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 إيالف: في ظهور جديد 
للهارب ياسر حبيب بعد قرار 
اسقاط اجلنسية عنه الذي 
صدر مـــن مجلس الوزراء، 
حتدث عن قصة خروجه من 
السجن في الكويت، وكيف 
الكويـــت خفية عبر  غادر 
احلـــدود الى العراق مبعية 
«بعض املخلصني الشجعان»، 

على حد وصفه.
  املدعو حبيب حتدث ايضا 
عن مكوثه فـــي العراق ثم 
ذهابه الى ايران التي انتقل 

منها الى لندن.
  يقول حبيب: سجنت ألني تطاولت وحكمت 
على بعض الشخصيات الدينية بأنهم في النار 
ضمن محاضرات اســـبوعية كنـــت القيها في 
ديوان خدام املهدي وكنت اناقش فيها مسائل 

عقائدية وتاريخية وفكرية حساسة.
  وعن كيفية مغادرته السجن، قال حبيب: 
خاطبنا ونحن في السجن موالنا قمر بني هاشم 
ابا الفضل العباس ورجوناه ان يتكرم علينا 
بالشفاعة عند اهللا تعالى وعند اخيه احلسني 
ســـيد الشـــهداء، حتى مين اهللا تعالى علينا 
بالعودة الى احلرية واخلالص من الســـجن، 
معاهدينه على اســـتكمال مسيرة الدفاع عن 
حـــق آل محمد بكل ما منلكه مـــن طاقات، ثم 
نذرنا نذرا شرعيا وهو انه لو جنونا لنرفعن 
اآلذان شـــخصيا في حرم سيدنا العباس في 

كربالء املقدسة.

  رؤية

  وأضاف قبل ايام قالئل من مناسبة اليوم 
الوطني لسنة ٢٠٠٤، وحتديدا قبل ثالثة ايام 
منه، كنا قد اســـتيقظنا كالعـــادة الداء صالة 
الصبح، وكانت عادتنا ان ننشغل عقبها حتى 
ما بعد شروق الشمس بالدعاء والزيارة، فكما 
ورد فـــي وصايا اهل البيـــت فإن فترة ما بني 
الطلوعنيـ  طلوع الفجر وطلوع الشمسـ  تكون 
من افضل فترات استجابة الدعاء، ثم اننا بعد 
ذلك نأخذ قسطا من الراحة والعودة الى النوم 
لساعة او ساعتني، اذ ال نكونقد أخذنا ما فيه 

الكفاية بسبب سهرنا ليال.
  واتفق في ذلك الصباح، أن رأينا فيما يرى 
النائم وكأننا في ساحة كبيرة يقف في أقصاها 
موالنا أمير املؤمنني صلوات اهللا وسالمه عليه، 
فهرعت إليه وأنا أهتف به: «يا علي يا ولي اهللا.. 
يا علي يا ولي اهللا» قاصدا عرض مشـــكلتي 

وحاجتي، وهي التحرر من السجن.
  كنت أتقدم إليه (صلوات اهللا عليه) بخطى 
سريعة وأنا أرى شخصه الشريف لكنني لم 
أســـتطع متييز مالمح وجهه الشريف بسبب 
شدة توهج النور املنبعث منه، وما إن وصلت 
قريبا منه حتى فوجئت باختفائه ولست أدري 
كيف إال أنه ظهرت لي في احلال القبة الذهبية 
ملوالنا أبي الفضل العباس (صلوات اهللا عليه) 
ووجدت نفســـي فجأة أمام بـــاب قبلة احلرم 
العباسي في كربالء املقدسة فشعرت وكأن أمر 
قضاء حاجتي قد أحيل من لدن أمير املؤمنني إلى 
ابنه العباس عليهما السالم، فمددت يدي باجتاه 
القبة الشريفة وصرخت قائال: «يا أبا الفضل 

العباس.. وحقك أخرجني من السجن».
  وتابع: يشهد اهللا علي، أنني حينما أمتمت 
هذه العبارة وجدت شخصا يوقظني من منامي 
وهو يقول لي: «قم، استيقظ، إنهم قد طلبوك 
في قســـم التصنيف». فاســـتيقظت متفائال 
باخلير، وذهبت إلى هذا القســـم في السجن، 
وهو املتخصص بتصنيف القضايا وتنفيذها، 
وكان صـــدى العبارة التي خاطبت بها املولى 
العباس (عليه الســـالم) مازال يرن في أذني، 
وما إن وصلت إلى ذلك القســـم حتى وجدت 
رجل أمن قادما من اخلارج وبيده كشـــف فيه 
أسماء مكتوبة بخط اليد، فقال لي: «أنت ياسر 
احلبيب»؟ فأجبته بنعم، فأردف قائال: «أبشرك 
ستخرج بعد ثالثة أيام مبناسبة العفو األميري 
بالعيد الوطني» قلت له: «حقا ما تقول»؟ فقال: 
«نعـــم.. كل ما عليك هو أن تدفع غرامة األلف 

دينار املنصوص عليها في حكمك».

  أشبه بالخيال

  كان األمر بالنسبة لي أشبه باخليال إلى درجة 
أنني شككت في كوني يقظا فعدت إلى زنزانتي 
وعيناي تدمعان وقلت في نفسي: «فعلها العباس 
ورب الكعبة» ثم فرشت سجادتي ووقفت ألصلي 

صالة الشكر على هذه النعمة.
  وزاد: في اليوم نفسه زارني ذوي، فأوعزت 
إليهم بضرورة دفع مبلغ الغرامة، وقد فعلوا 
ذلك في اليوم التالي لدى إدارة تنفيذ األحكام 
مبنطقة اجلابرية، مع أنهـــم كانوا متعجبني 
وفي شك من حقيقة األمر، فجميع الوساطات 
قد باءت بالفشل، ولم يكن ثمة مؤشر على أن 
هناك تدخال من قبل الديوان األميري إلحلاقي 
بقائمة املشمولني بالعفو السنوي، خاصة أن 
شروط وقواعد العفو ال تنطبق علي، فحكمي 
ليس نهائيا بل هو حكم ابتدائي وقضيتي ليست 
من جنس القضايا املشمولة بالعفو أصال ولم 
أقض من محكوميتي نصفها كما يشترط ثم إن 
األعجب من هذا كله أن جلسة محكمة االستئناف 
في قضيتي كانت قبل يـــوم واحد من إطالق 
سراحي املفترض أي في الرابع والعشرين من 
شهر فبراير وقد حضرتها فعليا فكيف أكون 
مشـــموال بالعفو واحلال هذه؟ ومن له القدرة 
على إدراج اسمي في القائمة واحلال أن جميع 
املسؤولني عن املوضوع هم على طرف املعاداة 
لي ال احملاباة فهل أن النائب العام مثال يرغب 
في إطالق سراحي؟ أم وزير العدل؟ وكيف خفي 
اســـمي على هؤالء فوقعوا على قرار اإلفراج؟ 
بل من له اجلرأة على التدخل في أمر كهذا في 

قضية نوعية كهذه؟
  إنها قدرة اهللا تعالى، واحلمد له كما هو أهله. 
وتلك هي شفاعة العباس النبراس صلوات اهللا 
عليه. ففي صبيحة يوم اخلامس والعشرين 

من شهر فبراير ٢٠٠٤ وبعد 
إجراءات مكثفة من التدقيق 
في ملفات السجناء أشرفت 
عليها جلان متخصصة من 
ووزارة  الداخليـــة  وزارة 
العامة،  العـــدل والنيابـــة 
أطلـــق ســـراحنا وخرجنا 
من باب الســـجن لنســـجد 
سجدة الشكر. ولم نكن قد 
قضينا من محكوميتنا سوى 
شهرين وخمسة وعشرين 

يوما فقط.
  وردا علـــى ســـؤال: هل 
غادرت الكويـــت فورا؟ قا:  
بعد أن مت اإلفراج عنا، لم متض ساعتان حتى 
اكتشف القوم أننا قد خرجنا من السجن، فذهلوا 
مما وقع وكانت خطتهم هي في اســـتدراجنا 
مجددا إلى السجن كما استدرجونا أول مرة إلى 
أمن الدولة، حيث كنا قد تلقينا آنذاك اتصاال 
هاتفيا صباح يـــوم اعتقالنا يطلب حضورنا 
إلى «مخفر املدينة» للتحقيق في القضية فقط، 
فذهبنا طواعية وليس كما أشيع من أنه قد مت 
إلقاء القبض علينا، ألننا كنا نعتقد وال نزال 
أننا لم نرتكب جرما يســـتحق السجن، حتى 
على أصول القانـــون الكويتي، وفي هذا كالم 

مطول ليس هنا محله.

  استدعاء

  وأكمل في هذه املرة، أي بعد إطالق سراحنا 
كنا قد وصلنا إلى بيت أهلنا حيث كانوا هناك 
قد جتمعوا كما هي عادتهم األسبوعية في إقامة 
مجلس عزاء اإلمام السجني موسى بن جعفر 
الكاظم  بنية سالمتنا، كما كان بعض األصدقاء 
متواجدين هناك الســـتقبالنا وتهنئتنا. وفي 
تلك األثناء اتصل أحدهم من وزارة الداخلية 
وعرف نفســـه، ذلك بعد أقل من ساعتني من 
اإلفراج عنا، وقال لنا بلطف مريب: «إذا أمكن 
أن حتضـــروا إلى مبنـــى إدارة تنفيذ األحكام 
باجلابرية ومعكم جواز الســـفر ال تقلقوا وال 
تخافـــوا إنها مجرد إجـــراءات روتينية يجب 

استكمالها بسبب العفو».
  كانت لهجة ذلك الرجل مثيرة للريبة طبعا، 
فاســـتخرنا اهللا تعالى على الذهاب إليهم كما 
طلبوا فأشارت اخليرة بالنهي الشديد، فازداد 
قلقنا، ثم اســـتخرنا اهللا تعالى على اخلروج 
من املنزل فأشـــارت اخليـــرة باحلض املؤكد، 
فأخذنا جواز ســـفرنا وبعضـــا من املتعلقات 
الشخصية وخرجنا قاطعني على األهل فرحتهم 
بعودتنا إليهم، حيث إنهم بعد ذلك لم يرونا. 
واستطرد:كان ذلك اخلروج من بيت األهل رحمة 
من اهللا تعالى لنا، إذ كانت قوة أمنية متوجهة 
إلى هناك للقبض علينا، فضاعت الفرصة من بني 
أيديهم، واشتعلت القضية سياسيا مرة أخرى، 
وإذا بأصـــوات اجلماعات املناوئة تتعالى من 
جديد متوعدة ومهددة ومطالبة احلكومة ببذل 
جهدها للقبض علينا، ووقعت احلكومة حينها 
على ما يبدو في حرج شديد أخل بهيبتها كثيرا، 
مما حداها إلى التفاوض، فأوصل املسؤولون 
إلى األهل غير مرة رسائل مفادها «أنه فليسلم 
نفسه أوال ونحن نتعهد بأنه بعد شهر سيتم 
العفـــو عنه ويتم إطالق ســـراحه بعد تقدمي 
كتاب استرحام منكم ولكن دعونا أوال أن نهدئ 

السلفيني حاليا فهم ثائرون ملا جرى».

  الهروب

  وقد أبينا االستجابة لهذا العرض، ألن املؤمن 
ال يلدغ من جحر مرتني، إضافة إلى أن االستخارة 
التي أجريناها في هذا الصدد لم تكن مشجعة. 
ومع إصرارنا على عدم تسليم النفس والوقوع 
في شـــرك املتآمرين، لم جتد احلكومة بدا من 
إقامة نقاط التفتيش في املناطق التي يتوقع 
تواجدنا فيها، وتوقيف األهل واألصدقاء أكثر 
من مرة واستجوابهم، عدا مراقبة حتركاتهم. إال 
أن اهللا تعالى أبى أن يوقعنا في قبضتهم مرة 
أخرى، فعشنا فترة في البالد نتنقل فيها من 
بيت إلى بيت، استقبلنا فيها األهالي املخلصون 
األوفياء، وحتملوا فيها من أجلنا ما حتملوه 
من مخاطر، ليس لشيء سوى إميانهم بعدالة 
قضيتنا والتماسا لألجر من اهللا تعالى، والقرب 
من أهل بيت النبوة عليهم أفضل الصالة وأزكى 

السالم. فجزاهم اهللا خير جزاء احملسنني.
  وتابع: وجدنا أن استمرار الوضع على هذا 
النحو ليس باملقبول وال املرضي، فآثرنا اللجوء 
إلى خارج البالد اضطرارا، ألن البقاء كان يعني 
تعطيـــل العمل التبليغي الدعوي، ونحن إمنا 
نعيـــش ألجله، فإذا تعطل كنـــا كاألموات فال 
خير في حياة بال دفاع عن محمد وآله عليهم 
السالم. ومن هنا صممنا على اخلروج والهجرة، 
واستطعنا بحمد اهللا تعالى وبكرامة من أهل 
بيت النبوة عليهم الســـالم أن جنتاز احلدود 
إلـــى العراق خفية، مبعيـــة بعض املخلصني 
الشـــجعان، ليتحقق لنا شـــرف زيارة األئمة 
األطهار (عليهم الســـالم) مجددا، وكانت هذه 
هي املرة الرابعة التي نتشرف بها في الزيارة، 
واألولى بعد محنة هي األشـــد علينا. ثم إننا 
بعد ذلك توجهنا لزيارة العتبات املقدسة في 
إيران، فانطلقنا مبعية بعض األخوة األعزاء إلى 
هناك، حيث تسنت لنا زيارة إمامنا السلطان 
الرضا (صلوات اهللا عليه) في مشهد املقدسة، 
وأخته السيدة فاطمة املعصومة (صلوات اهللا 
عليها) في قم املقدســـة، والسيد عبد العظيم 
احلســـني گ في الري، وبعض أوالد األئمة 
األطهار (عليهم السالم) فضال عن املؤمن املبشر 
باجلنة أبي لؤلؤة فيروز النهاوندي (رضوان 
اهللا تعالى عليه) في كاشان، وكانت هذه هي 
زيارتنا األولى له. وردا على سؤال: مب تعلق 
على إسقاط جنسيك الكويتية، وما جنسيتك 
اآلن؟ قـــال: لم أفرح ولم أحزن، لقد دفع نبينا 
وأئمتنا (عليهم الســـالم) دماءهم ثمنا لكلمة 
احلق، أفال أدفع أنا جنسيتي ثمنا لها؟ بلى، إن 
واليتي ألمير النحل تكفيني. أما عن جنسيتي، 

فإني اآلن «بدون» بحمد اهللا تعالى. 

 أحمد يوسف
  كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة 
املساعد لشؤون الرقابة التجارية والوكيل 
املساعد لشؤون التجارة اخلارجية باإلنابة 
عبدالعزيز اخلالدي انه استمرارا للجهود 
التـــي تقوم بها الوزارة لضبط املخالفني 
للقوانني اخلاصة بحماية املستهلك فقد 
متكن فريق من الرقابة من ضبط ١٨ طنا 
من املواد الغذائيـــة املنتهية الصالحية 
واملجـــددة بتواريخ صالحية جديدة في 
مخازن إحدى الشركات في منطقة الري 

تعمل في مجال املواد الغذائية.
  وأكـــد اخلالدي لـ «األنبـــاء» على ان 
احملتويـــات التي مت ضبطهـــا ال تصلح 

لالستهالك اآلدمي وهناك عفن بني عليها، 
وانها تتضمن أنواعا من األجبان واللبنة 
والزيتون واملكدوس، وبعضها قد انتهى 

صالحيته من العام ٢٠٠٩.
  وأشار إلى انه مت حتديد أماكن إعادة 
توزيـــع هـــذه املنتجـــات ومت االتصال 
بهـــذه املراكز لســـحب الكمــيـــات منها 

وإعـــدامها.
  وأشار إلى ان فريق الرقابة حتى يتمكن 
من ضبط هذا املخزن استمرت باملراقبة 
لألكثر من أسبوع متواصل، حيث تبني ان 
املخزن ال يفتح إال في أوقات محددة وان 
هناك عني سحرية يتم استطالع الطارق 

قبل فتح األبواب.

العاملني في  ان    وأضـــاف اخلالـــدي 
املؤسسة اعترفوا على صاحب املؤسسة 
الذي أمرهم بذلك ومت االتصال به، واتخذت 
جميع اإلجراءات الرسمية إلغالق املؤسسة. 
وأكد ان الوزارة ال تألو جهدا وال تتوانى 
في الكشـــف عـــن الغش الـــذي يتعمده 
البعض، محذرا في الوقت تفسه كل من 
تسول له نفسه التالعب في قوت املواطن 
واملقيم، وان مفتشي الوزارة ستقف لهم 

باملرصاد.
  وأشاد اخلالدي بالتعاون واجلهود التي 
بذلتها وزارة الداخلية في املساعدة على 
مداهمـــة األوكار واملخازن التي يتم فيها 

تخزين املواد املغشوشة. 

 محمد ناصر جبري 
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 جبري: تحرك جاد الستيراد الدجاج من البرازيل وتركيا 
 محمد راتب

  كشــــف رئيس جلنــــة مراقبة 
االســــعار في احتــــاد اجلمعيات 
التعاونية، محمد ناصر جبري، 
في تصريح خاص لـــــ «األنباء» 
االيام  عن حترك االحتاد خــــالل 
القليلــــة املاضية إلبرام اتفاقيات 
مع مزارع كبرى في كل من البرازيل 
وتركيا، والقيام بعملية االستيراد 
املباشر منها للدجاج، معلنا ان عدد 
االصناف التي مت تثبيتها من قبل 
جلنة االسعار منذ شهر ٥ وحتى 
اليوم وصل الى ٦٢٠٠ سلعة من 
السلع االساسية واالستهالكية، ومت 
تخفيض ٣٥٠ سلعة بنسبة تتراوح 
بني ١ و٢٥٪ بعد التفاوض مع أكثر 
من ٣٧ شركة، واصدار تعاميم بهذه 
التخفيضات، موضحا ان من أهم 
هذه السلع األرز والزيت واملنظفات 
والعصائر والسلع االساسية التي 

رقابة حقيقية حالت دون تثبيت 
الكثير من الســــلع، لكن املكسب 
احلقيقي للجنة هو انه لن تكون 
هناك زيادة مصطنعة بعد اليوم، 
وهذا ما نراهن عليه، وهي اليوم 
تعتبر صمام األمان للمســــتهلك، 
فقبل ذلك كان يضع التاجر السعر 
الذي يراه مناسبا، ولم نكن منلك 
التسعير للتاجر،  القيام بعملية 
أما اليوم فإن اللجنة ال تصدر أي 
تعميم دون وجود مبررات حقيقية، 
والدليل على ذلك، انها لم توافق منذ 
شهر ٥ حتى اليوم اال لـ ١٢ شركة 

بزيادات ال تتجاوز ١٠٪.
  كما ذكــــر جبــــري ان تفاوت 
االسعار بني اجلمعيات سينتهي 
قريبا، في حني ان وجود ســــعر 
أقل من السعر الذي آلت اليه جلنة 
إلغاء  االسعار ســــيكون مبنزلة 
لتعميم االحتاد، وتثبيت السلعة 

ال يستغني عنها املستهلك بشكل 
يومي.

  واستبعد جبري ما يذكره بعض 
احملللني من ان موجة غالء جديدة 
ستجتاح البالد، وقال: ان االسباب 
التي تدعو ملثل هــــذه الزيادة قد 
حدثت فعال وبناء عليها مت ارتفاع 
االسعار في الكويت، ولكن ليس 
هناك مجال الرتفاع آخر، الفتا الى 
ان بعض التجار وعلى رأســــهم 
موردو الدجاج توجهوا في الوقت 
احلالي إليهام الشارع بقدوم موجة 
غالء وااليحاء بارتفاع االسعار في 
بلد املنشأ، ومن ثم قاموا بتقليل 
الكميات على اجلمعيات التعاونية 

لنشر هذه االشاعة بقوة.
  وقال: لقد منــــى الى علمنا ان 
هناك ارتفاعــــا طفيفا ال يذكر في 
اسعار االعالف اخلاصة بالدجاج، 
اال انه لــــم يصل الى املســــتوى 

من جديد على السعر االقل.
  ودعا جبري كل الشركات الى 
التعــــاون مع اللجنــــة للوصول 
الى تغيير الفكرة التي انغرست 
عنهم لدى الناس، وانهم متصفون 
باجلشع، وذلك لتغيير هذه الفكرة 
وإبداء حسن النية من قبلهم مع 
املســــتهلك ومع اللجنــــة واحتاد 
اجلمعيات، وقال: لقد ملسنا بالفعل 
تعاونا من قبل بعض الشركات، 
والتي سندرجها في جدول سينشر 
في الصحف، وذلك لتعزيز مبدأ 
الشفافية، ولكي حتذو الشركات 
االخــــرى حذوهم. كما أكد جبري 
ان لدى جلنة االسعار الكثير من 
املفتشني، ومتلك كشوفات أسعار 
الســــلع فــــي اجلمعيــــات، وانها 
مســــتمرة في توحيد وتخفيض 
االسعار ليصب ذلك في مصلحة 

املستهلك أوال وأخيرا. 

الذي يقنعنا بضرورة رفع سعر 
الدجاج، ولن نســــتجيب ملطالب 
هؤالء التجار، ألنه ليس هناك أي 

مبرر للزيادة.
  وقال: ان فجوة السنوات الثالث 
دون وجود جلنة االسعار أو اي 

 لجنة األسعار لـ «األنباء»: تثبيت ٦٢٠٠ سلعة واإليهام بموجة غالء إيحاءات كاذبة 

 سوق الفرضة 
 الوفد البلغاري اطلع  على تجربة الكويت الرائدة في .. 
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 خرجت من السجن بشفاعة العباس
  وغادرت الكويت للعراق بمعية «مخلصين شجعان»
 لم أفرح ولم أحزن إلسقاط جنسيتي وأنا اآلن «بدون» والحمد هللا

 محمد راتب
  أكد مدير عام شركة الوافر للخدمات التسويقية، مدير عام 
سوق الصليبية اجلديد للخضار والفواكه «الفرضة»، م.علي 
الرقبة ان هذا السوق املميز واحلضاري إمنا وجد ليعزز مكانة 
الكويـــت الريادية في املنطقة، الفتا إلـــى أن جهود احلكومة 
في التعاون املثمر مع الدول الزراعية، ستكون له آثار طيبة 
في صالح املســـتهلك، وذلك من خالل توفير أجود املنتجات 

الزراعية بأقل األسعار.
  وقال الرقبة في تصريح صحافي على هامش زيارة الوفد 
البلغاري لسوق الصليبية اجلديد للخضار والفواكه: إن هناك 
بوابات فتحتها احلكومة لالستثمار وتزويد املستهلك باملنتج 
بأسعار تنافسية وذلك من خالل اجتماعات التعاون والتنسيق 
مع الدول الزراعية الكبرى حول العالم، وقال: أنا سعيد بأن 
دولة أوروبية زارت هذا املشروع الرائد وأعربت عن إعجابها 

مبعامله احلضارية.
  من جانبه، ذكر احد اعضـــاء الوفد البلغاري أنه زار عدة 
أسواق في أوروبا وأميركا، لكنه أعجب بأنه رأى في الكويت 

سوقا للخضار والفواكه يفوق كل التصورات ويضاهي األسواق املوجودة في الدول 
الغربية من حيث النظافة والتنظيم واحلجم، الفتا إلى أن أكثر ما شده وجذبه لهذا 
السوق هو التنظيم والعرض املتاح جلميع البضائع من قبل املستورد واملستهلك 
يعرف ماذا يريد، ويتسوق بكل انسيابية وراحة وفي أجواء مكيفة وبيئة نظيفة. 
وأضاف أن تنظيم العمل أعجب الوفد، السيما أنه يدار بطريقة حضارية، كما أنه 
من خالل خبرتهم، فإن تنظيم طريقة الوســـطاء في ســـوق الفرضة مناسب جدا 
خلدمة املســـتهلك، وهناك أمور مشابهة في إسبانيا وأوروبا في هذا املجال، حيث 

إنها من أفضل الدول في هذه األمور.

  تبادل تجاري

  وفي رده على سؤال لـ «األنباء» عن إمكانية نقل هذه التجربة الرائدة إلى دول 
أخرى، وعن آفاق التعاون بـــني بلغاريا والكويت في جانب التبادل التجاري من 
ناحية اخلضار والفواكه، أجاب إن هذا املستوى موجود في األسواق األوروبية ولكن 
األفضلية في الكويت في أنها تالفت أي أخطاء كانت في أسواق الغرب، فالكويت 
بدأت من حيث انتهى إليه اآلخرون، مبينا أن هذه الزيارة ستســـفر عن اتفاقيات 

تبادل جتاري بني بلغاريا والكويت، ففي السابق كانت الكويت 
تستورد البضائع البلغارية، ولكن اآلن سيكون هناك تعاون 
مـــع هيئة الزراعة واهتمام من قبل اجلانب البلغاري إلدخال 

املنتجات البلغارية إلى الكويت.
  واختتم تصريحه بأنه ســـعيد النطباعه اجليد عن سوق 
الفرضة، متمنيا أن ترى املنتجات الزراعية من اخلضار والفواكه 
البلغاريـــة النور قريبا في هذا الســـوق املميز، والتي حتمل 
اجلودة األوروبية واملواصفات الصحية املطلوبة، مضيفا أن 
بلغاريا تتميز بوجود الكثير من املنتجات، كالتفاح العضوي، 
والكرز، والكمثرى، واخلوخ، واملشمش، والفراولة، وغيرها 
الكثيـــر، كما لفت إلى أن املناخ املتاح في بلغاريا ال يتعارض 
مع إمكانية تزويد الكويت بفاكهة الكرز، ألنه يبدأ في بلغاريا 

مع انتهاء موسمه في لبنان وتركيا وسورية.

  فرص استثمار

  من جانبها، ذكرت مديرة إدارة التســـويق واالستثمار في 
ســـوق الفرضة، صدفة الكندري: إن الهيئة عقدت اجتماعات 
مساء أمس برئاســـة م. جاسم البدر، ونائب املدير العام لشؤون الثروة النباتية 
فيصل الصديقي، ونائب املدير العام لشؤون الثروة احليوانية نبيلة العلي، ونائب 
املدير العام هنادي غلوم، وكان عدد أعضاء الوفد البلغاري ١٩، ومت تقسيمهم إلى 
فريقني أحدهما يدرس جانب االستثمار النباتي وآخر لدراسة االستثمار احليواني 
بني بلغاريا والكويت، الفتة إلى أنه مت تباحث فرص االستثمار املتوافرة بكثرة في 
بلغاريا كونها مناطق خصبة ومتتاز بإنتاج اخلضروات والفواكه بأعلى مستوى 
من اجلودة، كما أنها عضو في منظمة التجارة العاملية مما يتيح تسهيالت في هذا 
املوضوع، وهناك فرص كثيرة للمستثمر الكويتي في بلغاريا، وقد خلص االجتماع 

إلى توصيات ختامية سيتم رفعها للهيئة العامة لالستثمار للنظر فيها.
  وأضافت أنه مت تباحث اجلانب احليواني الســـيما على صعيد قضية األعالف 
والتي تعاني الكويت من الشـــح فيها، وســـيتم تنظيم اجتماع للوفد مع مطاحن 
الدقيـــق لبحث إمكانية توفير األعالف في أوقات األزمات. وفي ردها على ســـؤال 
لـ «األنباء»، بشـــأن إمكانية التفاوض مع دول أخرى للتعاون في املجال الزراعي، 
ذكرت الكندري أن هناك توصيـــة من مجلس الوزراء ببحث عالقات التعاون مع 

بلغاريا بعد زيارته لتلك املناطق، وستكون هناك زيارات قادمة وتعاون. 

 صدفة الكندري 

 الهارب ياسر حبيب 


