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العـيـار، ال�ضعيـد، اخل�ضريي
العريـفـان، الأمـيــر
)واأهـل اجلـهـراء عــامــة(

رئي�س واأع�ضاء جمل�س اإدارة

جمعية اجلهراء التعاونية
والعـــاملـون بـــهـــا

بـــوفــــاة املغفـــور لــــه بـــاإذن اللـــه تعــالـــــى

ابن اجلهراء البار - ع�ضو جمل�س الأمة والوزير ال�ضابق

يتقدمون باأحر التعازي القلبية واملوا�ضاة اإىل

اأ�ضــــــــر

�ضائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته

وي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم ذويه ال�ضرب وال�ضلوان

طالل مبارك حمد العيار

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي متوسطا عددا من أعضاء مجموعة الـ 26

حديث باسم بني رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك

حديث باسم بني سمو الشيخ ناصر احملمد ود. أسيل العوضي في حضور عدد من النواب

د. بدر الشريعان ود. محمد العفاسي وخلف دميثيرعبداهلل الرومي في حديث مع عالم الكندري ويبدو غامن امليع

الخرافي تعّرف على أفكار ورؤى مجموعة الـ 26

التقى رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي عصر أمس أعضاء 
مجموعة الـ 26 في ديوانه مبنطقة البدع.

ويأتي لقاء مجموعة الـ 26 بالرئيس اخلرافي عقب لقاءات سابقة 
جمعت املجموعة بصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

وســـمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، وسمو رئيس 
الوزراء وأعضاء حكومته، 
وعرضت املجموعة رؤاها 
وأفكارهـــا جتاه العديد من 

املواضيع.
من جهته، صرح النائب 
والوزير السابق وأحد أعضاء 
مجموعة الـ 26 أحمد باقر بأن 
أفكارها  املجموعة عرضت 
الرئيـــس اخلرافي  علـــى 
وانه رحب بها وبخطواتها 
ومســـاعيها، مضيفا ان كل 
إنســـان لديه مشـــروع له 
احلق في أن يبدي رأيه وفق 

الدستور.
وفي اإلطار ذاته، صرح 

الناطق اإلعالمي باســـم املجموعة اإلعالمي يوسف اجلاسم بأن 
»الرئيس اخلرافي يحمل الهموم نفسها التي نحملها وان خطابه 
في افتتاح دور االنعقاد سيتضمن ذلك«، واضاف: لن نرد على 
النواب ألن لدينا أهدافا أساســـية ومتمسكون بالدستور ونحن 
ال نطمح أن نكون تنظيما 
أو خالفه، وسنســـتمر في 
التواصل مع النواب لطرح 

ما لدينا من أفكار ورؤى.
من جهته، قـــال النائب 
حسني القالف لـ »برملاني« 
خالل مشاركته في العشاء 
الـــذي أقامه رئيس مجلس 
األمة ألعضاء السلطتني: إن 
صاحب الشـــأن أعرب عن 
ارتياحـــه لزيارة مجموعة 
الـ 26 ووصفها باملتميزة، 
فما شأننا نحن؟ وهل مينع 
الدســـتور أو القانون مثل 
هذه الزيارات، بل بالعكس 
هذه ميزة من ميزات »الباب 

املفتوح«.

استقبلهم في ديوانه عصر أمس

باقر: كل إنسـان لديه مشـروع له الحق في إبداء رأيه وفق الدستور
القالف: الدسـتور ال يمنع هذه اللقاءات وهي من ميـزات »الباب المفتوح«

الرئيس اخلرافي مرحبا بأحد احلضور ويبدو طالل اخلرافي ويوسف اجلاسم 

)هاني الشمري(


