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دنيا الوطن:
تطلب الخلع للدعاء على زوجها
مببررات
فوجئت محكمة األسرة في اإلسكندرية
ِّ
غريبة تسوقها زوجة مصرية في طلبها للخلع عن
زوجها بعد حياة زوجية استمرت ملدة  26عام ًا.
فقد كتبت الزوجة تقول لقاضي احملكمة إنها تريد
أن تعيش باقي عمرها في هدوء بعيد ًا عن ضرب
وسباب زوجها املستمر لها ،وتتفرغ لالعتكاف
والدعاء على زوجها للثأر منه ألنها لم تر معه
يوم ًا سعيد ًا!.ومنذ إقرار قانون اخللع املصري
وحكم احملكمة الدستورية بدستوريته وموافقته
للشريعة اإلسالمية عام  ،2000وهناك إقبال
عليه من قبل العديد من النساء من فريقني،
فمنهن من يعاني من مشكالت زوجية حقيقية
ومظالم ،وأخريات اعتبرنه سالح ًا في يد الزوجة
ضد زوجها.ورغم كثرة حاالت الطالق مبوجبه

أماماحملاكم؛ تشير مصادر قضائية مصرية إلى أنّ
عددا من تطلقن بهذا القانون قليل جد ًا .حيث
يقوم «مكتب التسويات» مبحاولة إصالح ذات
البني بني الزوجني ،وإن لم يستطع يح ِّول القضية
للمحكمة مباشرة لتحكم فيها.وقالت الزوجة
املصرية في طلبها اخللع إنها منذ بدأت حياتها مع
زوجها منذ  26عام ًا ،وهي تشعر مبعاملته السيئة
لها ومنها السباب والضرب ،وأنها رضيت بواقعها
وصبرت خصوص ًا بعد إجنابها طفلني ،ولكن عقب
تخرج أبنائها من اجلامعة واعتمادهم على أنفسهم
قررت التوجه إلى مكتب تسوية املنازعات لطلب
ّ
اخللع من زوجها ،لتعيش باقي حياتها معتكفة
للعبادة والدعاء عليه.
طلب خلع بسبب زفاف قطتها
وعلى عكس حالة اخللع هذه ،قالت تقارير

صحفية مصرية إنّ سيدة مصرية أخرى مت وصفها
أنها «دلوعة» ،طلبت الطالق من زوجها لرفضه
إقامة حفل زفاف لقطتها في فندق خمسة جنوم.
وقالت التقارير إنّ الزوجة الدلوعة ،وهي طالبة
في كلية اآلداب بجامعة عني شمس املصرية،
كانت قد تز ّوجت من زوجها الثري جد ًا ،والذي
يكبرها بخمسني سنة ،قبل ستة أشهر فقط.
وجاء أنّ الزوجة الدلوعة تقدّ مت بطلب الطالق
إلى مكتب التسوية في محكمة الزنانيري شمال
القاهرة ،بعد رفض زوجها طلبها .أما الزوج فقد
أبلغ احملكمة أنه لم يرفض طلب زوجته بإقامة
احلفل ،لكنه طلب تنظيم احلفل في فندق آخر
يديره صديقه،ليحصل على تخفيض مناسب.
وانتهى األمر بالصلح بعد أن وافقت الزوجة على
إقامة حفل زفاف قطتها في فندق آخر أقل
تكلفة.

الزوجات الروسيات يهددن
أمن الواليات املتحدة
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موسكو :د ب أ
جرى اعتقال العشرات من جنود البحرية األمريكية (املارينز) وزوجاتهم
ومعظمهن مهاجرات من روسيا وأوكرانيا ،بتهمة النصب وضرب اجلاهزية
القتالية للقوات البحرية األمريكية وإحلاق أضرار قيمتها  250ألف دوالر
على أقل تقدير.
وأفادت وكالة األنباء الروسية (نوفوستي) بأن حتقيقات بدأت منذ عامني
أظهرت أن عقود زواج املوقوفني مزيفة ،أي أنه زواج مرتب يتم عن حب كاذب
بهدف تسهيل إجراءات حصول الزوجة األجنبية على اجلنسية األمريكية
مقابل أن يحصل الزوج األمريكي على عمولة تتراوح بني ألف دوالر وستة
آالف باإلضافة إلى إعانة من البحرية األمريكية قدرها  40ألف دوالر
للحصول على مسكن .ومت توقيف أكثر من نصف املشتبه في أمرهم بقاعدة
«هامتون رودز».
وأشارت «نوفوستي» إلى أن األمر األكثر خطورة هو أن بعض الزوجات
الروسيات حصلن من وزارة الدفاع األمريكية على بطاقة عسكرية وهو ما
ميكن أن يهدد أمن الواليات املتحدة ،في رأي السلطات األمريكية ،وأيضا
جاهزية األسطول القتالية ألن األمر يتطلب إيجاد اختصاصيني جدد بدل
املوقوفني.
وبشكل عام ،جرى حبس  73شخصا .ورغم أن الناطقة باسم
البحرية األمريكية أكدت أن غالبية البحارة يتحلون باألخالق
القومية إال أن فريق التحقيق ال يستبعد إمكانية تنفيذ عمليات
نصب واحتيال مماثلة في قواعد أخرى للبحرية األمريكية.
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السعوديون والعمانيون األكثر
سعادة بين شعوب  11دولة عربية
دبي ـ «البيان»:

كشف استطالع للرأي أجرته وحدة مكتوب لألبحاث أن السعوديني
والعمانيني هم األكثر سعادة بني سكان  11دولة عربية .وهذا
االستطالع هو األول من نوعه الذي يتناول مفهوم السعادة،أجري في
الفترة من  11إلى  17مارس املاضي بني مجموعة تكونت من 7434
شخص ًا ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة ويعيشون في املنطقة
املمتدة ما بني اخلليج العربي وبالد الشام وشمال إفريقيا.
وحصلت عمان على النسبة األعلى في هذا االستفتاء ،حيث بلغت
 ،%61وتلتها اململكة العربية السعودية ( )%57وقطر ( )%56والكويت
( )%53واإلمارات العربية املتحدة ( )%52واألردن ( )%47ومصر ()%46
واملغرب ( )%44ولبنان (.)%35
وسبق أن أجريت مجموعة من الدراسات املتعلقة باألمر ذاته ،من
جانب علماء النفس خالل السنوات األخيرة بهدف معرفة ما إذا كان
في اإلمكان أن تنعكس آثار السعادة باإليجاب على البشر .وخرجت
هذه الدراسات بحقيقة مؤكدة تتمثل في أن السعادة ميكن لها أن
حتسن من نوعية حياتنا.
حيث ثبت أنها ميكن أن تلعب دور ًا مهم ًا في حتسني النواحي العاطفية
والبدنية والصحية ،وأشارت الدراسات إلى أن هؤالء الذين ينعمون
بالسعادة ميتلكون أجهزة مناعة أقوى ،ويعيشون أعمار ًا أطول
وميتلكون طاقات في أعلى مستوياتها ،كما أنهم يستخدمون ذكاءهم
بشكل أفضل وكفاءة أعلى.

