
د.ب.أ:  ـ  لنـــدن 
الكاميرات  لم تعـــد 
في لنـــدن، التي تعد 
الرقابـــة  عاصمـــة 
الڤيديو،  بكاميـــرات 
أمـــام غرف  تتوقف 
النوم ذاتها، وذلك بعد 
أن بدأت سلسلة فنادق 
كريستوفر  »ســـان 
ان« توفر غرفة بأحد 
فنـــادق العاصمـــة 
البريطانية يتم فيها 
تصويـــر النزالء من 
جميـــع أنحاء العالم 
على مدى 24 ساعة.

وتؤكد إدارة فندق 
»فيالج« الذي اختير 
أكثر مـــن مرة كأحد 
أفضل فنادق العاصمة 
البريطانية أن الفندق 
هـــو األول في العالم 
الذي يقدم على هذه 

اخلطوة.
يســـتطيع  و
الراغبون متابعة كل 
ما يحـــدث في غرفة 
الفندق التي تسع 14 
سريرا والتي ال يقل 
دائما  عدد نزالئهـــا 
عن عشرة أشخاص، 
حسب إدارة الفندق، 
وذلك على مدى جميع 

ساعات اليوم عبر االنترنت ومجانا ليرى، على سبيل املثال، كيف يحاول املخمورون 
الصعود لفراشهم املرتفع.

وعن هذه اخلطوة اجلديـــدة، قال جيروم ليفبر، مدير الفندق في تصريح لوكالة 
األنباء األملانية )د.ب.أ(: »بدأنا ذلك منذ الصيف املاضي، ألننا اعتقدنا أنه شيء جميل 

أن يصبح بإمكان النزالء أن يروا احلال لدينا قبل أن ينزلوا عندنا«.
وأضاف: »كما أن باســـتطاعة الناس في أســـتراليا، مثال أو نيوزيلندا أو الواليات 
املتحدة، رؤية ذويهم الذين يســـافرون ملدة طويلـــة بعيدا عنهم، فأحيانا يلوح أحد 

النزالء ألقربائه في سيدني أو تكساس، وهو يأكل أو يشرب في الغرفة«.
والبـــد ملن يريد النزول في هذه الغرفة أال تقل ســـنه عن 21 عاما، كما يقر النزالء 
كتابيـــا بأنهم موافقون على هذه الرقابة بالكاميـــرات »ويتعهدون بأنهم لن يرتكبوا 

شيئا مخال باألدب بشكل مبالغ فيه«، حسب املدير.
وهناك الفتة كبيرة على باب الغرفة حتذر من الكاميرات التي تســـجل كل همسة 

وملسة للنزالء.
وتشير الالفتات إلى ضرورة تعريف ضيوف النزالء بأمر الكاميرات. وأشار مدير 
الفنـــدق إلى عدم وقوع حوادث أو جرائم حتـــى اآلن جراء كاميرات املراقبة، غير أن 

هذه الغرفة ال جتد إقباال واسعا بني األجانب.
وعـــن ذلك تقول إحدى موظفات الفندق: »غالبا ما تكون هذه الغرفة هي الوحيدة 
الشاغرة لدينا ويلجأ إليها الكثيرون اضطرارا ألنهم لم يجدوا سريرا في غرفة غيرها.. 

عندها ال يكترثون كثيرا مبا إذا كانوا يراقبون أم ال«.

أمير زكي
قبل اسابيع بسيطة وحتديدا قبل ان يتقاعد 
وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون االمن العام 
اللواء ثابت املهنا كانت هناك قضية خطيرة اشرف 
على التحقيق فيها اللواء ثابت املهنا، ومتثلت في 
اقدام رجل امن على االعتداء على وافدات داخل 
نظارة املخفر، وامس تقدم مواطن ببالغ مشابه 
الى حد ما ومتثل في اقدام عسكري برتبة رقيب 
اول على اختطاف وافدتني آسيويتني شقيقتني 
ومن ثم االعتداء عليهما مبشاركة اخر مجهول 
داخل شقة بحولي ولم يكتف الرقيب اول وهو 
من فئة البدون باالعتداء عليهما وتركهما الى حال 
سبيلهما وامنا قام بالتوقيع على كتاب بابعادهما 

عن البالد بتهمة انهما عمالة سائبة.
وقال مصدر امني ان مواطنا يقطن ميدان حولي فوجئ باختفاء 
خادمتني، احضرهما من خارج الكويت قبل فترة وجيزة للعمل 
في منزله،مشيرا الى ان املواطن قام برحلة بحث كبيرة اسفرت 

عن متكنه من حتديد مكان تواجدهم وهو سجن 
االبعاد. واضاف املصـــدر قام املواطن بااللتقاء 
مع العميد خالد الديـــني والذي طلب منه مهلة 
ملعرفة ملاذا ابعدت اخلادمتان واستجاب الديني 
لطلب املواطن ومنحه مهلة اسبوعا لوقف االبعاد 
خاصة ان الوافدتني كانتا على وشـــك التسفير 

بعد ساعات.
ومضى املصدر بالقول: متكن املواطن من ان 
يلتقي باخلادمتني ليكتشف احلقيقة املرة وهي 
انهمـــا تعرضتا لالعتداء من قبل رقيب اول قام 
بايقافهما داخل الشـــارع العام وذهب بهما الى 
شقة في حولي واعتدى عليهما برفقة آخر رغم 
ذلك قام بالذهاب بهما الى املخفر الذي يعمل به 
وسجل في ملف االحوال انهما عمالة سائبة وبعد 
ان وقع على الكتاب قام هو شـــخصيا بالذهاب بهما الى االبعاد 
وطلب من املشرفات على سجن االبعاد النسائي عدم السماح لهما 

باستخدام الهاتف واالسراع في ابعادهما.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
أوباما يصدر عفوا عن ديك رومي ويرسله إلى »ديزني«!

ـ حتى في الشرق األوسط يفعلون هذا مع المعارضين غير أنهم يرسلونهم إلى 
مالهي »وراء الشمس«!

ليبيا فاجأت الجميع وعّيدت أمس.
ـ لو صارت عندنا جان استجوبوا رئيس الوزراء ووزير األوقاف والعم صالح 

أبواللطفواحدالعجيري وياهم بعد.

البقاء هلل
أمينة سـليمان مبـارك احلسـاوي ـ 71 عاما ـ 
الرجال: الساملية ـ شارع سالم املبارك 
ـ ق4 ـ م86 ـ ت: 99203996 ـ النســـاء: 
صباح السالم ـ ق5 ـ ش1 ـ ج16 ـ م31 ـ 

ت: 25521010.
خولة راشد سعيد العقروقةـ  50 عاماـ  الرجال: 
بيان ـ ق4 ـ ش5 ـ م35 ـ ت: 99055150 
ـ النســـاء: بيانـ  ق6ـ  ش5ـ  ج2ـ  م22 

ـ ت: 66325656.
محمـد إبراهيـم محمـد إبراهيم الكليـب ـ 62 
عاما ـ الرجال: ديوان الكليب ـ منطقة 
كيفانـ  ق7ـ  مقابل الدائري الثالثـ  ت: 
24829700ـ  النساء: اليرموكـ  ق3ـ  ش2 

ـ ج24 ـ م4 ـ ت: 25339060.

ـ 79 عاماـ  الرجال:  فاطمة جاسم محمد القالف 
مسجد البحارنةـ  الدعيةـ  ت: 99493222 
ـ النســـاء: الدعية ـ ق2 ـ ش22 ـ م28 ـ 

ت: 22554443.
رجب محمد صفر العابدينـ  77 عاماـ  الرجال: 
الدعيةـ  ق2ـ  حسينية بوعليانـ  مقابل 
الدســـمةـ  ت: 99690148ـ  99674123ـ  
النساء: الدعية ـ ق4 ـ ش42 ـ م11 ـ ت: 

.99779734
أحمد صالح زيد النمـش ـ 75 عاما ـ الرجال: 
كيفان ـ 42 ـ شـــارع الشابي ـ م8 ـ ت: 
24831869ـ  99784653ـ  النساء: السرة 
ـ ق5 ـ ش5 ـ م475 ـ ت: 25316226 ـ 

الدفن التاسعة صباحا.

ثابت املهنا

 )سعود سالم(برك مياه تكونت شمال اجلهراء بعد امطار امس

سقوط طفلة من الثالث
وصعق طفل في منزله

محمد الدشيش
في حادثتـــني منفصلتني 
نقلت طفلة كويتية 6 سنوات 
وطفل كويتي 4 أعوام للعالج 
في مستشفى العدان ومستشفى 
مبارك وأدخال غرفتي العناية 
املركـــزة ووصفـــت حالتهما 
باحلرجة اثر سقوط الطفلة من 
الطابق الثالث واصابة الطفل 
بصدمة كهربائية أدت الى توقف 
قلبه. وقال فني أول الطوارئ 
الطبية عبدالعزيز بوحيمد ان 
بالغا ورد الى عمليات وزارة 
الداخليـــة عن ســـقوط طفلة 
من الطابـــق الثالث من بناية 
في حولي، حيث سارع رجال 
الطوارئ لنقل الطفلة وتبني انها 
سقطت فيما كانت تلعب على 
الدرج أو وضعت رأسها من بني 
األعمدة احلديدية لتسقط في 
قاع الـــدرج. واضاف بوحيمد 
ان مواطنـــا اتصل وهو يبكي 
مستنجدا بعمليات الطوارئ بعد 
توقف قلب ابنه جراء بالكهرباء، 
مشيرا الى ان رجال الطوارئ 
عبداهلل عايـــد وطاهر محمد 
قاما بعملية تنشـــيط للقلب 
حتى عاد القلـــب للعمل مرة 
أخرى ليتم نقله إلى مستشفى 
العدان. واشار بوحيمد إلى ان 
فني الطوارئ عارف عبدالسالم 
كان على تواصل مع والد الطفل 
وطلـــب منه اتخـــاذ اجراءات 
ســـريعة حلني وصول رجال 

الطوارئ.
ودعا بوحيمد أولياء األمور 
إبعـــاد االدوات  إلـــى  واآلباء 
ابنائهم  ايادي  الكهربائية عن 
خشـــية من حـــدوث حوادث 

مماثلة.

سيدة تشعل النار في منزلها بحضور »الطوارئ« و»األمن«

شبهة جنائية وراء مصرع سيالنية في الفروانية

أمير زكي
شــــهدت إحدى مناطق محافظة االحمدي واقعة 
تشــــابهت جزئيا مع جرمية العيــــون والتي أودت 
بحياة 54 سيدة وطفال، إذ أقدمت سيدة تعاني من 
اضطرابات نفسية على حرق منزل أسرتها، وقامت 
بالهرب مبالبس النوم خشية من ان تأتي عليها ألسنة 
اللهب. وقال مصدر أمني ان بالغا ورد الى عمليات 
وزارة الداخلية صباح امس عن وجود سيدة مصابة 
باضطرابات نفسية وتصدر عنها تصرفات غريبة.

مشيرا الى ان عمليات وزارة الداخلية نقلت البالغ 
الى ادارة الطوارئ الصحية، حيث جرى ارسال سيارة 
اسعاف، ولدى وصول رجلي االسعاف ومحاولتهما 
تهدئة السيدة، لم يتمكنا من ذلك، ليتم اخطار وزارة 
الداخلية والتي أرسلت دورية أمن. واضاف املصدر: 

قام رجل األمن بالدخول الى املنزل الذي كانت بداخله 
السيدة املضطربة، ولكنه فشل هو اآلخر  في إحكام 
السيطرة عليها، ليخرج كما خرج رجال الطوارئ الى 

خارج املنزل لطلب اسناد.
ومضى املصدر بالقول: في هذه االثناء رصد رجال 
األمن دخانا يخــــرج من املنزل ليقوموا بإخراج كل 
قاطني املنزل، وبعد حلظات خرجت السيدة املضطربة 
مبالبس النوم، لتتم الســــيطرة عليها بعد تكبيلها، 
ومن ثم إخطار رجال االطفاء الذين حضروا الى موقع 
احلريق وأكملوا السيطرة على احلريق، حيث تبني 

ان السيدة املضطربة هي من فعلت ذلك.
وأشار املصدر الى ان حالة السيدة املضطربة لم 
متكنهم من معرفة االسباب التي دعتها الى كل هذه 

التصرفات غير املعقولة.

عبداهلل قنيص
العام  النائــــب  أمــــر وكيــــل 
للفروانية وحولي إحالة جثة وافدة 
سيالنية وجثة أخرى تعود لوافد 
نيبالي للتأكد من حقيقة وفاتهما 
وسط مؤشرات تشير الى وجود 
شبهة جنائية وراء مصرع الوافدة 
السيالنية )20 عاما( والتي وجدت 
ملقاة خلف احدى املدارس، فيما 
رجح مصدر أمني ان تكون الوافدة 
السيالنية تعرضت للخنق وهناك 

من ألقى بجثتها. وكانت عمليات 
وزارة الداخلية تلقت بالغا بوجود 
سيدة ملقاة خلف مدرسة، وعليه 
مت اإليعاز إلدارة الطوارئ الطبية 
وجرى ارسال رجلي الطوارئ تامر 
عطية وخالد عبدالرحيم بتوجيه 
من قســــم العمليات وحتديدا من 
محمد فاضل لتتبني وفاة اآلسيوية 
لتترك اجلثة للطب الشرعي، هذا 
وحضر قائد املنطقة املقدم وليد 
شــــهاب. من جهة اخرى، أبلغت 

عمليات الداخلية في السابعة من 
صباح أمس عن وفاة نيبالي )40 
عاما( داخل سكن للعمال، وأرسلت 
سيارة إســــعاف الى املنزل الذي 
توفي فيه النيبالي باجلليب، وبعد 
تأكد رجلي الطوارئ من وفاته قبل 
الداخلية  ساعات أخطرت وزارة 
النائب  الى وكيل  اإلفادة  ونقلت 
العام الذي طلــــب بإحالة اجلثة 
الى الطب الشرعي إلعداد تقرير 

بسبب الوفاة.

رقيب أول اختطف آسيويتين واعتدى عليهما
ويحاول أن يقوم بإبعادهما عن البالد إلخفاء جريمته

الحماد: أمطار الوسم هذا العام أفضل من السابق
محمد الدشيش

كشف مدير مرصد املرزم 
الفلكي م.مساعد احلماد ان 
التي هطلت على  االمطار 
البالد خالل موسم الوسم 
لهذا العام هي االفضل منذ 
العام 2007، وقال احلماد 
انـــه وبحســـب البيانات 
التي لدينا اننا وصلنا الى 
الصفر في هطول االمطار 
العام 2007 بينما في  في 
العـــام 2008 كانت افضل 
قليال من سابقتها ولكن هذا 
اليوم سجلت  العام حتى 
االمطار نسبة هي االعلى 
منذ عامني، موضحا احلماد 
الشـــتاء سيكون  ان هذا 
افضـــل بكثير من االعوام 
السابقة طبقا للـــمعطيــات 

احلالية.
وحول هطول االمطار 
خالل موســـم الوسم قال 
احلماد ان الوسم سينتهي 

في اخلامس من الشهر القادم 
واي امطـــار تهطل خالل 
»الوسم« سيكون مردودها 
كبيرا على التربة وستستمر 

االمطار ان شاء اهلل حتى 
اليوم وجـــزء من يوم غد 
السبت على ان تعود بعد 

5 أيام من انقطاعها.

أوقــــف ســــائق الباص 
واسمه »الهي« حافلته في 
عرض الشارع املزدحم قرب 
املطعم، وقبل ان يترجل سأل 
مساعده »ساهي« عن الوجبة 

التي يرغب في تناولها.
سرح ساهي طويال ولم 
يجب عن السؤال بل أعاده 
الى الهي وماذا يشتهي أن 
يتناول؟ فســــرح األخير، 
بدوره ولم يجب عن السؤال 
وسط امتعاض وحيرة ركاب 

احلافلة.
الســــيارات في  تزايدت 
الشــــارع املختنق وتعالت 
أصوات األبواق، فقال ساهي 
للسائق: »هل تود يا الهي 
ان تــــأكل وجبة حلم؟ فأنا 

سأطلب مثلك«.
السائق الهي  وحني رد 
باإليجاب راح مساعده ساهي 
يعدد األضرار الصحية التي 
قد تصيب من يأكل اللحم. 
فقال الهي: »خالص يا ساهي 
انت اطلب ما تشتهي وأنا 

سأطلب مثلك«.
وحاملا رد ســــاهي بأنه 
يرغــــب في تنــــاول وجبة 
دجاج شــــرع الهي بتعداد 
مضــــار الدجــــاج املــــؤذي 
لصحة اإلنســــان، فاختلف 
الهي وساهي حول مضار 
اللحــــم والدجاج واحلافلة 
الشــــارع  متوقفة وســــط 
وركابها حائرون يتساءلون 
عن اللحظة التي ســــيتفق 
الســــائق ومســــاعده  فيها 
على وجبة مفضلة لتمشي 
احلافلة ويصل الركاب الى 

مقاصدهم.

قصة كويتية
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

فندق بريطاني يصور نزالءه »على مدى 24 ساعة«

مواقيت الصالة والخدمات  ص 10

فندق »فيالج«

قيلولة

بقلم: 

صالح الشايجي
فيروز تثبت 

أن السماء واّلدة 
وأن األرض تنهب 

السماء      ص31


