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تركي ينتحر بعدما قتل 5 من أطفاله 

وشقيقه وأصاب زوجته وطفليه اآلخرين

غالبية اجلرائم في روسيا يرتكبها 
مواطنوها وليس املهاجرون

نيبال ترصد مكافأة ملالحقة فهد التهم 15 قرويًا

أنقرة ـ يو.بي.أي: انتحر رجل تركي بعد 
أن قتل 5 من أطفاله وشقيقه وأصاب زوجته 

وطفليه اآلخرين بإطالق النار عليهم.
ونقلت صحيفة »حريـــت« التركية عن 
الشرطة بأن إجنني سيرجيك )36 عاما( أطلق 
النار على أفراد عائلته خالل نوبة من الهستريا 
في منزله باســـطنبول ما أدعى إلى مقتل 3 

من أوالده وشقيقه على الفور.
وتوفي اثنان من أطفاله في املستشـــفى 
متأثريـــن بجراحهما كمـــا أصيبت الزوجة 
وطفالها املتبقيان بجـــروح وهم في حالة 

حرجة.
وأطلقت الشرطة حتقيقا في احلادث ملعرفة 

دوافع اجلرمية.

قســـطنطني  أعلـــن  أ.ش.أ:  ـ  موســـكو 
رومودانوفسكي رئيس دائرة الهجرة الفيدرالية 
أن غالبية اجلرائم في روسيا يرتكبها أبناء البالد 

وليس املهاجرون الذين يأتون للعمل فيها.
وقال رومودانوفســـكي »إن نسبة اجلرائم 
في صفوف املهاجرين القادمني إلى روســـيا،  
والبالغ عددهم حوالي 14 مليون نسمة تعادل 
3.4% فقط سنويا من مجموع اجلرائم املرتكبة 
في البالد، أما نســـبة 96.6% الباقية فيرتكبها 

مواطنو روسيا، علما بأن نسبة 30% من جرائم 
املهاجرين تتعلق بتزوير الوثائق التي يشترونها 

من املزورين«.
وأشـــار إلى أن نســـبة 77% من املهاجرين 
ينتمون إلى بلدان رابطة الدول املستقلة، ويأتون 
إلى روسيا لغرض العمل، موضحا أن مواطني 
أوكرانيا يشـــكلون نسبة 20%، وأوزبكستان 
15.6%، وكازاخستان 11%، والصني 3.4%، وأملانيا 

.%4.3

ـ سي.إن.إن: عرضت السلطات  كامتندو 
النيبالية مكافأة مالية مقدارها 25 ألف روبية، 
أي ما يعادل حوالي 300 دوالر، لكل من ميسك 
أو يقتل أحد الفهود البرية املفترسة، يعتقد 
بأنه التهم 15 شـــخصا على األقل، من أبناء 
القرى احمليطة بالغابة التي يختبئ بها، على 

مدار الـ 15 شهرا املاضية.
وأمرت الســـلطات، في الدولة اآلسيوية 
الواقعة في شمال شرقي الهند، بنشر مجموعات 
مـــن الصيادين في مقاطعة »بيتادي«، على 
بعد حوالي 600 كيلومتر، أي نحو 373 ميال، 
إلى الغرب من العاصمة كامتندو، بعد العثور 
على رأس طفل في الرابعة من عمره، يعتقد 
أنه الضحية الـ 15 للفهد املفترس. وقال قائد 
شرطة املقاطعة النائية الواقعة في أقصى غرب 
نيبال، كمال براســـاد خاريل، إنه مت العثور 
على رأس الطفل صباح أول من أمس، داخل 
الغابة، على بعـــد كيلومتر واحد من منزل 

أسرته، بعد يوم من اختفائه.
وأعرب قائد الشرطة عن اعتقاده بأن أحد 
الفهود آكلة حلوم البشر هو املسؤول عن قتل 
نحو 15 شخصا اختفوا في ظروف غامضة، 
أو رمبا كان هناك اثنان من تلك احليوانات 
املفترسة تعيش في الغابات احمليطة بالقرى 

التي سجلت سقوط عدد من الضحايا بها.
من جانبه، قال ماهيشاور داكال، اخلبير 
اإليكولوجي بإدارة املتنزهات الوطنية وحماية 
احلياة البرية في كامتندو، إنه من غير املعتاد 
العثور على واحد أو أكثر من احليوانات آكلة 
حلوم البشر في منطقة واحدة، مشيرا إلى 
غالبية الفهود متيل إلى العيش على اصطياد 

فرائسها في البرية.
وأشـــار اخلبير البيئي إلى أنه قد يكون 
هنـــاك املزيد من الضحايـــا، في حالة إذا ما 
كان هناك أكثر من نوع من تلك احليوانات 

املفترسة في تلك الغابات.

القاهرةـ  أ.ف.پ: جرى إنقاذ 
77 ســـائحا كانوا في سفينة 
تعرضت لبدايـــة حريق أثناء 
قيامها برحلة نيلية بني مدينتي 
األقصر واسنا، في صعيد مصر، 
كما ذكرت وكالة أنباء الشرق 
األوسط التي لم تشر إلى حدوث 

أي إصابات.
وشب احلريق، الناجم على 
األرجح عن ماس كهربائي، في 
التي متكنت  السفينة  مؤخرة 
من الرسو على الشاطئ حيث 
قدمت الشرطة وعناصر الدفاع 

املدني املساعدة للركاب.
وأوضحت الوكالة ان السياح 
ينتمون الى جنسيات مختلفة 

دون املزيد من التفاصيل.
واستأنفت السفينة رحلتها 
بعد السيطرة على احلريق إال 
ان بعض الركاب رفضوا العودة 

اليها وفقا ملصدر امني.
والرحـــالت النيليـــة مـــن 
األنشـــطة التي تعـــول عليها 
احلكومـــة املصريـــة إلنعاش 
الذي تضرر  القطاع السياحي 
كثيرا من مناخ االنفالت األمني 
وعدم االستقرار الذي صاحب 
السابق  الرئيس  سقوط نظام 
حســـني مبـــارك فـــي فبراير 

.2011
وسمحت السلطات مؤخرا 
باستئناف الرحالت النيلية بني 
القاهرة واألقصر بعد ان كانت 
هذه الرحالت قد اقتصرت منذ 
سنوات عدة على املسافة بني 

األقصر وأسوان.

إنقاذ 77 سائحًا بعد 
حريق في سفينة 
نيلية كانوا عليها

أورينجن )النمسا( ـ د.ب.أ: 
لقي ثالثة أشخاص حتفهم جراء 
حادث مروع على أحد الطرق 

السريعة في النمسا السبت.
وقال متحدث باسم الشرطة 
ببلدة شفيبش هال إن احلادث 
وقع على الطريق السريع رقم 
6 عند بلدة أورينجن بالقرب من 
هايلبرون بوالية شتايرمارك 

وسط النمسا.
الشـــرطة  وقالـــت بيانات 
إن جرار قطـــار كان قادما من 
انزلق  مدينة مانهامي األملانية 
عن قضبانه واصطدم بسيارة 
كانـــت على الطريـــق املقابل، 
ما أدى إلى اشـــتعال النار في 
اجلرار والسيــارة علــى الفــور 
كمــا لقي األشـــخاص الثالثة 

حتفهم.
وأضافت السلطات أن السكة 
احلديد ستظل مغلقة إلى ما بعد 
منتصف الليلة جراء احلادث.

ولـــم يتضح بعد أســـباب 
وقوع احلادث وخروج القطار 

عن مساره.

ـ ا.ف.پ: وجهت  وارســـو 
النيابة العامة في مدينة لومزا 
شـــمال شـــرق پولندا االتهام 
اجلمعـــة املاضية المـــرأة في 
احلاديـــة واالربعني من العمر 
بقتل خمسة من اطفالها الثمانية 
وهم حديثو الوالدة، بني العامني 

1998 و2012.
ونقلت وكالة االنباء الپولندية 
»بي إيه بي« عن متحدثة باسم 
النيابة العامة قولها «نعلم ان 
هذه السيدة اجنبت بني العامني 
1998 و2012 ستة اطفال، اربعة 
ذكور واثنتني من اإلناث، ولدوا 
احياء، وقد توفي خمسة منهم، 
ونحن نحقق اآلن ملعرفة ماذا 

جرى للسادس«.
وقد عثر على جثث االطفال 
في اماكن متفرقة من املنزل )في 
احلظيرة والعلية والقبو(، حيث 
تقيم السيدة مع صديقها وطفلني 
لها في السابعة والعاشرة من 

العمر.
وقد أوقفت هذه األم وأودع 

طفالها لدى عائلة حاضنة.
وقـــال مصـــدر قضائي في 
محكمة لومزا إن السيدة التي 
خضعت لتحقيقـــات مطولة، 
»كانت تخفي حملها في كل مرة« 
مشيرا الى انها »لم تكن حتسن 
تدبير امورها في احلياة، وكانت 
تدمن الكحول وتعول على برامج 

اخلدمات االجتماعية«.
وكان عدد من املوظفني في 
برامج اخلدمات االجتماعية قد 
اعلموا الشرطة في يونيو بوضع 
هذه السيدة بعدما اشتبهوا في 

انها تخفي حملها.

مقتل ثالثة في 
حادث سير بأحد 
الطرق السريعة 

بالنمسا

اتهام امرأة بقتل 
أطفالها الـ 5 
حديثي الوالدة

سقوط نوكيا من قائمة الشركات اخلمس األولى
 في العالم للهاتف الذكي

تويتر يخطط إلطالق خدمة مرشحات الصور

البطاريات األصلية ليست اخليار الوحيد 
عند شراء واحدة لألجهزة احملمولة

تســــلقت الى املركز الثالث بني 
الشــــركات اخلمــــس األولى في 
العالم بفضل تراجع نوكيا واتش 
تي سي التي كانت متقدمة على 
آر آي ام في مثل هذا الوقت من 
العام املاضي ولكنها تراجعت الى 
املركز اخلامس في الربع األخير 

من العام احلالي.
وجــــاءت باملركز الرابع على 
قائمة آي دي سي شركة زد تي إي 
الصينية بحصة من السوق تبلغ 
4.2%. وتبني هذه األرقام هيمنة 
سامسونغ على سوق الهواتف 
الذكية بنسبة 31.3% من السوق 
تليها آبل بنسبة 15%. ولكن ارقام 
آي دي سي ال تشمل إال االسبوع 
األول من مبيعات هاتف آيفون 5. 
واحتفظت نوكيا باملركز الثاني 
عامليا في إجمالي مبيعات الهاتف 
اخللوي بنسبة 18.7% من السوق 
متقدمة على آبل التي تبلغ حصتها 
6.1% ولكنها تأتي بعد سامسونغ 
التــــي تبلغ حصتها من ســــوق 

اخللوي اجماال %23.7.

لتطبيقاته النقالة، يتضمن هذا 
التحديث مجموعة من مرشحات 
الصـــور »الفالتر« تضاف إلى 
ملف الصور اخلاص باملستخدم، 
ليتمكـــن من تطبيقها وإضفاء 
مؤثرات مختلفة على الصور 
التقاطها وقبل مشاركتها  بعد 
مـــع اآلخريـــن عبر شـــبكته 

االجتماعية.
وتعد هذه نفس امليزة التي 
يتمتع بها تطبيق »انستيغرام«، 
والذي جذب أكثر من 30 مليون 
شـــخص، ودفع »فيســـبوك« 
إلمتام هذه الصفقة على الفور 
بـــدون تردد وقبل اســـتحواذ 
أي شـــركة تقنية أخرى عليه، 
إميانا منه بأهمية اســـتحواذه 
على تطبيق ذي شعبية كبيرة 

لدى املستخدمني.

بعض الشركات التي تنتج مثل 
هذه البطاريات ال تلتزم مبعايير 

السالمة واجلودة املطلوبة.
ويقول يورجــــن ريبيرجر 
من احتاد صناعة اإللكترونيات 
واألجهزة الكهربائية وتكنولوجيا 
املعلومات األملاني )في.دي.إي( 
إن البطاريات املقلدة طبق األصل 
ميكن أن تكــــون احلل األفضل 
»ألنك تستطيع استخدامها بدون 
مخاطرة فــــي حالة واحدة فقط 
وهي أن يكون عليها خامت الشركة 
املنتجة«. ويقول إنه بغض النظر 
عن حقيقة أن فترة ضمان أي جهاز 
تنتهي بالفعل قبل أن حتتاج إلى 
الضمان، فاحلقيقة أن الضمان 
يظــــل يفرض املســــؤولية على 
الشركة املنتجة للجهاز. ولكن إذا 
استخدم مالك اجلهاز بطارية غير 
أصلية وحدث أي عطل للجهاز أدى 
إلى إصابة املستخدم بجراح فلن 
تكون الشركة املنتجة مسؤولة 
بأي شكل عن هذه األضرار بسبب 

هذه البطارية املقلدة.
ويقول بيتر جوتزايت الذي 
كان يعمــــل في إحدى شــــركات 
صناعة البطاريات قبل أن ينتقل 
إلى العمــــل في مجــــال اختبار 
البطاريــــات، إن درجة اجلودة 
في هذا القطاع تتفاوت بشــــدة. 
ويستطرد »لقد شاهدت بعض 
البطاريات الشهيرة تصدر دخانا 
فــــي حني أن بعضهــــا ينفجر«. 
ولكن بشكل عام فإن البطاريات 
في الكمبيوتــــر الدفتري وآالت 
التصوير والهواتف احملمولة ال 
تتعرض لضغوط شديدة ولذلك 
فمن غير احملتمل أن حتدث معها 
مشكالت سواء كانت أصلية أو 

وأنظمة التشغيل.
وحلت محل نوكيا بني شركات 
الهاتف الذكي اخلمس األولى في 
العالم شركة ريسيرتش إن موشن 
آر آي ام الكنديــــة التــــي تصنع 

هواتف بالك بيري.
وكانــــت مبيعــــات آر آي ام 
وحصتها من السوق انخفضت 
باملقارنة مع العام املاضي ولكنها 

»انســـتيغرام« املتخصصـــة 
فـــي خدمات حتميـــل وتبادل 
التقرير، فإن  الصور. وحسب 
»تويتر« يخطط للقيام بتحديث 

ال يكفي للتأكــــد من صالحيتها 
للجهاز »فإذا لم يكن نظام تشغيل 
البطارية ســــليما فإن البطارية 
ميكن أن تؤدي إلى إتالف اجلهاز 

بالكامل في أسوأ احلاالت«.
وهناك أســــباب أخرى تدعو 
إلى التمســــك بشراء البطاريات 
األصلية، منها أنها دائما مناسبة 
للجهاز وال تؤدي إلى فقدان ضمان 
اجلهاز إلى جانب »أنني لن اضطر 
إلى االنشغال بالتفاصيل الفنية 
عندما أقوم بوضعها في اجلهاز« 
وهو ما ال يحدث باســــتمرار في 
حالة البطارية املقلدة بحســــب 
تايدمان. وتقول تايدمان إن واحدة 
من البطاريات املقلدة التي اختبرها 
فريقها كانت تعطي نصف كمية 
الطاقة املطلوبة واألخرى جاءت من 
دون أي معلومات فنية عن املنتج 
ويجب أال يقبل املستهلك مبثل 
هذه البطاريات حتت أي ظرف. 
وتضيف أنه على األشخاص الذين 
يشترون البطاريات املقلدة إدراك 
أنهم يخاطرون مخاطرة كبيرة ألن 

إيالف: قال تقرير نشرته شركة 
انترناشنال ديتا كوربوريشن آي 
دي سي ألبحاث السوق ان نوكيا 
التي كانت تتصدر شركات الهاتف 
الذكي في العالم سقطت من قائمة 
الشركات اخلمس األولى في العالم 
ألول مرة منذ بدأت آي دي سي 

رصد األسواق في عام 2004.
وقال كيفن ريستيفو احمللل 
في شركة آي دي سي لصحيفة 
الديلي تليغراف ان خسائر نوكيا 
وهبوط حصتها من السوق كانت 
تعني مكاسب ملنافساتها، مشيرا 
الى ان انتقال الشركة من الهواتف 
الذكية التي تعمل بنظام سيمبيان 
التشغيلي الى هواتف ذكية تعمل 
بنظام ويندوز منح منافساتها 
فرصة ذهبية لقضم حصتها من 
الســــوق خالل األشهر الثمانية 

عشر املاضية.
ولكن ريســــتيفو اضاف ان 
سوق الهاتف الذكي مازالت سوقا 
فتية وبالتالي مازال هناك مجال 
الزدهــــار العديد من الشــــركات 

العربيـــة: يســـتعد موقع 
التدوين املصغر )تويتر( إلطالق 
خدمة جديدة ينافس بها مميزات 
تطبيق »انستيغرام« الشهير 
ملشـــاركة الصور، السيما بعد 
خسارته في االستحواذ عليه 
أمام موقع التواصل االجتماعي 
»فيســـبوك«، الذي اشتراه في 
شـــهر أبريل املاضي من العام 
احلالي بقيمة مالية قدرها مليار 
دوالر، وذلك وفقا لتقرير نشرته 
صحيفة »نيويـــورك تاميز« 
األميركيـــة، نقال عـــن مصادر 
الكشف  موثوقة لم ترغب في 

عن أسمائها.
تعد هذه اخلطوة التي أقدم 
عليها »تويتـــر« مبثابة درس 
تعلمه من »فيســـبوك« عقب 
اســـتحواذ األخير على شركة 

برلنيـ  د.ب.أ: أصبحت األجهزة 
احملمولة تقوم هذه األيام بالكثير 
من املهام مثــــل التقاط الصور 
وعرض األفالم وتنظيم املواعيد 
ولكن عاجال أو آجال ستنفد الطاقة 
املوجودة في هذا اجلهاز مهما كان 
جيدا وفي الوقت نفسه فإن إبقاءه 
متصال مبصدر الكهرباء املنزلية 

في احلائط ليس خيارا عمليا.
ولذلك فإن أصحاب األجهزة 
اإللكترونية احملمولة سيحتاجون 
إلى شراء بطارية لها إن عاجال أو 
آجال. وعندما يحني وقت شراء 
البطاريــــة هل مــــن الضروري 
البحث عن األســــماء الشــــهيرة 
في عالم البطاريات لشــــرائها؟ 
اإلجابة املوجزة هي: ال، سيسعد 
املستهلكون بهذه اإلجابة ألنهم 
ســــيوفرون الكثيــــر مــــن املال 
عندما يشــــترون بطارية عادية 
لتشغيل أجهزتهم دون احلاجة 
إلى دفع املزيد مــــن املال مقابل 
شراء البطاريات ذات العالمات 
التجاريــــة الشــــهيرة. وتقول 
مؤسسة شتيفتوجن فارينتيشت 
األملانية املتخصصة في اختبار 
األجهزة اإللكترونية املنزلية إن 
اختبارات عام 2010 أظهرت أنه ال 
يوجد أي اختالف بني البطاريات 
األصلية غالية الثمن والبطاريات 
املقلدة رخيصة الثمن، وأحيانا 
تكون البطاريات املقلدة أفضل، 
ولكن في كل األحوال ينبغي توخي 

احلذر.
وتقول كريستيانه بويتشر 
تايدمان مديرة فريق االختبارات 
في شتيفتوجن فارينتيشت إن 
مجرد وجــــود التوصيالت في 
أماكنها بالنسبة للبطارية املقلدة 

سامسوجن وآبل تسيطران على سوق الهواتف

فحص البطارية األصلية ضرورة

»هايبر ديسكتوب« اخليار األفضل لهواة حتميل الصور 
سان فرانسيســــكو ـ د.ب.أ: 
لعشــــاق حتميل الصــــور على 
صفحاتهم على مواقع التواصل 
االجتماعي املختلفة هناك برنامج 
جديــــد ومجانــــي هــــو »هايبر 
ديسكتوب« الذي يتيح للمستخدم 
حتميل عدد كبير من الصور كبيرة 

احلجم بسهولة وبسرعة.
ويقول مارك أونيل محرر موقع 
»بي سي وورلد« على اإلنترنت 
إن حتميل عدد كبير من الصور 
إلى اإلنترنت بالطريقة العادية 
أمر مزعج للغاية حيث يحتاج 
ذلك استمرار فتح موقع حتميل 
الصور مع العودة باستمرار إلى 

مجلد الصور على جهاز الكمبيوتر 
الشخصي للمســــتخدم مع كل 
صورة وهو أمر يحتاج إلى الكثير 
من اجلهد خاصة إذا كان املستخدم 
يريد على سبيل املثال حتميل 20 

صورة أو أكثر.
ولكــــن برنامــــج »هايبــــر 
ديســــكتوب« يجعل من حتميل 
الصور عملية ســــهلة ومريحة 
وهو في الوقت نفســــه برنامج 
»محمول« أي أنه ال يحتاج إلى 
تثبيت على جهــــاز الكمبيوتر 
الشخصي ليتم استخدامه وإمنا 
ميكن استخدامه مباشرة سواء 
من مكانه على سطح املكتب ومن 

بطاقة الذاكرة »الفالشة«.
وباســــتخدام هذا البرنامج 
يتــــم حتميل الصور بســــهولة 
كبيرة حيث يذهب املســــتخدم 
إلى املجلد املوجودة فيه الصور 
على الكمبيوتر ثم يتم ســــحب 
الصور وإسقاطها على صفحة 
برنامج هايبر ديسكتوب فيتم 
حتميل الصور مباشرة إلى موقع 
أميجــــور »Imgur« املطلوب مع 
توفير رابط للعنوان املوجودة 
فيه الصــــورة على موقع تبادل 
الصور اميجور الســــتخدام هذا 
الرابط بعد ذلك في عرض الصور 
على مواقع التواصل االجتماعي 

التي يستخدمها املستخدم.
ويتم تنزيــــل برنامج هايبر 
ديسكتوب من اإلنترنت مجانا. 
وعند تنزيله للمرة األولى يجب 
على املستخدم حتديد تفضيالته 

بشأن البرنامج.
ومن أهم اخليارات التي يجب 
حتديدها اخليار اخلاص مبا إذا 
كان املستخدم يريد عرض الصور 
على برنامج استعراض اإلنترنت 
الذي يستخدمه مباشرة مبجرد 
حتميلها. كما ميكن حتديد مفتاح 
واحد من لوحة املفاتيح الستخدامه 
عند الرغبة في تشغيل البرنامج 

وذلك بالضغط عليه.

مشردون في لندن يعملون مرشدين سياحيني

لندنـ  أ.ف.پ: تعمل فيف مرشدة سياحية 
كالكثير من سكان لندن الذين يلجأون إلى هذا 
العمل لكسب لقمة العيش وتشرح ملجموعة 
من الزوار كيف أعيد بناء جسر واترلو بفضل 
جهود النســــاء خصوصا بعد احلرب العاملية 

الثانية.
إال ان فيف )56 عاما( ليست مرشدة عادية 
فهي مشردة، وقد شكلت الساللم حتت اجلسر 
مبنظرها الرائع على مقر البرملان وكاتدرائية 

القديس بولس مسكنها الوحيد لفترة.
وتقول للسياح »لقد عشت هنا ملدة شهرين. 
كان سريري عبارة عن ألواح خشبية وأوراق 

صحف وكرتون«.
بوجهها الشاحب تطلع فيف املولودة في 
النرويج الســــياح على العاصمة البريطانية 

لكن بأعني احد سكانها املشردين.
وهي من بني نحو 6 مرشدين من املشردين 
يعملون مع برنامج »آنسني تورز« الذي أطلقته 
شبكة التطوع »سوك موب«، ويقومون بدمج 
قصص من حياتهم اخلاصة في الشــــارع مع 

هذه اجلوالت الراجلة.
تبدأ فيف جولتها فــــي حدائق »فيكتوريا 
امبانكمنــــت غاردنز« عند طــــرف نهر تاميز. 
في هذه احلدائق أقامت فيف ألربعة مواســــم 

صيف متتالية.
وتقول »هذا كان مقعدي. احلياة آمنة في 
احلديقة النهم يغلقون املتنزه ليال فال يهاجمك 

احد«.
تنقل فيف املجموعة من حمام استحم فيه 
تشارلز ديكنز في احد االيام الى كشك للشاي 
كان سائقو ســــيارات األجرة يرتادونه ألكثر 
مــــن قرن من الزمن قبل ان تتوقف امام فندق 
سافوي لتروي قصة الهرة اخلشبية القابعة 

في مدخله.
وتقول ان الهرة البالغ طولها حوالي املتر 
تدعى كاسبار وهي تضاف الى كل مائدة تضم 
13 شخصا جلعل عددهم 14 والوقاية من احلظ 

السيئ.
ومن دون ان تتوقف، تضيف ان نحو 200 
شخص كانوا ينامون حتت القنطرة قرب فندق 
سافوي الى ان بدأت السلطات تستخدم سياجا 

خالل الليل إلغالقها.
وتروي فيف بهدوء للســــياح »في إحدى 

الليالي قرابة الساعة الثانية او الثالثة حاول 
بعض الصبيان إضرام النار بامرأة مسنة من 
مجموعتنــــا. فصبوا الوقود على كيس النوم 
اخلاص بها وحاولوا إضــــرام النار بها. لكن 
حلسن احلظ سمع بعضنا اجللبة واستفاق 

وطرد الصبية«.
املذهولة بأخبار فيف  الســــياح  مجموعة 
حول احلياة في الشارع، راحت عندها تتجرأ 
على طرح بعض األسئلة. فيسأل احد الزوار 
»اخبرينا عن الفندق أظن انه كان لديهم الكثير 
من مخلفات الطعــــام؟«. تكتفي فيف بالقول 

مبرارة »انه فندق لألثرياء«.
بول فان بوسيكوم )32 عاما( وهو مصمم 
دراجات هوائية مــــن هولندا يقدم على طرح 
سؤال شخصي: كيف أصبحت فيف مشردة؟ 
تقول فيف »انهار زواجي فتركت اطفالي في 
املنــــزل وانتقلت منــــه«، رافضة اخلوض في 

التفاصيل.
فيف مشــــردة منذ العام 1997 وهي تتنقل 
بني املتنزهات واجلسور عندما ال ميكنها النوم 

على كنبة لدى أصدقاء او أقارب.
وهي حتصل على 30 جنيها إسترلينيا )48 
دوالرا( أسبوعيا من عملها كمرشدة. فبرنامج 
»آنســــني تورز« يدفع لها 60% من عائدات كل 
جولة، علما أن اجلولة الواحدة تكلف بطاقتها 
عشرة جنيهات إسترلينية، فضال عن 40 جنيها 

للتنقالت و20 جنيها لفاتورة الهاتف.
وهي تقول معلقة »ان األجر قليل جدا لكن 
األمر يســــتحق العناء«. يضــــاف الى ذلك ان 
اجلوالت حتول دون تفكير فيف في همومها 

خالل النهار.
وبالنسبة الى الزوار تظهر هذه اجلوالت 
الســــياحية ان املشــــردين ليســــوا »فاشلني 
ومستســــلمني« على ما تقول اجني هيســــتر 
)56 عاما( التي تعمل في فرق اإلطفاء، موضحة 

»لديهم قصة يروونها«.
ويضيف فان بوسيكوم ان نكات فيفي حول 
حياتها كانت أكثر إثارة لالهتمام من أخبارها 

املتعلقة باملواقع السياحية والتاريخية.
ويقول »يشعر املشردون أحيانا باإلحراج 
إن أرادوا أن يشرحوا سبب تشردهم، لكن اي 
شــــخص قد يجد نفســــه في هذا الوضع. انه 

أمر مخيف«.

مشردو لندن يعملون مرشدين سياحيني


