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08
أكد أن حجم التبادل التجاري بني البلدين بلغ 30 مليون دوالر في عام 2013 و17 مليون دوالر عام 2014

السفير األوكراني لـ »األنباء«: اتفاقية إعفاء الكويتيني من التأشيرات 
دخلت حيز التنفيذ ومتفائلون باملرحلة املقبلة

2٥0 أوكرانيًا داخل 
الكويت ونتوقع

أن يصل عددهم 
إلى ٥00 شخص 

قريبًا

هالة عمران 

ثمن س���فير أوكرانيا لدى 
الكويت فالدميي���ر تولكاش 
العالقات األوكرانية � الكويتية 
والتي وصفها باملتميزة، مشيدا 
بدور الكويت في مجال العمل 
اإلنساني خصوصا بعد تسمية 
األمم املتحدة لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد قائدا 
إنسانيا، وتسمية الكويت مركزا 
للعمل اإلنس���اني، كاشفا عن 
دخول اتفاقية إعفاء الكويتيني 

املاضية، فقد بلغ حجم التبادل 
التجاري ب���ني البلدين العام 
املاضي 17مليون دوالر، وفي 
عام 2013 كان 30 مليون دوالر، 
ومما ال شك فيه أن العدوان 
اخلارجي عل���ى أوكرانيا اثر 
بالس���لب على حجم التبادل 
التجاري، ومتفائلون بزيادة 
في حج���م التبادل التجاري، 
ومهمتنا كديبلوماسيني ليس 
فقط السعي إلى زيادة حجم 
التبادل التجاري ولكن تنويعه 
بكل ما ه���و جديد، وفي ظل 
األحداث التي متر بها أوكرانيا 
ال يوجد تواجد للمستثمرين 
الكويتيني، وما أود تأكيده أن 
احلكومة والبرملان األوكراني 
يعمالن على تبسيط وتسهيل 
اإلج���راءات للمس���تثمرين 
األجان���ب، ونرى اهتماما من 
املستثمرين الكويتيني بشراء 
العقارات والفنادق واملصانع 

الصغيرة في أوكرانيا. 

هل من موعد قريب 
للجنة األوكرانية 

الكويتية املشتركة؟
٭ لم يتم حتديد موعد للجنة 
املشتركة بني البلدين، حيث إننا 
بصدد تنفيذ بعض االتفاقيات 
التي مت االتف���اق عليها خالل 
الدورة الثانية للجنة املشتركة 
ب���ني البلدين والتي مت عقدها 
ديس���مبر عام 2013، حيث مت 
االتفاق على عدد من املواضيع 
منها مشروع اتفاقية تعاون في 
مجال الطب والزراعة والصحة، 
ونبذل جهودا من اجل توقيع 
هذه املشاريع خالل اجتماعات 

اللجنة القادمة.

حدثنا عن تفعيل اتفاقية 
منطقة التجارة احلرة 
بني أوكرانيا واالحتاد 

األوروبي؟ 
٭ ه���ذه االتفاقية وقعت منذ 
فترة ومت تأجيلها لفترة، ولكنها 
ستدخل حيز التنفيذ في يناير 
2016، وأوكرانيا لم توقع هذه 
االتفاقية ضد البلدان االخرى 
ولكن من اجل ازدهار الشعب 

أن أوكرانيا تصدر املنتجات 
الزراعي���ة للكوي���ت ومنه���ا 
احلبوب، فعلى سبيل املثال بلغ 
حجم الصادرات األوكرانية من 
احلبوب إلى الكويت ٨0٪، ولكن 
بعد تعرض أوكرانيا للعدوان 
اخلارجي انخفضت نس���بة 
الصادات بني البلدين، ونأمل 
التعاون  املزيد من فرص  في 
في ظل االستقرار الذي تشهده 
أوكرانيا، ومتفائلون باملرحلة 
املقبلة من ناحية زيادة الطلب 

على املنتجات األوكرانية.

هل دخلت اتفاقية 
إعفاء الكويتيني من 

التأشيرات وإلغاء 
بطاقات الدعوة حيز 

التنفيذ؟
٭ بالفعل دخلت اتفاقية إعفاء 
الكويتيني حيز التنفيذ، حيث 
مت إعف���اء أصحاب اجلوازات 
الديبلوماسية واخلاصة من 
التأشيرات، إضافة الى إلغاء 
الدعوة من أوكرانيا  توجيه 
كشرط للزيارة، هذه اخلطوة 
تشمل جميع الكويتيني، واآلن 
نسعى للتوصل إلى إمكانية 
حص���ول الكويتي���ني عل���ى 
التأش���يرات عن���د وصولهم 
ملطارات أوكراني���ا املختلفة 
األمر الذي سيمكن الكويتيني 
املتواجدين في الدول األوروبية 
من دخول أوكرانيا مباشرة 
إل���ى العودة  دون احلاج���ة 
للكوي���ت للحص���ول عل���ى 
تأشيرة لزيارة أوكرانيا، وعلى 
الش���خصي أمتنى  املستوى 
الكويتيني  إعفاء املواطن���ني 
واألوكرانيني من التأشيرات.

هل استطاعت أوكرانيا 
اخلروج من الستار 
احلديدي الروسي 
والتوجه لالنفتاح 

األوروبي؟
٭ علينا أوال العودة إلى الثورة 
األوكرانية التي حدثت منذ عام 
ونصف، ف���ال يجوز التعليق 
دون النظر إلى هذه األحداث، 
فالطموحات الشعبية للشعب 
األوكراني هادفة وساعية إلى 
احلصول على احلرية للمواطن، 
الس���بيل لدخول  وهذا ه���و 
أوكرانيا لألس���رة األوربية، 
ودائما أوكرانيا تسعى لتطوير 
عالقات الصداقة والتعاون مع 
جميع دول العالم ، بعيدا عن 
التحيز لدول���ة دون أخرى، 
وأوكراني���ا ترف���ض تطوير 
النظرية الفاشية في أوكرانيا، 
فاليوم نقدم فيلما منتجه من 
أصول تت���ار القرم والذي مت 
عرضه في عام 2013، واليوم 
يتم تقدميه مبش���اركات من 
اللغات والقوميات املختلفة. 

ما التسهيالت املقدمة 
من اجلامعات األوكرانية 

للطلبة الكويتيني 
الراغبني بالدراسة فيها؟ 

٭ اجلامع���ات األوكراني���ة 
الكويتيني،  مفتوحة للطالب 
وهناك عدة مشاريع مشتركة 
في مجال التعليم بني أوكرانيا 
والكويت، وخالل هذا الصيف 
تسلم القسم القنصلي بالسفارة 
أوراق 100 طال���ب متقدم���ني 

للدراسة في أوكرانيا. 

ماذا عن حجم التبادل 
التجاري بني البلدين؟ 
وما الضمانات املقدمة 

من قبل احلكومة 
األوكرانية للمستثمر 

الكويتي؟ 
٭ نحن على استعداد بالسفارة 
األوكرانية لتقدمي التسهيالت 
والدعم االستشاري للراغبني 
باالستثمار في أوكرانيا لرجال 
األعمال الكويتيني في القطاعني 
اخلاص واحلكومي، أما فيما 
يخص حجم التبادل التجاري 
فاألرقام متفاوتة خالل األعوام 

في البداية حدثنا عن 
فيلم اليوم »العودة« 

خايتارما؟
٭ ه����و أول فيل����م ف����ي 
القرم  تت����ار  تاريخ ش����عب 
وتدور قصت����ه حول احداث 
مايو 1٩٤٤، عندما قام النظام 
الستاليني بالتهجير اجلماعي 
القس����ري ألكثر من 230 ألفا 
من السكان املسلمني األصليني 
في ش����به جزيرة القرم إلى 
الوسطي.  آسيا  جمهوريات 
الفيلم مت إنتاجه وعرضه في 
أوكرانيا عام 2013، وهو من 
اختيم سييتابالييف  اخراج 
الذي لعب دور الش����خصية 
الرئيسية فيه � الطيار البارز 
احلاصل على لقب بطل االحتاد 
السوفييتي اميتخان سلطان 
� أما عن اسم الفيلم العودة 
أو »خايتارم����ا« فهو مأخوذ 
من الرقصة الش����عبية التي 
يستقبل بها تتار القرم أبناءهم 
العائدين من اخلدمة العسكرية 
في اجليش السوفييتي بعد 
طول غي����اب، وجدير بالذكر 
أن رقصة »العودة« قد غابت 
تتار  احتف����االت  طويال عن 
القرم بسبب مأساة التهجير 
القسري من قبل نظام الزعيم 
السوفييتي جوزيف ستالني، 
املعقولة  غير  التهمة  بسبب 
التي وجهت لهم وهي تعاون 
شعبهم كله مع اجليش األملاني 
النازي، وبعد طرد تتار القرم 
من شبه جزيرة القرم انتهجت 
السوفييتية سياسة  القيادة 
اآلثار  إزالة جميع  استهدفت 
الدالة عل���ى وجودهم، وهنا 
جتدر اإلش���ارة إلى انه قبل 
احلرب العاملية الثانية عاش 
في ش���به جزيرة القرم أكثر 
من 21٨ ألف تتاري، وفي عام 
1٩70 بلغ عددهم نحو ٤ آالف 
شخص فقط، وتزامنت عودة 
تتار القرم إلى بيوتهم ومساقط 
استقالل  إعالن  رؤوسهم مع 

أوكرانيا في عام 1٩٩1. 

حدثنا عن مجاالت 
التعاون بني الكويت 

وأوكرانيا؟
٭ لدينا العديد من الطموحات 
التعاون  لتطوي���ر مج���االت 
ب���ني البلدي���ن ودفعها ألرقى 
املس���تويات خاصة في مجال 
الطب الذي تتميز فيه اوكرانيا، 
وهناك اهتمام من قبل النخبة 
الكويتية بهذا املجال، ولذلك 
نسعى إلى دعم التعاون في هذا 
املجال على املستوى الرسمي. 
ولدينا تع���اون على الصعيد 
الزراعي حي���ث من معروف 

التنفيذ،  التأشيرات حيز  من 
وكشف السفير األوكراني � في 
لقاء خ���اص ل� »األنباء« على 
هامش عرض الفيلم األوكراني 
»خايتارما« »العودة« مس���اء 
أمس األول على مسرح السينما 
الكويتية مبجمع ليلى جاليري 
� عن تقدمي بالده لتس���هيالت 
ودعم استشاري للراغبني في 
االس���تثمار في أوكرانيا من 
رج���ال األعمال الكويتيني في 
القطاعني العام واخلاص، فإلى 

التفاصيل:

األوكران���ي، ونحن جاهزون 
ملناقش���ة أي مالحظات حول 
مضمونها دون ضغوط وفي 

الظروف السلمية.

حدثنا عن السياحة 
في أوكرانيا وهل من 

تسهيالت تقدم للسياح؟ 
٭ هناك عدد الب���أس به من 
الكويتيني ألوكرانيا  السياح 
العام املاضي حتى في جمهورية 
القرم الت���ي مت االعتراف بها 
على املس���توى العاملي كجزء 
م���ن األراض���ي األوكراني���ة، 
واملواط���ن الكويت���ي ال���ذي 
يرغب في زي���ارة جمهورية 
القرم الب���د من حصوله على 
تصريح بالزيارة من السلطات 
االوكرانية، وم���ا أود التأكيد 
عليه أن األراضي األوكرانية 
آمنة ومطمئنة، ولدينا أماكن 
سياحية في املناطق الغربية 
ف���ي مدينة لفي���ف ذات الفن 
املعماري النمساوي في املنطقة 
الغربية اجلبلية وهي مشهورة 

باملصح���ات واملياه املعدنية، 
وهناك تطور في مدينة أوديسا 
وهي لؤلؤة البحر األسود والتي 
تش���تهر بالطبيعة الساحرة، 
وبصف���ة عام���ة الطبيعة في 
أوكرانيا متنوع���ة ومميزة، 
ونسعى إلى ارتفاع عدد السياح 

الكويتيني. 

هل هناك خطوط طيران 
مباشرة من الكويت إلى 

أوكرانيا؟ 
٭ قبل عام 200٨ كانت هناك 
خطوط طيران مباشرة، وبعد 
األزمة املالية العاملية انقطعت، 
واآلن نحن بصدد عودة هذه 

اخلطوط مرة اخرى. 
 

كم عدد اجلالية 
األوكرانية بالكويت؟ 

٭ هناك نح���و 250 أوكرانيا 
داخل الكويت وفق اإلحصاءات 
الرسمية، ولكن اعتقد أن عددهم 
حوالي ٤00 إلى 500 شخص 

تقريبا.

تولكاش متحدثا للزميلة هالة عمران   )شاوانافس قاسم(السفير األوكراني 

مع حتيات جمل�س الإدارة

ي�سمل التكرمي املراحل الدرا�سية النهائية بالن�سب التالية:

� ال�صف اخلام�س االبتدائي - تقدير امتياز.
� ال�صف التا�صع املتو�صط - تقدير امتياز.

� ال�صف الثاين ع�صر الثانوي - تقدير امتياز.
� اجلامعيون - تقدير امتياز.

� احلا�صلون على دبلوم - تقدير امتياز.
� الدرا�صات العليا - احلا�صلون على املاج�صتري والدكتوراه - تقدير امتياز.

� خريجو حمو االأمية.
� ذوو االحتياجات اخلا�صة - مدار�س الرتبية اخلا�صة - طلبة املعاهد اخلا�صة.

الدار�صون يف مدار�س      التقدير ذوو االحتياجات اخلا�صة  ي�صتثنى من �صرط  مالحظة: 

الرتبية اخلا�صة وطلبة املعاهد اخلا�صة وخريجو حمو االأمية.

�سروط الت�سجيل:

1- اأن يكون الطالب اأو الطالبة م�صاهمًا اأو اأحد والديه.

2- اإح�صار البطاقة املدنية االأ�صلية و�صورة عنها )العنوان على املنطقة(.

3- اإح�صار ال�صهادة الدرا�صية االأ�صلية و�صورة عنها.

4- يف حالة اأن االأم م�صاهمة يجب اإح�صار �صهادة امليالد االأ�صلية و�صورة عنها.

مواعيد الت�سجيل:

يبداأ الت�صجيل اعتبارًا من يوم االأربعاء املوافق 2015/9/9م وحتى نهاية دوام يوم االثنني 

اأوقات  خللالل  االإداريلللة(  ال�صوؤون  )ق�صم  اجلمعية  اإدارة  مبنى  2015/9/21م يف  املللوافللق 

الدوام الر�صمي من ال�صاعة 8:00 �صباحًا حتى ال�صاعة 3:00 ع�صرًا.

و�صيعلن موعد حفل التكرمي الحقًا

لال�صتف�صار - ت : 23273103 - 23283016 / داخلي 222

مع اأطيب متنياتنا بدوام النجاح والتوفيق

يسر جمعية ضاحية علي صباح السالم التعاونية  أن تعلن عن بدء التسجيل 

حلفل تكرمي الطالب املتفوقني واملتفوقات من أبناء املساهمني
في العام الدراسي 2015/2014م

إعــــــــالن
جمعية �ساحية علي �سباح ال�سامل التعاونية


