
     

      

               
             

        
               

            
              
             

                
                

                
              
             

              
                 

            
              

           
      

             
                 

      

               
         

             
               

               
        

            

 20212020-  يساردلا ماعلل تارایتخا فاشكتسا :وعضولما

 قلھتسالم یھیمتعلال نتسوا قةطنم تالئاع انئزاعا

 ماالع متخننحنانمببمتھیمزعومفھمھتيعل بھطلوال ءابآلوا نیاملالع رشكنانعد،الوا
 يتح تالئاالع ایھف كرشن نا انتدعاس يتال هرتمسم یھیمتعل طھخ قیبطت انطعتسا دقل .يسرادال
 بھصعال تاقوالا كتل يف انمع نیطبترم وانویك.

 نةسيفمیتعلال لشك نویكسفیبك صھاخال ئلھسالانمدیدعكانھنافرنع اضیانحنو
 ربخن نا اضیا دیرن اننولك ،ءانالما سجللم يضاالم عوبسالا ریرقت اندمق دقول .٢٠٢٠-٢٠٢١

 ذاختامتیمالوم ،یھسرادال نھسال دتمعادقءانالماسجلمنالايال .اضیا امھھ طاقنب انتالئاع
 نحن نولك .مداقاليسرادالماللع لودجالوھنویكسيسراداللودجالذاھيرخاتءاراجإ
 یھنطوال ئھیالھ ومةحك وا یھالوال ومةحك وا یھحلالم تاطسلال نميتاتدقتراراقيافرنعال
 رییتغلل نییبلقنميقبننوا نیزھاجنونك نابجینلك ساستك یةالول یةیمتعلال ئھیالھ وا حھصلل

 ٢٠٢٠-٢١ يسرادال ماالع نا منعل نحن ،هدؤكم ریغ ءایشا كانھ ناب نیقیال انیدل نویك انمیبو
 كانھ نویك فوس .قھباسال توانسال يف یھعل ناكيذال طبضالبلشكال سفنذخأینلفوس
 دبعالوھكذل نویكنااإم .سھرادالدأبتانمیحنیاملوالع بھطلال یةاحملتءاراجإل اجیتحالا
 يرخارییامع وا سھرادال ةرجح رجاخ یھسرادال طھشنالالیقلتما سھرادال ةرجحيفىعاتمجالا
 يعل دتمنعونینرمنونك نا ماالع ذاھهانتعلمامنلك .تقوال ذاھ يف قھدب ابھ ؤبنتال عیطتسن ال
 .تراراقالذاختانیحيفبطالءرابخوضراألما حةفامك زركمنمتدااشرالا
 الةح يف ةدعاسللم لعم قةرف انأشنأ دقل .تالاتمحاعجراننحننیدتعسمنونك نالجانم
:لثم یھطایتحاتءاراجإمداختسابطلتی ١٩- دیفوك "ول ذاام " لثم یھبلقتسم تالاتمحا

؟رابكم دأبنناانجاتحاول ذاام- 
؟ددحالم خیراتال يف دأبن نا عیطتسن مول راخأتم دأبن نا انجاتحا ول ذاام- 
 دجون نا نم دبال نولك ددحالم دعوالم يف دأبن دق تراایتخالا هذھ نم جیزم ثدح ول ذاام- 
 ؟ضرالم يشفت الةحيف حةرا تراتف

 نابجیتھیانھويسرادالماالع یةدابثیحنمتراییتغالنضم نوتكسيتالةریبالكتارییتغال
 .رابتعالا يف ذخالل ءانألما سجلم ماام عضوت
 فھرنعالو فھرنع الم بھسنالبكذلوك لضفالشكبعاضوألامفھتلتالئاالع ةدعاسلم ولھاحميف
 فھاضالاب .هاندا نةیبم ایھعل بةاجم و هررتكم الھسا انددعأ دق ،٢٠٢٠-٢١ يسرادال ماالع نع
 لوح ينایبتسا عالطتسا ءراجإل ينورتیكال طبرا متتلمسا دق منكاب تالئاالع رذكن نا دون اننا يال
 .يضاالم جمعھالمویرتمسميیمتعل ماظنب صھاخالتداوجھالم
 .ادمق يضللم فھتلخالم ئرواطال تالاحل طیطختال يف رایثك دعاستس تاومالمعل هذھ



        
        

         
             

               
             

         

      
              

             
         

               
               

 

           
        

            
       

                
                

                

              

             
      

             
      

 ينورتالكا عقوالم ةرایز وجرن تراوطتال رخا فةرلمع
 .تقوال كذل يفمركبصومتكنورميعل ملك راشك

 ؟٢٠٢٠-٢١ يساردلا ماعلا يف یھیملعتلا تنسوا قةطنم من عقوتن اذام :لاؤس
 ذاھنوا ٢٠٢٠-٢١ يسرادال ماالع لودج ينبت دق یھیمتعلال نتسوا قةطنم ءانأم سجلم :بھاجا
 تاطسلال وا یھالوال وا،یھرالدفال تاطسلال نم یھفاضاتایھجوتدجوتناذال بھ لیعمسلودجال
 لثمءانألماسجلم ماام اضعھول اجتحنفوسيسرادال ماالع لودجلةریبكترایتغ .یھحلالم
 .رابتعالا يف ذخالل يسرادال ماالع یةانھ وا /و یةدابلالیدتع

 ؟مداقلا يساردلا ماعلا لكش ونكیس ادام :لاؤس
 تراراقال یةبغلاناثیحمداقال يسرادال مالع لشك نویكسفیكنمدأكتنناعیطتسنال :بھاجا
 كذل عوم .یھحلالم تاطسلالوا یھالوالوا یھرالدفال ومھحكالنم یھفاضاتدااشرايعل دتمتعس
 .تملھحالم تاھویرانیسال نم عھوجملم نیدتعسم نونك نا دیرن نحن
 انمیبلبقالم يسرادال ماالع لشك نویكسفیك نھابصاخال رراقال لعم عیطتسنال طھاسببنحن
 روشھال يآل نآلانمابھ لنعمسيتال یةنألموا یھحصال تءاراجإلانوتكسفیكفرنع النحن
 .دمھاقال

 تاھویرانیسلا وعةجمم عم لامعتلل ةدعتسم اھنا من یھیملعتلا قھطنلما دكأتتس فیك :لاؤس
 .؟لبقلما يساردلا ماعلا يف اھعم لامعتلا لتمحلما
 يفتایوولالا دمةقميفوانویكس امةعروجمھوال تالئاوالع ،نیاملوالع ،بھطلال المةس :بھاجا
 .يسردالم مرحال حتفب صھاخ تاشقانم يا
 ذخالاعم تملھحم ذجانمثالثراثايفرظناليفدأبتلعم عةوجممنوكدقيسردالمفرشالم
یھنورتاللكا بكھشال لالخ نم دبع نع میتعلال ماظنل لامالكب دونع نا نالممك نم انناب رابتعالا يف
 .یھسردالم ينابالم يفلنعم نايف المھسكانھنویك نل نھامنعل نا الةحيفكذل '.تنال ' 

 :اھفاشتكاب لعملا قیرف موقی يتلاو عیفر يوتسم تاذ راكفا يھ هاندا نھودلما ثھثاللا جذانملا

 هدتمم حھرا تراتفيعل يوتحتوهربكم یھدابعم جھولاجھوسیردتال زجنم :لوالا ذجونمال
 ) وینویرشھ يال سطسغأرشھ نم(

 حھراتراتفنضمتیويسرادالماالع یةدابریخأتعمجھولاجھوسیردتال زجنم :يناثال ذجونمال
 ).ویولیرشھ يال ربتمبسرشھ نم ( ةدتمم



            
              

   

            

             
              

       

               
                 
                 

              
          

           
     

            
                

                
              

               
           

            
                
                  

 
               
              
            

           
          

             
    

 هدتمم حھرا تراتفنضمتیو .دبع نممیتعلوال جھولاجھوتالباقالم نمجیزم :ثالثال ذجونمال
 واجاتحیدقنیذال نیینیمع بالطعملصواتال نویك ثیح یھنضم صصحيعل يوتحتابمرو
 .یھفاضا یھیمتعل هرتف

 ؟احھتفةداعادبع لالعم عةوجمم بھ موقتيذال رودال وھام :لؤاس .

 يسرادالماالع دأبنلنودتعسماننانمدأكتالوھلالعم عةوجممبھتلعسيذالرودال :بھاجا
 لودجاليعل قفوا دقءانألماسجلمنارذكتننامالمھ نم .عھونتم فورظ تحت ٢٠٢٠-٢١
 .بھ لنعم انزلاليدوال ٢٠٢٠-٢١ يسرادال ماللع

 اندأب ول ذااملاثالم لیبسيعل ". ول ذاام " تالاتمحافاشتكسانع ؤلھسملالعم عةوجمم
 نا دبالو يودالع يف عفترم راشتنا ثدح ول ذاام ؟هدوجوالم ؟قھاطال نم ٪٢٥ بةسنب لالعم
 رطاخميال لالعم درافوا تالئاالع تضرتع ول زاام؟دبع نم میتعلال ماظنيال الامكدونع
 بھطلال المةسدؤكنسفیك؟ .مالسریغيفعلال دوجووال ةدوالع لجعتدقيتال رتاك یةحص
 يیمداألكوا يداالم معدال يعل مولھصحدؤكنسفیك .؟نیاملالع درافالا المةسو تالئاوالع
 اندعاسی فوس اھریغو لوامالع هذھ رابتعالا يف ذخالا .؟نھوجاتحی يدال يفطاوالع يعاتمجالوا
 هدوالع ولةسھ نمداكتال يف
 :بھاجا؟بھطلالتاجایتحاعمقفواتیراتخالم ذجونمالنأب یھیمتعلال قھطنالم دأكتتسفیك :لؤاس
 ؟ئلھاعلوك بالطلك الةحللامك ذجونمنویكابمرراتخی ذجونمياناكردننحن
 تاجایتحا يبنل نا لواحن نحن انمیبو نینرم نونك نا بجی كذلل قوبسم ریغ تقوب رنم نحن
 ءابوال ذاھ ببسب تثدح ریتغال ئمةدا فورظ تحت المھسب لالعم ةرداوا بھطلال
 نةوربم امعھ لامتعلل قةیرطمیصمتو نھممك الھحلكرابتعالايفنیذخآ یھدجبلنعم نحنكذلل
 .متھالئاعو بالطال ةربخو ،میتعلال قةیرط ،فھتلخالم تاجایتحال نابسحال يف ذخألا عم
 ،یمھظع تایدحتال نا .عھونتالم بالطال ددع تاجایتحا یةبتلل بسانالم ذجونمال دجن نا لأمن

 ذجونم دجون نا نالممك نم ،رظنال تاجھو نم دیدالع رابتعالا يف ذخالا نا نم نیقثوا اننولك
 تھصرفبالطلكيطنع نوا ایھال جھاحال دتشتثیحهدوجوالم درواالم عضیيذال يیمتعل
 .رھدزیل
 ثالث نم نوتكی لالعم حتف ةداعا قیرف :بواج؟لالعم قیرفيفنودمخینیذالمھنم :لؤاس
 ،يسردالم مرحال نم تداایق ،عتمجالم درافا نم ءاضعا ، ءابآ ،نیسردم نم نوتكت تاعوجمم
 متھربخ،مھرظنتاجھوممعھ وابجلیءاضعألالك .يسیئرالهرداالازركمنملعم درافوا
 ذجانمالصحفت عھوجمملك .تاعوجممثالثيال سمھقنملالعم قةرفنالا .ةدیرفال متھیفخلو
 .ذجانمالهذھنمجیزموالبقنمترذك يتال فھتلخالم
 مئھراآب ركھاشالم لالعم عةوجمميفنیركتشمریالغ درافالوا تالئاالع عیطتسیفیك :لؤاس
 .؟یھیمتعلال قھطنالم ةدایقعم



           
             

     
               

              
            

               
                 

             
            

    

 يعل لوصحلل نیاملالع درافالوا ءابآلل ينایبتسا عالطتسا عیزوتب تامق یھیمتعلال قھطنالم :بھاجا
 :ينورتاللكا طبراال سرداالم حتف ةداعا يعل بھترتالم راثآلا فةرومع متھاجایتحا فةرلمع مئھراا

 ؟مداقاليسرادالماللع بھلالعم متیس ذجونمياثیحنمرراقالذاختامتیسيتم :لؤاس
 ذجانمال هذھناكردننابجی .لؤاسال ذاھيعل بھاجاانیدلسیليالحال تقوال يف :بھاجا
 ءابآلا نم تاوممعل يعل لوصحال يف رتمسنسو .یھراج لاعمأ ربتتع رابتعالا يف ةذوخأالم
 ةرم .يضم تقو يا نم فییتك الةح يف اننال بلةقالم عیباسألا يف لالعم درافوا ، تالئاوالع
 يف نھورالم سةرالمم دتعسنناوھنآلا بھ موقناوم یھعل قفواميسرادلودجانیدلنحنيرخا
 موادال يعل مفعلك دودرومتكاظحالم يعل لوصحال ".ول ذاام " ویرانیس يال ءوجلل اجیتحالا
 یھالووال یھرالدفال ومھحكال نمتءاراجالايعل لوصحال دبع يتحانطیطختيفاخلھدنس
 یھحلالم تاطسلوال.


