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Al-Anbaa Friday 11th June 2010 - No 12294يومــيـــة سـياســيــــة شامـــلــــة ـ اجلمعة 28 جمادى اآلخرة 1431 ـ 11 يونيو 2010 الـــعـدد:

قضية الرياضة.. محّلك سر
الخرافي عقد اجتماعًا مع »العمل الوطني« تبعه بآخر مع الفهد.. والمال يرجح تقديم االستجواب األسبوع المقبل والزلزلة يؤكد أن استجواب رئيس الحكومة نتيجته كسابقه

الرومي: لو اعتمدنا الـ 120 كادرًا
لحّملنا الميزانية نصف مليار دينار

عبدالهادي العجمي
أك���د وكي���ل ديوان 
املدني���ة محمد  اخلدمة 
الرومي ان الديوان جهة 
محاي���دة وليس خصما 
الى  الكوادر، مشيرا  في 
ان إق���رار الكوادر ال� 38 
كلف احلكومة 160 مليون 
دين���ار ولو انه مت إقرار 

ال���� 120 كادرا لبلغت التكلفة نصف 
مليار دينار. وأوضح الرومي ان هناك 
تعديال سيتم اجراؤه على نظام اخلدمة 
املدنية ملعاجلة أوجه القصور املوجودة 
ويتمثل في توحيد املزايا املالية جلميع 
التخصصات في الوزارات واملؤسسات 
احلكومية. بدوره كشف الوكيل املساعد 

للشؤون اإلدارية واملالية 
في وزارة الدفاع الشيخ 
أحمد املنصور عن وجود 
الوزارة  مفاوضات بني 
ومجلس اخلدمة املدنية 
ح���ول كادر موظف���ي 
»الدفاع«، واألمور تبشر 
باخلير. من جانبه، قال 
الوكيل املساعد للتطوير 
اإلداري ف���ي دي���وان اخلدمة املدنية 
زيد النويف ان إيقاف البدالت ال� 7 
ملوظفي »الدفاع« والتي مت صرفها 
لهم جاء ملزيد من الدراسة وسيتم 
إقرارها بعد االنتهاء من دراسة جميع 
البدالت ولن يتم استرجاع املبالغ 

اخلاصة بها.

النويف: إيقاف بدالت »الدفاع« لمزيد من الدراسة

)متين غوزال(

)أسامة البطراوي(جانب من وكالء الوزارات خالل ندوة »الدفاع« 

مشاورات بني النواب عادل الصرعاوي ومرزوق الغامن وصالح املال 
حول الرياضة

التجديد لوكالء »التربية« وال تدوير بينهم
ونقل إجباري لطالبات أم الهيمان

مريم بندق
علمت »األنباء« ان وزيرة التربي��ة ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود س��تجدد جلميع الوكالء املساعدين بوزارة 

التربية.
على الصعيد ذاته، كش��فت مصادر تربوية مس��ؤولة 
عدم وجود توجه لدى احلم��ود إلجراء تدوير بني الوكالء 
املس��اعدين. ه��ذا وعلم��ت »األنب��اء« ايض��ا ان الوزارة 
مضطرة الى إجراء نقل إجباري لطالبات ثانوية أم الهيمان 
ال��ى ثانويتي منطقة الفحيحيل نظ��را الرتفاع الكثافة في 
فصول ثانوية أم الهيمان إلى 45 طالبة بالفصل الدراس��ي 

الواحد.

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري - سامح  عبدالحفيظ
اليزال ملف القضية الرياضية »محلك سر« في 
ظل إصرار كتلة العمل الوطني على مساءلة سمو 
رئيس الوزراء، وعدم  وجود مخرج لألزمة حتى 
أمس. رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي من جهته 
واصل جه���وده الرامية إلى احتواء هذه األزمة، 
حيث عقد اجتماعا مطوال مع أعضاء الكتلة بهدف 
التوصل الى نقطة التقاء بني الطرفني. مصادر 
من االجتماع أبلغت »األنباء« ان »العمل الوطني« 
أعادت التأكيد على مطالبها السابقة، وبعد فض 
االجتماع أشارت املصادر الى ان الرئيس اخلرافي 
عقد اجتماعا مماثال مع نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية الشيخ احمد الفهد جرت 
خالله مناقش���ة كيفية التوصل الى حل لألزمة 
حيث لم ترش���ح من االجتماعات أي معلومات 
تفصيلية. وقال اخلرافي في تصريح للصحافيني 
اثر خروجه من املجلس ان هناك اجتهادا إليجاد 
تصور بش���أن قضية الرياضة »لكن حتى هذه 
اللحظ���ة لم يتم التوصل ال���ى نتيجة ايجابية 
نستطيع احلديث عنها«. وعقب جلسة مجلس 
األمة اخلاصة التي عقدت أمس ملناقشة امليزانيات 
قال عض���و »العمل الوطني« النائب صالح املال 
ان الكتلة تقوم اآلن بوضع اللمس���ات األخيرة 
الستجوابها. وأضاف في تصريح للصحافيني أنه 
سيكون من الوارد تقدمي االستجواب االسبوع 
املقبل، مشددا على ان كتلته لن تقبل باحللول 
الوس���ط. وفي الس���ياق ذاته قال عضو الكتلة 
النائ���ب عبدالرحمن العنجري كلمات مقتضبة 
مفادها »االستجواب ان لم يطبق القانون«. النائب 
د.يوس���ف الزلزلة قال في تصريح صحافي اذا 
كان البد من االس���تجواب، فليوجه إلى الوزير 
املعني  اما الذهاب إلى رئيس الوزراء مباش���رة 
فتفسيره ونتيجته كسابقه وهو في غير محله 

وغير وقته.
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