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USS බ්ලූ රිජ් මනෞකාව, ොර්තු 26 -31 දිනයන් හිදී ශ්රී ලාකාවප පිණෙමි.

මාර්තු 24, 2016: එක්සත් ජන දපේ හත්වැනි නාවික බලඇණිපේ USS බ්ලූ රිජ් පනෞකාව (LCC 19) මාර්තු 26 වන දින, පකොළඹ වරායට
ැමිණීමට නියමිතය. 2011 වර්ෂපේ ඔක්පතෝේබර් මසට සුව ලංකාවට ැමිපෙන ළමු එක්සත් ජන ද පනෞකාව පමය පේ. සුගිය මස
ඇමරිකාපේ පවොෂින්ටන් නුවර ැවති සහපයෝගිතා සාකච්ඡා වලදී හුවමාරු කරන ලද අදහස් අනුව, ඉන්දියානු සාගර කලා පේ සාගර
ආරක්ෂක සහපයෝගිතා ප්රයත්නයන් ශක්තිමත් ිරීමම, මුහුදු පකොල්ලකමේ ාලනය, මානුීයය ආාාර වැසසටහන් සහහා සහාය දීම සහ
කලා පේ අතයවශය නැේ මාර්ග තුල සංලලනපේ නිදහස් බව සහ ආර්ෂිතවාවය තහරුරු ිරීමමට පමම පනෞකාව ැමිපෙ..

"පදරට අතර සේබන්ාතා වැඩි දියුණු ිරීමම මඟින් එක්සත් ජන දය සහ ශ්රී ලංකාව අතර ස්ථාවරවාවය වැඩි දියුණුවන අතර, ආරක්ෂාව,
පසෞවාගය සහ ීතති මත දනේ ූ  ාලනයක් ඉන්දීය - ආසියා ැසිෆික් කලා ය තුල සහ පලොව වටා ස්ථාපිත කළ හැිර පේ," යැ. එක්සත්
ජන ද තානා ති අතුල් පකෂප් ැවසීය. "පමම පනෞකාව ැමිණීම තුලින්, එක්සත් ජන දය තම කලාපීය හරුල්කරුවන් පවත ඇති කැ වීම
තහරුරු පේ," ය. ඔහු ැවසීය.

බ්ලූ රිජ් පනෞකා කණ්සායපේ 900 අධික නාවික.න්, ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාපේ නිලාාීමන් සමස සාකච්ඡා ැවැත්වීමට ද, ලංකාපේ
විවිාත්වපයන් යුත් සංස්කෘතිය විඳීමට ද බලාප ොපරොත්තු පේ. තවද පමම නාවික.න්, ස්පේච්ඡාපවන්, ඔරුන්පේ නිවාඩු දිනයන් පයොදා
ගනිමින්, ප්රජා මායස්ථානයක ිතත්ති සහ ගෘහ වාණ්ස අුතත්වැඩියාව, ්රීසා පි භ වාණ්ස පගොසනැම ම සහ අසරෙ පිරිස් සහහා ආහාර පේල්
ලබාදීමට ද නියමිතය.

පමම පනෞකාපේ හත්වැනි පනෞකා ඛාණ්සපේ වාදක කණ්සායම පකොළඹ නගරපේ විවිා ස්ථානවල පනොමිලපේ ප ොදු සංදර්ශන ැවැත්වීමට
නියමිතය. පමපලස සැලසුේ කර ඇති සංදර්ශන අතරින් එක් වැසසටහනක්, මාර්තු 26 දින විහාරමහාපේවි එළිමහන් රංග පීඨපේ දී . ව. 6.00
- 8.00 දක්වා ශ්රී ලංකා නාවික හමුදා, වනවන් හමුදා සහ හමුදා වාදක මණ්සලය සමස එක්ව ැවැත්වීමට නියමිතය. ඉන් සු දිනපේ, එනේ
මාර්තු 27 දින ඒකල ප ොදු ප්රසංගයක් මැපජස් භක් සි භ ිදදී දහවල් 12 ට සහ සච් පහොස්පිටල් ිදදී .ව. 6 - 7 දක්වා ද ැවැත්වීමට නියමිතය.
මාර්තු 29 දින ආනන්ද විදයාලපේදී, එම විදයාලපේ සහ ප්රපේශපේ තවත් ාසල් ිරිද යක සිසුන් සහහා ද වාදනයක් ැවැත්වීමට සැලසුේ කර
ඇත.

පමම බ්ලූ රිජ් පනෞකාව ජ ානපේ පයොසුකා නුවරට, ඉදිරි වර්ෂ 36 කට පයොදවා ඇත. අෙ පදන සහ ාලනය කරන ප්රමුඛතමයා පලස
එක්සත් ජන ද හත්වැනි බලඇණිපේ පකොමපදෝරු, ව.ස් අේමිරාල් පජෝසෆ් ඕපකොඉන් වසන්පන් බ්ලූ රිජ් පනෞකාව ඉන්දීය - ආසියා
ැසිෆික් කලා පේ සේබන්ාතා ශක්තිමත් ිරීමමට හා වර්ානය ිරීමමට කැ වී සි භන බව..

මින් ප ර ලංකාවට ැමිණි අවසාන එක්සත් ජන ද පනෞකාව වන්පන් USS පෆෝඩ් (FFG 54) ය. එය ගාල්ල වරායට 2011 වර්ෂපේ
ඔක්පතෝේබර් 11 - 14 දින වල දී ැමිණිපේය.
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