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ثامر اجلابر: عالقاتنا بالبحرين تاريخية ومتجذرة
املنامة ـ كونا: قال سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشــيخ 
العالقــات  ثامــر اجلابــر ان 
الكويتية - البحرينية منوذج 
يحتذى ملا حتمله من عالقات 
تاريخية متجذرة بني البلدين 

والشعبني الشقيقني.
وقال الشــيخ ثامر اجلابر 
في تصريح صحافي مبناسبة 
العيد الوطني ململكة البحرين 
الشقيقة وعيد اجللوس بتولي 
العاهل البحرينــي امللك حمد 
بن عيســى آل خليفــة مقاليد 

احلكم «ان العالقات الكويتية 
-البحرينيــة تعجــز عــن ان 
تصفها املفردات السياســية» 
ألنها تعود الى مــا قبل البدء 
بالعالقات الديبلوماســية بني 
البلدين والتي ترجع الى مئات 
السنني. وأضاف ان «البحرين 
بالفــرح  منــا ونحــن منهــم 
واالســتقرار واالزدهــار وهي 
القلب والعني ونشعر بالكويت 
بأن امن وسالمة البحرين من 
أمن وسالمة الكويت، فالبيت 
الكويتــي والبيــت البحريني 

تكوين أســري واحد وأنساب 
مترابطــة، وانــا أشــعر بذلك 
كســفير بأنني ســفير لبلدي 
في بلدي ملا احظى به من كرم 
املشــاعر واالحساس باالسرة 
والبيت الواحد». وأشــار الى 
«انه منذ العهد امليمون للعاهل 
اململكــة  البحرينــي تعيــش 
نهضــة تنمويــة شــاملة في 
جميــع مفاصل الدولة ســواء 
كانت سياســية او اقتصادية 
او اجتماعية او ثقافية عمادها 
االنســان البحريني من خالل 

تعليمه وتنمية قدراته ليساهم 
في بناء مستقبل البحرين».

أنــه وبنــاء علــى  وأكــد 
التوجيهات احلكيمة من صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وأخيه العاهل البحريني 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
ســنعمل علــى دعــم وتعزيز 
املصالح املشتركة بني البلدين 
في شــتى املجاالت السياسية 
واالقتصادية واالســتثمارية 
والتنموية لتحقيق التكامل بني 
البلدين والشعبني الشقيقني.

أكد أن أمن وسالمة البحرين من أمن وسالمة الكويت

الشيخ ثامر اجلابر

وزير الطاقة األميركي: نأمل في شراكة مع الكويت 
ودول التعاون في تطوير تقنيات تتيح تخزين البطاريات

أسامة دياب

الطاقــة  وزيــر  وصــف 
األميركي دان بروييت محادثاته 
مع نظرائه في االمارات العربية 
املتحدة والبحرين وإسرائيل 
باملثمــرة، موضحــا أن هــذه 
احملادثــات بــدأت منــذ بداية 
العام في إطار اتفاقية إبراهام.
فــي  ـ  بروييــت  ولفــت 
إيجاز صحافي عبــر الهاتف 
شاركت «األنباء» فيه مع عدد 
مــن ممثلــي وســائل االعالم 
احملليــة واإلقليميــةـ  إلى أن 
احملادثات ركزت على األمور 
التي تســتطيع الدول األربع 
القيام بها معا، والتي من شأنها 
تعزيز فرص التواصل الترابط 
التي تســعى إليهــا املنطقة، 
موضحا أن احملادثات تناولت 
أيضا الكهرباء، خطوط أنابيب 
الغاز الطبيعي وحركة الغاز 
الطبيعي فــي مختلف أنحاء 
املنطقة، مشيرا إلى أن الهدف 
من احملادثات هو تأمني وصول 
الطاقة لدول املنطقة بأسعار 

معقولة.
وكشف بروييت عن موعد 
جولة جديدة مــن احملادثات 
االفتراضيــة في يناير القادم 
ولكنها هــذه املرة ستشــمل 
عددا أكبر مــن دول املنطقة، 
حيث سيتم توجيه الدعوات 
فــي القريب العاجــل إلى كل 
من ســلطنة عمان والسودان 
واملغــرب ورمبــا الســلطة 
الفلســطينية، وكذلك اململكة 

خالل إيجاز صحافي عبر الهاتف شاركت «األنباء» فيه

دان بروييت

سفير االحتاد األوروبي يشيد بجهود 
الكويت اإلنسانية خلدمة احملتاجني

أشاد ســفير االحتاد األوروبي لدى 
البالد كريستيان تيودور بجهود الكويت 
في خدمة احملتاجــني واملتضررين من 
جراء الكــوارث الطبيعية أو من صنع 

اإلنسان.
واعرب تيودور، في تصريح صحافي 
عقب لقائه رئيس مجلس ادارة جمعية 
الهالل األحمر د.هالل الساير، عن تقديره 
لدور اجلمعية في مساندة الشعوب التي 
تتعرض للكوارث الطبيعية واحلّد من 

معاناتهم اإلنسانية.
وأضاف أنــه اطلع خالل اللقاء على 
حجم البرامج اإلنســانية التي تنفذها 
اجلمعية على املستويني الدولي واحمللي 
في مكافحة ڤيروس كورونا املســتجد 

(كوفيدـ  ١٩) ودورها الكبير في مساندة 
الدولة مــن خالل تقدمي العون للعمالة 

املتضررة واألسر احملتاجة.
وذكر أنه بحث مع الساير العديد من 
املوضوعات املتعلقة بالعمل اإلنساني 
والتطوعي ومنها التعليم والصحة وسبل 
تعزيزها، مثمنا جهود اجلمعية عربيا 
ودوليــا ومــا تقوم به ملســاعدة الدول 

املنكوبة.
من جانبه، أعرب الساير، في تصريح 
مماثل لـ«كونا»، عن سعادته بزيارة سفير 
االحتاد االوروبي لدى الكويت لالطالع 
على نشاطات واجنازات اجلمعية محليا 
ودوليا والتي ترفع اسم الكويت عاليا 

على مستوى العالم.

أحمد النواف استقبل السفير اإليطالي

وكيل احلرس الوطني كّرم قوة تأمني 
محجر «األشغال» بعد انتهاء مهمتها

استقبل نائب رئيس احلرس الوطني 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف في 
ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني 
ســفير جمهورية إيطاليا الصديقة لدى 

الكويت كارلو بالدوتشي.
ورحب نائب رئيس احلرس الوطني 
بالسفير اإليطالي، ونقل له حتيات سمو 

رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي 
، مشيدا بدور السفارة اإليطالية في دعم 

العالقات املتميزة بني البلدين.
وناقش اللقاء ســبل تفعيل التعاون 
املشترك في إطار العالقات املتميزة التي 
جتمــع بني الكويــت وجمهورية إيطاليا 

الصديقة.

قام وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
م.هاشم الرفاعي بتكرمي قوة واجب احلرس 
الوطني املشاركة في تأمني وحماية محجر 
وزارة األشغال العامة (ستاد جابر) بعد 
انتهاء املهمة املكلفني بها، وذلك بحضور 
قائد احلماية والتعزيز العميد الركن حمد 

سالم أحمد وكبار القادة والضباط.
ونقــل وكيل احلــرس الوطنــي إلى 
املكرمني إشــادة وتقدير القيــادة العليا 
للحرس الوطني ممثلة في سمو رئيس 
احلــرس الوطني الشــيخ ســالم العلي 
ونائب رئيس احلــرس الوطني الفريق 

أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، ملا قاموا 
به من جهود كبيرة على مدار ٢٤٤ يوما، 
واعتزازهم بالــدور الوطني الذي قاموا 
به ضمــن الصفوف األماميــة للتصدي 
لڤيروس كورونا املستجد (كوفيدـ  ١٩)، 
وتقدمي الدعم واإلسناد إلخوانهم في كل 

جهات الدولة.
وشكر وكيل احلرس الوطني املكرمني 
على جهودهم وظهورهم بصورة مشــرفة 
تليق برجال احلرس الوطني، داعيا إياهم إلى 
االستمرار في التدريب والتأهيل واجلاهزية 

الكاملة لتلبية نداء الواجب.

الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف مستقبال سفير إيطاليا كارلو بالدوتشي

الفريق الركن م.هاشم الرفاعي خالل تكرمي قوة احلرس

صاحب السمو األمير مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالد

صاحب السمو مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 

األحمد.
كما استقبل سموه رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.

واســتقبل ســموه سمو 
الشيخ ناصر احملمد.

كما استقبل سموه سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد.
واســتقبل ســموه نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء أنس الصالح.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئــة إلى صاحب 
اجلاللة امللك جغمي سنجي 
واجنيتشــوك ملــك مملكة 
بوتــان الصديقــة عبر فيها 
ســموه عن خالــص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطنــي 

ملشاهدة الڤيديو

ولي العهد استقبل الغامن واحملمد 
ورئيس الوزراء ووزير «شؤون الوزراء»

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد بقصر بيــان صباح امس رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما اســتقبل ســمو ولي العهد ســمو 

الشيخ ناصر احملمد.

واستقبل سمو ولي العهد سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلــس الوزراء ووزير الدولة لشــؤون 

مجلس الوزراء أنس الصالح.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال أنس الصالح األمير استقبل ولي العهد والغامن واحملمد واخلالد والصالح
صاحب السمو هنأ ملك بوتان بالعيد الوطني وعّزى ملك إسواتيني بوفاة رئيس الوزراء

األحمــد  مشــعل  الشــيخ 
ببرقية تهنئــة إلى صاحب 
اجلاللة امللك جغمي سنجي 
واجنيتشــوك ملــك مملكة 
بوتان الصديقة ضمنها سموه 

ببرقية تهنئــة مماثلة. كما 
بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزيــة إلى امللك مســواتي 
الثالث ملك مملكة إسواتيني 
الصديقة عبر فيها ســموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته جلاللته ولشعب 
مملكة إســواتيني الصديق 
بوفاة رئيس الوزراء ماندولو 
أمبــروز ديالمينــي، راجيا 
ســموه رعاه اهللا ألســرته 
ولذويه جميل الصبر. وبعث 
ســمو ولــي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد ببرقية تعزية 
إلى جاللــة امللك مســواتي 
الثالث ملك مملكة إسواتيني 
الصديقــة ضمنهــا ســموه 
خالــص تعازيــه وصــادق 
مواساته بوفاة رئيس الوزراء 
ماندولو أمبروز ديالميني.

كما بعث ســمو الشــيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 
الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده راجيا جلاللته 
وافر الصحة والعافية. كما 
بعث ســمو رئيــس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

لبــالده، متمنيا لــه موفور 
الصحــة والعافيــة وللبلد 
الصديــق املزيد مــن التقدم 

واالزدهار.
وبعث ســمو ولي العهد 

أجريا بعض احملادثات في إطار 
منتدى غاز شــرق املتوســط 
ونتوقع أن تستمر احملادثات 

املماثلة بالتأكيد.
وتابــع: هدفنا الرئيســي 
يتمثــل فــي إنتــاج الطاقــة 
وإتاحتهــا للمنطقــة، ولكننا 
نســعى أيضــا خللــق فرص 
اقتصاديــة ملصر وإســرائيل 
والدول األخــرى التي ترغب 
فــي توفيــر الغــاز الطبيعي 
أو رمبــا النفط اخلام للعالم، 
فلقد أصبحت دول في أوروبا 
مثــال تعتمد علــى دول مثل 
روســيا بشــكل مفرط. رمبا 
ميكــن اســتخدام غاز شــرق 
املتوســط    من مصر لتزويد 
أوروبا. نحن نعتبر ذلك هدفا 
جيوسياسيا مهما جدا، ليس 
للواليــات املتحــدة فحســب 
ولكن للشرق األوسط أيضا. 
وسنواصل تشجيع هذا النوع 
من املشاريع بقدر ما نستطيع 
الشــركات األميركية  دعــوة 
أو املســتثمرين األميركيــني 
ملواصلــة تطويــر مثــل هذه 

الشراكات.
وبخصوص مخاوف دول 
املنطقة من التطلعات اإليرانية 
لبيع املزيد مــن كميات نفط 
إضافيــة العام القــادم وأبرز 
اإلجــراءات اإلضافيــة التــي 
ســتتخذها اإلدارة األميركية 
احلاليــة لتقييــد الصادرات 
اإليرانية باإلضافة إلى حملة 
الضغــط املطبقة حاليا، قال: 
أعتقد أن حملة الضغط األقصى 

منــذ مجرد ٢٠ عاما. ونود أن 
نشــجع ذلــك ومتابعــة هذه 
الفرص معهم. وأعتقد أن ذلك 
ميثل فرصة فريدة بالنســبة 
إلى املســتثمرين األميركيني 
والشــركات األميركية ألمور 
البطاريــات.  مثــل تخزيــن 
وتتحــرك الواليــات املتحدة 
بقــوة باجتــاه تطوير اجليل 
التالي من تخزين البطاريات، 
والذي سيشتمل بعضه على 
بطاريات صلبة ستتيح فرص 
تخزين على نطاق الشــبكة. 
ونــود أن نقيــم شــراكة مع 
الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي األخرى لتطوير هذا 
النوع من التقنيات. نعتقد أنها 
مهمــة جدا ونود أن نراها في 
السوق في أسرع وقت ممكن.
وبشــأن العمل مع رئيس 
كردســتان  إقليــم  وزراء 
لتطويــر الغــاز فــي املنطقة 
املســتقلة ذاتيــا، قال: جنري 
دراســة ونعمل بشكل وثيق 
مع رئيس الــوزراء ومكتبه. 
ستكون هذه الدراسة جاهزة 
في نهاية الشهر وأنا على دراية 
مبحادثة نشــطة بــني مكتبه 
وبعض املستثمرين واملنتجني 
األميركيني، وأتوقع التوصل 
إلى اتفاق عما قريب. لقد بلغوا 
مرحلة االتفاق على بضع أمور 
بالفعل، وأعتقد أننا سنشهد 
املزيد مــن التطوير في إقليم 
كردستان على يد املستثمرين 
األميركيــني إذا متكنا من حل 

هذه األمور بسرعة كبيرة.

التي بدأتها الواليات املتحدة 
منذ ســنوات عدة ستســتمر 
وثمة عدد من األسباب لذلك. 
وأعتقــد أن العديــد من دول 
العالم مازالت تعتبر إيران جهة 
فاعلة خبيثة. لقد شهدنا دعم 
إيران أو وكالئها في مختلف 
أنحاء العالم ألنشطة إرهابية 
في كثير من احلاالت. وأعتقد 
أن حملــة الضغــط األقصــى 
ستتواصل إلى أن يتوقف هذا 
النشاط ويتغير هذا السلوك.
وتابــع: من املهــم جدا أن 
ننظر إلى ما يحدث في العالم. 
لقد شهدنا على استقرار أسواق 
النفــط العامليــة خــالل وباء 
كورونــا. وقد توحــدت دول 
كثيرة ملساعدة بعضها البعض 
مع تراجع الطلب، وأعتقد أن 
العملية تســير بشــكل  هذه 
ممتاز، ولذلك أعتقد أن الدول 
ستتفاعل إذا كان اإليرانيون 
ينوون زعزعة هذا االستقرار.
وعن توقعاته لالستثمار 
فــي مجــال الطاقة فــي دول 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
قــال: أعتقــد أنه ثمــة فرص 
اســتثمارية كثيرة هنا. نحن 
نــدرك أن دوال مثــل اإلمارات 
املتحــدة وغيرهــا  العربيــة 
تتجه نحــو الطاقة املتجددة 
لتوفير الكهرباء في املنطقة. 
لقد أنتجت الواليات املتحدة 
العديد من التقنيات التي نراها 
فــي الســوق، ومتكنــت دول 
أخرى من أخذ هذه التقنيات 
وتطويرها بطرق لم نتوقعها 

العربية السعودية واألردن، 
معربــا عن أمله فــي أن تقبل 
هذه الدول الدعوات للمشاركة.
وأشار بروييت إلى جانب 
آخــر مــن احملادثــات تناول 
التقنيات املختلفة التي تنتجها 
الواليــات املتحــدة، وتطــور 
بعضها في املختبرات الوطنية 
فــي وزارة الطاقــة، الفتا إلى 
رغبة بالده في مشاركة بعض 
من هذا العمل العلمي مع دول 

منطقة الشرق األوسط.
وردا على سؤال حول نوع 
الشــراكات التي تسعى إليها 
الواليات املتحدة في الشــرق 
األوســط ومــا مــدى توقعه 
للتغييــر فيها في ظل اإلدارة 
اجلديدة في البيت األبيض، قال 
بروييت: ال أعرف ما ستقوم 
به اإلدارة اجلديدة ولكن أتوقع 
أن العمــل اجليد الذي بدأ بني 
بلداننا سيستمر مبا في ذلك 
مصر، وأعلــم أن مصر لديها 
عالقة رائعة مع إسرائيل، ولقد 


