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 وسائل ترفيه متنوعة املزارع اصبحت خيارا جلميع افراد االسرة

 أصحاب المزارع
   لـ «األنباء»: أسعارنا  أرخص 
من الفنادق  ونجد  إقباًال  كبيرًا 
خالل فترات األعياد  والعطل

 العبدلي العبدلي
  الوفرة  الوفرة
  وجهات جديدة للمواطنين والمقيمين في العيد ٣٣ ٣   كبد   كبد   كبد 

 دانيا شومان 
  مزارع الوفرة والـــعبدلــــي وجواخير كبد أصبحت وجــــهات 
رئيســــية ثالثة يختارها املواطنون واملقيمــــون خالل العطالت، 
خاصة بعد ان أصبحت تضم مزارع وجواخير تؤجر باليومية ما 
جعلها مبثابة وجهات ســــياحية محلية. «األنباء» التقت عددا من 
أصحاب املكاتب املتخصصة التي متأل إعالناتها الصحف اإلعالنية 
عــــن مزرعة لإليجار باليومية أو جاخور ٥ جنوم لإليجار يصلح 

للعائالت.
  كما اســــتطلعنا آراء عدد من املواطنني واملقيمني الذين يقبلون 
على قضاء فترة األعياد في املزارع أو اجلواخير وعن أسباب جعل 
تلك املنتزهات املؤجرة باليومية خيارا لهم ليقضوا فيها أيام عيد 

األضحى أو حتى أيام عطل نهاية األسبوع العادية.
  وأجمع من التقت بهم «األنباء» على أن تلك املزارع واجلواخير 
أصبحت خيارا جلميع أفراد العائلة تعتبر بالنســــبة لهم أفضل 
من الفنادق أو املنتجعات الســــياحية خاصة أن ســــعرها أرخص 
بكثير من أســــعار الفنادق رغم أن بعضا من تلك املزارع يستحق 
لقب «٥جنوم» ملا حتويه من وســــائل ترفيه عالية اجلودة، وهو 
األمر الذي أجمع عليه أصحاب تلك املزارع الذين يضعون إعالنات 
مزارع لإليجار في الصحف اإلعالنية وتتراوح األسعار بني ٦٠ و١٢٠ 

دينارا في اليوم الواحد.
  في البداية قال حمود العنزي الذي ميتلك مزرعة في الوفرة ان 
املزرعة حجزت طوال فترة أيام عيد األضحى وأن إقبال املواطنني 
واملقيمني على اللجوء إلى املــــزارع املؤجرة باليومية راجع لغلو 
أسعار الفنادق أو املنــــتجعات السياحية األخرى قـــائــــال: «أنـــا 
مثال أقوم بتأجير مـــزرعتي بالكامل بني ٦٠ و١٠٠ ديــــنار لـــليوم 
الـــواحد، وتضم ٤ غرف رئيســـية وغرفتني صغيرتني وميكن للمؤجر 
وعائلته االستفادة من وجود حمام سباحة كبير وتسهيالت املزرعة 
بالكامل والتي تشتمل على حديقة داخلية محيطة بالڤيال مبساحة 
٣٠٠٠ متر مربــــع، بينما الفندق قد يــؤجركم غرفة صغيرة بـ ٨٠ 
دينارا، هنا يلجأ املواطنون واملقيمون ملزرعتي واملزارع املشابهة، 

ألن السعر الذي نعرضه معقول مقارنة بأسعار الفنادق».
  واضاف ان فكرة تأجير املزرعة بدأها منذ ٣ سنوات موضحا أنه 
ال مواسم محددة لزبائن املزرعة كونهم يأتون شتاء وصيفا وفي 
العطل الرسمية واألعياد فهي تصلح شتاء وصيفا أي طوال أيام 

العام على عكس الشاليهات التي ال يتم ارتيادها إال صيفا.

  مواطنون وعرب وأميركيون 

  صاحب مزرعة اخرى يدعى ابو عبداهللا يعرض إعالناته في عدد 
من املواقع اإللكترونية قال ان ســـعر اإليجار اليومي ثابت بالنسبة 
ملزرعته وال يتغير وال يخضع السعر للمواسم فاإليجار يوميا هو ٧٠ 
دينارا لليوم الواحد طوال أيام العام، وأوضح أبو عبداهللا أن املزرعة 
وبفضل اإلقبال الكبير على تأجيرها تظل أكثر من ٢٠٠ يوم مؤجرة 

بالكامل كل عام أي أن نسبة اإلشغال السنوية تتعدى الـ ٦٥٪ .

  وعن نوعية املؤجرين يقول بو عبداهللا: «أغلبهم مواطنون ولكن 
يأتي بعدهم اللبنانيون والســــوريون ثم أبناء اجلالية األوروبية 
واألميركيــــة وفي األعياد كعيد األضحــــى املبارك حجزت املزرعة 

بالكامل بل حجزت طوال أيام اإلجازة التسعة».

  مزرعة ٥ نجوم 

  أما حســــني بوهندي والذي يضع فــــي إعالنه جملة «للعائالت 
فقط» بشــــكل كبير وواضح فيقول: «أحرص كثيرا على أال أقوم 
بتأجير مزرعتي إال للعائالت، وأرفــــض متاما أن أقوم بتأجيرها 
لشبان سواء كانوا كويتيني أو غير كويتيني وذلك ألسباب كثيرة 
أهمهــــا أن املزرعة حتيط بها عدة مزارع وهؤالء جيراني وال أريد 
أن أقوم بتأجيرها لشبان قد يأتون بأفعال ميكن أن تزعج جيراني 
أو تتسبب لهم في الضيق وأنا شخصيا أحرص حرصا تاما على 

العائالت ألسباب أمنية أيضا».
  وعــن مـــزرعـــته قال: «الســــعر يتــــراوح بني ٩٠ و١٢٠ دينارا 
لليوم الواحد بحسب املوسم، ففي الشتاء تكون األسعار أغلى من 

الصيف وكذلك في مواسم األعياد وقد حجزت مزرعتي طوال أيام 
العطلة التســــعة مبا فيها أيام عيد األضحى املبارك حيث يفضل 
كثير من العائالت االجتماع في املزرعة والتي ميكنها أن تستوعب 
حتى ١٠٠ شخص، ومزرعتي عبارة عن أكثر من مقطع فهي مكونة 
من مزرعة كبيرة جدا يغطيهــــا اللون األخضر بالكامل كما تضم 
حمام سباحة داخليا في مكان مغلق مكيف باإلضافة إلى ڤيال كبيرة 
من دورين تضم ٦ غرف رئيســــية وأكثر من ٨ حمامات وديوانية 
خارجية وباخلارج ألعاب أطفال وكل هذه األمور تستحق السعر 
الذي أطرحه خاصة أنه لو قمت بتأجير غرفة في فندق مثال بربع 
تلك املساحة لفاقت تكاليف اإلقامة الـ ٤٠٠ دينار لليوم الواحد بل 

رمبا أكثر من ذلك وميكن أن تصل إلى ٦٠٠ دينار».

  ١٫٦ دينار للشخص الواحد

  ويطرح فهد الشمري فكرة أخرى مغايرة وقال: «أقوم بتأجير 
مزرعتي منذ ٤ ســــنوات والسعر ٨٠ دينارا، وأحيانا جتتمع أكثر 
من ٥ أو ٧ أســــر من عائلة واحدة وتقوم بتأجير مزرعتي الكائنة 

علــــى أول طريق العبدلي، ولو فرضنا أن عدد األشــــخاص الذين 
سيقيمون في املزرعة ليوم واحد هو ٥٠ شخصا فمعناه أن سعر 
التكلفة ستكون على الشخص الواحد هو دينار و٦٠٠ فلس وهو 
رقم بســــيط ال يقارن مبا تقدمه الفنادق التي تأخذ على الشخص 
الواحد ٣٠ و٦٠ دينارا أحيانا، لذا جند أن املواطنني واملقيمني يلجأون 

الستئجار املزارع سواء في العبدلي أو الوفرة».

  بعيدا عن ضجيج المدينة

  فــــي أول أيام العيد التقينا بأم محمــــد اجلالدي (٣٠ عاما) في 
مزرعة مؤجرة بالوفرة والتي قالت انها حترص بني فترة وأخرى 
على أن تقوم وعائلتها برحلة إلى مزارع الوفرة بحثا عن مزرعة 
يستأجرونها ليوم أو ليومني أو أحيانا يبحثون عن مزارع لإليجار 
في الصحف اإلعالنية ويقومون باختيار واحدة حسب السعر ومن 
ثم جتتمع مع أســــرتها وأسر شقيقاتها ويتجهن مع أزواجهن إلى 

املزرعة لقضاء يوم أو يومني بعيدا عن ضجيج املدينة.
  وتقول أم محمد: «املزرعة أفضل بكثير من الشــــاليهات خاصة 
أن مساحتها أكبر وبكثير وتسمح بحرية احلركة بداخلها للجميع، 
وميكن الشوي وممارسة الرياضة بأنواعها بعيدا وبكل حرية على 

عكس املنتجعات السياحية املزدحمة».
  وعن األسعار تقول أم محمد: «جميع األسعار في متناول اجلميع 
وأنا لدي شــــقيقتني متزوجتني جنتمع مع أسرنا ونحجز أحيانا 
٣ أيــــام أي مزرعة ونقضي فيها وقتــــا ممتعا مع أبنائنا وكل عيد 
نحرص على أن جنتمع في مزرعة نقوم بتأجيرها ولو ليوم واحد 
وهذه العادة بدأنا نطبقها منذ نحو ســــنتني». وتشــــاركها الرأي 
ســــهيلة جاســــم (٢٤ عاما) قائلة: «اللجوء إلى تأجير مزرعة في 
العطل وخاصة في العيد يعتبر خيارا منطقيا لكثير من العائالت 
في الكويت، بل وأصبح أمرا متداوال ومعروفا منذ سنوات واليزال 
والدي بــــني فترة وأخرى يقوم بتأجيــــر مزرعة لنقضي فيها مع 
عائلتنا وقتا ممتعا ملا تتمتع به تلك املزارع من تسهيالت تصلح 

جلميع أفراد العائلة».

  جواخير ٥ نجوم

  أما فهد العميري (٣٣ عاما) والذي يقضي وقتا مع أفراد عائلته 
في مزرعة قريبة من اخلط الرئيســــي للوفرة فيقول: «خياراتنا 
لقضاء إجازة هي إما مزرعة في العبدلي أو الوفرة أو جاخور في 
كبــــد فمثال في الربيع نلجأ إلى كبد أمــــا في أيام الصيف أو اجلو 
املعتدل كأيامنا هذه في عيد األضحى فنلجأ إلى تأجير مزرعة وأقوم 

خاللها بدعوة أشقائي لقضاء الوقت معي ومع أفراد عائلتي».
  وعن جواخير كبد يوضح العميــــري: «جواخير كبد املؤجرة 
باليوميــــة ال تختلف كثيرا عن مــــزارع العبدلي أو الوفرة وهناك 
جواخيــــر ٥ جنوم وفيها جميع ما ميكن تخيله وكأنك في منتجع 
ســــياحي واإليجارات ســــواء للمزارع أو للجواخير معقولة وفي 

متناول اجلميع». 
 مناظر خالبة

 العديد من المواطنين والمقيمين
   يقبلون على المزارع

 


