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لندنـ  يو.بي.آي: تخلت ملكة 
جمال إجنلترا رايتشل كريستي 
عن لقبها بعدما مت اعتقالها على 
خلفية اعتدائها على ملكة جمال 

اخرى خالل حفل تنكري.
وذكرت شبكة »سكاي نيوز« 
أن كريســـتي )21 عامـــا( وهي 
متسابقة رياضية أيضا قد اعتقلت 
هذا االسبوع بعد اتهامها بتوجيه 
صفعات متكررة مللكة جمال مدينة 
مانشستر ســـارا بيفرلي جونز 
خالل شـــجار اندلع بينهما في 
ملهى ليلي في مدينة مانشستر. 
وكانت كريستي تتنكر بزي مالك 
في حني كانت جونز ترتدي زي 

امرأة كهف.
وأفادت الشبكة بأن االثنتني 
تشـــاجرتا علـــى رجـــل يدعى 
ديڤيد مســـينتوش شـــارك في 
برنامج املسابقات »غالدييتور«. 

ومسينتوش هو صديق براون السابق ويواعد كريستي حاليا. وأصدرت منظمة 
ملكـــة جمال إجنلترا بيانا جاء فيه »نتيجـــة التركيز اإلعالمي بعد االدعاءات 
قررت رايتشـــيل كريستي االنسحاب من مسابقة ملكة جمال العالم والتنازل 
عن تاج ملكة جمال إجنلترا« وأكد البيان أن كريستي ستركز على تبرئة اسمها 

والتدرب لأللعاب األوملبية عام 2012 إلى حني حل القضية.
وذكرت »ســـكاي نيوز« أنه مت اطالق سراح كريستي مبوجب كفالة مالية 

على أن متثل أمام احملكمة مجددا في يناير املقبل.

إمام مسجد في فورت هود: »اإلسالم ليس مسؤواًل«
وابن عمه يؤكد: نحن عائلة مسالمة وال نعرف التعصب الديني

وعديدون هم االشخاص الذين يعرفون 
الضابط الطبيب النفسي نضال مالك حسن 
)39 عاما( بعضهم بالوجه فقط، ألنه كان 
يأتــــي بانتظام كل يوم جمعة حتى وقت 
قريب ال يتعدى بضعة اشهر قبل ان يلتحق 

شــــخصا إضافة الى 28 جريحا بحســــب 
اخر حصيلة.

وقال احدهم واسمه شيخ خميس »اني 
مصدوم حقا. االســــالم ال يطلب من احد 

فعل امر كهذا«.

وأمام تهافت املصورين الى هذا املركز 
الذي يضم مسجدا وعيادة وخدمات ثقافية 
واجتماعية، لــــم يخف املصلون ذهولهم 
غداة عملية اطالق النار في قاعدة فورت 
هود العســــكرية التــــي أودت بحياة 13 

عواصــــم ـ وكاالت: القومندان نضال 
مالك حسن مطلق النار في قاعدة فورت 
هود العسكرية في تكساس يبدو صاحب 
شــــخصية معقدة توجهت بشــــكل غير 
محســــوس نحو الراديكالية او السخط، 
فهو طبيب نفســــي يواجه حاالت ضغط 
يعاني منها جنود لدى عودتهم من اجلبهة 
وضابط في اجليش األميركي لكنه مسلم 

متدين يعارض احلرب.
ولم تعرف بعد األســــباب التي دفعت 
نضال مالك حسن )39 عاما( إلطالق النار 
على زمالئه في قاعدة فورت هود العسكرية 
مما أدى الى مقتل 13 شــــخصا وجرح 28 

آخرين.
فهــــل هو »جهادي« ام ضابط مســــلم 
انهارت اعصابه بشكل مفاجئ؟ وقال قائد 
القاعدة اجلنرال بوب كون لشبكة التلفزة 
)ان بي سي( ان جنودا سمعوه يهتف »اهلل 

اكبر« عند إطالقه النار.
وقد ظهرت تعليقات على موقع الكتروني 
يحمل اسمه يشيد بعمل منفذي االعتداءات 
االنتحارية لكن لم يتسن التأكد من انها 

صادرة فعال عنه.
فنضال مالك حسن الذي خضع لتدريب 
مكثف في اآلونة األخيرة على حمل السالح، 
كان على وشك ان تتم تعبئته. وكرر مرارا 
ألقربائه انه ال يريد الذهاب الى العراق او 
افغانستان بحســــب شهادات عمته نوال 

حسن وابن عمه نادر حسن.
وقد اصبح متدينا جدا بعد وفاة والديه 
ـ اللذين كانا من املهاجرين الفلسطينينيـ  
في 1998 و2001، وكان حسن صاحب الوجه 
املستدير وحليق الرأس يرتاد بانتظام احد 
املساجد ويسجل في وكالة إسالمية للزواج 
لرغبته في إيجاد زوجة متدينة مثله على 

ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
وتروي عائلته انه كان يردد انه تعرض 
للمضايقة بعد اعتداءات ســــبتمبر 2001 
وأنه حاول ترك اجليش حتى انه استعان 

بخدمات محام لذلك.

صدمة مروعة

من جهة أخــــرى، اصيب املصلون في 
مسجد بضاحية واشنطن بالصدمة اجلمعة 
بعد سماعهم ان أحدا منهم اطلق النار في 
تكساس فيما شدد االمام على ان »اإلسالم 

ليس مسؤوال«.
وقال محمد عبداهلل إمام مركز االتصال 
اإلسالمي في سيلفر سبرينغ )ميريالند. 
شــــرق( امام مئات املصلــــني الذين كانوا 
يشاركون في صالة اجلمعة »نقدم تعازينا 

وصلواتنا لعائالت الضحايا.

بقاعدة فورت هود بجنوب البالد. ويؤكد 
االمام عبداهلل انه رآه للمرة األخيرة في 

يونيو.
وقال مصل آخر يدعى اختار خان وهو 
يرتاد املركز منذ 25 عاما »انه رجل وديع 

وهادئ جدا. وكان يأتي للصالة فقط«.

 ال أصدق ما حدث

وقال اصف قدري املسؤول عن عيادة 
املركز اإلســــالمي »عندما شــــاهدته على 
التلفزيون عرفته على الفور ولم استطع 
تصديــــق ما تراه عيناي«. وأكد »انه كان 
انيسا لطيفا. كنت اراه كل اسبوع واملرة 
األخيرة تعود الى ســــتة أشهر او سنة«، 

مؤكدا »انه كان مسلما صاحلا متدينا«.
وأضاف هــــذا املســــؤول »كنا جنري 
احاديــــث عادية وكان يبدو رجال ناضجا 
يتحلى بروح املسؤولية، انه رجل نبيل. 
لم يعبــــر أبدا عــــن رأي متطرف في هذا 
االجتاه او ذاك. لم اســــتطع ان اصدق ان 

األمر يتعلق بنفس الرجل«.
واكد قدري »ان اجلميع يعلم اننا في 
مكان ســــمعته جيدة. اننا ال نشجع هذا 
النوع من التصرفات هنا. اننا ال نستقبل 

املتعصبني«.

أمر غريب

من جهة أخــــرى، عبر أقرباء امليجور 
نضال مالك حسن الفلسطيني األصل في 
مدينة البيرة عن دهشــــتهم واستغرابهم 
من ان يكــــون قريبهم فتح النار في اكبر 
قاعدة عسكرية أميركية مما أدى الى مقتل 
13 جنديا وجرح 28 آخرين ألنهم »عائلة 

مساملة غير متعصبة وغير عنيفة«.
وفي مدينة البيــــرة القدمية املجاورة 
ملدينة رام اهلل، قال محمد حسن )23 عاما( 
الطالب اجلامعي وابن عم نضال حســــن 
لوكالة فرانس برس ان »ما حدث هو امر 
غريب، نحن عائلة عادية ال نعرف العنف، 

او التعصب الديني«.
وأضاف »نحن ال نعرفه ولم نلتق به. 
هو ولد وعاش حياته في أميركا ونسمع عن 
طيب أخالقه، ونعرف انه يخدم في اجليش 
األميركي منذ فترة طويلة«، مشيرا الى ان 
»ثمة شيئا كبيرا حدث له، او ضغطا نفسيا 
غير طبيعي تعرض له. وإال ملاذا اآلن؟« وقد 
أمر الرئيس األميركي باراك أوباما بتنكيس 
األعالم فوق مبان احلكومة االحتادية حدادا 
على ضحايا احلــــادث. وقال »هذا تقدير 
متواضع لهؤالء الذي فقدوا حياتهم، وإن 
كان هناك كثيرون على استعداد للمخاطرة 

بحياتهم من أجل بالدهم«.

هل هو »جهادي« أم ضابط مسلم انهارت أعصابه بشكل مفاجئ؟

جاسون رودريغيز بعد القبض عليه                    )أ.پ(

)أ.ف.پ ـ أ.پ ـ رويترز(محمد حسن مالك ابن عم املتهم نضال ميسك بصورة عائلية ويبدو فيها والد املتهم الثاني من اليمني وفي االطار املتهم نضال

العلم األميركي مت تنكيسه حدادا على الضحايا

طفل ميسح دمعة أبيه

عسكري أميركي يبكي خالل تأبني الضحايا

صور ستة من ضحايا مذبحة فورت هود

اجلهاز الذي تعطل بسبب العصفور

بريتني سپيرزجو جاكسون

رايتشل كريستي

.. ومقتل شخص في إطالق نار بمدينة أورالندو األميركية
واشنطنـ  د.ب.أ: لقي شخص على األقل حتفه وأصيب 
خمسة آخرون في إطالق نار مببنى إداري شاهق في مدينة 

أورالندو األميركية، بوالية فلوريدا، امس االول.
وذكرت الشـــرطة أن املشتبه فيه، ويدعى جاسون 
رودريغيز، فتح النار صباح اجلمعة في مقر الشـــركة 
التي كان يعمل بها ســـابقا داخل املبنى اإلداري وسط 
املدينة. وفر رودريغيز من مكان احلادث، غير أنه ألقي 

القبض عليه الحقا في منزل والدته.
وأوضحت الســـلطات أن رودريغيز موظف سابق 
بشركة »رينولدس، سميث آند هيلز« للخدمات الهندسية 
التي يوجد مقرها فـــي مركز »جيتواي« املكون من 16 

طابقا.
وقال متحدث باسم الشركة إنه مت تسريح رودريغيز 

قبل عامني »ألسباب تتعلق بأدائه في العمل«.

ملكة جمال إنجلترا تتنازل عن التاجعصفور يعّطل أكبر مشروع علمي في تاريخ البشرية

والد جاكسون يطالب بالحصول على نصيب من ميراث ابنه 
لوس اجنيليسـ  د.ب.أ: يطالب والد ملك البوب 
الراحل مايكل جاكسون باحلصول على نصيب 

من ميراث ابنه الذي يقدر باملاليني.
وذكر املوقـــع اإللكتروني »تي.إم.زد« املعني 
بأخبار املشـــاهير ان جو جاكسون تقدم بطلب 
للمحكمة فـــي مدينة لوس اجنيليس األميركية 

باحلصول على نفقة شهرية لم يحدد قيمتها.
وأكـــد جو في الطلب إنه ليس هناك ما يبرر 

عدم حصوله على شيء من ميراث ابنه.
وذكر جو )81 عاما( إن ورثة النجم الشـــهير 
ربحـــوا أكثر مـــن 100 مليـــون دوالر فقط في 
األســـابيع الســـبعة األولى عقب وفاة ابنه في 

يونيو املاضي.
وكتب جو في الطلب أنه يحتاج شهريا إلى أكثر 
من 15 ألف دوالر لتغطية نفقاته املعيشية، بينها 

2000 دوالر للمطاعم و3000 دوالر للفنادق.

أداء سپيرز السيئ يغضب جمهورها تنزيالت لزيادة أعضاء الحزب االشتراكي الفرنسي
باريـــس ـ أ.ش.أ: يفكـــر احلـــزب 
االشتراكي الفرنسي )حزب املعارضة 
الرئيسي( في تخفيض قيمة اشتراكات 
أعضائه القدامى الى 20 يورو لزيادة 
عدد األعضاء بعد أن تبني أن العديد من 
األعضاء القدماء ال يجددون اشتراكاتهم 
بسبب ارتفاع قيمة العضوية القدمية 

التي تتراوح بني 40 و800 يورو.
وذكرت مجلة »لوبوان« الفرنسية 
أن باســـكال تيراس رئيـــس اللجنة 
املالية للحزب االشـــتراكي يفكر جديا 
في تخفيض قيمة العضوية لألعضاء 
القدامـــى إلـــى 20 يـــورو وهي نفس 
القيمة التي يسددها املنضمون حديثا 

للحزب.
يذكر أن احلزب االشتراكي الفرنسي 

الذي يبلغ عدد أعضائه نحو 200 ألف 
عضـــو يعاني من جمـــود العضوية 
منذ سنوات طويلة بسبب عدم كفاية 
األعضاء اجلدد على تعويض األعضاء 
القدماء الذين تسقط عضويتهم بسبب 
امتناعهم عن سداد االشتراكات للمبالغة 

في قيمتها.
 وتصل القيمة في بعض احلاالت الى 
800 يورو حسب األقدمية. وتراجعت 
شعبية احلزب في السنوات االخيرة 

في الشارع الفرنسي.
حيث لم يفز بأي انتخابات رئاسية 
منـــذ أن تولـــى الرئيس االشـــتراكي 
الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران حكم 
فرنسا مرتني متتاليتني من عام 1981 

الى 1995.

كانبيـــراـ  يو بي آي: تعرضت جنمة 
البـــوب األميركية بريتني ســـپيرز إلى 
انتقادات واسعة بعدما خرج املشاهدون من 
حفلها األول في استراليا وهم مستاءون 

من أدائها السيئ على املسرح.
وذكرت وكالة األنباء األسترالية »أيه 
أيه بي« أن اجلمهور بدأ في اخلروج بعد 
أداء سپيرز ثالث اغان فقط على الرغم 
من أن البعض منهـــم دفع أكثر من 180 

دوالرا ملشاهدتها.
وقد أبدى مشاهدو احلفل امتعاضهم 
من أداء سپيرز السيئ ومن سوء التنظيم 
وصعوبة الرؤية مشيرين إلى أن الشاشات 
العمالقة لم تظهر املغنية التي بدت مجرد 
نقطة تتحرك على املسرح وكانت تدير 

ظهرها للجمهور معظم فترة العرض.

باريـــس ـ ســـي.ان.ان: عطل 
عصفور أحد أكبر املشاريع العلمية 
في التاريخ، بعدما أسقط قطعة 
خبز في أكبر محطم للذرات في 
العالم، الذي ميتد على مســـافة 
17 ميال عند احلدود السويسرية 
-الفرنســـية، ما تسبب بتوقفه 

عن العمل.
وتعتبر هذه املشـــكلة أحدث 
العقبات التي تواجه املشروع الذي 
كلف 10 مليارات دوالر، ويعرف 
الكبير«،  الهدرون  باسم »صادم 
وهو أكبر مسّرع للجزيئات على 
سطح األرض، الذي كان من املقرر 
اســـتخدامه ملعرفة أسرار الذرة 

وتاريخ نشوء الكون.
وكان اجلهـــاز قد بـــدأ عمله 
في ســـبتمبر 2008، لكن مشاكل 
تقنية اعترضت استمرار التجارب 
عليه، ما تطلب إغالقه لفترة من 

الزمن.
وطرأت مشـــكلة جديدة هذا 
األســـبوع، متثلـــت فـــي وجود 
قطعة خبز داخل أنابيب التسريع 
اخلاصة باجلهاز، واملمتدة على 

مسافة أميال خارج املختبر.

تزيين سور برلين
 بـ 106 لوحات فنية

أعمال شاعر الحرب 
في »كامبريدج«

برلنيـ  أ.ش.أ: حول الفنانون 
األملان شكل سور برلني رمز 
الظلم واالضطهاد الذي يحتفل 
حاليا مبرور 20 عاما على إزالته 
وضم األملانيتني الى سور جديد 
للوحــــات الفنية رمز احلرية 
واجلمــــال والســــياحة. وقام 
الفنانون برســــم 106 لوحات 
مت تعليقها على حائط برلني 

بعد إقامته.

لنــــدن ـ أ.ش.أ: حصلــــت 
جامعة كامبريدج البريطانية 
العريقة على منحة من صندوق 
التذكاري  الوطنــــي  التــــراث 
البريطاني قدرهــــا 550 ألف 
جنيــــه اســــترليني لشــــراء 
يوميــــات ومذكرات الشــــاعر 
املناهض للحرب العاملية االولى 

سيجفريد ساسون.

وقال علماء ان املسّرع كان في 
تلـــك اللحظة متوقفا عن العمل، 
مضيفني ان سقوط القطعة خالل 
التشـــغيل كان ســـيدفع اجلهاز 
تلقائيـــا إلى وقـــف العمل، لكن 
األضـــرار الناجمة عـــن ذلك قد 

تكون كبيرة.
ونقـــل »تقرير ريجســـتر« 
البريطاني العلمي عن البروفيسور 

مايك المنت، العامل في املنظمة 
األوروبية لألبحاث النووية قوله: 
»يبدو أن قطعة باغيت )نوع من 
اخلبز الفرنســـي( ســـقطت في 
املســـرع، ويحتمل أن مصدرها 
 CNN أحد العصافير«. ولم تتمكن
من االتصال باملنظمة األوروبية 
لألبحـــاث النووية ملعرفة املزيد 

من التفاصيل.

صحتك

األصوات المزعجة تسبب
 ارتفاع ضغط الدم

رفع األثقال مفيد للسيدات! 

جنيڤـ  أ.ش.أ: أظهر تقرير أصدرته منظمة 
الصحة العاملية اخيرا أن االصوات العالية 
واملزعجة هي من العوامل االساســـية التي 
تتسبب في حدوث اضطراب أثناء النوم، كما 
أنها تؤدي الـــى ارتفاع في ضغط الدم لدى 
اإلنسان. ومن بني ما تناوله التقرير أن هذه 
االصوات املرتفعة تتسبب في حدوث حاالت 

من االكتئاب لنصف سكان أوروبا.

واشـــنطن ـ يو.بي.آي: نصـــح باحثون 
أميركيون النســـاء اللواتي شفني من مرض 
سرطان الثدي برفع األوزان بانتظام من أجل 
احلفاظ على صحتهن. ووجدت دراسة نشرت 
في مجلة »أبحاث سرطان الثدي وعالجه« أن 
النساء اللواتي يرفعن األوزان بانتظام يشعرن 
بتحسن في حالتهن العامة وأشكالهن ويكن 
أكثر رضا عـــن عالقاتهن احلميمة بغيرهن 

مقارنة بنظيراتهن اللواتي ال يفعلن ذلك.


