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التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الرابعة)

أوليكساندر باالنوتسا لـ «األنباء»: أبواب أوكرانيا 
مفتوحة أمام املستثمرين والسياح الكويتيني

يوسف غامن

أكد ســفير أوكرانيا لدى 
الكويـــــت د.أوليكســاندر 
باالنوتسا أن جميع األبواب 
فــي أوكرانيــا مفتوحة أمام 
الكويــت والكويتيني، حيث 
تعتبر سوقا كبيرة ومفتوحة 
جلميع أنواع االســتثمارات 
بسبب ما متتلكه أوكرانيا من 
مقومــات اقتصادية وفرص 
استثمارية متنوعة سواء في 
الزراعة، أو الصناعة واآلالت 
الكيمياء،  والطيــران وفــي 
العقــارات  أو  الســياحة  أو 
التجارية واخلاصة، وكذلك 
في مجال الطاقة وغيرها من 
مجاالت االستثمار والتنمية، 
خصوصا بعد صدور املرسوم 
الرئاســي بإلغــاء تأشــيرة 
الكويتيــني  أمــام  الدخــول 
والسماح لهم بدخول أوكرانيا 
وعبور أراضيها اعتبارا من 
١ أغســطس اجلاري، وكذلك 
التعاون العسكري والتقني 

بني البلدين الصديقني.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
للسفيـــــر د.باالنوتســــــا 
لـ«األنباء» مبناسبة احتفال 
بالده بعيد استقاللها التاسع 
والعشــرين الــذي يصادف 
٢٤ أغســطس وبيوم العلم، 
متوجها بالتهنئة إلى جميع 
أبناء الشــعب األوكراني في 
أوكرانيــا وفي مختلف بقاع 
العالم، موضحا أن األوكرانيني 
في احلقيقة يحتفلون بألف 
ســنة من ثقافة بناء الدولة 
في أوكرانيا، وليس ٢٩ عاما 
فحسب، ألن تاريخ أوكرانيا 
ترجــع جذوره الــى ما قبل 

القرون الوسطى. 
قيم الدميوقراطية

وقــال د.بــاالنوتســــا: 
فــي نفــس هــذا اليــوم من 
البرملان  ســنة ١٩٩١ اعتمــد 
األوكرانــي وثيقــة ســيادة 
دولــة ٔاوكرانيــا مما شــكل 
مرحلة جديدة في بناء دولة 
حديثــة ودميوقراطية كأهم 
عناصر ثقافة بناء الدولة التي 
بلغ عمرها ١٠٠٠ ســنة، وقد 
أكدت أوكرانيا عبر تاريخها 
ٔان األوكرانيني قادرون على 
حمايــة القيم الدميوقراطية 
واحلفــاظ علــى اســتقالل 
بالدهــم، وذلــك ابتــداء من 
القرن التاسع (في قمة تطور 
دولة روس الكييفية)، حيث 
صارت أوكرانيا تطور ٔاسس 
الدولة السياسية والقانونية 
واألخالقية، ومن اخلصائص 
التــي ورثتهــا ٔاوكرانيا من 
دولة «روس الكييفية» هي 
كلمة «ٔاوكرانيا» املذكورة في 
إحدى املخطوطات في القرن 
الـ١٢، وتصوروا أن عمر كلمة 

«أوكرانيا» ٨٠٠ سنة!
وأضــاف د.باالنوتســا: 
كان األوكرانيون أول أمة في 
أوروبا تعتمد دســتورا لها 
وذلك عــام ١٧١٠م في أوقات 
دولة «القوزاق» التي ورثنا 
منهــا التقاليــد العســكرية 
والدستور الذي كتبه القوزاق 

األوكراني فيليب أورليك. 
وعن تضحيات الشــعب 

فــي الطريــق نحو الســالم 
واالزدهار والرفاهية. 

بناء الدولة 

وفيمــا يتعلــق بآخــر 
التطــورات االقتصادية في 
أوكرانيا أوضح د.باالنوتسا 
الوطنــي  املجلــس  أن 
لالستثمار في أوكرانيا الذي 
يهتم بتعزيز جاذبية مناخ 
االســتثمار في أوكرانيا قد 
أصدر حتليال متعمقا يبني 
األنشطة االقتصادية الواعدة 
واألكثر فاعلية من حيث جذب 
املســتثمرين فــي أوكرانيا 
كصناعة املنتجات الغذائية 
وصناعــــة املنسوجــــات 
واملالبس واألدوية واملنتجات 
االلكترونية واملفروشــات، 
وتطــور صناعــة البرمجة 
السلكيـــــة  واالتصــــاالت 
والالسلكية بسرعة هائلة.

وبالنســبة لإلمكانيات 
واملزايا التي تتمتع بها بالده، 
قال د.باالنوتسا لـ«األنباء»: 
دعونا نتكلم بلغة احلقائق، 
فأوكرانيا تعتبر أكبر دولة 
في أوروبا مســاحة وسابع 
أكبــر بلد مــن حيــث عدد 
الســكان، وهــذا يعني أنها 
متثــل أحــد أكبر األســواق 
االســتهالكية فــي املنطقة، 
كما تتمتع أوكرانيا مبوقع 
جغرافــي رائع مــا يجعلها 
وســيلة النقــل الطبيعيــة 
بني أوروبا والبالد الشرقية 
وآســيا الوسطى، مع مناخ 
متنوع، كما تشــتهر بالدنا 
العديدة  الطبيعية  باملوارد 
وهي من أغنى دول املنطقة 
باحلديــد والفحــم والغــاز 
الطبيعي وامللح والكبريت 

وغيرها.
وشدد السفير د.باالنوتسا 
على أن أهم ثروات بالده هي 
البشــرية، فالشعب  املوارد 
األوكرانــي الثالث عامليا من 
التعليــم،  حيــث مســتوى 

و٥٠٪ منهم تقريبا يتكلمون 
اإلجنليزية.

أنشطة استثمارية

وفــــي حديثــــه عــــن 
التشريعـــــات وحمايـــــة 
املستثمرين، قال د.باالنوتسا: 
اجلميع يقــول إن التعاون 
التجــاري واالقتصادي هو 
املنصة األساســية لتفعيل 
احلوار السياسي بني البلدان، 
ومعظم املستثمرين األجانب 
عندما يريدون اتخاذ القرار 
في االستثمار في أي بلد فإنهم 
يدرسون األنشطة الرئيسية 
للســلطات والقوانني حول 
حماية االســتثمار األجنبي 
فيه، وأوكد عبر صحيفتكم 
االســتثمار  أن  «األنبــاء» 
األجنبي في أوكرانيا محمي 
متامــا بشــكل وثيــق على 
املستوى التشريعي، حيث 
وقعت أوكرانيا العديد من 
الدولية حلماية  االتفاقيات 

االستثمار األجنبي. 
التبادل التجاري

وحــول حجــم التجــارة 
بني أوكرانيــا والكويت قال 
د.باالنوتسا: كشفنا أن حجم 
التبــادل التجاري بلغ العام 
املاضــي ٤٢٫٤ مليون دوالر، 
بزيادة مبقدار الضعف عنه 

في ٢٠١٨.
وخالل الشــهور األربعة 
األولى من٢٠٢٠ بلغت قيمة 
الصــادرات األوكرانيــة الى 
الكويــت ١٨ مليــون دوالر، 
الفتــرة  أكثــر مــن نفــس 
فــي العــام املاضــي بثالثة 
أضعــاف! إذ كان ٦ ماليــني 
وأصبح ١٨ مليونا، متسائال: 
أليس هذا دليل واضح على 
ان العالقــات الثنائيــة بني 
البلديــن تشــهد مزيــدا من 
التطوير؟ كمــا أن أوكرانيا 
مفتوحة أمام قطاع األعمال 
بأنواعه وتعمل على تطوير 
مناخها االستثماري باستمرار 
لضمان حقوق املستثمرين 
وحتقيق النجاح لهم بشكل 
كبيــر، وهنــاك العديــد من 
املقدمة للمستثمرين  املزايا 
األجانب عموما وللخليجيني 
والكويتيــني خصوصا مما 
يجعــل مــن أوكرانيــا بيئة 
جاذبة لالستثمار للشركات 
ورجال األعمال والراغبني في 
دخول السوق لدينا، السيما 
أن هنــاك اتفاقيــة حلمايــة 
وتشجيع االستثمارات بني 
البلدين وهي سارية منذ عام 
٢٠٠٣ والغرض منها حماية 
وضمان حقوق املستثمرين.
وشكر د.باالنوتسا دعم 
الشركاء واألصدقاء املوثوقني 
فــي العالــم والتــي تعتبــر 
الكويت واحدة من أهم الدول 
التي نشعر معها بزيادة القوة 
للتغلب على جميع احلواجز، 
وننتهز هذه املناسبة للتعبير 
عن عميق امتناننا وتقديرنا 
لقيــادة وحلكومة وشــعب 
الكويت الصديقة على الدعم 
املســتمر لســيادة ٔاوكرانيا 
ووحدة أراضيها، كما نتمنى 
للكويت وشــعبها املزيد من 

التطور واالزدهار.

السفير األوكراني هنأ شعبه بعيد االستقالل وأكد ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الكويت

السفير د.أوليكساندر باالنوتسا والزميل يوسف غامن وأركان السفارة

السفير د.أوليكساندر باالنوتسا مكرماً الزميل يوسف غامن (ريليش كومار)

األوكرانــي للحصــول على 
أكــد  واســتقالله  حريتــه 
د.باالنوتسا أن ثمن احلرية 
كان غاليــا، إذ قدم الشــعب 
الذيــن  الشــهداء  ماليــني 
ســقطوا ضحايــا للحروب 
والقمع، ورغــم أن أوكرانيا 
فقدت ســيادتها عــدة مرات 
لكن شعبها لم يستسلم ٔابدا 
وكافــح من ٔاجل اســتقالله، 
ويحــق لشــعبنا االفتخــار 

بتاريخه العريق.
 وتخليدا لذكرى الضحايا 
من قوات احلــرس الوطني 
األوكراني وتشكيالت وزارة 
الرئيــس  قــرر  الداخليــة 
األوكراني احياء هذه الذكرى 
ســنويا، لنخلد هــذا اليوم 
الوطني لذكرى شهداء حماة 

الوطن.
تطور وتنمية

وعن أهم اإلجنازات التي 
حققتها بالده خالل سنوات 
الســفير  أكــد  اســتقاللها 
د.باالنوتســا أن أوكرانيــا 
أعلنــت عن نفســها بصوت 
عال امــام العالم كله كدولة 
دميوقراطية ومستقلة وذات 
ســيادة، كما نشــهد تطورا 
ســريعا وتنمية في مجاالت 
االقتصاد األوكراني املختلفة 
املتقدمــة  كالتكنولوجيــا 
والصناعة والتعليم والزراعة، 
إضافة إلى اخلدمات العالجية 
املتقدمة فــي جميع مجاالت 
الطب، ولدينا جامعات عريقة 
ومرموقــة تفخر بخريجيها 
ومبستويات التعليم املميزة 
فيهــا بجميــع التخصصات 

العلمية واألدبية.
واليــوم تثبــت أوكرانيا 
للعالــم نهجها الســلمي في 
التعامل مع مختلف القضايا 
الدولــي  لألمــن  ودعمهــا 
والســالم في العالم، وميكن 
جلميع األوكرانيني االفتخار 
بهــذه اإلجنــازات احلقيقية 

بالدنا أثبتت للعالم نهجها السلمي في التعامل مع مختلف القضايا ودعمها لألمن والسالم الدوليني

«الصحة» تبحث خفض مدة احلجر الصحي للقادمني 
من أسبوعني إلى أسبوع وتسجل ٥٧١ إصابة جديدة

حنان عبداملعبود

اتخــذت وزارة الصحة 
االجــراءات  مــن  الكثيــر 
االحترازية ملواجهة ڤيروس 
كورونا املستجد واحلد من 
انتشــاره، وفي هذا الصدد 
اشترطت على القادمني الى 
البالد حجرا اما مؤسســيا 
او منزليا ولكنه الزامي في 
احلالتني، ومع قرب انقشاع 
موجة الڤيروس وانخفاض 
اعــداد االصابات، اوضحت 
مصادر مطلعة لـ «األنباء» ان 
الوزارة تدرس تقليص فترة 

احلجر الى اسبوع واحد.
وفي السياق ذاته، اعلنت 
«الصحة» عن تسجيل ٥٧١ 
إصابة جديدة مبرض كورونا 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية 
ليرتفع إجمالي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٨٠٥٢٨ 
حالــة في حني مت تســجيل 

٩٧ حالــة ليصبح املجموع 
الكلي للحــاالت التي ثبتت 
إصابتها مبــرض «كوفيد ـ 
١٩» ومازالت تتلقى الرعاية 
الطبية الالزمة ٧٧٠٦ حاالت.

وكانت الوزارة قد اعلنت 

عــن شــفاء٥٣٧ حالة كانت 
مصابــة بالڤيروس، مبينة 
ان اجمالــي حاالت الشــفاء 
بلغ ٧٢٣٠٧ حالة، وان عدد 
املسحات التي مت القيام بها 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية 
بلــغ ٢٤٤٣ مســحة ليبلــغ 
مجموع الفحوصات ٥٨٧٥٦٧ 
الــى ان  فحصــا، مشــيرة 
احلاالت التي ثبتت إصابتها 
هي حاالت مخالطة حلاالت 
تأكدت إصابتها وأخرى قيد 
البحث عن مصدر العدوى 

وفحص املخالطني لها.
وبينــت أن اإلصابــات 
توزعــت حســب املناطــق 
الصحيــة بواقــع ١٦٢ حالة 
في االحمدي الصحية و١٢٦ 
حالــة في حولــي الصحية 
و١١٣ حالــة فــي الفروانية 
الصحيــة و١٠٥ حاالت في 
العاصمة الصحية و٦٥ حالة 

في اجلهراء الصحية.

حالتــي وفاة إثــر اصابتها 
باملــرض، ليصبح مجموع 
حاالت الوفاة املسجلة ٥١٥ 
حالة، كما لفتت الى أن عدد 
من يتلقى الرعاية الطبية في 
أقســام العناية املركزة بلغ 

الشعالني لـ «األنباء»: نحو ٥٠٠٠ منشأة
سجلت للدعم اإلضافي عليها ٤٢ ألفًا عمالة وطنية

بشرى شعبان

كشف نائب مدير الهيئة 
العاملــة  العامــة للقــوى 
العمالــة  لشــؤون قطــاع 
الوطنية سلطان الشعالني، 
عن أن إيــداع الدعم المالي 
اإلضافي للمنشآت المسجلة 
علــى الباب الثالث ســيتم 

األسبوع المقبل.
وقــال الشــعالني، فــي 
تصريــح لـ «األنبــاء»، إن 
عــدد المتقدميــن بطلبات 
الصرف يبلغ نحو ٥ آالف 
منشأة تضم  ما يقارب ٤٢ 
ألف عامل كويتي مسجلين 

الفتــرة الماضية، في حين 
من تقدموا بطلب الصرف 
خالل فتــرة التمديد حتى 
٣ ســبتمبر المقبل ســيتم 
الصرف لهم في ٢٠ سبتمبر.
وأشار إلى أن الهيئة لن 
تقوم بصرف الدعم اإلضافي 
لمن لم يتقدم بطلب الصرف 
االضافي حتى ٢٠٢٠/٩/٣ إال 
عــن الفترة التالية لتاريخ 
طلب تقديم طلب الصرف 
للهيئة وعن طريقة تقديم 
الطلــب من خــالل النظام 
اإللكتروني للهيئة باإلضافة 
الى توقيع إقرار وتعهد بعدم 
المســاس برواتب العمالة 

الوطنية حتى نهاية شــهر 
يونيو ٢٠٢١.

أما بالنسبة إلى املستندات 
املطلوبــة للصــرف، فقال 
الشعالني: املطلوب إحضار 
شــهادة من البنك تتضمن 
رقم اآليبان اخلاص باملنشأة، 
ورقم تسجيل املنشأة لدى 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية (الرقم التأميني) 
ورقم اجلهــة املدني املثبت 
بالتأمينات االجتماعية ورقم 
هاتــف املفــوض بالتوقيع 
الذي ميثل املنشأة إلرسال 
التحقق عليه إلمتام وإجناز 

املعاملة.

متديد التسجيل حتى ٣ سبتمبر.. والصرف للمسجلني خالل التمديد في ٢٠ سبتمبر

سلطان الشعالني

عليهــا، الفتا إلى أنه خالل 
األســبوع المقبــل ســيتم 
الصرف لمن ســجل خالل 

«الشراكة» تبحث تأجيل دراسة العروض الفنية
 حملطتي «الزور الشمالية» و«اخليران»

دارين العلي

تعــول وزارة الكهربــاء واملاء على 
مشروعي محطة الزور الشمالية لتوليد 
الطاقة الكهربائية وحتلية املياه املرحلتني 
الثانية والثالثة ومحطة اخليران لتوليد 
الطاقة الكهربائية وحتلية املياه املرحلة 
األولى، واللذان تنفذهما هيئة الشراكة 
لتغطية الطلب على الكهرباء واملاء خالل 

املرحلة املقبلة.
وكانت هيئة مشــروعات الشــراكة 
بني القطاعني العام واخلاص قد رفعت 
طلبا للجهاز املركزي للمناقصات العامة 
لإلحاطة في جواز تأجيل مرحلة دراسة 
العروض الفنية واالستشارية ملمارسة 
تقدمي عروض اخلدمات االستشــارية 
للمشروعني وفقا ألحكام املادة ٣٢ من 

الالئحة التنفيذية، على أن ينتهي اجلهاز 
من تسجيل أعضاء التحالفات بالسرعة 
املمكنة، وجــاء رد «املناقصات» بعدم 
اختصاص مجلس إدارته في اجتماعه 

الذي عقد في ١٠ أغسطس اجلاري.
وزارة  أن  مصــادر  وأوضحــت 
الكهرباء واملاء التي تعمل في املشروع 
كاستشــاري تســتفيد من إنتاج هذه 
املشــاريع علــى شــبكتها، حيــث مت 
االنتهــاء مــن املرحلــة األولى حملطة 
الزور الشــمالية ودخلت اخلدمة في 
٢٦ نوفمبــر ٢٠١٦ لتضيف لإلنتاجية 
١٥٣٩ ميغاوات وإنتاج مياه يقدر بـ١٠٧ 

ماليني غالون.
وبينت املصادر أن هناك مرحلتني 
باقيتني ضمن مراحل محطة الزور وجار 
إنهاء إجراءاتهما من خالل الهيئة وتبلغ 

قدرتهما اإلنتاجية ٢٧٠٩ ميغاوات من 
الطاقة الكهربائية و١٦٥ مليون غالون 
امبراطــوري يوميا مــن حتلية املياه 
البحر، علمــا بأن الوقود املســتخدم 
لتشــغيل احملطة هو الغاز الطبيعي 

GAS.OIL وزيت الغاز NG
وتابعــت: ان احملطة األخرى التي 
ســيتم طرحهــا وتنفيذهــا من خالل 
الهيئة هــي محطة اخليران احلرارية 
وهي محطة غازية تعمل بنظام الدورة 
املشــتركة لتوليد القــوى الكهربائية 
وتقطير املياه وستنفذ على ٣ مراحل 
قــدرة كل منها حوالي ١٨٩٩ ميغاوات 
من إنتاج الطاقة و١٢٥ مليون غالون 
امبراطوري يوميا من حتلية مياه البحر 
وستتم االستعانة بوقود تشغيل غازي 

.GAS OIL وزيت الغاز FUEL GAS

«الكهرباء» تعّول عليهما في تغطية الطلب على الطاقة.. و«املناقصات» ترّد بعدم االختصاص

ملشاهدة الڤيديو


