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ليس من المقبول دستورياً أن يُستجوب رئيس الوزراء عن قانون البصمة الوراثية الذي أقرّه مجلس 2013

أخطاء الوزراء والتشريعات ال يُسأل عنها املبارك

البراك بعد اإلفراج عنه: خرجتُ مرفوع الرأس 

 اعتبر أن احلل للمشاكل السياسية باحلكومة املنتخبة 
وانتقد استخدام اجلنسية كـ »وسيلة ملعاقبة اخلصوم السياسيني«

مسلم البراك مخاطبا مستقبليه بعد اإلفراج عنه وفي اإلطار البراك مبالبس السجن 
يتحدث إلى احلضور                            )أحمد علي(
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مريم بندق

أصبح في حكم املؤكد أن ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك لن يصعد 
املنصة في جلسة الثالثاء املقبل ٢5 اجلاري.

وقالت مصادر نيابية: لن يصعد املبارك 
املنصة وســتطلب احلكومة أو يقدم طلب 
نيابــي بالتأجيــل للعــرض علــى اللجنــة 
التشــريعية أو مكتــب املجلس للفصل في 
عدم دستورية محاور االستجوابني. وكشفت 
 املصــادر النيابيــة في تصريحــات خاصة

لـ »األنباء« ان ما يقارب الـ ٣٢ نائبا يؤيدون 
سمو رئيس الوزراء الشــيخ جابر املبارك 
في قرار معاجلة االستجوابني ويرغبون في 
استمرارية التعاون مع احلكومة التي متد يد 
التعــاون في كل القضايا التي تطرح عليها 
وعلى مستوى الوزراء في اللجان البرملانية.
وأضافت املصــادر: الوضع مطمئن وال 
يوجد ما يدعو الــى القلق، فهناك ٣٢ نائبا 
يؤيدون قرار سمو رئيس الوزراء فيما يراه 
مالئما ملعاجلة االستجوابني، خصوصا ان 
احلكومة التزمت بتنفيذ تعهداتها مع النواب. 
وأشارت املصادر الى ان القضية املتبقية اآلن 
هي تعرفة البنزين، وهي محل تشاور حكومي 
ـ نيابي، ونأمل التوصل الى رؤية مشتركة 
حولها في ظل تأكيد احلكومة على ان قرار 
زيــادة التعرفة حق للحكومة اضطرت الى 
إصداره في ظل انخفاض أسعار النفط، وهي 
محقة في ذلك. هذا، واتفقت مصادر دستورية 
مع القناعة احلكومية النيابية التي مت االتفاق 
عليها، وهي عدم صعود سمو الرئيس منصة 
االستجواب ملواجهة محاور غير دستورية 
»فأخطاء الوزراء والتشريعات الصادرة من 
مجلس األمة ال يسأل عنها رئيس الوزراء«. 
وأوضحت: ليس مقبوال دستوريا ان ُيسأل 
رئيس الوزراء عن قانون البصمة الوراثية 

الذي أقره مجلس أمة ٢٠١٣.

 الداعية السعودي 
في حوار خاص مع »األنباء«:

  أقول ملن ضاقت بهم الدنيا: 
اصبروا فهذه كفارة وستنفرج وسيأتي 

الفجر بعد الليل

 أنصح الشباب بالعودة إلى الدين 
والصالة والسجود الطويل والذكر هلل 

تعالى والدعاء والتوكل على اهلل

 رجل أعمال سعودي ترجم »ال حتزن« 
لعدة لغات واستثمر الكتاب ومت بيع 

أكثر من 10 ماليني نسخة بالعربية

د.عائض القرني

 د.عائض القرني: 
3 رصاصات اخترقت 
جسدي لن متنعني 

من زيارة 
الفلبني ثانية 

والدعوة إلى اهلل 
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»الطيران املدني« هيئة مستقلة خالل أسبوعني
فرج ناصر

أكــد مصدر مطلع بإدارة الطيران املدني أن اإلدارة بانتظار 
مجلس الوزراء العتماد هيئة الطيران اجلديدة كهيئة مستقلة 
واملزمع العمل بها خالل أسبوعني وذلك وفقا ملطلب دولي من 
منظمة الطيران املدني العاملي »االيكاو«. وأكد ان الهيئة ترتقي 
مبســتوى املطار ليتواكب مع متغيــرات العصر التكنولوجي 

للطيران العاملي وكذلك لوجود استقاللية خلدمات املطار. 

غير مخصص للبيع

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

 األمير هنأ خادم احلرمني وأمير قطر باإلفراج 
عن املخطوفني  في العراق..  وعزى الرئيس 

الفرنسي بضحايا العملية اإلرهابية في باريس

)أ.پ( الويلزي إيان راش خالل سحب القرعة  

مواجهة نارية بني قطبي مدريد 
وموناكو للثأر من يوڤنتوس في »األبطال«

الكالسيكو غدًا األحد.. عقلة يتوقع التعادل 
ولهيب يؤكد: بيسوونها رجال زيدان 2928

بقية أخبار 
الصفحة األولى  

على الصفحة
03

 متديد »أوپيك« 
خفض اإلنتاج ضروري 

لضبط األسعار
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