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العيار إلى مثواه األخيرجموع املفجوعني بوفاة العيار في مقبرة اجلهراء

مبارك طالل العيار متأثرا برحيل والده

أحد كبار السن يقدم التعازي

متعب السعيد وفيصل العيار وطالل السعيد يتقبلون التعازي شقيق طالل العيار يتقبل التعازي في مقبرة اجلهراء أمس

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد متوجها لتقدمي العزاء بوفاة العيارسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يقدم التعازي بوفاة الراحل طالل العيار

محمد هالل الخالدي- فرج ناصر
غيب املوت مساء أمس االول نائب 
رئيس مجلس االمة والوزير االسبق 
طالل العيار بعد حياة حافلة بالعطاء، 
وقد ش����يع العي����ار اآلالف من أهالي 
اجلهراء والكويت بعد صالة اجلمعة 
أم����س الى مثواه االخي����ر في مقبرة 
اجلهراء، وتقدمهم س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
جموع املشيعني، باالضافة الى عدد من 
الوزراء وأعضاء مجلس االمة واملجلس 
البلدي الس����ابقني واحلاليني. وخيم 
احلزن العميق على وجوه املعزين من 
أهالي الكويت عامة وأهالي اجلهراء 

بشكل خاص الذين امتألت بهم مقبرة 
اجلهراء، حيث حضروا للمشاركة في 
تشييع الفقيد »ابن اجلهراء« الى مثواه 
األخير الذي كان وفيا للكويت وألهلها 
طوال حياته السياس����ية التي بدأها 
مبكرا وش����غل خاللها عدة مناصب 

رفيعة.

البصيري: حزن عام

قال وزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري 
ان ي����وم وفاة العيار يوم حزين فقد 
فقدن����ا رجال خدم بل����ده وخدم اهل 
دائرته واهل الكويت جميعا بل حتى 
املقيمني على ارضها الطيبة، والفقيد 

طالل العيار رحمه اهلل كان رجال في 
قمة االدب والتفاني تقلد العديد من 
املسؤوليات الكبيرة وكان فيها جميعها 
خير من يتحمل املسؤولية، واضاف 
د.البصيري اننا بال شك نشعر باحلزن 
العميق لفقد هذا الرجل واالخ الكرمي 
ونسأل اهلل تعالى ان يتغمده بواسع 

رحمته.

العنزي: »علم غانم«

قال عضو املجلس البلدي م.عبداهلل 
العنزي: باسمي وباسم اهالي اجلهراء 
وأهالي الكويت عموما نعزي انفسنا 
ونعزي اهل الكويت في فقيدنا طالل 
العيار الذي رحل عنا وأخذ معه »العلم 

الغامن« والصفات النبيلة من الطيب 
والكرم وترك الكثير من الذكر الطيب 
بأفعاله الكرمية ومحبة الناس صغارا 

وكبارا.

المناع: من األخيار 

قال مستشار جمعية الصحافيني 
الكويتية د.عايد املن����اع: نودع أحد 
األصدقاء األعزاء، نودع رجال كان أحد 
أبناء اجلهراء األخيار والذي عمل من 
أجلها الكثير وخدم أهلها بكل محبة 
وإخالص، واحلقيقة ان الكويت كلها 
فق����دت مبوته أحد رجاله����ا البررة، 
حيث كان أحد الشخصيات املهمة في 
تاريخ الكويت السياس����ي من خالل 

وجوده كنائب في البرملان ووزير في 
احلكومة وبذل من اجلهد الشيء الكثير 
خلدمة بلده وأبناء وطنه، لذلك نقول 
ان الكويت فقدت احد ابنائها الكرام 
وال منلك في مثل هذا املوقف احلزين 
اال ان نس����أل اهلل له اجلنة واملغفرة 
والرحمة وان يس����كنه فسيح جناته 
مع االبرار والصديقني، وان يلهم اهله 
ومحبيه وهم كثر وهلل احلمد، الصبر 

والسلوان.

صاهود: فقيد الجهراء

وقال د.هالل صاهود ان اجلهراء 
ابنائه����ا املخلصني طالل  فقدت احد 
العيار، رحمه اهلل، بل الكويت كلها 

فقدت احد رجالها الذين قدموا الكثير 
لهذا البل����د الطيب وال منلك في مثل 
هذه اللحظات احلزينة سوى الدعاء 
له باملغفرة والثبات عند السؤال وأن 
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، 
ونقول ألهالي اجلهراء وأهالي الكويت 

عموما، عّظم اهلل أجركم.

الشريعان: سمعة طيبة

من جهت����ه، قال عض����و مجلس 
األمة السابق أحمد الشريعان بكثير 
من األلم جاء خب����ر وفاة األخ طالل 
العيار رحمه اهلل كالصاعقة ولكننا 
ال منلك اال التسليم بقضاء اهلل وقدره 
ونحمده ونش����كره على كل ما قضى 

وقدر، وعزاؤنا ان الفقيد رحمه اهلل قد 
رحل وترك من بعده الكثير من األفعال 
الكرمية والسمعة الطيبة وبإذن اهلل 
ونحن في يوم اجلمعة هذا نسأل اهلل 
له املغفرة والرحمة وندعو اهلل العلي 

القدير ان يجعله من أهل اجلنة، 

العمر تأثر كثيرًا

النائب السابق جمال العمر الذي 
زامل الفقيد طالل العيار رحمه اهلل 
ف����ي البرملان ح����اول أن يتحدث عن 
الفقي����د، ولكنه لم يتمكن من ش����دة 
 التأثر والب����كاء، فكان كلما حاول أن

يتحدث تدمع عيناه ويعجز عن الكالم، 
فقال »اعذروني مو قادر«.

جمال العمر يقدم التعازيد.محمد البصيري يعزي بوفاة العيار

مجلس الوزراء ينعى العيار ويشيد بمواقفه ومناقبه
نعى مجلس الوزراء امس وزير الكهرباء واملاء ووزير الشؤون االجتماعية والعمل 
السابق املغفور له باذن اهلل تعالى طالل مبارك العيار الذي وافته املنية فجر امس عن 
عمر يناهز 50 عاما بعد رحلة عطاء قضاها في خدمة وطنه وشعبه. وقال وزير الدولة 
ــؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح  لـ »كونا« ان مجلس الوزراء  لش
ــائال املولى تعالى ان يتغمده  ــرة الفقيد س ــاة الس يتقدم بأحر التعازي وعظيم املواس

بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اسرته الصبر والسلوان.
ــاد الوزير الروضان مبناقب الفقيد ومواقفه املشرفة وما قدمه طوال مسيرة  واش
حياته سواء اثناء تقلده مهام منصبه الوزاري او من خالل عضويته في مجلس االمة. 
ــهادة اجلامعية في العلوم السياسية  وطالل العيار من مواليد 1959 وحاصل على الش
ــس االمة في االعوام 1992  ــوا في املجلس الوطني عام 1990 وعضو مجل وكان عض
و1999 و 2003 و2006 كما تقلد في عام 1996 منصب نائب رئيس مجلس االمة وتقلد 
منصب وزير الكهرباء واملاء ووزير الشؤون االجتماعية والعمل في 14 فبراير 2001. 
ــام 1989 وعضوا في مجلس  ــؤون احملافظات ع ــوا في املجلس االعلى لش وكان عض

محافظة اجلهراء في نفس العام.

طالل العيار.. رجل الحكمة والهدوء.. في ذمة اهلل

)سعود سالم(

ولي العهد ورئيس الوزراء تقدما آالف المشيعين وسط أجواء حزن عميق خيم على الوجوه

الجهراء مفجوعة بوفاة العيار


