڵ، بـــۆ
جبجدەكرت تونس

ل دادگاییكردن بناوبانگكانـــی دانیشـــتن ل ل یكك
توندڕەو ئیسالمیی دوو بسر لسدارەدان سزای تونس،
دەستگیر  پار سای ك ٣٠ كسی ئو كۆی ل سپندرا،
و بســـر حوت تاھتایی حوكمی ھروەھا و كرابـــوون
ســـایان بیســـت تا پنج لنوان حوكمی ئوانی تریش

سپندرا. بسر
سای تیرۆر، دادگاییكران، تۆمتی ب ك تبارانتۆم ئو
پایتخت پۆلیســـی لگڵ گورەیان پـــار ئاژاوەیكـــی
كوتوە،  شـــڕە لو ١٤ كوژراو ئنجامـــدا ل و نایـــوە
دوو مانگ دوای پۆلیس دەستدارانی ختانخۆشب بم
كرد و گشـــت تۆمتبارەكانیان دەســـتگیر ،رووداوەك ل

كرانوە. یاسا رادەستی
بیارەك، سرۆكی تیمی دەركردنی شـــیاوی گوتن، دوای
نادادپروەری ببیانـــووی تۆمتبـــارەكان، پارزەرانـــی

بجھشت. دادگایان ھۆی بیارەكان،
ئو سزاكانی یاســـای ل لسدارەدان ســـزای ھرچندە
بســـر  ١٠ ســـا نزیكی حوكم بم ئو ،یھ تو

نسپنراوە. تاوانبارك ھیچ
www.avokato.com

كچشازادە توقیفكردنی میسری، تھچوونوەی دادگای
دەكاتوە نوێ كسعودیی

ككی فی، كخت كچی فھـــدی ســـارەی دوای ئوەی
لناوەڕاستی ئۆتۆمبیلكی ،ســـعودی شـــازادەیكچ ل
خراییوە بوپڕی تانرشس میسر پایختی قاھیرەی
كس دوو دەبـــت و پكدادانك لدەخوڕـــت، تووشـــی
ئویتریشـــیان و كیان میســـرییكی ـــت، كـــدەكوژ

.جانییئازەرب
رادەستی دەمودەست رووداوەك دوای ،شازادەیكچ ئو
دوای بم دەكرت، بند دادوەر ببیاری و یاسا دەكرت
رگیانوە ل دەگرت، (٧) پارـــزەری تیمكی ئـــوەی
دادگا بـــم دەكات، دەســـتبری ئازادكردنـــی داوای 

دەكاتوە. رەت داواكارییكیان
پارســـاڵ ك دت، كاتكـــدا لـــ دادگا ئـــو بیـــارەی
(٧) ئۆتۆمبیل رووداوی بھۆی بحرەینی ھاووتییكـــی
ب كفالت، ئازادكردنی دوای و كوشت ھاووتیی میسری

خۆی. وتكی چووەوە و ھت
www.8anoon.com

ئمریكا نیۆیۆركی ویالیتی ل سزایكی سیر
ھاووتییانی بـــدەری لرادە قوی بھۆی دیـــاردەی
روشـــونی توندیان ویالیتكان ئمریكی، كۆمـــگای
بۆ ،و دیاردەیئـــ رووبڕووبوونوەی بـــۆ گرتۆت بـــر
یاســـایكیان نیۆیۆرك ویالیتی لـــ ماوەی لو نموونـــ
ئو ســـزای پبژاردن بســـر بینوەی دەركـــردووە، ب
حراریة) (سعرة رمۆكگ ك فاستفوودانی و رستورانت
ئوەی بۆ نادەن، دیوارەكان لســـر ی خواردەمنییكان
ئنجامی ل قوبوونی بكات، ب رادەی دەرك ھاووتیی

.نییانخواردەم ئو خواردنی
سیكی ك روونیكردەوە، پزیشكی پیمانگای ریپۆرتكی
بھۆی بوون قـــوی تووشـــی ئمریكایی كۆمـــگای
ژەمكانیان دەرەوە لـــ ھاووتییانی زۆربی ك ئـــوەی

دەكن. نۆش
Yasater.com

باس؟ چ جیھان دادگاكانی ل


