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Koránmagolás homoszexuális ajánlatért
Koránmagolására ítélt egy szaúd-arábiai bíró egy fiatal férfit, mert rajtkapták az
illetőt, amint szexuális kapcsolatra csábít egy másik férfit. A vajszívű dzsiddai bíró
ítéletével nagy kegyet gyakorolt. Egyrészt, mert az ifjút igazság szerint börtönbe
kellett volna zárni, sőt az ügyész azt indítványozta, hogy vonják be az útlevelét és
ne engedjék meg neki tanulmányai befejezését az egyik európai egyetemen.
Másrészt pedig, mert nem az egész Koránt adta fel, hanem csak a tizenötödét. A
szaúdi média jelentései szerint a bíró enyhítő körülményként vette figyelembe a
vádlott zsenge korát, valamint őszinte megbánását, és csupán megrovásban
részesítette, továbbá hittanórák látogatására kötelezte és arra, hogy tanulja meg
kívülről a muzulmán szentírás utolsó két dzsuzát. (Egy dzsuz a Korán egyharmincad
része.) Az ifjúnak egy hónap elteltével a bíróság előtt kell bizonyítania, hogy kívülről
fújja a dzsuzokat. Ellenkező esetben börtönbe kerül.
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Tönkreteszi a politika a
házasságot?
Ellopták a villalakók pénzét
Medveczky megidézte Sisi
szellemét a bálon

11:27 Zenés vers hete Balatonszárszón

Kétkerekű nyuszi

11:21 Ámokfutó lövöldözött egy

Ő Dominik bujkáló apja

templomban

Az 50 legvitatottabb

10:47 Készülnek a virágkarneválra

Debrecenben
10:36 Háromszáz tyúkkal végzett az

ámokfutó autós
10:34 Bérrabszolgák varrják Kate Moss

ruháit
10:19 Kígyót, krokodilt, kaméleont akart a

repülőre csempészni
10:17 Egy évig két halottal élt együtt
10:10 Festékkel öntötték le a Szabadság

téri szovjet emlékművet

Kovács Kati 1000 és 500 méteren
is világbajnok
Koránmagolás homoszexuális
ajánlatért
Lottómilliárdos kerestetik!
Balogh Edinán idegenek kérik
számon a kézfogót
Medveczky megidézte Sisi
szellemét a bálon

10:00 Macskajaj helyett
09:44 13 milliárdot nyert a lottón
09:11 Madárinfluenzában halt meg egy nő

Bali szigetén
08:04 Roncsok közé szorult a sofőr
07:19 Az ablak fogta meg tolvajt
07:18 Két apja van a meleg popsztár

kislányának
00:05 Lányokat zaklat a Jóban Rosszban

sztárja
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