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ولي العهد هنأ رئيسة مولدوفا بالعيد الوطنياألمير هنأ رئيسة مولدوفا بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف  األميــر 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة 
إلى الرئيسة مايا ساندو 
رئيسة جمهورية مولدوفا 
الصديقــة، عبــر فيهــا 
سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني 
لبالدها، متمنيا سموه لها 
موفور الصحة والعافية 
وجلمهوريــة مولدوفــا 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

ولــي  ســمو  بعــث 
الشــيخ مشــعل  العهــد 
األحمــد ببرقيــة تهنئــة 
إلى الرئيسة مايا ساندو 
رئيسة جمهورية مولدوفا 
الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
الوطنــي لبالدها،  العيد 
راجيا لها وافــر الصحة 

والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هنأ رئيسة 
مولدوفا بالعيد الوطني

بعــث رئيــس 
الــوزراء  مجلــس 
سمو الشيخ أحمد 
النــواف ببرقيــة 
تهنئة إلى الرئيسة 
مايا ساندو رئيسة 
جمهورية مولدوفا 
الصديقة مبناسبة 
الوطنــي  العيــد 

لبالدها.

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف

السفير البديوي: نعتز بعالقاتنا مع أميركا 
ونعمل على تطويرها في كل املجاالت

لــدى  أكــد ســفيرنا 
واشنطن جاسم البديوي 
أن بالده تعتز بعالقاتها 
املتميــزة مــع الواليــات 
املتحــــدة األميركيـــــة 
وتســعى الــى تطويرها 
فــي املجاالت كافة وعلى 

جميع األصعدة.
الســفير  وصــرح   
البديوي لــدى لقائه مع 
العنجــري  عبدالعزيــز 
مؤســس ورئيس مركز 
ريكونســنس للبحــوث 
والدراســات بأنــه يعتز 
بثقة القيادة السياســية 
التــي منحتــه الفرصــة 
لتمثيل بالده في الواليات 
املتحدة، التي متثل حليفا 

موثوقا به لدى الكويت قيادة وشعبا.
قائــال: «ان العالقات بــني اجلانبني في 
تطور مستمر وممتدة على مختلف الصعد 
السياسية واالســتراتيجية واالقتصادية 
والثقافية والتعليمية وفي املجاالت كافة، 
حيث تسعى الدولتان الى حتقيق السالم 
واالستقرار في املنطقة، فالعالقات بيننا ال 
تقتصر فقط على املستوى الرسمي وإمنا 

متتد أيضا إلى املستوى الشعبي».
وأثنى البديوي على مركز ريكونسنس 
قائــال: «مركــز  للبحــوث والدراســات 
ريكونســنس مبــادرة كويتية مســتقلة 
وواعدة، انبثقت من قلب املجتمع الكويتي 
املعروف باهتمامه البالغ بالفكر والثقافة 

وبنــاء جســور متينــة مــع املجتمعــات 
املختلفة». وأضــاف: «ما يحظي به مركز 
ريكونسنس من إشادة وتقدير من بعثات 
دبلوماسية عاملة بالكويت أوخارجها هو 

مصدر اعتزاز لنا».
من جانبه، قال العنجري: «سعدت بلقاء 
السفير جاسم البديوي، وبفرصة االستزادة 
من خبرته املهنية التراكمية واملمتدة ألكثر 
من ٣٠ عاما في العمل الدبلوماسي مبواقع 
مختلفة» واضاف العنجري: «كلي يقني بأن 
السفير سيدشن مرحلة متميزة من مراحل 
العمل الديبلوماسي بني الكويت وواشنطن، 
وسيخلق زخما جديدا لهذه العالقات املتينة 

مبا يحقق مصالح الشعبني الصديقني»

أكد أن الدولتني تسعيان إلى حتقيق السالم واالستقرار في املنطقة

سفيرنا لدى واشنطن جاسم البديوي مع عبدالعزيز العنجري

«البحرية الكويتية» سلمت نظيرتها 
البحرينية قيادة قوة الواجب املختلط

سلمت القوة البحرية الكويتية سالح 
البحرية امللكي البحريني مسؤولية قيادة 
١٥٢)، خالل  CTF) قــوة الواجب املختلطة
حفل مراسم تســلم وتسليم قيادة القوة 
والتي أقيمت أمس اخلميس في مقر مركز 
اإلسناد البحري األميركي/ باملنامة، وذلك 
برعاية قائــد القوات البحرية في القيادة 
املركزية األميركية قائد األسطول اخلامس 
األدميــرال براد كوبــر، وبحضور رئيس 
هيئــة األركان قوة دفاع البحرين الفريق 
الركن ذياب بن صقر النعيمي، وآمر القوة 
البحرية الكويتية العميد الركن بحري هزاع 
العالطي وعدد من كبار القادة العسكريني 

ممثلي أعضاء قوة الواجب.
وقد ألقــى األدميرال بــراد كوبر كلمة، 
شكر فيها قائد قوة الواجب العميد الركن 
بحري ســيف الهمالن مــن القوة البحرية 
الكويتية والفريق العامل معه على جهوده 
املبذولة خالل فترة تسلمه مسؤولية قيادة 
قوة الواجب املختلطة متمنيا له التوفيق 

والنجاح.
واجلدير ذكره أن الكويت ممثلة بالقوة 
البحريــة الكويتيــة واإلدارة العامة خلفر 
الســواحل تسلمت مســؤولية قيادة قوة 
الواجب املختلطة لعدد ٨ مرات، وكان أول 

تسلم ملسؤولية قيادتها في عام ٢٠١٠.

األدميــرال براد كوبر والفريق الركن ذيــاب بن صقر النعيمي والعميد الركن بحــري هزاع العالطي وعدد من 
القيادات العسكرية

السفير األوكراني: نحارب من أجل حترير أرضنا 
والدفاع عن االستقالل واحلرية ومستقبل أبنائنا

السفينة امللكية البريطانية «ميدلتون» زارت الكويت

أكد ســفير أوكرانيا لدى 
البالد د.اولكساندر باالنوتسا 
التــزام بــالده بالدفــاع عن 
شعبها، جاء ذلك خالل احياء 
الســفارة لعيد االســتقالل، 
قائــال: إن «الســفارة وأبناء 
فــي  االوكرانيــة  اجلاليــة 
الكويت، ومبشــاركة سفراء 
الدول الصديقة، واالصدقاء 
الكويتيــني، حتيــي ذكــرى 
الـــ٣١،  اســتقالل اوكرانيــا 
وعلــى مر التاريــخ لم تكن 
اوكرانيــا تختــار احلرب إال 
للدفاع عن نفسها وبهدف نيل 
االســتقالل واحلرية واحلق 
بالعيش ولضمان مستقبل 

افضل ألبنائها».
وقال د. باالنوتسا: «منذ 
العام ١٩٩١، عندما استعادت 
اوكرانيــا اســتقاللها عــن 
االحتاد الســوفييتي، اال انه 
وبعد طول هذه السنني، عدنا 
للقتال مجددا من أجل حترير 

ارضنا».
وأضاف السفير االوكراني: 
«لقاؤنا في السفارة مع أبناء 
اجلاليــة هو لتقدمي الشــكر 
للكويــت على ادانتها الغزو 
الروسي لبالدنا، إضافة إلى 
شكرها على دعمها لنا خالل 

الذي يحدث حقا على أرض 
الواقع في اوكرانيا».

بدوره، قال القائم بأعمال 
لــدى  الســفارة األميركيــة 
البالد جيمس هولستنايدر: 
«أتيت إلظهار الدعم األميركي 
الكامل الوكرانيا»، مستشهدا 
مبقولــة الرئيس جو بايدن 
بأن «الواليات املتحدة ملتزمة 
بدعم اوكرانيا في مواجهة هذا 
العدوان الروسي غير املبرر، 
ولتذكير اجلميع بأن روسيا 
هي املســؤولة الوحيدة عن 
جميع التحديات التي نواجهها 
فــي قلب اوروبــا في الوقت 

احلالي».
وعـــــن كــونــــــه اول 
الديبلوماســيني احلاضرين 
لهذا احلفــل، أجاب: «أن هذا 
اكبر دليل على دعم الواليات 
الكامــل الوكرانيا  املتحــدة 
لالنتصار على هذا العدوان 
الروسي»، معربا عن شكره 
للكويت على موقفها الداعم 
الوكرانيا في مجلس األمن، 

يدفعون دماءهم».
وتابعت السفيرة لويس: 
«علينا كذلك اال نتراجع عن 
موقفنا في دعم اوكرانيا ألن 
احلرب تصبح صعبة يوما 
بعد يوم، وعلينا اال نتوقف 
عن دعم الشعب االوكراني».
ونبهــت لويــس الى انه 
«في حال تخلينا عن دعمنا 
الوكرانيا، فإن الدور سيكون 
تاليا على مالدوفيا وجورجيا، 

وبوتني لن يتوقف».
الـوزيـــــرة  واشـــــادت 
البريطانية باملوقف الكويتي 
معتبــرة ان «إدانــة الكويت 
للحرب على اوكرانيا كانت 
واضحــة جــدا منــذ بدايــة 
االزمة في مجلس األمن، من 
خالل معارضتها لهذا الغزو 
الروسي، على غرار بريطانيا». 
وفــي نهايــة احلفــل، كــرم 
السفير االوكراني مجموعة 
من املواطنني الكويتيني الذين 
ســاندوا القضية االوكرانية 

منذ بدايتها.

زارت ســفينة صاحبــة اجلاللــة 
«ميدلتــون» ميناء الشــويخ في ٢٤

أغسطس اجلاري وملدة يومني كجزء 
من التعــاون البريطاني الكويتي في 
مجــال الدفاع، حيــث تعد واحدة من 
السفن الثمانية لدى البحرية امللكية 
البريطانية التي تصطاد األلغام وتشكل 
السرب الثاني للسفن البحرية املضادة 
لأللغام، وتســتخدم أجهزة ســونار 
عالية الطاقة ومركبات حتت املاء يتم 
التحكم فيها عن بعد وتستعني بطاقمها 
احملترف مــن الغواصني للتعامل مع 
تهديدات قاع البحر، وتلعب السفينة 
دورا مهما فــي توفير األمن باملنطقة 
حلمايــة التجــارة العامليــة ومتهيد 

الطريق للعمليات العسكرية.
ويتمثل الدور األساســي لسفينة 
صاحبة اجلاللة «ميدلتون» في حماية 
اخلطــوط البحرية احليوية وضمان 

الوصول إلى القواعد البحرية وحماية 
األمن العاملي إلمدادات الطاقة واملساهمة 
في زيادة األمن بالبحر، وهناك دائما 
ثالث سفن في البحرية امللكية ملكافحة 
األلغام تعمل في اخلليج العربي في أي 
وقت، ما يعني أن «ميدلتون» تلعب 
دورا رئيسيا في احلفاظ على السالم 
واالستقرار باملنطقة، ويقود السفينة 
كاســحة األلغــام «ميدلتــون» الرائد 
البحري جيما بريتــون وهي واحدة 
من الضابطات القائدات في األسطول 
البحــري امللكــي البريطاني. وخالل 
زيارة الســفينة للكويت، اســتقبلت 
الرائد البحري جيما بريتون ضباط 
القوات البحريــة الكويتية على منت 
الســفينة إلجراء تدريبات مشــتركة 
واالطــالع علــى طريقة عمــل وحدة 
الغوص البحرية امللكية البريطانية، 
وعقــدت أيضــا اجتماعا مــع رئيس 

األركان العامة الفريق الركن الشــيخ 
خالد الصالح الصباح برفقة السفيرة 
البريطانية بليندا لويس، واجتمعت 
أيضا مع مســؤولني كويتيني آخرين 
ملناقشــة التعاون املشترك في مجال 
الدفاع والفــرص القادمة للتدريبات 
الكويتية. فــي نهاية  البريطانيــة- 
الزيارة، أقامت بريتون ولويس حفل 
اســتقبال لالحتفال بالعالقة القوية 
التي جتمع البلدين في مجال الدفاع، 
بحضور عدد من املسؤولني والضباط 
الكويتيني من القوات البحرية الكويتية 

والبعثة العسكرية البريطانية.
وبهذه املناســبة، قالت الســفيرة 
البريطانيــة لــدى الكويــت بلينــدا 
لويس: من دواعي سروري أن أرحب 
بسفينة صاحبة اجلاللة «ميدلتون» 
وطاقمهــا في الكويــت، الفتة إلى أن 
الكويــت واململكة املتحــدة يجمعهما 

تاريخ طويل ومشترك وأساسه العالقة 
العسكرية في مجال الدفاع، مشيرة إلى 
أن زيارة السفينة جزء من التدريبات 
البحرية العديدة التي تتم بني البحرية 
امللكية وقيادة قوة الواجب املشتركة 
الكويتية ١٥٢، مبينــة انه أمر ممتاز 
رؤيــة العمل القائم على التعاون بني 

القوات العسكرية لكال البلدين.
بدورها، قالت قائد السفينة الرائد 
بحــري جيما بريتون: شــرف عظيم 
لــي أن أحضر الســفينة إلى الكويت 
كجزء من سلسلة التدريبات الناجحة 
للغاية مع قيادة قوة الواجب املشتركة 
الكويتية ١٥٢، وكان من دواعي سروري 
استضافة ضباط من القوات الكويتية 
لتبادل اخلبــرات والتدريب ومقابلة 
العديد من املسؤولني الكويتيني خالل 
اجتماعاتنــا التي عقدناهــا في فترة 

إقامتنا القصيرة.

إضافة إلى تبرعاتها السخية 
املساندة للشعب االوكراني 

خالل هذه االزمة.
بدورها، قالت الســفيرة 
البــالد  لــدى  البريطانيــة 
بليندا لويس، التي حضرت 
مع عائلتها حاملة طبقا من 
احللوى، «صنعت وعائلتي 
الكعك بألوان العلم االوكراني 
تعبيرا عن مســاندة اململكة 
املتحدة الوكرانيا حتى نهاية 
احلرب، ولتذكير العالم بعدم 
نسيان ما فعلته هذه احلرب 
فــي اوكرانيــا، وانــه علينا 
االستمرار مبساندة اوكرانيا 
من دون أن يؤثر اي شــيء 

على هذا الدعم».
وتابعــت:«أن مــا يهــم 
اوروبــا حاليــا هــو ارتفاع 
أسعار الطاقة، وهذا ما عبر 
عنه رئيس وزرائنا بوريس 
جونسون خالل زيارته قبل 
يومــني لكييــف، معتبرا أن 
هذا هــو الثمن الــذي يجب 
أن ندفعه كــون االوكرانيني 

ً أكد خالل إحياء ذكرى استقالل بالده الـ ٣١ شكره للكويت حكومة وشعبا

لويس: عالقات قوية جتمع بني الكويت واململكة املتحدة أساسها التعاون العسكري

السفير األوكراني مرحبا بالسفيرة البريطانية لدى وصولها  (ريليش كومار)

الســفيرة البريطانية بلينــدا لويس والرائد بحري جيما بريتون خــالل اللقاء مع الفريق الركن 
الشيخ خالد الصالح

سفير أوكرانيا لدى البالد د.اولكساندر باالنوتسا مع القائم بأعمال السفارة األميركية جيمس هولستنايدر

السفينة امللكية البريطانية «ميدلتون» خالل رسوها في ميناء الشويخ

فترة جائحة كورونا، كما أن 
الشــكر الكبير، هو لوسائل 
اإلعالم الكويتية التي كانت 
على الدوام مســاندة للحق 
االوكراني، ووظيفتي كسفير، 
أن أعرب عن شكري جلميع 
من أتى اليــوم للتعبير عن 
تضامنهم وحبهم الوكرانيا».
وعــن معــرض الصــور 
الكبير الذي إقامته السفارة 
العديــد مــن  والــذي ضــم 
اللوحــات الفنيــة املعبــرة، 
قال د. باالنوتسا: «ان عنوان 
هذا املعرض هو احلرب في 
قلــب اوروبا، حيــث تعتبر 
اوكرانيــا الدولــة االكبر في 
وسط اوروبا، كما أن احلرب 
فيها تؤثر تأثيرا مباشرا على 
القــارة االوروبية وعلى كل 
دول العالــم»، الفتــا إلى أن 
«املعــرض يصور ويشــرح 
كيف متكنا من العيش وسط 
هذا الغزو الروسي لبالدنا، 
وكيف يتصرف رئيسنا خالل 
احلرب لكي يــرى العالم ما 

هولسـتنايدر: الواليـات املتحـدة ملتزمـة بدعـم أوكرانيـا ملواجهـة العـدوان غيـر املبرر
بلينـدا لويـس: فـي حـال تخلينـا عـن أوكرانيـا سـيأتي الـدور علـى مالدوفيـا وجورجيا

ملشاهدة الڤيديو

«الطرق» افتتحت املرحلة األولى 
من طرق وتقاطعات «املطالع»

عاطف رمضان

أعلنــت الهيئة العامة 
للطــرق والنقــل البري، 
اليــوم اجلمعــة، افتتاح 
املرحلة األولى من مشروع 
إنشــاء صيانــة طــرق 
وتقاطعات خلدمة مدينة 
املطالع، إضافة إلى افتتاح 
جزء من الطريق الرئيسي 
وثالثة جســور من وإلى 

مدينة املطالع مع التحويالت املرورية التي 
تربط باملرحلة األولى، وأشارت الهيئة إلى 
أنه مينع مرور الشــاحنات على اجلسور 

العلوية.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة أنه سيتم 
غلق مدخل ومخرج شــارع محمد عبداهللا 

الفارســي مــن الدائري اخلامــس بجنوب 
السرة، واستحداث مدخل ملنطقة الصديق 
ومخرجني ملنطقة الســالم، وذلك فجر غد 

السبت ٢٧ اجلاري.
وأضافت الهيئة أن ذلك بالتنســيق مع 

وزارة الداخلية اإلدارة العامة للمرور.

موقع إغالق مدخل ومخرج شارع محمد الفارسي من الدائري اخلامس


