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 الوفد البلغاري مع علي الرقبة ومديرة التسويق واالستثمار صدفة الكندري

 عربة التسوق في طريقها إلى السيارة

 مساحات شاسعة لضمان انسيابية احلركة 

 أحدث املعدات للنقل والتحميل داخل السوق مخازن التبريد بأرقى املستويات

تنقل على وجه السرعة الى املختبر 
لفحصها وتأكيد خلوها من املواد 
الضارة باشــــراف احد اهم مراكز 
االبحاث الطبية العاملية، ويتم نقل 
البضاعة بعــــد اجتيازها الفحص 
التاجر  املخبري بحســــب اختيار 
الى املــــزاد لبيعها او الى اي مكان 
في اخلارج او الى الثالجات حيث 
الــــى حفظها، مبــــا يراعي  يصار 
الالزمة والتواؤم  التبريد  شروط 
بني املنتجات. اما املزاد على البضاعة 
فســــيتم في قاعة تتسم بالفخامة 
جهزت باحدث االجهزة الســــمعية 
والبصرية وستشهد الكويت ارقى 
مزاد على البضاعة الواردة، يشارك 
فيه التجار مباشرة وكذلك ستة عشر 
وسيطا يتداولون حلساب الغير مما 
يخلق حلوال جذرية ملعضلة تسويق 

املنتجات الوطنية.
  ولعرض البضاعة في «الفرضة» 
اقيمــــت ثالث مــــن اكبــــر قاعات 
العرض في الكويت قســــمت لبيع 
املنتجات املســــتوردة وجهزت كل 
وحدة بالكهربــــاء والهاتف واملياه 
وسيكون للزراعة الوطنية نصيب 
في الفرضة، اذ خصص اثنا عشر 
الف متر مربــــع لعرض املنتجات 
احمللية فقط مما يخلق سوقا اكبر 

واكثر ربحية للمزارعني.

  الرقابة حاضرة

الفرضــــة  ارتبــــاط    لضمــــان 
باالجهــــزة احلكوميــــة على مدار 
الساعة استحدثت مكاتب للوزارات 
والهيئات ذات الصلة مثل البلدية 
ووزارة التجارة والصحة والداخلية 
واجلمارك والهيئة العامة للزراعة، 
كذلك جهزت مكاتب لشركات الشحن 
التجارية  والوساطة والشــــركات 
والبنوك، مزودة بأحدث التقنيات 
الالزمة واملدهش انه سيكون للعائلة 
حصة في الفرضة من اماكن ترفيه 
في مطاعــــم ومقاه وهايبر ماركت 
وفنــــدق صغير واماكــــن لتذوق 
العصائر الطازجة والفواكه، ولن 
تشكل مواقف السيارات اي مشكلة 
فيظل وجــــود الف ومائتي موقف 
للزوار، وتتمتع الفرضة بشــــبكة 
كهربائية متميزة مدعومة باملولدات 
الضخمة االحتياطية كذلك محطات 
التكييف ومضخات املاء، باالضافة 
الى شــــبكة صرف صحي ومحطة 
معاجلة للمياه مما يجعل الفرضة 
صديقة للبيئة، وليس بعيدا أن يدعم 
املشروع مبحطة لالعمال امليكانيكية 
لفحص اآلليات وتشحيمها والقيام 
باعمال الصيانة ما يجعل الشاحنات 
غير مضطرة للدخول الى العاصمة 
وضواحيها، اما ادارة السوق فتتم 
عــــن طريق شــــركة الوافــــر التي 
ستنظم عمليات نقل البضائع من 
والــــى الفرضة وادارة صالة املزاد 
واملرافق امللحقة وتشرف على اعمال 
النظافة واحلراسة واملناولة وقد 
قامت بتخصيص هذه اخلدمات على 

شركات مختصة. 

وقد جاء بناء السوق على مساحة 
ثالثمائة ألف متر مربع، كأول وأكبر 
وأحدث مشــــروع من نوعه حول 
العالم، يخلق سوقا فعليا يتداول 
فيه اخلضار والفاكهة وفق احدث 
اآلليات، فيه ضمان جلودة املنتج، 
ومعايير صحية تضمن للمجتمع 

غذاءه.

  الموقع المميز

  اما املوقع، ففي منطقة الصليبية 
حيث ارتفعت املباني واملختبرات 
واملواقف واماكن التنزيل والتحميل 
والثالجات، في مشروع انشئ وفق 
أرقى املعايير العاملية وأشرفت على 
قيامه شــــركة الوافر، وهي شركة 
مساهمة كويتية مقفلة ميلكها كل 
من شركة جيزان القابضة وشركة 
االستشارات املالية الدولية وشركة 

الديرة القابضة وشــــركة مشاريع 
الكويت االستثمارية الدارة االصول 
«حساب احملافظ» وشركة مجمعات 
التجاريــــة ومجموعة  االســــواق 
مســــاهمني آخرين. وانشــــاء هذه 
الشبرة يعكس توجه الكويت نحو 
اشراك القطاع اخلاص في املشاريع 
االمنائية. مواقف الفرضة كذلك تتسع 
لستمائة شاحنة محملة باخلضار 
والفاكهة، تتصل مبصدر كهربائي 
حال توقفها لوقف االنبعاثات وابقاء 
التبريد على حالته مبا يضمن سالمة 
املنتج ويعلن عن وصول الشاحنة 
على شاشات عرض حتاكي حركة 

وصول الطائرات في املطار.

  آلية التنزيل

افــــراغ عينات من    تتم عملية 
البضاعة الواردة في اجواء مبردة، 

 محمد راتب
  الدهشة فعال، هي ما ستصاب به 
فور انعطاف نظرك قرب دوار طريق 
كبد الى واجهة ذلك البناء الشامخ، 
واملعلم احلضاري املميز، الذي يعزز 
الكويــــت ومكانتها في  من ريادة 
املنطقة، بل ستشدك بواباته الكثيرة 
واملصممــــة على طــــراز حضاري 
جذاب، لكنك ســــتصاب بالذهول 
أكثر وأكثر، إذا دخلت بســــيارتك 
في تلك املواقف، لتشعر بانسيابية 
وسالسة، فما بالك وأنت تتجول في 
جنبات سوق «الفرضة» اجلديد، في 
أجواء مكيفة في الصيف، وجتهيزات 
تقيك برد الشتاء؟ انه «املستهلك» 
أوال واخيرا، هو الرهان الرابح في 
املعادلة االقتصادية، والذي تطلعت 
الهيئــــة العامة لشــــؤون الزراعة 
والثروة الســــمكية الرضاء زبائن 
سوق الشبرة للخضار والفواكه في 
منطقة الشويخ والذي سيتم اغالقه 
غدا االربعاء، الحياء هذا النشــــاط 
في سوق حضاري مميز يفوق كل 
التصورات في منطقة الصليبية. 
من املعــــروف أن الفرضة القدمية 
اتخذت من شارع اخلليج (منطقة 
الســــيف) مقرا لها، وكانت عبارة 
عن ملتقى املراكب التجارية اآلتية 
بالبضاعة من كل مــــكان الى اهل 
الكويت، وقد اختارت شركة الوافر 
التســــويقية هذا االسم  للخدمات 
تيمنا بالتــــراث، بينما عملت على 
املكان بأحدث تكنولوجيا  جتهيز 
العصر، واملكان بالفعل يبدو اكثر من 
كونه سوقا مركزيا جديدا للخضار 
والفاكهة، بل تشعر وكأنه مطار، 
ال شــــبرة خضار، فهناك شاشات 
تعلن من مواعيد وصول الشاحنات 
املعبأة باخلضار والفاكهة، وهناك 
شبكة معلومات مرتبطة بالثالجات 
الكمية املخزنة والصاحلة  ملعرفة 

والتالفة.

  مواقف السيارات

  في خارج الفرضة، هناك مواقف 
عديدة للسيارات عددها ١٢٠٠ موقف 
وحتتمل الزيادة في املستقبل، وثمة 
قاعة مجهزة وكأنها قاعة محاضرات 
في قلب «الشــــبرة» قــــد مت اعداد 
تصاميمها وتنفيذ مرافقها كما في 
كل مكان في الشبرة التي تكتسي 
بثالثــــة الوان ـ بخبــــرات كويتية 
محلية صرفة، وقد استغرقت اعمال 
البناء  قرابة ثالث سنوات بتكلفة 
اجمالية نحو ٣٣ مليون دينار، وهي 
منوذج عاملــــي فريد جمع جتارب 
مختلفة ليليق بالكويت، وفيه انظمة 
احلفظ والتبريد توصل املنتجات 
الى املستهلك مبواصفاتها االساسية 
بعد فحص مخبري لكل الواردات 
العامليــــة لضمان  املعايير  وفــــق 
صحــــة املواطن ولضمان ســــوق 
الوطنية، وايجاد  اكبر للمنتجات 
حل تســــويقي للمزارعني ويشمل 
السوق مزادا مفتوحا ملن يرغب بعد 
امتامه شروط التسجيل للمزايدة. 

 أحد مداخل سوق الفرضة وبجواره مواقف السيارات 

 أجود األصناف من اخلضار والفواكه (قاسم باشا) باقة ورد للوفد البلغاري

 سوق «الفرضة» 
 أحد مداخل سوق الفرضة وبجواره مواقف السيارات 

 حقق أحالم المستهلكين

 في انسيابية التسوق والتجهيزات الراقية
  والرقابة الحاضرة واالستفادة من التكنولوجيا

 مدير عام الفرضة علي الرقبة يطلع الوفد البلغاري على مخطط السوق


