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 في الصـميم
ما ميارسه الكيان الصهيوني من هدم منازل املقدسيني 
إلقــامــة حديقة »تلمودية« جرمية إنسانية وخــرق 
لالتفاقيات الدولية.. هؤالء املجرمني تنمروا ألنهم لم 
يجدوا من يواجههم من احلكومات  العربية واإلسالمية.. 
سيطرتهم على العالم جعلتهم يتصرفون من دون أي 
تقدير أو احترام ألي قرار.. ما أحوجنا إلى أن نعود إلى 

املقاومة احلقيقية وإيقاف مشاريع التسوية!!

Mohammad AL-olayan @MohammadAlolay2         

الشيء الوحيد الذي لم يدركه جميع مرتزقه العالم وعبيد املال من 
بعض املغردين الذين يتفننون بالكذب ،بانه لو سخر لهم مال قارون 
لن يستطيعوا الطعن باإلشراف ولن يستطيعون التأثير علي شعب 
متفتح وذكي كالشعب الكويتي ..اللهم احفظ الكويت من املرتزقه 

وعبيد املال.

alobaidly72@ زمان ال�صمت

شر البلية مايضحك.. استجواب طالع واستجواب نازل.. والنتيجة 
٠/٠ .. صدقوني عضو مجلس األمة الزم يكون فاهم ومثقف على 
مستوى عالي.. والنجاح في العضوية ليس دليل قاطع على إمتيازاته.. 
كثير منهم اليفقهون القول وال يعلمون فحوى الدستور.. األمر صعب 

على كل جاهل.. حتصن ثم حارب..!!

Q80Teach@ ا. �صعاد احلمود

برنامج تويتر صار كله غضب ونقمه على الديره واعتقد ان ديرتنا 
مو الوحيده اللي فيها اخطاء ومشاكل انتهى عهد املدن املثاليه في 
العالم ومشاكلنا موجوده بكل ديره ليش تأزمون املواطن اكثر كافي 
انه مثقل بهمومه ! برأيي تتكاتف اجلهود للنهوض بالديره من جديد 

بدال املناحه اللي صايره بتويتر!
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6 قرون قبيلة تنسج جسرًا ضخمًا من القش سنويًا ملدة 
يتجمع كل رجال قبائل األنكا البالغني 
كل عــام، لنسج جسر كيسواشاكا يدوياً 
باستخدام القش في منطقة كوسكو في 

بيرو.
ــــي ســـي«  ـــــي ب وذكــــــــرت شــبــكــة »ب
الــبــريــطــانــيــة،أن هــذا اجلــســر كــان جــزًءا 
من الشبكة التي تربط أهــم مــدن وبلدات 
إمبراطورية االنــكــا، وأعلنته اليونسكو 

موقع تراث عامليا في عام 2013.
ومت نقل تقليد بناء اجلسر كل عام من 
جيل إلى جيل منذ 6 قــرون، ومتلي تقاليد 
البناء أنــه ال ُيسمح إال للرجال بالعمل 
على صنع اجلسر، بينما تبقى النساء في 
اجلزء العلوي من الوادي، وهو املكان حيث 

ينسجن احلبال الصغيرة.
وخـــالل الــيــوم األول مــن إعـــادة إعمار 
اجلسر كل عام، يتجمع الرجال حول اجلسر 
القدمي لنسج األحبال الصغيرة والكبيرة، 

وُيدعم اجلسر بستة حبال كبيرة تتكون 
من ثالثة طبقات يبلغ سمكها حوالي قدم 
واحدة، ويحتوي كل منها على حوالي 120 

حبال صغيرا.
ويتم نسج األحبال يدوًيا باستخدام نوع 

من القش القوي، املعروف محلًيا باسم كويا 
qoya، وجلعل القش أكثر مرونة، يجب 

ضربه أواًل بحجر مستدير ثم ينقع في املاء.
ولفتت هيئة اإلذاعــة البريطانية إلى أن 
ال يتم استخدام أي مــواد أو أدوات أو آالت 
حديثة في العملية الكاملة لبناء اجلسر 

- فقط القوة البشرية.
وتتم عملية إعادة بناء جسر كيسواشاكا 
مرة واحدة في السنة، وتنتهي مع االحتفال 
بالطعام واملوسيقى في اليوم الرابع، والذي 
يتزامن دائــمــاً مــع األحــد الثاني مــن شهر 

يونيو.

نساء ينسجن جسر كيسواشاكا

باطمان التركية.. حديقة تؤوي آثار »حسنكيف« وتزدان بها

ال شك أن البرية تشهد أمورا غريبة، فكثيرا 
مــا سمعنا عــن أفعى ضخمة بلعت طفال أو 
ــراع بــني الــوحــوش، لكن  رمبــا رجــال وعــن ص
أن تشاهدها بالعني املــجــردة فهذا أمــر نــادر 
احلدوث. فبينما كان مارتن مولر يخوض في 
قاربه الكاياك منطقة جبل إيــزا في مقاطعة 
كوينزالند األسترالية، شاهد أفعى من فصيلة 
»أفعى الزيتون« وهي ثاني أكبر األفاعي حجما 
في أستراليا، وهي تبتلع متساحا من متاسيح 

املياه العذبة بأكمله.
وصدمت الصور التي نشرها مولر على 
حساب »جيجي وايلداليف ريسكيو إنك« في 

موقع فيسبوك املتابعني، بحسب ما ذكر موقع 
ميل أونالين البريطاني.

وزادت اإلثــارة عندما نشر الصور املثيرة 
والغريبة على حسابه فــي فيسبوك، حيث 

جلبت أكثر من 10 آالف رد من املتابعني.
وعبر كثير من املتابعني عن صدمتهم بشأن 
تعريض شخص نفسه للخطر من أجل تصوير 
مشاهد كهذه، فعلق أحد املتابعني قائال »صور 
مدهشة ومــثــيــرة.. كنت أعتقد أن التمساح 

سينتصر على األفعى«.
 وقــال ثــان »ســؤالــي الوحيد.. ملــاذا يذهب 
شخص عاقل بقارب كاياك في مكان توجد 

فيه مثل هــذه األفــاعــي التي ميكنها أن تبتلع 
متساحا بأكمله«؟ وأضاف ثالث ساخرا »هذه 
بالتأكيد ضمن قائمة الطرق العشرة التي ال 
أرغــب أن أمــوت بها«. وقالت صاحبة موقع 
جيجي وايلداليف، ميشيل جونز لديلي ميل 
أستراليا إنها حتتفظ بأفعايني من هذه الفصيلة 
في منزلها كحيوانات أليفة. وأضافت أنه من 
الشائع أن تلتهم األفاعي فرائسها »طاملا أنها 

ميكن أن تدخلها في فمها«.
وقالت إن األفاعي من فصيلة الزيتونة، وهي 
أفاعي ليست سامة وعادة ما تفترس متاسيح 

املياه العذبة.

مذهلة بطريقة  ضخمًا  متساحًا  تبتلع  أفعى 

ـــزوار إلــى احلديقة الثقافية التي  يتوافد ال
تضم آثار قضاء »حسنكيف« التركي، بعد نقلها 
للموقع اجلديد للمحافظة عليها من مياه سد »إيلي 
صــو«، الــذي يتم بناؤه بوالية باطمان جنوب 
شرقي تركيا.  وتقع مدينة بامتان في اجلمهورّية 
التركّية، في منطقة جنوب شرق األناضول، وهي 
عاصمة مقاطعة بطمان، وتقع على هضبة بالقرب 

من التقاء نهر بطمان مع نهر دجلة.
 وتبلغ مساحتها حوالي 563.59 كيلومتراً 
مرّبعاً، وترتفع عن مستوى سطح البحر حوالي 

540 متراً. 
وصــل عــدد ســّكــان املدينة حسب إحصائّية 
سّكانّية عاّمة جرت عام 2012 ميالدي، بلغت 
حوالي 381.990 نسمة، وبكثافة سّكانّية بلغت 

680 نسمة في الكيلومتر املرّبع.
 مــنــاخ مــديــنــة بــطــمــان يــســود املــديــنــة مناخ 
متوّسطي، حيث يكون الصيف حار جّداً وجاّف، 
والهطوالت املطرّية تكاد تكون معدومة خالل 
فصل الصيف، أّما الشتاء فيها فإّنه بارد نسبّياً 
ورطــب، وتتساقط الثلوج عــادًة ، وقــد يستمر 

التساقط ملّدة أسبوع كامل.

أّما متوّسط درجات احلرارة في النهار فتتراوح 
بني 9 درجــات مئوّية، وفي الليل فإّنها تبلغ 1- 
درجة مئوّية، وذلك خالل فصل الشتاء، أّما خالل 

فصل الصيف فإّنها ترتفع عن 39 درجة مئوّية.
وُيذكر بأّنه الهطوالت املطرّية تسّجل حوالي 
60 ملليمتراً شهرياً. التعليم في مدينة بطمان 

تدعم هذه املدينة قطاع التعليم بشكل قليل.

أفعى الزيتونة أثناء بلع التمساح

مدينة باطمان التركية

الزواوي عائلة 
لوفاة

الزواوي يوسف  عبدالباري  عايدة 

بخالص العزاء واملواساة من

تتقدم أسرة جريدة

ببالغ احلزن واألسى وبقلوب مؤمنة بالقضاء والقدر

سائلني  العلي  القدير  أن  يتغمد  الفقيدة  بواسع رحمته ويسكنها  فسيح  جناته

»فيال العمر« تتحول إلى شريط عشبي ضيق 
قرأ رجل أميركي إعالنا لبيع فيال في مزاد 
إلكتروني، وشاهد الصور املرفقة، فتقدم فورا 
للشراء معتقدا أنها فرصة عمره لشراء عقار 
يحلم به، وبثمن رائع بعد عرضه للبيع إثر 

التخلف عن دفع الضرائب.
وذكرت شبكة »فوكس نيوز« أن كيرفيل 
هولنس جنح في حتقيق حلمه ودفــع مبلغ 
9100 دوالر في مــزاد إلكتروني لشراء ما 
اعتقد أنها فيال في مقاطعة بــروارد جنوبي 
والية فلوريدا. لكن تبني أن األمر يقتصر على 
شريط عشبي ضيق طوله 30 مترا، يفصل 

بني منزلني متالصقني، وميتد من صندوق 
البريد إلــى فناء املنزلني، ال يتجاوز ثمنه 
50 دوالرا. وطالب هولنس املقاطعة بإلغاء 
الصفقة وإعادة األموال له، غير أن املسؤولني 
عن عملية البيع قالوا إن القانون في الوالية ال 

يلزمهم بإعادة األموال إلى املشتري.
ــان هولنس يعتقد أن اصــطــاد عقارا  وك
ثمينا، إذ إن ثمنه احلقيقي يصل إلى 177 ألف 
دوالر، لكن الشركة املالكة تخلفت عن سداد 
الضرائب، فعرض املنزل للمزاد العلني مما 

دفعه للتقدم من أجل شرائه.

وأضــاف »الضحية« في حديث لصحيفة 
محلية »إنــه خــداع«، مضيفا أنهم )أصحاب 
املــزاد( لم يوضحوا في اإلعالن املنشور عبر 
اإلنترنت أن العقار مجرد خط، رغم امتالك 

أدوات تساعدهم على ذلك.
وأشار إلى أن الصورة املرفقة باملزاد كانت 

تظهر الفيال وكأنها العقار املطلوب بيعه.
ــد أن املــشــتــري لــم ينتبه إلــى أن  ــؤك وامل
صفحة املثمن العقاري في موقع الضريبة 
باملقاطعة عرضت فقط العقار املمثل في 

شريط األعشاب.


