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 على الرغم من التوجيهات 
الســـامية لصاحب الســـمو 
االميـــر، فإن هنـــاك اصرارا 
على استجواب سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، فاالســـتجواب ليس 
بأمر جديـــد وغريب وليس 
بأمر سيئ، بل ان استجواب 
رئيس احلكومة أمر طبيعي 
فـــي الدميوقراطية وذلك اذا 
النوايا حســـنة ومن  كانت 
اجل االستيضاح واإلصالح 
وليس خالفا لذلك، مبعنى ان 
يكون بعيدا عن الشخصانية، 

والسؤال الذي يراودني لهذا االستجواب والذي 
سأرد عليه دستوريا وقانونيا: أتريد املعارضة 
السياسية إسقاط رأس احلكومة؟ فلو قلنا جدال 
رحل ناصر احملمد فهل سيأتي رجل سوبر مان 
لينقذ الدميوقراطية واملشهد السياسي في الكويت 
بعد مرور خمسة عقود من الدميوقراطية؟ أم ان 
البديل لسمو الشيخ ناصر احملمد الذي في بال 
النخبة السياسية سيكون هو البديل الناجح؟ 
وسؤال آخر يراودني: هل تعلم النخبة السياسية 
ان اخللل في املمارسات السياسية مصدره من 
بعض افراد ذات النخبة السياسية وخصوصا 

اعضاء مجلس االمة وبعض املواطنني؟
  لذلك، فنحن نحتاج إلـــى مراجعة اوال في 
نقد الذات للسلطتني التنفيذية والتشريعية ثم 
نحتاج الى مراجعة السباب الظواهر السلبية 
في املشهد السياسي في الكويت ووضع احللول 
والعالجات لها.. اعود للرد على االســـتجواب 
املوجه لرئيس مجلس الوزراء واملأمول مناقشته 
بجلسة ٢٠١٠/١٢/٢٨، فالبني ان هذا االستجواب 
ليس له محور واحد وإمنا له محوران احملور 
االول يختص به وزير العدل، اما الثاني فهو من 
اختصاصات وزير الداخلية، فبالنسبة للمحور 
االول فإن املختص به كما ذكرنا وزير العدل وال 
يجوز مساءلته عن ذلك ألنه ال ميلك اي سلطة 
بالنسبة لقرار احملكمة الذي طلب رفع احلصانة 
بالنسبة لعضو مجلس االمة الستكمال النظر 
في القضية، لكن يسأل ويكون مسؤوال إذا لم 
ينفذ قرار احملكمـــة والنيابة لذلك فهو يعتبر 
غير مسؤول ألن دوره ينحصر في االتصال بني 
السلطة القضائية واجلهات االخرى، اما احملور 
الثاني فاملختص به وزير الداخلية ألنه اجلهة 
املنفذة لالوامر الصادرة من صاحب الســـمو 
االمير وذلك تأسيسا على ان النظام الدستوري 
في الكويت هو «نظام رئاســـي برملاني»، االمر 
الذي يعني ان مسؤولية الوزير مزدوجة فهو 
مسؤول عن اعمال وزارته أمام املجلس وكذلك 
امام صاحب السمو االمير بصفته رئيس الدولة، 
وهو ما نصت عليه املادة ١٠١ من الدستور «ان 
كل وزير مسؤول لدى مجلس األمة عن أعمال 
وزارته»، لذلك نرى ان احملكمة الدستورية العليا 
قررت في قرارها رقم ٨ لســـنه ٢٠٠٤ بتاريخ 
٢٠٠٦/١٠/٩ «ان املجلس النيابي ليس منبرا تلقى 
منه املطاعن الشخصية على الوزراء او تتناول 
امورهم الشخصية وخصوصياتهم بقصد النيل 
منهم او التهجم عليهم او التشهير بهم وال وجه 
للقول ان حق مجلس االمة في تقدمي االستجواب 
غير محدد او بعبارة اخرى «حق مطلق»، امنا 
يحدده حني ممارسته قيد االختصاص املستمد 
من نصوص الدستور بعناصره االربعة، العنصر 
االول شخصي: ان تكون صادرة من الوزير او 
احد معاونيه منذ اكتساب الوزير هذه الصفة 
مبوجب قرار توليه الوزارة، والثاني موضوعي 

ان تكون داخلة ضمن االعمال 
التـــي اجاز له  والتصرفات 
املشرع ممارستها، والثالث 
زماني: ان تكون داخلة ضمن 
املدى الزمني الذي مارس فيه 
الوزيـــر ســـلطاته، والرابع 
مكانـــي: ان تكـــون متعلقة 
بالـــوزارة التـــي توالها او 
اجلهات التابعة لها او اجلهات 
التي يشرف عليها فإذا جتاوز 
هذه احلـــدود انقلبت ضده 
وفقد صاحبها احلق فيه لذلك 
فالقول ان حق عضو مجلس 
االمة في االستجوابات حق 
مطلق ال يستقيم على اطالقه، فإذا كان للنائب 
حـــق فللغير حقوقه التي قد تكون من االجدر 
واالولى بالرعاية واالعتبار لذلك فاملادة ١٢٣ من 
الدستور تنص على ان مجلس الوزراء يهيمن 
على مصالح الدولة ويرســـم السياسة العامة 
للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير 
العمل في االدوات احلكومية، كما جاء نص املادة 
١٢٧ من الدستور «يتولى رئيس مجلس الوزراء 
رئاسة جلسات املجلس واالشراف على تنسيق 
االعمال بني الوزارات املختلفة» لذلك فاملادة ١٠٠ 
في تفسير حكم احملكمة الدستورية العليا رقم 
٨ لسنة ٢٠٠٤ الصادر في ٢٠٠٦/١٠/٩ تنص على 
أن اختصـــاص رئيس مجلس الوزراء يقتصر 
نطاقه على رئاســـة جلســـات مجلس الوزراء 
واالشـــراف على تنسيق االعمال بني الوزارات 
املختلفة دون ان يتولى اي وزارة كما ال يطرح 
في مجلس االمة موضـــوع الثقة به لذلك فإن 
احملكمة الدســـتورية العليا قررت في حكمها 
أنه طبقا للنظم الدستورية فإن السلطة توجب 
املسؤولية وتنتهجها لزوما فهي كالظل ال تبعد 
عنها وال بالتالي تفارقها فالذي يباشر السلطة 
يجب ان يكون مسؤوال عن مباشرتها والذي يسأل 
يجب ان يكون صاحب سلطة واختصاص مبا 
يخوله القانون القدرة على القيام بإجراء معني 
وعلى خالف ذلك فإن عدم االختصاص يؤدي 
الى انعدام القدرة على اإلتيان بهذا االجراء او 
التصرف وبالتالي فال مسؤولية بال سلطة أو 
اختصاص وهذا مقتضى التالزم بني السلطة 
واملســـؤولية والقول بغير ذلـــك فيه حتميل 
لنصوص الدستور، لذلك فإنه يجوز لرئيس 
مجلس الوزراء ان ينيب َمن يرى من الوزراء 
في الرد على االستجوابات املوجهة اليه خاصة 
من تقع محاور االســـتجواب في وزارته ومن 
مهام مسؤولياته ألن الالئحة الداخلية لم حتظر 
على رئيس الوزراء حق االنابة وهذا ما يفرضه 
الواقع واملنطق فبدل ان يقوم الرئيس بتولي 
الدفاع عن الوزراء في أعمال وزاراتهم موضوع 
ومحل ومحاور االستجواب فأصحاب العالقة 

اولى بالرد وحتمل مسؤولية اعمالهم.
  ألن االستجواب ومحاوره موجه اساسا لوزير 
العدل بصفته الناقـــل لطلب القضاء عن رفع 
احلصانة عن العضو املســـلم، واحملور اآلخر 
يتعلق بوزارة الداخلية فـــإذا ما قام الرئيس 
واناب الوزيرين املختصني مبوضوع ومحاور 
االســـتجواب امنا هو طبق صحيح ما تقضي 
به املادة ١٣٦ من الالئحة والتي تطالب بان يرد 
الوزير املختص على موضوع االســـتجواب، 
ورد الـــوزراء في هذا وما يترتب على ذلك من 
مواقف تعتبر ملزمة للرئيس واحلكومة عموما 

باعتبارها متضامنة.
  واهللا ولي التوفيق.
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 طبقًا للمادة العاشرة من الالئحة التنفيذية

 «اإلعالم»: نطبق « المرئي والمسموع» على جميع وسائل اإلعالم
 المتلقم: الموافقة الخطية المسبقة من «اإلعالم» شرط إلجازة أجهزة البث أو إعادته
 حظر اسـتخدام األجهزة الخاصة بالبث الفضائي الثابت والمتنقـل إضافة ألجهزة «فالي واي»  

 فيصل املتلقم 

 أكد مدير إدارة اإلعالم املرئي 
واملســـموع فـــي وزارة اإلعالم 
فيصل املتلقم ان الوزارة تطبق 
رسميا وتنفيذا لقانون اإلعالم 
املرئي واملسموع رقم ٦١ لسنة 
٢٠٠٧ املادة العاشرة من الالئحة 
التنفيذيـــة لهـــذا القانون على 

اجلميع ودون استثناء.
  وقال املتلقم لــــ «كونا» ان 
بعض وســـائل اإلعالم تداولت 
في اآلونة االخيـــرة أنباء تفيد 
بأن الوزارة «حتظر أجهزة البث 
الفضائي للقنوات اإلخبارية دون 

غيرها من األخبار».
  وأوضح املتلقم في هذا الشأن 
أن الوزارة سبق أن ألزمت جميع 
القنوات الكويتية وجميع مكاتب 
ومراسلي القنوات األرضية املرئية 
واملســـموعة وكذلك الشركات 
اخلاصة واجلهات التي متارس 
أنشـــطة إعالمية داخل الكويت 
أنه في حال رغبتها باســـتيراد 
معدات وأجهزة بخصوص أعمال 
البث أو إعادة البث أو إعادة البث 
املرئي واملسموع فعليها احلصول 
على موافقة خطية مسبقة من 
الوزارة للتثبـــت من مطابقتها 

للمواصفات اخلاصة.
  وجدد املتلقم التأكيد على أن 

على اجلهة الراغبة ببث موادها 
االعالمية من داخل الكويت والتي 
لم تقم بتســـجيل تلك األجهزة 
في السجل اخلاص لقيدها لدى 
وزارة اإلعالم القيام بتســـجيل 
أجهزتها وفقا ألحكام القانون ٦١ 
لعام ٢٠٠٧ بشأن اإلعالم املرئي 
واملسموع مع عدم التنازل عن 
هـــذه االجهـــزة أو نقلها للغير 
كليا او جزئيا إال بعد احلصول 
على موافقة مسبقة من وزارة 

اإلعالم.
  ودعت الوزارة من املرخص 
الترخيص لهذه  لهم وطالبـــي 
االجهزة ضرورة مراجعة قطاع 
الصحافة واملطبوعات للتأكد من 
مطابقة هذه االجهزة للمواصفات 
الوزارة  لـــدى  الفنية املعتمدة 
وحتـــى تكتســـب عملية البث 
الشـــرعية والقانونية  الصفة 
لئال يقـــع املخالف حتت طائلة 
العقوبـــات التي ينـــص عليها 
القانون ويعرض نفسه للمساءلة 
القانونية مع عدم املساس بحقوق 
الوزارة في اتخاذ كل اإلجراءات 
اخلاصة، كما يحق للوزارة طلب 
التعويض املناسب عن األضرار 
التـــي تلحقها مـــن اجلهة التي 

تخالف هذا اإلعالن. 

 قوى ١١/١١ تعبر عن قلقها من تعديالت 
الحكومة على «المرئي والمسموع»

  أسامة دياب
ــوى ١١/١١ ضيف اهللا نهار عن  ــن رئيس املؤمتر العام لق   اعل
قلقه البالغ من التعديالت املقدمة من احلكومة على قانون املرئي 
ــموع والتي تشمل عقوبات مغلظة بشكل قد يفقد توهج  واملس
اعالمنا احلر والذي يعتبر مفخرة لنا امام العالم ويعكس وجه 
الكويت احلضاري واحد ابرز السمات للدولة املدنية الدميوقراطية 
ــذه التعديالت قد تكرس التضييق  ــد ضيف اهللا على ان ه واك
ــر مبا يقوض املبادئ  على احلريات في الرأي واالعتقاد والنش
الدستورية التي اكدت على هذه احلقوق في دستور ١٩٦٢/١١/١١ 
واشار ضيف اهللا الى ان مسألة الغرامات املالية اخليالية وعقوبة 
السجن التي احتوتها التعديالت احلكومية ما هي اال مظهر من 
مظاهر تهميش حرية الفكر داعيا في الوقت نفسه نواب املجلس 
ــالت برملانية تلغي عقوبة  ــى التصدي لهذه التعديالت بتعدي ال
السجن ومحاولة التخفيف من هذه العقوبات غير املبررة وشدد 
ــى ضبط االنفالت االعالمي  ــس املؤمتر العام لقوى ١١/١١ ال رئي
ــذي يهدد وحدتنا الوطنية ويكرس الفئوية والطائفية ويدمر  ال
ــام وزارة االعالم بخطوات  ــيج االجتماعي عن طريق قي النس
عملية تضبط مسار االعالم وتوجهه نحو احلفاظ على الوحدة 
الوطنية مع ضمان احلريات والفكر واالعتقاد بشكل يدفع نحو 

التنمية املستدامة للدميوقراطية وللحريات. 

وزارة اإلعـــالم تضع الضوابط 
واألســـس التي حتكم النواحي 

الفنية واالدارية والهندسية.
  في سياق متصل، أهابت وزارة 
اإلعالم في بيان صحافي بالقنوات 
الفضائيـــة احمللية وشـــركات 
البث الفضائي ووكالء القنوات 
اإلخبارية واالقتصادية وأي جهة 
أخرى لها نشاط إعالمي داخل 
الكويت حظر استخدام االجهزة 
اخلاصة بالبث الفضائي الثابت 
واملتنقل اضافة الى أجهزة «فالي 
واي» وسيارات «اس ان جي» إال 

بعد تسجيلها لدى الوزارة.
  وقالت الوزارة في بيانها انه 

 المسباح: التراث الكويتي حافل بمسميات الطقس والرياح والنجوم

 دعا النواب إلى تسجيل موقف تاريخي في جلسة ٢٨ الجاري 

 « تماهي» يجدد رفض سرية االستجواب ويؤيد عدم التعاون 

التـــراث والذاكرة   يحفـــل 
الكويت بالعديد  الشعبية في 
من األســـماء املتعلقة باألنواء 
أو املواسم احمللية واملرتبطة 
الريـــاح  بالطقـــس وحركـــة 
والنجـــوم واألفـــالك وأخذت 
أســـماءها وصفاتها باختالف 

الفترات والفصول.
  وقال الباحث والكاتب بالتراث 
الكويتي صالح املسباح لـ «كونا» 
ان للرياح أسماء عديدة تطلق 
عليها حسب حركتها واجتاهها 
وشدتها وبعض األسماء أخذت 
صفاتها من اجلهات التي تهب 
منها كرياح الشمال والشامي 
والكوس والشـــرقي والغربي 
الغريبي والسموم  وتســـمى 

ورياح السهيلي واالنعشي.
  وذكر ان هناك أيضا مواسم 
محليـــة أو أنواء ذات أســـماء 
معروفة وغالبا تسمى بأسماء 
النجوم ولها مواقيت ثابتة في 
فترات محـــددة حتدد بدورها 
البرد واحلر ومواســـم  أنواع 
ســـقوط األمطـــار والريـــاح 

الشديدة.
  وعدد منها املربعانية التي 
تتصف بالبرودة اذا ما قيست 
الكويت  فـــي  مبقاييس اجلو 
العربيـــة بطابعها  واجلزيرة 
الصحراوي ويســـودها املناخ 
املعتدل وســـميت باملربعانية 
ألنها تســـتمر٤٠ يوما تقريبا 
حيـــث تدخل كما يقـــول أهل 
الكويت في السابع من ديسمبر 

حتى ١٤ يناير من كل عام.
  وأشار الى ان أهل الكويت 
يقولـــون اذا دخلت املربعانية 
مع هبوب الرياح الشمالية انها 
سنة باردة واذا دخلت مع هبوب 
رياح الكوس أوالرياح اجلنوبية 
فتكون سنة دافئة وحتمل معها 

األمطار.
  وقال املسباح ان أول عشرة 

امتداد  املربعانية هي  أيام من 
لفترة الوســـم حيث ميكن أن 
يترافق سقوط األمطار في هذه 
األيام العشرة مع ظهور الفقع أو 
الكمأة كما يظهر النجم االحيمر 
في ٢٠ ديسمبر بعد غياب ٤٠ 
يوما وهو بداية «نوء القلب».

  وأوضح ان املربعانية مقسمة 
أو «أنواء» وكل  لثالثة أقسام 
نوء يستمر ١٣ يوما يبدأ بنوء 
«االكليل» بني ٧ و١٩ ديســـمبر 
تبـــدأ معه املربعانية وفي هذا 
النوء يتشكل الندى في الفجر 
وســـاعات الصباح األولى كما 
يقل ظهور احلشرات والزواحف 

فيه.
  وذكر انه بعد ذلك يأتي «نوء 
القلب» ويبدأ في ٢٠ ديسمبر 
الى بداية ينايـــر حيث يكون 
الليل في أقصى طوله والنهار 

غاية في القصر.
  وقال انه فـــي أول يوم من 
هذا النوء يظهر النجم االحيمر 
مؤشرا لنهاية موسم العواصف 
والتقلبـــات اجلوية الى حالة 
استقرار وهدوء احلالة املناخية 

عند أهل البحر.
  وأضاف انه بعد ذلك يأتي 
«نوء الشـــولة» ويبدأ من أول 
يناير الى منتصفه ويعرف به 
الفترة  مثال برد الشولة ألنها 
األكثر انخفاضـــا في درجات 
املربعانية  احلرارة وتنتهـــي 
فـــي ١٤ ينايـــر كتوطئة لبرد 

البطني.
  وذكر ان فترة برد البطني 
هـــذه تدخـــل ضمنهـــا فترة 
أخرى مشـــابهة لها من حيث 
انخفـــاض درجـــات احلرارة 
تســـمى بالعقارب وهي ثالث 
فترات أو«عقارب» وكل «عقرب» 
مدتها تسعة أيام تقريبا تبدأ 
في العاشر من فبراير وتنتهي 
في السابع من مارس ومدة هذه 

 دعا تيار املســـار األهلي (متاهي) 
نواب مجلس األمة كافة الى تسجيل 
موقف تاريخي في جلســـة مناقشة 
استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء 
املرتقبة فـــي ٢٨ اجلاري يحفظه لهم 
تاريخ الكويت وشعبها. وقال التيار 
في بيان صحافي على لسان رئيسه 
م.عبداملانـــع الصوان ان التيار رصد 
خالل الفترة القليلة املاضية حالة تذمر 
شعبية واسعة من االحداث اجلارية، 
مشيرا الى ان املواطنني ينتظرون من 
النواب الذيـــن ميثلونهم في املجلس 
التعبير عن هذه احلالة من خالل دعم 
االستجواب واالنضمام الى الدفاع عن 

دستور الكويت. 
  وحمل التيار فـــي بيانه احلكومة 
مســـؤولية االجواء املشـــحونة التي 
تعيشها البالد بســـبب عدم اتخاذها 

الكفيلة  االجـــراءات 
بتنفيس االحتقان في 
الشارع ومحاوالتها 
الضغط على النواب 
لعدم التعبير عن آراء 
املواطنـــني بوضوح 
وشـــفافية يفرضها 
عليهم كممثلني لألمة 
الشـــارع ال  ونبض 
ممثلـــني ألنفهســـم 

واحلكومة. 
التيار    وأضـــاف 
التذمـــر  حـــال  ان 
النواب  الشعبي من 

االنبطاحيني الذين يرمتون في أحضان 
احلكومة بلغت مداهـــا، داعيا هؤالء 
النواب الى االعتبار من نواب وأعضاء 
سابقني قال الشعب كلمته في حقهم 

بعـــد ان ابتعدوا عن 
التمثيـــل احلقيقـــي 
للشارع الذي أوصلهم 
الى املجلس، مشددا 
التحركات  ان  علـــى 
التي يقوم  الشعبية 
بها بعض املواطنني 
هي تعبيـــر حقيقي 
عما يســـود الشارع 
من رفض للممارسات 

احلكومية.
النواب    وطالـــب 
لـــم يعلنوا  الذيـــن 
موقفهم صراحة حتى 
اآلن من االســـتجواب او الذين اليزال 
موقفهم متذبذبا باتخاذ قرار واضح مبا 
متليه عليهم واجبات التمثيل الشعبي 
في املجلس، مشيرا في هذا االطار الى 

تأييد التيار لعدم التعاون مع رئيس 
احلكومة الذي يحشد له نواب كتلة اال 
الدستور في مواجهة السعي احلكومي 
لاللتفاف على االســـتجواب من خالل 
طلب حتويل جلسة املناقشة الى سرية 
حتت ذرائع مختلفة، ومن خالل اإلمالء 
على بعض النواب بالتحركات املطلوب 
منهم القيام بها في مواجهة زمالئهم 

في املجلس.
  وختم التيـــار بيانه مؤكدا رفضه 
حتويل جلسة مناقشة استجواب سمو 
رئيـــس مجلس الوزراء الى ســـرية، 
مبديـــا تأييده لطلب عـــدم التعاون 
املزمع تقدميه، داعيا النواب الى وقفة 
واحدة دفاعا عن الدستور وتعبــيرا 
عن آمال وطمـــوحات الشعب في هذا 
االطار بعيدا عن االرمتاء في أحضــان 

احلكـــومة. 

ويشهد هذا النوء ظهورا سريعا 
ألوراق األشجار.

  وقال انه بعد ذلك يبدأ نوء 
«بلـــع أو ســـعد بلـــع» في ٢٣ 
فبراير وينتهي في السابع من 
مارس ويضـــم النصف الثاني 
من عقرب الدم وعقرب الدســـم 
وتشهد الصحراء فيه ظهور زهر 
النوير وتفتحه مع تكشف ملظاهر 
الربيع وهو آخر األنواء في فترة 
بـــرد البطني حيث تبدأ درجات 

احلرارة في االعتدال.
  وذكر املسباح ان الربيع يبدأ 
الثامن من مارس ويستمر  في 
٥٢ يومـــا لينتهي في ٢٧ ابريل 
حيث اعتدال املناخ وتشهد الفترة 
االنتقالية من الشتاء الى الصيف 
تقلبات في درجات احلرارة وعدم 

استقرار في الطقس.
  وأشـــار الى أن الربيع عادة 
مايبـــدأ برياح احلســـوم التي 
تستمر ثمانية أيام وأيضا برد 
العجوز وفيه فترة السبق ايضا 
السريات  التي تسبق موســـم 
وفيها حتـــدث عواصف ورياح 

شديدة.
  وقال املســـباح انه مبوازاة 
ذلك ولدى سقوط االمطار ينبت 
العشـــب الصحراوي وتتكاثر 
احلشرات في البر ويحدث الغبار 
املعلق في اجلو وتختلف درجات 
احلرارة ليكون النهار حارا بعض 

الشيء وبرودة ليال.
  وذكر انه ضمن هذه الفترة 
تدخل فترة الذرعان وفق حساب 
أهل البادية التي متتد ٢٦ يوما 
وهي فترة «نوء السعود» ونوء 

«األخبية».
  وبني انه في آخر أسبوع من 
نوء األخبية ميكن أن حتدد في 
٢٧ مارس وهناك موسم يسمى 
«بياع اخلبل عباته» وهونادر 
الوقوع وبرودته شـــديدة جدا 
النـــاس يخلطون  والكثير من 

العجوز بسبب  بينه وبني برد 
تقارب املـــدة زمنية بينهما لذا 
يعتقد الناس أن فترة البرودة 
انتهت خالفا للحقيقة لذا حتدث 
أمراض البرد كالزكام واألنفلونزا 

وغيرهما.
  وقال ان الربيع يقســـم الى 
أربعة أقسام أو أنواء «السعود» 
في الثامن من مارس وتبدأ معه 
فترة الذرعان وتســـمى الفترة 
باحلسوم أيضا حيث تكثر فيها 
الشـــديدة والعواصف  الرياح 
ويتســـاوى الليـــل والنهار في 
اليوم التاسع من نوء السعود 

أي في ١٦ مارس.
  وذكر انه بعد ذلك يأتي نوء 
االخبية في ٢١ مارس وهي بداية 
موسم الربيع وتنتهي في الثاني 
من ابريل وبانتهاء نوء األخبية 
تنتهي فترة النصف الثاني من 
الذرعان وفي هذه الفترة يعتدل 
اجلو ويرافقه نسيم بارد ويشهد 
فترات قصيرة من الغبار وتعتبر 
أيام األخبية أخر أيام االعتدال 

في حالة اجلو.
  وقال انه بعد ذلك يأتي نوء 
املقدم الذي يبدأ في الثالث من 
ابريل وينتهي في ١٥ منه ويسمى 
في الكويت «السبق» أي تسبق 
الســـرايات حيـــث حالة اجلو 
غير مستقره وتسقط األمطار 
ويالحظ فـــي هذا النوء تفاوت 
كبير في درجة احلرارة بني الليل 

والنهار.
  وأشار الى انه بعد ذلك يأتي 
نوء«املؤخر» ويبدأ في ١٦ ابريل 
الى ٢٨ منه وتسمى أيضا فترة 
«الكنه» وهذا النوء يعرف بحالة 
عدم االستقرار في اجلو حيث 
القليلة  الرعدية  تظهر السحب 
التي ميكن أن تكون ممطرة كما 
متيل درجات احلرارة لالرتفاع 
ويشـــهد ازديـــادا فـــي ظهور 

القوارض واحلشرات. 

الفترة ٢٦ يوما.
  وقال املســـباح عـــن فترة 
العقارب ان أوالها عقرب السم 
العاشـــر من فبراير  وتبدأ في 
وتنتهي في ١٨ منه ومن ثم عقرب 
الدم تبدأ في ١٩ فبراير وتنتهي 
في ٢٧ منه وعقرب الدسم وهي 
آخـــر العقارب التي تبدأ في ٢٨ 
فبراير وتنتهي في السابع من 

مارس.
  وبالنسبة لفترة البطني وفق 
ما أوضح املســـباح فمدتها ٥٢ 
يوما يقسم فيها برد البطني الى 
٤ فترات أو أنواء بـ ١٣ يوما لكل 
نوء هي «نوء النعامي» ويسمى 
بالشـــبط أيضا وبـــه يبدأ برد 
البطني بني ١٥ الى ٢٧ يناير وفي 
آخر هذه الفترة تدخل الفترة التي 
تعرف محليا باالزيرق وهي اشد 

أيام السنة برودة.
  واضاف انـــه بعد ذلك يأتي 
نوء «البلدة» ويبدأ في ٢٨ يناير 
وينتهي في التاسع من فبراير 
وأول أربعـــة أيـــام منه تدخل 
ضمـــن فترة االزيـــرق ثم يبدأ 
نوء «الذابح» أو «سعد الذابح» 
ويبدأ بني العاشـــر و٢٢ فبراير 
وتدخل فيه فترة عقرب الســـم 
والنصف األول من عقرب الدم 

 الباحث صالح املسباح
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