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حوم السفير املصري تتوسط زوجات السفراء والديبلوماسيني استقبال املشاركني في احتفاالت انتصارات أكتوبر

السفير البحريني مشاركا في احتفاالت أكتوبرأركان السفارة املصرية وجانب من املشاركني في احلفلاللواء محمود الدوسري وم.محمد عبداملعز وم.علي العلمي خالل احلفل

حضور ديبلوماسي القنصل العام صالح الوسيمي وم.علي العلمي وحرماهما وعدد من احلضور

السفير املصري واملستشار العسكري يكرمان كرمية أحد شهداء الكويت في حرب 1973 الفريق الركن طيار فهد األمير والسفير املصري وسفيرا اإلمارات واألردن

)أسامة البطراوي(قطع كعكة االحتفال بذكرى انتصارات أكتوبرالفريق الركن طيار فهد األمير والسفير املصري طاهر فرحات واللواء محمود الدوسري وم.محمد عبداملعز ود.أسامة املراغي والعقيد أشرف بركات وبعض احلضور

فهد األمير: التعاون العسكري المصري ـ الكويتي يشمل جميع المجاالت

أسامة أبوالسعود
أكد رئيس األركان العامة الفريق الركن طيار 
فهد األمير ان العالقات املصريةـ  الكويتية منوذج 

يحتذى به في العالقات العربية والعاملية.
وقال فــــي تصريح صحافــــي على هامش 
الســــفارة املصرية  مشــــاركته في احتفاالت 
مبناســــبة الذكرى الـ 36 حلرب اكتوبر والتي 
أقامها املكتب العسكري املصري بفندق كراون 
بالزا مساء اول من امس وبحضور العديد من 
اعضاء السلك الديبلوماسي العربي واالجنبي 
والعديد من الشخصيات الكويتية: ان العالقات 
العسكرية املتميزة بني البلدين أرسى دعائمها 
صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد 

والرئيس حسني مبارك.
واضاف رئيــــس االركان: ان التعاون بني 
جيشــــي البلدين يشــــمل التدريب في جميع 
املجاالت، مشيرا الى ان القوات املسلحة املصرية 
فتحت معاهدها امام اجليش الكويتي للتدريب 
والتأهيل من اجل النهل من العلم العســــكري 

املصري.
وفي مجال الدفاع اجلوي، أوضح ان القوات 
اجلوية املصرية أهلــــت الكثير من الوحدات 
الكويتية على منظومة »آمون للدفاع اجلوي«، 
اضافــــة الى وجود تبادل للزيارات بني كليات 
قيادة االركان، وكذلك وجود وحدات من اجليش 
الكويتي من اللواء »25 مغاوير« تشارك اخوانهم 

في التمرين على النجم الساطع.
ولفت الــــى ان التعاون بــــني البلدين في 
املجال العسكري متنوع وال ميكن حصره في 
عجالة، جازما بان العالقات بينهما من افضل 
العالقات القائمة بني الكويت والكثير من الدول 

االخرى.
وعن مشاركته في احتفاالت الذكرى الـ 36 
حلرب اكتوبر قال الفريق الركن طيار فهد االمير: 
ان احتفاالت اكتوبر هي احتفاالت جلميع العرب 
وهي احتفاالت النهوض العربي والوفاء العربي 
ملن متسك بدينه ورفع يده بقول »أشهد ان ال اله 

اال اهلل« وقهر جميع االسلحة املتطورة.
واردف: جئــــت النقل حتيات النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشــــيخ 
جابر املبارك وجميع منتسبي اجليش الكويتي 
الخوانهم واشــــقائهم واساتذتهم في اجليش 
املصري العريق الذي سطر النصر واقام ملحمة 

في التاريخ العربي التي بدأت بقرار سياسي 
شجاع والتصميم والعزمية على اقتحام خط 

برليف.
واضــــاف: كل عام يعيد لنــــا اكتوبر روح 
النصر واالعتزاز واالميــــان بالقدرة العربية 
اينما كانت. وقال: اؤمن اميانا قويا بأن االمة 
العربية مبا فيها مــــن امثال اجليش املصري 
لن ُتقهر وســــوف تنتصر مهمــــا طال الزمن، 
معربا عــــن أمنيته بالتقدم واالزدهار لزمالئه 

في اجليش املصري.
ومن جهته، قال رئيس املكتب العســــكري 
املصري لدى البالد العقيد أركان حرب اشرف 
بركات: ان حياة االمم والشــــعوب تزخر بأيام 
خالدة واجنازات عظيمة تظل على مدى التاريخ 
رمزا لقــــوة االرادة وصالبة العــــزم وحكمة 

القرار.
واضاف: لقد جســــدت حرب اكتوبر عراقة 
الشعب املصري وتوجت عطاءه بنصر عظيم 
حققه رجال القوات املسلحة بعطاء وتضحيات 

وبطوالت.
وتابع: لقد كان النصر عمال وطنيا عبقريا 
حققه جيل اكتوبر بكل ما ملكه من والء وانتماء 
للوطن واشار الى ان عظمة هذا النصر جتلت 

في دقة التخطيط وروعة االداء.
وقال: بهذه املناسبة نتوجه بتحية اعزاز 
وتقدير جليل اكتوبر وألرواح الشهداء االبرار 
ولروح صاحب قرار العبور الرئيس الراحل 

انور السادات.
واكد ان دور الرئيس املصري حسني مبارك 
كان مبعث اعتزاز وفخر للقوات املسلحة النه 
فتح طريق النصر املجيد. واعرب عن شكره 
وامتنانه للدول العربية وفي مقدمتها الكويت 
التي دعمت مصر في استخدام سالح النفط الذي 
كان له دور فعال لتأييد العمل العسكري، مشيرا 
الى دور اجليش الكويتي في حترير ســــيناء 
مما ادى الى امتزاج الدعم املصري والكويتي 

على ارضها.
واكــــد ان اجليشــــني الكويتــــي واملصري 
ســــيحافظان على تطوير ودعم العالقات بني 
البلدين الشــــقيقني وفي جميــــع املجاالت. مت 
تكرمي ابناء الشهداء الكويتيني ممن شاركوا في 
حرب اكتوبر وعدد من االبطال ممن شــــاركوا 

في احلرب.

خالل حفل السفارة المصرية بانتصارات أكتوبر المجيدة

بركات: حرب أكتوبر جسدت عراقة الشعب العربي والنصر جاء تتويجًا لهذا التضامن


