
عم طین  جموة  صد در

،عمــ ــؤ ــ ض نــ ــى  عمــ ميــة شــر ،عمــ صــد
،ــيو لــر عقــو يــع عمــ ،ــل ــقط ــخت ــ
ــى ،يــك تيــمؤ عمــ ،عمــ ــ يــمعط معطــا

.عــر صعيــد
ميــ عــة طبقــة ــط قــو ــ ــد ــو نشــر ــد
تنــ ،نيــمو ــ عظمــى غبيــة هــمجم شــك تــ ئحهــر
ــإ  عتقــد ــة مي ــة بقي يــية ــة  ــ  ،هشــ ــبأ
ظمــ ذ تغييــر ــيد تــ فــة قــو ــ ــاع عمــ

مســتقة. هــصفو
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ــا عــد ــه طــر هــ قــد
ــد ،ــ رمه ــ عم ــ ی ــ وی ــ
عمــ ــر ــ تخفیــ كفــي مــ قیــ
ــو ــ ــد ســأة یــر م،ــیةق

.تكــر شــك ــیدو ــي
قــو ــم یــ كثــ ــذ ــو ــي
دــو ،ــع أ بــ هــما ســ
ــأ ،عمــ ضــعو ــ إــى فیفــ
ــ اإســي هــع ــ ــتو ــ طــر
ســة ــ قــة ــر ــي ،عمــ ــؤلء
مــ یــتر طــر یــ ــو مآــي ــذ
ــى ــ ــتج نظیمهــ عــد ــ
قطرــة حكوــة ــد .ــو ــ ــد
ــي وــ ــذ عمــ عــ تقــ
ــ وی هــخر"  /ســط 14 تجــ
ــ یــف ذــر ــ كنهــ ،"عــ ــ

ــد ــ ــب ل هــأ طــر ــ ــو تقــر كشــ .هــیر
ــذ شــف مــ ،شــم ــر ســب ــو ــذ ــرمه عمــ
ســج إــى عمــ یــو تهــ ــ ــتكو مــ عــر ــ تقــر
حــء میــ ــي حــر ــ ــي شــدد فــل ؤــر غرــة.
عمــ یــا ــیم ل ،ــخ ــ مزــد یــ ــى یــخ ــد

.ــر ــة یــخ إــى بــوذ ــذ ــرمه

حــا تقــ٢٠٢٢ / ٩ / ٢٣ ــو ــطو ــّ ،ســی فــ ــي
شــأ ــی ــي شــدد" "تأــر ـــ فــو ــ ــى قــد كــر یــزج
ــ ع أ ــ دو لــتضة طــر ــتعد ــي ســ قــو

.2022
حمــ ــ تضّمــ تمییــز كحــة مــة یــزج حــل ــ

ّ
 ــد

ــد(. ــ( )ل ( بــ
عمــة ــ یــمص ضــعو ــتقد بــط حــل ــ مــ
نفیــذ ــي هــتخد نــء ــي نهــ یــمتو ــي ــدو

.2022 طــر ــي ــع أ ــمر خــة شــئیة مشــر
قــد كــر یــزج حــل یــ ــ حقویــة منظمــ قــو
ــى عــد یــ نــفص یــ شــدد، ــرأ ــ ،یــر حــ"
ــر حــ  مــ  ضــر ــ ،ــدمو ــب طــا
نــد ــیتد قطرــة طســ فیفــ ــى هــغو صــى قــد
ــوحص ــ ــو ــ ــدمو نشــآ ــي یــع ــعو ــ ــ
.ــو لــ ــي هــ ــعو  هــ ــوعّر ــإ  یهــ

ــى 2020 ــ ــ ــة طو بــ )ل ( مــة ــد ،نــدو ــي
ظیــ مــ تمییــز. ــد رــة ،شــمو تنــّو عــي عزــز ــبی
ســود، ،ــنر ،یــم ،ســر ،مــد ،جیــك ــ  ــد مبــ

.ســرو ــز
نشــآ نــء ــي هــتخد ــ ــذ ــدو عمــ ــد قــّدُ

.ــخ ــ 30 حوــي طــر ــي ــع أ ــر
ــو ــء ین ــى إ ــة  ،ــر بی ــا ــبعة منشــآ ــذ ــم

.ــد د ــر ــ ضــا ،ــد د فــ تــر حطــة ــد، د



www.facebook.com/sadaumal
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ــي عــة طبقــة ــع ــز
حصیــ عوــة ســب عــر
ــف ــ ــتز ،عیــ قمــة
بــا ــي سیــیة ــل
طئفیة قویــة قــو ــیطر
ــتهی ســطة ــى
فقــر هــخد تــي لتصــة
شــك ــمع تضــ .یــما
ــصو نظــة مــ ــ بیــر
ــ ل  ، یویــة ــو حــ
ل ــة بط ــد مــ ل ــدق
هســتقب ضمــ ــدق بــ

ــد ــتغا شــ هــتغا یتــ ،ــر ســتقب
حكــ معــي ظــ ــ ــي عیشــو هــ ،صــ 
ــتخ شــر ثــر هــ ــى ــوعم صــو یــ
لیــة تســو شــ ــى نیــمو ــویحو بــؤ

.ــرل

ــتب نظــة عمــ عمــ ــد ــدر تمــ 
هــ ــى ضــوء ســ بیــر ــد شــك ــرحة
ســی ــا ي نظة ع تنــر تق  ،هم
بغد ثو دنــة نطقة ســك ــ 30 عمــر ــ ــب

..ــیف ــ ــمك عمــ ــ ــحد ــي
ــ نــي مــي ــ ــ 30 مــر ــي ــمي :ــ 
ئــد مــا ــى عیــ  منــى شــو نظیــ ــي
ــ یویــة ــم ــ ــ .غــد ــة  مــ
عمــ ــء ن ــب فطــو ــة ب كــو ــ  ــ ب ــ  ــي 

شــعبیة. ــمط ــد ــي  یــر ــى
" ــ  ــتأ ــو ــي حــد میــة ــتحقل ــ
ــ دشــ مــ ــ  ــأي ــ ت مــ ئكــقر كــ

ــك وفــة یــر هــ هــی ــ نیــ ل ــد
قمــة ــر  ضــر ــ .ثــو ــة دن ئیشــو ــي
ــوتب ــ لــأ كــر  قــي ــ عئتــي عیــ
لر قیقــة كــ ..یــحت نــتر ــ ــ ــوقو ــ ــي
وــي ــر مــ  ــة ــ  ــت ل دشــ مــ
.ــبو ــ مســة مــد قــ نــ ل شــر ــد

عیننــي ســدي ئــا" ــي حــد تــ ــ ــ
عمــ ســئیة یــة هــي "ینتهــم" معیشــة ــى ثیــر
ــة و ســ خیــة ــة ین ــى  ــ ج  هــ ــ ی
مــء نینــة شــتر ــي منطقــة ــي نســء یــ تخیــ
ســی ــي ــرل هــ ســد ــی نــي. ــدل )(
تســد جمــ ــي هــ ــى ــفر ــ أــر ــمفر
یــ .)شــ ــدو( لیــة كهرــء شــهرة فویــر
قــو ــي صبــر ــعل ــاء ــ ــي همــو رــي
معیشــة دیــر ــي عیننــي هــي هتــ ل عــ ــ حــ

. هــم ــا ــ


