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األوكرانيون يحتفلون 
بعيد االستقالل الـ 25 

في 24 أغسطس

شبكة واسعة 
من خطوط الطيران 

وسكك احلديد 
والطرقات احلديثة 

محليًا ودوليًا

تلعب أوكرانيا دوراً 
إيجابيًا في عمليات 

حفظ السالم 
في عدد من مناطق 

النزاعات

أوكرانيا.. 
تنوع طبيعي وإمكانيات بشرية واقتصادية متنامية

يحتفل الشعب األوكراني 
بالذكرى اخلامسة والعشرين 
على اســتقالله، حيــث أعلن 
البرملــان األوكرانــي يوم ٢4 
أغسطس ١99١ قانون االستقالل، 
وأعلنت جمهوريــة أوكرانيا 
دولة دميوقراطية مستقلة عن 
االحتاد الســوفييتي السابق، 
وفق النظام نصف الرئاسي، 
حيــث يتم انتخــاب الرئيس 
باالقتــراع الشــعبي ملــدة 5 
سنوات، مع استقاللية السلطات 
والتنفيذيــة  التشــريعية 
والقضائية، والشعب ينتخب 
ايضا املجالس احمللية ورؤساء 
بلديات املدن الذين ميارسون 
امليزانيــات  علــى  الرقابــة 
احمللية، واللغة الرسمية هي 
اللغة األوكرانية، وتســتخدم 
الروســية على نطاق واســع 
ايضا، وفــي أوكرانيا العديد 
من األحزاب السياسية الكبيرة 
والصغيرة التي تشــترك في 
كثير من األحيان في حتالفات 
للوصــول الى أهداف محددة، 
ومتتلك أوكرانيــا ثاني أكبر 
جيش في أوروبا بعد روسيا، 
وقد سارعت معظم دول العالم 
لالعتراف بأوكرانيا جمهورية 
مســتقلة ذات سيادة.  وفي ١ 
ديسمبر من ١99١ أيد أكثر من 
9٠% مــن الشــعب األوكراني 
االستقالل في اســتفتاء عام، 
كما جرت االنتخابات الرئاسية 
التي انتخب فيها رئيس البرملان 
ليونيد كرافتشوك أول رئيس 
ألوكرانيا، وقد توحد اجلميع 
في اطــار الهويــة األوكرانية 
الشــاملة التــي تقــوم علــى 
تقاســم الصعوبــات وحتمل 
املسؤوليات للوصول بالبالد 
الى ما يستحقه شعبها من منو 

وازدهار.

شعب معطاء
االقتصــاد  عانــى  وقــد 
األوكراني في بدايات االستقالل 
مــن العديــد مــن املشــكالت 
االقتصادية، ومن تباطؤ في 
النمو نتيجــة الركود، اال ان 
الشعب األوكراني صمم على 

مبنى البنك املركزي األوكراني

احد املساجد

جمال الطبيعة ومتعتها في لفيف

دار األوبرا في أوديسا

مسرح العرائس

جتــاوز كل ذلــك والنهوض 
البــالد املتعددة  بإمكانيــات 
والكثيــرة نحــو اإليجابيــة، 
بالعمــل وحســن اســتغالل 
الثــروات الوطنيــة املتاحة، 
أبنــاء اوكرانيــا  وبســواعد 
الذيــن يتمتعــون بالعزمية 
واإلمكانيات العلمية والبشرية 
املتنوعة، وفي مختلف املجاالت 
خصوصا ان أوكرانيا تتمتع 
بــإرث علمي عريق، حيث ان 
فيهــا العديد مــن اجلامعات 
واملعاهد العليا التي يتجاوز 
عمرهــا القرنني مــن الزمان، 
والتي تضم جميع التخصصات 
العلميــة واألدبيــة والفنية، 
مــن طــب عــام بتخصصاته 
أســنان  وطــب  املختلفــة 
وصيدلــة وعلــوم الفيزيــاء 
والبيولوجيــا،  والكيميــاء 
واالقتصاد والقانون واألدب 
غيرها واملشــهود خلريجيها 
بالكفاءة واملقدرة على اإلبداع 
والتميز، إضافة الى ما تتمتع 
به أوكرانيا من ثروات طبيعية 
من أنهار كبيرة منها نهر دنيبر 
ونهر سيفيرســكي دونيتس 
ودنيستر، والعديد من الينابيع 
والسهول والهضاب اخلصبة 
والتربة الغنية التي جعلتها 
مكانــا للعديد مــن املنتجات 
االســتراتيجية  الزراعيــة 
كالقمح والفواكه واخلضراوات 
بأنواعهــا، واملتوافــرة فــي 
املســاحات الزراعية الكبيرة 
التي يعمل فيها األوكرانيون 

بكل جد لتحويل تلك األراضي 
الــى مصــادر دخــل غنيــة 
مستخدمني خبراتهم الزراعية 
واحــدث األدوات للحصــول 
على افضــل املنتجــات التي 
يســتطيعون املنافســة فيها 
داخليا وفي األسواق األوروبية 

والعاملية.

تطور طبي
ومــن األمور املميــزة في 
أوكرانيا تطور املستوى الطبي 
في مختلف مجاالته، وانتشار 
والعيــادات  املستشــفيات 
املتخصصة فــي جميع املدن 
األوكرانيــة، والتــي تقــدم 
خدماتها املتميزة بالدقة على 
أيدي أمهــر األطباء والكوادر 
الطبية من استشاريني وأطباء 
من ذوي اخلبرة العريقة في 
مجاالتهم املتنوعة من جراحة 
وعيون وطب أسنان وغيرها، 
مع فــرق طبيــة متخصصة 
ومتمرسة في مجاالتها، اضافة 
الى اســتخدام أحدث املعدات 
واألجهــزة الطبية املتطورة، 
وبأسعار مناسبة جدا سواء 
او  للمواطنــني األوكرانيــني 

لزوارها.

دور عالمي إيجابي
وقــد انضمــت أوكرانيــا 
الى معاهدة احلد من انتشــار 
األسلحة النووية، كما أخذت 
خطــوات عمليــة لتقليــص 
األسلحة التقليدية في اوروبا، 

وتلعب دورا ايجابيا في عمليات 
حفظ السالم في عدد من مناطق 
النزاعات مثل كوسوڤو ولبنان 

وسيراليون والعراق. 
وفــي عــام ١99٦ وبعــد 5 
ســنوات من إعالن االستقالل 
استقر االقتصاد األوكراني ومت 
اعالن العملة اجلديدة هريفنا 
األوكرانيــة، وتنتج أوكرانيا 
جميــع أنواع ســيارات النقل 
ومركبــات الفضاء وتصميها 
وتصــدر  والصواريــخ 
الطائرات، وشكلت احلكومة 
إطــارا قانونيــا للخصخصة 
اســتثنيت فيــه الكثيــر من 
الشركات واملؤسسات اململوكة 
للدولة واملرتبطة بحياة الناس 
اليومية، واستطاعت اوكرانيا 
بدءا من عام ٢٠٠٠ حتقيق منو 
اقتصادي حقيقي كبير بلغ %7، 
وهي املمر الرئيســي ألنابيب 
الغاز والنفط الروسي الى دول 

أوروبا الغربية حتى اآلن.

إمكانيات سياحية
 وتتمتــع أوكرانيــا ايضــا 
بإمكانيات سياحية رائعة حيث 
حتتل املركز الثامن عامليا بعدد 
السياح وفقا ملنظمة السياحة 
العاملية ففيها الكثير من املعالم 
التاريخيــة واملبانــي األثريــة 
العريقــة بطرازهــا العمرانــي 
األوكرانــي الفريــد واملتاحــف 
املتنوعــة، اضافــة الــى جمال 
الطبيعة وتنوعها ما بني جبال 
وســهول وهضاب وأنهار وقد 

حصل نصب أوكرانيا احلديثة 
على ســفوح جبــال الكاربات 
على ترشــيح ليكون جزءا من 
مشروع عجائب أوكرانيا السبع، 
وفي أوكرانيا عدد من املطارات 
الدولية التي تستقبل الكثير من 
خطوط الطيران الدولية، إضافة 
الى الرحالت الداخلية جوا وبرا 
التي تربط بــني كبريات املدن 
األوكرانية من كييڤ العاصمة 
الــى أوديســا الــى خاركيــف 
ولوهانسك ولفيف وكريفي ريه 
وميكواليف وماريويول ودنيبر 
وبيتروفســك وتشيركاســي 
وسومي وسمفروبل ولوغانسك، 
كمــا ترتبط أوكرانيا بشــبكة 
قطــارات واســعة ومتطــورة 
تصلها مبدن رئيسية في القارة 
األوروبيــة مثل برلــني وڤيينا 
وبلغراد وصوفيا وبودابســت 
وغيرها ولديها سواحل طويلة 
على البحر األسود وبحر اوزوف، 
وهناك الكثير من املطاعم التي 
تقدم مختلــف أنواع املأكوالت 
األوكرانية العريقة والعربية، 
اضافــة الى العديد من الفنادق 
بدرجاتها املختلفة وكذلك سالسل 
املطاعم املعروفة عامليا، والتي 
تســتخدم املنتجــات الطازجة 
بشــكل دائم وهي منتشرة في 
معظم املدن األوكرانية وبأسعار 
مناســبة جدا، حيث يســتقبل 
األوكرانيون ضيوفهم باالبتسامة 
والترحاب الدائمني، في أجواء 
رائعة جتعل من عطلة الصيف 

ذكرى ال تنسى.

أوكرانيا - يوسف غانم

جهود مميزة للسفارة  األوكرانية 

موقع متميز وتاريخ عريق 

السكان 

اللغة األوكرانية

رياضة متطورة

صناعة وزراعة

يبذل فريق سفارة جمهورية أوكرانيا في الكويت جهودا 
مميزة لتوطيد عالقات التعاون بني البلدين الصديقني، 
وفي مقدمتهم السفير فالدميير تولكاش الذي يبدي 
حرصه على تقدمي كل ما من شأنه النهوض بالعالقات 
الثنائية في جميع املجاالت، خصوصا ان هناك اتفاقيات 
ثنائية حلماية وتشجيع االســتثمار ومنع االزدواج 
الضريبي والنقل اجلوي، خصوصا ان هناك العديد من 
االستثمارات الكويتية في أوكرانيا السيما في مجال 
العقارات، كما ان قوانني االستثمار في أوكرانيا شبيهة 
لقوانني االســتثمار األوروبية، حيث ان أوكرانيا في 
طريقها لالنضمام الى االحتاد األوروبي بشكل كامل 
قريبــا بعد توقيع اتفاقية االندماج مع أوروبا وكذلك 
العمل على اعادة اخلطوط اجلوية املباشرة ملا لها من 

إيجابيات وتسهيل حلركة التنقل بني البلدين.

تتميز أوكرانيا مبوقع جغرافي رائع بالنسبة للقارة 
األوروبية والعالم، إذ تقع في اجلزء الشرقي من القارة 
األوروبية، وهي من أقدم األماكن التي اســتوطنها 
اإلنســان والتي تعود الى ما قبل 4500 قبل امليالد 
مع ازدهار حضارة كوكوتيني تريبيليا في العصر 
احلجري احلديث، وفي القرن التاسع امليالدي سكنتها 
القبائل الســالفية. وتعتبر أوكرانيا ثاني أكبر دول 
أوروبا الشرقية من حيث املساحة، حيث تبلغ مساحتها 
603.628 كيلومترات مربعة، تطل على البحر األسود 
وبحر أزوف من اجلنوب واجلنوب الغربي، وحتدها 
روسيا االحتادية من الشــرق والشمال الشرقي، 
وبيالروسيا من الشــمال الغربي، وكل من پولندا 
وســلوڤاكيا واملجر من الغرب، ورومانيا ومولدوڤا 

من اجلنوب الغربي. 

يبلغ عدد سكان أوكرانيا حوالي 43 مليون نسمة، 
ويتوزعــون على 24 إقليما وفي كل اقليم عدد من 
املدن والبلدات والقرى، ويبلغ عدد املدن فيها 457 
مدينة متكاملة اخلدمات، ولكل من هذه املدن طبيعتها 
املميزة من حيث جمال الطبيعة والتنظيم املتنوع ما 

بني املباني التاريخية واحلديثة.

ان اللغة األوكرانية هي اللغة الرسمية التي يتحدث 
بها الشعب األوكراني ويتكلمها اكثر من 50 مليون 
نسمة، اضافة الى اللغة الروسية التي يجيدها عدد كبير 
من سكان أوكرانيا وكذلك اللغة البيالروسية، وهناك 
من يتحدث االجنليزية من الشباب واملتخصصني. 

تشــهد الرياضة األوكرانية تطورا مستمرا نتيجة 
ملوروثها الرياضي الكبير، والتركيز على التربية البدنية 
منذ الطفولة، اضافة الى امتالكها العديد من املالعب 
واملرافق واملنشآت الرياضية وأحواض السباحة املوزعة 
على جميع مناطــق البالد، وقد حصد الرياضيون 
األوكران العديد من الكؤوس وامليداليات وتوجوا أبطاال 

للكثير من البطوالت األوروبية والدولية.

تعتبر اوكرانيا من البلدان الصناعية حيث لديها 
العديد من الصناعات املتطورة في املجاالت العسكرية، 
واملعدات الطبية واألدوية، واألدوات الزراعية، وفي 
صناعات التعدين واحلديد وغيرها من املنتجات 
التقنية املتطورة. كما أنها دولة تشتهر بالعديد من 
املنتجات الزراعية التي تصدرها الى بلدان العالم 
كالقمح واجلوز والفطر والبطاطا واحلبوب بأنواعها 
واخلضار، اضافة الى املنتجات احليوانية من حلوم 

وألبان وأجبان متنوعة وأسماك.

السفير فالدميير تولكاش


