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إلغاء قائمة املنقوالت الزوجية مجرد شائعة
تأخر سن الزواج ملا بعد  35عاما له أسباب مختلفة ابرزها املغاالة فى القائمة والذهب
أظهر آخر بحث نشره اجلهاز املركزى
للتعبئة العامـة واإلحصاء أن عدد
الذكور الذين لم يتزوجوا فى فئة العمر
(  ٣٥سنة فأكثر) بلغ حوالى  ٦٨٧ألف
حالة بنسبة  ٪ 4.5من إجمالى أعداد
الذكور فى نفس الفئة العمرية ،بينما
بلغت حوالى  ٤٧٢ألف حالة لإلناث
بنسبة  ٪ ٣.٣لنفس الفئة العمرية
وصلت هذه النسبة لذكور احلضر ٨.٦
 ٪مقابل  ٪ ٤.٢فى الريف  ،وقد يرجع
هذا إلى الوضع االقتصادى الذى يتضمن
غالء املساكن ،سواء كانت مستأجرة
أم مملوكة بل وتكاليف الزواج من مهر،
وجتهيز املنزل ..إلخ

بعد االرتفاع املتتالى
ألسعار الذهب ..وكيل
األزهر يدعو إلى إلغاء
الشبكة
مبادرات اجتماعية
لتيسير الزواج بعد
ارتفاع نسب العنوسة
واجتاه شعبى للتقليل
من املظاهر

أهالي الرويهب بسوهاج

اخصائية نفسية وإرشاد أسري :ربط الشبكة بقيمة العروس يتسبب فى عزوف الشباب عن الزواج
وتشير

الدراسة ،إلى أن هذه االلتزامات
أدت إل��ى تقليل ف��رص ال ��زواج لعدم
قدرة الرجل على القيام ِ ّ
بكل هذه األعباء
وبلغت ه��ذه النسبة ل�لإن��اث  ٪ ٢.٤ف��ى احلضر
مقابل  ٪ ٦.٢ف��ى ال��ري��ف وي��رج��ع ذل��ك إل��ى ارت�ف��اع
مستوى التعليم بالنسبة لإلناث فى احلضر عنه فى
الريف فتؤجل الكثير من اإلناث فكرة الزواج إلى حني
االنتهاء من الدراسات العليا كاملاجستير ،والدكتوراه
 ،أو لكونها ام��رأة عاملة مستقلة بذاتها وليست فى
حاجة لزوج يتكفل بها.
وبلغت نسبة احلاصالت على مؤهل جامعى فأكثر
لإلناث الآلتى لم يسبق لهن الزواج فوق سن  ٣٥سنة
حيث بلغت النسبة  ٪٨.٥يليها م��ن تعرف ال�ق��راءة
والكتابة بنسبة  ٪ ١.٤ث��م احل��اص�لات على شهادة
متوسطة وفوق املتوسط بنسبة  ٪٢.٣أما أقل نسبة
كانت للحاصالت على شهادة أقل من املتوسط .٪٤.٢
وأرج��ع التقرير ارتفاع نسبة العنوسة إلى أسباب
عديدة ،منها - :غالء املهور وارتفاع تكاليف الزواج
األخ ��رى ال�ن��اجت��ة ع��ن ال �ع��ادات والتقاليد املتبعة -
صعوبة توفير السكن  -ارت �ف��اع م �ع��دالت البطالة
 ارتفاع معدل التعليم بالنسبة لإلناث  -االنشغالبالعمل أو الوظيفة من قِ بل الفتاة  -عدم الرضا مبن
يتقدم إلى الفتاة  -ضعف األج��ور واملرتبات وغالء
املعيشة .
م��ن جهتها ،ذك ��رت الن��ا محيى  ،م��درب��ة ال��ذك��اء
العاطفى واستشارى العالقات العاطفية واألسرية،
ع��وام��ل أخ��رى أدت إل��ى ارت �ف��اع نسبة العنوسة فى
م�ص��ر ،أهمها  :-خ ��روج نسبة كبيرة م��ن الفتيات
لبيئة العمل ،واستقاللهن ماديا  -بعض الفتيات ال
يرغنب فى ال��زواج من رجل يجبرها على مساعدته
فى مصاريف املنزل بعد ال��زواج ،خصوصا أنها غير
مضطرة  -مشكالت ال��زواج التى تعيشها الفتيات
مع األهل واألصدقاء واألق��ارب ،تسبب لهن مخاوف
نفسية جتاه فكرة الزواج  -عدم توفر إحساس األمان،
بسبب ارتفاع عدد حاالت الطالق.
وت ��رى د .س��ام�ي��ة خ�ض��ر ،أس �ت��اذة ع�ل��م االج�ت�م��اع
ب �ج��ام �ع��ة ع�ي�ن ش��م��س ،أن� ��ه ال مي �ك��ن إغ� �ف ��ال دور
السوشيال ميديا ،كسبب الرتفاع نسبة العنوسة فى
مصر  ،ولفتت خضر إلى نشر الشباب لصور حفالت
الزفاف املبالغ فيها ،وغيرها من املظاهر على مواقع
التواصل االجتماعي ،ما يجعل الفتيات يتطلعن ملثلها
وبحسب خ �ب��راء ،ف��إن ارت �ف��اع نسبة العنوسة فى
م�ص��ر أدت ل��زي��ادة ب�ع��ض ال �ظ��واه��ر غ�ي��ر املقبولة
اجتماعيا ودينيا ،مثل - :انتشار ال��زواج العرفى -
الزواج السرى بني الشباب فى اجلامعات  -اإلصابة
ب��أم��راض نفسية  -زواج الفتيات ال�ص�غ�ي��رات من
مسنني – إدمان املخدرات خصوصا للرجال  -تفشى
ظاهرة التحرش وجرائم االغتصاب.
مقترحات وحلول قانونية
للتصدى لظاهرة ارتفاع نسبة العنوسة ،تقدم عدد
م��ن ن��واب ال�ب��رمل��ان ف��ى أغسطس امل��اض��ي ،مبشروع
ق��ان��ون إلن�ش��اء ص�ن��دوق لتمويل زواج الشباب ،يتيح
احل �ص��ول على ق��رض للمقبلني على ال���زواج بفترة
سماح عام واحد ،ويُسدد القرض بأقساط متساوية،
بحد أقصى أربعمائة جنيه شهريا ،غير أنه لم يجر
إقراره حتى اآلن
حلول مجتمعية
فى فبراير من العام احلالى دشنت عائالت قرية
ال��روي�ه��ب مب��رك��ز امل�ن�ش��أة ج�ن��وب محافظة س��وه��اج،
مبادرة لتيسير ال��زواج على العروسني بسبب املغاالة
فى املهور وارتفاع أسعار الذهب ومواجهة العنوسة،
واتفق األهالى على عدة ش��روط منها إلغاء العشاء
امل �ق��رر وال�س�ف��رة ومحتوياتها تيسرا على الشباب
ومواجهة العنوسة.
ومت االت �ف��اق ب�ين جميع ع��ائ�لات ق��ري��ة ال��روي�ه��ب
على ما يلى - :إلغاء بند ال َعشاء املقرر على العريس
نهائ ًيا  -إلغاء النيش والسفرة ومحتوياتهما  -إلغاء
جتهيز وف��رش حجرة األطفال  -إلغاء “الدى جيه”
ف��ى نقل عفش ال �ع��روس  -إل�غ��اء خ��امت أُم العريس
وهدايا أخ��وات العريس  -يتح ّمل العريس تكاليف

شبه مختلف

أقباط كرة
القدم!!

علي إبراهيم

الكوافير م ّرة واحدة فقط فى اخلطوبة أو الزواج -
القاعة حسب رأى العريس وحسب رغبته وعلى قدر
استطاعته دون شروط من أهل العروسة.
كما مت االتفاق بني األهالى على أن العروس عليها
توفير أدوات املطبخ الرئيسية ،مثل :حلل -صوانى-
م�ل�اع��ق -ش� ��وك -س �ك��اك�ين -ط �ق��م ال� �ش ��اى -طقم
الشربات -طقم القهوه -خ�لاط -مكواه  ،بحيث ال
تزيد األطقم عن طقمني فقط من كل ن��وع ،وكذلك
مالبسها الشخصية دون م �غ��االة ودون ت��دخُّ ��ل من
العريس فى ذل��ك ،وكذلك أيضا ال َعشاء املقّدم من
ال��ع��روس يقتصر ع�ل��ى ال �ع��روس�ين ف�ق��ط ودون أى
اعتراض من العريس ،باإلضافة إلى عدم املغاالة فى
رد زيارة اخلطوبة وإلغاء الديك الرومى ويكتفى بعدد
ال يزيد عن  20فرد حمام أى  10أزواج حمام وأوزه
واحدة وكرتونة من الفاكهة.
واتفق األهالى أن الزوج مطلوب منه توفير اآلتي:
جتهيز سكن الزوجية من ف��رش وأج�ه��زة كهربائية،
مثل :غسالة ،ثالجة -بوتاجاز  -فرن  -مطبخ ،حسب
استطاعة العريس ودون تدخُّ ل من أهل العروس فى
نوعية ه��ذه األص�ن��اف ،كما إن��ه على العريس توفير
أنتريه أو كنبة حسب استطاعته ومقدرته املالية.
وج��اء ضمن املستلزمات ال�ت��ى وضعتها امل �ب��ادرة
ليوفرها الزوج ،السجاد والستائر إن استطاع العريس
وإن لم يستطع فال داعى لها ،وشملت املبادرة وجوب
توفير دبلة وخامت وحلق من الذهب لترتديه الزوجة،
وما زاد على ذلك حسب استطاعة العريس وحسب
االتفاق مع أهل العروس.
يتحمل العريس نفقة حتميل عفش العروس
كما
ّ
بحيث ال تزيد العربات عن ثالثة وما زاد عن ذلك
تتحمله العروس
ّ
وجاءت ضمن شروط املبادرة ،أن القائمة والصداق
يتم االتفاق عليه بني العريس وأه��ل العروس  ،كما
أن العريس القادم من خارج البلد تُط ّبق عليه نفس
الشروط ويعامل معاملة أهل القرية.
وواف��ق أهالى قرية الرويهب باإلجماع من جميع
احلاضرين دون أى اعتراض من أح��د على أى بند
من بنود املبادرة
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعى فيسبوك
ص��ورا جللسة مبادرة تيسير ال��زواج التى أتفق فيها
أه��ال��ى قرية ال��روي�ه��ب على ال �ش��روط سالفة الذكر
معلقني عليها :ال للمغاالة ،شكرا أهالى قرية الرويهب
جزاكم الله خيرا
من جهة اخرى ،رأى أهالى قرية كفور بلشاى بكفر
الزيات فى محافظة الغربية ،أن عمل مبادرة واالتفاق
على ال�ت��زام اجلميع بها ،يتضمن عمل قائمة زواج
موحدة على جميع الشباب والفتيات فى القرية ،من
أجل مواجهة ارتفاع تكاليف ال��زواج ،من شأنه احلد
من ارتفاع نسبة العنوسة
وبدورها ،طالبت عزة كامل  ،الناشطة فى مجال
حقوق املرأة الدولة وفئات املجتمع ومؤسسات العمل
األه �ل��ى واالج �ت �م��اع��ي ،ب��إي�ج��اد ح�ل��ول ج��ذري��ة لتلك
املشكلة اخلطيرة التى تؤثر سلبا على الفرد واملجتمع
على حد سواء
فيما أشارت هبة عيسوي ،أستاذة الطب النفسى فى
جامعة عني شمس ،إلى أن احللول اجلذرية ملواجهة
ارتفاع نسبة العنوسة ال تكون إال من خالل  - :حل
أزمة السكن  -توفير فرص العمل  -تنمية مهارات
وقدرات الشباب  -إطالق املشروعات اخليرية التى
تُسهم فى زواج الشباب  -نشر الوعى الدينى  -نشر
ثقافة األولويات ،والضروريات ،والتقليل من أهمية
املظاهر  -التصدى للعادات اخلاطئة بالتوعية من
خالل جميع وسائل اإلعالم.
الذهب فى االخالق ال املال
ارتفاعا
تشهد أسعار الذهب خالل الفترة احلالية
ً
غير مسبوق ،وهو ما دفع البعض إلى إطالق حمالت
ملنع شبكة العروس واالكتفاء بدبلة فقط ،فى حني
رفض البعض هذه الدعوات ،مشيرين إلى أن قيمة
الشبكة من قيمة العروس فى املجتمع
ف��ى ه��ذا ال�س�ي��اق ،ت�ق��ول ال��دك �ت��ورة ن��دى محسن،
أخصائية نفسية وارشاد اسرى وامراض التخاطب،
إن ه ��ذا م��وض��وع خ�ط�ي��ر ،ح�ي��ث ي��زي��د م��ن عنوسة
الفتيات ،ويتسبب فى ع��زوف الشباب عن ال��زواج .

من املسؤول عن عدم وجود العبني
يعتنقون ال��دي��ان��ة املسيحية ف��ى م�لاع��ب ك��رة القدم
املصرية  ،خاصة فى منطقة االضواء بالدورى العام ؟!
ي �ل��ح ع �ل��ى ذل� ��ك ال��ت��س��اؤل ك �ل �م��ا رأي� ��ت ص��دي�ق��ى
القبطي»وهو صديقى بالفعل وف��ى ال��واق��ع  ،وليس
م�ج��رد ط��ق حنك ف��ى امل �ق��ال» مي�لأ ح��ائ��ط صفحته
على الفيس ب��وك بالشكوى م��ن اضطهاد الالعبني
املسيحيني وعدم اختيارهم للعب فى األندية الشهيرة
بطول البالد وعرضها خاصة فى اللعبة الشهيرة وهى
ك��رة ال�ق��دم ،باعتبار أن اللعبات األخ��رى مضطهدة
بذاتها ولكونها أخرى!!.
ويبدو نظريا أن للسؤال والشكوى وجاهتهما إذا
ما فحصت اسماء الالعبني فى اآلون��ة احلالية فلن
جتد غير الع��ب اسمه جرجس مجدى يلعب لنادى

عباس شومان

د .أحمد كرمية :ما تكتبه
الزوجة فى القائمة مهر عينى
ألنها ال تتسلم نقودً ا فى يديها
وتضيف :لذلك ف��إن برامج امل��رأة مهمة ،والب��د من
اس�ت�ض��اف��ة زوج���ات ي��ؤك��دن أن �ه��ن اخ �ت��رن أزواج �ه��ن
ألخالقهم أو لرجولتهم.
وأوض �ح��ت أخصائية اإلرش ��اد األس ��ري :الب��د أن
نستضيف م��ن يتحدث بشكل م �ت��وازن ع��ن احل�ي��اة،
ألنها ليست عبارة فقط عن نقود ،ونحاول أن نوضح
للشعب معنى احلياة وتوازنها ،وأن الرجل ليس معناه
ماال  ،فلو كان غنيا من املمكن أن يكون غير أمني على
احلياة الزوجية ،وهكذا.
وأكملتً :
أيضا يجب أن نعظم القيم ،حتى ننقذ
األسر املصرية ،وبدال من البحث عن الذهب ،نقول
إن الذهب احلقيقى هو أخالق وفكر وإرادة اإلنسان
ونصحت الفتيات قائلة :عليك بالتعليم حتى جتدى
لنفسك سندا محترما ،ثم اختارى األفضل واحترسى
ع�ن��د االخ �ت �ي��ار ،واخ��ت��ارى ال ��ذى ي�خ��اف ال�ل��ه وليس
األغنى ،وكونى عملية وليس فقط عاطفية ،وخالل
اخلطوبة ،حاولى أن تكون فترة اختبار هادئة وليس
عبر النقد املستمر.
ف��ى س�ي��اق متصل ،دع��ا ال��دك�ت��ور ع�ب��اس ش��وم��ان،
وكيل األزهر الشريف ،إلى إلغاء الشبكة ،قائال :بعد
االرتفاع املتتالى ألسعار الذهب ليت الناس يرخصونه
باالكتفاء بدبلة كشبكة ومهر عند الزواج.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد طلب تشكيل
جلنة م��ن اخل�ب��رات القانونية والقضائية املختصة
إلع ��داد م�ش��روع ق��ان��ون األح ��وال الشخصية ،وتظل
اآلمال معلقة على الفصل التشريعى اجلديد مبجلس
النواب إلخراج قانون جديد إلى النور ،وبالتزامن مع
اجلدل الواسع على مواقع التواصل االجتماعى حول
الزواج وشروطه وخطواته وإجراءاته ،تعود مشروعات
القوانني املقدمة م��ن النائبات نشوى ال��دي��ب وأم��ل
سالمة اخلاصة بقانون األح��وال الشخصية لدائرة
االهتمام من جديد
وي�ع��د ق��ان��ون األح ��وال الشخصية ال �س��ارى حاليا
مبصر م��ن أق��دم ال�ق��وان�ين ف�ه��و ص��ادر ف��ى ،1920
ومر على إص��داره مدة اقتربت من القرن ،وإن كان
قد أدخلت عليه بعض التعديالت واإلض��اف��ات؛ لكن
املمارسة العملية لهذا القانون وتعديالته كشفت أنه
لم يعالج جميع املشكالت بشكل كامل ويسير.
وع��ل��ق احمل ��ام ��ى امل �ت �خ �ص��ص ب �ق �ض��اي��ا األح � ��وال
الشخصية حسن عادل  ،فى تصريح لـ«املشهد»على
م�ق�ت��رح ت��وث�ي��ق ق��ائ�م��ة امل �ن �ق��والت ال��زوج �ي��ة بالشهر
ال�ع�ق��اري ،ق��ائ�لا :إن��ه يرفض مبدأ قائمة املنقوالت
الزوجية نظرا ملا يترتب عليها من أزم��ات ومشاكل
عديدة تتسبب فى النهاية بالطالق.
وقال حسن ،إن قائمة املنقوالت غير معترف بها
إال فى مصر ،مضيفا أن العرف فى مصر ترسخ على
املبالغة فى قائمة املنقوالت ،فأهل الزوجة يتفاخرون
ببلوغ قائمة الزوجة لـ  400ألف مثال ،الفتا إلى أن
قائمة امل�ن�ق��والت ال��زوج�ي��ة حت�ت��وى م�ن�ق��والت ال��زوج
وال��زوج��ة معا ،وبعض احل��االت تضيف أش�ي��اء غير

ان�ب��ى البترولى وه��و وان ك��ان م��ن األن��دي��ة متوسطة
املستوى ودوم��ا ما يحتل منطقة وس��ط اجل��دول بني
األندية األخرى لكنه نادى غير شعبى وقلما إن وجدت
له مشجعون ،ثم العب آخر يدعى امير عادل ويلعب
فى فريق وادى دجلة ويحمل جنسية ثانية بخالف
اجلنسية املصرية.
وملن ال يعلم أن مؤسس وادى دجلة هو رجل اعمال
مصرى قبطى اسمه ماجد سامي ،كما أنه مالك لنادى
ليرس البلجيكي ،مبا يعنى أنه يستثمر فى كرة القدم!!
وب��ال�ب�ح��ث ف��ى ت��اري��خ امل�لاع��ب امل �ص��ري��ة ,وج��دن��ا
أن هناك ثالثة العبني أق�ب��اط لعبوا ألن��دي��ة شهيرة
وشعبية ،وهم جنم املنتخب الوطنى والنادى األهلى
الكابنت هانى رمزي ،وهو اليزال ملء السمع والبصر
فى املجتمع الكروي.

رشا أبو شقرة

موجودة فى الواقع.
وأض��اف حسن أن بعض دع��اوى الطالق باحملاكم
تشهد مهازل ،ولتخفيض نسب الطالق واخللع ينبغى
التوصل حلل فى قائمة املنقوالت ،ويجب على الزوج
إما التكفل بتجهيز مسكن الزوجية لتالفى مشاكل
قائمة امل �ن �ق��والت ،أو ال�ل�ج��وء إل��ى قائمة املنقوالت
إذا تطلب األم ��ر ،م��ع ض ��رورة ال��دراي��ة مبحتوايات
املنقوالت ،قبل املوافقة ،واإلمضاء لتالفى األزمات.
وذك � ��ر احمل ��ام ��ى امل �ت �خ �ص��ص ب �ق �ض��اي��ا األح � ��وال
الشخصية ،أن أول حت��رك م��ن ال��زوج��ة ع�ن��د أول
خالف زوجى هو التقدم مبحضر ضد الزوج ،تدعى
فيه طردها من املنزل واستيالء الزوج على مشغوالتها
الذهبية ،ثم ينتقل احملضر إلى النيابة وتصدر ضد
الزوج جنحة تبديد.
وكانت النائبة رشا أبو شقرة ،عضو مجلس النواب،
قد تقدمت مبشروع قانون تعديل بعض أحكام الئحة
املأذونني الصادرة بقرار وزير العدل رقم  4يناير لسنة
 ،1995وتعديالتها الفصل الثانى واجبات املأذونني
بعقود ال���زواج وال �ط�لاق ،حيث أوض �ح��ت امل ��ادة 31
مكرر ،من مشروع القانون ،أنه ال يجوز توثيق عقد
الزواج إال بإثبات رقم محضر تصديق الشهر العقارى
على قائمة امل�ن�ق��والت ببند االش �ت��راط��ات اخلاصة
بوثيقة الزواج
وتنشر “املشهد» اراء بعض املشاهير فى موضوع
قائمة املنقوالت الزوجية
أب��دت الفنانة سمية اخل�ش��اب رأي�ه��ا ف��ى اجل��دل
الدائر حول املطالبة بإلغاء قائمة املنقوالت الزوجية ،
وهو األمر الذى أثار جدلاً واس ًعا خالل األيام املاضية.
وكتبت سمية اخلشاب فى تغريدة عبر حسابها مبوقع
التدوينات القصيرة تويتر« :أمتنى حوار القامية ده
يبقى حقيقى عشان حقيقى هكون ممتنة ،وشايفة
أنها حاجة ملهاش أى الزم��ة زيها زى األف��راح اللى
بيتصرف فيها مبالغ خيالية عشان شوية منظرة
وشكليات.وفى تغريدة أخ��رى كتبت :الراجل ملزوم
يجيب كل حاجة يا إما لو مش جاهز ما يتجوزش،
أصلها مش شطارة هي”
وعلقت الفنانة سميرة عبد العزيز على اجلدل
املثار فى الساعات األخيرة ،بشأن قائمة املنقوالت
ال��زوج�ي��ة ،التى طالب بعض رواد امل��واق��ع التواصل
االجتماعى بـإلغائها ،إذ أشارت الفنانة إلى أنها تتفق
م��ع فكرة إل�غ��اء القائمة ،طاملا أن ال��زوج�ين بينهما
توافق ،وطالبت األسرتني بالتعاون واملشاركة لبناء
منزل أبنائهم ،دون النظر إل��ى تلك األم��ور املادية،
مؤكدة أنها زوجت ابنتها دون كتابة قائمة منقوالت
وحتدثت سميرة عبد العزيز عن رأيها فى إلغاء
قائمة املنقوالت :اتفق مع فكرة إلغائها ،فالزواج يعنى
مشاركة “يشتركوا األسرتني مع بعض فى كل حاجة،
ط��امل��ا ف��ى ت��واف��ق عاطفى ب�ين البنت وال��ول��د ،يبقى
الزم يكون فى توافق على البيت اجلديد” وتابعت:
“املشاركة دى شراكة عمر ،ملا تبتدى بقامية وورق
يبقى فيها خيانة ،لكن ملا يبقى فى اتفاق من األول
وت��راض��ى يبقا فى ود وثقة بني األس��رت�ين ،ال قامية
وكالم فارغ ،األخالق متسمحش لكتابة قامية ،واألهم
إنى أكون واثقة فى األسرة اللى بناسبهم ،ويكون فى
بينا اتفاق وتراضي ،وليس إجبار الزوج اإلمضاء على
قامية»
وأضافت الفنانة سميرة عبد العزيز“ :زوجت بنتى

ايضا فى القطب الثانى للكرة املصرية ،كان يلعب
اشرف يوسف للزمالك وهو من الالعبني املشهورين،
وق��ت أن ك��ان مي��ارس اللعبة ،كما أن الكابنت ناصر
فاروق كان حارساً لفريق غزل احمللة وانضم ملنتخب
مصر وتقريباً موجود ضمن اجلهاز الفنى لفريق ناديه
حاليا.
وبالضغط على زر البحث فى الشبكة العنكبوتية لم
جند ألى منهم شكوى توحى باالضطهاد أو التهميش
بسبب الديانة ،بحسب التصريحات املنقولة عنهم
فى املواقع املتخصصة فى متابعة اللعبة ،وال قالوا
ان غيرهم من أخوتنا األقباط مستبعد بسبب ديانته،
وقت أن كانوا جنوماً فى ساحات املالعب  ،وال بعد
أن اعتزلوا اللعب.
ق��وال واح ��دا وم��ن وج�ه��ة ن�ظ��رى ال�ت��ى تتطابق مع

الفنانة /سمية اخلشاب

الفنانة سميرة
عبد العزيز“ :زوجت
ابنتى بدون قامية”
بدون قامية ،وشفت مقدرة زوجها إيه وجبت الباقي،
دى بنتى ودا بيت بنتي ،ف�لازم أش��ارك فيه برضه،
ومجبرش الزوج يجيب حاجات واكتب عليه وصل أو
قامية ..لو مش واثقة فيه من البداية يبقا اجلوازة
ملهاش الزمة”
حقوق الزوجة
من جهته استشهد الدكتور أحمد كرمية  ،أستاذ
الفقه املقارن والشريعة اإلسالمية بجامعة األزهر
ص ُد َقاتِهِ َّن
الشريف ،بقول الله تعالىَ { :وآتُوا ال ِن َّسا َء َ
ِحل َ ًة} ،وقول النبى صلى الله عليه وسلم« :ال نكاح
ن ْ
إال بولى وصداق وشاهدى عدل»  ،الفتًا إلى إجماع
املسلمني على أن املهر شرط من شروط صحة
الزواج ،وال بد من تسميته وحتديده قبل الدخول.
وأوضح الدكتور أحمد كرمية ،أن الصداق أو املهر
إما أن يكون نقو ًدا ،أو يكون عينًا ،أو يكون منفعة،
منوها بأنه حسب االتفاق أو العرف ،إما أن يعجل
املهر كله قبل الدخول ،أو يؤجل كله ملا بعد الدخول،
أو ينصف ،بحيث يكون هناك جزء مقدم وجزء مؤخر.
وأردف ال��دك�ت��ور أح�م��د ك��رمي��ة ب �ـ :ت�ع��ارف الناس

فى مصر على مشاركة العروسني فى تأسيس منزل
الزوجية ،وبطبيعة احلال ،ال بد أن يكون هناك ضمان
أو توثيق ملا تأتى به الزوجة ،بحيث يكون دليال على
ملكيتها لهذه األشياء؛ حتى إذا حصل فراق؛ تضمن
املرأة حقها مبا كتبته
ولفت الدكتور أحمد كرمية ،إلى أن ما تكتبه الزوجة
فى قائمة املنقوالت من أثاث ،هو مهر الزوجة ،الذى
هو عيني؛ ألنها لم تتسلم نقو ًدا فى يديها
وواصل أستاذ الفقه املقارن والشريعة اإلسالمية،
أنه نظرا ملا سبق اإلشارة إليه ،جلأ الناس إلى كتابة
قائمة املنقوالت الزوجية ،ضما ًنا حلق الزوجة ،مؤكدًا
أن ذلك ال بأس به فى الشريعة اإلسالمية
وأكمل الدكتور أحمد كرمية ،أن املشكلة فى قضية
قائمة امل�ن�ق��والت ال��زوج �ي��ة ،تكمن ف��ى استخدامها
ولي الذراع ،منوهً ا بأن القائمة ال بأس
كوسيلة للضرر ّ
بها من حيث األص��ل ،إال أنها يجب تعديل تكييفها
القانوني ،بحيث ال ينظر لها على أنها إيصال أمانة،
ولكن ينظر لها فقط على أنها ضمان حلق الزوجة،
وشاهد على ملكيتها لهذا األثاث.
واحلقيقة أن��ه ل��م ي�ص��در أى ق��رار رس�م��ى بإلغاء
قائمة املنقوالت الزوجية ،والتى ال تزال معترفا بها
قانو ًنا  ،وال ت��زال جرمية تبديد املنقوالت الزوجية،
يعاقب عليها القانون

حتقيق  -أحمد صالح سلمان

عزاء واجب
يتقدم أحمد صالح سلمان الصحفي بجريدة املشهد بخالص العزاء

للمستشار حامت عبد الفتاح الدالي
عضو مجلس الشورى السابق ونائب رئيس حزب احلركة الوطنية

واملستشار عصام عبد الفتاح الدالي
القاضي باالستئناف العالي

فى وفاة السيدة والدتهما حرم املرحوم عبد الفتاح طه الدالي
شيخ البرملانيني ورئيس جلنة احلكم املحلي مبجلس النواب سابقا
سائال املولى أن يتغمد الفقيدة برحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

وجهات نظر الكابنت مدحت شلبى التى ليست لها
قيمة على اإلط�لاق أن��ه ليست هناك ثمة اضطهاد
للمسيحيني خاصة فى مجال كرة القدم ،واعتقد أنه
فى وق��ت ما ك��ان يرونها كما يراها اإلسالميني لهو
ومضيعة للوقت واملال قبل أن تتحول اسعار الالعبني
إلى أرقام فلكية.
ثانيا ،وما اعزز به رأيى أن األندية املصرية تلهث
وراء الالعبني املوهوبني فى افريقيا وغيرها ويدفعون
فيهم م�لاي�ين ال�� ��دوالرات ،وج�ل�ه��م يعتنق املسيحية
دينا ،ويستطيع اجلميع إحصاء األجانب فى األندية
املصرية ،ولو أن هناك أقباط لديهم الرغبة واملوهبة
لكانوا اولى من استدعاء األجانب ،ناهيك عن املدربني
وامل��دراء الفنيني القادمني من اوروب��ا وبالطبع ليسوا
مسلمني.

ال�س�ب��ب ال �ث��ال��ث واألخ �ي��ر ه��و أن رج ��ال األع �م��ال
املذكورين اعاله يستثمرون فى كرة القدم ولو أن هناك
اضطهاد بسبب الدين لكانوا اول من يستثمر فى أبناء
ديانتهم حتى ولو بذريعة استيعابهم ورفع الغنب عنهم،
ولكن ألنها صناعة واستثمار أوال فهى بال دين !!
 حزن اخلتام-:ياصبر مالك بالكالم دوت
صوتى اتنبح وال كلمتى دوت
انا جعان مش عارف اتقوت
من غير ما احس صبحت ندابة
لم الورق بال قيس بال ليلى
عنتر عبيط ملن عشق عبلة
ازاى تصدق روحك الهبلة
اصل الغرام كداب وكدابة

