
يتساءل العديد من األصدقاء عن 
وقت الفترة الزمنية التي ترتفع فيها 
درجــات الحرارة فــي الكويت ومتى 
تتجــاوز درجة الحرارة الخمســين 
مئوية؟ وهل الطقس الذي يضرب عادة 
الكويت في فترة الصيف الحارة وهذا 
الغبار القوي الذي يغطي الديرة كلها 
له تأثير في القضاء على ڤيروس كرونا 
المســتجد (كوفيــد -١٩)؟ فأخبرت 
هؤالء األصدقاء بــأن لدي معلومات 
بســيطة جدا عن وضــع المناخ في 
منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة 
العربيــة، ولكن بخصــوص ارتباط 
المناخ أو بصورة أدق ارتفاع درجة 
الحرارة والقضاء على هذا الڤيروس 
فلست طبيبا وال أعرف هل الحرارة 
الشــديدة تقضي على هذا الڤيروس 
ام ال؟ هذا السؤال يجب أن يوجه الى 
طبيب مختص في األمراض السارية 
أو المعدية وهو الشخص الذي يمكن 

أن يعطيك اإلجابة الصحيحة.
ولكن أود أن أشــير هنــا إلى أننا 
بدأنا نالحــظ ارتفاع درجــة حرارة 
الطقــس وهــا نحن نتوســط فصل 
الربيــع الذي من أهــم مظاهر دخول 
فترة السبق أو سبق السرايات وأنه 
بدايــة من يوم غــد األربعاء الموافق 
٢٠٢٠/٤/١٥ ستدخل علينا فترة سبق 
الســرايات التي تعتبر مــن الفترات 
المناخية التي تتكون فيها المنخفضات 
الجوية السريعة التشكل ذات الحركة 
الســريعة المصحوبة برياح نشطة 
وأمطار رعدية وزخات من البرد مع 
انخفاض بسيط في درجات الحرارة 
نتيجة لعبور جبهات هوائية باردة 

مع تلك المنخفضات الجوية. 
وموسم (السبق) معروف بتقلباته 
الجوية المشــابهة لفترة الســرايات 
التي تهب فيها الرياح القوية أحيانا 
ومتقلبة االتجاه والسرعة وعادة ما 
يتغير الجو فجأة بين مغبر وصحو.

وتهــب نتيجة ذلك رياح نشــطة 
تكون عادة شــمالية غربية بســبب 
سيطرة منخفض جوي تكون قوته بين 
(١٠٠٤- ١٠٠٨) مليبار وهذا المنخفض 
يسبب حالة من عدم االستقرار عادة في 
هذه الفترة ويتمركز في وسط الجزيرة 
العربية ويؤدي الى حالة من التقلب 
فــي الرياح مــن شــمالية غربية الى 
جنوبية شرقية بين خفيفة السرعة 
ونشطة، سرعتها بين ٢٤كم و٣٥كم/

ساعة مع فرص ألمطار رعدية متفرقة 
وزخات من البــرد (البردي) نتيجة 
عبور العديد مــن الجبهات الهوائية 
الباردة مع تلك المنخفضات الجوية 
في منطقة الكويت أو في منطقة شمال 
الخليج حيث تتشكل السحب بصورة 
مفاجئة وسريعة مصحوبة بتقلبات 
جوية تتســم بالعنف أحيانا وعادة 
تكون الظاهرة في المساء أو بعد الظهر 
مع ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة 
التي ســتبلغ بين ٣٧ و٤١ في ســاعة 

الظهيرة خالل هذه الفترة.
ومن المعروف أن فترة (السبق) 
هي الفترة التي تسبق فترة السرايات 
المعروفــة التي تبدأ فــي العادة في 
نهاية شهر (٤) أبريل والتي ستكون 
بدايتها في هذه الســنة يوم الثالثاء 
الموافق ٢٠٢٠/٤/٢٨ وتســتمر حتى 
نهاية شهر مايو المقبل حيث تدخل 
بعدها فترة البــوارح، ومن المتوقع 
أن تكــون درجات الحــرارة في فترة 
(السبق) عادة في أوائل العشرينيات 
خالل النهــار فيما تميل الحرارة إلى 
البرودة في الساعات األخيرة من الليل. 
وتنخفض الصغرى إلى ١٥ مئوية في 
المتوسط العام ويكون الطقس غائما 
جزئيا كما تكون الرياح شمالية شرقية 
معتدلة السرعة غالبا. وتبقى الفرصة 
مهيأة لتساقط زخات خفيفة من المطر. 
وفترة «سبق السرايات» تكون عادة 
بعد فترة (بياع الخبل) عباته أو بعد 
فتــرة (برد العجوز) التي تنتهي في 
أول يوم من أبريل حيث تكون فترة 
سبق الســرايات من منتصف أبريل 
حتى نهاية مايــو، حيث يبدأ بعدها 
مباشرة موسم السرايات الذي يكون 

من أواخر أبريل حتى نهاية مايو. 
فترة السرايات أو موسم الكنة 

تبدأ فترة السرايات أو فترة الكنة 
يــوم ٢٨ أبريل من كل عام وتســتمر 
مــدة ٣٩ يوما، وهــذه الفترة تتزامن 
مع فترة األنواء أو منازل القمر التي 
هي نوء الرشــا الــذي يبدأ ٢٩ أبريل 
ونوء الشــرطين الــذي يبدأ ١٢ مايو 
ونوء البطين الذي يبدأ ٢٤ مايو، ولو 
الحظنا لوجدنــا ان مدة كل نوء من 
هذه األنواء ١٣ يوما فيكون المجموع 

٣٩ يوما. 
وتبدأ عادة فترة السرايات في اليوم 
الــذي تغيب فيه نجــوم الثريا أو ما 
يسمى بالعنقود النجمي أو المسمى 
فلكيا (M٤٥) الذي يتكون من سبعة 
نجوم تسمى الشقيقات السبع فترة 
تبلغ (٤٠) يوما تقريبا تبدأ من يوم 
٢٨ أبريل حتى يوم ٧ يونيو ويمكن 
رؤيــة هذا العنقــود النجمي بالعين 
المجردة وتشاهد هذه النجوم كسحابة 
تتخللها ســبعة نجوم براقة سميت 
بالثريــا عند العــرب، الثريا تخفيها 

حمرة شــعاع الشــمس، وتظل فترة 
نحو أربعين يوما لتظهر فجر ٧ يونيو 
من الجهة الشرقية وتغيب في جهة 

الغرب مثل الشمس.
وعنقــود نجــوم الثريــا هي من 
النجوم التي كان العرب قديما  وفي 
الجاهلية األولى يتباركون بظهور هذه 
النجوم المباركة والتي يعتقدون أنها 
نجوم تــدل على الخير ولذلك تغنى 
بها شعراء العرب قديما، فمثال يقول 

الشاعر البصري المبرد:
إذا ما الثريا في السماء تعّرضت 

  يراها حديد العني سبعة أجنم
على كبد اجلرباء وهي كأنها

  جبيرة در ركبت فوق معصم
كما أن كلمة الثريا تعني مجموعة 
من المصابيح الكهربائية مزينة بزجاج 
الكريستال وتعلق في سقف المنزل، 

وجمع كلمة الثريا (ثريات).
والسرايات مفردها (سراية) وهي 
عواصف هوائية شديدة السرعة تهب 
دائما في المساء من بعد صالة العصر 
ولــم يحدث أن ضربت الســراية في 
الصباح أبدا وموسم السرايات يكون 
في فصــل الربيع الذي يبــدأ في ٢٠ 
مــارس وينتهي في ٣١  مايو وتكون 
الســرايات في فترة الــزوال من بعد 
صالة الظهــر وهي الفتــرة الزمنية 
التي تضرب فيها (السرايات)، حيث 
تتغير زاوية ســقوط أشعة الشمس 
علــى األرض وارتفاع درجة الحرارة 
وهما الســببان الرئيســيان لحدوث 
عدم االستقرار في الجو، كما أن ميالن 
المحور الوهمي للكرة األرضية يسبب 
تغير موقع الكرة األرضية في الفضاء 
بالنســبة للشــمس ممــا ينجم عنه 
تغير في توزيع مناطق المنخفضات 
والمرتفعــات الجويــة المؤثرة على 
المنطقة والتي تتحرك باتجاه الشمال 

أو الى الجنوب. 
وتتكون عواصف السرايات بسبب 
رياح ناشئة من وجود منخفض جوي 
واصطــدام هذه الرياح أثناء مرورها 
برياح خارجة من مرتفع جوي فتخرج 
هذه الرياح من المرتفع بسرعه فائقة 
مكونة جبهة هوائية تؤدي الى حالة 
من عدم االستقرار في الجو. وتتميز 
فترة السرايات بتكون الغيوم الركامية 
خالل فترة زمنية قصيرة بين نصف 
ساعة وساعة وتهطل بعدها األمطار 
الرعدية الغزيرة جدا التي قد تسبب 
السيول خالل فترة قصيرة وتصاحبها 
رياح عنيفة متقلبة االتجاه ال تستقر 
في اتجاه معين وهذه الرياح النشطة 
قد تســتمر طوال الليل أو إلى مطلع 
اليوم التالي أي ان فترتها تكون أقل 
من ٢٤ ساعة، وتتمثل خطورة عواصف 
السريات في سرعة الرياح واألمطار 
والغبــار وهي تأتي بصوره مفاجئة 
فقــد يكــون الجو يوحــي بحالة من 
االستقرار وفجأة ودون سابق إنذار 
او بوادر واضحة ينقلب الجو بعاصفة 
هوجاء تدمر كل شــيء أمامها بسبب 
قوة رياحها وشدة أمطارها. وسميت 
السرايات ألنها تسري أي تسير في 
الليل وتسمى عاصفة السرايات في 
الكويت والخليج (بضربة السراية). 
وبعد فترة الســرايات تهــدأ الرياح 
وترتفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ 
حتى نهاية حتى األســبوع األول من 
شــهر (٦) يونيو عندما تدخل فترة 
البوارح التي يهب فيها الغبار المعلق 
خالل فترة النهار الذي يبدأ مع ارتفاع 
حرارة الجو التي تبدأ في الساعة (٩) 
ثم يترســب هذا الغبار بعد الساعة 

(١٠) في الليل.

موسم الكنة 
وكلمــة الكنــة عربيــة صحيحة 
تستخدم في اللهجة الكويتية القديمة 
وتســتخدم فــي تخزين الشــرع في 
المخزن ويقولون (كنة الشراع أو كنة 
الشرع جمع كلمة شراع) وتعني إدخال 
الشــرع وحفظها في المخزن إلعادة 
استخدامها في الموسم البحري القادم، 
وفي اللغة العربية تعني االســتتار 

والغياب أو االختفاء.
 ويقصــد بالكنــة اختفــاء الثريا 
لفترة تبلغ مدتها ٤٠ يوما وتســتمر 
حتى يوم ٧ يونيو فال يمكن مشاهدة 
هذه النجوم خالل هذه الفترة بسبب 
توهج أشــعة الشــمس، لذا فإن هذه 
الفترة تســمى أيضا (غيوب الثريا) 
وهي إحدى أشهر الفترات المناخية 
للمهتمين باألجواء والمناخ. وموسم 
الكنة يعتبر فترة فاصلة بين بداية 
الحر وشدة الحر أو القيظ. وموسم 
الكنة يتسم أيضا بحدوث اضطرابات 
وعدم استقرار في حالة الجو وظهور 
غيوم السرايات التي تظهر في الفترات 
المسائية التي يمتد نشاطها إلى ما بعد 
منتصف الليل تقريبا في خالل الفترة 
التي تقــع بين فصل الربيع ودخول 
فصل الصيف بسبب تواجد منخفضات 
جوية متعددة فوق الجزيرة العربية.

ولفترة الكنة سمات مناخية تحدث 
في النصف األول من هذه الفترة وهي 
ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، 
فتكون األجواء حارة، خصوصا خالل 

فترة النهار.

«غيوب السرايات»

بقلم اخلبير الفلكي عادل املرزوق
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واستنفار حكومي ملواجهته

ارتكاب أول جرمية قتل بني األزواج يسلط الضوء
على ما تعانيه بعض األسر نفسيًا في ظل احلظر

هل اوصلتنا ازمة ڤيروس كورونا الى القتل؟ نعم اوصلتنا الى القتل، اوصلتنا الى خالفات أسرية تنشب بني 
الزوجني وتؤدي الى قتل احدهما اآلخر بسبب شدة الضغوطات النفسية الفترة احلالية. هذا ما حصل فعال 
في احلادث الذي شهد مؤخرا اول جرمية قتل ترتكب خالل فترة احلظر الذي فرض على البالد وأدى الى 
مقتل مواطن مواليد ١٩٨٩ في منطقة املسايل داخل شقته وعثر عليه ملفوفا في «زولية». وفي التحقيقات 
األولية مع زوجة القتيل اعترفت بأنه قد نشــب خالف بينهما وتبادال الضرب فقامت الزوجة بتسديد ضربة 
الى رأس زوجها حتى ســقط جثة هامدة ووضعت اجلثة في كيس بالستيك وقامت بلفها في «زولية»، فهل 
هذه فعال من تداعيات ازمة ڤيروس كورونا املستجد التي بات واضحا أنها ليست مقتصرة فقط على اجلانب 
الصحي بل اثرت كذلك على اجلانب االجتماعي والنفســي الفراد املجتمع خاصة بعد قرار مجلس الوزراء 
باحلظر اجلزئي وتعطيل الدوامات واملدارس واجلامعات مبا جعل افراد االســرة يجلسون في املنزل 
مع بعضهم بعضا لفترات طويلة مبا يجعلهم عرضة للخالفات بني احلني واآلخر؟ «األنباء» اســتطلعت آراء 
مختصني في علم النفس اجلنائي وكذلك في علم القانون ملعرفة االســباب والدوافع ونصائحهم حلياة

 اجتماعية افضل في ظل استمرارية ازمة ڤيروس كورونا. وإليكم التفاصيل:

آالء خليفة

قانونيات لـ «األنباء»: ارتفاع حدة العنف األسري في زمن «كورونا» ودعوات إلعادة تفعيل مراكز اإليواء

فــي البداية، أكدت رئيســة 
جلنــة االســرة فــي جمعيــة 
احلقوقيني الكويتية ومستشارة 
فريــق ايثــار حلمايــة ضحايا 
العنف األسري احملامية عذراء 
الرفاعي ان األزمــة احلالية قد 
ترتب عليهــا الكثير من األمور 
التي تعود بالنفع او السوء على 
املجتمع ففي حني ساهم تواجد 
االسرة في حدود إطار البيت ١٣ 
ساعة في تآلف اجتماعي وتراحم 
وتالحم في بعض األسر إال أنه 
في الوقت نفســه سبب تنافرا 
ومشــاكل وخالفات وعنفا عند 
بعض األسر وهذا ما فتح الباب 

أمام مشاكل كثيرة.
وتابعت الرفاعي أنه في بداية 
احلظر سمعنا عن قضية تفقد 
اب ابنته وباالتصال على الزوج 
تهرب وتبــني ان ابنته مقتولة 
واآلن نشهد قضية مماثلة لكن 
الزوج هــو املقتول بعد ان فقد 
شقيقه ووالده االتصال به، وهذا 
مــا يؤكد انه علــى احلكومة ان 
تعي متطلبــات الفترة احلالية 
وان تفــرض حزمة قرارات من 
ضمنهــا تفعيل مراكــز الرؤية 
وتقدمي احلماية لضحايا العنف 
االسري من اجلنسني وتشريع 
سريع لقانون حماية االسرة من 
العنف والوقوف وقفة جادة في 
تغيير قانون األحوال الشخصية 
ليواكــب الزمــن الذي نعيشــه 
ونخرج من الثوب الذي اعتدنا 
عليــه، حيــث أرهقــت العادات 
والتقاليد واألعراف املجتمعية 
الشــباب من اجلنسني فكرهوا 
الــزواج وأصبح بالنســبة لهم 
مكمال بناء على متطلبات احلياة 
في اجناب االطفال وليس أساسا 
الستقرار اسري وشراكة زوجية.

الزواج املرهق

وقالت ان الزواج بات مرهقا 
للزوج وللزوجة فالزوج يدفع 
املهر والشــبكة وتأثيث البيت 
ويدفع األموال الكثيرة ليبحث 
عن زوجة مبواصفات رغبته، إال 
أنه يصطدم بزوجة تختلف عن 
بيئته وتفكيره ليعيشا في صراع 
مســتمر النه تكلــف واقترض 
وهي تطالب بحقوقها املستمرة 
وتصرف من مالها على امل ان 
يعود لها ما أنفقته ويعيشــان 
بضغط نفســي قد يسبب أزمة 
نفسية وانتقاًما وخالفا مستمرا 

دون وجود حل.
وشددت الرفاعي على أنه بات 
على الدولة ان تتحرك جديا في 
هذا الشــأن في الفترة احلالية، 
فكما نشهد وقفات  وزراء الصحة 
والبلدية والتجــارة والداخلية 
في محاربة ومكافحة ومالحقة 
القضايــا املهمة بات على وزير 
العدل والشؤون كذلك مسؤولية 
القيام بوقاية االسرة وحمايتها 
والسعي إلصالحها واحملافظة 
عليها، فكما هي الروح والصحة 
مهمة فكذلك األمن واالســتقرار 
االسري مهم جدا في هذه األزمة.

مراكز اإليواء

وأكــدت  اهميــة فتح مراكز 
اإليواء واالستعجال في قانون 
حماية االســرة وتعديل قانون 
األحوال الشخصية واعادة النظر 
في أمور املهر واملصاريف املادية 
التي ترهق من يرغب في الزواج 
ومن املهم اشــراك الزوجني في 
اإلنفاق فالواقع يرتب عليهم ذلك 
في ظل الظروف احلالية وأيضا 
توزيع مسؤولية تربية االبناء 
وإجبارهــم على ذلك، فمن غير 
الطبيعي ان جند األمور تستاء 
بســبب ثقافة مجتمع وبسبب 
إهمال طرف لتضر اسرة كاملة.

إلغاء املهر

وقالــت إنهــا تؤيــد تغيير 
القانــون وإلغــاء املهــر املبالغ 
فيه وحتديده باملكافأة الزوجية 
التي تقدمها الدولة وإلغاء البذخ 

بدورها اوضحــت احملامية 
منــى األربــش انه قــد بات من 
املالحظ ازدياد العنف األسري 
خالل فترة أزمة كورونا بسبب 
التــي  الســلبية  الضغوطــات 
يعيشها الزوجان وتتمثل بعدم 
القدرة للعودة للعمل واجللوس 
اإلجباري في املنزل، ومع ازدياد 
األعباء املالية خاصة للعاملني 
بالقطاع اخلــاص الذين تأثرت 
رواتبهــم ســلبا، ومن أصحاب 
العمل الذين ضاقت بهم ســبل 
توفيــر رواتــب العمــال ودفع 
األجرة وانعدام اإليرادات املالية 
للمبيعات لبعض املشاريع زادت 

حاالت العنف االسري.
دعاوى طالق

وقالت األربش إن استشارات 
عديدة وصلتها ورغبة في رفع 
دعاوى طالق ومطالبة في أجور 
ونفقات زوجيــة وأبناء إال أنه 
مع غلق احملاكم التزاما بقرارات 
مجلس الوزراء فال يوجد سبيل 
لذلك، مؤكدة ضــرورة التحلي 
بالصبــر واحللم فــي ظل هذه 
الظروف العصيبة واستثمار هذا 
الوقت بإعادة احلسابات وترتيب 
احلياة بشكل توافقي مع العائلة 
من أبناء وأزواج لتوطيد العالقة 
بشكل إيجابي ناجح على نحو 
لــم يكن ميكن تنفيــذه في ظل 
تسارع احلياة فيما قبل األزمة 

الصحية.
التي  القتل  وحول جرميــة 
حدثت مؤخــرا وراح ضحيتها 
مواطن في الثالثينات من عمره 
قالت األربــش: أحزننا بالفعل 
هذا اخلبــر لكن لم نســتغربه 
في ظل هذه الظروف العصيبة 
التي أثرت على نفسية املجتمع 
ســلبا وضغوطات احلياة التي 
تدفع اإلنسان أن يتصرف عكس 
طبيعته البشرية، مشددة على ان 
انتهاء احلياة الطبيعية املعيشية 
في السجن لم ولن تكن أبدا حال 

ألي من املشاكل الزوجية.
االستشارات األسرية

مــن ضاقــت  كل  ودعــت 
التواصــل  إلــى  الســبل  بــه 
مــع االستشــاريني النفســيني 
واالجتماعيني املختصني للتوفيق 
بني األزواج وللمســاعدة على 
تخطي األثر السلبي على هذه 
األزمة للنفسيات، متوقعة ازدياد 
دعاوى الطالق الفترة احلالية 
بعد فتح احملاكم. ولفتت إلى أن 
قانون األسرة نص في املادة ٨ 
منه أن (ينشأ بكل محافظة مركز 
يلحق مبحكمة األسرة، يتولى 
تvسوية املنازعات األسرية..) 
ويكون اللجوء لهذا املركز بدون 
رسوم، آملة أن يكون املركز له 
دور فعال وايجابي في محاولة 
الصلــح بــني األزواج قبل رفع 
الدعاوى. وحول نصائحها الفراد 
املجتمع خــالل الفترة احلالية 
قالت االربش بأنها تنصح نفسها 
واألخريــن بالفــوز بإيجابيات 
هــذه األزمــة بتغييــر احلياة 
لألفضــل على شــتى األصعدة 
ســواء العائليــة أو التجاريــة 
أو الثقافيــة. واســتغالل فترة 
احلظر واجللوس فــي املنازل 
بــكل ما هو مفيد واالبتعاد عن 
أي مصدر ســلبي واســتخدام 
برامــج التواصــل االجتماعــي 
استخداما سليما وعدم مخالفة 
أي من القوانني، حيث تنتشــر 
االشاعات في الوقت الراهن مما 
يزعزع األمــن الداخلي للدولة 
وخطرهــا يتمثل فــي حتطيم 
الروح املعنوية في املجتمع وبث 
التفرقة في صفوفه وزرع اليأس 
وروح االنهزام واالستسالم في 
نفوس أفراده وإضعاف جبهة 
الدولة الداخلية، وشددت على 
ضرورة التأكد من أخذ املعلومات 
من مصادرها الصحيحة وعدم 
إعادة النقــل اال بعد التأكد من 

صحتها.

مــن انفعــاالت الغضــب وعدم 
القدرة على السيطرة على تلك 
النفســي  االنفعاالت والضغط 
بســبب احلظر وعــدم التالؤم 
الفكــري والثقافي والعقلي بني 
االزواج مبــا يؤدي الــى زيادة 
املشاحنات والشجارات املنزلية.

الضغط النفسي

ولفتت طاهر الى ان امتداد 
فترة احلظر اليام متعددة اصبح 
صعبا على االشــخاص خاصة 
املعتادين على اخلروج بشــكل 
يومــي مبــا يزيد مــن الضغط 
النفســي لدى االفراد، موضحة 
ان عــدم التفاهم بــني الزوجني 
خصوصا لو كانت هناك مشاكل 
سابقة بينهما ومع وجودهما مع 
بعضهما حاليا في املنزل يزيد 
من احلدة واخلالفات حيث يعاند 
الزوجان ويرفــض كل الطرف 
التنــازل من اجل الطرف االخر 
وحل املشــكلة مبا يــؤدي الى 
تفاقم املشكلة. ونصحت طاهر 
الزوجني بالتنازل حتى تســير 
املركبــة الى بر االمــان والبعد 
عن افتعال املشاكل خالل الفترة 
احلالية والتي تؤثر سلبا على 
استقرار االسرة وعلى الصحة 

النفسية لألبناء.
جرمية القتل

التي  القتل  وحول جرميــة 
حدثــت قالت إنه مــن الواضح 
ان هناك خالفات سابقة بينهما 
وزادت مع ازمة ڤيروس كورونا 
وجلوسهما مع بعضهما لفترات 
طويلة داخل املنزل مبا زاد من 
حدة اخلالفات وصوال الى تبادل 
الطرفني لضرب بعضهما البعض 

ومــن ثم ســقوط الــزوج جثة 
هامدة، الفتــة الى ان اخلالفات 
وإن كانت موجودة في السابق 
لكن بالتأكيد كان الزوج يهرب 
منهــا بالذهــاب الــى الديوانية 
مــع االصدقــاء وقضــاء معظم 
الوقت خــارج املنزل، اما خالل 
الفتــرة احلالية فاضطر الزوج 
للبقــاء في املنزل مبــا ادى الى 
نشــوب تلك اخلالفات بشــكل 
اكبــر وأضخم. وعلــى صعيد 
متصل اوضحت طاهر ان احلظر 
املنزلي حاليا ساهم في اشتعال 
املشــاكل بقوة وعدم السيطرة 
على انفعال الغضب مبا ادى مع 
االسف الشــديد الى وقوع تلك 
اجلرمية، ناصحة جميع االزواج 
بالتنازل والتسامح والتحكم في 
االنفعــاالت وردة الفعل بينهما 
حتى تعيش االسرة بسالم وال 
تتأثر الصحة النفسية ألبنائهم 
بالسلب من جراء تلك اخلالفات.

وأكدت طاهر اهمية ممارسة 
الرياضة التي تساهم في حتسني 
الصحــة النفســية لــدى افراد 
املجتمع وتعتبر متنفســا لهم 
يحميهم من االمراض النفسية 
فــي  يتحكمــون  وجتعلهــم 
انفعاالتهم وردود افعالهم، مؤكدة 
ان هنــاك رياضة منزلية ميكن 
ان ميارسها جميع أفراد االسرة 
حاليــا في املنزل ومنها رياضة 
املشي على اجهزة املشي وصعود 
السلم ونزوله وبعض التمارين 
اخلفيفة االخرى، باالضافة الى 
اهمية شــغل وقت فراغ جميع 
افراد االسرة بأمور تعود عليهم 

بالنفع والفائدة.
ازدياد العنف األسري

منى االربشد.نعيمة الطاهرعذراء الرفاعي

واإلسراف في األعراس وجعل 
النفقة االسرية مشتركة، فصحيح 
أن اإلسالم أعطى القوامة للرجل 
لكن في ظل الظــروف احلالية 
علينــا تقبل الواقــع املدني في 
اشــتراك الزوجني في كل شيء 
في النفقات مــن مأكل وملبس 
ومسكن وفي احلضانة والوالية 
والقوامة واألثاث واخلدمة وفي 
جميــع األمور ليكون كل منهما 
على قدم وساق في املسؤولية 
وحتملها وعدم إلقاء املسؤولية 
علــى شــخص واحــد فالزواج 
شراكة والشراكة يجب ان تكون 
وفق شــروط يحددها القانون 
اذا كان الطرفان يجهلون ذلك.

اختالف ردود الفعل

من جانبها، ذكرت اســتاذة 
علــم النفــس اجلنائــي بكلية 
العلــوم االجتماعيــة بجامعــة 
الكويت د.نعيمة طاهر ان ردة 
الفعل تختلف من شخص آلخر 
على حسب شخصية كل فرد في 
مواجهة احلظــر املنزلي، الفتة 
الى ان البعض يصاب باكتئاب 
وتوتــر وقلــق والبعض اآلخر 
يأخذ املوضوع كإجازة جسدية 
وفكرية ويريح نفسه من التعب 
واجلهد الــذي كان يبذله طوال 
السنوات املاضية وتكون فرصة 
له لتنفيذ كل ما كان يرغب  في 
عمله ســابقا ولم يعمله بسبب 
عدم توفر الوقت الكافي لذلك.

وأشارت طاهر الى ان هناك 
اشــخاصا يحاولــون االهتمام 
بشــكلهم اخلارجي وممارســة 
التماريــن الرياضيــة املنزلية، 
موضحــة ان هنــاك فئة اخرى 
مــن افــراد املجتمــع يعانــون 

الرفاعي: ضرورة االستعجال في قانون حماية األسرة وتعديل 
قانون األحوال الشخصية وفتح املراكز اإليوائية

طاهر: أدعو الزوجني إلى البعد عن افتعال املشاكل ما يؤثر سلبًا 
على استقرار األسرة والصحة النفسية لألبناء

األربش: نتوقع ارتفاعًا في دعاوى الطالق بعد فتح احملاكم 
والعنف األسري في ازدياد مع إغالق مراكز االستشارات


