
أجرى احلوار: يوسف غامن

أشاد سفير أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر باالنوتسا بسرعة اإلجراءات الكويتية احلكومية املتخذة ملواجهة 
مخاطر ڤيروس «كورونا املستجد» واحلد من انتشاره، مشيرا خالل لقاء خاص مع «األنباء» إلى تأجيل أعمال اللجان 
املشتركة الكويتيةـ  األوكرانية التي تعتبر أمرا مهما في العالقات بني البلدين الصديقني، إلى ما بعد انتهاء هذه األزمة، 
مبديا إعجابه بهذا التكاتف احلكومي والشعبي وبجهود الفرق التطوعية التي تنتشر في كل مكان وبااللتزام باالشتراطات 
والتعليمات الصادرة عن اجلهات املعنية. وقال: ان في الكويت نحو ٧٠٠ مقيم أوكراني، وقد غادر منهم ٧ أشخاص 

بناء على رغبتهم، مبينا أن بالده قد سجلت أكثر من ٥٠٠٠ إصابة وأكثر من ١٠٠ حالة وفاة بـ«كوفيد- ١٩». وأوضح 
د.باالنوتسا ضرورة التكاتف الدولي للخروج من هذه األزمة االستثنائية التي أصابت جميع بلدان العالم بأقل اخلسائر، 
وأن يكون هناك تعاون بناء وإيجابي بني الشعوب، وعن طبيعة احلياة مع «كورونا» في بالده، قال إن الدراسة تتم عن 
بعد، وهناك حظر على احلركة وتوقف لوسائل املواصالت والسفر من وإلى البالد، كما تشهد طبيعة حياة الناس 
تغيرا ملموسا، إضافة إلى تأثر الناحية االقتصادية واإلنتاجية، وحركة الصادرات والواردات، وكذلك أعفت احلكومة 
األوكرانية الطلبة واملقيمني األجانب املخالفني على أراضيها من الغرامات واملخالفات، متمنيا الســالمة للجميع 

وعودة احلياة إلى ما كانت عليه قبل هذه األزمة، وغيرها من األمور التي حتدث عنها خالل اللقاء، فإلى التفاصيل:

ما رأيكم باإلجراءات التي تتخذها 
دولة الكويت ملواجهة كورونا؟

٭ حقيقــة نشــيد باإلجراءات 
التي تتخذها احلكومة الكويتية 
ملواجهة انتشار مرض «كوفيد- 
١٩»، وهذا شيء مستحق وظاهر 
للعيــان، حيث انهــا كانت في 
مقدمة الدول التي قامت باتخاذ 
جميع اإلجــراءات االحترازية 
التقييــدات الالزمة  وبفــرض 
بهدف مواجهة الڤيروس، حتى 
صارت جاهزة ملكافحة الوباء 
وأصبحت قدوة يقتدى بها من 
قبل دول أخرى في ما قامت به 
من إجــراءات فعالة، وبتعاون 
جميع اجلهات في الدولة، إضافة 
إلــى تعاون الفــرق التطوعية 

والقطاع اخلاص أيضا.
٧٠٠ أوكراني

كم يبلغ عدد اجلالية األوكرانية 
في الكويت؟

٭ يبلــغ عــدد أفــراد اجلالية 
البيانات  األوكرانية وحســب 
الكويتيــة الرســمية األخيرة 
في الكويــت نحو ٧٠٠ مواطن 
أوكراني مقيم، مبن فيهم ٣٠٠ 
شــخص يشــتغلون بالتعاقد 
منهم أطباء ومهندسون وأعضاء 
أطقم طائرات ومعلمون ومدربو 

«فيتنس».

هل هناك من غادر الكويت مؤخرا 
بسبب كورونا؟

٭ نعم فقد غادر ٧ أشخاص من 
مواطني أوكرانيا الذين عبروا 
عن رغبتهــم في العــودة الى 
موطنهم وقد غــادروا الكويت 
في ١٢ أبريل على رحلة خاصة 
للخطــوط الرومانيــة، لكــن 
التقييدات علــى النقل اجلوي 
التي اتخذتها معظم دول العالم 
تعرقل إعــادة األوكرانيني الى 
موطنهم، وعليه تعبر السفارة 
عــن جزيــل شــكرها للجانب 
الكويتــي على جتديــد جميع 
أنواع التأشيرات الكويتية لغاية 
٣١ مايو ٢٠٢٠، وذلك تيســيرا 
على املقيمني في هذه الظروف 

االستثنائية.
تعاون كبير

مع من تتواصل السفارة لضمان 
سالمة موظفيها وأبناء اجلالية؟

٭ السفارة األوكرانية بجميع 
فيهــا  والعاملــني  أعضائهــا 
يحرصــون دائمــا على ضمان 
سالمة املوظفني وأبناء اجلالية 
مــن األوكرانيــني فــي ظروف 
انتشار ڤيروس كورونا، ونعمل 
أيضا على حل املشاكل الناجمة 
مــن اإلجــراءات التقييدية، إذ 
تقوم الســفارة بالتواصل مع 
جميع اجلهات الكويتية املعنية 
وخاصة اإلدارة القنصلية وإدارة 
املراســم وغيرهما مــن إدارات 
وزارة خارجية وكذلك مع وزارة 
الداخلية في الكويت، ونلمس 

تعاونا كبيرا من جانبهم.

وما اإلجراءات املتبعة في السفارة 
بالنسبة للموظفني واملراجعني إن 

وجدوا؟
٭ فــي ظروف الوبــاء العاملي 
احلالي قررت وزارة اخلارجية 
األوكرانية ترتيب العمل عن بعد 
في جميع البعثات الديبلوماسية 
األوكرانية فــي اخلارج من ١٥ 
مارس حتى ٢٤ أبريل اجلاري 

من وإلى البالد، كما يتم تنفيذ 
إجراءات احلجر الصحي حيث 
أغلقت األماكن العامة واملراكز 
التجاريــة عدا مراكز تســوق 
املواد الغذائية ومحالت البقالة 
والصيدليات ومحطات الوقود 

والبنوك.
وبالنسبة للمدارس األوكرانية 
فقد كانت من أولى اجلهات التي 
طبقت فــرض احلجر الصحي 
والتالميــذ ميارســون حاليــا 

«الدراسة عن بعد».
التعليم عن بعد

وهل التعليم عن بعد يلقى جتاوبا 
في املدارس أو اجلامعات؟

٭ بالتأكيد فابتداء من ٦ أبريل 
مت إطالق مشــروع «املدرســة 
األوكرانية أونالين» للتالميذ من 
جميع أنحاء أوكرانيا، ويشمل 
املشروع ١١ مادة دراسية تبثها 
القنوات التلفزيونية األوكرانية 
وقناة «يوتيوب» التابعة لوزارة 
التعليم والعلــوم األوكرانية، 
كما أعلنت العديد من املدارس 
واجلامعــات عن التحــول الى 
برامج «التعلــم اإللكتروني»، 
حيث يستمر املعلمون واألساتذة 
فــي أداء مهمتهــم النبيلة عبر 
اإلنترنــت ومؤمترات الڤيديو، 
بهدف ضمان استمرارها وعدم 

انقطاعها.

انتشار الڤيروس في إيطاليا، 
وعلى توصيات منظمة الصحة 
العامليــة وأفضــل املمارســات 

الطبية في العالم.
كما صاغت الوزارة بروتوكوال 
موحدا للعــالج فيبذل األطباء 
األوكرانيــون قصارى جهدهم 
لتوفير الرعاية الطبية للمصابني 
بڤيــروس كورونا فــي جميع 
مناطق أوكرانيا، ومت تشكيل ٥٦٧ 
فرقة متنقلة لتوفير املساعدة 
الطبيــة العاجلــة حملتاجيها، 
واملستشفيات واملراكز الصحية 
تعمل على قدم وســاق وتبذل 
جهودا كبيرة الحتواء مخاطر 

هذا الوباء.

لكن هل اإلمكانات األوكرانية قادرة 
على التصدي لهذا املرض؟

٭ الدولة تقدم كل ما باستطاعتها 
وحتشد جميع الطاقات، وفي هذا 
السياق تعمل وزارة اخلارجية 
جاهدة من أجل تضافر اجلهود 
ملكافحة كوفيد-١٩. وقد تلقت 
أوكرانيا مســاعدات إنســانية 
منحتها اللجنة الدولية للصليب 
األحمر ومنظمة الصحة العاملية 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة، 
كمــا نتعامل أيضا مــع كوريا 
اجلنوبيــة والصــني والبــالد 
األخرى لتوفير الدعم ملن يحتاج 
الى ذلك ألن هدفنا الرئيسي هو 

تضــررت من هــذه األزمة، بل 
العالم كله يواجه حاليا التحدي 
الذي سبب الكثير من التغيرات 
في حياتنا، حيث أصبح الوباء 
صعبــا  امتحانــا   COVID١٩
للدول وللناس العاديني، ومن 
الواضح أن العواقب االقتصادية 
والصحية واالجتماعية تشكل 
حتديــا كبيــرا جلميــع دول 
العالم. وفي الوقت نفسه البد 
أن نتشــارك معــا وأن نصبح 
قوة موحــدة لكي نتغلب على 
جميع العواقب، فإن التضامن 
والوحدة هما الوسيلة الفعالة 
ملكافحة الوباء، والتخفيف من 

آثاره السلبية.
االقتصاد والعملة

لكن نالحظ انخفاضا في قيمة 
العملة األوكرانية مقابل الدوالر؟

٭ نعم، هناك انخفاض خفيف 
فــي قيمــة العملــة األوكرانية 
«غريفنا» ألنهــا مثل أية عملة 
أخرى متأثرة باألحداث العاملية 
األخيرة، لكن هذا االنخفاض غير 
جوهري ألن السلطات املصرفية 
األوكرانية تتخذ تدابير ناجحة 
لضمان استقرار العملة، وطبعا 
قيمة العملة سوف تتوقف على 
الوضع االقتصادي في أوكرانيا 
وليس لدينا فقط بل في العالم 

كله.

وما مدى مقدرة االقتصاد األوكراني 
على مواجهة هذه األزمة؟

٭ إن االقتصاد األوكراني متعلق 
جوهريا باالقتصاد العاملي الذي 
يعاني من التدهور بسبب عدة 
عوامل مبا فيها اإلجراءات العاملية 
الهادفــة الــى مواجهة ڤيروس 
كورونــا، ان مهمــة الســلطة 
األوكرانية التخفيف واحلد من 
التدهور، واالقتصاد األوكراني 
ســينتعش تدريجيــا بســبب 
املــوارد الطبيعية والبشــرية 
والتكنولوجية املتوافرة عندنا، 
فبالدنا متعددة املصادر بالنسبة 
للمنتجات وتنوعها بني الزراعي 

وهل الناس ملتزمون بالتعليمات؟
نعم، وهــذا األمــر لصاحلهم، 
فقد بدأ العديد من األوكرانيني 
العمل عن بعد، وعدلوا جداولهم 
املعتادة وفقا للظروف اجلديدة، 
حيــث إن التباعــد االجتماعي 
يعتبــر الطريقة األكثر فاعلية 
ملنع انتشار املرض، لذلك يبقى 
األوكرانيون الواعون في منازلهم 
ويتبعــون جميــع التوصيات 
الرســمية مــن أجــل صحتهم 
وصحة أقاربهم واحمليطني بهم 

وبالتالي املجتمع ككل.
وباإلضافة إلى جهود احلكومة 
األوكرانيــة الهائلــة نشــاهد 
تنشيط عمل املنظمات التطوعية 
األوكرانية التي حتل العديد من 
املسائل وتساهم بتوفير املعدات 
الطبية الى مساعدة كبار السن 
في األمور املنزلية، وغيرها من 
األعمال اإليجابيــة والتي تدل 
على مدى حب الناس لبعضهم 
وحرصهــم علــى التضامــن 

والتعاون في األزمات.
٥٦٧ فرقة

وكيف تتعامل وزارة الصحة لديكم 
مع هذا االنتشار املتزايد للڤيروس؟

٭ لقــد وضعت وزارة الصحة 
األوكرانيــة أســلوبا واضحــا 
وشــفافا للرعاية الطبية، ومت 
تصميمه بناء على سيناريوهات 

سالمة الناس أينما كانوا، ونحن 
نتقدم ببالغ الشــكر والتقدير 
لكل شركائنا وأصدقائنا الذين 
لم يدخروا وســعا فــي تقدمي 
املســاعدة املتبادلــة فــي هذه 
األوقــات الصعبة للخروج من 
األزمــة بأفضــل األحــوال، ألن 
التعاون الدولــي مطلوب جدا 
في مثل هذه الظروف الصعبة.

إعفاءات للمخالفني

وماذا عن الطلبة واألجانب املقيمني 
في بالدكم، وكيف يتم التعامل معهم؟

٭ قامــت اجلامعــات واملعاهد 
األوكرانية كلها بوضع احلجر 
الصحي للطالب وتنظيم الدراسة 
عن بعد، وذلــك اعتبارا من ١٢ 
مارس ٢٠٢٠، وســيتم تأجيل 
موعد االمتحانــات الى ما بعد 
انتهــاء الوضــع الوبائــي في 

أوكرانيا.
وطبقا لقرار احلكومة األوكرانية 
فلــن يتم فرض أي عقوبات أو 
غرامات على األجانب املتواجدين 
في األراضي األوكرانية خالل مدة 
احلجر الصحي و٣٠ يوما بعد 
انتهائه، وذلك تقديرا لظروف 

الطلبة واملقيمني في بالدنا.

وما مدى تأثر الشعب األوكراني 
بأزمة كورونا؟

٭ ليست أوكرانيا فحسب التي 

والصناعي وهذا يشكل محفزا 
جيدا.

تدابير عاجلة

وهل هناك مساعدة ومعونات للقطاع 
اخلاص املتضرر من األزمة؟

٭ بالتأكيد حيث تتخذ احلكومة 
األوكرانيــة تدابيــر وإجراءات 
عاجلة لتسهيل جتاوز القطاع 
اخلاص لهذه األزمة االقتصادية 
العاملية. ومن بني أهم إجراءاتها 
اإلعفاء مــن الضرائــب لفترة 
معينة وتأجيل دفع االستحقاقات 
املصرفية وأجرة االستئجار مما 
يســهل الوضع املالــي لرجال 
األعمــال وألصحاب املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة، والذين 
يشكلون شريحة واسعة ومهمة 
في اقتصاد البالد، وأيضا القطاع 
السياحي يتعرض ألضرار كبيرة 

ويجب دعمه كذلك.

وهل حركة الصادرات والواردات 
من املواد مستمرة بشكل طبيعي؟

٭ ان العالــم بــدأ يعيد النظر 
فــي طبيعة حركــة الصادرات 
والواردات للمواد والسلع بسبب 
تغير توازن العرض والطلب بني 
دول العالم، وبالنسبة ألوكرانيا 
فهي متخصصة في تصدير املواد 
واملنتجات زراعية واحلديدية، 
وحيث أن الصادرات الزراعية 
مطلوبة حاليا في العالم كعنصر 
أساسي لضمان األمن الغذائي 
فــإن أوكرانيا ميكنها أن تلعب 
دورا مهما في ذلك من خالل زيادة 
صادراتها املعروفــة بجودتها 
ومنافستها، أما احلديد واملعادن 
واملنتجات منها فإن انخفاض 
الطلب عليها في السوق العاملية 
قد يؤثر سلبيا على اقتصادنا.

اللجان املشتركة

وماذا عن أعمال اللجان املشتركة 
الكويتية - األوكرانية، هل مت تأجيلها 
أم ستتواصل عبر االتصال عن بعد؟

٭ كان من املتوقع عقد االجتماع 
اخلامــس للجــان احلكوميــة 
الكويتية - األوكرانية للتعاون 
االقتصادي والتجاري والفني 
في مايو من العام احلالي، لكن 
مت تأجيلــه إلى وقت مناســب 
للطرفــني بســبب اإلجــراءات 
العاملية التقييدية الناجمة عن 
انتشار هذا الوباء، وكلنا أمل ان 

يكون ذلك قريبا.

كلمة أخيرة توجهها للمواطنني 
األوكران في الكويت؟

٭ أود أن أتوجــه الــى جميــع 
األوكرانيني املقيمني في الكويت 
برجاء االلتزام بنصائح السلطات 
الكويتية ألنها تهدف الى ضمان 
صحــة جميع أفــراد املجتمع، 
كما أدعوكم لالحتفاظ باملزاج 
اإليجابــي وبالتفــاؤل في هذا 
الوقــت الصعب ألنــه يضمن 
صحتكم النفيسة، وهذه األزمة 
ســتمر بالتأكيد وسيتجاوزها 
العالم إذا ما كانت اجلهود متحدة، 
كما أشــكر القيادة السياســية 
بالكويت وفرقها العاملة والفرق 
التطوعية والشعب الكويتي على 
ما يبذلونه من جهود متكاملة 
ملواجهــة هذا الوبــاء اخلطير، 
متمنيا الســالمة للجميع وأن 
تنتهي هذه األزمة وتعود احلياة 

أفضل مما كانت عليه.

طلبة اجلامعة غابوا عنها في «خاركيف»

شارع امليدان في كييڤ ومن أمام ساحة السيرك التي كانت تعج بالسيارات واملشاة شارع تاريخي بال مارة بسبب «كورونا»

صورة ارشيفية للسفير د.أوليكساندر باالنوتسا والزميل يوسف غامن

مع وقف تسلم املعامالت وإصدار 
التأشيرات في القسم القنصلي 
للســفارة، وذلــك حرصا على 
ســالمة املوظفني واملراجعني، 
وللتخفيف مــن حركة الناس 

في هذه الظروف اخلاصة.
إصابات ووفيات

كم بلغ عدد اإلصابات بڤيروس 
كورونا في أوكرانيا؟ وهل هناك 

حاالت وفاة؟
٭ خالل فترة قصيرة انتشــر 
ڤيــروس «كورونا املســتجد» 
في جميع محافظات أوكرانيا، 
ووفقا لإلحصاءات التابعة ملركز 
الصحــة العامة األوكراني فقد 
مت تشــخيص إصابة أكثر من 
٥٠٠٠ حالــة بـ«كوفيــد- ١٩» 
فــي جميــع مناطــق أوكرانيا 
منــذ بدايــة الوباء، ولألســف 
مت تســجيل وفاة أكثر من ١٠٠ 
شخص، كما تعافى نحو ٣٠٠ 
مصاب متاما، ولكن يتم تسجيل 
العشرات من احلاالت اجلديدة 
يوميا، بني قادمني ومخالطني، 
ولسوء احلظ، أن البيانات عن 
األوضاع الراهنــة في املناطق 
احملتلة مؤقتا وهي شبه جزيرة 
القــرم ومحافظتا دونيتســك 
ولوهانسك غير متوافرة، ويجب 
على روسيا كدولة محتلة وفقا 
لقواعد القانون الدولي أن تتخذ 
جميع التدابير الالزمة لضمان 
حماية حياة وصحة الســكان 

في هذه األراضي األوكرانية.

ما أبرز األمور التي اتخذتها احلكومة 
واجلهات املختصة في أوكرانيا 

ملواجهة كورونا؟
٭ فــي ٢٥ مــارس املاضــي 
فرضت احلكومــة األوكرانية 
وضعــا اســتثنائيا في جميع 
أنحاء أوكرانيا ملكافحة انتشار 
ڤيــروس كورونــا، فتوقفــت 
محطات مترو األنفاق وخدمات 
املواصالت البريــة، كما اتخذ 
مجلس الوزراء األوكراني قرارا 
بحظر الرحالت اجلوية الدولية 

العمل عن ُبعد في البعثات الديبلوماسية األوكرانية في اخلارج ووقف تسلم املعامالت وإصدار التأشيرات حرصًا على سالمة املوظفني واملراجعني
إصابة أكثر من ٥٠٠٠ حالة بڤيروس كورونا في جميع مناطق أوكرانيا منذ بداية الوباء وتسجيل أكثر من ١٠٠ وفاة وتعافي نحو ٣٠٠ مصاب متامًا

لن يتم فرض أي عقوبات أو غرامات على األجانب املتواجدين في األراضي األوكرانية خالل مدة احلجر الصحي و٣٠ يومًا بعد انتهائه

توقف محطات مترو األنفاق وخدمات املواصالت البرية وحظر الرحالت اجلوية الدولية من وإلى البالد وتنفيذ إجراءات احلجر الصحي

ملشاهدة الڤيديو

د.أوليكساندر باالنوتسا لـ «األنباء»: تأجيل أعمال اللجان 
املشتركة الكويتية ـ األوكرانية بسبب «كورونا»

السفير األوكراني لدى البالد أشاد باإلجراءات الكويتية ملواجهة انتشار ڤيروس «كوفيد - ١٩»

نحو ٧٠٠ مواطن أوكراني يقيمون في الكويت منهم أطباء ومهندسون وأعضاء أطقم طائرات ومعلمون ومدربو «فيتنس» 
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واستنفار حكومي ملواجهته


