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»القوة اجلوية« و»األسهم احلمراء« زيّنتا سماء الكويت

عبدالهادي العجمي 

 أكد مساعد آمر القوة اجلوية 
الكويتية العميد ركن عبداهلل 
البطي ان القوة اجلوية الكويتية 
قادرة على احلفــاظ على امن 
الكويت واخلطط الدفاعية لها، 
الفتا الى ان القوة قادرة على ان 
تعمل عروضا جوية، ولكن في 
ظل االوضاع الراهنة نفضل ان 
القوة اجلوية املوجودة لدينا 
تكون كقوة وليست للعرض.

جــاء ذلــك فــي تصريــح 
هامــش  علــى  للصحافيــن 
اســتعراض القــوات اجلويــة 
امللكيــة البريطانية )األســهم 
احلمراء( بتســع طائرات نوع 
القــوة  »هــوك« ومبشــاركة 
اجلويــة الكويتيــة بطائــرات 
والهيومــا  املقاتلــه   F١8 الـــ 
واالباتشــي والقــوة البحرية 
الكويتية، والــذي اقيم مقابل 
ابراج الكويت عصر امس حتت 
رعاية وحضــور نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ خالد اجلراح على شاطئ 
اخلليج مقابل االبراج، بحضور 
وزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء الشيخ محمد العبداهلل 
ورئيس االركان العامة للجيش 
الفريــق محمد اخلضر ووكيل 

احلرس الوطني الفريق هاشم 
الرفاعي وكبار قيادات اجليش 
واحلرس الوطنــي والداخلية 

واالطفاء. 
وقــال العميــد البطــي: ان 
فريق االسهم احلمراء في القوة 
البريطانية  امللكيــة  اجلويــة 
متخصص في العروض اجلوية 
واجلميع استمتع بهذا العرض.
وحــول االتفاقيات املبرمة 
بن الكويت والدول الصديقة 
قــال البطي: اننــا نحترم هذه 
الدفاعيــة وهــي  االتفاقيــات 
من اختصــاص وزارة الدفاع 

وليــس من اختصــاص القوة 
اجلوية الكويتية، مشيرا الى 
التسليح االخيرة  ان صفقات 
هي شأن خاص بوزارة الدفاع، 
مؤكــدا ان الصفقات مرت عبر 
اللجان اخلاصــة ومنها جلان 
القوة اجلوية، ولم تخرج عن 

إطار هذه اللجان. 
وقــال البطــي: ان الغرض 
من هــذه االحتفاليــة باعتبار 
ان الكويــت آخر نقطة لفريق 
االســهم احلمــراء، حيث كان 
ضمن تسع جوالت وعادة قبل 
ســنتن كان في عرض لنفس 

الفريــق وتســتخدم طائرات 
الهوك.

وأشــار البطي الى ان كلية 
احمــد اجلابر اجلوية ســوف 
تستقبل االسبوع القادم الدفعة 
االولى طيارين من القوة اجلوية 
واحلرس والشرطة، مشيرا إلى 
أن عدد الدفعة األولى يبلغ ٢٠٠ 

طيار وضابط مساند. 
وأوضــح العميد البطي ان 
القوة اجلوية الكويتية شاركت 
في العرض العسكري بطائرات 
الـ F١8 و باالباتشــي والبيوما 

في افتتاح العرض.

عرض رائع 

عرض مميز.. وحركات جوية الفتة

مشاركة فاعلة من مروحيات القوة اجلوية

من العرض

حضور أسري.. وبهجة 

العميد الركن عبداهلل البطي

صفقات التسليح 
األخيرة شأن خاص 

بوزارة الدفاع 
ومّرت عبر اللجان 
اخلاصة ولم تخرج 

عن إطارها

البطي: كلية أحمد اجلابر اجلوية تستقبل 200 طيار وضابط مساند من الدفعة األولى طيارين من القوة اجلوية واحلرس والشرطة األسبوع املقبل

تصوير: قاسم باشا

نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح والشيخ محمد العبداهلل والشيخ أحمد النواف والفريق الركن 
محمد اخلضر والفريق الركن هاشم الرفاعي في مقدمة احلضور خالل العرض اجلوي

السفير البريطاني ماثيو لودج.. وحضور ديبلوماسي


