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ــا،  ــيـ مــــع تــــراجــــع نــســبــة املـــوالـــيـــد فــــي روسـ
والــــذي ســيــؤدي إلـــى تــراجــع عـــدد السكان 
الــســنــوات والــعــقــود املقبلة، تواصل  خــال 
روســيــا تطبيق بــرنــامــج دعـــم عـــودة املــواطــنــن من 
أكبر  التي تعد واحــدة من  الروسية،  الجالية  أبناء 
الجاليات في العالم، وتقّدر بنحو 25 أو 30 مليونًا، 
السابقة  السوفييتية  الجمهوريات  فــي  غالبيتهم 
مثل أوكرانيا وكازاخستان ودول البلطيق وغيرها.

هــــذا الـــبـــرنـــامـــج يــتــيــح لــلــمــشــاركــن فــيــه اســـتـــرداد 
روســيــا،  إلــى  بالسفر  املتعلقة  النفقات  كــافــة  قيمة 
حياتهم،  لتأسيس  مالية  معونة  على  والــحــصــول 
إضـــافـــة إلـــى إعـــانـــة شــهــريــة إلـــى حـــن إيـــجـــاد عمل 
الجنسية  عــلــى  الــحــصــول  ــراءات  ــ ــ إجـ اســتــكــمــال  أو 
الروسية خال ستة أشهر. ومنذ إطاق البرنامج، 
استفاد منه نحو 800 ألف شخص انتقلوا إلى 66 

إقليمًا روسيًا. 
قــســطــنــطــن ســـيـــريـــكـــوف أحـــــد هــــــــؤالء. انـــتـــقـــل مــن 
العاصمة األوزبكية طشقند إلى مدينة كالينينغراد 
ة على بحر البلطيق ألسباب عائلية 

ّ
الروسية املطل

التي  الرئيسية  التحديات  إن  يقول   .2010 عــام  في 
يواجهها الروس العائدون إلى وطنهم التاريخي، 
هــي شــراء مسكن فــي ظــل ارتــفــاع أســعــار العقارات، 
والتكّيف مع الحياة في روسيا بشكل عام. ويوضح 

لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الــصــعــوبــة الــرئــيــســّيــة هي 
التكّيف، إذ يصعب حتى على الروس اإلثنين فهم 
الــروســيــة مثل الطوابير  الــدولــة  بعض األمـــور فــي 
لــالــتــحــاق بــريــاض األطــفــال والــعــيــادات الصحية. 
إيجاد  العديد منهم  ذلــك، ال يستطيع  إلــى  إضــافــة 
أنــه من الصعب تثبيت  عمل يلبي تطلعاتهم، كما 
األقدام في محل إقامة جديد با مدخرات تذكر، عدا 

عن صعوبة شراء بيت«. 
على الرغم من ذلك، يرى أن برنامج إعادة املواطنن 
ــق نــجــاحــات، فقد »انــتــقــل آالف األشــخــاص إلى 

ّ
حــق

فرصة  مــن  مستفيدين  الــروســيــة،  األقاليم  مختلف 
الــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة. كــمــا أن هـــذا الــبــرنــامــج 
غــيــر مــحــدد املــــدة، ويعتمد عــلــى مـــدى احــتــيــاج كل 
إقــلــيــم إلـــى الــســكــان الــقــادمــن. وفـــي أحــيــان كثيرة، 
إلــى اقليم جديد،  الــبــرنــامــج  املــشــاركــون فــي  ينتقل 
وقد يخسرون معونتهم بسبب ذلك. لكن ال عوائق 
فعلية أمام تنقاتهم داخل الباد في وقت الحق«.  

ويشير سيريكوف إلى تحّسن كبير خال السنوات 
إذ  البيروقراطية،  القيود  املاضية يتعلق بتخفيف 
لــم تعد هــنــاك طــوابــيــر بـــدءًا مــن الخامسة صباحًا 
أمام املصالح الحكومية، كما زادت احتماالت العمل 

واالندماج حتى قبل الحصول على الجنسية.  
من جهة أخرى، تبقى بعض العوائق البيروقراطية 
ــداد أكــبــر مــن املــواطــنــن  واإلجــرائــيــة أمـــام عـــودة أعــ
مـــن أصــــول روســـيـــة إلـــى وطــنــهــم، بــحــســب أرتـــيـــوم، 

وهــو شــاب مقيم فــي روســيــا، يسعى إلــى لــم شمل 
أسرته من خال تسوية أوضاع والده الذي يحمل 
لكن من دون جــدوى. ويقول  املولدوفية،  الجنسية 
أرتــيــوم لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــذ نحو 20 عامًا، 
يقيم والــدي ويعمل في روسيا بشكل غير رسمي 
فــي أعــمــال مــوســمــيــة، ثــم يــعــود إلـــى مــولــدوفــا بعد 
بضعة أشــهــر. وعــنــدمــا قــررنــا الــتــقــدم إلــى برنامج 
ــه ال يــمــكــن تــســويــة  ــنـــن، اكــتــشــفــنــا أنــ ــودة املـــواطـ ــ عـ
ــا، ويـــشـــتـــرط أن يـــكـــون تــقــديــم  ــيــ الــــوضــــع فــــي روســ
األوراق عن طريق القنصلية الروسية في مولدوفا 
فــقــط، كــمــا ال تــتــوفــر مــعــلــومــات كــافــيــة حـــول كيفية 
إتمام هذه اإلجراءات ويصعب الحصول عليها من 

الجهات املعنية الروسية«.  
الــوافــديــن من  أن  الروسية  السلطات  إدراك  ووســط 
أصول روسية سيكونون أكثر قدرة على االندماج 
في املجتمع، وقع الرئيس الروسي فاديمير بوتن، 
فـــي نــهــايــة أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي على 
االتحادية  روسيا  لدولة  سياسات  »رؤيــة  مرسوم 

في مجال الهجرة ألعوام 2019 ــ 2025«. 
ــوم الـــــذي نــشــر عــلــى املــوقــع  ــرســ وبــحــســب نـــص املــ
الــرســمــي لــلــكــرمــلــن، فـــإن أكــثــر مــن مــلــيــون شخص 
حصلوا على الجنسية الروسية ما بن عامي 2012 
و2017، 525 ألفًا منهم في إطار برنامج دعم عودة 
الوافدين تعويض  أتــاح تدفق  املواطنن، في وقــت 
ــدد املـــوالـــيـــد،  ــع الـــســـكـــان بــســبــب انـــخـــفـــاض عــ ــراجـ تـ

مـــا يــشــكــل مـــصـــدرًا أليـــــاد عــامــلــة إضـــافـــيـــة مــفــيــدة 
لاقتصاد الوطني.   

يؤكد  للمغتربن،  العاملي  املنتدى  أمــام  كلمة  وفــي 
بوتن أن الرؤية الجديدة تستهدف »خلق الظروف 
روسيا  إلــى  الخارج  من  املواطنن  النتقال  املؤاتية 
للحصول  قواعد واضحة  الدائمة، ووضــع  لإلقامة 

على حق اإلقامة والعمل والجنسية الروسية«.

مجتمع
اتهمت منظمة »هيومن رايتس ووتــش« الدولية املعنية بحقوق اإلنسان، قــوات األمــن في إقليم 
شمال العراق، واملعروفة باسم »األسايش«، بتعذيب أطفال، إلجبارهم على االعتراف بعملهم مع 
إلــى حديث أطفال قالوا إن »األســايــش كانوا  تنظيم »داعـــش« اإلرهــابــي. واستند تقرير املنظمة 
يعذبونهم بــن عــامــي 2017 و2018، عــبــر ضــربــهــم ووضــعــهــم فــي وضــعــيــات مــجــهــدة وصعقهم 
بالكهرباء«. وأفاد غالبية األطفال بأنهم لم يتمكنوا من الحصول على محاٍم، أو قراءة االعترافات 
)األناضول( التي كتبها عناصر »األسايش«، وأجبروهم على توقيعها.  

 بــجــروح، أمـــس، فــي هــجــوم شنه حـــارس إحـــدى املـــدارس االبــتــدائــيــة، فــي العاصمة 
ً
أصــيــب 20 طــفــا

ا 
ّ
الصينية بكن. ونقلت صحيفة »ساوث شاينا مورنينيغ بوست« املحلية عن الشرطة قولها: »تمكن

الجريمة«.  ارتكاب  في  دوافعه  عن  للكشف  معه،  التحقيق  ويجري  الفور،  على  املهاجم  اعتقال  من 
قلوا إلى املستشفى، ثاثة منهم في حالة خطيرة. لكن ال 

ُ
 أصيبوا ون

ً
وأوضحت الشرطة أن »20 طفا

يوجد تهديد على حياتهم«. ولم تذكر الشرطة نوع الساح الذي استخدمه املهاجم، بحسب املصدر 
)األناضول(  »منفذ الهجوم هو أحد العاملن في املدرسة«.  

ّ
بلغ أهالي التاميذ بأن

ُ
نفسه.  وأ

الصين: إصابة 20 تلميذًا في هجوم شنّه حارس مدرسة»رايتس ووتش« تتهم »األسايش« بتعذيب أطفال

البالشفة  ثورة  إلى  الروسي  المهجر  جذور  تعود 
عام 1917 التي دفعت بعدد من النبالء الروس إلى 
السوفييتي  االتحاد  تفكك  وبعد  البالد.  مغادرة 
خارج  أنفسهم  الــروس  ماليين  وجد   ،1991 عام 
الموجة  جــاءت  ثم  السوفييتية.  روسيا  حــدود 
االضطرابات  فترة  مع  تزامنًا  الهجرة  من  الكبرى 
التي  االقتصادية  األوضـــاع  ــردي  وت والتحوالت 
عاشتها البالد في تسعينيات القرن الماضي. كذلك 
من  الشاب  الجيل  على  االقتصادية  العوامل  أثرت 

المهاجرين في القرن الحالي.  

جذور المهاجرين

ــرة. أمـــس،  ــــى ولـــن تــكــون األخـــيـ ــرة األولـ لــيــســت املــ
ــيـــون 30 شــجــرة  ــلـ ــيـ ــرائـ قـــطـــع مـــســـتـــوطـــنـــون إسـ
الخليل جنوب  قــرب مدينة  ا 

ّ
يط بلدة  فــي  زيــتــون 

الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وقـــــال مــنــّســق لــجــان 
من  إّن مجموعة  الجبور  راتــب  الشعبية  املقاومة 
املستوطنني قطعوا 30 شجرة زيتون شرق بلدة 
وفــؤوســا،  كهربائية  مناشير  مستخدمني  ــا، 

ّ
يــط

مــوضــحــا أن األشـــجـــار يـــزيـــد ُعــمــرهــا عــلــى 30 

عاما، وتعود ملكيتها لعائلة ربعي.  ويوم السبت 
املاضي، أقدم مستوطنون إسرائيليون، على قطع 
عرابة،  بلدة  في  املثمرة  الزيتون  أشجار  عشرات 
جنوب جنني، شمال الضفة الغربية املحتلة. وقال 
شهود عيان إن مستوطنني من مستوطنة دوتان 
املقامة على أراض فلسطينية، أقدموا على تحطيم 
أن  قبل  املثمرة،  الزيتون  أشــجــار  عــشــرات  وقطع 
املستوطنني في  اعتداءات  بالفرار. وزادت  يلوذوا 

الثمن«  »تدفيع  الغربية من قبل جماعات  الضفة 
اإلســرائــيــلــيــة خـــال عـــام 2018 بــنــســبــة 60 في 
باملقارنة مع عام 2017، بحسب صحيفة  املائة، 

»يديعوت أحرنوت« اإلسرائيلية. 
ــع الـــثـــمـــن« جـــمـــاعـــات مــــن املــســتــوطــنــني،  ــيـ ــدفـ و»تـ
ــا تـــخـــص املـــواطـــنـــني  ــ ــاكــ ــ ــهـــدف قــــــرى وأمــ ــتـ تـــسـ
ــة. وتــشــيــر  ــيـ ــربـ ــغـ ــي الـــضـــفـــة الـ الــفــلــســطــيــنــيــني فــ
تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 

ــــف مــســتــوطــن فـــي مــســتــوطــنــات الــضــفــة  670 أل
ــقــدس الــشــرقــيــة. ويــبــلــغ عـــدد أشــجــار  الــغــربــيــة وال
الزيتون املثمرة في كل من الضفة الغربية وقطاع 
غزة نحو 8.5 مايني شجرة مثمرة، إضافة إلى 
2.5 مــلــيــون شــجــرة غــيــر مــثــمــرة، بحسب وزارة 
الزيتون  مبيعات  وتشكل  الفلسطينية.  الــزراعــة 
العام  القومي  الدخل  املائة من  واحــدًا في  والزيت 

الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
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)نضال اشتيه/ األناضول(



الـــتـــحـــّرش  نـــســـبـــة   
ّ
أن جــــريــــمــــة«،  الــــتــــحــــّرش 

بلغت  األردن  في  املختلفة  بأنواعه  الجنسي 
75 فــي املــائــة بــن أفــــراد الــعــّيــنــة، الــتــي ضمت 
1366 شخصًا؛ 86 في املائة منهم إنــاث و14 
 
ّ
ــــور. وخــلــصــت الـــدراســـة إلـــى أن فـــي املـــائـــة ذكـ
أبــرز ثاثة أسباب للتحّرش، من وجهة نظر 
الضحايا، هي ضعف الــوازع الديني )13 في 
املــائــة(، وقلة األخـــاق )12 فــي املــائــة(، وســوء 
التربية )10 في املائة(. وأثارت نتائج الدراسة 
َعّد األولى من نوعها حول التحّرش في 

ُ
التي ت

طالب  مــن  فثّمة  مختلفة،  فعل  ردود  األردن، 
بإجراءات حقيقية للحّد من التحّرش، بينما 
 الــتــحــّرش لــم يــصــل بــعــد إلــى 

ّ
رأى آخــــرون أن

مستوى الظاهرة في املجتمع األردني.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، كـــشـــفـــت جـــمـــعـــيـــة مــعــهــد 
 
ّ
أن الحكومية،  النساء األردنــي، غير  تضامن 
عـــدد ضــحــايــا »جـــرائـــم الـــشـــرف« مـــن الــنــســاء 
ــة، فــــي األشـــهـــر  ــائــ تــــراجــــع بــنــســبــة 44 فــــي املــ
العشرة األولـــى مــن الــعــام الــجــاري، باملقارنة 
مــع عـــام 2017، بــعــد مــــرور عـــام عــلــى تعديل 
تتيح عذرًا  العقوبات كانت  قانون  مــادة في 
ــكـــذا، وقـــعـــت سبع  مــخــفــفــًا لــتــلــك الـــجـــرائـــم. هـ
»جرائم شرف« منذ بداية العام. وكانت املادة 
98 من قانون العقوبات األردنــي تنّص على 
أن »يستفيد من العذر املخفف فاعل الجريمة 

الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج 
عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة 
النواب  مجلس  ووافـــق  عليه«.  املجني  تجاه 
في أكتوبر/ تشرين األول 2017، على إضافة 
ه »ال يستفيد فاعل 

ّ
فقرة ثانية تنّص على أن

الجريمة من العذر املخفف )...( إذا وقع الفعل 
عــلــى أنــثــى بـــداعـــي املــحــافــظــة عــلــى السمعة 
واالعــتــبــار«. وكــان عــام 2017 قد شهد وقوع 
النساء بداعي الشرف،  16 جريمة قتل بحق 
في حن وقعت 26 جريمة من هذا النوع في 

خال عام 2016.

الزواج المبكر وأبناء األردنيات
ــي عــلــى تعديل  ــ وافــــق مــجــلــس الـــنـــواب األردنـ
ــن قـــانـــون  الـــفـــقـــرة الـــثـــانـــيـــة مــــن املــــــــادة 10 مــ
األحوال الشخصية، لتصير: »يجوز للقاضي 
من  التحقق  القضاة وبعد  قاضي  وبموافقة 
يــأذن في حاالت  أن  الرضا واالختيار،  ر 

ّ
توف

خاصة بــزواج من بلغ السادسة عشرة سنة 
شمسية من عمره، وفقًا لتعليمات يصدرها 
ــــرورة  ــه ضـ ــ ــ ــــان فــــي زواجـ لـــهـــذه الـــغـــايـــة إذا كـ
تقتضيها املصلحة، ويكتسب من تزّوج وفق 
 ما له عاقة بالزواج 

ّ
ذلك أهلية كاملة في كل

والفرقة وآثارهما«.
دائــرة  عــن  الــصــادرة  السنوية  التقارير  تفيد 

عّمان ـ أنور الزيادات

فـــي الـــرابـــع عــشــر مـــن مـــايـــو/ أيـــار 
املـــاضـــي، وقـــع انــفــجــار فــي إحــدى 
صــــوامــــع مـــيـــنـــاء الــعــقــبــة الـــقـــديـــم، 
إلــى مقتل سبعة عمال.  أدى  األردن،  جنوبي 
هو  االنــفــجــار  سبب   

ّ
أن التحقيقات  وأثــبــتــت 

اخــتــال شـــروط الــســامــة الــعــامــة فــي املــوقــع. 
ــّراء انـــفـــجـــار أســطــوانــة  ــ ــع الــــحــــادث مـــن جــ وقــ
غاز أكسجن، في أثناء إجــراءات هدم وإزالة 
من صوامع  بالقرب  مقاوالت  تنفذها شركة 
ــاء. وحــــتــــى كـــتـــابـــة هـــذه  ــنــ ــيــ الـــحـــبـــوب فــــي املــ
األسطر، ما زالت عائات الضحايا بمعظمها 
بــقــيــت  وبــــالــــتــــالــــي  تــــعــــويــــضــــات،  دون  مـــــن 
الــتــعــهــدات الــحــكــومــيــة بــتــعــويــض الــعــائــات 

وعودًا لم تصل إلى التنفيذ.
الحوادث القاتلة في األردن هذا العام اختلفت 
مــســبــبــاتــهــا، ومــنــهــا الـــظـــروف املــنــاخــيــة. فقد 
 ،

ً
قتيا  35 بــوقــوع  الــعــارمــة  الــســيــول  تسببت 

وهو  ن، 
َ
منفصلت ن 

َ
حادثت فــي  مصابًا،  و72 

البحر  فاجعة  األردن.  مثل  بلد  فــي  كبير  رقــم 
امليت التي أودت بحياة 22 شخصًا، معظمهم 
ــا« الـــخـــاصـــة،  ــتـــوريـ ــكـ مــــن تـــامـــيـــذ مــــدرســــة »فـ
نتيجة سيول داهمت منطقة زرقاء ماعن في 
25 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــاضــي، مــا زالــت 
قضيتها مفتوحة وأوراقها في املحاكم، بينما 
أهالي الضحايا يعتصمون ومناصب الوزراء 
املــســتــقــيــلــن شـــاغـــرة. فـــي واقـــعـــة أخـــــرى، بلغ 
التي  القاسية،  الجوية  األحـــوال  عــدد ضحايا 
الــثــلــث األول مــن شهر  أثــــرت عــلــى األردن فــي 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي 13، وأصيب 
29 شــخــصــًا، ثــمــانــي مـــن الـــوفـــيـــات كــانــت في 
بالعاصمة  في ضبعة  وأربــع  مأدبا  محافظة 
عت 

ّ
ــدة فــي مــعــان. أّمـــا اإلصـــابـــات، فتوز وواحــ

أربع إصابات من عناصر الدفاع املدني وأربع 
من قوات األمن العام والبقية من املواطنن.

واعترف رئيس الــوزراء األردنــي عمر الــرزاز، 
ــة ملــجــلــس الـــنـــواب  ــيـ ــابـ فــــي خـــــال جــلــســة رقـ
)الــــبــــرملــــان(، بــاملــشــاكــل فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــات، خـــصـــوصـــًا فــــي املـــنـــاطـــق الــتــي  ــدمــ ــخــ والــ
شهدت الحوادث، مشيرًا إلى إيعازه للوزراء 
تقرير  وتقديم  املناطق  تلك  بــزيــارة  املعنين 
تفصيلي عن وضع البنى التحتية والخدمات 
 مـــوازنـــة عـــام 2019 

ّ
فــيــهــا، كــذلــك لــفــت إلـــى أن

ــادة مــلــحــوظــة فـــي مــخــصــصــات  ــ ســتــشــهــد زيــ
مجالس املحافظات للتركيز على األولويات 

فيها.

تحرّش و»جرائم شرف«
أظــــهــــرت دراســـــــة أعـــّدتـــهـــا الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
املـــرأة األردنــيــة بمناسبة »حملة 16  لــشــؤون 
يــومــًا مـــن الــنــشــاط ضـــد الــعــنــف الــقــائــم على 
»ما تسكتوش...  بعنوان  االجتماعي«،  النوع 

أردن الكوارث 
الطبيعية

أزمات  
ومطالب 
حقوقية

أحداثًا  خالله  األردن  شهد  وقد   ،2018 عام  انتهى 
التقرير،  هذا  في  االجتماعي.  الصعيد  على  عّدة  بارزة 
فيها  وما  العام  حصيلة  الجديد«  »العربي  تستعرض 

من كوارث وأزمات ومطالب

الوصمة االجتماعية تعد 
من أكبر التحديات التي 

يواجهها مرضى اإليدز 
في السودان، في ظل 

قلة التوعية حول كيفية 
انتشار الفيروس. في هذا 
اإلطار، تعمل البالد على 

زيادة التوعية وتوفير 
الفحوصات والعالجات 

مجانًا للمرضى

مرضى اإليدز في السودان في مواجهة الوصـمة االجتماعية

نسبة التحّرش الجنسي 
بأنواعه المختلفة في 

األردن بلغت 75 في المائة

شهد األردن من 15 أكتوبر 
حتى 8 ديسمبر، عودة 

4229 الجئًا سوريًا

أبرز التحديات التي تواجه 
مكافحة اإليدز تتمثل في 

ندرة األبحاث والدراسات

يجب العمل بكافة 
الوسائل على دمج مرضى 

اإليدز في المجتمع 

1819
مجتمع

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــداد  ــ ــأن أعـ ــ تــفــيــد مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة بـ
املــصــابــن بــفــيــروس نــقــص املــنــاعــة الــبــشــري 
»اإليدز« في السودان وصلت إلى 51 ألف حالة، 
فــي وقــت يــقــّدر عــدد األطــفــال املصابن )حتى 
 14 عامًا( بثاثة آالف، وعدد النساء )15 

ّ
سن

عامًا وما فوق( املصابات بـ 22 ألفا. كما يقدر 
عـــدد املــصــابــن حــديــثــًا بـــ 4700، وعـــدد الــذيــن 

توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس بـ 2600.  
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  وفـــــي حـــديـــث ســـابـــق لــ
توضح مــديــرة الــشــراكــات فــي إدارة األمــراض 
سهام  االتحادية،  الصحة  وزارة  في  السارية 
جابر، أن غالبية السودانين يرفضون إجراء 
الفحوصات الطوعية الخاصة بااليدز، خوفًا 
مـــن الـــوصـــمـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
في   الطوعي  الفحص  مــراكــز  عــشــرات  انتشار 
كل واليات السودان وعددها  655 مركزًا، منها 

357 مركزًا خاصًا بالنساء الحوامل.
ويــقــول مــســؤول وحـــدة الفئات األكــثــر عرضة 

لإلصابة باإليدز في وزارة الصحة االتحادية 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ  فضل  حسن  مجتبى 
عـــدد املــصــابــن الــذيــن يــتــلــقــون الــعــاج حاليًا 
نــســبــة  أن  إلــــــى  ــرًا  ــيـ مـــشـ آالف،   8 إلــــــى  وصــــــل 
اإلصــــابــــة لــــم تــشــهــد ارتـــفـــاعـــًا مــلــحــوظــًا مــنــذ 
عـــام 2013 بــاملــقــارنــة مــع الــســنــوات الــســابــقــة، 
ــًا الــســبــب إلــــى الــجــهــد املــــبــــذول مـــن قبل  ــازيـ عـ
الحكومة واملنظمات الدولية للحد من انتشار 
الفيروس. ويشير إلى أن أحد أبرز التحديات 
الـــتـــي تـــواجـــه مــكــافــحــة اإليــــــدز فـــي الـــســـودان 
تتمثل في ندرة األبحاث والدراسات، وتراجع 
الدعم الدولي للباد إلى الثلث خال السنوات 
السودان كان يتلقى دعمًا  أن  األخيرة. ويبّن 
ماليًا قدره 30 مليون دوالر، قبل أن ينخفض 
الثاث  الــســنــوات  إلــى 15 مليون دوالر خــال 
ــة. ويــــؤكــــد أن الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة  ــيـ ــاضـ املـ
للكوادر  والتأهيل  الــتــدريــب  يتوفير  ملتزمة 
العاملة في مجال مكافحة اإليدز، إضافة إلى 

إشرافها على حمات التوعية.  
ويـــتـــحـــّدث فــضــل عـــن الـــوصـــمـــة االجــتــمــاعــيــة 

ــدز،  ــ ــتـــي يـــقـــابـــل بـــهـــا املــجــتــمــع مـــريـــض اإليــ الـ
موضحًا أنها تمثل تحديًا كبيرًا، وقد عملت 
السلطات الصحية على مواجهتها من خال 
رفع الوعي أواًل لدى الكوادر الصحية. ويؤكد 
أن الــفــحــوصــات والــعــاجــات مــؤمــنــة لجميع 

بحسب الدستور واملعاهدات الدولية. تضيف 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــرضــى اإليـــــدز في 
السودان ال يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها 
والتوعية  موثوقة  معلومات  على  الحصول 
الــكــافــيــة، ال ســيــمــا أن كــثــيــريــن مــنــهــم فــقــراء 
يتحملون أعباء أكثر من طاقتهم، ويعاملون 
بشكل غير الئق في املراكز الصحية، عدا عن 
ضعف الخدمات املقدمة. وال يحصل البعض 
عــلــى اإلرشـــــاد الــنــفــســي املــنــاســب لـــدرجـــة أنــه 
يعيش حالة إنكار إلصابته، وال يخبر حتى 
أقــــرب املــقــربــن إلـــيـــه، مـــا يــســاهــم فـــي انــتــقــال 

العدوى.    
أما الباحثة االجتماعية ثريا إبراهيم، فتشير 
ــل عــلــى  ــائـ ــرورة الـــعـــمـــل بـــكـــافـــة الـــوسـ ــ ــ ــــى ضـ إلـ
دمــج مــرضــى اإليـــدز فــي املجتمع، وتأهيلهم 
يــعــيــشــوا حياتهم  حــتــى  واجــتــمــاعــيــًا  نفسيًا 
بــشــكــل طبيعي ويـــتـــجـــاوزوا حــالــة الــصــدمــة. 
وتـــقـــول إن الـــحـــذر املــبــالــغ فــيــه فـــي الــتــعــامــل 
مـــع  مــريــض اإليــــدز يــبــدأ مــن األطـــبـــاء مـــرورًا 
باملجتمع وصــواًل إلــى أســرة املريض نفسها 

التي قد تلجأ إلى عزله أحيانًا. تضيف: »من 
حــق األطــبــاء اتــخــاذ كــافــة االحــتــيــاطــات التي 
تجنبهم الــعــدوى، مــع مــراعــاة حــالــة املريض 

النفسية«.
وتشدد على أهمية زيادة التوعية حول كيفية 
الناس  يتحاشى  ال  الــفــيــروس، حتى  انــتــقــال 
ــريــــض. كــمــا تــطــالــب املـــرضـــى وعــائــاتــهــم  املــ
بـــوجـــوب اإلعـــــان عـــن اإلصـــابـــة بــالــفــيــروس. 
وتــوضــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه مــن خــال 
الــطــاق حن  حــاالت  انتشار  عملها، الحظت 
يــكــتــشــف أحــــد الــشــريــكــن أن اآلخـــــر مــصــاب 
باإليدز، اعتقادًا منه بأن اإلصابة ناتجة عن 
أخرى  أسبابا  هناك  أن  علمًا  جنسية،  عاقة 
النتقال الفيروس. وتشير إلى أن الطرفن في 
مؤكدة  النفسي،  للدعم  بحاجة  الــحــالــة  هــذه 
على مراعاة مصلحة األطفال واألبناء. وتنبه 
إلى ضرورة اإلهتمام باملشردين في الطرقات 
ــيـــروس،  ــفـ ــالـ ــة لــــإلصــــابــــة بـ ــــم عــــرضــ ــــن هـ ــــذيـ الـ
ــالـــي يـــحـــتـــاجـــون إلجـــــــراء فـــحـــوصـــات،  ــتـ ــالـ وبـ

وعاج املصابن وتأهيلهم نفسيًا.

املرضى مجانًا، مشيرًا إلى أن مرضى اإليدز 
لم يتأثروا بموجة ارتفاع أسعار األدوية في 
الباد في ظل األزمة االقتصادية الحالية، وأن 

كل الخدمات تقدم لهم مجانًا.
ــد الـــخـــيـــر عـــبـــد الـــلـــه،  ــعـ ويــــوافــــق الــطــبــيــب أسـ
مــن وحــدة الوقاية مــن اإليـــدز فــي واليــة غرب 
ــدي الـــوصـــمـــة  ــحــ كــــــردفــــــان، عـــلـــى صـــعـــوبـــة تــ
في  اإليـــدز  مــرضــى  يقابلها  الــتــي  املجتمعية 
ــرى أنــه  ــ الــــســــودان، وتــعــرضــهــم لــلــتــمــيــيــز. ويـ
يمكن تــدارك األمــر من خال املزيد من برامج 
التوعية، مضيفًا أن االستراتيجية الحكومية 
ينقصها  وال  تمامًا  كافية  الفيروس  ملكافحة 
ــرورة االهــتــمــام  ــ ــه يـــشـــدد عــلــى ضــ

ّ
ــــيء. لــكــن شـ

بالجوانب االجتماعية.  
فــي مجال حقوق  الناشطة  تــرى  مــن جهتها، 
اإلنسان  صحة  أن  العقلي،  انتصار  اإلنــســان 
ــتـــصـــادي، وتــســاهــم في  أســاســيــة لــلــنــمــو االقـ
االجتماعية،  العدالة  وتحقيق  الفقر  محاربة 
حتى يــكــون للجميع دور فــي دائـــرة اإلنــتــاج. 
وتشير إلى أن الرعاية الصحية حق لكل فرد 

قــاضــي الــقــضــاة لـــأعـــوام الــخــمــســة األخــيــرة 
 عــدد عقود الــزواج التي 

ّ
)2013 - 2017(، بــأن

كــانــت فــيــهــا الــفــتــيــات الـــقـــاصـــرات طــرفــًا بلغ 
يوميًا  األردن  ويــشــهــد  عــقــدًا،  و659  ألــفــًا   52
 28.6 ضمنها  مــن  زواج،  عــقــد   213 تسجيل 
71 حالة  يشهد تسجيل  كذلك  قــاصــر،  زواج 
ــن بــيــنــهــا 15 حـــالـــة طــــاق لــقــاصــر.  طـــــاق، مـ
وتــــــرى املـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة واملــنــظــمــات 
هو  التعديل  هــذا   

ّ
أن ــرأة،  املــ بحقوق  املهتمة 

استمرار وإصــرار من املؤسسات التشريعية 
على إبقاء هذا االنتهاك الحقوقي الذي تدفع 
ثمنه القاصرات خصوصًا واملجتمع عمومًا.

ــام 2018  ــ ــتـــمـــرت فــــي عـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، اسـ

مــطــالــب األردنــــيــــات املـــتـــزوجـــات مـــن أجــانــب 
 
ّ
 أن

َ
، وقــــد رأيــــــن

ّ
بــمــنــح الــجــنــســيــة ألبـــنـــائـــهـــن

ــة  ــدولــ ــي تــمــنــحــهــا الــ ــتــ املـــــزايـــــا الـــخـــدمـــيـــة الــ
وقد  املطلب.  هــذا  إلســكــات  وسيلة   

ّ
ألبنائهن

قــرر مجلس الــــوزراء األردنــــي، فــي سبتمبر/ 
أيلول املاضي، إلغاء شرط إقامة األم األردنية 
إقامة دائمة ملدة ال تقل عن خمسة أعوام قبل 
االســـتـــفـــادة مـــن الــتــســهــيــات املــقــدمــة ألبــنــاء 
ــيـــن،  ــات املـــتـــزوجـــات مـــن غــيــر األردنـ ــيــ األردنــ
كذلك قرر جعل البطاقة الشخصية املصروفة 
ألبــنــاء األردنــيــات مــن دائـــرة األحـــوال املدنية 
والجوازات بمثابة »بطاقة إثبات شخصية«.
وكـــان مجلس الــــوزراء قــد قــرر فــي عــام 2014 
ــيــــات املـــتـــزوجـــات مـــن غير  مــنــح أبـــنـــاء األردنــ
األردنــــيــــن تــســهــيــات فـــي مـــجـــاالت التعليم 
والـــصـــحـــة والـــعـــمـــل واالســـتـــثـــمـــار والــتــمــلــك، 
مــع الــحــصــول عــلــى رخـــص قــيــادة املــركــبــات، 
بــاإلضــافــة إلــى تسهيات فــي مجال أذونــات 
اإلقــــامــــة، شــريــطــة عــــدم اكـــتـــســـاب الــجــنــســيــة 
 الطفل الذي يولد ألم أردنية 

ّ
األردنية. ُيذكر أن

 القانون 
ّ
وأب غير أردني ال ُيَعّد مواطنًا، إذ إن

األردني يسمح فقط لآلباء بتمرير الجنسية 
إلــــى أبـــنـــائـــهـــم. وبــحــســب إحــــصــــاءات وزارة 
الداخلية، يبلغ عدد األردنيات املتزوجات من 

أجانب نحو 80 ألفًا.

أبناء غزة والجئو سورية
قـــرارات إجرائية  األردنــيــة  السلطات  اتــخــذت 
ــاء قــطــاع  ــنـ جــــديــــدة، مـــن شــأنــهــا مـــســـاعـــدة أبـ

األردن،  الذين يعيشون في  الفلسطيني  غزة 
ــقــــد قـــــررت  ــم. فــ ــهــ ــاتــ ــانــ ــعــ والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن مــ
الحكومة األردنية في بداية شهر ديسمبر/ 
األســرة  لــرّب  السماح  املنصرم،  األول  كــانــون 
ة الــحــامــل لــجــواز السفر 

ّ
مــن أبــنــاء قــطــاع غـــز

األردنــي املؤقت )لسنتن أو خمس سنوات( 
اململكة  في  واملقيم  املواطنة،   

ّ
حــق فاقدي  من 

يحمل  ال  والـــذي  البيضاء،  البطاقة  بموجب 
ــة فـــي مبنى 

ّ
ــك شــق

ّ
وثــيــقــة »لــــّم شـــمـــل«، بــتــمــل

أو مــنــزل مستقل مــقــام عــلــى قــطــعــة أرض ال 
تــزيــد مساحتها عــلــى دونـــم واحـــد أو قطعة 
أرض فـــارغـــة لــغــايــة بــنــاء ســكــن. كـــذلـــك، قـــّرر 
ة 

ّ
ــوزراء الــســمــاح ألبــنــاء قــطــاع غــز ــ مــجــلــس الــ

ف 
ّ
وكل بأسمائهم،  الديزل  مركبات  بتسجيل 

ــر الــداخــلــيــة بــرفــع مـــشـــروع نــظــام مــعــّدل  وزيــ
الحالي،  املركبات  وترخيص  تسجيل  لنظام 
ــدار أســس  ــ لــتــضــمــيــنــه بـــنـــدًا يـــنـــّص عــلــى إصــ
مركبات  وتــرخــيــص  تسجيل  على  للموافقة 
الديزل التي ال يزيد وزنها اإلجمالي عن 5.5 
أطنان لغير املواطنن األردنين، أي لحاملي 

جوازات السفر األردنية املؤقتة.
مـــن جــهــتــهــم، يـــواجـــه الـــاجـــئـــون الــســوريــون 
واجتماعية  اقتصادية  تحديات  األردن  فــي 
ــًا فــــي مــــجــــال الـــحـــصـــول  ضـــخـــمـــة، خـــصـــوصـ
عــلــى املـــــأوى والــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة الصحية 
التي  الشهرية  النقدية  فاملساعدات  والعمل، 
تــقــدمــهــا املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم املتحدة 
لشؤون الاجئن غير كافية، ومع انخفاض 
حـــــّدة املـــواجـــهـــات بـــن املـــعـــارضـــة وعــنــاصــر 

ــئـــن  الــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري، بـــــــدأ بــــعــــض الـــاجـ
بــالــعــودة إلـــى بـــادهـــم، خــصــوصــًا بــعــد فتح 
الــحــدودي مــع األردن.  معبر جــابــر - نصيب 
 األردن شــهــد منذ 

ّ
وبــحــســب املــفــوضــيــة، فــــإن

الــثــامــن من  األول حتى  أكــتــوبــر/ تشرين   15
 4229 عـــودة   ،2018 األّول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
الجئًا مــن إجمالي 670 ألــف الجــئ مسجلن 
لـــدى املــفــوضــيــة، وهـــي عــــودة ضــعــيــفــة جـــدًا، 
 
ّ
ــيــــة تــشــيــر إلــــى أن  الــحــكــومــة األردنــ

ّ
عــلــمــًا أن

عدد الاجئن الفعلي يصل إلى 1.3 مليون. 
مركز  أعــّده  للرأي  استطاع  نتائج  وأظهرت 
 14 في 

ّ
»نماء لاستشارات االستراتيجية« أن

املائة فقط من الاجئن السورين مصممون 
على الرجوع إلى سورية.

جردة 2018

ناصر السهلي

»فــقــر الــشــيــخــوخــة« أكــبــر مــصــدر للقلق 
ــر 56 فــــي املـــئـــة مــن  ــّبـ ــعـ لـــــدى األملــــــــان، ويـ
ــن خــشــيــتــهــم عــلــى  املــــواطــــنــــن األملــــــــان عــ
 التقاعد. هذا ما 

ّ
مستقبلهم املالي في سن

األملانية  شبيغل«  »ديــر  صحيفة  بّينته 
 عــام 2019، من خــال دراســة 

ّ
في مستهل

اســتــقــصــائــيــة أعـــّدتـــهـــا شـــركـــة »إرنـــســـت 
ويونغ« االستشارية حول ثقة املواطنن 
في مستقبلهم االقتصادي. وبحسب ما 
املئة  فــي   27 

ّ
فــإن تفّصل »ديــر شبيغل«، 

مليون  عــددهــم  الــبــالــغ  املستطلعن  مــن 
هم »قلقون جدًا«، بينما 

ّ
أملاني، أفادوا بأن

عّبر 29 في املئة عن قلق طفيف. وتأتي 
الــنــتــيــجــة لــتــشــيــر إلــــى زيـــــادة فـــي الــقــلــق 
بنسبة 18 فــي املــئــة عــّمــا كـــان عــلــيــه في 

استقصاء عام 2017.
وكان نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي قد 
شهد جــدااًل أملانيًا حــول تراجع أوضــاع 
ــراد األملـــان االقــتــصــاديــة، وخصوصًا  األفـ
ــقـــاعـــد )65  ــتـ  الـ

ّ
ــن ــ الــــذيــــن يــــدنــــون مــــن ســ

عامًا( أو الذين بلغوها. وقد عّبر هؤالء 
السلبي  الــتــأثــيــر  مــن  الــكــبــيــر  قلقهم  عــن 
الضمانات  غياب  مع  املالية  ألوضاعهم 
بـــاملـــقـــارنـــة بـــفـــئـــات أخـــــــرى، وخــصــوصــًا 

الجيل الشاب األكثر ثقة بمستقبله. 
ــانـــي فـــي الــثــالــث  وقــــد دفــــع الــســجــال األملـ
املـــاضـــي،  ــانــــون األول  كــ مــــن ديـــســـمـــبـــر/ 
أبــرز قيادات  فريدريش ميرز وهــو أحــد 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي املـــســـيـــحـــي، إلـــى  ـــحــ االتـ
مــطــالــبــة الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة بــتــقــديــم 
ــات أكـــثـــر ملــســتــقــبــل املــتــقــاعــديــن  ــانـ ــمـ ضـ
األملان. ومن بن االقتراحات التي طرحها 
ي سياسة سويدية في مجال 

ّ
ميرز، تبن

الـــشـــيـــخـــوخـــة، أي أن  ضـــمـــان مــســتــقــبــل 
ترعى الدولة ما سّماه »تسهيل استثمار 
الـــنـــاس ســنــويــًا مــبــلــغــًا مـــحـــّددًا لــادخــار 
ــر األربـــــاح  ـ

ّ
ــؤث تـ أن  الـــتـــقـــاعـــدي، مـــن دون 

عــلــى مــســتــحــقــات الـــراتـــب الــتــقــاعــدي في 
املستقبل«. 

كــذلــك، ُســّجــل فــي نــهــايــة الــعــام املنصرم 
عدم  عــن  بمعظمهم،  املتقاعدين  تعبير 
رضــاهــم عــن أوضــاعــهــم املــالــيــة. وذكـــرت 
مــن نوفمبر/  الثالث  فــي  »ديــر شبيغل« 
 »من بن الذين 

ّ
تشرين الثاني املاضي أن

تجاوزوا 65 عامًا، لم يعّبر سوى شخص 
ــــد مـــن بـــن كـــل ثـــاثـــة أشـــخـــاص عن  واحـ
رضــاه عن وضعه االقتصادي«. فذهبت 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة وتــشــريــعــيــة من 
االتحاد الديمقراطي املسيحي إلى طلب 
الرواتب  املئة على  زيــادة بنسبة 25 في 
التقاعدية، أو ما يسّمى ملحقًا تقاعديًا 
ــة الــفــقــر  ــهــ عـــلـــى قـــيـــمـــة الــــــرواتــــــب ملــــواجــ
الزيادات  املستقبلي، على أن تشمل تلك 

ي الرواتب املنخفضة.
ّ
املقترحة متلق

ــَعــــّد أوضــــــاع مــتــقــاعــدي أملـــانـــيـــا جــيــدة  ــ
ُ
ت

باملقارنة مع غيرها من الدول األوروبية، 
الــبــاد، بحسب  فــي  الفقر«   »نسب 

ّ
أن إال 

معايير محلية، باتت تقلق بعض الفئات 
 الــتــنــافــس على 

ّ
االجــتــمــاعــيــة. ويــبــدو أن

الكبيرة  االنتخابية  الفئة  هــذه  أصـــوات 
فــــي مــجــتــمــع تــنــتــشــر فـــيـــه الــشــيــخــوخــة 
يدفع القوى السياسية إلى تقديم حلول 
تــامــس مــخــاوفــهــم. إلـــى جــانــب االتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي املــســيــحــي، يــذهــب الــحــزب 
وســط(  )يــســار  الديمقراطي  االجتماعي 
إلى إدخال مرونة على مواقفه السابقة، 
التي تحّبذ اإلبقاء على مستوى الرواتب 

الــتــقــاعــديــة الــحــالــيــة، فــاتــحــًا الــبــاب أمــام 
ــر الـــفـــئـــات  ــ ــثـ ــ ــا لـــــــدى أكـ ــهــ ــعــ مـــنـــاقـــشـــة رفــ
الحزب  عّبر  االتجاه نفسه،  حاجة. وفــي 
الديمقراطي املسيحي عن موافقته على 
زيادة امللحق التقاعدي بقيمة الربع على 
أساس الرواتب، للفئات الفقيرة من كبار 

 املتقاعدين.
ّ
السن

مــن شهر  األّول  أن يشهد  ــع 
ّ
املــتــوق ومـــن 

يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، بــدايــة رفـــع قيمة 
الراتب التقاعدي في أملانيا بنسبة 3.18 
فـــي املـــئـــة ملـــن يــقــطــن فـــي الـــجـــزء الــغــربــي 
ـــرفـــع بــنــســبــة أربــعــة 

ُ
مـــن الـــبـــاد، بــيــنــمــا ت

فــي املــئــة للقاطنن فــي الــجــزء الــشــرقــي، 
بحسب ما توّصل إليه االئتاف الحاكم 
الثاني  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  فــي منتصف 
ــــب  ــك زيــــــــادة رواتــ ــ ــي. ويـــشـــمـــل ذلــ ــ ــاضـ ــ املـ
الـــتـــقـــاعـــد املـــبـــكـــر لـــلـــمـــرضـــى الـــعـــاجـــزيـــن 
 مــتــوســط الـــرواتـــب 

ّ
عـــن الــعــمــل. يــذكــر أن

التقاعدية يصل إلى ألف يورو شهريًا. 
ــة  ــ ــدراســ ــ ــج الــ ــائــ ــتــ ــنــــت نــ ــ ــّي ــا بــ ــ بـــحـــســـب مــ
الناس  قلق  حــول  نفسها  االستقصائية 
على شيخوختهم، عّبر ستة في املئة من 
املستطلعن عن تفاؤلهم بأن يحمل العام 
أوضاعهم.  فــي  تحّسنًا   )2019( الجديد 
وقد عّبر نحو 11 في املئة من األملان عن 
عدم رضاهم عن أوضاعهم االقتصادية 

الــحــالــيــة، وهـــي زيــــادة بنسبة ثــاثــة في 
الــذي سبق. في  العام  املئة باملقارنة عن 
باملستقبل  املــؤمــنــن   

ّ
أن يــبــدو  املــجــمــل، 

تــراجــعــت نسبتهم مــن 83 فــي املــئــة إلــى 
الخوف  يختلف  متصل،  ســيــاق  فــي   .80
على املستقبل بن اإلنــاث والذكور. ففي 
حن عّبرت 38 في املئة فقط من النساء 
 
ّ
 بــمــســتــقــبــلــهــن

ّ
األملــــانــــيــــات عــــن ثـــقـــتـــهـــن

الــتــقــاعــدي، وصــلــت الــنــســبــة إلـــى 47 في 
املئة لدى الرجال األملان.

ــة مــن  ــئـ ــــي الـــعـــمـــوم، يـــؤمـــن 14 فــــي املـ وفـ
 الـــوضـــع االقــتــصــادي 

ّ
ــأن ــ املــســتــطــلــعــن بـ

األملــانــي ســـوف يتحّسن فــي عـــام 2019، 
ــعــون أن تسوء 

ّ
يــتــوق املــئــة  فــي  بينما 26 

ــر كـــــثـــــيـــــرون مـــن  ــ ــ ــّب ــ األوضـــــــــــــــــاع. وقـــــــــد عــ
 استجابتهم للوضع 

ّ
املستطلعن عن أن

االقـــتـــصـــادي املـــتـــراجـــع بــالــنــســبــة إلــيــهــم 
ــفــــاق في  كــــأفــــراد، يــســتــدعــي خــفــض اإلنــ
2019، وال سّيما في مجال اإللكترونيات 
)الـــهـــواتـــف واأللـــــــواح الـــذكـــيـــة(، فـــي حن 
 خـــفـــض اإلنـــفـــاق 

ّ
ــن أن يـــعـــّبـــر آخـــــــرون عــ

ــارات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ســــــــوف يــــــطــــــاول مــــــجــــــاالت الـ
وتجديد املطابخ والسكن بصورة عامة. 
ضوا 

ّ
ــهــم لــن يخف

ّ
 هـــؤالء يــؤكــدون أن

ّ
لــكــن

إنــــفــــاقــــهــــم عــــلــــى الـــــطـــــعـــــام والــــــرحــــــات 
السياحية واالستجمام.

ألمان قلقون على شيخوختهم

محاولة لالستمتاع بشيخوختهما )فرانس برس(

ما زلَن مصّرات على االنخراط بالمجتمع )ناصر السهلي(

تتابع حياتها على الرغم من 
إصابتها )ألبير فران/فرانس برس(

جهود كبيرة للدفاع المدني األردني هذا العام )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(
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قتيًال و72 مصابًا، أوقعتهم السيول 
في حادثتين منفصلتين في األردن، 

خالل الربع األخير من 2018.

التقاعد والتقّدم 
في السّن يقلقان 

غالبًا األشخاص الذين 
يدنون من ستينياتهم. 

ال يختلف األلمان عن 
سواهم في ذلك، 

ويتحّدثون عن »قلق 
مالي«
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