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35 نعى الرئيس األميرك����ي باراك أوباما القتلى 
الذين سقطوا اثر اطالق النار على قاعدة »فورت 
هود« العسكرية بتكساس ووصفه بأنه »مروع 

ومأساوي«.
وقال أوباما في كلمة ألقاها في وزارة الداخلية 
األميركية انه كان يتلقى »س����يال من التحديثات 
املس����تمرة« من املس����ؤولني ف����ي وزارة الدفاع 

)الپنتاغون( ومكتب التحقيقات الفيدرالي )اف 
بي آي( في اعقاب الهجوم الذي تعرضت له قاعدة 

»فورت هود«.
وأض����اف أوباما ان »أفكارن����ا وصلواتنا مع 
اجلرحى وعائالت القتلى الذين س����قطوا« جراء 
الهجوم على القاعدة � التي تعد أكبر قاعدة عسكرية 

في العالم.

أوباما ينعى قتلى الهجوم »المروع«

)أ.پ( قائد قاعدة نورث هود أثناء حديثه للصحافيني والفضائيات  مواطنون أميركان ينتظرون دورهم للتبرع بالدم لصالح املصابني

أحد اجلنود يهدئ من روع زوجته بعد احلادثجنود أميركان في مكان احلادث املتهم بالدشداشة قبل ساعات من ارتكابه اجلرمية

شخص ثان 
أطلق النار. 
حس����ن  و
ه�و طبيب 

نفس����ي 
عس����كري 
يهتم  كان 
باجلن����ود 

العائدين من مهمات في افغانستان 
والعراق.

وقال ابن عمه نادر حسن انه 
»كان مرعوبا من فكرة إرساله« الى 
العراق، وانه كان يتعرض للمضايقة 
من قبل اجلنود اآلخرين خاصة بعد 

هجمات 11 سبتمبر 2001.
وصرح لصحيف����ة نيويورك 

على غرفة الطوارئ.
وسادت مشاعر الصدمة القاعدة 

العسكرية عقب احلادث.
الرئيس����ة  وقالت ماري كيلر 
واملديرة التنفيذية للمركز العسكري 
لتعليم األطفال الذي يساعد الشبان 
على التأقلم مع احلياة في اجليش 
»ال أستطيع تصور ان أحدا توقع 

ما حدث«.
وأغلقت القاعدة الواقعة وسط 
تكساس عدة س����اعات في الوقت 
الذي سعى احملققون ملعرفة دوافع 

الهجوم.
وبع����د مقابلة م����ا يزيد على  
100 ش����خص في املوقع، يبدو ان 
السلطات استبعدت إمكانية وجود 

توزيع شهادات يحضرها حوالي 
600 شخص.

وكان أول من تصدى حلس����ن 
ضابطة أصيبت برصاصة، ولكنها 
بقيت على قي����د احلياة ومتكنت 

من إصابته.
واضاف: ان حسن »ال يتحدث 

حاليا الى احملققني«.
وقال »برغم هول ما حدث، إال 
انه كان من املمكن ان يكون الوضع 
أسوأ«، مشيدا برد الفعل السريع 

على إطالق النار.
ومعظم الضحايا من العسكريني 
ونقل العديد منهم الى مستشفى 
محلي أطلق بعد ذلك نداء عاجال 
للتبرع بال����دم مع تدفق اجلرحى 

واشنطن ـ أحمد عبداهلل ـ والوكاالت
فت����ح ضابط أميركي من أصل 
فلسطيني كان سيرسل الى العراق، 
النار اخلمي����س املاضي في اكبر 
قاعدة عسكرية أميركية في العالم، 
ما أدى الى مقتل 13 جنديا وجرح 
30 آخرين، قبل إطالق النار عليه 

وإصابته بجروح خطيرة.
ويرقد امليج����ور نضال مالك 
حسن في العناية املركزة في قاعدة 
فورت هود بعد إطالق النار عليه في 
الوقت الذي يسعى محققو اجليش 
ملعرفة األس����باب التي دفعته الى 

إطالق النار على زمالئه.
وقالت عائلة حسن انه تعرض 
ملضايقات في عمله ألنه مس����لم، 
كما كان خائفا من احتمال إرساله 

للخدمة في العراق.
وتوقف العمل في قاعدة فورت 
ه����ود، اكبر قاعدة عس����كرية في 
العال����م، ومن املقرر ان جتري في 
القاعدة اليوم مراس����م حداد على 

القتلى.
وأطلق حسن )39 عاما( النار 
من مسدسني لم يحصل عليهما من 
اجليش، ف����ي مركز طبي ملعاجلة 
اجلنود الذين يتم إرس����الهم من 
القاعدة الى العراق وأفغانستان، 

حسب مسؤولني.
وقال قائد القاعدة اجلنرال بوب 
كون ان احد املسدسات كان شبه 
رشاش »وهو ما يفسر كثافة النار 
التي أطلقها«. وأكد كون ان حسن 

نفذ الهجوم وحده.
وفتح الكومندان مالك حس����ن 
النار في املركز الطبي، وتوجه بعد 
ذلك الى قاعة جتري فيها مراسم 

أميركي يعرض
اسمه للبيع

نيويورك � يو.بي.آي: ابتكر 
شاب أميركي عاطل عن العمل 
فكرة مميزة جلني املال إذ عرض 
اسمه للبيع في مزاد علني على 
موقع »إي ب���اي« اإللكتروني 
متعهدا باعتماد اي اسم يرغب 

به الفائز.
وذكرت شبكة »سي.إن.إن« 
األميركية ان هذه الفكرة خطرت 
على بال كالفن غوز )19 سنة( 
بعدما فش���ل في العثور على 
وظيفة رغم أنه قدم عش���رات 
الطلبات إلى مختلف الشركات 
التي تعاني جراء األزمة املالية 
العاملية فما كان منه إال أن عرض 
بيع الشيء الوحيد الذي ما يزال 

ميلكه وهو اسمه.

أدولف هتلر.. مدرب كرة قدم!
لندن � يو.بي.آي: أحدث مسح إحصائي بريطاني جديد صدمة 
بنتائجه التي أظهرت ان واحدا من أصل 20 تلميذا بريطانيا يظن 

ان الزعيم النازي أدولف هتلر كان مدرب كرة قدم أملاني.
وذكرت صحيفة »الصن« البريطاني���ة ان الصدمة لم تتوقف 
عن���د جهل األوالد البريطانيني لهتلر وإمنا العتقاد واحد من أصل 
20 أيضا بأن »الهولوكوس���ت« )احملرقة اليهودية( كانت احتفاال 

بختام كل سنة.
وتبني ان ولدا من أصل 6 يظنون ان معس���كر االعتقال النازي 
»أوش���فيتز« كان منتزها ترفيهيا وواحدا من بني 12 يعتقدون ان 
معركة »بليتز« التي قصف خاللها النازيون بريطانيا كانت عملية 

تطهير أوروبية جرت بعد احلرب العاملية الثانية.

صحتك
البدانة عامل رئيسي لإلصابة بالسرطان

واشنطن � رويترز: قال باحثون ان البدانة تتسبب 
ف���ي اكثر من 100 الف حالة اصابة بالس���رطان في 
الواليات املتحدة س���نويا وان هذا العدد يرجح ان 

يتزايد حيث يصبح األميركيون اكثر بدانة.
وقال املعهد االميركي لبحوث السرطان ان وجود 
دهون كثيرة باجلس���م يتس���بب تقريبا في نصف 
حاالت سرطان بطانة الرحم وهو نوع من سرطانات 
الرحم، ونحو ثلث حاالت سرطان املريء، والسرطان 
هو ثاني أكبر أسباب الوفيات في الواليات املتحدة 

بعد امراض القلب.
وتتصور رابطة االورام األميركية ان 1.47 مليون 
ش���خص أميركي سيجري تش���خيصهم باالصابة 
 بالس���رطان هذا الع���ام وان 562 الف س���يموتون
منها، ويصنف اكثر م���ن 26% من األميركيني على 
انهم بدناء حيث يكون مؤش���ر كتلة اجلسم لديهم 

30 أو أعلى.

عواصم � وكاالت: أثار إعالن 
رئيس ال���وزراء التركي رجب 
طي���ب أردوغان أنه يرفض أن 
يتم حقنه بلقاح ڤيروس »إتش 
1 إن 1« املعروف عامليا بإنفلونزا 
اخلنازير جدال واسعا، السيما 
بعد أن أكد وزير الصحة رجب 
أكداغ أن التجارب التي أجريت 
 عل���ى اللقاح أثبت���ت فاعليته

وعدم وجود خطر من التطعيم 
به.

أردوغ���ان   وأدى موق���ف 
وتناقض���ه مع موق���ف وزير 
الصحة في حكومته إلى حالة 

من االرتباك واجلدل في الشارع 
التركي، بعد أن طالب أردوغان 
- في كلمته أمام اجتماع الكتلة 
البرملانية حلزبه الثالثاء املاضي 
- بأن يكون التطعيم باللقاح 
اجلديد، الذي تلقت تركيا منه 
500 ألف جرعة قامت بإجراء 
جتارب عليه���ا وبدأت تطعيم 
العاملني بقط���اع الصحة بها، 
اختياري���ا وأنه ش���خصيا لن 

يحصل على جرعة منه.
 وقال أردوغان إنه يختلف 
مع وزير الصحة في حكومته، 
وليست هناك مشكلة إذا تطوع 

بعض املواطنني وقبلوا التطعيم 
باللقاح، لكن التطعيم ال ينبغى 
أن يكون إجباريا، وأنه ال يريد 
احلصول على هذا التطعيم ضد 

انفلونزا اخلنازير.
 وأشار إلى أن هناك شكوكا 
باللق���اح اجلديد وأنه  حتيط 
ينصح املواطنني بتجنب تبادل 
العناق والقبالت وبغسل أيديهم 

بعد املصافحة.
وفي الصني حرص الصينيون 
عل���ى ارتداء ال���كالب لألقنعة 
الواقية خوفا من انتشار الوباء 

عن طريقها. )رويترز( كلب يرتدي القناع الواقي في الصني 

رفض أردوغان حقنه بلقاح إنفلونزا الخنازير يثير جدالً
أقنعة واقية للكالب في الصين

ان  تامي����ز 
حسن »أراد 
ان يفعل كل 
ميكنه  م��ا 
ب��ما تتيحه 
األنظ��م����ة 
لض���م����ان 
عدم إرساله« 
الى العراق. وأش����ار الى انه »عني 
محاميا عسكريا حملاولة إيجاد حل 
للمشكلة. وكان مستعدا الن يدفع 
تعويضا للدولة حتى يتمكن من 
االستقالة من اجليش لكنه استنفد 
كل اإلمكاني���ات وابلغ لتوه بأنه 

سيرسل الى ارض املعركة«.
ونضال مالك حس���ن مولود 

املتح���دة ألبوين  الوالي���ات  في 
فلس���طينيني ج���اءا م���ن مدينة 
صغيرة قرب القدس، حسبما ذكر 
قريبه. وقد ع���اش في فرجينيا 
)شرق الواليات املتحدة( ودرس 
في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا 
التي شهدت في 2007 حادث إطالق 
نار كان األسوأ في تاريخ الواليات 
املتحدة وأس���فر عن سقوط 32 

قتيال.
وعرض���ت ش���بكة س���ي ان 
اإلخبارية ڤيديو مراقبة يظهر فيه 
حسن يرتدي »دشداشة« في متجر 
صغير في القاعدة ويشتري القهوة 
ورقائق البطاطس قبل ساعات من 

إطالق النار.

طبيب أميركي عربي األصل يرتكب مذبحة في أكبر قاعدة عسكرية أميركية
قتل 13 وأصاب 30 قبل أن توقفه رصاصة ضابطة أميركية ويرفض التعاون مع المحققين

مصعد ينقلك إلى الفضاء!
واش���نطن � سي.ان.ان: كشف علماء أنهم 
يعملون منذ أعوام على تطوير مصعد مياثل 
ذلك املس���تخدم في األبني���ة العادية، لكنه 
مخصص لنقل ركاب من األرض إلى محطات 
ومركبات في الفضاء، مشددين على أن ذلك 
س���يفتح الباب أمام حقبة جديدة في تاريخ 
العالم، ميكن خاللها تناول طعام العشاء أو 

حضور السينما في محطات فضائية.
وذكر العلماء أن تطوير هذا النظام � الذي 
كان حتى فترة قريبة من بنات أفكار اخليال 
العلمي � ممكن خالل س���نوات قليلة مقبلة، 
سيتمكن بعدها البشر من الوصول إلى الفضاء 

بصورة أسرع وأرخص وأكثر أمنا من وسائل 
النقل احلالية املتمثلة في الصواريخ.

وق���ال ديڤي���د س���ميثرمن، املهندس في 
مرك���ز ج���ورج مارش���ال لألبح���اث التابع 
لوكال���ة الفض���اء األميركي���ة »ناس���ا« إن 
 البحث في تطوير ه���ذا النظام جائز علميا،
وإن كان هن���اك بع���ض العقب���ات الواجب 

جتاوزها.
وأض���اف أن الفكرة تعتمد على فرضيات 
بسيطة، أولها أن األقمار الصناعية أو احملطات 
الفضائي���ة ميكن تثبيتها ف���ي الفضاء عند 
نقطة معينة، وبالتالي ميكن مد أسالك منها 

إلى س���طح األرض، وس���تثبت تلك األسالك 
في مكانها باالعتماد عل���ى قانون »القصور 

الذاتي« الفيزيائي.
وقد عرضت »ناسا« تقدمي مليوني دوالر 
ألي فريق علمي قادر على بناء منوذج ملصعد 
يستطيع حمل أوزان كبيرة إلى ارتفاع كيلومتر، 
وقد قدمت ثالث فرق مشاريع مماثلة ينتظر 
أن تتنافس خ���الل األيام املقبلة في صحراء 
موهافي األميركية. وشرح سميثرمن قائال: 
»أبحاث بناء مصعد فضائي مهمة للغاية، ألنها 
تتيح لها بناء جسر مع الفضاء عوض شحن 

كل ما نرغب فيه عبر الصواريخ«.

املتهم نضال حسن

.. وقتيالن و6 جرحى في إطالق نار في فلوريدا
اورالندو ـ أ.ف.پ: لم متض ساعات قليلة على اطالق النار الذي 
ــاس، افادت عناصر اطفاء  ــفر عن 13 قتيال و30 جريحا في تكس اس
ــتة آخرين في اطالق نار  ــخصني على االقل واصابة س عن مقتل ش
ــة اورالندو في فلوريدا.  ــط مدين وقع امس في احد املكاتب في وس
ــدو لوكالة فرانس  ــاز االطفاء في اورالن ــم جه وقالت متحدثة باس
ــرس »هناك ثماني ضحايا بينهم قتيالن«. ووقع احلادث في مبنى  ب
»ليغيونز باالس« في وسط املدينة قرب غرفة التجارة في اورالندو 
وفندق راديسون، وفق ما افادت صحيفة »اورالندو سانتينل«. وقال 
مساعد رئيس جهاز االطفاء للصحيفة ان عناصر االغاثة عثروا على 
ــر من املبنى، فيما  ــث ومصابني في الطابقني الثامن والثاني عش جث

افاد موظفون في املكتب بأن مطلق النار كان يعمل في املكان.


