
سامح عبدالحفيظ
عضو  كشــــف 
الســــلفي  التجمع 
خالـــــد  النائـــــب 
الســــلطـان عن ان 
التجمــــع بصــــدد 
صياغة مشــــروع 
يقدمـــــه  قانــــون 
فــــي دور  التجمع 
املقبــــل  االنعقــــاد 
يقضــــي بإنشــــاء 

ديوان الرقابــــة املالية على غرار 
ديوان احملاســــبة في هيكلته، اال 
انه يختلف عنه في أسلوب العمل 

واالختصاصات.
الســــلطان في تصريح  وقال 
خاص لـ «األنباء» ان هذا املشروع 
يهدف الى القضاء على الفساد املالي 
ويكون مربوطــــا مبجلس االمة 
ويحق له الدخول في أي مؤسسة 
حكومية والتحقيق في أي شبهة 

تثار فيها ويوجه 
الديوان نشاطه في 
متابعة الشــــفافية 
في املشــــاريع وما 
يحدث في مؤسسات 

الدولة.
واضــــــــــــاف 
السلطان ان الديوان 
ــه مطلق  ل تــكــون 
الــصــالحــيــات في 
املعلومات  تقصي 
الدخول في احلسابات  مبا فيها 
املالية  والتحويالت  الشخصية 
للمسؤولني ودراســة االجــراءات 
التي تتم في املناقصات وتتبع 
جميع الشبهات ومالحقتها قضائيا 
الــى املسؤولني عن  والــوصــول 
الفساد. وأوضح السلطان انه بدأ 
في االتصال بالنواب لشرح الفكرة 
لتلقى تأييدا وقبوال نيابيا إلقرارها 

للقضاء نهائيا على الفساد.
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يتبع مجلس األمة وُيمنح مطلق الصالحيات في تقصي المعلومات والدخول في الحسابات الشخصية والتحويالت المالية للمسؤولين  وبحث إجراءات المناقصات

خالد السلطان

الرئيس األميركي باراك أوباما

السلطان لـ «األنباء»: إنشاء ديوان للرقابة المالية
طائرته وصلت عصر أمس وسيخضع لفحوصات طبية قبل بدء التحقيق معه من أمن الدولةاألمير هّنأه وأشاد بالعالقات التاريخية بين أميركا والكويت

خالد المطيري من المطار العسكري.. «السالم».. ألوباما
إلى المستشفى العسكري

بيان عاكوم
بعد ٨ ســـنوات قضاها في سجن 
غوانتانامو، عاد املعتقل خالد املطيري 
الى ارض الوطـــن عصر أمس حيث 
كان فـــي انتظاره ضبـــاط كبار من 
جهاز امن الدولة الى جانب شقيقيه 
مشعل وثامر ورئيس اللجنة الشعبية 
الهالي معتقلينا في غوانتانامو خالد 
العودة وآخرين. وفور وصوله نقل 
املطيري في مركبات امن الدولة الى 
املستشفى العسكري حيث سيتم اجراء 
الفحوصات الالزمة له قبل ان يخضع 
لتحقيق مطول حول السنوات الثماني 
التي قضاها في املعتقل ومالبســـات 

اعتقاله.

عواصمـ  وكاالت: أعلنت األكادميية السويدية امس 
انها منحت الرئيس األميركي باراك أوباما جائزة نوبل 
للسالم لعام ٢٠٠٩، جلهوده في إحالل السلم العاملي 
وخفض مخزون العالم من أسلحة الدمار الشامل. 
وقالت اللجنة املانحة للجائزة ان اوباما بذل جهودا 
استثنائية لتقوية الديبلوماسية الدولية والتعاون 
بني الشعوب، وساهم في تعزيز احلوار حلل القضايا 
العاملية الشائكة. وتابعت اللجنة: «قليلون هم من 
حازوا انتباه العالم مثلما فعل أوباما، لقد أعطى العالم 
أمال في التغيير واملستقبل األفضل، وديبلوماسيته 
قامت على مبــــدأ ان من يقود العالم عليه ان يكون 
مثاال يحتذى في القيم واملبادئ». هذا وبعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس أوباما هنأه فيها بحصوله على جائزة نوبل 
العاملية للسالم لهذا العام وذلك جلهوده االستثنائية 
من أجل تعزيز الديبلوماســــية الدولية والتعاون 
بني الشعوب، مشــــيدا سموه بالعالقات التاريخية 
التي تربط البلدين الصديقني وتطلع البلدين الدائم 
لتعزيز أواصر التعاون بينهما ملا فيه مصلحتهما 
املشتركة، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
وللعالقات الطيبة بني البلدين الصديقني املزيد من 

التطور والنماء.

الصباح  ريمـا  اختيار 
ضمن أبرز ١٠٠ امرأة 
في واشـنطن      ص٣

مدعوين مواطنًا   ٣٤٠ أسماء 
الخدمـة  ديـوان  لمراجعـة 
المدنيـة غـدًا األحـد   ص٨

وتطرد  «السندريال»  قانون  تطبق  «الداخلية» 
المئات من رواد مقاهي المنطقة الحرة                 صص٢٢

األنباء الرياضية (٢٣ - ٣٠)

بدأت  العصفور:  محمد  علي 
حياتـي العملية في شـركة 
وكان   ١٩٥٤ عـام  النفـط 
الشـيخ  يد  علـى  تعيينـي 
جابـر األحمـد ص١٠ و١١

التفاصيل ص٥ (محمد ماهر)الطائرة التي أقلت املطيري وفي االطار صورة أرشيفية له

التفاصيل٣٥

ساركوزي: «عودة أميركا إلى قلوب الشعوب»
رئيس جائزة نوبل: «ما فعله أوباما حتى اآلن أكثر من كاف 
لتطبيـق وصية ألفريد نوبل» .. ولم نتصل مباشـرة عليه 
إلبالغـه الن «إيقاظ رئيس من نومه فـي منتصف الليل 

ليس شيئًا يجب عمله»

إيران: يجب أن يحثه الفوز على إنهاء الظلم في العالم
طالبان: يستحق جائزة نوبل للعنف!
«وول ستريت جورنال»: «ماذا فعل؟!»

روبرت جيبس تعبيرا عن دهشته: «ووو!»
البرادعي: «أوباما أكثر من يستحق اجلائزة»
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