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النمسا تدعو »منطاد سمو األمير« 

للمشاركة في مهرجانها الدولي المفتوح

يشارك فريق منطاد سمو االمير الشيخ صباح 
االحمد م����ن 12 حتى 28 يناير املقب����ل في مهرجان 
النمسا الدولي املفتوح الذي يقام في مدينة »تنهامي 
متال« النمساوية والذي يحلق خالله الطيارون فوق 
جبال االلب عابرين جمهورية النمسا الى االراضي 

االملانية.
وقال رئيس فريق منطاد امير الكويت االماراتي 
الكابنت طي����ار عبدالعزيز املنصوري لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( »ان الفريق تلقى دعوى رس����مية 
من رئيس هيئة الس����ياحة في والية »تنهامي متال« 
النمساوية ميخائيل رودلف حلضور مهرجان النمسا 
الدولي املفتوح حيث حتلق خالله املناطيد فوق جبال 

االلب الشاهقة املغطاة بالثلوج الكثيفة«.
واضاف املنص����وري »ان الفري����ق يحمل خالل 
مشاركاته الدولية نقل رسالة عن التوجه احلضاري 
للكويت ورسالة صاحب السمو االمير حول االنفتاح 
الدولي والتواصل الشعبي للكويت مع شعوب العالم 
وتواصل الكويت مع دول العالم وخاصة دول االحتاد 

االوروبي«.
وذكر في الس����ياق ذاته »ان فري����ق منطاد امير 
الكويت يجهز الطالق مهرجان الكويت الدولي االول 
للمناطيد والذي س����يتزامن م����ع احتفاالت الكويت 
باليوم الوطني والذي سيش����ارك به عدد كبير من 

دول العالم«.
وقال »ان املهرجان سيش����ارك به عدد من الفرق 
العاملية من فرنسا وأميركا واملانيا والصني وبريطانيا 
وپولندا وغيرها من الفرق الدولية ذلك ملا يش����هده 

منط����اد امير الكوي����ت من ثقة كبي����رة لدى الفرق 
الدولية«.

واشار املنصوري الى »ان فريق منطاد امير الكويت 
سيستغل مشاركته مبهرجان النمسا الدولي باقامة 
مؤمتر صحافي كبير حتضره وسائل االعالم املختلفة 
للترويج ملهرجان الكويت وللكشف عن احد االعمال 
الكبرى التي ستش����هدها الكويت في االشهر املقبلة 
ليكون هذا العمل الدولي االول من نوعه بقارة اسيا 

عامة ومنطقة الشرق االوسط خاصة«.
واض����اف »ان الفريق يجهز ايضا لزيارة اململكة 
املتحدة خالل الفترة املقبلة ملتابعة سير العمل في 
احد املش����اريع الكبرى للفريق الذي مت التعاون مع 
احدى الشركات البريطانية الكبيرة لتنفيذه لكونها 
اكبر الشركات املصنعة للمناطيد العاملية ملا تتميز 

به من دقه وتقنية عالية في تصنيع املناطيد«.
من جه����ة اخرى اعرب رئي����س اللجنة املنظمة 
ملهرجان النمسا الدولي املفتوح الكابنت طيار رودي 
هوفرن عن اعتزازه مبش����اركة منطاد امير الكويت 
الذي حظي باعجاب اجلمهور في والية »روس����ت« 
االملانية خالل مشاركته مبهرجان »يور بارك« االخير 

الذي اقيم في 17 من سبتمبر املاضي.
واشاد هوفرن بهذه املشاركة ملا حتمله من معاني 
تواصل ثقافي وحض����اري للكويت خاصة والدول 
العربية عامة مع الدول االوروبية خاصة جمهورية 
النمسا حيث يش����ارك باملهرجان العديد من الدول 
االوروبية باالضافة الى الكويت املمثل العربي لهذه 

املشاركة الدولية الكبيرة.

منطاد سمو األمير سيشارك في مهرجان النمسا الدولي املفتوح
جانب من أعضاء البعثة في لقطة تذكارية

املتخرجون في لقطة تذكارية

بعثة حج منتسبي الجيش غادرت إلى األراضي المقدسة

تخريج 32 عسكريًا من دورات »النقليات« في الحرس الوطني
شهد قائد االسناد االداري العقيد الركن م.هاشم الرفاعي 
حفل تخريج 32 عس����كريا من منتسبي احلرس الوطني 
التحقوا ب����دورات نظمتها كتيبة النقليات في معس����كر 

التحرير.
وأوضح آمر كتيبة النقليات بالتكليف النقيب م.فهد عيد 
سعود ان الدورات التي نظمتها الكتيبة للعسكريني هي دورة 
الشاحنة العسكرية والتحق بها عشرة عسكريني اجتازوا 
االختبارات بنجاح وحصلوا على معدالت مرتفعة، اما الدورة 
الثانية فتمثلت في قيادة آلية اإلخالء )pls( وانتسب اليها 
ستة عس���كريني حصلوا على تقدير جيد جدا، اما الدورة 
الثالثة فهي منظومة نقل احلاويات وانتس���ب اليها ايضا 

ستة عسكريني حصلوا على تقدير جيد جدا.
وفي نهاية احلفل قام قائد االسناد االداري العقيد الركن 
م.هاشم الرفاعي بتوزيع الشهادات على اخلريجني، مشيدا 
باجلهود التي بذلتها كتيب���ة النقليات في تنمية وتأهيل 
قدرات منتس���بيها، مؤكدا على ان قيادة احلرس الوطني 
ممثلة بس���مو الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد ووكيل 
احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي تولي كل اهتمام بالتدريب 
والتأهيل، وحض الرفاع���ي اخلريجني على بذل مزيد من 

اجلهد والعطاء وتطوير مهاراتهم من أجل رفعة وطنهم.

غ���ادرت بعث���ة احلج 
الكويتي  ملنتسبي اجليش 
البالد صباح امس من مطار 
الكويت الدولي متوجهة الى 
االراضي املقدسة في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
الداء فريضة احلج، ببادرة 
من النائ���ب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
ايفاد  املبارك  الشيخ جابر 
201 حاج من العسكريني، 
وبإشراف العقيد الركن فالح 
السني ضمن احدى حمالت 

احلج.
العقيد السني  وصرح 
ب���أن جمي���ع االج���راءات 
والتجهي���زات اخلاص���ة 
باحلجاج العسكريني متت 
بيس���ر وس���هولة، مؤكدا 
ح���رص النائب االول على 
تسيير احلملة وتذليل جميع 
الصع���اب، وتوفير جميع 
املستلزمات اخلاصة سواء 
اثناء  او الصحية  االدارية 
اداء احلجاج العس���كريني 

مناسك احلج.


