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دبــــي ـ رويترز: تدفع مخاوف من التهديد الذي 
متثله ايران دول اخلليج العربية الى إنفاق املليارات 
على شــــراء أســــلحة جديدة لكن هذا االستثمار ال 
يستطيع أن يحمي شبه اجلزيرة العربية ما لم يقم 

بينها تنسيق وتعاون عسكري أوثق.
ومن املتوقع أن تنفق السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة ودول أخرى من مجلس التعاون اخلليجي ما 
يصل الى 100 مليار دوالر على مدى األعوام القليلة 
القادمة لشراء طائرات اف ـ 15 ايغلز وطائرات اف/
ايه ـ 18 هورنت وأنظمة دفاع صاروخية من طراز 

)ثاد( من انتاج شركة لوكهيد مارتن.
في الشهر املاضي كشفت الواليات املتحدة النقاب 
عن خطط لتبيع للســــعودية طائرات هيليكوبتر 
وأســــلحة أخرى تصل قيمتها الى 60 مليار دوالر 
وهي صفقة حتقق رقما قياسيا في صادرات األسلحة 

األميركية.
كما انه من املتوقــــع أن تنفق اإلمارات أيضا ما 
يصل إلى 17 مليار دوالر في األعوام القادمة لشراء 

نظام دفاع صاروخي متقدم وطائرات مقاتلة.
وقال مــــارك توماس نائب مديــــر مكتب معهد 
رويال يونايتد سرفيسيز بقطر ويتخذ املعهد من 
بريطانيا مقرا له »تتركز املشتريات التي نراها على 
وجه اخلصوص على الدفاع اجلوي والصاروخي 

والقدرات البحرية«.
وأضاف »ايــــران تفوق دول اخلليج كثيرا على 
صعيد القوة البشرية والصواريخ. وأفضل طريقة 
ملعاجلة هذا من خالل امتالك تكنولوجيا متقدمة، 
املشكلة هو أن هناك نقصا في التنسيق والتعاون بني 
تلك الدول. ال يوجد حلف عسكري ملجلس التعاون 

اخلليجي مماثل حللف شمال األطلسي«.
ودول اخلليج بحاجة الى بحث أمان مواطنيها 
واملراكز املالية الواعدة في دبي وأبوظبي والدوحة 
التي اســــتقطبت اســــتثمارات أجنبيــــة مبليارات 

الدوالرات.
وهي تشعر بقلق متزايد من ان تشن إيران هجوما 
انتقاميا اذا تعرضت طهران لعمل عسكري من قبل 
إسرائيل او دول غربية بسبب برنامجها النووي.

وبــــني عامــــي 2002 و2009 أبرمت دول مجلس 
التعاون اخلليجي صفقات سالح تقترب قيمتها من 
66.9 مليار دوالر. لكن محللني يقولون إن اإلنفاق 
وحده ليس احلل ويشيرون الى أن معظم اجلهود 
الســــابقة لوضع إطار عمل أمني جماعي كانت في 

األغلب بال جدوى.
واحلديث عن التنسيق ليس جديدا. لكن املنطقة 
فشلت في تطوير شبكة إنذار مبكر إقليمية لرصد اكثر 
األسلحة التي تخشاها دول اخلليج وهي الصواريخ 

طويلة املدى وصواريخ كروز.
ويقول مسؤولون عسكريون أميركيون إن هذا 
النظــــام الذي ميكن أن يقيمه متعاقدون أميركيون 

قد يكون نواة للتعاون العسكري اإلقليمي.
لكن كبار املسؤولني العسكريني في اخلليج لم 
يظهروا حماسا إلنشاء نظام سيكون الدور األميركي 
فيه كبيــــرا ويتطلب قدرا كبيرا مــــن التعاون بني 

بعضهم البعض.
وقال مصطفى العاني وهو من كبار االستشاريني 
ومدير برنامج مبركز اخلليج لألبحاث »دول كثيرة ال 
متلك املال او ال تريد التنازل عن السيطرة الوطنية.. 
وتعتقد أن دولة )واحدة( ستهيمن على النظام ألنها 
دفعت تكلفته« وأضاف أن الدول األغنى سينتهي بها 

املطاف الى دفع معظم تكلفة إنشاء النظام.
يذكــــر أنه في عام 1986 أنشــــأ مجلس التعاون 
اخلليجي درع شبه اجلزيرة العربية وهي قوة قوامها 

تسعة آالف فرد تتمركز في السعودية.
وشاركت في حرب اخلليج عام 1991 ومت نشرها 
في الكويت خالل الغزو الذي قادته الواليات املتحدة 

للعراق عام 2003.
وقد قرر القادة العسكريون ملجلس التعاون عام 
2008 إعادة هيكلة القوة من خالل زيادة أفرادها الى 
اكثر من الضعف لكنهم انهوا وجودها في السعودية. 

واليوم ال تعد الوحدة عامال جادا في احلفاظ على 
االستقرار اإلقليمي.

من جانبه يرى تيودور كاراســــيك مدير قسم 
البحث والتطوير مبعهد التحليل العسكري للشرق 
األدنى واخلليج أن »هذه )القوة( ال تعمل.. ألغوها 
فيما يشبه الصمت لعدم قدرة اجليوش على العمل 

معا«.
ويرى كاراســــيك أن االفتقار لإلرادة السياسية 
وبعض االختالفات واملشاكل التاريخية كلها جعلت 

التعاون العسكري صعبا.
هــــذا ويقول محللون عســــكريون إنه ال توجد 
كمية من املشــــتريات تكفي إلنهاء اختالل التوازن 
االستراتيجي في اخلليج. ناهيك عن التفوق العددي 

لسكان ايران.
حيث يرى مصطفى اللباد مدير مركز الشــــرق 
األوسط للدراسات اإلقليمية واالستراتيجية بالقاهرة 
أن »شــــراء الطائرات لن يغير ميزان القوى.. هذا 
يفيــــد فقط في حالة حــــدوث هجوم بري وهو أمر 
غير متوقع«. بل إنه أشــــار إلى دافع مختلف وقال 
»إنها )املشتريات( رسالة سياسية.. مفادها أن هناك 
حتالفا استراتيجيا يحقق مكاسب للواليات املتحدة.. 
اما بالنسبة لدول املنطقة فهي تخبر شعوبها بأال 

تفزع«.

دول مجلس التعاون تنفق 100 مليار دوالر على التسليح خالل األعوام المقبلة

خبراء: إيران تتفوق بشرياً وصاروخياً ودول الخليج تفتقر إلى التنسيق العسكري بينها

العازمي: الزنكي قادر على تذليل العقبات 
أمام العاملين في القطاع النفطي

»الزراعة«: »الداخلية« ضربت أروع األمثلة
في العمل الصادق في ظل دولة المؤسسات

أصــــدرت هيئة الزراعة بيانا اعربت فيه عن 
خالص الشكر والتقدير لوزارة الداخلية وجميع 
قيادييها والعاملني بها على روح التعاون وتضافر 
اجلهد املتفاني في خدمة وطنهم، وعيونهم الساهرة 
على أمن واستقرار بلدهم وحماية موارده ومد 
مظلة دولة املؤسسات والقانون ليرفل حتت ظاللها 
الوارفة جميع ابناء هذا الوطن احلبيب متمتعني 
باالمن واالستقرار، حتت رعاية هؤالء املخلصني 

من ابنائه العاملني بوزارة الداخلية.
وتقدمــــت الهيئة بخالص التقدير والشــــكر 
لوزير الداخلية الشــــيخ جابر اخلالد ومتابعته 
احلثيثة جلميع قضايــــا وطنه فلطاملا حظيت 
جميع اجلهود املخلصة لرعاية وحماية الوطن 
بالدعم والرعاية املباشرة منه ومتابعته احلثيثة 

لوقائع االحداث.
كما تقدمت الهيئة بالشــــكر ايضا الى اللواء 
الشيخ محمد اليوسف الوكيل املساعد لشؤون 
امن احلدود، للدعم والتجاوب احلازم والسريع 

ملجابهة جمع الظواهر السلبية وردع املخالفني 
واملتجاوزين لفرض القانون واحترامه بجميع 
مناطق املياه االقليمية الكويتية والسيما جون 
الكويت واملناطق االســــتراتيجية واالقتصادية 

للحدود البحرية الكويتية.
كما خصت الهيئة بالشكر اإلدارة العامة خلفر 
السواحل وجميع مديري االدارات ومساعديهم 
ورؤساء االقسام وضباط وافراد اإلدارة العامة 
خلفر الســــواحل على جهدهم الرائد وتسخير 
املتوافرة لديهم  البشــــرية والفنية  االمكانيات 
ملساندة دوريات الرقابة البحرية بالهيئة لضبط 

املخالفني وفرض القانون.
املواطنني واملقيمني  الهيئة جميــــع  ودعت 
ومرتادي البحر الى االلتزام بالقانون واحلفاظ 
البحرية  الطبيعية والبيئــــة  الثــــروات  على 
وتضافر جهودهم مع اجلهود الرسمية للدولة 
للحفاظ على تلك املوارد والثروات من التدمير 

واالستنزاف.

خصم 60٪ على 75 من السلع األساسية 
في مهرجان تعاونية بيان غداً

ثمَّن اختياره رئيساً تنفيذياً لمؤسسة البترول

ناقشا التطورات اإلقليمية والدولية

العازمي: صرح تعاوني على مساحة 500م2 للخدمة المنزلية و1000م2 صالة لألفراح

التراخيص واعتماد  االنتهاء من 
املخططات الهندسية وقريبا سنبدأ 
باإلنشاء وكذلك جار العمل على 
توســــعة مدخل السوق املركزي 
اجلديــــد ارضي وميزانني وأيضا 
جار توسعة وإعادة ترميم سوق 
الضاحية مبساحة 780 مترا مربعا 
كما ســــيتم إقامة مبنى مبساحة 
200 متر مربع مكون من دورين 
مطعم وصيدلية بجوار السوق 

اجلديد.
وأضاف رئيس مجلس اإلدارة أن 
مهرجان تخفيض األسعار احلالي 
هو اســــتمرار خلطتنا السنوية 
التسويقية، مبينا  ومهرجاناتنا 
أن اجلمعية دأبت على توفير كافة 
السلع للمستهلكني بأسعار مناسبة 
بداية مبهرجان شهر رمضان في 
أغسطس املاضي وتقدمي كوبون 
خصم 15% على مشتريات املساهمني 
فرع التموين مرتني على التوالي 
والذي مازال مســــتمرا باإلضافة 
ملهرجان القرطاسية والبيع بسعر 
التكلفة ودعم 250 سلعة من قبل 
اجلمعية لتخفيف العبء عن أهالي 
منطقة بيان، مشيرا إلى اننا مازلنا 
نبذل الغالي والنفيس في تطوير 
اخلدمات وإقامة املهرجانات والبيع 
بأقل من سعر التكلفة حتى نتمكن 
من تقليل الضغط عن رب األسرة 
قدر املستطاع، واعدا أهالي منطقة 
بيان واملساهمني بتقدمي األفضل 

في األيام املقبلة.

كل املستلزمات للمساهمني، وتقدمي 
خدمات راقية للمساهمني وأهالي 
املنطقة وتوفير كل مستلزماتهم 
ومتطلباتهم بأسعار في متناول 
اجلميع، موضحا أن منطقة بيان 
من املناطق القدمية وهي بحاجة 
إلى الكثير من االنشاءات اجلديدة 
والتحديث، مؤكدا أن موقع اخلدمة 
املنزلية احلالي سيتم هدمه وبناؤه 
من جديد على مساحة 500 متر 
مربع في مركز الضاحية ليتكون 
من دوريــــن لبيع املســــتلزمات 
املنزلية حتت سقف واحد ليكون 
صرحا تعاونيا، كاشفا عن حزمة 
التي  من املشــــاريع اإلنشــــائية 
تقوم بتنفيذها اجلمعية، معلنا 
عن البدء في تنفيذ خطة مجلس 
اإلدارة والتي أبرزها إنشاء صالة 
لألفراح مبساحة 1000 متر مربع 
متعــــددة األغراض، مؤكدا انه مت 

بارك نائب رئيس االحتاد 
العـــام لعمـــال الكويت فالح 
الفي العازمـــي اخلطوة التي 
اتخذها مجلس الوزراء بتعيني 
فـــاروق الزنكي نائبا لرئيس 
مجلس اإلدارة ورئيسا تنفيذيا 
ملؤسسة البترول الكويتية ملدة 
3 ســـنوات. وقال العازمي ان 
الزنكي مبا ميلكه من قدرات هو 
رجل هذه املرحلة املهمة واملليئة 
بالتحديات من أجل النهوض 
بالقطـــاع النفطـــي وتنفيـــذ 

إستراتيجياته ومشاريعه.
وأضاف العازمي ان الزنكي 
مـــن خيـــرة أبنـــاء الكويت 
وصاحب خبرات طويلة في 
النفطي، حيث سبق  القطاع 

وترأس شـــركة نفط الكويت 
وشركة البترول الوطنية، وهما 
من الشـــركات الكبيرة، حيث 
أثبت من خـــالل توليه هذين 
إدارة  املنصبني انه قادر على 
مؤسسة البترول من خالل ما 
أحدثه من تطوير إداري واهتمام 
بالعنصر البشري، اضافة الى 
دعمـــه املتواصل ووقوفه الى 
جانب املطالب العمالية، والعمل 
على تذليل العقبات التي تواجه 
الطبقة العاملة في هذا القطاع 
احليوي واملهم في اقتصادنا 

الكويتي.
وأعـــرب العازمي عن أمله 
في ان تشـــهد املرحلة املقبلة 
مزيدا من االهتمام بالعاملني 

والعمل علـــى تلبية مطالبهم 
العادلة واحملقـــة كالعالوات 
الفنية، وخاصة للعاملني في 
حقول اإلنتاج وعالوة التمييز 
ألنـــه ال ميكن مقارنة أعمالهم 
باألعمال األخرى في شـــركة 
نفط الكويت. اضافة الى قضية 
هيكلة املهندســـني في القطاع 
النفطي واألطباء العاملني في 
مستشفى األحمدي والهيئات 
الطبية األخرى. وثمن العازمي 
في نهايـــة تصريحه اختيار 
الزنكي لهذا املنصب، متمنيا 
له التوفيق والسداد في كل ما 
يخدم هذا القطاع والعاملني فيه، 
ومبا يعود باخلير على الكويت 

واقتصادها الوطني.

ليلى الشافعي
اعلــــن رئيس مجلــــس ادارة 
جمعيــــة بيــــان التعاونية فؤاد 
العازمــــي عن انطــــالق مهرجان 
الذي سيبدأ  تخفيض االســــعار 
غدًا ويستمر حتى 5 نوفمبر من 
العام احلالي في السوق اجلديد 
قطعة 2 وسوق الضاحية قطعة 
8، مضيفا ان املهرجان سيتضمن 
نســــبة خصم تصل الى اكثر من 
60% على 75 ســــلعة من السلع 
االساسية التي يستهلكها املواطن 

بشكل يومي.
وقــــال العازمــــي ان مهرجان 
تخفيــــض االســــعار متوافق مع 
اخلطة التي وضعها مجلس ادارة 
الى راحة  التي تهدف  التعاونية 
املســــاهمني وتوفير جميع املواد 
الغذائية التي يحتاجونها، مشيرا 
التســــويقية  املهرجانات  أن  إلى 
مســــتمرة في جمعية بيان على 
مدار العام بهدف تخفيض األسعار 
وتوفير جميع الســــلع وتنشيط 
أرباح  مبيعات اجلمعية وزيادة 
املســــاهمني فضال عن اســــتمرار 
التي تقيمها  مهرجانات اخلضار 

اجلمعية أسبوعيا.
وأضــــاف: في األيــــام القليلة 
املاضيــــة مت نقــــل وافتتاح فرع 
لوازم العائلة االســــتثماري إلى 
القطعة 6 مبدئيا إلى حني املباشرة 
واالنتهاء من تشييد املبنى اجلديد 
خلدمــــة املســــاهمني والنهوض 
باجلمعيــــة وحرصا على توفير 

فؤاد العازمي

العلي بحث مع مسؤولة أسترالية
دعم التعاون الثنائي في مجاالت التجارة

بحث نائب رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
ثامر العلي مع الوكيل املساعد لقطاع الشرق األوسط 
بوزارة الشؤون اخلارجية والتجارة في أستراليا 

جيني بلومفيلد العالقات الثنائية بني البلدين.
جاء ذلك خالل استقبال الشيخ ثامر لبلومفيلد 
امس حيث مت اســـتعراض وبحـــث العالقات مع 
أستراليا التي تعد من الدول التي تتمتع بعالقات 

تعاون مـــع الكويت في مجاالت التجارة وخاصة 
في مجال تصدير املواشي.

ومت اســـتعراض آخر التطورات واملستجدات 
على الساحتني اإلقليمية والدولية والقضايا ذات 

االهتمام املشترك.
حضر املقابلة ســـفير أســـتراليا لدى الكويت 

غلني مايلز.

الشيخ ثامر العلي مستقبال جيني بلومفيلد

العفاسي: تشكيل وفد للمشاركة في اجتماعات 
مجلس وزراء الشؤون الخليجيين 31 الجاري

تعيين ذياب مديراً لضاحية صباح الناصر لمدة عامين

د.محمد العفاسي

بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون د.محمد 
العفاســـي قرارا وزاريا يقضي 
بتعيـــني مديـــر إدارة التنميـــة 
التعاونيـــة أحمد ذيـــاب مديرا 
مؤقتـــا جلمعية ضاحية صباح 
الناصر التعاونية ملدة ســـنتني 
بدءا من صـــدور القرار على ان 
يتولى دعوة اجلمعية العمومية 
إلجـــراء انتخابات مجلس إدارة 
جديد خالل مدة أقصاها شهر من 

تاريخ انتهاء مدة عمله.
هذا وأصـــدر الوزيـــر قرارا 
بتشكيل وفد الكويت املشارك في 
اجتماعات مجلس وزراء الشؤون 
االجتماعية والعمل ملجلس الوكالء 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
خالل الفترة املمتدة من 31 اجلاري 
الى 4 نوفمبر برئاسته وعضوية 

كل من:
محمد علـــي الكندري ـ وكيل 
الوزارة، منصور محمد املنصور 
ـ الوكيل املساعد لشؤون العمل، 
القطان  عواطـــف عبدالرحمـــن 
الوكيـــل املســـاعد للتخطيط  ـ 
والتطوير اإلداري، جمال محمد 
الوكيل املســـاعد  ـ  الدوســـري 
للشؤون القانونية، حمد عبداهلل 
الوكيل املســـاعد  ـ  املعضـــادي 
لشـــؤون التعـــاون، د.جاســـم 
محمد اشكنانيـ  الوكيل املساعد 
للرعاية االجتماعية، أحمد علي 
الصواغـ  الوكيل املساعد للتنمية 
االجتماعية، مبارك محمد السميط 
ـ مدير إدارة تنسيق العمل، نوال 
عبدالرحمن الغايب ـ مدير إدارة 
العالقات اخلارجية، حمود فهد 
احلمدـ  مدير إدارة مكتب الوزير، 

إقبال جاســـم الرميضني ـ مدير 
إدارة املرأة والطفولة، منيرة عواد 
الفضلـــيـ  مديـــر إدارة الرعاية 
األسرية، شيخة حمدان العدواني 
ـ مدير إدارة تنمية املجتمع، حمود 

فهد احلمد ـ مديـــر إدارة مكتب 
الوزير، زكريا عبداهلل األنصاري 
ـ مديـــر إدارة العالقات الدولية 
بوزارة العـــدل، م.فارس ذريان 
ـ مديـــر إدارة تخطيط  العنزي 
القـــوى العاملة في اجلهات غير 
احلكومية ببرنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
ـ  البعيجان  بالدولة، فجر عادل 
بـــوزارة  ـ  القانونيـــة  )اإلدارة 
اخلارجية(، وهناء سعيد الهاجري 
ـ مراقب الهيئات واملؤمترات بإدارة 

العالقات اخلارجية.
هذا وعلى صعيد آخر عقدت 
اللجنة الدائمة لالحتفال باليوم 
العربي لألسرة اجتماعها األول 
لسنة 2010 برئاسة الوكيل املساعد 
لقطاع التنمية االجتماعية أحمد 
الصواغ وحضور مديرين وممثلني 

عن اإلدارات املعنية: منيرة الفضلي 
ـ مدير إدارة الرعاية األســـرية، 
شيخة العدوانيـ  مدير إدارة تنمية 
املجتمع، إقبال الرميضني ـ مدير 
إدارة املرأة والطفولة، هدى صالح 
ـ مقررة اللجنة، أســـيل املزيد ـ 
ممثل إدارة العالقات العامة، هيفاء 
النـــكاس ـ ممثل إدارة احلضانة 
العائلية، محمد راشدـ  ممثل إدارة 
التوعية واإلرشاد، نورية الفرحان 
ـ ممثل االحتاد الكويتي للجمعيات 
النسائية، عائشة اليحيىـ  ممثل 
عن وزارة التربية، أحمد املطوع 
ـ ممثـــل األمانة العامة لألوقاف، 
وحصة الغامن ـ ممثل عن وزارة 

التربية.
ومتت مناقشة اختيار شعار 
االحتفال لهذا العام والذي سيكون 
موضوعه حول العنف األسري.

»تعاونية السالمية« تستكمل
المهرجان السلماوي بحفل تكريم الطلبة

العدواني: الدارمي قراراته سليمة
ومحصّنة ولم يُشعر الموظفين بعدم الحيادية

»السنان«: الشؤون تولي الشباب اهتماماً كبيراً
بشرى شعبان

كشـــف مدير إدارة رعايـــة األحداث بوزارة 
الشؤون عبداللطيف السنان، باهتمام الوزارة 
متمثلة في وزير الشـــؤون ومسؤولي الوزارة 
ومجلس األمة )جلنة الشـــؤون التشـــريعية 
والقانونية البرملانية مبجلس األمة( بشريحة 
الشـــباب وذلك من خالل تقـــدمي الرعاية لهم 
واالهتمام بهذه الفئة، وايضا مبناقشتهم لبعض 
التعديالت اخلاصة بقانون االحداث والالئحة 

الداخلية باإلدارة والتـــي مت تقدميها منذ عام 
.1997

وقال في تصريح صحافي اثناء تكرميه العضاء 
هيئـــة رعاية األحداث الســـابقني الذين انتهت 
عضويتهم بالهيئة وهم القاضي هشام البسام 
والعقيد محمد الشرهان واملقدم طالب الرويح، 
مثمنا جهودهم وما قاموا به من إثراء ملناقشاتهم 
وقراراتهم لقضايا االحداث املنحرفني واملعرضني 

لالنحراف اثناء عضويتهم بالهيئة.

تكرمي الطلبة فإن حرص اجلمعية 
من خالل اللجنة االجتماعية على 
إقامته وتنظيمه نابع من ان هؤالء 
البراعم هم شباب املستقبل وهم 
األمل، فيجب علينا ان نعطيهم 
كل االهتمام حتى يكونوا السواعد 
التي تبني مستقبل الكويت وتزيد 
من األمجاد وترفع اسم الكويت 

عاليا في جميع احملافل.

ســــرعة دون االخــــالل باجراءات 
العدالة. وزاد بقوله: نحن كفريق 
املســــاواة احزننا ما نشر ونحن 
نشجع االنتقاد البناء الذي يهدف 
لالصالح ان كانــــت هناك اخطاء 
لكن نتمنى اتباع احليادية من قبل 

بعض الوسائل االعالمية.

إدارة  أعلن رئيس مجلـــس 
جمعية الساملية التعاونية عادل 
البراهيم انه في إطار الســـعي 
الدؤوب إلدارة اجلمعية لتقدمي 
جميع اخلدمات ألهالي املنطقة 
وإميانا من مجلس اإلدارة بأهمية 
الذي  التعليم باعتباره السالح 
ينبغي ان يتســـلح بـــه جميع 
الشباب ملا له من أهمية قصوى 
في عصرنـــا هذا لذا فقد حرص 
مجلس اإلدارة من خالل اللجنة 
االجتماعية برئاسة عيسى اجليماز 
على تنظيم حفل تكرمي للطالب 
والطالبات املتفوقني سنويا حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصبـــاح. بدوره قال عيســـى 
اجليماز عضـــو مجلس اإلدارة 
اللجنة االجتماعية ان  ورئيس 
احلفل يأتي ضمن أنشطة املهرجان 
السلماوي الذي أقامته اجلمعية 
ومازال فيه من األنشـــطة التي 
ستقوم بها اجلمعية، اما عن حفل 

قال عضو فريق املساواة للخبراء 
سعد العدواني ان ما تناولته بعض 
املواقع االخبارية عن املستشــــار 
عبدالرحمن الدارمي رئيس قطاع 
اخلبرة والتحكيم في وزارة العدل 
حــــول وجوده كرئيــــس للقطاع 
الدارمي  وقاض، فإننا نوضح ان 
خالل عهده في قطاع اخلبرة الذي 
استمر منذ عام مضى لم يشعرنا 
بعدم احلياديــــة كما ذكر في احد 

املواقع الصحافية.
واضاف العدواني: نحن سعداء 
كل السعادة وفخورون بهذا الرجل 
وعمله االداري وقراراته السليمة 
بــــإدارة اخلبراء وهو  واحملّصنة 
الذيــــن يجب ذكرهم  الرجال  من 
انه داعم لنا كموظفني وخبراء في 
ادارة اخلبراء، حيث كان يحرص 
على اعطائنا كل االمكانيات لسالمة 
بــــادارة اخلبراء  العمل  اجراءات 
واجناز مهام اطراف التداعي بأقصى 

عيسى اجليماز

سعد العدواني
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