
عما طینا  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

٢٠٢٢ ثاي شر 15 عد

( مــز زیــة مشــا ابیــة -
رــي – سمســ – قطــ – طماــة
شــعیر قمــ– صفــرء ــذ  – بطیــ
. )ــع ــصا عجــو ریــة ــد
،قطــو  وــي اــر ــا عمــا ســتخد
ــا اــة  عاــي ــو ــ 
كــو ــا ابــا ،فــا نســاء ــ عمــ
ــد ــة ا ــ ثــر ــ د عمــ ــا

. عمــ ــو مشــیة غــر
كــو زیــة مشــا عــ – 
ــ عمــ ــا یــ شــرة صیغــة
اشــرة محصــو كــو تــا ــعا
تجــا ــهر اــر  ،فــا ســ
متكوــة تــا ــ ــعا نــا ــ 250

.فــا زــة ــ
بــو رــا احــة هــو نــذ – 
ــ عمــا ــ ــتغناء ــ ،ــعا
ــ عم ــا ــ ب ،ــ عم حــا ــ ب
ــا ابــا ،عمــا ــ ــد ــوعم تــا
اــة ــ ثــر دــة عمــ ــا كــو

زــة. ــي میعــا ــوعم ــد
یصة. اة د هو فا ا شغی ، ا شك ،ت -

ــ  ینــي ــر یاــا نــا  5000 تجــا یوــي ــر - ـ
.عمــ ــقا نتــو

 ســاء 5 ســاة ــي نتهــي باــا 6 ســاة ــ بــد عمــ اــا -
إایــة. اــا ــر  ضهــعو

ابــا یهــا عمــ كــو ،عجــو ریــة  ــما ریــة جــا ــي عمــ - 
ــي ــوعم تــا ــعا . وــي اــر یاــا مشــر ــا ــ اشــرة
شــك ــاة 24 ــد ــى ــوعم ــهرا نــا ــ 300 تجــا اــر مشــر
یــا عــ ــي یــا نهــا مــ تصــ  یــي  هــا مــ یاــا  تقطــ

.
منطقــة ــو ــع ــعا ــ عدــد حوجــة ضــاء ــي وــد ، ــع ــعا - 
یهــا یمســتخد عمــا . ــد ــما عجــو ریــة یهــا تــ یــة

تایــة: شــرا نســاء یاــا ــوذ ئــة ــ ــثر
نانساء.  8000 ار نا  10 تجا یویة و -
ساء. 5 ساة ي نتهي باا 6 ساة  بد عم اا -

عمــ ــو ــي ــوعم یــ ــو یهــا یــعا كــو ابــا ،ــد – 

،ــا یاــا ــوذ ــ ــ عمــا عظــ وــي اــر  تــا ــي اشــرة
ــى  ــد ز وــي اــر ــا یا مشــر ــا ــ اشــرة كــو ــا اب ــو
راــة. اــة ســ تقطعــة ــاة 24 ــد ــى عمــ اــا ،نــا  8000
ــا  منطقــة كــو ــد ئیــ ــر مخاــز ــد ، ــر مخاــز - 
ــد وــد .بیــو ــي  ــز خب صناــة قمــ بیــو ــا   فــي رشــا
نــا  8 تجــا وــي اــر قــ ــوذ یهــا عمــ صمــو ــر ــ یــ

ســاء. 5 ــي نتهــي جــر 4 ــ بــد وــة مــ اــا ــ ،ــعا
یــر ــة ــي ،ــارا اــة مــا ــذ ،ــوب ــعا بنــاء مــا - اثــا
 10 تجــا یهــا ــو  تصاــة، ــة تیجــة یهــا ــعم نســاء ــد

ســاء. 5 ــى باــا 6 ســاة ــ بــد مــ اــا ــ نــا
: لظة

شــموة یــر مشــا ــ 90% قــو  ســتطی ،مشــا ــذ عظــ -
.فســا محســویة عمــ فتیــ جــا عــ تیجــة تماــي ضمــاا

معــا ــي ــاء قــد حــر تیجــة ــمنا ــذ ــي فــا مــ ــیو 2-
ــي ــوعم ــ عایــة معیشــة بــاء هــا نــاء تحمــ یــ ،هــتقا 

یصــة. اــة ــد عتبــر  ــد ئیــة ــوا زــة

ور مر/ و



www.facebook.com/sadaumal

٢٠٢٢ ثاي شر 15 عد

عما د /طی سمة

تــر ــة یــ یــدء
ــینا حــ بغــد
رهــا كتنــز ــي رــة
متنبــي یــ ــي ثقاــي
عظمتهــا ــر ــهنا
مرــا صــا تدــا
ضــر .عیــ ــة عو ــى
 ــو تــم شــیًة دــا
ــ ا ــك  ــي ؤ ــة یب حــة
متنبــي. ــا ــى ــ توهــة
ــا ســو مــو ــنا
متنبــي ــا ــة یــ یتــ
ــي صطبــة فتــر ــي
فــوم ــد وعهــا عتــا

)دمــة( یــل
تمییــز حاــة هــا یــدء

بغــد متنبــي ــا ــي )دمــة( شــعبیة ــة اعــة ــي مهــا یــ دــا
یــل.. شــا ــي وــا یــ شــریة یــمفا  تحدــة اتباــا

قهــى مجــا دمــة ــ بی ســطبة ــ مت تــي ــدء ی ــ  ــ حد ــد ب ــا ن ــ
ــدء ی نشــر رــة ــا ــا  عــد ــي متنب شــا ندشــا

؟ یا ن ا صدي  نا یعم ا
 ــمت ــا  صوــا فســها ــ متصاحــة حقیقیــة مــر  یــدء:
ــنو نــذ مــاع عهــد رجــة اــا ــكا تــ عمــ ــو همهــا  شــجاة
ــتثمر تصاــا عینــي ــ ــد  حكوــي تعییــ رــة ــي توــر ــ
كــو عــد ــذ  مــكا ــذ تــر دمــة ــة  ــیما  جدــد ل هــي

عیشــتي. ــب یكــو یــة نخبــة
طعما؟ شاء  حل تل ل  شر طور ى سعی 

جناــر حــا لــي ــ ضــل نفســي؛ متفاــة ســایة ــا أیــد ــك یــدء:
شــري، طوــر ــى اــة اــي هــ دثــي یــ ــي شــد وــي ــ
.ــ  مــ ــذ  شــا ــي  ــربا طعــ  ســر ــة كب ــر بی حــ ــیتأ
تحــر ــ ــ یــل، شــا تجــو ــ مــا بــ ــ قــامضا هیــو ــ

؟ یــ ــحد حبــذ یــر ــخ بــا یــ ــر خــو ــنتا ــ 
بــ ــ ــتغل ــو  ــتطی  ــتغر ــنا ــا یــ فــي  ــا یــدء:
ــ ــي مــة یاــة مــ ــر   ــي و ــي متنب ــي ــو یــ یــیق
دمــة بــ نــي شــتر  رــد یــ )مــ(  یــر كــو ــ ــوو یــ
حاــز قــي عمــة ــا ا  ــل تــجا ترــي ــ صــد كــ
ــا ــ ــر  ســى  ،فــو ــى ــر ــ ــ مــي فســي ــى حفاــي
یســر حضــر )مــ( نــي مشــتر  ظــول یــ جاــي ــذ لــي

نــي. ــد ــ بیعــو ــ
یل؟  یعم   كا 

ــا ــي ــي  ــي ــو ــعر نــي ــد ــ ــ مــ ــذ مــكا یــدء:
نــي ظتهــمل ابطــة نانــي ــي مجــا جناــر حــا لــي ــر دــر

دمــة. ــ یــ ــوز ــتقب ــا یــل وــي یــ بــ ــ ــ ــ
ویــر ــي دیــة ــو تاعــة نــي ســ  ــ ــا ــ ــا

ــ؟ طبیــ حماــة
حماــة ــد هتمــة یرــا ســو ــذ مجتمعیــة شــرة ــا  یــدء:
ــا ــ عیــ ــا ــي ــعم ســاء ــنا ــا ــوعر ینمــا صوــا شــا
كــدر تكــو نایــة ــذ مــ ..یــ تریــز حماــة یشــد متنبــي

.ــجا ــذ ــ  ــة طمئن نظمتكــ
ع؟ د ا عا یفیة ذ ،از ب  خطا و و ا

ــ ــا نهــ بیــة تــر حــ كــ ــد بیــر ــو ــ ــي ــ یــدء:
صــد وــي ــي خــر حــ هــطا ــذ ــي  ــة ا نانــي عرونــي ــ
خطــا ــ ــ حســ ــذ یــ تقدــر. تــر ــو  صــد ــد نــ ــا
شــتر ــذ ــاز ازــلء هــر ــ بــ ــ تشــجی تمســ محتــر
وــي طــة.. ــ )ســنتي.. قووــي دمــة بــ ــب عهــ نــد هــ نــي

.)ــ مــا
ــعو ــة ــو هــوتو ــ مــا ــ ــعوا ثیــر نفســي خــو ــا
ــى تــو ــدعا یــمغتر صوــا ذاــة ــو تقــا نــي بــوط عبــا

اوــي.. قبوــي عاقوــي نســاء نهــ عــر


