
 

 هواجس وتفاؤالت  األداء الحكومي:
 

ما من اجراء يصددددن  لن امة ام  اب امارماا  ات بوت ابو  ابا ام ول  امن مرن مر    

بمرن متخاف بجدابد  يارر من كمدع يواا امز ا مد  امالد  اماتفد  ي ية ير رد  وق رد  املرا او  

 .وصا اهااماولاماو امتة باتمواا امخ ر  امارواط  مها بية يارر من ات را  قل  

  امد  ام داياة اللقدن ابهدا وقهج بهفدا متاا بدا ية ل قداوهدا اتقتصدددداايد  بمن    يدابدن  

ياودن اتل   لن   باجراءاو، يدا او بملداءاو مهاد  مدنبة لدني واخا لقهدا او داقداو  

  اماشا ي أ ن، ياا ا   إيرا امرمط امسد  ة م  وريرا، يا  اتل   لن امرمط امسد  ة م  

  .اماها  منبة امللاء اما  ة ها قطاع امقلل اماري بام هرمائة بامق طة

يةق ملسدرن ام اياة اتالاء ابن يةلق ابفا او ملورا  مه   امسدرا د  بامخطااو امتة وفن 

ابمدا  من يودا اددددهدا اب يدناي  لقهدا أب يار هدا، بم ن يالز اتمر اماه  بمرر اماولا  امز 

راءاو ية صدام  امورا ، اب يقت   مقها اموراقرا   ه ا ما ت  ات  ها ي   دتصد  ه   اتج 

بولان امز  ن ات ، ي ارر من اماقائ  ت وتقا د  م  امالاا، ياا ا  ياررا  من امت اصدرل ما 

 . امن مرر بااة 

هد   امخطااو ت يا ن ا  و ا  بداجةد  بكاو مرابا مدا م  وودامج مشددددايدل ملةد  ت يود    

 :ية لن  وةلرلها امز ات ، بمن كمع امة ام امشو  

 اين بصلن مشا ي  وشغرل امشااب   ▪

 اين بصلن بلاا  ااي  اماقتج اماةلة   ▪

 اين بصلن بلاا الااي وشغرل مصاب  املطاع امخاص   ▪

 اين بصلن بلاا وشفر  ات تااا    ▪

    اين بصلن بلاا ووايا اصةاب امنخاة اماقخ ض  اما  ا و اع ات وا ▪

 اين بصلن بلاا ااط امس ح اماق لن   ▪

 اين بصلن بلاا اتقتصاص من قتل  امقشطاء امسرا ررن   ▪

 اين بصلن بلاا ااط اماقاي  بمق  امتهري    ▪

  ق  امارضاء  بية اي مةط  االن!بماختصا  اين بصلن اما ▪
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