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 أعالم الدول الشقيقة والصديقة رفرفت خالل «عرض الوفاء» في الصبية أمس 

 صاحب السمو في حديث مع وزير اخلارجية األميركي األسبق جيمس بيكر  صاحب السمو األمير مرحبا بالرئيس األملاني  

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع ملك البحرين وأمير قطر وملك إسبانيا ورئيس تركيا وسمو ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي ورئيسي رومانيا وباكستان خالل العرض 

 (هاني الشمري - متين غوزال - محمد ماهر)  صاحب السمو األمير مرحبا بنائب الرئيس اإلماراتي الشيخ محمد بن راشد  رؤساء العراق ولبنان وسورية حضروا العرض وهنأوا صاحب السمو األمير باألعياد الوطنية 

Al-Anbaa Sunday 27th February 2011 - No 12555يومــيـــة سـياســيــــة شامــلــــة ـ االحد 24 من ربيع األول  1432 ـ 27 من فبراير 2011 الـعـدد:

 «عرض الوفاء».. بمشاركة الحلفاء
 أقيم بحضور  ١٧ رئيس دولة وبمشاركة قوات التحالف األجنبية والعربية والخليجية التي ساهمت في تحرير الكويت 

 مسيرات المحبة 
والوفــاء 

بمشاركة خليجية 
 ص١٥ 

 األلعاب النارية 
والليزرية ألبست 

الكويت ثوبًا 
  من اللؤلؤ ص١٨ 

 شهداء 
الديرة 

  في البال  
 ص١٦ 

 عبدالهادي العجمي
  شهدت منطقة الصبية أمس عرض 
الوفاء العســــكري املشــــترك الذي أقيم 
حتت رعاية وحضور صاحب الســــمو 
األمير الشــــيخ صــبــــاح األحمد القائد 
األعلى للقوات املسلحة بحضور ضيوف 
الكويت الكبار الذين جاءوا للتهنئة بالعيد 
اخلمسني لالستقالل والذكرى العشرين 
للتحرير ومناسبة مرور خمس سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير مقاليد 

احلكم.
  وبدأت مراسم طابور العرض العسكري 
بقــــوات التحالف األجنبيــــة والعربية 
واخلليجية التي شاركت في حرب التحرير 
والتي استعرضت قواتها املختلفة، تال 
ذلك استعراض فصائل القوات الراجلة 

من اجليش والشرطة واحلرس الوطني، 
تاله مشاة من قوات املغاوير في اجليش 
ورجــــال الصاعقة من احلرس الوطني، 
بعدها مت اســــتعراض آليات عســــكرية 
متنوعة من اجليــــش ووزارة الداخلية 
بجميع قطاعاتها ثم احلرس الوطني، كما 
تخلل العرض حتليق للطائرات العمودية 
واملقاتالت احلربية التابعة لسالح اجلو 
الكويتي وايضا من دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
  وحضر العــــرض ١٧ رئيــــس دولة 
و٣ نواب رؤســــاء دول ورئيس وزراء 
واحد و٣ رؤساء برملانات و٦ أمناء عامني 
رؤساء منظمات دولية و١٥ مسؤوال كبيرا 
سابقا و٣٤٣ من قادة السلك العسكري 

و١٨٥ إعالميا.   التفاصيل ص٢ـ٦  حديث بني صاحب السمو األمير ورئيس الوزراء البريطاني األسبق جون ميجور  

 ملك البحرين: معركة التحرير 
  أكبر تحالف دولي من أجل الحق والشرعية

 أوباما: الكويت شريكة للواليات المتحدة 

 أدلى امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بتصريح 
صحافي بعد وصوله الى البالد للمشاركة في االحتفاالت الوطنية أعرب 
فيه عن سعادته لتلبية الدعوة الكرمية من صاحب السمو األمير الشيخ 
صبـــاح األحمد، مؤكدا ان االحتفال مبرور ٢٠ عاما على التحرير ميثل 
بحق أكبر إرادة لشـــعب أصر على حترير أرضه وعودة الشرعية بعد 
احتالل دام شهورا لتبدأ معركة التحرير في أكبر حتالف دولي من أجل 

احلق والشرعية ورفض الغزو والعدوان. 

 واشـــنطنـ  كونا: هنأ الرئيس األميركي باراك أوباما الكويت بالذكرى 
اخلمسني الستقاللها والعشـــرين للتحرير واخلامسة على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، متقدما بالشكر لسموه 
نظير شراكة الكويت الراسخة وصداقتها املخلصة. وقال أوباما في بيان له 
«ان الكويت صديقة وشريكة قدمية للواليات املتحدة ونشكر سمو األمير 

الشيخ صباح األحمد لشراكته وصداقته املخلصة». 
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