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النائب األول: العسكريون سيسمعون خبراً يثلج صدورهم بالنسبة للعالوات 
عبدالهادي العجمي

بشر النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك العسكريني بأنهم سيسمعون خبرا يثلج 
صدورهم بشأن الزيادات على الرواتب األساسية وكذلك 
العالوات الدورية. جاء ذلك في تصريح له للصحافيني 
عقب رعايته حفل تخريج 23 طيارا من مدرسة الطيران 
بدورتـــي توناكو وغـــزال )2010 ـ 2011( في قاعدة علي 
الســـالم اجلوية بحضور رئيس أركان اجليش الفريق 
الركن الشيخ أحمد اخلالد وكبار قيادات اجليش وأهالي 
الضباط اخلريجني. وأكد آمر القوة اجلوية اللواء الركن 
طيار عبدالعزيز اجلاسم في كلمته خالل احلفل أن سالح 
القوة اجلوية يطمح إلى بناء قواته اجلوية وباألخص انشاء 
الكلية اجلوية لتأهيل وتدريب الطلبة الضباط وتخريجهم 
ضباطا طيارين في املستقبل القريب، وقال اللواء اجلاسم: 
حتتفل القوة اجلوية بتخريج كوكبة جديدة من الطيارين 
لتضيف بذلك لبنة جديدة من مسيرة بناء القوة اجلوية 
التي نفخر مبا حتقق فيها من اجنازات وخاصة في مجال 

التدريب الذي نوليه بالقوة اجلوية اهتماما خاصا 
ونطمح دائما للوصول إلى املســـتوى املتميز في 
مخرجاته وذلك اقتناعا منا بأن التدريب هو أساس 
البناء.   وأضاف: نحن على ثقة بأن قدراتنا البشرية 
قادرة على حتقيق هذا الطموح وقد اثبتت هذا في 
املاضي وتثبته في احلاضر واملستقبل، فاملستوى 
العالي الذي وصـــل إليه الطيار الكويتي والكفاءة 
العالية التي يتميز بهـــا خير دليل على ما يتمتع 
به رجالنا مـــن قدرات وارادة، مؤكدا إننا على ثقة 
وبعون اهلل ودعمكم لنا بتوفير االمكانات الالزمة. 
ووجه اجلاسم كلمته للخريجني قائال: اننا نهنئكم 

اليوم مبا حققتموه من مستوى عال وجناح مميز نتيجة 
جلدكـــم واجتهادكم ونود ان نبني لكم انه بنجاحكم هذا 
تكونون قد دخلتم مرحلة مهمة في حياتكم العســـكرية 
تكثر فيها املســـؤوليات وتتعاظم التضحيات وتتطلب 
جهدا مستمرا وســـعيا دائما نحو الوصول إلى األفضل 
ومواكبة التطور املستمر في تكنولوجيا العصر للتعامل 

مع االسلحة احلديثة
بكفاءة واقتدار وأداء األمانة امللقاة على عاتقكم على 
أكمل وجه، وزاد: اننا على ثقة بأنكم ستكونون أهال لهذه 
األمانة، وتقدم اجلاســـم بجزيل الشكر والتقدير لكل من 
ساهم في اجناح هذه الدورات من مدربني وفنيني ضباط 
وضباط صف ومسؤولني في مدرســـة الطيران ومعهد 
القوة اجلوية، وقال اجلاسم: انه من حسن الطالع ان يأتي 
احتفالنا هذا لينضم الى احتفاالتنا مبناسبة العيد الوطني 
اخلمسني وعيد التحرير العشرين ومرور خمسة أعوام 
على تولي صاحب الســـمو األمير مقاليد احلكم، وتوجه 
اللواء اجلاسم بالشكر الى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع على دعمه ومساندته الدائمة على 
كل األصعدة.

من جانبه، أكد آمر معهد القوة اجلوية العميد الركن 
حسن خلف ان العنصر البشري هو الثروة األهم واألعلى 
لألمم التي تسعى لتجهيزه وامداده بجميع العلوم واملعارف 
واملهارات والتأهيل الالزم ليكون عنصرا فاعال في بناء 
وطنـــه ورفعته ورقيه ليضعه فـــي مكانته الالئقة بني 
مصاف الدول املتقدمة، مشـــيرا الى انضمام هذه النخبة 
من اخلريجني الى صفوف قواتنا املسلحة بعد تدريبهم 
وإعدادهم وفقا ملنظومة متكاملة توافرت لها كل عناصر 
النجاح من تأهيل علمي متميز على أحدث طائرات التدريب 
الى جانب االعداد العســـكري مبـــا ميكنهم من االلتحاق 
بتشكيالت القوات اجلوية ودعم قدراتها املختلفة. وفي 
تصريح خاص لـ »األنباء« أعرب آمر مدرســـة الطيران 
املقدم دخيـــل املطيري عن أمله في ان يكون اخلريجون 
امتدادا لزمالئهم السابقني والذين مازالوا على رأس العمل 
ليكونوا درعا منيعة للدفاع عن حمى هذا الوطن، ولفت 
املطيـــري الى ان اخلريجني تلقـــوا تدريباتهم في 
الكويت وعددهم 21 ضابط طيار، وهذا املعدل نأمل 
ان يرتفع في املســـتقبل، وأشار الى ان اخلريجني 
الســـاعات املخصصة الجتياز  استطاعوا اجتياز 

الدورة على طائرتي »توكانو« و»غزال«. 
وأضاف انه ســـتكون هناك مخرجات أخرى 
في املســـتقبل القريب، مشيرا الى وجود قناتي 
تدريب وهما قناة خارجية وقناة وطنية وهناك 
تعاون وتنســـيق بني القناتني، بحيث يكون في 
اخلارج التدريب االبتدائي ثم يكملون في الكويت 

التأهيل التأسيسي واملتقدم.

خالل حفل تخريج 23 طيارًا من مدرسة الطيران بدورتي توناكو وغزال 2010ـ2011
)سعود سالم( الشيخ جابر املبارك والفريق الشيخ أحمد اخلالد يتوسطان كبار قيادات القوة اجلوية واخلريجني 

طائرة الغزال

لفتة أبوية من الشيخ جابر املبارك لطفلة مشاركة

آمر مدرسة الطيران املقدم دخيل باني املطيري مع الزميل عبدالهادي العجمي

طائرة األباتشي

الشيخ جابر املبارك لدى وصوله وفي استقباله كبار قيادات القوة اجلوية

طائرة تابعة لسالح اجلو الكويتي

الشيخ جابر املبارك يتسلم هدية من مدرسة الطيران

جهود مشكورة
كل الشكر والتقدير إلى مدير مديريـــــة التوجيـــــه 
العميــــد عبدالعزيــــز  العامـــة  املعنوي والعالقات 
الريــــــــس والرائد علـــي احلربـــي واملــــالزم أول 
خليف احلربـــي علـــــى جهودهم في تســـهيل مهام 

الصحافيني.


