
الخميس 18 نوفمبر 2010   11محليات

.. ووجبات شهية

املخيمات زادت من الطلبات على الوجبات اجلاهزةالعيد كان فرصة جيدة للمطاعم لتحقيق نسبة أرباح عالية

خدمات مميزة

بعضها رفع األسعار لمواجهة زيادة الطلب على خدماتها

المطاعم والمطابخ في العيد .. »سوبر ستار« 

أسامة دياب
شهدت الساعات املاضية حالة 
كبيرة من الرواج واإلقبال الكبير 
على املطاعم املختلفة والسيما 
تلك التي تقدم املأكوالت الكويتية 
التقليدية واملجابيس مبختلف 
انواعها بصورة جعلتها الرابح 
العي���د، خاصة ان  األكبر م���ن 
هذه األيام تتجمع العائالت في 
املخيمات والشاليهات لالستمتاع 

باالجواء الربيعية املميزة.
الطلب  الرواج وزيادة  حالة 
ارتفاع  على املطاع���م صاحبها 
مطرد في االسعار، خصوصا على 
املطابخ والتجهيزات الغذائية التي 
تق���دم خدمات مميزة خالل مثل 
هذه املناسبات بحيث وصل سعر 
طهي اخلروف ل� 35 و40 دينارا، 
اما اذا قام املطبخ بتوفير اخلروف 
العربي فيصل الس���عر إلى 125 
دينارا م���ع الوضع في االعتبار 
عوامل الغش التجاري التي يلجأ 
لها بع���ض ضعاف النفوس من 
اصحاب املطاعم والذين يقدمون 
للزبائن اخلراف املهجنة على انها 

خراف عربية.
املناس���بة  ولم تس���لم هذه 

أساء األدب، مشيرا إلى أن جتهيز 
اخلروف في مطابخ التجهيزات 

الغذائية جتاوز ال� 35 دينارا.
وبدوره أكد جاسم محمد أنه 
ال يلوم أصح���اب املطاعم على 
ارتف���اع األس���عار ولكنه يلوم 
الرقابية على تقاعسها  اجلهات 
عن متابعة ومراقبة األس���عار 
ومعاقبة املخالفني، مش���يرا إلى 
أنه بعد جولة على املطاعم قرر 
أن يقاطع هذه املطاعم التي تبالغ 
في أسعار التجهيز مستغلني فترة 
املواطنني  العيد وخروج معظم 
للمخيمات والشاليهات، الفتا إلى 
أن س���عر جتهيز اخلروف على 
صينيتني يصل إلى 28 دينارا في 
مطعم من املطاعم املتوسطة أما إذا 
وفر لك املطعم اخلروف فاألسعار 
ستكون مغايرة حيث تبدأ من 90 
إلى 125 دينارا للخروف العربي 
حس���ب حجمه مع الوضع في 
االعتبار عوامل الغش التجاري 
الت���ي يلجأ له���ا بعض ضعاف 
النفوس من أصح���اب املطاعم 
والذين يقدمون للزبائن اخلراف 
املهجنة واألس���ترالية على أنها 

خراف عربية.

الطيب���ة من محاول���ة البعض 
حتقيق املكاسب املادية باجلشع 
واالس���تغالل ولو على حساب 
الروحانية، فتحولت  اجلوانب 
اعيادنا حملاوالت فجة وس���باق 
ش���رس لنيل نصيب االسد من 
ميزانية االسرة وخصوصا في 
ظل غياب الرقابة على االسواق 
في املناسبات املهمة التي مللنا 
من احلديث عنها في ظل صمت 
املس���ؤولني على طريقة »عمك 
أصمخ«، حت���ى أصبح الصمت 
غير املب���رر للجه���ات الرقابية 
يجعلنا نشير لها بأصابع االتهام 
واملس���ؤولية األولى عن ارتفاع 

االسعار.
»األنب���اء« خرجت في جولة 
ميدانية خ���الل ثاني أيام العيد 
واستطلعت آراء بعض املواطنني 
واصح���اب املطاع���م ومطابخ 
الغذائية حول هذه  التجهيزات 

الظاهرة فإلى التفاصيل.
عدد من أصحاب املطاعم أكدوا 
أن اإلقب���ال الكبير على املطاعم 
املختلفة السيما تلك التي تقدم 
التقليدية  الكويتي���ة  املأكوالت 
واملجابي���س يرج���ع إلى جتمع 
العائالت في املناس���بات املهمة 
في املخيمات والش���اليهات في 
هذه األج���واء الربيعية املميزة 
وحرصه���م على ع���دم تضييع 
الوقت في الطبخ وإعداد الطعام، 
باإلضافة إل���ى اإلجازة الطويلة 
املمتدة لتسعة أيام والتي ساهمت 
بشكل واضح في زيادة اإلقبال 

على املطاعم.
وفي الس���ياق ذاته، رفضوا 
حتميلهم مسؤولية ارتفاع أسعار 
الطبخ والتجهيز، الفتني إلى ان 
االرتفاع اجلنوني في أسعار املواد 
الغذائية التي تعتبر صلب عملية 
التجهيز هو السبب املباشر في 

ذلك فم���ن كان يتخيل أن يصل 
الطماطم لدينار في  سعر كيلو 
الفترة املاضية، مش���ددين على 
أنه���م ضحايا ارتفاع األس���عار 
بصفة عامة واملسألة بعيدة كل 
البعد عن اجلشع واالستغالل، 
فه���م حريص���ون عل���ى تقدمي 
منتجاتهم بأس���عار في متناول 
اجلميع حتى يزيد اإلقبال ويرتفع 

هامش الربح.
وأشار بعضهم إلى أن غياب 
الرقابة على سوق املواد الغذائية 
قد يكون أحد أهم أسباب ارتفاع 
أسعار بعض السلع باإلضافة إلى 
الدول  السلع في  ارتفاع أسعار 
املصدرة أو دول املنش���أ، الفتني 
إلى أن حرص أصحاب املطاعم 
على تق���دمي أجود األصناف في 
السوق من املواد املستخدمة في 
التجهيز ال ميكن احلصول عليه 
إال بأسعار مرتفعة، مشددين على 

أنهم ضحية العرض والطلب.

للمستهلك رأي آخر

ومن جهته أك���د أبو علي أن 
احلكومة تركت املواطن فريسة 
استغالل التجار وحتينهم الفرصة 
للتالعب باألسعار، مشيرا إلى أن 
املس���تهلك هو احللقة األضعف 
في كل مناس���بة دينية أو غير 
ديني���ة لدرجة جعلتنا نتخوف 
من املناس���بات واألعياد بسبب 

غالء األسعار.
وأعرب أبو علي عن أس���فه 
أن املناس���بات الدينية أصبحت 
وسيلة ملص دماء الناس باجلشع 
واالستغالل في ظل غياب الرقابة 
من اجلهات املعني���ة، الفتا إلى 
أن اجله���ات املعني���ة متواجدة 
في األعياد واملناسبات ولكنهم 
ال يبرح���ون مكاتبهم وتلك هي 
الطامة الكبرى فمن أمن العقاب 

  التجمعات العائلية في المخيمات والشاليهات في العيد كانت فرصة للربح
  أصح�اب النف�وس الضعيفة ل�م يفوتوا الفرص�ة في ظل غي�اب الرقابة


