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بقرة حترك العالم..
وتنجو من اإلعدام!!

مواقيت

الصالة

واف��ق��ت بلغاريا ،على ع��دم إع���دام البقرة
بينكا ،بسبب عبورها حدود االحتاد األوروبي
دون أوراق تثبت حالتها الصحية ،وذلك بعد
احتجاجات دولية على خطط قتلها.
وش����ردت بينكا م��ن قطيعها ق���رب قرية
مازاراتشيفو البلغارية الشهر امل��اض��ي ،ثم
عبرت حدود االحتاد األوروبي حتى وصلت إلى
صربيا املجاورة.
وعندما عادت بعد أسبوعني قررت السلطات
إع��دام��ه��ا ل��ع��دم وج���ود أوراق تثبت حالتها
الصحية ،وفقا إلرشادات دخول احليوانات إلى
دول االحتاد.لكن قصة بينكا أثارت احتجاجات
دول��ي��ة على م��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي،
خصوصا في بريطانيا ،حيث ص��ور مؤيدو
االنفصال عن االحتاد األوروبي البقرة على أنها
إحدى ضحايا بيروقراطية بروكسل.
ووقع مؤيدون حلقوق احليوان ،منهم مغني
فريق البيتلز السابق السير بول ماكارتني،
على عرائض تطالب حكومة بلغاريا بإنقاذ
البقرة البالغة من العمر  5سنوات.
ووافقت وكالة سالمة الغذاء في بلغاريا على
مراجعة حالة البقرة بينكا ،وقالت يوم االثنني
إن نتائج الفحوص أثبتت سالمتها.
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في الصـميم
الطيران املدني يؤكد حتسني خدمة استالم احلقائب
بتوصيلها إلى منازل املسافرين ..من يضمن عدم فتحها
وسرقة محتوياتها الثمينة خ�لال عملية النقل ..بكرة
ندخل في مشكالت مع شركة النقل بسبب عمالها غير
األمينني ..إذا في التنزيل من الطائرات يسرقون فما بالكم
بالتوصيل!!

Retweet

قراصنة صينيون يسرقون خطط صواريخ من أميركا
متكن قراصنة إنترنت صينيون يعملون حلساب
احلكومة الصينية من سرقة بيانات هامة خاصة من
مقاول من البحرية األميركية ،وسرقة معلومات سرية
متعلقة بتطوير صواريخ فوق صوتية مضادة للسفن.
ق��ام قراصنة إنترنت  -أو مبا يعرف بالهاكرز-
يعملون لصالح احلكومة الصينية باختراق أجهزة
كمبيوتر خ��اص��ة مبتعاقد م��ع البحرية األمريكية
وسرقوا كميات هائلة من البيانات احلساسة للغاية
املتعلقة باحلرب في أعماق البحار -من ضمنها خطط
سرية لتطوير صواريخ فوق صوتية مضادة للسفن
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الستخدامها في الغواصات األمريكية بحلول عام
 ،2020وفقاً ملسؤولني أمريكيني في تصريح نشره
موقع صحيفة (واشنطن بوست).
وق��ال املسؤولون ،الذين فضلوا ع��دم الكشف عن
هويتهم ،إن االخ��ت��راق ق��د وق��ع ف��ي شهري يناير و
فبراير ،إذ استهدف املتسللون مقاوالً يعمل في املركز
البحري للحرب حتت البحار ،الذي يقع مقره في والية
رود آيالند بالواليات املتحدة األمريكية ،حيث جتري
األبحاث للعمل على تطوير الغواصات وأسلحة حتت
امل��اء .وتتولى البحرية قيادة التحقيق في االختراق

مبساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي أي)،
الذي امتنع عن التعليق ،في حني ما تزال التحقيقات
مستمرة.
من خالل هذا االختراق ،متكن املتسللون من سرقة
 614غيغابايت من البيانات املتعلقة مبشروع يعرف
باسم تنني البحر ( ،)Sea Dragonباإلضافة إلى
بيانات متعلقة بأجهزة االستشعار ،ومعلومات
خاصة بأنظمة التشفير .كما مت حجب تفاصيل معينة
عن مشروع الصواريخ بعد أن أوضحت البحرية أن
نشرها قد يشكل خطرا ً على األمن القومي.

أسد يقتل دراجا مبنطقة جبلية

األردن اآلن سينقذونك األشقاء في اخلليج ويخرجونك من أزمتك ،نرجو
بعدها ضبط األم��ور في البالد وتسكير حنفية الفساد وزي��ادة مصادر الدخل
القومي  ،اليوم فيه صباح وسلمان حكام وعقالء ورجال أصحاب قرار ،وغدا ً
الوضع سيكون مختلف متاما ً!

 @Estabraq02ا�ستربق

سرقة خطط صواريخ من أميركا

أسد يقتل دراجا مبنطقة جبلية بوالية واشنطن ويهاجم آخر
قالت الشرطة إن أس��دا جبليا أمريكيا قتل
دراجا في منطقة جبلية وهاجم آخر في والية
واشنطن يوم السبت لدى دخولهما إلى منطقته
قبل أن تقتله السلطات ،وفقا ملا نقلته رويترز.
وواج��ه الدراجان األسد في منطقة بالقرب
من نورث بند بوالية واشنطن على بعد حوالي
 48كيلومترا شرقي سياتل.
وقال السارجنت رايان أبوت املتحدث باسم
رئيس شرطة مقاطعة كينج إن األسد أصاب

 @HusainAlhadbaد .ح�سني الهدبه

الدراج األول بخدوش فيما سحب الدراج الثاني
إلى عرينه.
ومتكن الدراج األول البالغ من العمر  31عاما
من قيادة دراجته بعد ذلك مسافة ميلني ليخرج
من املنطقة ويتصل بالشرطة.
(ونشر شاب على تويتر لقطات فيديو ألسد
شوهد قبل أيام في نفس املنطقة لكنه لم يتأكد
أنه ذات احليوان)
وقامت الشرطة باقتفاء أثر األسد وعثرت على

دراج��ة الضحية الثانية ودخلت الغابة حيث
عثرت على األسد وهو جاثم على الدراج.
وق��ال أب��وت ”كان يقف أو تقف ،ال أع��رف ما
إذا ك��ان ذك��را أم أنثى ،ف��وق جثمان ال��دراج في
عرينه“.
وقال إن أحد رجال الشرطة أطلق عيارا ناريا
على األسد مما دفعه إلى الفرار ثم تعقبه رجال
الشرطة من قسم األسماك واحليوانات املفترسة
في واشنطن مستخدمني الكالب وقتلوه.

ماني عارفة عالقة الدشاديش املقل ّمة واملبكّرة برمضان تدش اجلمعية تقول
داش غرف نوم .هالرياييل ال ذوق وال حيا الدشداشة ا ّت��رارى والدقس معجب
بحالياه

� @AseelAminأ�سيل �أمني
الكويت كانت قطعة صحراء والكويتيني مجموعة نازحني واإلنسان بأعماله
وإجنازه ،عقليتكم تفشل وسبب لتخلفنا والله.

 @balsayeghب�شار ال�صايغ
اخلدمة املدنية على اي اساس يوافق على االستثناء؟ وهل هذا الباب مفتوح
للكل؟ وال ألن قادم من وزير ومن أجل واحد قريب له؟ بعدين سؤال  ..ليش داميا
اجلبري يخاطب اجلهات متجاوزا القياديني حتته وداميا عنده قصة خارج القانون
واللوائح؟ هالسالفة مو أول مره! وسواها في موضوع منتزه بوحليفه!

@Alwasatkuwait

«ك��ع��ك��ة ال���ع���ي���د» ت��ن��ه��ي ح��ي��اة
مصرية على يد زوجها!
شهدت مدينة حلوان املصرية جرمية قتل  ،حيث جترد
عامل من كل املشاعر اإلنسانية وقتل زوجته بعد مشادة
بينهما على شراء كعك العيد.
وكان بالغ قد ورد ملأمور قسم شرطة حلوان ،يفيد العثور
على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقتها فى منطقة عرب
غنيم.
وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم ،إلى مكان البالغ
وتبني أن اجلثة لربة منزل تدعى «صفاء.ت»  40سنة عاملة
نظافة ،وتبني أن اجلثة مذبوحة ومسجاة على األرض.
وبإجراء التحريات ،تبني أن وراء ارتكاب الواقعة زوج
الضحية ويدعى «م��اه��ر.م»  48سنة عامل حل��ام ،وبإعداد
األكمنة الالزمة مت القبض عليه.
ومبواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بعد مشادة وقعت
فيما بينهما على شراء كعك العيد ،وحترر محضر بالواقعة،
وأخطرت النيابة ملباشرة التحقيقات.

أك��ب��ر م��ائ��دة إف��ط��ار ف��ي العالم
بطول  6كيلومترات!
نظمت شرطة دبي« ،إفطار عام زايد» أطول مائدة إفطار في
العالم بلغ طولها  6كيلومترات لعدد  12ألفا ً و 830عامالً في
مدينة دبي الصناعية في جبل علي.
العالم  -منوعات
وجهزت الشرطة املائدة بطول  6كيلومترات لـ 12ألفا
و 830عامال صائما في مدينة دبي الصناعية في جبل علي.
من جانبه ،قال اللواء السالل سعيد بن هويدي الفالسي،
مدير اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية ورئيس مبادرة «إفطار
عام زايد»:
إن تنظيم هذا اإلفطار كان حتديا كبيرا ،وتطلب جهودا
مكثفة استغرقت نحو  200ساعة عمل تقريبا ،وش��ارك
في تنفيذها  250موظفا من شرطة دبي من مختلف الرتب
واملناصب.
وأعرب عدد من العمال الذين حضروا اإلفطار عن سعادتهم
بهذه البيئة وبالترحيب والتنظيم املميز ال��ذي وج��دوه،
موجهني الشكر لشرطة دبي على جهودها.
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