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دب����ي � العربية.نت: بالرغم من وج����ود العديد من الهواتف 
الذكية باألس����واق، بدرجة وضوح عالية الدقة وفائقة اجلودة 
في معظمها، إال أن شاشاتها الزالت صغيرة احلجم غير كافية 
ملشاهدة مقاطع الڤيديو أو ممارسة األلعاب عليها، ومع اجتاه 
بعض الشركات الكبرى إلى جعل الهواتف الذكية أقل حجما فإنها 
 »QP Optoelectronics« تقلص حجم الشاش����ة. لذا جاءت شركة
 ،»Lightpad« الصينية باحلل األمثل، واملتمثل في جهاز أسمته
وهو عبارة عن هجني يجمع بني شاش����ة عرض كبيرة احلجم 
 Pico« »قياس����ها 11 بوصة وجهاز عرض ضوئي صغير »بيكو
Projector« بدرجة وضوح 854×480 بيكس����ل ولوحة مفاتيح 
معا. وتخطط الشركة جليل ثان من هذا اجلهاز بدرجة وضوح 
فائقة اجلودة تصل إلى 1280×720 بيكسل. ومن خالل توصيل 
الهاتف الذكي بهذا اجلهاز عن طريق منفذ خاص ب� »MHL«، أو 
مأخذ خاص ب� »HMDI«، يحصل املس����تخدم على شاشة عرض 

كبيرة احلجم حملتوى هاتفه الذكي.

وكاالت: في حلقة من »خدني معك« استطاع وسام صباغ 
انت���زاع ما لم ينتزعه احد من قبل من مرمي نور وصوال الى 
عرضها ملالبسها الداخلية واعترافها بأنها استحمت 5 مرات 
فقط هذا العام، والرائع الذي ادهش املشاهدين في احللقة كان 
عفوية مرمي وجتاوبها بعرض اسرار بيتها وحياتها التي هي 
مجهولة من قبل الكثيرين، واستطاع صباغ بعفويته وهضامته 
ان يستدرج مرمي الى ان تكون اطاللتها محببة عفوية بعيدة 

عن الوعظ والشتائم والعدائية التي متيزت بها.

تزور أقدم سيارة في العالم من نوع »بنتلي« مدينة جدة 
قب���ل نهاية العام احلالي، وذلك لفت���ح فرصة نادرة حملبي 
الس���يارات النادرة إللقاء نظرة عن قرب على هذه السيارة، 

التي تعد األقدم من نوعها في العالم.
وتعد س���يارة »بنتلي أي إكس بي 2« ثاني س���يارة يتم 
تصنيعها من قبل مؤسس بنتلي »وو بنتلي« ويبلغ عمرها 

91 عاما وسعرها ال يقل عن 4 ماليني و500 ألف ريال.

واشنطن � ا.ف.پ: اعلنت حديقة احليوانات في واشنطن انها 
تلقت هبة قدرها 4.5 ماليني دوالر من محسن ثري ستستخدم 
خالل الس����نوات اخلمس املقبلة لتنفيذ برامج للمحافظة على 

حيوانات الباندا العمالقة واجراء دراسات حولها.
وستمول الهبة التي تبرع بها ديڤيد روبنشتاين احد مؤسسي 
شركة االستثمارات »كاراليل غروب« برامج للمحافظة على هذه 
احليوانات في الصني بالشراكة مع اجلمعية الصينية للمحافظة 
على االجناس واجراء دراس����ات ح����ول تكاثر الباندا فضال عن 
منح مدرس����ية وبرامج تدريب واعمال حتديث حلظيرة الباندا 

في حديقة احليوانات في واشنطن.
وقال املتبرع السخي في بيان »يشرفني ان اشارك في برنامج 
يدخل الفرح الى قلوب ماليني االشخاص ويقرب بني االمم التي 

تعمل للمحافظة على حيوانات الباندا العمالقة الرائعة«.

سان دييغو � يو.بي.آي: اكتشف باحثون اميركيون ان متساح 
النيل الذي اكتشفه املصريون القدماء هو بالفعل نوعان يطلق 
عليهما االسم عينه. وقال الباحثون من جمعيات متخصصة في 
علم احليوان في سان دييغو ان حتليال جينيا لعينات اخذت من 
متاسيح بينها عينة من بقايا متساح محنط اظهرت ان متساح 

النيل نوعان وليس نوعا واحدا كما كان يعتقد.
وذكر مارليس هوك العال����م اجليني مبعهد ابحاث احلفاظ 
على احليوانات في س����ان دييغو ان هذا البحث، يقدم مفاجأة 
مميزة.. متساح النيل ليس نوعا واحدا كما ساد االعتقاد وإمنا 

ثمة نوعان يعيشان معا.

العربية.نت: أطلق مجموعة من الهواة الى الس���عودية 
برنامجا كوميديا يعرض عبر صفحتهم في موقع »يوتيوب« 
على شبكة اإلنترنت حتت مسمى »على الطاير« ويقدمه شاب 
سعودي يدعى عمر حسني، ويتناول من خالله بعض قضايا 
املجتمع السعودي بشكل ساخر ومميز. وقالت احدى كاتبات 
البرنامج الشابة السعودية ملى صبري في برنامج »صباح 
العربية« ان اسم البرنامج جاء بالصدفة ولم يتم التخطيط 
له، حيث ان الفريق ركز على محتوى البرنامج بغض النظر 
عن اسمه. وبينت ملى ان فريق »على الطاير« لم يكن يتوقع 
ان جتذب الفيديوهات عددا مش���اهدات عاليا، والتي حققت 
فوق املليون مشاهدة، وأضافت ان السبب في اإلقبال الكبير 
من الناس هو وجود نقص في طرح املواضيع املثيرة للجدول 
وبأسلوب مختلف. وأفادت ايضا بأن كتابة محتوى احللقة 
ليس بسهل، خصوصا ان بعض الناس يعتقدون ان البرامج 
الكوميدية س���طحية. وقالت انه أصعب مما يعتقده الواحد 
لتوصيل املعلومة بطريقة غير مباش���رة وكونها جتمع بني 

الكوميديا والكوميديا السوداء. 

الرياض � د.ب.أ: ذكر التلفزيون السعودي الرسمي امس ان 
طائرة تابعة لسالح اجلو في اململكة سقطت صباح امس نتيجة 
»خلل« لم يتم الكشف عنه في الوقت الذي جنا فيه قائد الطائرة 
من املوت. وقال التلفزيون إن »طائرة من نوع هوك تابعة للقوات 
اجلوية الس����عودية سقطت في متام الساعة الثامنة من صباح 
اليوم الثالثاء خالل قيامها بالتدريبات اليومية االستعراضية 

لفريق الصقور السعودية في منطقة تبوك شمال اململكة«.
وأضاف أن »قائد الطائرة استطاع القفز من الطائرة دون أن 
يتعرض ألي إصابة، إال انه قال ان الطيار حاليا في مستش����فى 

تبوك إلجراء بعض الفحوصات لالطمئنان على صحته«.
وأوض����ح التلفزيون »أن قائد الطائرة اس����تطاع إس����قاط 
الطائ����رة في مكان خال من الس����كان قب����ل أن يقوم بالقفز عن 
طريق البراشوت«. وذكر أن الطائرة حتطمت متاما، ولم يعرف 
على الفور أسباب سقوطها إال انه قال »ان السقوط جاء نتيجة 

خلل في الطائرة«.

اجلزائر � النهار اجلديد: اهتز سكان حي ديار البركة، شرق 
العاصمة اجلزائرية، على وقع حالة انتحار أم لطفلني املدعوة 
»وهيبة. ع« البالغة من العمر 28 سنة، تاركة وراءها ابنيها 

إسالم البالغ من العمر 4 سنوات ومؤمن ذي العامني.
وذكرت أخ���ت زوج »وهيبة« ان »وهيب���ة« قالت إنه ال 
ميكنها الذهاب إلى والية البويرة لتس���كن مع عائلة زوجها 
وانه���ا قررت وضع حد حلياتها في ال���� 28 من العمر وبعد 
خمس سنوات من الزواج. وذكرت اخت الزوج ان أخاها كان 
مستأجرا لشقة في والية البليدة، حيث يعمل كمقاول وقرر 
مؤخرا أخذها إلى والية البويرة عند أهله بعدما وجد عمال 
بالصح���راء اجلزائرية، كونه ال ميكن له بأن يتركها وحدها 
إال أنها كانت ترفض دائما ذلك وطلبت منه بأن يستأجر لها 
شقة في اجلزائر العاصمة، لكنه رفض وهو القرار الذي لم 
تهضمه، وكانت تقول دائما بأنه س���وف يأتي يوم وتنتحر 
فيه، على الرغم من أنها كانت تعيش حياة زوجية هادئة كما 

يقال، غير أن ما حدث ليلة أول أمس لم جند له تفسيرا. 
يذكر ان زوج »وهيبة« قد اخذها وابنيها إلى البحر وهذا 
بعد طلب منها، ولدى دخولهم في حدود الس���اعة السادسة 
مس���اء حتدثت مع أختها في الهاتف، وبعدها توجهت نحو 
زوجها وطلبت منه أخ���ذ قالدتها وهاتفها في اليوم املوالي 
ألختها بوالية تيبازة، وأك���دت أنها ترفض الذهاب للعيش 

عند أهله.

مك����ة املكرمة � وكاالت: أعلنت أمانة العاصمة املقدس����ة عن 
رغبتها في تعيني رؤس����اء ونواب مهن لبعض طائفة األعمال 
النسائية في مكة املكرمة، ضمن برنامج تعيني رؤساء ونواب 
للمهن، أعلن ذلك م.عبدالسالم مشاط وكيل أمني العاصمة املقدسة 
للخدمات. وقال سعادته ان الرغبة تأتي بناء على موافقة وزارة 
الش����ؤون البلدية والقروية على تعيني نواب لرؤساء طوائف 

احلرف واملهن، بناء على الشروط املطلوب توفرها.
وقال د.محمد هاش����م الفوتاوي مدي����ر عام صحة البيئة ان 
الترشيح سيتم لرئيسة طائفة املقينة )جتميل النساء وتزيني 
العرائس( ورئيسة طائفة حياكة املالبس النسائية، كما سيتم 
ترشيح نائبة لرئيسة طائفة جتميل النساء وتزيني العرائس 
ونائبة طائفة حياكة املالبس النسائية، وأشار الى ان الترشيح 
سيتم وفقا للشروط املنصوص عليها وهي عديدة من أهمها ان 
تكون املرشحة سعودية اجلنسية، وان تكون ممارسة للمهنة 
املرشحة لها ملدة ال تقل عن عام، وان تكون ملمة بالقراءة والكتابة 
وترفق ما يثبت ذلك، وأال يزيد عمرها عن خمسة وستني عاما 
وال يقل عن ثالثني عاما، وان تكون من الساكنات املقيمات بصفة 
دائمة في مكان الترشيح وسيتم استقبال الطلبات في مقر جهاز 
الرقابة النس����ائية بالشوقية، وس����يكون آخر موعد الستقبال 

الطلبات في الثالث من شهر صفر القادم.

سيدني � د.ب.أ: أعلنت الشرطة األسترالية امس أن شخصا 
كان ثمال جنا من املوت بعدما سقط من ارتفاع 25 مترا.

وقال الشهود للشرطة إن صاحب الشقة )34 عاما( الذي كان 
يقيم حفال كان ممس����كا بقضبان شرفة شقته في الدور الثامن 
في مبنى بسيدني هاربور، إال أنه فقد حتكمه عليها فسقط من 
الشرفة على إفريز، ومرة أخرى فقد السيطرة ومن ثم سقط على 
عش����ب أسفل املبنى وأصيب بكسر في عظام احلوض وبعض 
اجل����روح، وحالته »خطيرة لكن مس����تقرة«. وأوضح مفتش 

الشرطة ديڤيد زيدال أن الكحول كان سبب احلادث.

اجلهاز مينح شاشة أكبر حملتوى الهاتف الذكي

مرمي نور تعرض مالبسها الداخلية

سيارة »بنتلي« عمرها 91 عاما 

شركة صينية تبتكر جهاز عرض 
ضوئي حملتويات الهواتف الذكية

مرمي نور تعرض مالبسها الداخلية 
وتعترف بأنها استحمت 5 مرات ! أقدم سيارة »بنتلي« في العالم 

تزور جدة قبل نهاية العام

هبة قدرها 4.5 ماليني دوالر 
من أجل الباندا العمالقة

متساح النيل نوعان

برنامج »على الطاير«.. 
كوميديا ساخرة بنكهة سعودية

سقوط طائرة حربية سعودية
وجناة قائدها

جزائرية  ترمي بنفسها من »اخلامس« 
بعد أن طلب زوجها العيش مع والديه

ألول مرة في اململكة.. اختيار 
رئيسات ونواب مهن نسائية 

أسترالي يسقط من الدور الثامن.. 
والنتيجة كسر في احلوض!

األمم املتحدة تندد بالتعصب 
وتسقط الدعوة لتجرمي التشهير باألديان

مفتي البوسنة: زعيم صرب البوسنة يجب أن يكون 
»شخصاً غير مرغوب فيه« في أرض اإلسالم

املسيحيون أكبر جماعة دينية في العالم مع 2.2 مليار مؤمن 

البابا ينصب أول قديسة من الهنود احلمر

روسيا »تأسف« بسبب مساٍع حلظر »الكتاب املقدس للهندوس«

قاٍض يرفض قضية مطاردة إلكترونية على تويتر

سراييڤو � أ.ف.پ: طلب مفتي 
البوسنة مصطفى سيريتش من 
11 دولة إسالمية منع دخول زعيم 
صرب البوسنة ميلوراد دوديك الى 
أراضيه����ا متهما اياه ببث »العداء 
لإلسالم«. واقترح املفتي سيريتش 
في رسالة الكترونية موجهة الى 
س����فراء 11 دولة إسالمية باعتبار 

ميل����وراد دوديك »ش����خصا غير 
مرغوب في����ه« باإلضافة الى »من 

يحميه خصوصا في بلغراد«.
ونقلت الرسالة عن بيان صادر 
عن الطائفة اإلسالمية ان »السبب 
وراء هذا الطلب هو التصريحات 
التي أدلى بها )دوديك( وحث فيها 
على العداء لإلسالم وعدم التسامح 

والعداء لإلسالم واملسلمني«.
الى  املفتي رس����الته  ووج����ه 
سفراء مصر واندونيسيا وإيران 
والكويت وليبيا وماليزيا وباكستان 
العربية  وفلسطني وقطر واململة 
الس����عودية وتركيا. يشار الى ان 
دوديك هو رئيس جمهورية صرب 
البوسنة التي تتقاسم البوسنة مع 

احتاد فيدرالي كرواتي اسالمي.
ويتمتع كل كيان مبؤسساته 
اخلاصة كما توجد مؤسسات موحدة 

وحكومة مركزية ضعيفة.
ويعرب دوديك عن معارضته 
الشديدة ألي تعزيز للدولة املركزية 
البوسنية التي تعمل األسرة الدولية 

على تعزيزها.

أ.ف.پ: يبلغ عدد   � واشنطن 
العالم 2.18 مليار  املسيحيني في 
ش����خص اي ثلث س����كان العالم 
ليشكلوا بذلك أكبر جماعة دينية 
متقدمني على املس����لمني على ما 
أظهرت دراس����ة ملرك����ز األبحاث 
االميرك����ي »بي����و« ح����ول هذه 

الديانة.
وأش����ار التقرير وهو بعنوان 

»املسيحية في العالم تقرير حول 
حجم السكان املسيحيني وتوزعهم 
في العالم« الذي يستند الى 2400 
دراس����ة، الى ان نس����بة السكان 
املسيحيني بقيت مستقرة منذ قرن 
من الزمن إال انها تفاوتت كثيرا على 

مستوى توزعها في العالم.
ف����ي الع����ام 1910، كان ثلث����ا 
املسيحيني يقيمون في أوروبا أما 

اآلن ف� 26% منه يعيشون في هذه 
املنطقة و37% في القارة االميركية 
و24% في أفريقيا جنوب الصحراء 

و13% في آسيا � احمليط الهادئ.
وزاد عدد املسيحيني 4 مرات 
في غضون قرن تقريبا متاشيا مع 
عدد سكان العالم تقريبا األمر الذي 
يعني ان نسبة املسيحيني بقيت 
مستقرة تقريبا )من 35% الى %32 

راهنا(. إال ان توزعهم مختلف اآلن 
على ما جاء في الدراسة. فقبل قرن 
كان 93% من املسيحيني يقيمون في 
أوروبا والقارة األميركية في مقابل 
63% الي����وم في هاتني املنطقتني. 
وتراجعت نسبة األشخاص الذين 
أنفسهم مسيحيني في  يعتبرون 
أوروبا من 95% الى 76% وفي القارة 

األميركية من 96% الى %86.

أعل���ن  � أ.ش.أ:  الڤاتي���كان 
الڤاتي���كان ع���ن »اول قديس���ة 
من الهنود احلمر في الكنيس���ة 
الكرسي  الكاثوليكية«. وأضاف 

الرسولي ان »كاترينا تيكاكويتا 
املولودة ع���ام 1656 في آوريس 
ي���ل، واملتوف���اة في كن���دا )في 
الرابعة والعشرين من عمرها(، 

ول���دت من أب من اإليروكوا وأم 
مسيحية اجلونكوينية«، وهي 
»تبرز ضمن القائمة الطويلة من 
الشهداء والقديسني الذين وافق 

البابا امس على مراس���يم إعالن 
تطويبهم، والتي قدمت اليه من قبل 
رئيس مجمع دعاوى القديسني« 

املونسنيور أجنلو أماتو.

نيودلهي � د.ب.أ: أعربت روسيا 
أمس عن أسفها بسبب املساعي 
الدائ���رة في احملاكم  القضائية 
الس���يبيرية لفرض حظر على 
»الكتاب املقدس لدى الهندوس«، 
وس���ط حالة من اجلدل سببتها 

هذه األنباء في الهند.

ويس���عى ممثلو االدعاء في 
إلى استصدار  مدينة تومس���ك 
حظر على الترجمة الروسية من 
كتاب »بهاجافاد جيتا«، ووصفوه 
بأنه نص ديني متطرف يجب أن 
يوضع في القائمة السوداء التي 

تتضمن كتاب »حياتي« لهتلر.

ووفقا لوكالة األنباء الهندية 
اآلس���يوية فإن النص »ينش���ر 

الشقاق في املجتمع«.
وقال السفير الروسي في الهند 
ألكسندر كاداكني: »أعتبر أن نقل 
أي نصوص دينية إلى احملاكم أمر 

غير مقبول على اإلطالق«.

وأكد أن روسيا دولة علمانية 
دميوقراطي���ة يتمت���ع فيه���ا 
أتب���اع جميع األدي���ان بحقوق 

متساوية.
ومن املقرر أن تصدر احملكمة 
السيبيرية حكمها في القضية في 

28 ديسمبر اجلاري.

واشنطن  � أ.ش.أ: رفض قاض 
فيدرالي قضية تربص أو مطاردة 
إلكترونية عبر املوقع االجتماعي 
تويتر، مستندا الى حرية احلديث 
بالرغم من أن بعض التغريدات كانت 

مؤثرة من الناحية العاطفية.
القضي���ة كان طرفاها اليس 
زيولي زعيم���ة بوذية في والية 
ماريالند األميركية، حيث كانت قد 

استثارت غضب وليام لورانس 
كاس���يدي وهو رج���ل صادقته 
زيولي عام 2007 قبل ان يبتعدا 
عن بعضهما وفقا ملذكره االدعاء 
حيث قام كاس���يدي عبر موقع 
تويتر بنشر اكثر من 8000 تغريدة 
حول زيول���ي وصلت الى متني 
موتها فكتب »اسدي للعالم خدمة 

واقتلي نفسك«.

تعاونت مع مكتب التحقيقات 
الفيدرالي ومت وضع كاس���يدي 
بالسجن في فبراير املاضي بتهمة 
التربص أو املطاردة بني واليتني، 
كما هو معمول بالنظام األساسي 
لقانون مناهضة العنف ضد املرأة 
وطالب كاس���يدي بحذف جميع 
التهم على أساس خرقها للتعديل 
األول والذي يضمن حرية الرأي 

واحلديث للجميع، فوافقه القاضي 
روجر تيتوس وذلك ألن التعديل 
األول يضمن حرية احلديث حتى 
لو لم يكن الطرف الثاني مرتاحا 
للحدي���ث خصوص���ا أن زيولي 
ش���خصية عامة فه���ي موضوع 
أساس���ي لكتاب مت نشره بالعام 
2000 وحكم بان تعليقات كاسيدي 

لم تكن تهديدا حقيقيا.

حرية التعبير«.
وفي وقت س����ابق م����ن العام 
احلالي انضمت دول غربية ومن 
أميركا الالتينية الى دول إسالمية 
وافريقية في تأييد نهج جديد حول 
التركيز من حماية املعتقدات الى 
حماية املؤمنني. وأدى هذا النهج 

اجلديد الى تبني القرار.
ومنذ عام 1998 حصلت منظمة 
التعاون اإلس����المي على موافقة 
باألغلبية في املنظمات احلقوقية 
التابعة لألمم املتحدة في جنيڤ 
واجلمعي����ة العامة لألمم املتحدة 
على قرارات سنوية بشأن »مكافحة 

التشهير باألديان«.
وقال منتقدون ان هذا املفهوم 
يتعارض مع القانون الدولي وحرية 
الب����اب مفتوحا  التعبير ويترك 
أمام قوانني »ازدراء األديان« مثل 
تلك العاملة في باكس����تان والتي 
استلهمها هذا العام قتلة اثنني من 

السياسيني املعتدلني هناك.

وتبنت اجلمعية العامة القرار 
باالجماع من دون تصويت. وكانت 
الصيغ التي صدرت في السنوات 
املاضية حتصل عل����ى تأييد أقل 
بشكل متزايد في تصويت اجلمعية 
العامة بسبب معارضة دول غربية 
الالتيني����ة لفكرة  أمي����ركا  ومن 
»التش����هير«. وحصل القرار على 
أغلبية بالكاد في التصويت الذي 

جرى عام 2010.
ورحبت منظمة هيومن رايتس 
فيرست ومقرها نيويورك بالقرار 
قب����ل تبنيه ووصف����ت الصيغة 
اجلديدة بأنه����ا »انفصال تام عن 
التركيز الذي ينم عن استقطاب في 

املاضي على التشهير باألديان«.
وقال تادستانكي من املنظمة 
»يج����ب عل����ى احلكوم����ات اآلن 
التركيز على إجراءات ملموس����ة 
ملكافح����ة العنف لدواف����ع دينية 
والتمييز واألش����كال األخرى من 
عدم التسامح مع االعتراف بأهمية 

األمم املتحدة � رويترز: نددت 
اجلمعي����ة العامة ل����ألمم املتحدة 
للمرة األولى من����ذ أكثر من عقد 
من الزمن االثنني بالتعصب الديني 
دون أن حتث الدول على جترمي 
»التشهير باألديان« وهي الصيغة 
التي قال منتقدون انها فتحت الباب 
امام قوانني »ازدراء األديان« التي 

تنطوي على انتهاكات.
وكانت دعوة الدول الى جترمي 
»التشهير باألديان« تصدر في قرار 
غير ملزم بشأن مكافحة التعصب 
الديني تصدره سنويا اجلمعية 

العامة التي تضم 193 عضوا.
ويقول القرار الذي صدر أمس 
األول ان »التمييز على أساس الدين 
أو االعتقاد يشكل انتهاكا حلقوق 

االنسان«.
كم����ا عب����ر عن القلق بش����أن 
التحريض على الكراهية الدينية 
وتقاعس بعض الدول »عن محاربة 

هذا التوجه املتنامي«.

إنقاذ 51 إماراتيًا تاهوا في صحراء الربع اخلالي 
اليومية،  وبحسب الصحيفة 
كان املشهد أش���به بقبيلة تائهة 
في الصحراء، فس���بع سيارات 
كانوا يستقلونها لم جتد طريقها 
إلى اخلرخير وظلت تسير نحو 
املجهول يوما كام���ال بني البكاء 
والدعاء بأن يحفظهم اهلل، لتتحقق 
املعج���زة ويقود اهلل لهم دورية 
حرس احلدود التي لم تتلق أي 
بالغ، ولم تتخيل هذا العدد الكبير 

من التائهني في هذه الصحراء.
وقال املتحدث الرسمي بقيادة 
حرس احلدود باملنطقة الشرقية 
العقيد خالد العرقوبي إنه جرى 
اصطح���اب اجلميع إل���ى املركز 
وتقدمي املساعدة لهم وتزويدهم 
باملاء والغ���ذاء وتكليف دورية 
بإرشادهم إلى الطريق الصحيح 
لوجهتهم »محافظة اخلرخير« بعد 

االطمئنان على صحتهم. 

الش���رقية ومرافقه أن جولتهما 
االعتيادية، س���تقودهما إلنقاذ 
القافلة الت���ي ضلت طريقها بني 
كثبان الرمال ف���ي الربع اخلالي 

من كارثة إنسانية.

ذكر تقرير اإلثنني أن دورية 
تابعة حلرس احلدود السعودي 
عثرت بطريق الصدفة على قافلة 
تضم 51 إماراتي���ا بينهم أطفال 
ونساء كانوا تائهني في صحراء 
الربع اخلالي املوت جوعا وعطشا 

مصيرهم احملتم. 
ووفق���ا لصحيف���ة »الوطن« 
السعودية، عثرت دوريات حرس 
احل���دود بقطاع ع���ردة احملاذي 
العمانية  الس���عودية  للح���دود 
اإلماراتية، السبت املاضي، على 
سبع سيارات إماراتية يستقلها 
51 شخصا من اجلنسية اإلماراتية 
ما بني رجال ونساء وأطفال كانوا 
في طريقه���م حملافظة اخلرخير 
قادمني من منفذ البطحاء، وتاهوا 
في صحراء الرب���ع اخلالي. ولم 
التابعة  يتوقع قائ���د الدوري���ة 
حل���رس احل���دود ف���ي املنطقة 

إنقاذ االماراتيني جاء مصادفة


