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 سوق الفقع الجديد
 يثير أصحاب المحالت 

 القرار جاء من دون إعالن مسبق واألوضاع في الموقع الجديد غير صحية أو مالئمة
 حمد العنزي

  أحوال ســـوق الفقع احمللـــي هذا العام ال 
تسر فمؤشـــرها العام الســـعري يشير الى 
اللون األحمر بجدارة ومن غير منازع حالها 
حال مؤشـــر بورصة سوق الكويت لألوراق 
املالية الـــذي يالمس احلد األدنى من النزول 
الى القاع يوميا، األمـــر الذي جعل الغالبية 
من الناس ال ترغب في الشراء.. هذا ما أدلت 
به مجموعة كبيرة من مرتادي السوق سواء 
مـــن التجار او الداللني او املواطنني فاجلميع 
متفق على ان األوضـــاع العامة غير صحية 
وليست مناسبة سواء للبائعني او املشترين. 
«األنباء» جتولت داخل ســـوق الفقع مبكانه 
اجلديد املقابل للســـوق اإليراني وهو املكان 
الذي حددته بلدية الكويـــت بدال من املوقع 
القدمي الذي كان خلف سوق اجلمعة بجانب 

مضخة املاء الرئيسية. وأكد جميع 
من التقيناهم من أصحاب السوق 
ومرتاديه ان السبب الرئيسي في 
عزوف املواطنني عن الشراء يعود 
الى القرار املفاجئ الذي اتخذته 
البلدية بنقلهم من مكانهم القدمي 
الـــذي يعرفه اجلميـــع من دون 
اســـتثناء خالفا للموقع اجلديد 
احلالي الذي يجهله عموم املواطنني 
وال يعرفون له طريقا، محملني في 
الوقت نفســـه اجلهات املسؤولة 
في الدولة ممثلة ببلدية الكويت 
مسؤولية هذا األمر لعدم وضعهم 
حتـــى هذه اللحظة اإلرشـــادات 
اإلعالنية التي تـــدل على موقع 
الســـوق اجلديد بدال من الوضع 
احلالي املغيب عن اجلميع، اضافة 
الى عدم وجـــود طرق تنظيمية 
حديثة داخل السوق تسير العمل 
اجلماعي من ناحية ايجاد الداللني 
املتخصصني في بيع الفقع حتى ال 
يكون هناك تالعب في األسعار، الى 
جانب غياب وسائل التنظيف التي 
تكاد تكـــون غير متوافرة يوميا 
مما يســـبب مزيدا مـــن املعاناة 
ملرتادي السوق وانتشار األمراض 

املعدية.
  فـــي البداية قال احد أصحاب 
البســـطات داخل ســـوق الفقع 
حمود الراجحي إن األمور ساءت 
علينا وزبائننا من املواطنني بدأت 
أعدادهم تقل هذا املوســـم وتكاد 
تكون ال تذكر وذلـــك يعود الى 
الذي  املفاجئ والســـريع  القرار 
اتخذته بلدية الكويت بنقل السوق 
القدمي اخلاص بالفقع القريب من 
مضخة املاء خلف سوق اجلمعة 
الـــذي يعرفه كل الناس من دون 
أي سابق انذار واستبداله مبوقع 
جديد مقابل السوق االيراني الذي 
ال يعرفه اجلميع، محمال في الوقت 
ذاته اجلهـــات املعنية ممثلة في 
بلدية الكويت املسؤولية الكاملة 
لعدم وضعها اإلعالنات املناسبة 
الدالة على مكان السوق اجلديد 
حتى يعرف عموم املواطنني موقع 
السوق احلالي من اجل أال تكون 
هناك فجوة أو فراغ داخلي للسوق 

من الزبائن. 
  وأوضح الراجحي انه ميارس 
عمله في بيع الفقع وجتارته منذ 
اكثر من ٤٠ عاما وهو يتوارث تلك 

املهنة ابا عن جد الى يومنا هذا، مبينا انه طيلة 
األعوام السابقة لم تعترضه وهللا احلمد أي 
مشكلة تذكر فاألمور تسير في وضعها السليم 
الى ان جاءت ســـاعة التغيير التي امرت بها 
البلدية في اســـتبدال موقعنا السابق لسوق 
الفقع ونقلنا للمكان اجلديد من غير أي أسباب 
تذكر ولكن من اجل التغير فقط؟! األمر الذي 
جعلنا نتكبد مزيدا من اخلسائر التي لم تكن 
باحلسبان نتيجة تراجع مبيعاتنا وذلك يعود 
الى ان اغلب املواطنني لم يستدلوا على املكان 
احلالي املقابل للسوق االيراني بدال من السوق 
القدمي القريب من مضخة املياه خلف سوق 
اجلمعة وهذه األمور جميعها جاءت بطريقة 

سريعة ودون أي دراسة تذكر.
  وتساءل الراجحي عن الفائدة املجنية من 
القرار الذي طبقته بلدية الكويت بنقل السوق 

من موقعه السابق الى املوقع اجلديد املقابل 
للسوق االيراني، وما إذا كان سيجلب مزيدا من 
التطور للسوق وازدهاره؟! مؤكدا انه ال توجد 
هناك أي فائدة تذكر وعلى العكس فإن القرار 
جاء بصورة مفاجئة وغير مدروسة فاملنطقة 
البديلة مساحتها غير كافية وغير منظمة من 
الداخل ألغلب احملالت والبسطات املوجودة 
داخل السوق، الى جانب غياب النظافة الشاملة 
وعدم وجود عمال التنظيف مع العلم ان اغلب 
احملالت املتواجدة جميعهـــا التزمت بجميع 
الشروط املوضوعة ومنها دفع رسوم مقررة 
قيمتها ٣٠ دينارا نظير النظافة، مستغربا من 
التناقض الذي متارســـه البلدية بوضع تلك 
الشروط وجتدها ال تعمل بها وال تطبقها األمر 
الذي جعل السوق من الداخل عرضة ألكوام من 
الزبالة املرمية في جميع االجتاهات، مطالبا في 

الوقت ذاته اجلهات املسؤولة بالدولة بإيجاد 
حلول اخرى غير املتوافرة حاليا والتراجع عن 
القرار األخير اخلاص بنقل السوق من موقعه 
القدمي وإرجاعه ملكانه املعتاد خصوصا إذا ما 
عرفنا ان السوق احلالي ال يعرف مكانه احد 
وغير منظم وتوجد به سلبيات كبيرة تستلزم 

الوقوف عندها ومعاجلتها بشكل سريع.

  حل مشكلة الداللين

  من جانبه قال محمد جاسم ولغبة ابوعوض 
وهو احد الداللني املشهورين املعتمدين داخل 
سوق الفقع انه ميارس عمل الداللة منذ اكثر 
من ٢٥ عاما داخل السوق القدمي، مشيرا الى 
ان القرار األخير بنقل الســـوق جاء بطريقة 
عشوائية دون اخذ رأي اصحاب املهنة، قائال: 
انه كان األجدر من ذلـــك القرار قبل إصداره 

االلتفات الى امور اهم من تغير موقع السوق 
كالتنظيم وإيجاد احللول الســـريعة ملشكلة 
الداللني املختصني بالداللة بدال مما نشــــاهده 
في بعض األحيان من دخول اطراف ثانية غير 
مخولة بالداللة األمر الذي يجعل أسعار الفقع 
في تزايد نتيجة التالعب بأســــعارها من قبل 
غير املختصني االمر الذي سينعكس باالجتاه 
السلبي على املستهلك البسيط محدود الدخل، 
مؤكدا ان تلك األعمال املخالفة حتدث أمام مرأى 
ومسمع من املسؤولني في بلدية الكويت ووزارة 
التجارة والصناعة الذين لم يحركوا ساكنا في 
القضاء على تلك املعضلة التي بدأت تنتشــــر 

دون أي مراقبة او محاسبة.

  اختفاء الفقع المحلي

  بدوره قــــال احد الباعة القدامى بالســــوق 

الســــيد ابوعباس ان املوسم احلالي للفقع في 
الكويت بدا خاليا من الفقع احمللي والسعودي 
اللذان يعدان األشهر واأللذ من ناحية الطعم 
واجلودة من بني انواع الفقع االخرى، مبينا 
ان الســـوق احمللي شهد وبشكل كبير تدفق 
ووفرة الفقع املستورد جوا من دول املغرب 
العربي في تونس واجلزائر واملغرب بأنواعه 
املختلفـــة الزبيدي ولونه مييل الى البياض 
وحجمه كبير والنوع اآلخر االخالص ولونه 
احمر وهو اصغر من الزبيدي، واجلبي ولونه 
اســـود الى احمر وهو صغير جدا، والهوبر 
ولونه اسود وداخله ابيض وهذا النوع يظهر 
قبل ظهور الفقعة االصلية وهو يدل على ان 
الفقعة ســـتظهر قريبا، مؤكدا انه مع توافر 
االســـتيراد من كل تلك الدول فإن األســـعار 
مازالت في التزايد فتجد ان اسعار كيلو الفقع 
تتراوح بني ١٥ و٢٥ دينارا وسط 
إقبال معقول الى حد ما من قبل 

املواطنني.

  مراقبة المستورد

  مـــن ناحيتـــه ذكر يوســـف 
الراجحي ان بيع الفقع وشراءه 
املواطنني يعد موسميا  من قبل 
وهذه من العادات والتقاليد التي 
جبلنا عليها في موروثنا القدمي 
املليء باألصالة وعبق املاضي الذي 
سنظل نحتفظ ونستمر فيه الى 
األبد، مؤكدا سالمة الفقع املستورد 
من اخلارج الذي يعد خاليا من أي 
شوائب او احتوائه على أي مواد 
مســـرطنة، مبينا انه يجب عدم 
أكل الفقع نيئة وعدم شرب البارد 
عليها اذا اكلت بعد الطبخ ملا في 
ذلك من ضرر على املعدة ويجب 
تنظيف الفقع من التراب املوجود 

في التشققات املوجودة بها.
  وطالب الراجحي القائمني في 
بلدية الكويت بااللتفات ألمور اهم 
من نقل سوق الفقع املعمول بها 
حاليا واملتمثلة بوضع وســـائل 
رقابية وكشفية متخصصة للفقع 
املســـتورد من اخلارج والكشف 
عليه بكل دقـــة قبل بيعه داخل 

السوق احمللي.
  صالح احلامت أبدى امتعاضه 
الذي  من املوقع احلالي للسوق 
ميثل عقبة في طريق حركة السوق 
وتطويره، وذلك يعود الفتقاره 
الى العديد من املزايا من ناحية 
التنظيم وتداخل احملالت وصغرها 
وغياب اجلانب الرقابي والكشفي 
للسوق الذي يجعل اغلب التجار 
تهجر محالتهـــا بصورة مؤقتة 
حلني اكتمال السوق اجلديد املقابل 

للسوق االيراني.
  ابراهيم الباوي قال فقدنا اغلب 
زبائننا القدامـــى الذين تعودوا 
ان يأتوا إلينا في السوق القدمي 
للفقع، مما ســـبب لنا مزيدا من 
اخلسائر املادية املتراكمة، مطالبا 
املســـؤولني في بلديـــة الكويت 
اليهم وحل مشكلتهم  بااللتفات 
العالقة من ناحية موقع السوق 
املقابل للسوق االيراني  احلالي 
وإلغاء القـــرار واعتباره كأن لم 

يكن.   محمد أبوعوض يعرض فقعتني بحجمني مختلفني إبراهيم الباوي يشرح مساوئ نقل موقع السوق

 (محمد ماهر) صالح احلامت يستعرض الفقع املعروض يوسف الراجحي يعرض فقع زبيدي ويتضح حجمه الكبير صاحب أقدم بسطة في سوق الفقع حمود الراجحي يتحدث إلى الزميل حمد العنزي

 السيد أبوعباس أمام الفقع املعروض
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