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 ترأس اجتماعاً حضره الدوسري والصبيح والمنصوري 

 محافظ العاصمة: ضرورة العمل على إحياء
   ساحة الصفاة  ألنها ترتبط بتاريخ الكويت القديم

 أكد محافظ العاصمة الشيخ 
علي الجابر ضرورة العمل على 
إحياء ساحة الصفاة، السيما 
الكويت  أنها ترتبـــط بتاريخ 

القديم.
  ولفت الجابر خالل ترؤسه 
لالجتماع، الذي حضره الوكيل 
المساعد لشؤون المرور اللواء 
محمود الدوسري، ومدير عام 
بلدية الكويت م.احمد الصبيح، 
ومدير عام اإلدارة العامة لالطفاء 
المنصوري،  اللـــواء جاســـم 
والمدير التنفيذي في المحافظة 
م.محمد حسين ومدير العالقات 
اليوســـف ومدير  العامة فهد 
الحكوميـــة محمد  العالقـــات 
عثمان ـ إلى أن هذه الســـاحة 
على الرغم من انها معلم مهم من 
تاريخنا إال أنها ولألسف باتت 
مهجـــورة وبحاجة إلى عملية 
اصالح جذرية تنتشـــلها مما 

هي فيه.
  وجـــدد المحافـــظ مطالبه 
بالعمل على وضع رؤى واضحة 
لجميع المشاريع المستقبلية في 
المحافظة تمهيدا الى تحويلها 
الى واقع عملي ملموس ينعكس 
بشـــكل مباشـــر على الناحية 
الجمالية والحضارية لمدينة 

الكويت العاصمة.
  من جانبه اوضح مدير عام 
البلدية م.احمـــد الصبيح ان 
المشاريع االنمائية والجمالية في 
محافظة العاصمة قائمة، وجار 
تنفيذ بعضها حسب الخطط 
والبرامج الموضوعة، الفتا الى 
ان البلدية تتعرض الى الكثير 
مـــن العوائق التي تحول دون 
تنفيذ بعض المشاريع نتيجة 
لتداخل بعض االختصاصات 
مما ينعكس بشكل سلبي على 

انجاز هذه المشاريع.
  بدوره أيد مدير اإلدارة العامة 
لالطفاء اللواء جاسم المنصوري 
كالم المحافظ بخصوص ساحة 
الصفـــاة وبعـــض المواضيع 
التي اســـتعرضها والمتعلقة 
بتجميل شاطئ الشويخ، امال ان 
تتحول هذه الرؤى الى مشاريع 

قائمة.
  كما ناقش الحضور عددا من 
المشاريع الجاري العمل فيها في 
االسواق القديمة، ومحاولة توفير 
الســـبل الكفيلة بتوسيع هذه 
االسواق، ومنع دخول السيارات 
اليهـــا اال في أوقـــات محددة، 
ليتســـنى لالهالي زيارة هذه 
المناطق بأريحية تامة السيما 
انها بدأت تستقطب العديد من 
المسؤولين والمواطنين لقضاء 

اوقات الراحة فيها.

  ونالحظ انه بسبب ندرة االمطار في هذه السنة فإن الغطاء النباتي للتربة قليل جدا، 
االمر الذي يســــاعد علــــى تفكك التربة مما يعرضها للتطايــــر عندما تتعرض الى هبوب 
الرياح الشديدة السرعة والتي يبلغ معدل سرعتها ما بني ٦٠ و٨٠ كم/ساعة والتي تسبب 
وجود الغبار او «الطوز» والســــنوات التي تقل فيها االمطار فإن اكثر ايامها تكون مغبرة 
بل تصل نسبة االيام التي يكون فيها غبار الى ٨٠٪ من عدد ايام السنة اجلافة وأكثر ايام 
السنة التي تتعرض للغبار هي فترة االيام احلارة من شهر ابريل الى شهر اغسطس وهي 
االشهر التي ينعدم فيها سقوط االمطار، كما يقل الغبار في الفصول الباردة مع انخفاض 
درجات احلرارة اال انه في الشــــتاء يكون الغبار شــــديدا ومتسما بالعنف مما يؤدي الى 

انخفاض الرؤية او انعدامها.
  ونتوقع في هذه الســــنة اذا استمر هذا اجلفاف ولم تنزل امطار كثيرة تنبت العشب 
خالل االيام القادمة فإن الغبار سيهب بكثرة ويكون هو السيد املسيطر في منطقتنا على 

حالة اجلو في االشهر القادمة خصوصا في فترة الصيف.
  باإلضافة الى االسباب التي مت ذكرها فإن هناك سببا ثانويا وهو ان مدة ظهور الشمس 
في األفق تزيد عن ١٣٫٣٠ ساعة في اليوم بفصل الصيف اما في الشتاء فإن وجود الشمس 
في األفق ١٠٫١٥ ساعات في اليوم مما يؤدي الى ارتفاع درجات احلرارة في النهار وانخفاضها 
بالليــــل زد على ذلك ان هنالك مناطق ضغط جوي مختلفــــة متواجدة في املنطقة ميكن 

توزيعها على النحو التالي:
  ١ـ بسبب انخفاض درجة احلرارة على شمال قارتي آسيا وأوروبا فإنه تتكون منطقة 
هائلة احلجم من الضغط املرتفع فوق هاتني القارتني وتســــمى بكتلة اوراســــيا وتتصل 
هذه الكتلة الهوائية بالضغط املرتفع األزوري فوق احمليط األطلسي، حيث يتكون نطاق 

عظيم من الضغط املرتفع.
  ٢ـ تتكون فوق احمليط األطلســــي الشــــمالي منطقة من الضغط املنخفض وهي متثل 
نطاق الضغط املنخفض القريب من الدائرة القطبية وتعرف هذه املنطقة باسم «الضغط 

املنخفض األيسلندي» نسبة الى جزيرة ايسلندا التي يتمركز حولها.
  هاتــــان املنطقتان ال تختفيان متاما في فصــــل الصيف اال ان اثرهما يضعف بحيث ال 
ميكــــن اعتبارهما من مناطق الضغط الرئيســــية، إذن فمنطقــــة اخلليج تتأثر مبنطقتي 

الضغط التاليتني:
  أـ  منطقة الضغط املرتفع اآلسيوي التي تتصل مبنطقة الضغط املرتفع األزوري وتكون 
منطقــــة ضغط مرتفع هائلة احلجم، وهي نتيجة حلركة الشــــمس الظاهرية وانخفاض 

درجات احلرارة.
  بـ  تتكون فوق احمليط الهندي منطقة من الضغط املنخفض تســــمى منطقة الضغط 
املنخفض اآلســــيوي وميتد هذا املنخفض شرقا الى جنوب شــــرق قارة آسيا وغربا الى 

اواسط القارة األفريقية والذي يسمى في القارة األفريقية باملنخفض السوداني.
  ومن هنا نستنتج ان التقاء الضغط املرتفع األوراسي باملنخفض السوداني مع تأثير 
الرياح النفاثة الباردة التي تسير في طبقات اجلو العليا هي العامل األساسي في سقوط 
األمطار وبالنظر الى خرائط الرياح النفاثة (Jet Stream) جند ان هذه الرياح مع االســــف 
الشــــديد تسير بخط مستقيم من الغرب الى الشرق ولكن عندما تدخل اجلزيرة العربية 
تنحرف نحو اجلنوب وتبتعد كليا عــــن الكويت وتتجه نحو البحرين وقطر واالمارات 

وعمان في طريقها الى وسط آسيا. 

  (اذا طلع القلب جاء الشتاء كالكلب وصار اهل البوادي في كرب)
  ج ـ نوء الشولة: ويبدأ من يوم ١/٢ وينتهي يوم ١/١٤ وهناك مثل يعرف به برد الشولة 
حيث يقولون «الشــــولة ترد البرد من اوله» ألنها اكثــــر هذه الفترات انخفاضا في درجات 
احلرارة حيث ان معدل درجات احلرارة يكون في حده األعلى (١٦) مئوية ومعدل احلد األدنى 
(٦) مئوية ولكن هذا ال يعني ان احلرارة ال تنخفض عن هذا املعدل في الليل وفي املناطق 

الصحراوية املكشوفة، وتنتهي املربعانية يوم ١/١٤ حيث يدخل بعدها برد البطني.
  (إذا طلعت الشــــولة طــــال الليل طوله وأعجلــــت العجوز البولة وعالــــت على العيال 

العولة).
  يتساءل الكثير من الناس عن اسباب عدم سقوط األمطار في هذه السنة؟

  واإلجابة عن هذا السؤال تتطلب شرحا كبيرا جدا ولكن سوف نشرحها في هذه الفقرات 
املوجـــزة فاملعروف لدى اجلميع ان منطقـــة الكويت من املناطق الصحراوية والتي يكون 
معدل سقوط االمطار فيها منخفض جدا، حيث ال يزيد مجموع ما يسقط في السنة الوفيرة 
املطر عن (٨) ســـم في السنة كلها واالمطار التي تســـقط في الكويت اغلبها امطار رعدية 
ولكن هذه االمطار احيانا تكون قوية مسببة السيول التي تدمر البيوت كما حدث في سنة 
١٨٧٢ حيث ســـقطت امطار غزيرة في يوم الثالثاء املوافـــق ١٨٧٢/١٠/١ على وجه التحديد، 
كما سقطت امطار في السنة املشـــهورة بتاريخ الكويت والتي تعرف بسنة الهدامة حيث 
سقطت امطار كثيرة في هذه السنة والتي سقطت في يوم السبت ١٩٣٤/١٢/٨ وتهدمت كثير 
من البيوت وتعرف تلك الســـنة بسنة الهدامة األولى، كذلك سقطت امطار غزيرة جدا في 
يوم الثالثاء ١٩٥٤/١١/٣٠ وتســـببت هذه االمطار في سقوط العديد من املنازل مما اضطرت 
احلكومة في ذلك الوقت الى ايواء السكان الذين سقطت منازلهم في املدارس وتعرف هذه 
الســـنة بالهدامة الثانية وفترة سقوط االمطار بالكويت تكون عادة في الفترة الباردة من 
الســـنة والفترة الباردة من السنة عادة ما تكون في االشهر التالية يناير وفبراير ومارس 

وابريل ونوفمبر وديسمبر.

 يوم االثنني املوافق ١٢/٦ تكون فترة الوسم لهذا العام انتهت مع األسف الشديد بدون 
امطار وتدخل في نفس الوقت فترة املربعانية التي هي من الفترات الباردة بل هي شديدة 
البرودة اذا ما قيست مبقاييس املناخ في الكويت واجلزيرة العربية ذات الطابع الصحراوي 
والتي يســــودها املناخ املعتدل وسميت هذه الفترة باملربعانية ألنها تستمر (٤٠) أربعني 
يوما تقريبا حيث تبدأ أو كما يقول اهل الكويت «تدخل املربعانية» في يوم ١٢/٧ وتنتهي 

أو تطلع في يوم ١/١٤ من كل عام وهو توقيت ثابت ال يتغير.
  ومعروف عن املربعانية انها تقع في فصل الشتاء البارد، حيث يتراوح متوسط درجة 
احلرارة في حدها األعلى (٢٢) مئوية ومتوسط حدها األدنى (٧) مئوية ولكن هذا ال يعني 
ان احلرارة ال تزيد او ال تقل عن هذه الدرجات ففي ســــنوات تكون درجات احلرارة اكثر 
بكثير من معدالتها، كما ان هناك سنوات تكون قارصة البرد تنخفض درجات احلرارة الى 
حتت الصفر املئوي كما حدث في شهر يناير من عام ١٩٦٣ حيث انخفضت درجات احلرارة 
الى (٤) مئوية حتت الصفر مما تسبب في جتمد املاء في كثير من البيوت خصوصا التي 

تقع بالقرب من الصحراء.
  ويقول اهل الكويت اذا دخلت املربعانية مع هبوب الرياح الشــــمالية فإنها تكون سنة 
باردة او يكون موســــما باردا (وتكون ســــنة محل) اي سنة جافة ليس بها امطار، اما اذا 
دخلت مع هبوب رياح الكوس أو الرياح اجلنوبية فإنها تكون ســــنة دافئة وحتمل معها 
االمطار، وتعتبر اول عشرة ايام من املربعانية امتدادا لفترة الوسم (وتأخذ مأخيذه) حيث 
ان سقوط االمطار في هذه االيام العشرة ميكن ان يظهر «الفقع أو الكمأة» ولكن اذا تأخر 
املطر بعد هذه األيام العشــــرة ال يظهر «الفقع» بســــبب االنتهاء الكلي للوسم، كما يظهر 
النجم االحيمر في يوم ١٢/٢٠ بعد غياب (٤٠) يوما وهو بداية نوء القلب الذي هو مؤشر 

على حدوث عواصف وعدم استقرار في حالة اجلو في هذه الفترة.
  وتقســــم املربعانية الى ثالثة اقســــام او انواء وكل قسم او نوء يستمر مدة (١٣) يوما 

وهي كاآلتي:
  أ ـ نــــوء اإلكليل: ويبدأ من يوم ١٢/٧ حيث تبدأ معه املربعانية وينتهي هذا النوء يوم 
١٢/١٩ ففي هذا النوء ينزل الندى في الفجر وساعات الصباح األولى كما يالحظ ان احلشرات 
والزواحــــف تقل او تنعدم فيه ومعدل درجات احلرارة يكون في احلد االعلى (٢٢) مئوية 

واحلد األدنى (١١) مئوية.
  (اذا طلع االكليل هاجت الفحول وشمرت الذيول وتخوفت السيول).

  ب ـ نوء القلب: ويبدأ من يوم ١٢/٢٠ وينتهي يوم ١/١ ويكون املظهر الشــــتوي واضحا 
فترى البخار يخرج من األفواه ويكون الليل في اقصى طوله والنهار في نهاية قصره وفي 
 (Antares) اول يوم من هذا النوء يظهر النجم األحيمر املعروف فلكيا بنجم قلب العقرب
وهــــو من أملع جنوم برج العقــــرب (Scorpios) ويتميز هذا النجم بضخامة حجمه ولونه 
االحمر، حيث ان قطره اكبر من قطر الشمس بـ ٨٠٠ مرة تقريبا ودرجة احلرارة على سطح 
هذا النجم ٣٦٠٠ درجة مئوية ويبعد عن االرض بنحو ٦٠٠ ســــنة ضوئية (سوف نتكلم 
بالتفصيل عن هذا النجم في وقت الحق ان شــــاء اهللا) وظهور هذا النجم هو مؤشر على 
دخول موسم العواصف والتقلبات اجلوية، ومؤشر على حالة عدم استقرار للجو عند اهل 
البحر ولذلك فان كثيرا من السفن الشراعية ال تدخل البحر وال تسافر وال تلجأ للموانئ 
اال بعد غياب هذا النجم تخوفا من هذه الفترة واما معدل درجات احلرارة في هذه الفترة 

فإن احلرارة تكون في احلد األعلى (١٨) مئوية اما احلد االدنى لها فيكون (٧) مئوية.

 شرح األربعين 
النووية مع السند 

  في مسجد «اإلصالح»

 تنظم جمعية االصالح االجتماعي دورة شرعية في 
شــــرح االربعني النووية للدكتور اسامة الكندري في 
مسجد جمعية االصالح االجتماعي في منطقة الروضة 
وذلك ضمن موسم متكامل حتت شعار «وقلبه معلق 
باملساجد».وقال مدير إدارة العالقات العامة بجمعية 
االصالح االجتماعي مشــــعل الزيــــر ان موعد الدورة 
الشرعية سيكون االحد من كل اسبوع بعد صالة املغرب 

مباشرة في مسجد اجلمعية بالروضة.
  وأضاف ان املشاركني في دورة شرح االربعني النووية 
سيحصلون على ســــند وسيمنحون شهادة معتمدة 
بذلك من احملاضر اسامة الكندري.وأكد الزير ان جمعية 
االصالح االجتماعي تسعى من خالل انشطتها الى التركيز 
على اجلوانب الشرعية واإلميانية والثقافية للجمهور 

الكرمي من خالل مشايخ وعلماء أفاضل. 

 أفضل جوائز اإلبداع اإلعالمي بأسماء إعالمية كويتية
 أعلنت الهيئة التنفيذية للملتقى اإلعالمي العربي 
عن اطالق اسم عدد من أبرز الكّتاب الكويتيني الذين 
رحلوا عن دنيانا على عدد من اجلوائز التي ستمنح 
في اطار ملتقى الكويت لإلعالميني الشباب االول والذي 
سيعقد في الفترة من ١٩ الى ٢٠ ديسمبر اجلاري حتت 
رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وذلك تكرميا إلعالميي الكويت وتشريفا للجوائز 

املمنوحة.وتتضمن جوائز املسابقة الصحافية اسماء 
اإلعالميني كالتالي: جائزة محمد مســــاعد الصالح 
ألفضل مقال صحافي، جائزة عادل القصار ألفضل 
تغطية صحافية، جائــــزة د.أحمد الربعي ألفضل 
حوار صحافي، جائزة عبدالعزيز املساعد ألفضل 
حتقيق صحافي، وجائزة يوســــف العليان ألفضل 
اخراج صحافي، وجائزة جاسم املطوع ألفضل اعالن 

صحافي، لتتزين قائمة مسابقة األعمال الصحافية 
بأسماء اعالميني كويتيني بارزين ساهموا في مسيرة 
الصحف الكويتية وتقدمها وتركوا بصمات واضحة 
على الساحة الصحافية واالعالمية في الكويت.كما 
تشتمل جائزة االبداع االعالمي للشباب على فئات 
املســــابقة التصويرية، املسابقة اإلذاعية، املسابقة 

التلفزيونية، ومسابقة العالقات العامة. 
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