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السفير الفرنسي جان جيان والعميد ركن بحري برونونييللي يتوسطان الضباط الكويتيني امللتحقني باألكادميية البحرية الفرنسية

رندى مرعي
الفرنسي جان  اكد السفير 
رنييه جيان قدم وقوة العالقات 
العسكرية بني فرنسا والكويت 
وانه يت���م العمل على حتديث 
االتفاقيات املتبادلة، االمر الذي 
حرص عليه الرئيس الفرنسي 
نيكوال ساركوزي لدى زيارته 
الك�وي���ت ولق����ائ���ه صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 

االحمد.
كالم جيان جاء خالل حفل 
الوطني  الدفاع  تقليد وس���ام 
الذين  الكويتي���ني  للضب���اط 
البحرية  التحقوا باالكادميية 
الفرنسية والسفينة »جاندارك« 
منذ عام 2000 حتى 2009 وذلك 
على منت الفرقاطة الفرنس���ية 
»الفاييت« بحضور حشد من 

ممثلي السفارات.
وقال قائد القوات املشتركة 
الهندي  الفرنسية في احمليط 
العميد ركن بحري برونونييللي 
الفرنس���ية -  العالق���ات  ان 
الكويتية عالقة وطيدة وممثلة 

بآلية التعاون بني البلدين.
واك���د انه البد م���ن تكرمي 

ف���ي مجاالت  وذل���ك لتقدمها 
التدريب والتجهيز والتأهيل، 
وهناك اقبال من الكويتيني في 
املجال البحري حلبهم الفطري 

للبحر وخدمة الوطن.
واعرب النقيب البحري حمد 
املوينع، احد املكرمني عن فخره 
البحرية  اللتحاقه باالكادميية 
الفرنسية وبالسفينة جاندارك 
التي جالت العالم في 3 اشهر 
فعلم خالله���ا الضباط كيفية 
االستفادة من القوانني الدولية 

البحرية وتطبيق االتفاقيات.
وقام���وا بتدريبات صقلت 
مواهبه���م وعززت دراس���تهم 
مثل حماي���ة املياه العاملية من 
الى جانب  التلوث والقرصنة 
تبادل اخلب���رات بني البحرية 

الفرنسية والكويتية.
كذلك االمر بالنسبة للنقيب 
م.احمد الس���ندي الذي قال ان 
العمل في تلك الفترة كان على 
اجلانب���ني النظ���ري والعملي 
البحرية  بحس���ب االجراءات 
الصحيح���ة والتي اس���تمرت 
9 أش���هر عل���ى منت س���فينة 

ال�»جاندارك«.

الضباط الذين اخذوا على عاتقهم 
حتديا كبيرا من خالل التحاقهم 
باالكادميية البحرية الفرنسية 
واكتساب لغة وثقافة وحضارة 
جديدة وكلها عناصر تساهم في 
جناحهم وجناح جتربتهم، كما 
انها تدل على قوة العالقة بني 

البلدين وخير منوذج للتعاون 
بني فرنسا والكويت.

من جانبه قال العقيد الركن 
الكن���دري ان  البح���ري خالد 
العالقة بني البحرية الكويتية 
والفرنسية قوية جدا وتعود 
لكثرة استخدام املعدات البحرية 

الفرنسية الصنع في الكويت.
وقال ان املناورات الكويتية 
قائمة مع الس���فينة الفرنسية 
»الفايي���ت« وهي من���اورات 
روتينية وهناك تدريبات مع 
دول التحال���ف ودول مجلس 
التعاون الت���ي اجرت الكويت 

معها مناورات منذ اسبوعني.
وقال الكندري انه من املتوقع 
وصول بعض القطع الصغيرة 
من الواليات املتحدة االميركية 

خالل السنوات القادمة.
واكد ان في الكويت واحدة 
من اهم البحريات في املنطقة 

تقليد أحد الضباط وسام الدفاع الوطني العميد ركن بحري برونونييللي مرحبا باحلضور

)أسامة البطراوي(

أكد خالل تقليد ضباط كويتيين وسام الدفاع الوطني أن العالقات بين البلدين قديمة ووطيدة

جيان: يتم تحديث االتفاقيات الفرنسية ـ الكويتية و تعزيزها

في احتفال المركز العلمي بمرور 18 عامًا على إطفاء اآلبار

أكبر: مرونة القيادة السياسية ساهمت 
في إطفاء آبار النفط بسرعة قياسية

محمد راتب
احتفل املركز العلمي أمس مبرور 18 عاما على إطفاء آخر بئر نفطية 
أضرمت فيها النيران أثناء فترة الغزو العراقي. وخالل مؤمتر صحافي 
بهذه املناسبة، قالت مدير أول التسويق والعالقات العامة هند الغامن 
»إن هذا اليوم يش����كل ذكرى جميلة ف����ي قلوب أبناء الكويت، كونهم 
اس����تطاعوا بعزميتهم وإخالصهم وعملهم اجلماعي أن يتغلبوا على 
أكب����ر كارثة وجرمية مرت بتاريخ وطنهم وهي إحراق اآلبار النفطية 
من قبل االحتالل العراقي«، وأشارت الغامن إلى أن إدارة املركز العلمي 
قررت تخصيص جميع عروض أي ماكس اليوم )أمس اجلمعة( لعرض 
فيلم »حرائق الكويت« ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، 
ومبعدل عرض كل ساعة، وذلك حتى التاسعة والنصف مساء، مشيرة 
إلى أن أسعار الدخول لفيلم حرائق الكويت ستكون 1.800 دينار فقط، 
وذلك لتخليد الذكرى الثامنة عشرة إلطفاء اآلبار، الفتة إلى أن الفيلم 
يتحدث عن التأثير والضرر الذي خلفه حرق اآلبار على البيئة الكويتية، 
والدعوة العاملية بأال يتم استخدام البيئة كسالح في احلروب. وقالت 
الغامن: »يتزامن هذا اليوم مع اليوم العاملي حلماية البيئة من أضرار 
احلروب والتي حتتفل به األمم املتحدة، وحتث فيه املجتمع الدولي على 
جتديد العهد وااللتزام مبنع استغالل البيئة أثناء احلروب وحمايتها 

لضمان استمرارية السالم الدولي ودعم التطور.
من جهتها، قامت م. سارة أكبر أحد أعضاء الفريق الكويتي الوحيد 
الذي ساهم في إطفاء حرائق اآلبار بالتحدث إلى الصحافيني واجلمهور 
عن جتربتها أثناء تلك األيام العصيبة واجلهود العاملية التي بذلتها دول 
العالم إلطفاء اآلبار في فترة قياسية لم تتجاوز 7 أشهر، الفتة إلى أن 
الكثير من اخلبراء أجمعوا في تنبؤاتهم خالل ذلك الوقت على أن إطفاء 
اآلبار سيستغرق مدة طويلة قد تصل إلى 5 سنوات، مستشهدين على 
ذلك بحرائق بعض اآلبار في التاريخ، حيث كان إطفاء البئر يستغرق 
فترة تتراوح بني أس����بوع وستة أش����هر، غير أن القيادة السياسية 
فتحت الباب على مصراعيه للدول والش����ركات املختصة للمساعدة 
في إطفاء اآلبار، مما س����اهم في سرعة جناح هذه العملية، إضافة إلى 
ال����روح املعنوية التي كان يتحلى بها أعضاء الفريق الكويتي إلطفاء 
اآلبار. وذكرت م.أكبر أن يوم 6 نوفمبر يش����كل مناسبة عزيزة على 
قلوب الكويتيني، حيث شارك صاحب السمو األمير خالل ذلك اليوم 
في إطفاء آخر بئر نفطية، وبذلك اس����تطاعت الكويت وأهلها التغلب 
على أكبر كارثة بيئية مرت بوطنهم، والتي أدت إلى علو سحابة دخان 
س����وداء غطت سماء الكويت، بل وصلت بآثارها إلى جبال الهيمااليا، 
وأسفر عنها تلوث بيئي وإيذاء للحيوانات والطيور وكذلك الصحراء 

التي مازالت تعاني منها.

)متين غوزال(م.سارة أكبر خالل املؤمتر الصحافي


