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)سعود سالم(جانب من مخازن السوق د.فاضل صفر وإبراهيم الغامن خالل اجلولةالوزير د.فاضل صفر متجوال في سوق الفرضة

عاطف رمضان
أك����د وزير البلدية واالش����غال د.فاضل صفر انه يت����م حاليا وضع 
اللمسات االخيرة لتجهيز شبرة سوق الفرضة للخضار اجلديد الكائن 
مبنطقة الصليبية، مشيرا الى ان االدارة العامة للجمارك بصدد ادخال 
التوصيالت االلكترونية للس����وق خالل ال� 10 أيام املقبلة، وانه في حال 
انتقال »اجلمارك« للسوق سيبدأ التشغيل الفعلي وتسليم الشبرة لوزارة 
التجارة والصناعة. وأضاف الوزير صفر في تصريحه للصحافيني أمس 
خالل جولة أجراها لتفقد مرافق السوق اجلديد بحضور الوكيل املساعد 
لشؤون الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اخلالدي 
ومدير عام اجلمارك ابراهيم الغامن ورئيس مجلس ادارة ش����ركة الوافر 
للخدمات التسويقية عثمان الس����ميط، ان شبرة اخلضار اجلديدة من 
املفترض ان تعمل خالل 6 شهور، وقد مضى من املهلة احملددة 3 شهور 
ونصف الشهر وباق ش����هران ونصف الشهر كفترة متاحة. وأشار الى 
ان البلدية تراقب املستثمر في توفيقه في ابرام عقد ال� B.O.T، موضحا 
ان االولوية في توزيع البسطات داخل السوق اجلديد ستكون ملن لديه 
بسطة قدمية في الس����وق القدمي الكائن بالشويخ، على ان يتم توزيع 
البسطات االخرى بنظام القرعة لباقي التجار. وقال صفر انه مبجرد عمل 
الشبرة اجلديدة سيتم ايقاف العمل بشبرة الشويخ، وانه مبجرد انتقال 
اجلمارك سيتم التفتيش اجلمركي داخل الشبرة اجلديدة. وأشار الى ان 
هذا املشروع مركزي وسيكون في كل محافظة فرع لسوق اخلضار فيما 
عدا محافظة مبارك الكبير. وأوضح انه متت تغطية جميع الطلبات، وان 
السوق اجلديد يحوي 180 بسطة و19 مطعما و4 فروع لبنوك، اضافة الى 
مواقف للسيارات منها مواقف ل� 600 شاحنة. ووصف الشبرة اجلديدة 
بأنها تتميز بالس����عة املكانية والتكييفات املركزية ونظام آللية تنزيل 
وحتميل الس����يارات او الشاحنات خاصة ان السوق يحتوي على نظام 
الكتروني وشاشات تلفزيونية تظهر الشاحنات وحصر السيارات اثناء 
دخولها او خروجها من والى السوق. من جانب آخر ذكر رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لش����ركة الوافر للخدمات التسويقية � املديرة 
للمشروع � عثمان السميط ان السوق اجلديد يعد مبنزلة منطقة جمركية 
حس����ب قرار صدر مؤخرا عن وزير املالية، مشيرا الى انه سيتم انتقال 
اجلمارك للس����وق في 1 نوفمبر املقبل. وذكر ان التكلفة االجمالية لهذا 
املشروع تقدر ب� 31 مليون دينار وانه بسبب تأخير وزارات الدولة في 
ادخال املياه والكهرباء واجناز الطرق للمشروع تكبدت الشركة خسائر 
تفوق ال� 8 ماليني دينار. ولفت الى ان السوق كان جاهزا ومت تسلمه من 
بلدية الكويت في ديسمبر 2007 وانه حتى يومنا هذا الشركة لم تتمكن 
من تش����غيل السوق معربا عن امله ان يتم تشغيل السوق اجلديد في 1 
نوفمبر املقبل. واشار السميط الى ان السوق يحوي مساحات تأجيرية 
كبيرة للخضار والفاكهة املس����توردة وان القيمة التأجيرية للمستثمر 
تقدر ب� 5 دنانير شهريا للمتر وان املتر املربع للخضار احمللي يقدر ب� 4 
دنانير. وقال ان وجود مخازن تبريد في السوق حتوي كميات كبيرة من 
اخلضار والفاكهة سوف تعمل على التحكم في عمليات العرض والطلب، 
ما يؤدي الى التوازن في االسعار السيما ان بعض انواع الفاكهة ميكن 
تخزينها لفترات طويلة قد تصل الى سنة. وقال ان مساحات البسطات 
تتراوح بني 27 واكثر من 100 متر للبسطة الواحدة، وان البسطات عددها 
من 170 الى 180 بسطة واجمالي اعدادها 570 بسطة. وذكر انه مت تأجير 

جميع البسطات في السوق اجلديد منذ عام تقريبا.
وعن ابرز مالك سوق الفرضة للخضار قال السميط: ابرز املالك شركات 
»الدولية للتمويل« و»ايفا« و»التجارية العقارية« و»االستثمارات الصناعية«، 

و»مجمعات االسواق التجارية« الى جانب عدد من االفراد.

صفر: تشغيل سوق الفرضة قريباً.. و»الجمارك« تنتقل إليه خالل 10 أيام
خالل جولة لوزير البلدية لتفقد مرافق السوق الجديد

السميط: السوق الجديد يحوي مخازن للتبريد تحكم العرض والطلب األولوية في توزيع البس�طات لمن لديه بسطة قديمة في الشويخ

مشاركون في »شريان الحياة 5«: 
مشاهد الدمار في غزة ال توصف

غزة � كونا: أك����د متضامنون 
كويتيون ضمن املشاركني في »قافلة 
شريان احلياة 5« على ضرورة رفع 
احلصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة 
»بشكل كامل«. وأوضح املتضامنون 
انهم تأكدوا خالل جوالتهم امليدانية 
في املناطق التي تعرضت للدمار 
خالل احلرب اإلسرائيلية االخيرة 
على غزة قبل 20 شهرا ان ما يسمى 
»تخفيف احلصار« لم يغير شيئا 
في حياة الغزيني فمازالت مشاهد 
الدمار باقية وآالف األسر مشردة 
دون مأوى وال سكن. وقال املتضامن 
طالل اخلضر ل� »كونا«: »شاهدت 
ما لم أشاهده من دمار في وسائل 
اإلعالم وان كانت تلك الوس����ائل 
مجتهدة في نق����ل كل ما يجري« 
مضيفا »أنا اليوم شاهد عيان على 
ما جرى في القط����اع ورأيت بأم 
عيني وحشية العدوان الصهيوني 
البغي����ض«. وأوضح اخلضر انه 
ش����اهد ايضا »صبر وثبات أهل 
غزة في وجه العدوان الوحش����ي 
اإلسرائيلي« مضيفا »فليصبر أهل 
غزة ففلسطني ستتحرر بإذن اهلل«. 
وأكد ان احلصار اإلسرائيلي على 
غزة »مازال قائما وهو يفرج بنسب 
متفاوتة« مؤكدا »لن نرضى حتى 

يرفع احلصار بشكل كامل وقدومنا 
لغزة هو للتأكيد على ذلك فنحن 
ال نرضى بأنصاف احللول«. من 
جهتها اكدت املتضامنة س����ندس 
العبداجلادر ل� »كونا«: »ان تواصل 
القواف����ل يؤكد ان غ����زة مازالت 
حتت احلص����ار فاألرض ال تكون 
حرة عندما ال يس����مح ألساطيل 
التضام����ن بالوص����ول اليها بكل 
انها أصرت  حرية«. واوضح����ت 
على املشاركة في هذه قافلة ايضا 
وإعادة جتربة الوصول الى غزة 
وكسر احلصار املفروض عليها عقب 
مشاركتها في اسطول احلرية الذي 
تعرض ملجزرة اس����رائيلية بحق 
املتضامنني ما أس����فر عن سقوط 
9 قتلى وإصابة العش����رات.  من 
جهته اوضح املتضامن عبدالرحمن 
الفيلكاوي ف����ي تصريح مماثل ل� 
»كونا«: »ان احلصار مازال قائما 
فهو عندما خفف لم يخفف بإرادة 
اسرائيل امنا أجبرت على ذلك عقب 
مجزرة )أسطول احلرية(«. وذكر 
الفيلكاوي انه شاهد »الكثير من 
الدمار واإلصالحات وهذا يعطينا 
معادلة ان شعب غزة ال يستسلم 
وان ما ش����اهدناه يثبت عدوانية 

وعنجهية الصهاينة«.


