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صاحب الدعوة مشعل العيار وبن نحيت

جانب من الضيوف في ديوان العيار

مشعل العيار وابنه وابنا شقيقه املرحوم طالل العيار

مشعل لدى استقباله زياد بن نحيت النائب شعيب املويزري وحميدي اخلشمان

 مختار العيون ملوح احلربي يتوسط العيار وبن نحيت وعددا من احلضور

مشعل العيار وزياد بن نحيت وعم الشاعر بدر بن نحيت

الشاعر زياد بن نحيت

مشعل العّيار احتفى بالشاعر زياد بن نحيت
لقطات

< وصل الشاعر في الساعة 1.45 ظهرا 
وبصحبته عمه بدر بن نحيت.

< وصل النائب شعيب املويزري من 
اململكة العربية السعودية خصيصا تلبية 

لهذه الدعوة.
< رفض الشاعر الكثير من الدعوات 
بحجة ارتباطه وضيق وقته وعبر عن هذا 

األمر بقوله )بيت العيار كّفى ووّفى(.
< قام عدد من أهالي اجلهراء والقصور 
بالتقاط الصور مع الشاعر الذي لم يرفض 

طلبهم.
< غص ديوان العيار بجمع كبير من 

أهالي اجلهراء تلبية لهذه الدعوة.
< أبناء مختار اجلهراء مشعل العيار 
واملرحوم طالل العيار وهم محمد وحمد 
وطالل ومبارك كانوا من املالزمني للضيوف 

حتى انتهاء الغداء.

 فرج ناصر ـ حسين الشمري
أقام مختار منطقة الواحة مش���عل العيار مأدبة غداء على ش���رف الشيخ 
الشاعر زياد بن نحيت وذلك بحضور أبناء مشعل وأبناء املرحوم طالل العيار 
وبحضور النائب شعيب املويزري وعدد كبير من مختاري املناطق وجمع غفير 

من أبناء اجلهراء وذلك في ديوان العيار.
وقد رحب مشعل العيار بالضيف قائال ان الضيف غني عن التعريف وهو 
من أسرة عريقة وذات تاريخ معروف في شبه اجلزيرة العربية ونشكره على 

تلبية دعوتنا له وهذا ليس بغريب على هذه األسرة الكرمية.
ومن جانبه قال الش���يخ بدر بن نحيت عم الشاعر زياد ان تلبيتنا لدعوة 
مش���عل العيار لم تكن عابرة وامنا لطيب وأخالق هذه األسرة وأخص بالذكر 
املرحوم طالل العيار وما قدمه للكويت وللشعب الكويتي من خدمات سيذكرها 

التاريخ.
واضاف أن املرحوم كان نعم الرجل ونعم الرجل اإلنسان من الدرجة األولى 
وأبومبارك رجل مواقف وهذا شيء قليل من كثير والرجل مهما قلنا فيه فلن 

نوفيه حقه إطالقا.
ونحن نتش���رف جدا بدعوة السيد مشعل العيار مختار منطقة الواحة لنا 

ونحن واثقون من أننا بني اخواننا وأهالينا.
وقال الشاعر زياد بن نحيت أنا سعيد جدا بهذه الدعوة وبهذا التواجد بني 
أهلي الذين غمروني بطيب حفاوتهم وهذا ليس بغريب على أهل الكويت فهم 
سباقون للطيب ونتمنى ان نكون عند حسن الظن، واجلدير بالذكر ان الشاعر 
زياد بن نحيت س���يقوم بإحياء أمسية شعرية على هامش أنشطة هال فبراير 

وذلك مساء غد االثنني في صالة التزلج.


