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اذا صحت ادعاءات صحفي في محافظة عراقية في أن 
مركز  في  وتوقف  دعوى ضده  حّرك  سيادياً  مسؤوالً 
صورة  أمام  نكون  مقال،  بسبب  أيام  ثمانية  الشرطة 
اليسقط  مقال  أي   . التعبير  حرية  من صور  مأساوية 
يحاصر  أو  بحكومة  يبطش  أو  يقيل وزارة  أو  سياسياً 

جيشاً أو يقتحم معسكراً لقوى األمن .
للدحرجة  وآيل  تعباً  يكتبه صحفي شبعان  المقال غالباً 
أرضاً لضعف صحته وسوء تغذيته  وخواء جيبه وقلقه 
ايجار  المزمن على اطفاله وقلة حيلته في توفير مبلغ 
رصاصة  من  خوفه  ذلك  كل  وفوق  البائس،  المنزل 
بمستقبله.  تطيح  سياسية  مقذوفة  أو  شارع  في  طائشة 
إال عن  قاسية  كلماته  كانت  مهما  يعبر،  ال  والصحفي 
مركبها  أركان  تصّدعت  بالد  معاناة  من  ضّيق  حّيز 
وباتت في مهب عصف البحار لوال شراع اقليمي من 

هنا وشراع دولي من هناك .
محامياً  يوكل  أن  يستطيع  أن  من  أضعف  والصحفي 
للدفاع عنه، ورّبما يحتاج الى لّمة فلوس من أصدقائه 
المتعبين مثله لدفع كفالة إذا تعرض لمواقف صعبة فيها 

شرطة ومحاكم.
تعرض  أّنه  يقول  الذي  الصحفي  ذلك  أقصد  ال  هنا   
وال  شخصياً،  أعرفه  وال  سيادي،  قيادي  من  لدعوى 
أّنها  ذلك  قضيته،  لنتناول  الشخص  نعرف  أن  ينبغي 
توقيف  ينبغي  فال  باالنتباه،  جديرة  صحافية  قضية 
صحفي أو كاتب مهما كان مقاله مؤذياً وهجومياً ضد 
أي مسؤول. الصحفي ضمير الشعب، وهو يقدم أبسط 
إذا  وماذبنه  مايجري،  حقيقة  وصف  في  للناس  خدمة 

كان حال السياسيين سيئاً الى هذه الدرجة المتهالكة؟
الحابل  فيه  اختلط  العراقي  الصحفي  الواقع  انَّ  أعرف 

بالنابل ، لكن زمن الغربلة آت ال محالة .

الراحلة.. التي لم ترحل
وأية  معنى؟  أي  وفق  يرحل  أو  أين؟  إلى  يرحل  ولكن  يرحل،  قد  إنسان  كل 
إرادة ورغبة؟ وهل يرحل بعد أن عزم على الرحيل؟ أو هل يرحل اإلنسان 
التساؤالت  هذه  كل  إلى  عمدنا  عليا؟  خفيٍة  إرادة   محض  أو  إرادته  بمحض 
مثال  منها  العربية،  اللغة  ومعاجم  قواميس  في  كثيرة  معاني  له  الرحيل  ألن 
الرحيل هو االرتحال أي الذهاب والسفر، والرحيل هو من يقوى على السير، 
وعلى هذا األساس تختلف المعاني، فمن رحل عن بلده أي تركه، فيقولون له 
صحبتك السالمة في حلك وترحالك وفي إقامتك وسفرك، ومن يرحل إلى بيت 
جديد، أو يرحل الى بالد أخرى،  ومن رحل بمعنى يصبر على أذى نفسه،  
، وقبل أن نبدأ رحلة مقالنا الشجي  أو من رحل إلى األبد أي مات يعني توفّيً
اإلدبار واالعتزال واالنفصال،  الرحيل ومنها،  لنضع مرادفات  لنا  هذا، البد 
والبعد، والتجنب، والترك، والتفاد، والذهاب، والفرار ، والقطيعة، والمغادرة، 
إذن كٍل منا  والمفارقة، والنزوح، والهجر، والهرب، واالغتراب، والتغرب، 
بل هو  أخرى،  بالٍد  نحو  مؤقتا وال  ليس  الرحيل  هذا  ولكن  رحل وسيرحل، 
الرحيل األخير نحو هللا،  وربما بعد أن يهيِّلوا عليه التراب وبمجرد الخروج من 
المقبرة تحضر الدنيا بأحاديثها ذات المصالح الخربة الذاتية والتجارية، وبعدها 
بلحظات تنتفخ العضالت وتتفتح االبتسامات، وتفرج التفاهات عن الضروس، 
وتعلو الضحكات، تباً لها من عادٍة بائسة، تجعل الحياة أكثر من بائسة، صديقة 
وحشتِه  يتحمل  ال  قبر  جوف  في  أيام  قبل  أمها  أَودعت  علينا  عزيزة  ناشطة 
سوى عظيم اسمه هللا، هو الذي يتكفل بها، وانسلت بوشاحها األسود دون أن 
تصدق أنها تركت أمها في حفرٍة ال تتجاوز المترين بال رجعة وهي التي كانت 
الصدمة  هول  من  ومازالت  مكتملة،  الحياة  بها  وتشعر  تطعمها  ساعات  قبل 
هي  هل  نفسها،  تحدث  أصبحت  بل  ظالم،  أي  إلى  طريقها  وجهة  تدرك  لم 
خارجة من مجرد مأتم ، أو من جبروت عزاء؟، وكيف سيكون لوَن حياتها 
د أمام روحي مباشرة وأنا أصُف حال  بعد رحيل من تحت أقدامها الجنة؟ تجسَّ
صديقتنا الناشطة، كيف أَعدُت التراب بأصابٍع ترتعش على قبِر أُمي ودموعي 
تودعها بحشرجة صوٍت وكأنَّ دمعَة سقطت على غير سجية  احتفاالت الدموع 
فالتصقت بالذاكرة، ال أستطيع كيف أصف روحي التي أُنتزعت من جذورها 
قدر  هو  الرحيل  بدء،  على  وعودة  القيامة.  يوم  وكأنها  قبرها،  فراِق  لحظة 
مفروض  على كل كائن  من ساللة آدم وحواء على هذه البسيطة، مهما كان 
لونه وشكله، ودينه وعرقه، وجاهه ومنصبه، وثرائه وفقره ، وقوته وضعفه ، 
وطوله وقصره، يوم رحيله محتوم دون تأخير واختيار، فإذن هو رحيل دون 
إرادة الفر د، وبال وجهٍة يحددها اإلنسان، هناك وجهتان إما الجنة وإما النار 
ال غيرهما، وكل راحل سرعان ما يكون طي النسيان، إالّ راحلة واحدة تبقى 
خالدة في الذاكرة والوجدان مهما تغيرت مالمح الدهر، هي األم التي كرمها 
هللا تعالى وجعل جناته العظيمة تحت أقدامها، وكلفها بإعمار األرض لتستمر، 
ومنحها ميزة القدسية ومنبت الوجود. كل هذه البانوراما الحزينة وال نرى من 
يتِّعظ، ما أغربِك أيتها الدنيا؟ وما أغرب ناسك يا وطني؟ كم كُثَر في رحمك 
الفاسدين والسراق، المتسلطين على رقاب الشعب، الذين يأكلون قوت الفقراء 
في حكوماتنا الجشعة، والخارجين على قوانين األرض والسماء، باسم الشرائع 
والفتاوى والرياء، والموت بينهم يمشي كل دقيقٍة دون أن يراه أحد. كما  ُخيِّل 
لي كيف تنازعت الصراعات في عمِق جوارح  صديقتنا التي اختنقت روحها 
برائحة  شعرت  الالّوعي   في  إنها  رغَم  أُمها،  قبِر  على  التراب  أُسدل  حين 
زكية تختلط بأنفاسها، وكأنها رأت المالئكة تنثر الورود 
على قبر الراحلة التي لم ترحل، ولسان حالها يقول .. 
فأنت  العين،،  قريرة  ونامي  أمي،،  يا  بهدوء  ارقدي 
بين يدي واحد أحد،، أرحم من كل أحد. عندئذ أدركت 
بأن الحياة هي رمشة عين، ومن يفارق عزيزا، بعينه 

تصغر الدنيا، وتكون أقرب منه إلى البين.. 

د. خالد اخلفاجي

الفاتيكان  نشر   - ب(  ف  الفاتيكان-)أ 
إنهاء  من  موقفه  حتدد  الثالثاء  رسالة 
احلياة، وحتمل مجددا إدانة لكل أشكال 
املوت الرحيم واالنتحار مبساعدة الغير 
مستحيال  الشفاء  يكون  عندما  حتى 
الطبية  املرافقة  تبقى  مستبعدا،  أو 
والنفسية والروحية واجبا ال مفر منه.

الصالح"  "السامري  رسالة  وحتمل 
املوجهة إلى املؤمنني والكهنة ومقدمي 
معروفة  مواقف  والعائالت،  الرعاية 
للكرسي الرسولي بشأن مرافقة الناس 

في نهاية حياتهم.
األكثر  "املرجع  تشكل  اآلن  لكنها 
تشير  كما  للكنيسة"،  وتفصيال  اكتماال 
الكاثوليكية  "أفينيري"  صحيفة  إليه 

اإليطالية.
وجاء في الرسالة وفقا للموقع الرسمي 
للفاتيكان "تؤّكد الرسالة أن قيمة احلياة 
ال ُتنتهك وهي حقيقة أساسية للقانون 
جوهري  وأساس  الطبيعي  األخالقي 
نختار  أن  ميكننا  ال  القانوني.  للنظام 
بشكل مباشر أن نعتدي على حياة كائن 

بشرّي، حتى ولو طلب ذلك".

اإلجهاض  يضّر  "وبالتالي  وأضافت 
الطوعي  واالنتحار  الرحيم  واملوت 
إلى  ويسيئان  البشرّية  باحلضارة 

كرامة اخلالق بشكل كبير".
الفهم  هو  أيضا  عائق  "هناك  وتابعت 
ألن  +الشفقة+  ملصطلح  اخلاطئ 
تتمثل  ال  الواقع  في  احلقيقية  الشفقة 
قبول  في  وإمنا  املوت  في  التسبب  في 
والوسائل  باحملبة  ودعمه  املريض 
أخرى  عقبة  معاناته.  تخفيف  أجل  من 

إلى  تؤدي  التي  املتزايدة  الفردية  هي 
العزلة".

مبكان  األهمية  "من  الرسالة  وأردفت 
بأنه  املريض  يشعر  أال  العالج  خالل 
يحظى  أن  يجب  بل  أحد،  على  عبء 
املهمة،  هذه  في  أحبائه.  وتقدير  بقرب 
حتتاج العائلة إلى املساعدة والوسائل 
هذا  في  الدول  حتتاج  كذلك  املناسبة. 
بالوظيفة  االعتراف  إلى  أيضا  اجملال 
االجتماعية األولوّية واألساسية للعائلة 

خالل  من  له،  بديل  ال  الذي  ولدورها 
الضرورّية  والهيكليات  املوارد  توفير 

لدعمها".
وختمت "تطلب الرسالة مواقف واضحة 
وتدعو  احمللية  الكنائس  قبل  من 
لكي  الكاثوليكية  الصحية  املؤسسات 
تقّدم شهادتها. إن القوانني التي توافق 
الواقع  في  تثير  الرحيم  املوت  على 
واجبا قاطعا باملعارضة مع االستنكاف 
هذا  البرتغال  وأصبحت  الضميري". 
القتل  تشرع  أوروبية  دولة  رابع  العام 
ولوكسمبورغ  بلجيكا  بعد  الرحيم 

وهولندا.
في إسبانيا اجملاورة، درست احلكومة 
يعترف  قانون  مشروع  االشتراكية 
باحلق في املوت الرحيم في ظل شروط 

صارمة.
سويسرا  مثل  أخرى،  دول  وتتسامح 
وحتى  االسكندنافية  والدول  وفرنسا 
بريطانيا مع شكل من أشكال االنتحار 
تقصير  إلى  يؤدي  ما  طبية  مبساعدة 
أحد  من  يعاني  الذي  املريض  حياة 

األمراض املستعصية.

الفاتيكان يحدد موقفه من القتل الرحيم

نيكول سابا:أمنية مع النمر 

باريس-)أ ف ب( - في ظّل انتشار أسلوب 
التواصالت  ازدادت  بعد،  من  العمل 
ورسائل  اتصاالت  من  اإللكترونية، 
وبالغات، ما انعكس إيجابا على تطبيقات 
"الفطام اإللكتروني"، غير أن هذه الظاهرة 

حتمل في طّياتها مفارقة كبيرة.
يتصّدر تطبيق "فورست" التايواني قائمة 
البرمجيات املدفوعة الثمن في متجر "آبل" 
مّرة  مليون   40 من  أكثر  حتميله  مّت  وقد 

حول العالم.
املعروف  املبدأ  على  يقوم  وهو 
"باستخدام  القاضي  بـ"غامييفيكايشن" 
رقميا"،  املستخدمني  حلّث  اللعب  آلية 
مؤسس  بي  شاوكان  يقول  ما  بحسب 
التنفيذي لوكالة فرانس  الشركة ومديرها 

برس.
لتصبح  وتنمو  افتراضيا  بذرة  وُتزرع 
إغراءات  املستخدم  قاوم  ما  إذا  شجرة 
من  محّددة  فترة  خالل  الهاتف  استخدام 

الوقت. 
"فورست شهدت  أن  بي  شاوكان  ويصّرح 
ثالثة  بواقع  التحميالت  عدد  في  ارتفاعا 

كوفيد"، موضحا  أزمة  نتيجة  مرة  ماليني 
في   %  120 بنسبة  ارتفاعا  "سّجلنا 
بالفترة  مقارنة  العام  من  األول  النصف 
رقم  وارتفع  السابق.  العام  من  عينها 

أعمالنا بواقع 60 %".
"الرفاه  أداة  مع  "غوغل"  حال  أيضا  وهي 
في  شديدا  "ارتفاعا  شهدت  التي  الرقمي" 
بداية  منذ  النشطني  مستخدميها  عدد 
بريري  ال  روز  تؤكد  ما  بحسب  األزمة"، 
مديرة املنتجات في "غوغل" لوكالة فرانس 
برس. واألمر سّيان بالنسبة إلى "فوكوس 
كيبير"، وهو تطبيق كوري قائم على تقنية 
من  دورات  مع  الوقت  إلدارة  "بومودورو" 
أربع فترات عمل مّدتها 25 دقيقة تتخّللها 

استراحة خلمس دقائق.
فقد ارتفعت معدالت التحميل واالستخدام 
املدير  كيم،  شانغوون  وفق   ،%  60 بـ 
املطّورة  إنك"  "بيكسو  لشركة  التنفيذي 

للتطبيق.
النهج  على  عادة  التطبيقات  هذه  وتقوم 
أن  أي  "فرمييوم"،  بـ  املعروف  االقتصادي 
لكن  باجملان،  ُتحّمل  األساسية  نسختها 

الدفع لالستفادة من  للمستخدمني  ينبغي 
مزيد من اخلاصيات.

الباحث  إرتزشيد، األستاذ  أوليفييه  يقول 
نانت  جامعة  في  املعلوماتية  علوم  في 
أن  يعون  الناس  بدأ  "عندما  فرنسا  في 
على  يستحوذون  الرقميني  املشّغلني  كبار 
انتباههم، ما يؤّدي إلى أشكال من التخّبل 
من  األرباح  فكرة جني  بالشاشة... ظهرت 

هذه القدرة على التركيز".
تريستان  نشر   ،2016 أيار/مايو  وفي 
"غوغل"،  في  السابق  املهندس  هاريس، 
عنوان  حتت  "ميديوم"  منّصة  على  مقاال 
الناس"  فكر  التكنولوجيا  تقرصن  "كيف 
استعرض فيه آليات اقتصاد االنتباه التي 

شارك في تصميمها.
مهمة  أن  الناس  "أدرك  إرتزشيد  ويصّرح 
على  اإلدمان  بزيادة  تقضي  املصّممني 
إقناع  إستراتيجيات  بواسطة  الشاشات 

مستقاة من علم النفس اإلدراكي".
في  يشارك  الذي  سيتون  إيف  ويتطّرق 
أشرف  قد  وهو  "مولتيتود"  مجّلة  إدارة 
دو  إيكولوجي  أون  "بور  كتاب  على 

سليمة(  انتباه  بيئة  أجل  )من  التاسيون" 
وسعنا  في  ليس  الذي  "األمر  مفهوم  إلى 
عمل  لشرح طريقة  عنه"  الطرف  نغّض  أن 
البالغات وغيرها من اإلخطارات الرقمية.

يدفعنا  إنذار،  صّفارة  مع  احلال  وكما 
اإلشعار إلى االطالع على محتوى هاتفنا 
الرقمية  اإلخطارات  أن  سّيما  ال  الذكي، 
من  يزيد  ما  احلاجات،  بحسب  مكّيفة 

قدرتها على جذب انتباهنا.
الرفاه  "سوق  يسّميه  سيتون مما  ويحّذر 
سلعة  إلى  انتباهنا  حتّول  التي  الرقمي 
التسليع  هذا  يطال  وال  بها...  يتاجر 
هذا  حماية  أيضا  بل  فحسب  انتباهنا 

االنتباه".
الختبار  فرصة  بعد  من  العمل  ويشّكل 
التي  باألمور  ذاتيا  التحّكم  على  قدرتنا 
تخّولنا مثال "تأجيل بعض األمور للتركيز 
تقول  ما  بحسب  معّينة"،  مهّمة  على  أكثر 

عاملة النفس ماري-إيلني ماري.
ن  "تثمَّ ال  القدرة  هذه  أن  إلى  تشير  وهي 
دوما في مجتمعنا، إذ ُيطلب منا في العمل 

أو املدرسة االنصياع إلطار خارجي".

تطبيقات  الفطام اإللكتروني  تزدهر مع انتشار نهج العمل من ُبعد

أّكدت   - ب(  ف  واشنطن%-)أ 
)ناسا(  األميركية  الفضاء  وكالة 
الرّواد  تتوّقع عودة  زالت  ما  أنها 
األميركيني إلى القمر سنة 2024، 
كاشفة عن تقديرات للتمويل الالزم 
إلجناز هذه املهمة بواقع 28 مليار 
املقبلة،  اخلمس  للسنوات  دوالر 
من بينها 16 مليارا ملركبة الهبوط 

على القمر.
الذي ستجّدد  للكونغرس  وينبغي 
االنتخابات  خالل  مقاعده  ثلث 
الثاني/ تشرين   3 في  العامة 
متويل  على  يوافق  أن  نوفمبر، 
التي تغّطي ميزانيات  هذه املبالغ 
األعوام 2021 إلى 2025 لبرنامج 
يعتبره الرئيس دونالد ترامب في 

غاية األهمية.
مبلغ  على  الكونغرس  وإذا صّوت 
ملركبة  مليارات   3%2 بقيمة  أول 
امليالد،  عيد  بحلول  الهبوط 
"سيكون في وسعنا االلتزام باملهل 

في  القمر  على  للهبوط  احملددة 
2024"، بحسب ما أّكد مدير الناسا 
مؤمتر  خالل  برايدنستاين  جيم 
أجراه مع الصحافيني عبر الهاتف 
لبرنامج  محّدثة  خّطة  نشر  بعد 

العودة إلى القمر "أرتيميس".

بأن  دوما  برايدنستاين  ويذّكر 
مع  التعامل  على  قادرة  الناسا 
اخملاطر التقنية، غير أن "اخملاطر 
األصعب  غالبا  هي  السياسية" 
الفضاء،  وكالة  إلى  بالنسبة 
خصوصا بعد انتخابات رئاسية.

ب(  ف  -)أ  اجنليس  لوس  باريس- 
البريطاني  الفرنسي  املمثل  توفي   -
بأدواره  املعروف  لونسدايل  مايكل 
والشعبية  الطليعية  اإلنتاجات  في 
على السواء، االثنني عن 89 عاما بعد 
شارك  عقود  ستة  استمرت  مسيرة 
خاللها في عشرات األعمال السينمائية 
أعماله  وكيل  وأوضح  والتلفزيونية. 
أوليفييه لوازو لوكالة فرانس برس أن 

مئتي  من  أكثر  في  شارك  الذي  املمثل 
دور، توفي بعد ظهر االثنني في منزله 
 1931 فيها سنة  ولد  التي  باريس  في 

ألب عسكري بريطاني وأم فرنسية.
اإلنكليزية  يتقن  الذي  املمثل  وجنح 
خالل  من  خصوصا  والفرنسية، 
أن  في  الالفت،  وأدائه  صوته  رخامة 
يطبع ذاكرة اجلمهور حتى في أدواره 

الثانوية.

سن  بلوغه  عشية   2011 سنة  ونال 
الرديف  سيزار،  جائزة  الثمانني، 
الفرنسي لألوسكار، ألفضل ممثل بدور 
ثانوي عن دوره كراهب ينتهي مقتوال 
في اجلزائر في فيلم "أوف غادز أند من" 

)رجال وآلهة( لكزافييه بوفوا.
ذاكرة  في  احملفورة  أدواره  ومن 
املاضية،  العقود  خالل  املشاهدين 
مغامرات  فيلم  في  دراكس  هوغو  دور 

 1979 سنة  "مونرايكر"  بوند  جيمس 
من بطولة روجر مور. ونشأ لونسدايل 
احلرب  خالل  املغرب  في  ثم  لندن  في 
غمار  خوض  وقرر  الثانية.  العاملية 
عالم  إلى  اجنذب  بعدما  التمثيل 

السينما في سن مبكرة.
حيث   1947 سنة  باريس  إلى  وعاد 
اكتشف املسرح وتلقى دروسا في الفن 
اخلجل  تخطي  في  ملساعدته  املسرحي 

قال في مقابلة  ما  في شخصيته، وفق 
سابقة مع وكالة فرانس برس.

سنة  املسرحي  اجملال  في  وانطلق 
الشاشة  إلى  االنتقال  قبل   ،1955
له  وفتح  التالي.  العام  في  الكبيرة 
أبواب  الالفتني  وصوته  حضوره 
منتجني تعاونوا معه في عدد كبير من 

األعمال.
غير أن مفتاح الشهرة احلقيقية كان في 

تعاونه مع مخرج "املوجة اجلديدة" في 
في  تروفو  فرنسوا  الفرنسية  السينما 
و"ستولن  بالك"  وور  برايد  "ذي  فيلمي 
عشرات  في  وظهر   .1968 سنة  كيسز" 
األعمال بينها "ذي داي أوف ذي جاكال" 
)1973( و"إندياز سونغ" )1975( و"ذي 
كذلك   ،)1993( داي"  ذي  أوف  رمياينز 
شارك التمثيل مع روبرت دي نيرو في 

فيلم "رونن" سنة 1998.

الكشف عن خطة محّدثة لبرنامج 
العودة إلى القمر
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الكوكايني متوفرة
في أوروبا أكثر

من أي وقت مضى 
الكوكايني  يوما  تكن  لم   - ب(  ف  )أ  باريس- 
متوّفرة إلى هذه الدرجة في أوروبا حيث بلغت 
املضبوطات مستويات قياسية في 2018 وبقيت 
نقاوة  ازدياد  من  بالرغم  حالها  على  األسعار 
للمخدرات  األوروبي  املرصد  بحسب  املواد، 

وأمناط اإلدمان )أو إي دي تي(.
أحدث  في  األوروبية  الوكالة  هذه  وأفادت 
تقاريرها السنوية باالستناد إلى بيانات 2018 
بأن "املؤشرات تفيد بأن الكوكايني باتت متوّفرة 

في أوروبا مبستوى ال سابق له".
مع  مستوياتها  أعلى  املضبوطات  بلغت  وقد 
أكثر  أي  اخملدرات،  من  طّنا   181 نحو  ضبط 
وقت   ،2017 سنة  ُضبط  مما  طّنا   40 بقرابة 
أن  كما  السابق.  القياسي  املستوى  تسجيل 
هي  كانت  آالف(   110( املنّفذة  الضبط  عمليات 

أيضا األعلى على اإلطالق.
ومبوازاة ذلك، تزداد درجة نقاوة هذه اخملدرات 
بيعها  سعر  يبقى  حني  في  سنوات،  عشر  منذ 

بالتجزئة ثابتا، بحسب التقرير.
وتعّد الكوكايني املصنوعة من أوراق نبتة الكوكا 
في كولومبيا وبوليفيا والبيرو خصوصا والتي 
استهلكها 3%4 ماليني شخص في أوروبا سنة 
2018 ثاني اخملدرات األكثر استهالكا في أوروبا 
بعد القنب الهندي من جهة، وأكثرها رواجا بني 

املواد احملظورة قانونا من جهة أخرى.
الناجمة  املتزايدة"  "املشاكل  من  املرصد  وحّذر 
أن  أوروبا، ال سيما  في  بالكوكايني  عن االجتار 
اجملموعات  وأن  العنف"  "تؤجج  السوق  هذه 

اإلجرامية "تنّوع تكتيكاتها".
وسنة 2018، ضبطت أكبر كمّيات من الكوكايني 
طّنا(   48( وإسبانيا  طّنا(   53( بلجيكا  في 
مرافئها  تشّكل  بلدان  وهي  طّنا(،   40( وهولندا 

نقطة دخول الكوكايني إلى أوروبا.
وأشار التقرير أيضا إلى أثر جائحة كوفيد19- 
العزل  تدابير  كانت  فإذا  اخملدرات.  سوق  على 
فإن  اجلوية،  املالحة  حركة  من  حّدت  قد  العام 
من  مزيد  وجلأ  البحر  عبر  تواصل  "االجتار 
املستهلكني وصغار البائعني إلى شبكة االنترنت 
التواصل االجتماعي  املظلم )داركنت( ومنصات 

وخدمات التوصيل املنزلي".

بيروت- الزمان
شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، 
جمهورها بفيديو جديد عبر خاصية 
الـ"ستوري" مبوقع تبادل الصور 
والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وظهرت نيكول، في الفيديو مع منر 
مستخدمة الفلتر، وعلقت عليه قائلة:" 
كان نفسي يكون حقيقي ".
وكانت قد عبرت نيكول سابا الفترة 
املاضية عن غضبها الشديد، بعد ادالع 
حريق آخر في مرفأ العاصمة اللبنانية 
بيروت.
وكتبت نيكول، عبر حسابها الشخصي 
مبوقع التدوينات القصيرة "تويتر": 
"ولك تفه على هيك دولة ومسؤولني 
جرصتو بلدنا وشوهتوه وبهدلتونا".
وأضافت:"رجعتونا سنني لوراه كل يوم 
خبرية وكل يوم مصيبة وانتو على 
قلبكن مراوح الله يعذب قلوبكن".

حفلة »إميي« االفتراضية حتقق أدنى مستويات مشاهدة

وفاة أشهر ممثل يتقن الفرنسية واالنكليزية في السينما


