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120 جلدة لسعودي 
جمع بين 6 زوجات 

دبي ـ العربية.نت: فاجأ موظف هيئة يعمل في هيئة األمر بالمعروف
األمر باملعروف والنهـــي عن املنكر بجازان 
واملتهم باجلمـــع بني 6 زوجات في وقت 
واحد، ناظر القضية بزعمه اجلــــهل بأن 
أقصـــى حد للتعدد في اإلســـــــالم هو 4 
زوجات، قائال »بعد االستفســـار في هذا 
املوضوع علمـــت أن اجلمـــع بني أكــــثر 
من أربع زوجات محرم شرعا«، نقال عن 

صحيفة »الوطن« السعودية امس.

إال أن قاضي محكمة املسارحة العامة 
الودعاني  مبنطقة جازان الشيخ سلمان 
رفض حجــــة املواطن )56 عاما( قائال إن 
»دعواه باجلهـــــل حتى باحلد املسموح 
به شـــرعا في تعـــدد الزوجــــــــات أمر 
غــــير مقبول، ألنها مسألة تكـــــاد تكون 
معلــــومة من الدين بالضـــــرورة، حتى 
لـــدى العــــــامة وحــــديثـــي العـــــــهد 
باإلســـــــالم، فكيــــــف بـــه وهو يحمل 

الشهادة االبتدائيــــة كما ذكر ويستفتي 
العلمــــاء وقد شاب في اإلسالم«.

جاء ذلك قبل أن يصدر القاضي الودعاني 
حكمه على موظـــف األمن والسالمة في 
»هيئة األمر باملعروف« بجــــلده 120 جلدة 
وإلزامه بحفظ جزءي عم وتبـــــارك ومنعه 
من مغادرة اململكة ملدة خمـــــس سنوات، 
ومنعه أيضا من تولي اخلطـــــابة وإمــــــامة 
املساجد رسميا، فيما درأ عنه حد الزاني 

احملصن »لعدم توافر شروطه«.
وعقــــب القبض عليه، واجه املوظف تهمة 

اإلبقاء على »أكثر من 4 زوجـــات«. 
املواطن  أن  والعبارة األخيرة تعنـــي 
اخلمسيني متهم بالزواج من ست نساء، 
إال أنه في حال إثبـــات جمعه بني خمس 
زوجات فحســـب، وهو مـــــا حدث، فإن 
ذلك كاف إلدانتـــه لتجــاوزه احلد املقرر 

شرعا. 

القاهرة ـ رويترز: أعلن مسؤول في وزارة الثقافة املصرية امس أن 
نتائج حتليل احلمض النووي واملسح باألشعة املقطعية ملومياء امللك 
توت عنخ آمون الذي توفي قبل نحو 3362 عاما أثبتت أنه توفي متأثرا 
مبضاعفات مرض املالريا وأن والده هو أمنحتب الرابع )اخناتون( امللقب 
بفرعــــون التوحيد في مصر القدمية. وقال زاهــــي حواس األمني العام 
للمجلس األعلى لآلثار فــــي مؤمتر صحافي باملتحف املصري بالقاهرة 
إن الدراســــات التي أجريت على املومياوات باستخدام احلمض النووي 
»أكدت وألول مرة« استنتاجات تسهم في رسم شجرة عائلة توت عنخ 
آمون كما كشفت »أدلة جديدة مذهلة لنسب الشاب وسبب وفاته« حوالي 

عام 1352 قبل امليالد بعد أن حكم مصر نحو تسع سنوات.

مقـاالت الزمـالء 
الصفحـة  كّتـاب 
األخيـرة  ص 55

مواقيت الصالة والخدمات ص 46

البقاء هلل
سعد علي احلميدي الوقيت الشمريـ  50 عاماـ  الدوحةـ  ق1ـ  الشارع 

الرابع ـ م1 ـ م2 ـ ت: 65096767 ـ 99685501.
مطلق حسـن محسن رشاش املطيريـ  63 عاماـ  الرجال: القصورـ  
ق1 ـ ش5 ـ م11 ـ ت: 99560777 ـ النساء: صباح السالم ـ ق11 

ـ ش2 ـ ج15 ـ م1 ـ ت: 99957751.
فاطمـة محمد هباد، أرملة محمد سلطان الهامور الدوسري ـ 74 
عاماـ  شـــرق األحمـــديـ  ق2ـ  ج8ـ  م536ـ  ت: 99067227ـ  

.99042005
فلـك سـعيد رميح ـ 75 عاما ـ الرجـــال: اخلالدية ـ ق2 ـ ش29 ـ 
م15 ـ ت: 99682379 ـ النســـاء: الشامية ـ ق3 ـ ش37 ـ م13 ـ 

ت: 24841591.
مشـاري سعود عبدالعزيز التورة ـ 85 عاما ـ الرجال: اخلالدية ـ ق1 ـ 
ديوان التورةـ  مقابل الدائري الثالثـ  ت: 55975333ـ  النساء: 

الروضة ـ ق4 ـ ش46 ـ م17ب ـ ت: 97975333.
مبـارك فهد ضـاوي احمليلبي العازميـ  49 عامـــاـ  عبداهلل املباركـ  
ق1 ـ ش110 ـ م10 ـ ت: 97965228 ـ الدفن التاســـعة صباحا 

مبقبرة صبحان.
علي عجيل تركي الشمري ـ 73 عاما ـ الرجال: هدية ـ ق5 ـ ش17 ـ 
م5 ـ ت: 66663538 ـ النســـاء: صباح الناصر ـ ق5 ـ قسيمة 

299 ـ ش104 ـ ت: 66561831.
فاطمـة عبدالرزاق دواره، أرملة علـــي املواش ـ 77 عاما ـ كيفان ـ 
ق4 ـ ش عرفـــات ـ م2 ـ ت: 99730175 ـ 24922131 ـ الدفـــن 

التاسعة صباحا.
خميـس سـالم رجب األنصاريـ  81 عامـــاـ  الرجال: الزهراءـ  ق2ـ  
ش230 ـ ديوان االنصاري ـ ت: 99032771 ـ النساء: األندلس 

ـ ق9 ـ ش5 ـ م277 ـ ت: 66837623.
عيـدة معيوف رجا املعيوف، أرملة فالح محمد اجلامع ـ 77 عاما ـ 
الرجال: مشـــرف ـ ق3 ـ ش1 ـ م27 ـ ت: 99030891 ـ النساء: 

سلوى ـ ق12 ـ ش13 ـ م28 ـ ت: 25629627.
عيـدة فالح محمد ركبان العازمـي، أرملة مجبل محمد العازميـ  79 
عاما ـ صباح السالم ـ ق13 ـ ش1 ـ ج11 ـ م21 ـ ت: 99944493 

ـ 99039773.
سعد فريح راشد االصابعه العازميـ  71 عاماـ  الرجال: الصباحيةـ  ق3 
ـ ش3 ـ م443 ـ ت: 23615953 ـ 99888361 ـ النســـاء: العدان 
ـ ق4ـ  ش2ـ  م41ـ  ت: 25426087ـ  الدفـــن بعد صالة العصر 

مبقبرة صبحان.

الحمض النووي يقطع شك آالف السنين:
إخناتون والد توت عنخ أمون


