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دعا له في ديوانه أمس لبحث توزيع مناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية

املطير بعد اجتماع الـ٢٥ نائبًا: توافق حول االستقرار
على آلية الختيار الرئيس يعلن عنها بعد أيام قليلة 

سلطان العبدان

عقد ٢5 نائبا اجتماعا لهم 
امس بديــوان النائب محمد 
املطير وذلك للتشاور حول 
توزيع مناصب مكتب مجلس 
األمة باإلضافة إلى اللجان. 
وعقب االجتماع قال النائب 
املطير ان الدعوة كانت لـ ٢٦ 
عضوا، معتبرا ان اللقاء كان 
مثمرا وتنســيقيا تشاركنا 
خاللــه بأفــكار وأولويــات 
للدور األول من عمر املجلس، 

)هاني الشمري( جانب من اجتماع النواب في ديوان محمد املطير امس  

ماجد املطيري ود. عبدالكرمي الكندري ود. حمود اخلضير ود. وليد الطبطبائي وشعيب املويزري

عمر الطبطبائي ورياض العدسانيأسامة الشاهني ود. حمود اخلضير وخالد العتيبي وحمدان العازمي

عبداهلل فهاد ومحمد الدالل ومرزوق اخلليفة وعبداهلل الرومي

محمد املطير ومبارك احلريص وعبداهلل فهاد ومحمد الدالل ومرزوق اخلليفة

د. عادل الدمخي ومبارك احلريص

د. وليد الطبطبائي يضع هاتفه في سلة خصصت حلفظ هواتف النواب بعيدا عن االجتماع

نايف املرداس ود. جمعان احلربش

ثامر السويط وناصر الدوسري وعبدالوهاب البابطني

د. وليد الطبطبائي ود. حمود اخلضير ومحمد هايف

مبارك احلجرف وعلي الدقباسي وماجد املطيري

محمد املطير ومرزوق اخلليفة

موضحا انه كان هناك توافق 
حــول االســتقرار على آلية 
محــددة الختيــار الرئيس، 
مستدركا لن نعلن عنها اال 

بعد أيام قليلة مقبلة.
وأضاف: هنــاك نصائح 
للحكومــة نوجههــا حــول 
كيفيــة تشــكيل احلكومــة 
املقبلــة وواجــب عليها ان 
تقرأ مخرجات الشــارع في 
التشكيل، وعلى احلكومة ان 
تقف موقف احلياد في اختيار 

رئاسة املجلس.

وبــن بقولــه: مــن اجل 
التنســيق قررت شــخصيا 
الترشــح  االنســحاب مــن 
للرئاســة وعبداهلل الرومي 
واملويزري شخصيات وطنية 
بامكانهمــا أداء دور وطني 

للفترة املقبلة.
مــن جانبه قــال النائب 
عبداهلل فهاد ان هناك رسالتن 
مت توجيههما للحكومة عليها 
أن تعيهما جيدا، األولى في 
صناديق االقتراع والثانية 

في اجتماع املطير.

اكفاء  كمــا نريــد وزراء 
يستشعرون هذه املسؤولية 
ووزراء يحترمون توجهات 
ورغبــات صاحــب الســمو 
الــذي رد قانــون البصمــة 
الستشــعاره  الوراثيــة 
 بخطره على حريات الناس

والدستور وهذه امللفات البد 
ان تطوى.

وكشف فهاد عن ترتيبات 
جتري حاليا للتنســيق من 
اجل تشكيل كتلة نيابية من 

٨ نواب.

وهاتان الرســالتان على 
احلكومــة قراءتهمــا بعــن 
املســؤولية ونحن مقبلون 
على ملفات شائكة في اقليم 
ملتهب ولذلك على احلكومة 
ان تستشعر هذه املسؤولية 
الوطنيــة. وأضــاف نحــن 
نتوسم في النواب احلاضرين 
لالجتمــاع اخليــر، وأولــى 
املســؤوليات امللقــاة علــى 
حسن تشكيل احلكومة ألننا 
لو رجعنا للمربع األول فهذه 
احلكومة ال تريد اخلير للبلد.

أهم النقاط في اجتماع املطير

احلضور في ديوان محمد املطير:
1 ـ محمد املطير

2 ـ حمود اخلضير
3 ـ محمد هايف

4 ـ مبارك احلريص
5 ـ عادل الدمخي
6 ـ مرزوق اخلليفة
7 ـ وليد الطبطبائي
8 ـ ماجد املطيري
9 ـ عبداهلل فهاد 
10 ـ محمد الدالل
11 ـ عبداهلل الرومي
12 ـ شعيب املويزري
13 ـ نايف املرداس 
14 ـ جمعان احلربش

15 ـ عبدالكرمي الكندري
16 ـ علي الدقباسي

17 ـ مبارك احلجرف
18 ـ حمدان العازمي
19 ـ ناصر الدوسري
20 ـ  خالد العتيبي
21 ـ عمر الطبطبائي

22 ـ عبدالوهاب البابطني
23 - رياض العدساني
24 ـ ثامر السويط
25 ـ اسامة الشاهني

غياب 
26 ـ احلميدي السبيعي - 
اعتذر بسبب أداء مناسك 

العمرة

تنازل محمد املطير عن الترشح للرئاسة.  
ترشح عبداهلل الرومي وشعيب املويزري.  
طرح حل التصويت بني الرومي واملويزري حلسم   

املوضوع.
رفض شعيب املويزري حلل التصويت حلسم موضوع   

الرئاسة واالتفاق على اقتراح عبدالوهاب البابطني بإنشاء 
غرفة مشورة مهمتها حسم الرئاسة لشخص واحد.

تزكية النواب في غرفة المشورة
1 ـ محمد هايف  2 ـ د. جمعان احلربش
3 ـ د. عادل الدمخي  4 ـ محمد املطير

5 ـ عبدالوهاب البابطني
عقد اجتماع آخر في جانب من ديوانية املطير بني غرفة 

املشورة والرومي واملويزري.
- حاول املجتمعون إقناع املويزري بالتنازل إال أنه أصر 

على رأيه.
- مت االتفاق على عقد اجتماع آخر يوم االحد للتنسيق حول 

اللجان البرملانية وحسم الرئاسة.
- مت االتفاق على أولويات املرحلة القادمة وهي: 

تعديل قانون اجلنسية.  
تعديل قانون املسيء الذي بسببه شطب عدد من املرشحني.  
تعديل النظام االنتخابي.  

احلميدي السبيعياحمد الفضل

السبيعي من مكة: معكمالفضل: املطير بدأ أنشطته بإقصائنا
قال النائب احمد الفضل منذ أن اعلنا الترشح،  في  أي أمر يوحد الصفوف

حرصنا على ان يكون طرحنا وسطيا علميا 
وعمليا يركز على الصالح العام دون إقصاء 

احد من املشهد السياسي مؤكدين على 
وقوفنا مع مصلحة البلد حتى وان جاءت من 
الشيطان. ومنذ اعالن النتائج قمنا بزيارة 
ومباركة جميع من استطعنا الوصول اليه 
من االخوة األعضاء مبتدئني باملخالفني قبل 
املتوافقني كي نبادر بصفحة بيضاء جديدة 

مقدمني مصلحة الوطن فوق كل اعتبار 
شخصي. فمالي أرى االخ العضو محمد 

املطير يبدأ انشطته بإقصائنا وإقصاء كثير 
من زمالئي عن االجتماع الذي دعا له نوابا 

محددين! فمجلس بدايته »محاربني ومحاربك« 
ال يعد بالنضوج والتعاون املطلوب. وهل 

يعتبر ما مت من اجتماع »حصري« عبارة عن 
محاولة إلعادة احياء اجتماعات اجلواخير 

اإلقصائية؟ 

قال النائب احلميدي السبيعي انه 
اعتذر عن عدم حضور االجتماع 
التنسيقي للنواب نظرا لتواجده 
مبكة املكرمة الداء العمرة، مضيفا 
انه ابلغ النواب بانه معهم في أي 
امر يوحد الصفوف ويأتي في 

املصلحة العامة.

فهاد: رسالتان مت 
توجيههما للحكومة 
األولى في صناديق 
االقتراع والثانية في 

اجتماع املطير


