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تحولت خلية نحل الستقبال ُّالرواد في اإلجازات ُ
َّ
والعطل

«الكافيهات» واملطاعم الشبابية أعادت الروح لـ«العاصمة»

كتب باسم رشاد

ت �ح� َّ�ول��ت ال��دي��رة ف��ي ال�ل�ي��ل خ�ل�ي��ة ن�ح��ل وقبلة
للشباب لقضاء أوقاتهم فيها بعد ان انتشرت
املطاعم والكافيهات ف��ي ج��وان��ب ال��دي��رة كافة
لتفتح عصرًا جديدًا من «البيزنس» في الديرة
ب�ع��د س �ن��وات م��ن س�ي�ط��رة ال �ظ��ام عليها بعد
الساعة الثامنة مساء.
امل � �ش � ��اري � ��ع ال� �ش� �ب ��اب� �ي ��ة ال � �ج � ��دي � ��دة ال �ن ��وع �ي ��ة
واملتخصصة ف��ي ق�ط��اع املطاعم والكافيهات
اصبحت تمثل عامات تجارية بما تقدمه من
مشروبات واطعمة جديدة اغلبها كان يقدم في
الخارج واصبح الشباب يبدعون فيها تقديم
االط �ع �م��ة وامل� �ش ��روب ��ات ال �خ��اص��ة ب��ال�ك��اري�ب��ي
واميركا الاتينية مما اسهم في عودة الروح
من جديد الى قلب منطقة العاصمة لتنوعها
وتفردها في تقديم الخدمات لهم.
وي ��وم� �ي ��ا ب �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء ت ��داع � �ي ��ات ال �ج��ائ �ح��ة
اصبحت ال��دي��رة ملتقى الشباب ويوميا يتم
اف �ت �ت��اح ك��اف �ي��ه او م�ط�ع��م ش �ب��اب��ي ج��دي��د في

اطار املشاريع الصغيرة بابداع نوعي وابهار
وتنويع املطابخ بها وتواجد األكات العربية
ب �ج��ان��ب األج �ن �ب �ي��ة وت ��واف ��ر ج �م �ي��ع امل ��ارك ��ات
العاملية التي يبحث عنها املواطنون بمختلف
اعمارهم.
واصبحت الكافيهات واملطاعم وجهة للترفيه
للمواطنني وال��واف��دي��ن ب�م��ا ت��وف��ره م��ن اج��واء
م� �م� �ت ��ازة وج� ��اذب� ��ة ل �ل �ج �ي��ل ال� �ج ��دي ��د وال ��ذي ��ن
اص �ب �ح��وا روادًا ل �ه��ا ف ��ي االج � � � ��ازات ل�ي�ن�ش��ط
م�ع�ه��ا ق �ط��اع ال�ض�ي��اف��ة وامل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة.
فالعاصمة تحولت في اآلونة االخيرة لألفضل
ح �ي ��ث اص �ب �ح ��ت م �ن �ط �ق��ة ج� ��اذب� ��ة ف� ��ي ج�م�ي��ع
األوق� � ��ات ص �ب��اح��ا وف ��ي ال �ظ �ه �ي��رة وم� �س ��اء ملا
توافر بها من خدمات ترفيهية مثل الكافيهات
واملطاعم العربية وأخرى ذات الطابع الغربي
وال �ش��رق��ي وه ��ي ت�م�ث��ل ت �ح��وال ك �ب �ي��را جعلت
م��رت��ادي املنطقة اك�ث��ر بهجة وس�ع��ادة عندما
تطؤها اقدامهم.
وقد أسهمت هذه الطفرة من اقامة الكافيهات

وامل �ط��اع��م ف ��ي ع� ��ودة ال � ��روح ل�ل�ع��اص�م��ة ال�ت��ي
ك��ان يكسوها ال�ظ��ام ف��ي شوارعها كافة بعد
الثامنه فيما ع��دا املباركيةّ ،أم��ا االن فالديرة
اصبحت جميلة تحمل طابع املدن العاملية بما
شهدته م��ن تطوير وتجميل على ال�ت��راث في
االس��واق القديمة وربطها بالتطور العمراني
ال� �ح� �ض ��اري ب �م �ج �م��وع��ة االب� � � ��راج ،م ��ا ج�ع�ل�ه��ا
وج �ه��ة ل�ل�ت�س��وق وال�ت��رف�ي��ه وم�ت�ن�ف�س��ا حيويا
ل�ق�ض��اء اوق ��ات ممتعة ل��اس��ر وال �ع��ائ��ات من
زوار الكويت.
وقال محمد العازمي شريك في احد املشاريع
الصغيرة ان األن�ش�ط��ة ال�ت�ج��اري��ة والترفيهية
أصبحت محفزا كبيرا لتحول الشباب الى فتح
مشاريع مماثلة في وسط الديرة وخاصة مع
حالة الهدوء التي تشهدها بالليل مما جعلها
ملتقى للشباب من جميع املحافظات لقضاء
اوق��ات�ه��م بها خ��اص��ة م��ع م��ا ت��وف��ره م��ن اج��واء
م��ا اض�ف��ى ع�ل��ى م��دي�ن��ة ال�ك��وي��ت ب�ه��اء وج�م��اال
جعلها مدينة مميزة وربطت التراث الكويتي
ف� ��ي ال �ع ��اص �م ��ة ال �ق ��دي �م ��ة ب �ط �ف ��رة ال �ت �ص �م �ي��م

العمراني الحاضر.
وذكر ان املشاريع الصغيرة وانتشار الخدمات
وتنوع املحال والكافيهات واملطاعم واملحات
التجارية باملباركية شكلت نموذجا متنوعا
ج ��اذب ��ا ي �ل �ب��ي ج �م �ي��ع رغ� �ب ��ات ال �ب��اح �ث��ني ع��ن
التسوق والترفيه.
وأض��اف اسماعيل علي مدير احد الكافيهات
ان ش �ب��اب ال �ك��وي��ت س��اف��ر ك�ث�ي��را واط �ل��ع على
ثقافات متعددة ولذا فقد ساهموا في التجديد
واالب��داع في قطاع املطاعم والكافيهات كونه
األكثر جذبًا للمواطنني واألسر.
وأوض � � ��ح ان ال �ع��اص �م��ة ك ��ان ��ت م �ه �ج ��ورة م��ن
ق�ب��ل ول�ك��ن م��ع وج ��ود اس��ر وع��ائ��ات وش�ب��اب
م��ن الجنسني م��ألت ش ��وارع العاصمة بسبب
املطاعم والكافيهات امل��وج��ودة وال�ت��ي جذبت
الكثيرين الفتا الى ان االقبال على اقامة هذه
امل �ش��اري��ع األق� ��ل م �خ��اط��رة وف ��ي ن �ف��س ال��وق��ت
تحقق عائدًا جيدًا خاصة ان الشباب يحبون
الوناسة والتجديد واالبداع في قطاع املطاعم
والكافيهات.
وب � ��دوره ،أوض ��ح س�ع��د امل�ط�ي��ري  -ط��ال��ب  -ان
امل� �ط ��اع ��م وامل � �ق� ��اه� ��ي امل� � ��وج� � ��ودة ف� ��ي ال� ��دي� ��رة
استطاعت تلبية طموحات وتطلعات الشباب
من الجنسني ،فهناك الكثير من املطاعم التي
ت�ت�ف�ن��ن ف��ي ت�ق��دي��م األط �ع �م��ة ل�ل��زب��ائ��ن واألس ��ر
والشباب بشكل مختلف وكذلك هناك املقاهي
ال �ت��ي تقدم مشروباتها امل �ت �ن��وع��ة ب��أس�ل��وب
ايضا رائع ومميز.
واكد ان نجاح املشروع من عدمه يتوقف على
نوعية الخدمة واملميزات التي تقدمها املطاعم
وال �ك��اف �ي �ه��ات ب��االض��اف��ة ال ��ى وج � ��ود م��واق��ف
للسيارات وكذلك ان تكون االسعار في متناول
الشباب.
واوض� � ��ح ح �م��د ال �ع �ن��زي  -ط ��ال ��ب  -ان ه �ن��اك
اش� �خ ��اص ��ًا ي� �ق ��وم ��ون ب ��اخ� �ت� �ي ��ار ال �ك��اف �ي �ه��ات
ل �ل �ت��رف �ي��ه ع� ��ن ان �ف �س �ه��م وال �ك �ش �خ ��ة اح �ي ��ان ��ا،
موضحا ان املوقع املناسب لألصدقاء والربع
ه��و اس ��اس اخ�ت�ي��ار ال�ك��اف�ي��ه ال��ى ج��ان��ب تمتع
تلك األماكن بالديكورات الجميلة ،ويمكن من
خالها تجمع األصدقاء من دون اي مشكات
للترفيه عن النفس والبعد عن الضوضاء.
واشار الى ان أغلب املحال او مراكز بيع القهوة
ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ال �ق �ه��وة امل �س �ت��وردة م��ن ام�ي��رك��ا
ال �ج �ن��وب �ي��ة ،ال س�ي�م��ا ال �ب ��رازي ��ل وك��ول��وم �ب �ي��ا،
وك��وس �ت��اري �ك��ا ،واث �ي��وب �ي��ا ،م��وض �ح��ا ان ه� ّ�ب��ة
القهوة ،وت� ّ
�وج��ه ال�ن��اس اليها ،يتبعهما طلب
اكبر على القهوة املختصة ،ال املعتادة او اآلتية
من املصنع للشركات الكبرى.

مشروبات وأطعمة
جديدة أغلبها
قادم من الكاريبي
وأميركا الالتينية
أنعشت قطاع
الضيافة في الكويت
وأصبحت عالمات
تجارية مميزة
الشباب يتنافس
على تقديم أحدث
املشروبات واألغذية
العاملية وأجودها
أسهمت في تجميل
الديرة وجعلها وجهة
للتسوق والترفيه
ومتنفسًا حيويًا
لقضاء أوقات
ممتعة

