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انسحاب 
احلكومة..

في زمن الصحوة

أفكار

مرزوق فليج احلربي

ثمة مكان أطلق عليه الشباب (احملظوظ) مبوافقة 
تنفيذ مشاريع صغيرة مثل املطاعم واملقاهي تسمية 
(ســومو)، وال أعرف من أين جاءوا بهذه التســمية، 
لكنها حلوة على قلوبنا نحن الرواد وأصحاب احملالت 
القدماء، وقبلناها منهم في حينها. شجعناهم، فأخذهم 
احلماس بشعور التفاؤل، فقاموا بتحويل ذلك املكان 
القذر الذي متلؤه القاذورات واألوساخ، وتسرح ومترح 
به الفئران والقطط في كل زاوية من زواياه، تشــوه 
جدرانه آثار «البان األحمر» الناجتة عن عادة سيئة اعتاد 
بعض اآلسيويني عليها، خاصة في ذلك السوق املهم 
بتاريخه، الشــامخ بأصالته، املظلوم بقيمته، ليصبح 
حينها طاردا احتل موقعا مميزا في أفضل أســواق 
الكويت العريقة، حتيط به دروازة عبدالرزاق شرقا، 
وسوق بن دعيج شماال وغربا، ويجاوره أول وأقدم 
مبنى ملواقف ســيارات متعــدد األدوار في الكويت، 
يالمس أطراف حدود أسواق املباركية احلاضنة جلزء 
من تاريخ الكويت، فأمسى هذا السوق ال ميت ملجتمعنا 
بأي صلة، ليكتســي حلة غريبة علينا ويكون قبلة 
لزبائن محددين فابتعد عن املســتهلك الكويتي ذي 

الطابع املختلف بسلعه االستهالكية وغيرها.
لتحني مشيئة اهللا ويختاره مجموعة من الشباب 
الكويتي الواعد، فقاموا باستئجار مجموعة مختارة من 
محالت هذا السوق، بعد أن دفعوا مبالغ (خلو) طائلة 
مقابل احلصول على هذه احملالت، اعتقادا منهم بنجاح 
أفكارهم الناشئة التي ستقودهم إلى حتقيق األرباح 
والتربع على قمة العمل احلر، فتخطت جهودهم القيام 
بإعادة تأهيل هذه احملالت ليحولوها إلى حتفة رائعة 
شملت مبجموعها مقاهي ومطاعم ذات تصاميم رائعة 
من (ديزاينات) شرقية وغربية وتاريخية جنحت في 
جذب اجلمهور، وتعدت جهودهم تلك وحتملوا األعباء 
املالية الطائلة بتحويل ساحات وممرات هذا السوق الى 
أيقونة جميلة شكلت مبجملها لوحة تشكيلية فنية رائعة 
قلما جتد لها مثيال، انه إبداع كويتي من شــباب كان 
التفاؤل منهجه، والعمل عنده عبادة، والرؤية مبخيلته 
فريدة، والهدف عمل حر غير مقيد يطلق لهم العنان 
مبحاكاة لآلباء واألجداد، احلق يقال، الشمس ال تغطى 
بالغربال (املنخل) إنهم عيالنا (بنات وأوالد، شقردية) 
هذا السوق الهجني الذي أصبح بساحاته وزواياه حتفة 
معمارية حتاكي ثقافة املجتمع وتاريخه، فرضت نفسها 
على زوار ذلك املكان، فأمسى قبلة الشباب وعائالتهم 
حتى استطاع يوما أن ينافس أرقى املواقع التجارية 
احلديثة وميتاز عليها بلمســته التاريخية وجماليات 
اإلبداع الكويتي من رســومات وملصقات تتبادل مع 
رواد السوق الضحكات مرة والفرح والشعور باإلجناز 
والتميز مرة أخرى. بجهودهم فرض هذا السوق نفسه 
على اجلميع دون استثناء، خاصة في موسم الشتاء 
الذي استطاع زواره استنشاق عبق املاضي املمزوج 

بأصالته، فاحتضنه املستقبل بتفاؤله فكان سومو! 
ثم أتى موســم الصيف (اصح يا نامي) فأنت حتت 
رحمة طقس الكويت ولواهيبها احلارة احلارقة معاد 
(سومو) هو الذي يعرفه زواره، ولم تكن تلك الزوايا 
والنمــاذج فائقة التميز باقية، كل شــيء انتهى. إنه 
الفشل الذريع في التخطيط وتنفيذ الرؤية والهدف، 
هكذا تنتهي قصة شــباب األعمال وجناحهم وتعود 
الوساخة ملكانها، زيارة لذلك املكان سيتضح لنا النجاح 
ال يورث، وأن رؤية وخطط املشاريع الصغيرة حتتاج 
(بريك) كي نعيدها استراتيجيتها مبا يتوافق وحقيقة 

عيالنا ورؤيتهم الطموحة!

اجلمعيات التعاونية هي جماعة مســتقلة من 
األشــخاص يتحدون اختياريا لتلبية احتياجاتهم 
االقتصاديــة واالجتماعية والثقافيــة وتطلعاتهم 
املشتركة من خالل امللكية اجلماعية ملشروع تتوافر 

به دميوقراطية اإلدارة والرقابة.
وبلغ إجمالي عدد االحتادات واجلمعيات التعاونية 
٧٥ مقسمة إلى ٦٨ جمعية استهالكية، و٣ جمعيات 
إنتاجية زراعية وجمعيات تعاونية حرفية للسدو، 
واجلمعية التعاونية ملوظفــي احلكومة الكويتيني 
لالدخــار، فضال عن احتاد اجلمعيــات التعاونية 

االستهالكية واحتاد اجلمعيات الزراعية.
ومن أهداف إنشاء جمعيات تعاونية استهالكية 
هو توفير السلع الغذائية وغيرها من مواد استهالكية 
بأسعار تنافسية وقريبة من سكن املساهمني، كما 
توفر خدمات الصيانة الصحية والكهربائية، وتوفر 
كذلك أجهزة منزلية وخدمات صيانة السيارات، وأيضا 
صيدليات توفر فيهــا األدوية واألجهزة الصحية 
والطبية، وكل هذه اخلدمــات ترجع بالفائدة على 

املساهمني وفيها أرباح مالية سنوية.
واحلركة التعاونية الكويتية بشكلها الراهن هي 
نتاج طبيعي ملا جبل عليه اآلباء واألجداد من تعاون 
فطري خالق وتناوله األبناء بالتطوير وفق لوائح 
وتشريعات محددة لتفي باحتياجات العصر، وفي 
ذات اإلطار الذي حتــدده عاداتنا وتقاليدنا وديننا 

احلنيف.
ومن أهم عوامل جناح وازدهار احلركة التعاونية 
الكويتية دعم ورعاية صاحب السمو األمير وسمو 
ولي عهده األمني، وكذلك الدولة عن طريق وزاراتها 

ذات العالقة باحلركة التعاونية.
باالضافة إلى الرجال الشرفاء من الشعب الكويتي 
الذين اجتهــوا إلى الدخول في عضوية اجلمعيات 
التعاونية، وهم في مقدمة من يساهم في تطورها 
وجناحها، ونتمنى الدعم كل الدعم والتوفيق لرجل 
كويتي وهو د.فيصل سرحان العنزي، نزيه سعى 
إلى الترشح ألن يكون عودا من حزمة في جمعية 
أبوفطيرة، وفي نيته االصالح والنهوض مبستوى 
اجلمعية التعاونية وحتقيق األفضل للمســاهمني 

وخدمة سكان املنطقة.

بعد خطاب ســمو ولي 
التاريخــي في ٢٢ العهــد 

يونيــو ٢٠٢٢ الذي أكد فيه 
على االلتزام بالدستور وعلى 
الشــعب  العالقة بني  متانة 
واألسرة احلاكمة وأقر فيه 
حل مجلس األمة ٢٠٢٠ بعد 
مطالبة أعضاء املجلس برحيل 
الوزراء  الرئيســني (رئيس 
ورئيــس املجلــس) ووعد 
بإجراء انتخابات نزيهة، لن 
تتدخــل فيها احلكومة ولن 
بانتخابات رئاســة  تتدخل 
املجلــس، وفعــال أجريت 
انتخابات مجلس األمة ٢٠٢٢، 
والكل شهد لها بالنزاهة ولم 
تتدخل احلكومة فيها، وأكد 
سمو ولي العهد مرة أخرى 
في جلســة افتتاح مجلس 
األمة على التعاون وترسيخ 
الدميوقراطية وجتاوز مرحلة 
التأزمي الســابقة، وصدقت 
النوايا الطيبة من الســلطة، 
فلــم تتدخــل باالنتخابات 
للمجلــس، ومت  الداخليــة 
تكليف رئيس مجلس وزراء 
مشهود له بالعمل واالجناز 
الشــيخ أحمد نواف  وهو 
الصباح، وسيطرت  األحمد 
التعاون واالجناز بني  روح 
املجلس واحلكومــة، وبدأ 
املواطنون يشعرون بتحسن 
وإن كان بطيئا في حتريك 
عجلــة التنميــة متثل في 
القيادات  الكثير من  إقصاء 
الذين  الدولة  في مؤسسات 
كانوا جزءا من تعطيل حركة 
التنمية وإقرار مشاريع معطلة 
سابقا، وقام أعضاء مجلس 
اغلبهم من  الذين كان  األمة 
العديد  اإلصالحيني بتقدمي 
من القوانني لتصحيح الوضع 
التنموي السابق الذي اشتهر 

بالفساد والتراجع.
وكانت جلسة مجلس األمة 
في ١٠ يناير املاضي جلسة 
تاريخية ومفصلية وشملت 
عدة قوانني، وعلى رأســها 
القروض وزيادة  إســقاط 
املتقاعدين وحتويل  رواتب 
غرفة التجارة إلى نقابة وعدم 
تخصيص اخلطوط اجلوية 
الكويتية وغيرها من القوانني، 
املتابعني  العديد من  واعتبر 
أن هذه اجللسة هي جلسة 
اختبار جلدية احلكومة في 
التعاون مع املجلس وسبق 
اجللسة اجتماع غير رسمي 
بني رئيــس مجلس الوزراء 
وأعضــاء مجلس األمة ومت 
التأكد فيه على التعاون بني 

السلطتني.
إلى هذه النقطة املشــهد 
السياسي في الكويت جميل 
وتفاؤلي، والناس متأملة بحل 
الديرة  مشاكلها ومشــاكل 
العالقة، ولكن فوجئ اجلميع 
بانسحاب احلكومة من هذه 
اجللسة اجلماهيرية ألهميتها، 
واحلكومة قبلها بيومني أبدت 
روح التعاون ولديها الكثير 
من اإلجراءات الدستورية التي 
املمكن استخدامها  كان من 
مثل طلب التأجيل للقوانني او 
ارجاعها الى اللجان املختصة 
ملزيد من الدراسة، كما طلبت، 
أو حتويــل املشــاريع الى 
الدستورية خاصة  احملكمة 
املشــاريع التي فيها خالف 
دستوري إذا كانت ال ترغب 

في املوافقة عليها.
نعيش اآلن أزمة سياسية 
من ال شيء خاصة أن أجواء 
التفاؤل مسيطرة علي املشهد 
السياسي وانسحاب احلكومة 
احرج النواب، مما دعاهم إلى 
اللــوم على احلكومة  إلقاء 
خصوصــا أننا فــي زمن 
التنموية، وكسر  الصحوة 
مبدأ التعــاون بني احلكومة 

واملجلس ال يجوز.
من املفترض أن احلكومة 
ومجلس االمــة يتجاوزون 
مرحلة انســحاب احلكومة 
من اجللسة سريعا حتى ال 
يتحول هذا احلدث الى دوامة 
ال نســتطيع اخلروج منها 
للبعض  ويكون ذلك مبررا 
بالتشــكيك والطعن وخلق 
أزمــات جانبية تتعطل فيها 
التنمية، ونخلق فرصة لكل 
متربــص بالطعن باملجلس 
والدميوقراطية والدعوة إلى 
حل مجلس األمة أو استقالة 
احلكومة وبعدها تكبر كرة 
الثلج وتشــتعل وســائل 
التواصل واخلدمات اإلخبارية 
في التأجيج ونعود إلى نقطة 
الصفر.. وكأنك يا بوزيد ما 

غزيت.

وذخر األوطان فارق الزمان األربعني 
بجهود أجدادكم وركوب سيارة الون 
أيــت ١٨؟!) ورفاهية اليوم بتحطيم 
قانونه بذات احلافالت املرعبة بالطرق 
والشوارع داخل وخارج احملافظات، 
وتدعي عليكم ألسن وآذان وعيون 
ضعاف أهاليكم، حسبنا اهللا هو نعم 
الوكيل على أفعال شــبابا وشابات 
تتحدى تواريخهــا واألجداد بتلك 
الوســـــائل املرعبــة للتجاوزات 
املتنفذة  املرورية، والــــواسطات 
حلمايتكم من القانون العادل داخل 
حدود وطنكم الغالي وأهله األوفياء 
الشهم منكم  بكل نسيجه، ونخوة 

لتنفيذ واجباته؟!
وتذكروا رقم ١٨ يعني وانيت أول 
حافلة تنقــل أجدادنا للقمة العيش 
بوالدة تاريخ بترولنا ثروة أجدادنا 
ونعيم خيراتنا هللا ورسوله وكتابه 
العظيم بتجــدد رفاهيتنا  الفضل 
بســالمة األوفياء املخلصني، دنيا 

ودين.

عذاب ظلمك، فالشك انني كأب أحس 
مبأساة والدك، وكم تأملت كثيرا عندما 
سألت الغريب والبعيد عن هذا االب 
املســكني قبل أن أخط سطرا واحدا 
فأكدوا لي أن والدك انسان كرمي خلوق 
ميأل الدنيا نشاطا وحيوية وذو عقلية 
راجحة، اذن ملاذا يــا ظاملة تريدين 
اهانته وجرح كرامته امام من يسوى 
ومن ال يسوى؟ اآلن عليك يا ظاملة 
إنقاذ والدك مما هو فيه وتوبي الى 
اهللا وانقذي نفسك من عذاب جهنم 
اذا بقيت  التي ستكوي جسدك كله 
على فعلتك الشنيعة. اطلبي الصفح 
والغفران من اهللا ســبحانه وتعالي 
والتســامح من والدك حتى يرضى 
عنك الن رضا اهللا من رضا الوالدين.. 
اآلن وأخيرا اظنك يا جاحدة ستلبني 
نداء الواجب والضمير وتخرجني من 
املستنقع الشيطاني الذي وقعت فيه 
حتى تشرق شمس احلرية على والدك 
من جديد ويعود رافعا رأسه عاليا أمام 
الناس مرة اخرى ليعيش بقية حياته 

معكم في سعادة دائمة.

والتكلفة  متأخرة، وجميع مشاريعها 
متعثرة ومتأخرة.

ولألسف نرى أن أغلبية القضايا 
التي تنظر باحملاكم عن تأخير املشاريع 
نظير تطبيق الغرامات عليها، والسبب 
هو عدم تقديــر اجلهات احلكومية 

للوقت.
وكما أن أغلبية املشاريع اخلاصة 
بالقطاعني اخلاص واحلكومي، مرتبطة 
بإصــدار التراخيــص من اجلهات 
احلكومية وغالبا ما تكون بها تأخير، 
وإجراءات إيصال التيار تســتغرق 
طويال، وفعليا نرى ان فترة إجناز 
املشروع تستغرق نفس فترة إصدار 
التراخيص وهذا الشيء يسبب تكلفة 
على الشركات وخسارة على املالك 
والسبب الروتني احلكومي املميت.

ونأمل مــن النهج اجلديد العمل 
على غربلة تلك التأخيرات الروتينية 
اململة، وأن تعمل على تقدير الوقت 

لدى جميع اجلهات احلكومية.
هل تعلم أن استخراج املوافقات 
مــن بعض اجلهــات احلكومية قد 
تســتغرق مدة عام؟ وهذا بال شك 
على حساب هدر الوقت واملال بسبب 

الروتني.
وفي املقابل يقوم بعض العاملني 
باجلهات احلكومية بتطبيق الغرامات 
املالية كالســيف مع الشركات، وال 
التامة  يرأفون باحلال مع معرفتهم 
بأن سبب التأخير هو مصدر حكومي.
واهللا يصلح احلــال مع األزمة 

احلالية بني السلطتني.

والشواطئ البحرية!
للوانيــت  بــذات املضايقــات 
وتوائمها بإزعــاج عجز عنه تاريخ 
العالج املروري وعقوبات مخالفيه! 
بوصفها حاالت فردية وشخصية 
١٠٠٪ لها واسطات ومتنفذون، تتحدى 
كل القوانني والــذوق العام بالذات 
(تغريدات  الفجرية وأصوات  ساعة 
أقزوزهــا بتشــفيطات صباحية، 
أجيالنا  يا  ومسائية!) فهل تدركون 

فكيف باهللا عليك تتجردين من املشاعر 
الطيب  االنســانية، جتاه هذا االب 
اخللوق الذي اعطاك ولم ينتظر منك 
العطاء؟ وملاذا كل هذا الغدر االنساني 
بهذا الصــدر احلنون؟ وملاذا جتيء 
االوجاع منك خناجر مسددة الى قلبه 
الرقيــق؟ رفقا به يا فتاة فال تقتليه 
بسكاكينك املسمومة اكثر من ذلك، 

فقلب املسكني ينزف املا وحسرة.
االبنة اجلاحدة، ال تزيدين  ايتها 
جراح والدك جروحا أخرى، فيكفيه 

من الدراســة، ويبدو أن األزمة بني 
السلطتني قد بدأت.

وكون القضية تخص املواطنو لذا 
يصعب على النواب مجاراة احلكومة 
لصعوبة أخذ القرار املناسب في حل 
الديون كونها قضية شعبية،  أزمة 
والتصعيد النيابي كان األقرب إلبداء 
رغبة الشــارع الكويتي واملواطن، 
النائب أحمد الري  ونرجح مبادرة 
عضو مجلس األمــة بزيادة الدعم 
لغالء املعيشــة من ١٢٠ دينارا الى 
٣٠٠ دينار للجميع وهذا احلل عادل 

ومرض للجميع.
يجب على احلكومــة أن تضع 
شعارا جديدا إلدارة الوقت والتكلفة 
واجلودة كما تعمل بها الدول املتقدمة 
والشركات العاملية أو احلكومية التي 

تعمل على مبدأ الوقت والتكلفة.
ولتلك األسباب جند أن املشاريع 
احلكومية املرتبطة بالروتني احلكومي، 
والتــي ال تعمل على مبــدأ الوقت 

فوالذية احلديد ملا يطلق عليه (رمانة 
الطراد خلفيتها بعد األرقام تكسر 
بال مباالة أنوف وهـــياكل، وزوايا 
أفخم وأضعف سيارات عــــباد اهللا 
وتتمتع مبواقف شوارعنا املـــفروزة 
القســائم للسكن (٣٧٥ مترا مربعا) 
الداخلية  الطــرق  لتحتل منتصف 
بالذات للمساكن احلكومية، ومواقف 
اجلمعيات، واملراكز التجارية، وأخيرا 
طرقنا الســريعة، واحلدائق العامة 

ثم العمل الالئق بها، باهللا عليكم هل 
يســتحق هذا االب املسكني كل هذا 
اجلهود، فمن اين اتيت بكل هذا ايتها 

االبنة اجلاحدة؟
وكيف تغتالني هذه االبوة الشريفة 
وتدوسينها بقطار الطمع واجلشع؟ 
رفقا بأبيك ايتها التعيســة، فمهما 
امتلكت من ثروة، ومهما امتلكت من 
خيــرات الدنيا حالال أو حراما، فلن 
تساوي دمعة ألم واحدة يتجرع بها 
والدك كؤوس العذاب يوما بعد يوم، 

الثمانينيات هيبة كبيرة وكان صاحبه 
ذا علم ومعرفة وحنكة إدارية ومتعلم 
ومثقف إلى أبعد احلدود سواء في 
أو  النفطية  أو  القطاعات احلكومية 

الشركات والهيئات احلكومية.
ومن باب حماية املوظف الكويتي 
املوظفني  شــرع قانون حلمايــة 
الكويتيني حتى ســن ثالثني عاما، 
وصعوبــة تنحــي القياديــني من 
لهم،  التجديد  أو عــدم  مناصبهم، 
ارتأت احلكومة وضع ميزة  ولذلك 
لتشجيع القياديني على التنحي عن 
الفرصة إلشراك  مناصبهم وإتاحة 
كوكبة جديدة من الشــباب ملواكبة 

املستقبل وأداء أفضل.
من جهة أخرى، هل من العدل العمل 
القروض االستهالكية  على إسقاط 
وفوائدها باختالف مبلغها وان كانت 
١٤ مليــارا، أو مليارا و٨٠٠ مليون 
القروض،  دينار حســب تصنيف 
وذلك بني مؤيد ومعارض أو املزيد 

رواية وانيت تعني كما مت ببحث 
مفصل جلريــدة بارزة عن رقم ١٨
(لناقلة عمال كويتيون مع شــركة 
نفط بريطانية برقمها املروري ولغتها 
اإلجنليزية ون، أيت، تداولها العمال 
اليومي بلهجتهم حتى  لالستخدام 
يومنا احلالي تاريخا وأصالة ال يعلمها 
اجليل احلالي من شــبابنا وللمزيد 
للتوضيح  العم «غوغــل»  راجعوا 

املطلوب.
والعجيب الغريب هذا النوع من 
احلافالت رباعية الدفع، قوية التركيب، 
مزعجة الســرعة، ساطعة األضواء 
مساء! منطلقة العنان نهارا، مزدوجة 
املخالفات اجلسيمة لإلشارات املرورية 
وتخطي أحمرهــا، وتأرجح الطرق 
بحاراتها؟! وتناســي أولوية املرور 
بحجمها وضخامة محركاتها؟! تتسبب 
ملعظم حوادثها املميتة، بالتحدي ما 
بني شبابها من اجلنسني وملا يوازيها 
مــن األنواع والطرازات املشــابهة 
والقريبة وغيرها شــبابية القيادة 

اظلمت الدنيا، وغابت شمســها، 
ومأل السواد أرجاء األرض من حولي، 
فتجمدت الدموع في مقلتي والسبب 
تلك الفتــاة التي حجرت على أبيها، 
فكيف يكون ألم وحزن هذا االب وكم 
تكون املرارة التي جترعها؟ وكيف هي 
مشاعره جتاه هذه االبنة بعد هذا العمل 

املشني وهو اليزال بعنفوان عقله؟
ان هــذا االب وهــو يقترب من 
الصفحات األخيــرة من مجلد أيام 
حياته، جاءت هذه االبنة العاقة بدال من 
أن تأخذ بيده وتقبلها خطفت الهواء 
من داخل رئتيه وحبســت انفاسه، 
واغلقت أبواب الود واحلنان من أمامه 
بفتحها جرحا طوال حياته، ان هذه 
االبنة جتاهر بصالبة قلبها، لتدوس 
على ابيها بقسوة الزمن لتدمره أمام 
الناس واملجتمع. هــل فكرت هذه 
االبنة اجلاحدة كيف غمرت الفرحة 
هذا األب عنــد والدتها؟ وكيف كان 
يحسب الساعات وااليام والسنني في 
عمل مضن وشاق حتى يوفر لها كل 
شيء، لتنال بعدها الشهادة اجلامعية 

البعض: هــل كثرة  يتســاءل 
القيادية ستؤثر على  االســتقاالت 
الوضع العــام للحكومة أو مصالح 
الناس؟ اجلواب ال بال شك حتى لو 
كان العدد أكبر من ذلك، وذلك لعدة 

أسباب:
أوال، ان التشــعب في املناصب 
القيادية في اآلونة األخيرة وتغيير 
للوزارات وتفرع  التنظيمي  الهيكل 
اإلدارات واألقسام والقطاعات إلى عدد 
أكبر، كان على حساب األداء والوقت 
والتكلفة املادية على ميزانية الدولة.
كان في السابق هناك نظام ثابت 
وموحد ومعمول به بجميع اجلهات 
احلكومية، والذي يتدرج من وزير 
ووكيل ومديرين ومراقبني ورؤساء 
أقســام الى موظفني عاديني، وكان 

األمر طبيعيا وذا إنتاجية.
إلى أن تشعبت هذه األقسام من 
الى هيئات وقطاعات بال  الوزارات 
معنى وكلها تكلفة إضافية على الدولة 
وتسكني هذه املناصب دون مراعاة 

األهداف أو اإلنتاجية.
مع وجود جميــع هذه الهيئات 
والقطاعــات والــوكالء والوكالء 
املســاعدين واملديرين واملراقبني 
ورؤساء األقسام، نرى ان حال البلد 
ال يرتقي باحلد األدنى إلرضاء القيادة 
الوزراء  السياسية ورئيس مجلس 
إلى  األمة والشعب، وأدى  ومجلس 
التدني بجميــع قطاعات الدولة بال 

استثناء.
كان ملنصب «مدير إدارة» في فترة 

للود قضية

االستقاالت 
احلكومية

 engmahrasheed@gmail.com محمود علي رشيد
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