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حمليات

يكرم الأمينة المنا�ضلة ليلى �إنعام رعد
تجمع النه�ضة الن�سائية ّ

مهنا :نعت ّز بمنا�ضالتنا الرائدات اللواتي يحملن راية الع ّز القومي في لبنان وفل�سطين وال�شام

مهنا يلقي كلمته

...ورعد

...وفارس

فار�س :نعمل لتعزيز نموذج المر�أة الملتزمة المنا�ضلة في �سبيل بناء الإن�سان ـ المجتمع
رعد :ا�ستطعنا مواجهة مخططات التق�سيم وال�شرذمة وحفظ وحدة الن�سيج االجتماعي
أق���ام تجمع النهضة النسائية
ف���ي م���رك���زه ب���ف���ردان ،ح��ف��ل غ���داء
تكريمي لألمينة ليلى إن��ع��ام رعد
تقديرا ً لجهودها وعطاءاتها خالل
ف��ت��رة تأسيس التج ّمع ف��ي أواخ��ر
السبعينات وأوائ��ل الثمانينات من
القرن الماضي.
ح��ض��ر ال��ح��ف��ل رئ��ي��س المجلس
األعلى في الحزب السوري القومي
االجتماعي الوزير السابق محمود عبد
الخالق ،نائب رئيس الحزب توفيق
مهنا ،رئيس المكتب السياسي الوزير
السابق علي قانصو ،عضو الكتلة
القومية النائب د .م���روان ف��ارس،
ناموس مجلس العمد نزيه روحانا،
عميد االقتصاد فارس سعد ،الرئيس
األسبق للحزب مسعد حجل ،رئيس
لجنة تاريخ الحزب لبيب ناصيف،
عضو المكتب السياسي منفذ عام
بيروت بطرس سعادة ،وكيل عميد
عبر الحدود داليدا المولى ،وعدد من
أعضاء المجلس القومي والمسؤولين
الحزبيين.
كما حضر الحفل كريمة الزعيم
د .صفية سعاده وع��دد من ممثلي
الهيئات النسائية ،رئيسة المجلس
النسائي ج��م��ال غ��ب��ري��ل ،خديجة
س��ل��وم وغ���زوى الخنسا ع��ن حزب
الله ،ميرنا زخريا عن تيار المرده،
س����وزان ع��ي��د ع��ن ال��ح��زب العربي
الديمقراطي ،ميسم حمزة عن حزب
االت��ح��اد ،نايفة زيبارة عن جمعية
ن��ور ،رئيسة مؤسسة رع��اي��ة أسر
الشهداء نهال رياشي ،المحافظ حليم
فياض عن مؤسسة سعاده الثقافية،
ايلي ب��رب��اري عن المكتب الوطني
لالستخدام ،سناء الصلح ،وجمع من
القوميين واألصدقاء واإلعالميين.

فارس

بداية رحبّت رئيسة التجمع منى
ف��ارس بالمحتفى بها األمينة ليلى

رع��د ،وش��ك��رت الجميع على تلبية
دع��وة التجمع ،والمشاركة في هذا
الحفل.
وقالت :نلتقي اليوم جميعا ً في
مركزنا المتواضع هذا ،لتكريم األمينة
ليلى رعد وهي آتية الينا من تاريخ
عريق في النضال من أجل بناء حياة
كريمة لجميع أبناء األمة التي ننتمي
إليها جميعاً.
وانطالقا ً من أهدافه العامة التي
ترى أنّ التوازن في المجتمع قائم
على ب��ن��اء اإلن��س��ان ،وه���ذا البناء
يرتكز بصورة أساسية على المرأة
التي هي على تماس وثيق باألجيال
الجديدة واألجيال التي لم تولد بعد،
ف��إنّ التجمع رأى في األمينة ليلى
رعد نموذجا ً يجمع بين المرأة األم
الملتزمة والشريكة الحقيقية لزوجها
المناضل األمين إنعام رعد ،والمرأة
المنتجة الصلبة التي واجهت أزمتها
العائلية والحزبية في الستينات من
القرن الماضي ،بالدخول إلى سوق
العمل واالستمرار بالقيام بواجباتها
والتواصل مع رفقائها ورفيقاتها،
ف��ربّ��ت ع��ائ��ل��ة ن��م��وذج��ي��ة ناجحة
واستم ّرت في قناعاتها العقائدية ال
بل إزدادت فيها عزما ً
وترسخاً.
ّ
أض��اف��ت ف���ارس :ه��ذا ال��ن��م��وذج
الذي يعمل تجمع النهضة النسائية
على تعزيزه وتعميمه إنما يدخل
تصب
في عملية مستدامة متكاملة
ّ
ف��ي ه��دف كبير ه��و بناء اإلن��س��ان ـ
المجتمع المرتبط بمحيطه المدرك
الواعي لظروفه والباحث باستمرار
عن ط��رق استدامته ون��م� ّوه ،وهذه
النتيجة ال تحصل بطرفة عين ،وإنما
بتراكم التجارب الفردية والجماعية
التي تنجزها الذاكرة وتحتذي بها.
وهنا إذا بدأت بالتعداد فلن أنتهي
ألنّ تاريخنا حافل بنماذج شبيهة
بتجربة األمينة ليلى إن��ع��ام رعد
والكثير منهن موجود بيننا ،ونحن

فخورات بك ّل واحدة منهن.
فاألمينة ليلى إذ تشكل نموذجا ً
يُحتذى به إنْ على الصعيد الفردي
أو على الصعيد الجماعي والحزبي
فهي تنض ّم ال��ى قافلة طويلة من
المناضلين والمناضالت الذين ش ّكلوا
نقاطا ً مضيئة في تاريخنا الوطني
العام والحزبي والنسائي ،علما ً أننا
نعتبر أن ال ف��رق بين ام��رأة ورجل
في عملية بناء المجتمع وإنما هناك
تكامل إذا نجح يتوصل إلى إقامة نوع
من التوازن في هذا المجتمع.
وتابعت ف���ارس :ف��ي سياق هذا
التكريم دعوني أشير بك ّل تواضع
الى نشاطات التجمع في سياق بناء
المجتمع الذي أشرت إليه ،فالتجمع
ال��م��ؤم��ن بأهمية ال��وع��ي وكخطوة
أول��ى في النضال االجتماعي ،يركز
على إقامة ال��ن��دوات وورش العمل
وخصوصا ً في المناطق ،وق��د أقام
العديد من هذه الندوات في مركزه
وفي المناطق اللبنانية كافة ،إضافة
إلى ذلك فإنه يخ ّرج سنويا ً أفواجا ً من
المتد ّربين في كافة المهن متسلحين
بمهارات متعدّدة ،للدخول إلى سوق
العمل واإلنتاج ،وذلك بالتعاون مع
المؤسسة الوطنية لالستخدام ،وهو
إضافة إلى ذلك يشرف على حضانة
مجانية لألطفال قائمة في إحدى أفقر
ضواحي العاصمة في األوزاعي.
وإيمانا ً منه بأهمية الريف فهو
دخ���ل ف��ي عملية ت��ص��ري��ف إن��ت��اج
السيدات في الريف ضمن برنامجه
«شغل البيت» ويرتكز هذا البرنامج
على تشجيع السيدات ف��ي الريف
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر إن��ت��اج��ه��ن ل��ي��واك��ب
ال��م��واص��ف��ات الصحية ،وبالتالي
على تصريفه وذل��ك ضمن معارض
سنوية ،وبالمناسبة أعلن عن إقامة
معرض هذا العام في  28و  29من
شهر تشرين األول الحالي ،وذلك في
القاعة العليا في قصر األونيسكو

ح�صر العرو�ض ب�أربعة مكاتب محاماة
في ق�ضية Imperial Jet
عقد وزي���را ال��ع��دل ال��ل��واء أش��رف
ريفي واالشغال العامة والنقل غازي
زعيتر اجتماعا ً ف��ي وزارة العدل،
لبتّ موضوع اختيار مكتب المحاماة
ال��ذي سيدافع عن لبنان في قضية
التحكيم مع شركة ،Imperial Jet
في حضور رئيس هيئة القضايا في
وزارة العدل القاضي مروان كركبي
وعدد من القضاة.
وبعد دراسة العروض المقدمة قرر
زعيتر وريفي ،باالشتراك مع كافة
أعضاء فريق العمل ،حصر العروض
بأربع مكاتب «ألنّ أسعارها مقبولة،
منعا ً لتكبيد الخزينة اللبنانية مبالغ
إضافية في هذه القضية» ،بحسب ما
قال وزير العدل بعد االجتماع.
ولفت زعيتر ،من جهته ،إل��ى أنّ
«االت���ص���ال س��ي��ج��ري م��ع المكاتب
األرب��ع��ة وال��ت��ح��اور معها ووض��ع
البنود التي ستلتزم بها تماماً ،كما أنّ
على الدولة اللبنانية التزامات مالية
وأمور أخرى».
ورف����ض زع��ي��ت��ر «ال���دخ���ول في
المبالغ التي تطالب بها الشركة لقاء

زعيتر وريفي خالل االجتماع في وزارة العدل
التعويضات» ،الفتا ً إلى «أننا نتخذ
اإلجراءات من أجل حماية المال العام
من جهة ،واتباع األصول القانونية،
ف��إذا أثبت أنّ للشركة حقوقا ً فأهالً
وسهالً ،أما إذا لم يكن لها حقوق فهذا
يعود لتطبيق األص���ول القانونية
والدولية».

وأضاف« :هذا األمر متروك لمكتب
المحاماة ال��ذي سيقوم بهذا ال��دور
وإنّ وزارة األشغال ووزارة العدل
س��ت��زودان المكتب بك ّل ما يحتاجه
المكتب للدفاع عن مديرية الطيران
ال��م��دن��ي اللبناني ممثلة ب���وزارة
األشغال».

في ب��ي��روت ،وندعوكم جميعا ً إلى
ت��ذ ّوق ه��ذه المنتجات التي إضافة
إلى نكهتها األصيلة ،إنما تساهم في
عملية إنتاج مستدامة ونظيفة قوامها
ورأسمالها تعب السيدات وعرقهن.
وف��ي السياق ذات��ه يقيم التجمع
غداء شهريا ً من صنع سيدات التجمع
لتغطية مصاريف مركزه وهو يحتوي
على أطباق يدوية الصنع تراثية
وصحية س��وف نبلغكم بتواريخه
الحقاً.
وأردف��ت فارس :في هذه الظروف
المضطربة حيث تضيع البوصلة،
فإنّ لقاءنا هنا لتكريم األمينة ليلى مع
أصدقاء لنا يحملون نفس التوجهات
الوطنية واالجتماعية ،ف��إنّ لقاءنا
هنا هو تكريم لك ّل واحد منا ،تكريم
لقناعاتنا ومبدئيتنا ف��ي الحقب
الرمادية هذه ،حيث يشكل وضوح
الفكر والقناعة منار ًة تضيء الطريق
المظلمة ،التي لن تدوم بفضل وعينا
وإصرارنا على هذه القناعات التي
تقاتل ض ّد الطائفية البغضاء ،التي
ّ
وغطت هذا الفساد المحيط
أسست
ّ
بنا من ك� ّل ص��وب ،ض� ّد العنصرية
المتجسدة بالعدو الصهيوني الذي
ّ
يستفيد من هذا التشرذم الحاصل،
وال سبيل للخروج من هذا الوضع إال
بتكاتفنا.
وختمت متوجهة إل��ى المحتفى
بها بالقول :أمينة ليلى رعد أعدتِنا
إلى زمن جميل ،حيث كانت البوصلة
أوض��ح وال��ع��دو ذو وج��ه واح��د وقد
أصبح اآلن متعدّد ال��وج��وه ،كنت
في هذا الزمن السند القوي لألمين
إنعام رعد رحمه الله ،وقد أضاف إلى
القضية القومية من فكره الخصب
وعقله الو ّقاد وما زلنا ننهل من كتبه
ومعارفه الكثير الكثير.
لك منا ك ّل التكريم والتقدير ،ليس
انطالقا ً من واج��ب ،وإنما ألننا نرى
أنفسنا في مثيالتك ونعتبرك قدوة،

في تكريمك إنما نك ّرم «زمنا ً جميالً»
يعيش فيه القادة فقراء ويموتون
أغنياء بتجاربهم وتاريخهم.

مهنا

ث��م أل��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��زب
السوري القومي االجتماعي توفيق
مهنا كلمة استهلها بتوجيه تحية
شكر وتقدير لتجمع النهضة على
هذه اللفتة المميّزة في عمله ،التي
يت ّم فيها تكريم األمينة ليلى إنعام
رع��د ،وقد كان للتجمع بصمات في
تكريم رائ���دات ومناضالت عرفهن
حزبنا وأمتنا في ك ّل الظروف حامالت
مشعل النهضة وال��ه��داي��ة والقيم
وااللتزام.
أضاف مهنا :نحن في الحزب نعتز
بك ّل رائ��دة من رائداتنا ،نعتز بهن
رفيقات ملتزمات وأمينات كما كانت
وم��ا زال��ت األمينة ليلى إنعام رعد،
ونعتز بهن أمهات وأخوات وشريكات
درب في النضال القاسي والطويل،
ونعتز بهن مربيات ألسر وعائالت،
وعامالت منتجات على ك ّل صعيد.
وق��ال مهنا :عرفتُ األمينة ليلى
إنعام رعد شخصيا ً منذ العام 1974ـ
 1975مع بدايات الحرب األهلية في
لبنان ،عندما انتخب األمين الراحل
إنعام رئيسا ً للحزب ،عرفتها صاحبة
قلب كبير ،وعقل نيّر ،وتجربة غنية
بحيث ك��ان بيتها بيتا ً م��ن بيوت
األمة بك ّل ما تعنيه الكلمة ،بيتا قوميا ً
اجتماعيا ً نهضويا ً مقاوماً.
وتابع :األمينة ليلى هي صفحة
مضيئة في ه��ذا التاريخ ،وقليلون
منكم يعرفون أنها عايشت أربعة
ح��روب كبرى ه�� ّزت لبنان واألم��ة،
فواجهت الصعوبات برفقة زوجها
األم��ي��ن ال��راح��ل إن��ع��ام رع��د وكانت
شريكة ورفيقة له عندما كان عميدا ً
لإلذاعة ،وعندما ترشح لالنتخابات
النيابية في الشوف عام  1960بعد

الخولي :قرار ا�ستبدال القوارير
ا�ستمرار للف�ساد والنهب
اعتبر رئيس «اتحاد نقابات العاملين في قطاع الغاز والتنقيب في لبنان»
مارون الخولي في بيان ،أنّ «القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه ،القاضي
باستبدال قوارير الغاز القديمة يشكل استمرارا ً لعملية فساد ونهب لعشرات
الماليين من الدوالرات من أموال الشعب اللبناني بغطاء رسمي ووزاري».
وأسف الخولي لكون «هذا القرار صدر في زمن الحراك المدني ،الذي وقف
في األمس محتجا ً امام ابواب وزارة الطاقة التي قوننت لعملية فساد جديدة،
ضحيتها المستهلك اللبناني الذي كان قد دفع كلفة استبدال قوارير الغاز بقرار
سابق صدر عام  ،2003حيث بلغت  70مليون دوالر» ،مشيرا ً إلى أنه «اليوم
سيعود المواطن ليدفع من جديد أكثر من  140مليون دوالر ،ثمنا ً لقوارير الغاز
التي تملكها شركات االستيراد والتعبئة بموجب المرسوم رقم  33الصادر عام
 1967والذي يحمي ملكية قوارير الغاز لصالحها».
وأش��ار إل��ى أنّ «الموقف الرافض لوزير الصناعة حسين الحاج حسن
ّ
بحق المواطن المستهلك ،خير دليل على
ولجمعية المستهلك لهذا القرار الجائر
ذلك».

انتخابات نقابية
يُجري المجلس التنفيذي لنقابة مزارعي التبغ والتنباك في البقاع
انتخابات تكميلية ألعضائه الذين انتهت واليتهم القانونية ،وذلك عند
الساعة العاشرة من قبل ظهر األحد الواقع في  2015/10/18في مق ّر
النقابة ـ بعلبك دوريس.
وفي حال عدم اكتمال النصابُ ،تعقد جلسة ثانية األحد الواقع في
 2015/10/25في نفس المكان والزمان بمن حضر.
يُقفل باب الترشيح في .2015/10/13

رعد تتسلّم الدرع التقديرية
األح��داث الدامية التي شهدها عام
 1958فك ّرس حق الحزب بالنضال
السياسي والديمقراطي والشعبي
في قلب الجبل ،وصمدت معه بعد
محنة االن��ق�لاب ع���ام  1961ض� ّد
النظام المتخلف اإلقطاعي العائلي
الطائفي والرجعي ،النظام التابع،
وتحملت مع رفيقات مناضالت أعباء
الدفاع عن قيادات الحزب الذين زجّ
بهم في السجون ،ورف��ع المذكرات
وتنفيذ االعتصامات والضغط من
أجل االفراج عن قيادات حزبنا الذين
قبعوا ف��ي سجن النظام اللبناني
الطائفي .وان��ي هنا أحيّيهن على
دورهن ونضالهن لما أنتج حراكهن
من تأثير على ال��رأي العام ،وكشف
مساوىء النظام الطائفي.
وأردف مهنا :في العام  1975وقفت
إلى جانب الرئيس الراحل إنعام رعد
في مواجهة أهوال الحرب األهلية بك ّل
مآسيها ومراراتها وتشعّ باتها ،وفي
مواجهة االجتياح اليهودي للبنان
عام .1982
وق��ال مهنا :األمينة ليلى تشكل
نموذجا ً للمرأة القومية االجتماعية
العاملة وال��رائ��دة والمشاركة في
المجتمع والمساهمة بشكل أساسي
في العمل الحزبي ،وهي التي تتميّز
بذاكرة حزبية وسياسية واجتماعية
مهمة.
وأض��اف :األمينة ليلى إنعام رعد

هي سيدة في العالقات االجتماعية
من بيروت إلى دمشق ،حيث كانت
تحمل قيم النهضة ونبضها وقيم
المجتمع الجديد الذي عملت وما زالت
تعمل م��ن أج��ل��ه .فهي ف��ي وج��ه من
الوجوه المناضلة من أجل نظام جديد
في لبنان ومقاومة من أجل فلسطين،
وسيدة دمشقية ،تحمل راي��ة الع ّز
القومي والمقاومة وتنسج العالقات
الواسعة في الظروف الصعبة.
وختم مهنا موجها ً التحية لألمينة
ليلى باسم ق��ي��ادة ال��ح��زب ،رئيسا ً
ومجلس أعلى ومجلس عمد وأمناء
وقوميين ،فهي تستحق التحية،
كما ك�� ّل الرفيقات المناضالت من
األمينة األولى الى كوكبة الشهيدات
واالستشهاديات من سناء محيدلي
إلى ك ّل المقاومات.

رعد

بدورها شكرت األمينة ليلى رعد
بكلمة مختصرة نائب رئيس الحزب
على الكلمات الراقية التي أورده��ا،
وقالت إنه رفيق ال��درب ،كما شكرت
رئيسة التجمع وهيئته اإلداري���ة
على ه��ذه االلتفاتة وعلى المتابعة
الحثيثة معها إلنجاز التكريم برغم
سفرها وانشغالها في عيد األم ،الذي
ك��ان م��ن المفترض أن يكون نهارا ً
لتكريمها ،وبرغم ذلك ت ّم التكريم في
موعد الح��ق .وأعربت عن اعتزازها
ب��وج��ود جميع الرفيقات والرفقاء

األصدقاء لتكريمها ،وعن بالغ فخرها
بأنها عضوة في التجمع .وشرحت
عن دوره��ا في التجمع في بداياته
وتسلمها للعالقات االجتماعية فيه،
واضطرت في فترة من الفترات إلى
التراجع أمام المسؤوليات التي كانت
تتح ّملها الى جانب اإلمين إنعام بعد
انتخابه رئيسا ً للحزب ال��ى جانب
عملها وعائلتها.
واستعادت رعد محطات نضالية
ف��ي مسيرتها الحزبية وف��ي إط��ار
ال��ه��ي��ئ��ات ال��ن��س��ائ��ي��ة ،ال سيما في
بيروت بُع ْيد بدء الحرب األهلية التي
منحى طائفيا ً
أخذت في أحد أبعادها
ً
وم��ذه��ب��ي�اً ،وك���ان ال��ح��زب ال��س��وري
القومي االجتماعي رأس حربة في
مواجهة ه��ذا المنحى وف��ي النضال
من أج��ل وح��دة النسيج االجتماعي
وم���واج���ه���ة م��خ��ط��ط��ات التقسيم
والشرذمة .وقد استطعنا بالتعاون
م��ع ع��دد م��ن ال��س��ي��دات المناضالت
وأخص
في الخط الوطني والقومي،
ّ
بالذكر الراحلة ليلى الحص ،زوجة
الرئيس الدكتور سليم الحص أم ّد
الله بعمره ،أن نجعل من بيروت،
وخصوصا ً منطقة رأس بيروت ،واحة
للعيش الواحد والتالقي واالنصهار
الوطني.
وختاما ً ت ّم تقديم الدرع التقديرية
لألمينة ليلى رعد ودُعي الجميع إلى
مائدة الغداء.

هارون ينا�شد الحكومة �إنجاز العقود
بين الجهات ال�ضامنة والم�ست�شفيات
عقد نقيب المستشفيات سليمان ه���ارون مؤتمرا ً
صحافيا ً في مركز النقابة في العدلية ،في حضور أعضاء
مجلس اإلدارة وممثلين عن كافة المستشفيات ،وحدّد
خالله مصير الخدمات االستشفائية والصحية التي
يقدمها القطاع االستشفائي في غياب العقود القانونية مع
الجهات الضامنة التي ترعى عالقة هذا التعاون ،والتأخير
المستمر في إصدار سندات الخزينة لتسديد المستشفيات
جزءا ً من مستحقاتها عن المرحلة السابقة.
ونبه ه���ارون «م��ن األخ��ط��ار التي ت��ه�دّد استمرارية
العمل في تقديم الخدمات الطبية ،وهو أمر يصبح شديد
الخطورة وسط المصاعب المتعدّدة التي تنغص حياة
المواطنين .فنتيجة التعثر الحكومي والخالفات العقيمة
بين أهل السياسة ،لم يتم لغاية تاريخه إنجاز العقود بين
وزارة الصحة والمستشفيات ،على الرغم من إقرار مجلس
ال���وزراء في  2015/7/9لمرسوم توزيع االعتمادات
المخصصة للمستشفيات وفق ما حوله وزير الصحة إلى
مجلس ال��وزراء ،مما يحول دون تسديد ما استحق لها
نتيجة تطبيب المرضى طوال سنة  2015وتتجاوز قيمته
لغاية اليوم  300مليار ليرة لبنانية ،والذي سوف يتجاوز
في نهاية العام  450مليار ليرة لبنانية».
وأشار إلى أنّ التعثر «ال ينحصر في جهة واح��دة ،بل
يشمل كافة الجهات الضامنة الرسمية ،وإن اختلفت
األس��ب��اب واألش��ك��ال بين جهة وأخ���رى ،م��ا يعيق عمل
المستشفيات بسبب العقود اإلداري���ة ت��ارة والمالية

ت��ارة أخ���رى» ،الفتا ً إل��ى «أنّ العمل ليس منتظما ً بين
المستشفيات وبين أي مرفق من مرافق ال��دول��ة التي
تتعاطى الشأن الصحي ،سواء لناحية التأخير في تسديد
المستحقات أو الحسومات العشوائية أو تعرفات تخطاها
الزمن أو النقص في الجهاز البشري والمعلوماتي أو لوائح
مستلزمات طبية غير مكتملة».
ولفت إلى أنّ مستحقات المستشفيات غير المسددة عن
فواتير سنة  ،2015إضافة إلى تراكم مبالغ عن سنوات
 2014وما قبل بلغت  900مليون دوالر أميركي .فكيف
في الحالة هذه يمكن للمستشفيات أن تقوم بواجباتها؟
وهل من الحق اتهامها بالتقصير عند ك ّل إشكال ،فيما هي
ال تحصل على حقوقها التي تسمح لها بالعمل»؟
وناشد هارون «الحكومة مجتمعة ،إنجاز العقود بين
كافة الجهات الضامنة والمستشفيات العائدة للعام
 2015مما يسمح بالبدء بتسديد مستحقاتها عن هذه
السنة ،إص��دار سندات الخزينة بقيمة  120مليار ليرة
وفق القانون رقم  225تاريخ  2012/10/22لتسديد
مستحقات المستشفيات عن الفترة بين سنة 2000
و ،2011إضافة إلى تأمين االعتمادات الالزمة ل��وزارة
الصحة لتسديد المستحقات المتبقية من سنة ،2012
 2013و 2014وتأمين االعتمادات لألجهزة األمنية
كافة لتسديد المستحقات المتبقية عن سنة  2014وما
قبل ،وكذلك االعتمادات الالزمة لتسديد مستحقات سنة
.»2015

