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نتيجة  إزاء  قلقاً  قلبها  ينبض  العالم  دول  اكثر  ايران 
االنتخابات الرئاسية االمريكية، إذ  كانت قد حققت أبرز 
الذاتية في الميدان الدولي في عهد الديمقراطي  منجزاتها 
له في حينه،  باراك أوباما الذي كان جو بايدن ذاته نائباً 
قبل أن يأتي الرئيس دونالد ترامب وينسحب من االتفاق 
النووي ويطلب اتفاقاً جديداً بحسب صيغة أمريكية، وقبل 
ويضع  ايران  على  االمريكية  العقوبات  فرض  يعيد  أن 
حديقتها الخلفية في العراق، تحت مجهر االستثناءات في 
التعاطي التجاري، وقبل أن يعطي االمر باغتيال أهم رجل 
في ايران في عملية ضربة الصاروخ المفرمة قرب مطار 

بغداد.
القصوى  تبين االهمية  السريع، نستطيع  االيجاز  الى هذا 
التي تمثلها االنتخابات االمريكية لطهران التي تحّملت فترة 
ترامب بصعوبة بالغة من أجل أن ال تقدم تنازالت في ملف 
النووي والنفوذ بالمنطقة، لن تكون مضطرة اليها في عهد 

رئيس ديمقراطي يصل الى البيت األبيض.
منطقة  في  لمسات  ثالث  حققت  نفسه  ترامب  الرئيس 
الشرق االوسط، ربما ماكانت لتتحقق في عهد أي رئيس 
اللمسة  مهماً.  توضيحياً  مثاالً  أوباما  وكان  ديمقراطي، 
االولى القضاء على زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي 
من  جزئين  احتالل  في  اليها  استند  التي  رمزيته  وانهاء 
المتنفذة  ايران  ذراع  اغتيال  والثانية  وسوريا.  العراق 
نقل  قرار  والثالثة  سليماني،  الجنرال  االوسط  الشرق  في 

السفارة االمريكية الى القدس .
ما  واّنه  بنجاح،  مهماته  أدى  ترامب  انَّ  يقول  َمن  هناك 
المنطقة  في  عميقاً  الحفر  يواصل  أن  لسواه  أو  له  ينبغي 
الملتهبة بين البحر المتوسط والخليج العربي. في المقابل 
هناك مراكز الثروة واالستثمار والطاقة في الخليج وهذا 
جميعها لها حسابات أخرى في موازين االنتخابات الرئاسية 

في الواليات المتحدة.

انطباعات من فيينا..
ارهاب وحشي

عبد الكرمي البليخ
النمسا

سيدني- )أ ف ب( - أغلق أكبر منجم للماس الوردي في العالم 
األحجار  من  مخزونه  كل  استنفد  بعدما  أستراليا  في  ابوابه 
اإلنكليزية-األسترالية  التعدين  شركة  أعلنت  ما  على  الكرمية، 

العمالقة "ريو تينتو" الثالثاء.
كمبرلي  من  الغربية  املنطقة  في  الواقع  أرغايل  منجم  وُينتج 
أكثر من 90 في املئة من املاس الوردي املعروف في العالم كله 

واملطلوب خصوصًا بسبب ندرته.
اإلنكليزية- اجملموعة  وبدأت   1979 عام  املنجم  واكُتِشَف 

األسترالية استثماره بعد أربع سنوات.
وقد أنتجت مّذاك أكثر من 865 مليون قيراط من املاس اخلام، 
بينها نسبة ضئيلة من املاس الوردي التي ُتعَتبر من األحجار 

الثمينة جدًا نظرًا إلى كونها نادرة، بحسب "ريو تينتو".
وشارك موظفو "أرغايل" واملاُّلك العقاريون من السكان احملليني 
انتهاء  مبناسبة  املغلق  املنجم  في  أقيم  وداعي  احتفال  في 
أن  العمالقة  اجملموعة  وتوقعت  عامًا.   37 دام  الذي  استثماره 
سنوات.  خمس  اخلدمة  خارج  ووضعه  املنجم  تفكيك  يستلزم 
وقال مدير املنجم أندرو ولسون خالل االحتفال إن "فصاًل جديدًا 
سيبدأ اآلن مع بدء عملية إقفال املنجم وإعادة تأهيل األراضي 

التي ستعاد" إلى أصحابها.
باملالس  املتعلقة  للعمليات  تينتو"  لـ"ريو  العامة  املديرة  وقالت 
التلفزيونية  سي"  بي  "إي  حملطة  كوفمن  سينايد  والنحاس 
الرسمية إن قيمة املاس األحمر زادت بنسبة 500 في املئة خالل 

السنوات العشرين املنصرمة.
هذه  من  الواحد  القيراط  يباع  أن  ميكن  الراهن،  الوقت  وفي 
ماليني  ثالثة  إلى  يصل  بسعر  جدًا  النادرة  الكرمية  األحجار 
دوالر. وتوّقع عدد من جتار اجملوهرات أن يؤدي توقف "أرغايل" 

عن العمل إلى ارتفاع سعر املاس.

توقيف مدرب
ويلز بشبهة االعتداء

على صديقته
صاعود النخلة..مهنة تراثية عراقية

تواجه خطر االندثار

البريطانية  الشرطة  أوقفت   - ب(  ف  لندن-)أ 
مدرب منتخب ويلز لكرة القدم والعب مانشستر 
يونايتد السابق راين غيغز لالشتباه باعتدائه 
على صديقته كايت غريفيل، بحسب ما أفادت 

تقارير صحافية في وقت متأخر االثنني.
وأصدر احتاد كرة القدم الويلزي بيانًا قال فيه 
مبدير  تتعلق  مزعومة  بحادثة  علم  "على  إنه 
االحتاد  يعلق  لن  راين غيغز.  الوطني  الفريق 

على ذلك في الوقت احلالي".
أن  البريطانية  صن"  "ذا  صحيفة  ولفتت 
من  البالغ  غيغز  منزل  إلى  اسُتدعيت  الشرطة 
بعد  األحد،  متأخر  وقت  في  عامًا،   46 العمر 

أنباء عن حالة إزعاج.
غيغز  توقيف  مت  إنه  الصحيفة  وقالت 
واستجوابه لالشتباه في ارتكابه اعتداء وأذى 

جسديًا.
شرطة  من  صادر  بيان  عن  الصحيفة  ونقلت 
استدعاء  "مت  أنه  يوضح  الكبرى  مانشستر 
األحد،  يوم  الساعة 10:05 مساء  في  الشرطة 
أصيبت  اضطرابات.  وقوع  عن  تقارير  بعد 
بجروح  عمرها  من  الثالثينيات  في  امرأة 

طفيفة لكنها لم تتطلب أي عالج".

على  القبض  إلقاء  "مت  أنه  البيان  وأضاف 
رجل يبلغ من العمر 46 عامًا لالشتباه بخرقه 

املادتني 47 و39 باالعتداء واملهاجمة".
على  االعتداء"  مزاعم  "كل  نفى  غيغز  لكن 
صديقته، بحسب بيان أصدره متحدث باسمه.
كل  ينفي  غيغز  "السيد  أن  البيان  في  وجاء   
مع  يتعاون  وهو  طالته،  التي  االعتداء  مزاعم 
الشرطة وسيواصل مساعدتها في حتقيقاتها 

اجلارية".
الصحفي  مؤمتره  الويلزي  املنتخب  وألغى 
غيغز  يعلن  كي  الثالثاء  مقررًا  كان  الذي 
الواليات  ضد  الودية  للمباراة  تشكيلته  عن 
األوروبية  األمم  دوري  ومباريات  املتحدة، 
ضد أيرلندا وفنلندا في وقت الحق من تشرين 

الثاني/نزفمبر احلالي.
الثاني/ كانون  في  لويلز  مدربًا  غيغز  وعني 
دافع  كالعب  رائعة  مسيرة  بعد   2018 يناير 
فيها عن ألوانه في 64 مباراة، وفاز فيها على 
صعيد األندية بـ13 لقبًا في الدوري اإلنكليزي 
أوروبا،  أبطال  دوري  في  ولقبني  املمتاز، 
كأس  في  وثالثة  إنكلترا  كأس  في  وأربعة 

الرابطة اإلنكليزية مع مانشستر يونايتد.

قرية  في   - ب(  ف  )العراق(-)أ  جليحة 
جليحة بشرق الديوانية في جنوب العراق، 
أداة  وهي  بالتبلية  عبود  عباس  ميسك 
النخلة،  جذع  حول  ويلفها  النخيل  لتسلق 
إلى  سعفة  من  ومتنقاًل  الشجرة  متسلقًا 
وقطع  التمر  حصاد  موسم  بدء  مع  أخرى 

أعذاق النخل.
عامًا   48 العمر  من  البالغ  عباس  وورث 
مهنة قطع النخيل أو "صاعود النخيل" كما 
يروي  كما  وجده،  أبيه  عن  محليًا،  تسمى 
لوكالة فرانس برس، وهو متمسك بها رغم 
النخيل"  "صاعود  مهنة  تشكل  الصعوبات. 
جزءًا من التراث العراقي، وتشتهر بأدائها 
العراقي  اجلنوب  في  سيما  ال  عائالت، 
إلى  البصرة  من  املمتد  بنخيله  املعروف 
بغداد. وقد تعلم عباس من والده املهنة التي 

تبدأ بصناعة "التبلية" ثّم تسلق النخلة.
ويروي "نبقى قرابة عشرة أيام في البستان 
أكثر  وأحيانا  األحيان،  بعض  في  الواحد 
البستان  في  النخيل  اعداد  كانت  حال  في 

كثيرة".
ليتسلقها  ويحضنها  التبلية  عباس  يلف 
أعذاق  قطع  سكني  بيده  ماسكا  بسالسة، 

التمر التي ترمى على األرض.
أبناؤه  يجمع  األرض  األعذاق  تطال  عندما 
وبعض أفراد عائلة صاحب البستان، التمر 
وزنه  إلى  بعدها  ليصار  واحد  مكان  في 

ووضعه في أكياس لتجهيزه للبيع.
مزارع  وهو  عامًا(   69( كريز  هبان  يروي 
وصاحب بستان نخيل في الديوانية لوكالة 
أعذاق  قطع  طقوس  أيضًا  برس  فرانس 

النخيل.
العائلة  في  ولدينا  "كبرُت  كريز  ويقول 
بساتني كثيرة. جنتمع نحن واألقارب أثناء 
التمر،  حصاد  وعلى  النخل  أعذاق  قطع 
التي  العائلية  الطقوس  من  واحدة  وهذه 

أذكرها منذ الصغر".
 تناقص أعداد النخيل 

املهنة صعوبات  هذه  تواجه  عراقتها،  رغم 
أعداد  تراجع  منها  احلاضر،  الوقت  في 

النخيل.
االقتصادي  والوضع  احلروب  ونتيجة 
انخفضت  احلكومي،  واإلهمال  املتدهور 
فيما  إذ  كبير،  بشكل  النخيل  أشجار  أعداد 
نخلة  مليون   30 على  العراق  يحتوي  كان 
األشجار  هذه  عدد  يبلغ  الثمانينات،  حتى 
احتاد  رئيس  يوضح  كما  النصف،  حاليًا 

محمد  الديوانية  في  الفالحية  اجلمعيات 
قليل  مردودها  فإن  ذلك،  عن  كشاش. فضاًل 
قطع  فموسم  معينة،  مبواسم  ومحصور 
أعذاق النخل ال يستمر أكثر من ثالثة أشهر 
كانون  حتى  األول/أكتوبر  تشرين  )من 
تسلق  أجر  يتجاوز  وال  األول/ديسمبر(، 
وقطع أعذاق النخلة الواحدة أكثر من ألفي 
ونصف  دوالر  من  اقل  )أي  عراقي  دينار 

دوالر(.
بدعم  النخيل  زراعة  حتظى  ال  عمومًا، 
باإلنتاج  بانخفاض كبير  "ما تسبب  الدولة 
التمور"،  حملصول  احمللي  والتسويق 
"باستالم  الدولة  بطالب  الذي  كشاش  وفق 
ودعمها"  املزارعني  من  التمور  محاصيل 
"كانت  السابق،  البعث  حزب  نظام  وإبان 
وتقوم  املزارعني  من  التمور  الدولة  تشتري 
بتعليبه وحتويله بأسعار مدعومة"، بحسب 
من  الواحد  الطن  سعر  ويصل  كشاش. 
من  وهي  الديوانية،  في  تزرع  التي  التمور 
 270 نحو  إلى  العالم،  في  ثمنًا  األقل  بني 
دوالرًا، بحسب كريز، في حني أن سعر طن 
إلى  يصل  أخرى  مناطق  من  اآلتية  التمور 

3500 دوالر في األسواق العاملية.
"التمور  أن  إلى  جهته  من  كشاش  ويلفت 
بأسعار  اجلوار  دول  إلى  تصدر  العراقية 
تعليبها  بعد  تعاد  ثم  ومن  جدا  زهيدة 
مرة  العراق  إلى  الدول  تلك  من  وتستورد 

أخرى وبأسعار باهظة وبالعملة الصعبة".
مبادرة  إطالق  في  يكمن  احلل  أن  ويرى 
لتأهيل  الوزراء  مجلس  يتبناها  وطنية 
النخيل وزراعته واالهتمام ببساتني النخيل 
معامل  وبـ"إنشاء  للبالد،  رمزا  تعد  التي 
للصناعات التحويلية للتمور وفتح القدمية 
منها ال سيما معمل تعليب كربالء الذي كان 

يصدر إلى كل دول العالم".
اقتصادية  أزمة  اليوم  يعيش  العراق  لكن 
غير مسبوقة، ال سيما مع انخفاض أسعار 
معاجلة  على  الدولة  عجز  ووسط  النفط 

األزمات االجتماعية مثل البطالة.
ثانية، ال تخلو املهنة من اخملاطر  من جهة 
العام  قضى  عباس  فوالد  أصحابها،  على 
النخلة،  أعلى  من  سقوطه  إثر  املاضي 
وعباس أيضًا تعرض حلادث سقوط خطير 
وقلة  مخاطرها  رغم  املستشفى.  إثره  دخل 
شهادة  يحمل  الذي  عباس  يأبى  مردودها، 
اخملازن،  بإدارة  التقني  املعهد  من  دبلوم 

التخلي عن هذه املهنة.

كولومبو- )أ ف ب( - أنقذ عناصر البحرية 
عند  جنحت  طيارًا  حوتًا   120 ومتطوعون 
الساحل الغربي لسريالنكا، فيما نفق منها 
نوعه  من  جنوح  حادث  أكبر  وهي  اثنان، 

شهدته البالد.
السواحل  خفر  وعناصر  بّحارة  وجنح 
ومتطوعون فجر الثالثاء في أن يعيدوا إلى 
احليتان،  هذه  من  األقل  على   120 البحر 
أعلن  ما  على  مضنية،  إنقاذ  عملية  بعد 

الناطق باسم البحرية إنديكا دي سيلفا.
االثنني  ظهر  بعد  جنحت  احليتان  وكانت 
الواقعة  بانادورا  عند أحد شواطئ منطقة 
من  اجلنوب  إلى  كيلومترًا   25 بعد  على 
كولومبو، عاصمة هذه اجلزيرة في احمليط 

الهادئ.
"لقد  لوكالة فرانس برس  وقال دي سيلفا 
احليتان  إلعادة  الدورية  زورق  استخدمنا 

واحدًا واحدًا إلى املياه العميقة".
متأثرين  لألسف  اثنان  "نفق  وأضاف 
باجلروح التي أصيبا بها لدى جنوحهما".

أن  تخشى  السريالنكية  السلطات  وكانت 
يؤدي هذا اجلنوح إلى نفوق عدد كبير من 
احليتان على غرار ما حصل في تاسمانيا 

خالل أيلول/سبتمبر الفائت.

أكبر منجم للماس الوردي في العالم يقفل أبوابه 

الدرباسية )سوريا(-)أ ف ب( - عند أطراف 
يتجول  سوريا،  شرق  شمال  في  قريته 
النارية  دراجته  منت  على  درباس  محمد 
السلوقي  فصيلة  من  نحيلة  بكالب  محاطًا 
يحل  فلم  له...  مهنة  تربيتها  من  اتخذ 
كوفيد19-  ووباء  بالده  في  املستمر  النزاع 
دول  في  سباقات  في  للمشاركة  بيعها  دون 
الواقعة  الدرباسية،  منطقة  تشتهر  اخلليج. 
منذ سنوات حتت سيطرة املقاتلني األكراد، 
كالب  من  تعد  التي  الفصيلة،  هذه  بتربية 
الشرق  في  واألقدم  شهرة  األكثر  الصيد 
األوسط، متهيدًا لبيعها إلى دول اخلليج، وال 
سيما قطر واإلمارات العربية املتحدة، حيث 
ال تزال سباقات كالب السلوقي شائعة فيها.
وتعد هذه الفصيلة من أقدم الكالب املدجنة 
القدمية  في مصر  تعتبر  وكانت  العالم.  في 
يجري  كان  أنه  حتى  امللكية  الكالب  من 

حتنيطها بعد نفوقها.
غير أن النزاع املستمر في سوريا منذ 2011 
ثم قيود اإلغالق التي فرضت العام احلالي 
إلى  أدت  كوفيد19-،  وباء  انتشار  من  للحد 
إعاقة عمليات تصدير تلك الكالب، وإن كانت 

لم توقفها متامًا.
بيع عبر اإلنترنت

السلوقي  كالب  يرّبي  الذي  درباس،  ويقول 
"قبل األزمة، كان اخلليجيون  منذ 15 عامًا، 

أنواع  أفضل  عن  بحثًا  املنطقة  يزورون 
الكالب" اخملصصة للصيد.

تصدير  النزاع  اندالع  قبل  املربي  واعتاد 
الرقم  هذا  لكن  سنويًا،  كلبًا   150 قرابة 
خالل  فقط  كلبًا  عشرين  نحو  إلى  تراجع 
السنوات املاضية. وبرغم ذلك، يجهد درباس 
للحفاظ على لياقة كالبه التي يقارب عددها 
خلفه  وجتري  رؤيته،  فور  به  ترحب  املئة. 
حني ينطلق بدراجته النارية أمامها بغرض 

حتسني سرعتها وقدرتها على التحمل.
عمليات  باتت  مباشرة،  التجارة  من  وبداًل 
يخصص  إذ  االنترنت،  عبر  حتصل  البيع 
درباس صفحة على تطبيق "إنستغرام" لنشر 
صور كالبه او مقاطع فيديو لها أثناء جريها 

او انهماكها بصيد األرانب.
السلوقي  كلب  بيع  ُيمكن  درباس،  وبحسب 
مليون  بني  يتراوح  بسعر  اللون  رمادي 
 400 بني  أي  سورية،  ليرة  ماليني  وأربعة 
و1600 دوالر وفق سعر الصرف في السوق 
مضطرة  اليوم  الكالب  وباتت  السوداء. 
إلى  الوصول  قبل  طويلة  طريق  لقطع 
مالكيها اجلدد، فتنطلق من مطار القامشلي 
وجهتها  إلى  ثم  الدولي  دمشق  مطار  إلى 
درباس  ويقول  اخلليج.   دول  في  النهائية 
فيروس  أزمة  أعمالنا بسبب  "توقفت جميع 
كورونا بعد إغالق املطارات" لفترات طويلة 

كجزء من قيود احلد من انتشار الوباء.
لكنه يتوقع اليوم تعافيًا خجواًل بعد أن يتم 
استئناف الرحالت اجلوية بني سوريا وقطر 
ضمن  أشهر  سبعة  من  ألكثر  ُعلقت  التي 

إجراءات اإلغالق.
 "هواية" و"جتارة"

كالب  تربية  يهوى  من  وحده  درباس  ليس 
من  العشرات  معه  يتشارك  بل  السلوقي، 
عامًا(   40( محمد  بينهم جهاد  قريته،  أبناء 
 ... هوايتي  الكالب  ""تربية  يقول  الذي 
خلف  الركض  على  أدربها  جراء  اشتريت 
إلى اخلليج  النارية، وحني تصل  الدراجات 
يتم تدريبها على الركض في الصحراء فوق 

الرمال".
لي  بالنسبة  جتارة  "أصبحت  ويضيف 

وللكثيرين من أهالي القرية".
جميع  من  مرغوبة  ليست  املهنة  هذه  لكن 
موسى  شكري  مثل  الدرباسية،  سكان 
شجرة  حتت  جلوسه  أثناء  يقول  الذي 
القرية يرّبون كالب  "أهالي  محاطًا بأحفاده 

السلوقي منذ عشرين سنة".
ويضيف الرجل العجوز في الـ70 من العمر 
يستخدمونها  األكراد  كان  املاضي،  "في 
جتارة،  إلى  فتحولت  اليوم  أما  للصيد، 
وأحيانًا تزعج )الكالب( األهالي، ألنها تأكل 

الدجاج".

تربية كالب السلوقي مهنة رائجة في قرية سورية

وفاة مرجع موسيقي والقبض على مخترع هارب 

إنقاذ 120 حوتًا 
طياراً بعد جنوحها 

عند الشواطئ 

واتصاالت  شكوك  شكل  في  فقط  ليس  وحشية،  بكل  فيينا  إلى  اإلرهاب  وصل 
ومخاوف، لكنها حقيقية ودموية وضحاياها صارت أمراً واقعاً.

إذا نظرنا إلى هذا األمر بوقاحة، كان من المتوقع حدوث ذلك عاجالً أم آجالً، عندما 
يحمل المتعصبون في كل مكان آخر في العالم، وفي أوروبا السالح ويقتلون الناس 
لزرع الخوف والفوضى، ومع ذلك، كانت النمسا في حالة صدمة منذ مساء أمس 
االثنين. يحدث فرق عندما يقوم الخبراء بتقييم خطر وقوع هجوم إرهابي وعندما 
القتلى  وإحصاء  الضحايا  عن  اإلبالغ  يتعين  عندما  بالفعل،  الشوارع  تطويق  يتم 

والجرحى.
في هذه اللحظة، ال تزال عملية الشرطة في فيينا جارية، وُيطلب من الناس البقاء 

في المنزل إذا أمكن، وتم إلغاء التعليم اإللزامي اليوم الثالثاء.
أكثر بكثير من كل األدلة المعروفة سابقاً والتي تشير إلى هجوم مخطط وُمحّضر 
له مسبقاً، لم ُيعرف بعد عن خلفية الجريمة. وال حتى عدد الجناة، وبالتأكيد ليس 
عمق وحجم شبكتهم المحتملة. وقد تم بالفعل تفتيش العديد من الشقق، وتم اعتقال 
شركاء محتملين أو متواطئين أو مساعدين. يجب اآلن متابعة جميع المعلومات بدقة 

والعمل، عند الضرورة والممكنة، بالصرامة الكاملة للقوانين النمساوية.
لكن في الواقع هذه ليست سوى المهمة األصغر. األكبر بكثير يدور حول التعامل 
التي رّبما جعلت ذلك  الهياكل واألوساط  العنف كمجتمع والتعامل مع  اندالع  مع 

ممكناً، ودّعمته، وربما حتى رّوج له.
الخطوط  تسير  وأين  ندافع عنه كمجتمع،  ما  يكون واضحاً  أن  بذلك، يجب  للقيام 
الحمراء وما ال يمكن أن يجد مكاناً بيننا. كلّما أوضحنا اسم العدو، كانت هذه القدرة 
الدفاعية أكثر نجاحاً. كلما فهمنا الهدف بشكل أكثر تشويشاً، كلما تعّممنا أكثر، أو 
نثرثر، أو نجمع أنفسنا معاً أو ضللنا في الغموض والغموض، كلما كان هذا الدفاع 

غير ناجح.
هذا اختبار يجب أن نضعه أمام الحكومة وكمجتمع قومي وأوروبي - وما بعده! - 

يأتي. ولن ينتهي األمر لفترة طويلة عندما ينتهي وباء كوفيد 19.
حالة اإلرهاب التي لمسها وعاشها المجتمع النمساوي خالل يوم واحد ترك ردات 
فعل لم يسبق أن عاشه ابن النمسا، وكانت الحصيلة حتى اليوم خمسة قتلى وثمانية 

عشر جريحا مصابين بجروح خطيرة.. والحبل على الجرار.
الوضع العام لم يعد مريحا، فالمواطن النمساوي صار يبدي تخوفا من القادم، وهذا 

ما ترك رهابا حقيقيا لدى ابناء البلد والمقيمين فيه بصورة عامة..
لنا، انه صار يتالشى، وهو ما ال  وما نرجوه ان نلتمس االمان الذي، كما يخيل 
يمكن ان يحقق أماني ورغبات الجميع الذين صاروا يتخوفون من المستقبل، ومن 
العصابات االرهابية التي لم تعد تترك احدا في حال سبيله.. والبحث عن االمان 
العالقات  يقدس  ما  أكثر  بلد  في  منه  مأمن  في  كنا  الذي 
التي  النافذة..  واالنظمة  بالقوانين  يلتزم  و  االجتماعية، 

تزين صدر أهله والمقيمون على أرضه.. 
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سان فرانسيسكو-)أ ف ب( - وقعت "تيك 
سيتيح  ميوزيك"  "سوني  مع  عقدا  توك" 
لعشرات املاليني من مستخدميها تصوير 
لفنانني  أغنيات  وقع  على  فيديو  مقاطع 
من  أعمالهم  حقوق  الشركة  متلك  كبار 
وإلفيس  ليجند  وجون  بيونسيه  أمثال 
االجتماعية  الشبكة  وذكرت  بريسلي. 
ميوزيك  وسوني  توك  "تيك  أن  بيان  في 
اإلبداع  من  مبزيد  للسماح  معًا  ستعمالن 
أذواق  مع  للمضامني  أكبر  وتكييف 
"طريقة  وإليجاد  توك"  تيك  مستخدمي 
املتعاقدين  الفنانني  مع  املعجبني  لتفاعل 

مع سوني وإنتاجاتها املوسيقية".

الروسية  السلطات  فتحت   - موسكو-)أ ف ب( 
راح  والنشاب  بالقوس  قتل  جرمية  في  حتقيقًا 
إعالم  وسائل  عنه  عّرفت  رجل  امس  ضحيتها 
للحوم  عدة  مصانع  ميلك  مستثمر  بأنه  محلية 
قرب  منزله  في  ساونا  حّمام  داخل  الباردة، 

موسكو.
من  "عددًا  أن  الروسية  التحقيق  جلنة  وأعلنت 
تشرين  من  الثاني  ليل  دخلوا  املقّنعني  الرجال 

الساونا  )حّمام  الـ+بانيا+  إلى  الثاني/نوفمبر 
فقّيدوا  الضحية،  منزل  في  التقليدي(  الروسي 
صاحب املنزل وزوجته وطلبوا تسليمهم األموال 
زوجة  أن  البيان  وأضاف  البيت".  في  املوجودة 
وأبلغت  نفسها  حتّرر  أن  في  جنحت  الضحية 

الشرطة التي وجدت الرجل مقتواًل.
احملققون  عثر  اجلرمية،  مسرح  "بتفتيش  وتابع 

على القوس والنشاب الذي اغتيل به الرجل".

ومتكن اجلناة من الهرب بسيارة الضحية التي 
ُعثر عليها قرب مدينة إيسترا الواقعة في شمال 

غرب موسكو.
الشرطة  بأن  الروسية  األنباء  وكاالت  وأفادت 

أوقفت أحد هؤالء مساء االثنني.
ولم يورد البيان اسم املغدور لكّن وسائل اإلعالم 
امللّقب  ماروغوف  فالدميير  أنه  كشفت  الروسية 

"ملك النقانق"، وفق وكالة "إنترفاكس".

اتفاق يتيح ملستخدمي تيك توك االستعانة 
مبوسيقى املشاهير 

اغتيال ملك النقانق بالقوس والنشاب في حمام منزله


