
الثالثاء 12 يناير 2010   31مجتمع

متابعة من احلضور للعيار أثناء إلقاء كلمته الترحيبية جانب من احلضور في ديوان العيار

عجمي اخلشمان مصافحا مشعل العيار

الوزير السابق صالح خورشيد متوسطا مفرح املهوس ومرزوق الشعالن

الشاعر علي الشويعر يلقي قصيدته

مشعل العيار متحدثا للحضور

مرزوق الشعالن ومشعل العيار وابن أخيه مبارك طالل العيار طالل السعيد ومشعل العيار.. وحديث ودي

النائب عسكر العنزي والنائب السابق جمال العمر في حديث ودي

محمد اخلليفة وطالل السعيد أثناء احلفل

حديث بني مشعل العيار والنائب السابق جمال العمر والنائب صالح عاشور

مختار اجلهراء متعب السعيد وعدد من احلضور

مشعل العيار متوسطا أبناءه وعددا من احلضور ويبدو الزميل فرج ناصر ناصر العريفان متحدثا مع بعض احلضور

مشعل العيار أولم على شرف أهالي الجهراء
فرج ناصر

قال مختار الواحة مش���عل 
العيار ان ديواننا سيبقى ديوان 
اجلميع، حيث نحرص ان يكون 
فيه االلتقاء على اخلير والهمة 
والعزة والكرامة، مش���يرا الى 
انه س���يبقى الديوان مفتوحا 
امتدادا ملا كان عليه أيام الفقيد 
املرحوم طالل العيار الذي كان 
دائما شديد احلرص على خدمة 
اجلهراء وأبنائها الذين هم أهل 

للوفاء.
العيار خالل حفل  وأضاف 
العشاء الذي أقامه على شرف 
أهالي اجلهراء وبحضور عدد 
النواب والوزراء احلاليني  من 
والسابقني وعدد كبير من أهالي 
احملافظة أن التواصل فيما بيننا 
سيكون ش���عارنا الدائم وذلك 
حتت قيادة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الوزراء الشيخ  وسمو رئيس 

واألصل الطيب.
وقال ان ذكرى طالل العيار 
ستكون خالدة في التاريخ على 
مر الس���نني وفي قلوب أبناء 

اجلهراء.

ان نكون يدا واحدة لكل ما فيه 
مصلحة البلد.

وأوضح اننا سنكون الذراع 
اليمنى ألهال���ي اجلهراء، هذه 
املدين���ة ذات التاريخ العريق 

ناصر احملمد.
ان املرحل���ة احلالية  وقال 
تتطلب منا التكاتف والوحدة 
من أجل الوطن من أجل النهوض 
بعجلة التنمية، مؤكدا انه علينا 

فقيد
 الجهراء

بدوره ألقى الشاعر 
الش���ويعر  علي عامر 
قصيدة اس���تذكر فيها 
مالمح من تاريخ فقيد 
اجلهراء ط���الل العيار 
واس���تمرار مس���يرته 
ونهج���ه من قبل اخيه 

مشعل العيار.
وفيمايلي األبيات:

اللي ع���ن اجله���راء غياب���ه فقيدة
اهلل يبيح���ه ي���وم يس���أل عبي���ده
م���ا توصفه في هالس���هولة قصيدة
الطي���ب واالمي���ان عن���ده عقي���دة
س���مح احملي���ا كل ح���ق يزي���ده
املواقف تش���يده وربعه على طيب 
والناس ج���ت من كل ف���ج وبديدة
وتبقا األمانة عند مش���عل عضيدة
هذي حقوق اه���ل الصفات احلميدة
واه���ل الوف���اء ميثاقها ل���ك تعيده
عل���ى نب���ي اهلل وصف���وة عبي���ده

اهلل يرح���م مكرم اجل���ار والضيف
ط���الل أبومب���ارك ح���زام املواقيف
طلق احلجاج اللي زها بالتواصيف
ح���ر ولد ح���ر رق���ى للمش���اريف
مواقف���ه بان���ت وال ف���ي تزيي���ف
عن���ده على حل املش���اكل تصاريف
جت���ه امللوك اللي وراء جند وطريف
ذكراه تبق���ى نهج عن���د العواريف
محبت���ه بقلوبن���ا ماله���ا س���يف
واليوم يا مش���عل ترى جاك تكليف
املراهيف وص���الة ربي ع���د وب���ل 

)سعود سالم(صورة تذكارية في ديوان مشعل العيار


