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)خديجة عبداهلل(أرفف اجلمعيات واألسواق.. وسلع استهالكية متنوعة

حنان

جيهان عبدالعزيز
)أحمد باكير(أحد املواطنني متحدثا إلى الزميلة رندى مرعي

مواد غذائية متنوعة استعدادا الستقبال الشهر الفضيل

أم علي اجلريوي فاطمة عبدالباسط خالد املهنا

مواطنون ومقيمون: تزامن بداية رمضان مع العودة من السفر أثقل كاهلنا
أجمعوا لـ »األنباء« على أهمية ترتيب األولويات والتركيز على شراء الضروريات

جيهان عبدالعزيز: ترتيب األولويات حسب الميزانية واإلمكانيات المتاحة

دعاء العنزي: الناس أصبحوا أكثر وعيًا وتقنينًا واستفادوا من تجربتهم السابقة

فاطمة عبدالباس�ط: األسعار هذا العام جيدة والعروض كثيرة والمنتجون يسعون لتأمين السلع على أنواعها
ج�ال خلف: ي�زداد اإلقب�ال عل�ى البخور ف�ي رمض�ان الرتباط�ه بع�ادات وتقاليد أه�ل الكويت

خالد المهنا: المشتريات لرمضان هذا العام مختلفة عن السنوات الماضية

أم عل�ي الجري�وي: التحضير للمدارس أهم ش�يء ورمضان ش�هر عبادة

رندى مرعي
اجتماع املواس��م االنفاقية في وقت واحد في الس��نة يثقل كاهل املواطن واملقيم وقد 
يجعل��ه في حيرة تدبّر أم��ره لتلبية حاجات ومتطلبات احلي��اة اليومية التي بدأت تفرض 

نفسها بقوة من دون بدائل.
للعام الثاني على التوالي يتزامن قدوم موس��م رمضان املبارك مع بداية العام الدراسي 
حيث يجب التحضير لهذين املوس��مني في وقت متقارب وغالبا ال يكون الناس مستعدين 
مادي��ا وفي بعض احلاالت غير مس��تعدين حتى معنويا لتحمل ه��ذه األعباء مع بعضها 
خاص��ة لدى أرب��اب العائالت الكبيرة، اضاف��ة الى قدوم العديد من العائالت من الس��فر 

واالجازة الصيفية التي غالبا ما تكون مصاريفها كبيرة.
وعلى الرغم من كثرة العروض واملهرجانات الرمضانية التي تسعى من خاللها اجلمعيات 
الى ايجاد اسعار مخفضة تخدم املستهلك وتؤمن احتياجاته طيلة الشهر اال ان الضغوطات 

تبقى اكبر من قدرة املواطن املادية في بعض احلاالت.
فمواس��م السفر واملدارس ورمضان ان اجتمعت في وقت واحد جتعل الناس يفكرون 
كثي��را في كيفي��ة ترتيب األولويات لضبط امليزانية واحلفاظ عل��ى التوازن املادي، ولكن 
يتفاوت هذا األمر بني عائلة وأخرى بحسب عدد األوالد وااللتزامات التي ال مفر منها حتى 

وان كانت كل املواسم مجتمعة في آن واحد.
وسيناريو العام الفائت يتكرر هذا العام مع استباق شهر رمضان املبارك لبدء املدارس 
بفترة وجيزة حيث تكثر املس��ؤوليات واملتطلبات ولكن الفرق هذا العام عن العام الفائت 
هو ان درجة الوعي زادت لدى الناس، وقام البعض بالتحضير مس��بقا لهذين املوس��مني 
على اعتبار ان األمور التي يجب ش��راؤها ال تتغير من س��نة الى سنة اخرى معروفة وال 
تتغير كثيرا اال من حيث الس��نة الدراس��ية على س��بيل املثال الكمية والنوعية التي يجب 
احلصول عليها، فهذا العام يركز الناس على شراء منتجات تتناسب مع الصيام في احلر 

مثل العصائر واخلضار وكل املنتجات التي تبرد افطار الصائم.
وعليه كان ل� »األنباء« جولة الستطالع بعض اآلراء وكان التالي:

حتى األعوام املقبلة، حيث سيأتي 
رمضان في فصل الصيف.

وتتابع ان لهذا األمر تأثيره 
على التحضيرات لهذا الش���هر 
من كل النواحي سواء من حيث 

الكمية او النوعية.
وت���رى انه في هذا الش���هر 
يعتمد الناس على شراء العصائر 
واألشياء التي اعتادوا عليها في 
هذا الشهر كالتمور وقمر الدين 
والتني الى جانب ما يتم حتضيره 

من مؤن في املنزل.

عادات رمضانية

من ناحية اخرى، يقول احمد 
حس���ني صاحب محل بقوليات 
وعطارة ان إقبال الناس على هذا 
النوع من املأكوالت واملنتجات 
يكثر في هذه الفترة من السنة، 
وذلك ألن ارتباط العطارة بهذا 
الش���هر أمر تاريخي وعلى مر 
السنني، واليزال هناك من يعتمد 
على ه���ذه البهارات واملطيبات 
كعنصر رئيس���ي في املأكوالت 

الرمضانية.
م���ن جانب���ه، قال س���عيد 
عبداخلالق، مدير محل حلويات 
انه من املتوقع ان يكون اإلقبال 
هذا العام على احللويات الباردة 
كاملثلجات وبعض احللويات التي 
ستحضرها احملالت لهذا الشهر، 
وذلك نظرا لشدة احلر الذي مير 
به هذا الشهر في العام احلالي 

وعلى مدى السنني املقبلة.

عصائر ومأكوالت باردة

وتابع ان توجه الناس حتما 
سيكون نحو العصائر الباردة 
واملأكوالت الباردة ايضا، لذلك 
املهنة  يجب على اصحاب هذه 
التفكير فيما يلبي ذوق الناس 

واحتياجاتهم في هذا الشهر.
ويقول جالل خلف موظف في 
محل بخور ان البخور مرتبط 
بالعادات والثقافة الكويتية، ولكن 
يزداد انتشار هذه العادة في شهر 
رمضان، حيث هناك أنواع بخور 
يكثر استخدامها في اجللسات 
الرمضانية والغبقات وحتى على 

موائد اإلفطار والقرقيعان.
ويتاب���ع ان البخور عادة ال 
يستغنى عنها في اخلليج بشكل 
عام والكويت بشكل خاص فهو من 
أهم العادات التي يتربى وينشأ 
عليها الكويتيون، خاصة في شهر 

رمضان واملناسبات الدينية.

ق���د جتعل  العروض  وكث���رة 
االس���عار متفاوتة، وهنا يجب 
ان يكون دور الرقابة كبيرا في 
مراقبة وضبط األسعار، وذلك ألن 
السلعة الواحدة يختلف سعرها 
من جمعية الى أخرى، إضافة الى 
انه لن تقف سلسلة العروضات 
عند هذا احلد فم���ن املؤكد انه 
مع تقدم الوقت س���يكون هناك 

عروض أكثر.

غالء مطلق

كذلك األمر بالنسبة ألم علي 
الت���ي ترى انه ال فرق في مكان 
الشراء فكل اجلمعيات متشابهة، 
لذلك هي تشتري حاجياتها في 
م���كان واحد معتبرة ان تفاوت 
األسعار في السلع ليس محددا 
وما يسري على منتج ال يسري 

على آخر.
وتعتبر ان الغالء مطلقا في 
كل البل���دان وليس في الكويت 
فقط، وانه مهما كثرت العروض 
واخلصوم���ات هن���اك ثغرة ما 
جتعل »الفاتورة كبيرة« بالتالي 
فإن التموين لشهر رمضان لم 
يعد كما كان عليه في السابق، 
وذلك لعوامل عديدة منها نوعية 
املشتريات والفترات الزمنية التي 

يحل فيها هذا الشهر.

موسم أخف وطأة

من جهتها، تقول دعاء العنزي 

قبل حلول ش���هر رمضان. من 
ناحية اخرى، تكون األسرة قد 
ألقت ع���ن كاهلها عبئا البد من 
القيام به مهما تأخر إضافة إلى 

تنظيم امليزانية.

مهرجانات وعروض

أما فيما يتعلق بالتحضير 
لش���هر رمضان فتقول أم علي 
ان شهر رمضان كغيره من أيام 
السنة، وازداد الوعي لدى الناس 
الى درجة انهم أصبحوا يدركون 
انه ال ضرورة في التموين منذ 
بداية الشهر، فاليوم هناك الكثير 
من االلتزام واألولويات ومسألة 
الغذاء في رمض���ان ال تختلف 
عنها في اي وقت آخر لذلك فإن 

التحضير كل ي���وم بيومه امر 
عادي.

وتقول ان كثرة املهرجانات 
والعروض أمر جيد للمستهلك 
كي تتس���ع عنده اخليارات في 
الشراء حيث يبحث عن األرخص 

واألجود في نفس الوقت.
وه���ذا املوس���م ينتظره كل 
الناس ليس فقط من اجل شهر 
رمضان بل من اجل االستفادة من 

اخلصومات على املنتوجات.

أسعار جيدة

وتقول فاطمة عبدالباسط ان 
االسعار الشرائية في اجلمعيات 
جيدة هذا العام والعروض كثيرة 
وان املنتجني يسعون الى تأمني 
وتوفير حاجيات املستهلك بأسهل 

الطرق وأرخص األسعار.
وترى ان واقع تزامن موسم 
رمضان مع موسم املدارس بات 
أم���را عاديا، وذل���ك ألن الناس 
عاشوا هذه التجربة العام الفائت 
واألمر ال يقتصر عند هذا احلد 
وذلك ألن عجلة احلياة تسير قدما 
واملتطلبات كثيرة يجب تأمينها 

كلها في كل أوقات السنة.
وتعتبر حنان ان شهر رمضان 
حزين هذا الع���ام لغياب أهلها 
الذين يقض���ون فترة رمضان 
البالد كونه متزامنا مع  خارج 

إجازة الصيف لديهم.
وتقول ان هذا الواقع سيستمر 

في البداي���ة التقينا جيهان 
عبدالعزي���ز التي قالت انه منذ 
الع���ام الفائت وش���هر رمضان 
الك���رمي يتزامن مع موس���مي 
السفر واملدارس، وليس هناك 
مف���ر من أي من هذه املواس���م 
وذلك ألنه البد من رؤية األهل 
وصل���ة الرحم والبد من ادخال 
األطفال الى املدارس في الوقت 
احملدد بالتالي يجب التحضير 
لهذا املوسم بشكل كامل، إضافة 
التحضير لش���هر رمضان  الى 

املبارك.

مواد ضرورية

لذلك فإن اجتماع هذه املواسم 
في آن واحد يصقل كاهل الناس 
مهم���ا كان وضعهم االجتماعي 
فليس هناك من احد ال يش���كو 
من ه���ذه األمور ألن هناك مواد 
ضرورية ال ميكن االس���تغناء 

عنها.
وتتابع جيهان انها ولألسف 
لم تنظم أمورها هذا العام كما 
كان علي���ه العام الفائت، وذلك 
ألن الوقت مض���ى من دون ان 
تلحظ مدى الس���رعة في مرور 

الوقت.
لذلك فإن التحضير لش���هر 
رمضان هو أكثر املواسم مرونة 
بحيث ميك���ن تأجي���ل بعض 
املس���تلزمات لوقت متقدم من 
الش���هر وليس هناك ضرورة 
لتأمني كل شيء منذ أول الشهر، 
وذلك ألن »امليزانية متأثرة جدا 

هذا املوسم«.

حاجة لألولويات

في حني ان خالد املهنا يرى ان 
موسم املدارس يأتي بعد موسم 
رمضان، بالتالي األمر يحتاج الى 

بعض الترتيب في األولويات.
ويقول ان التحضير للشهر 
الكرمي هذا العام فيه نكهة جديدة 
مختلفة عن األعوام املاضية رمبا 
ألن النهار فيه طويل وألنه يأتي 
في فصل الصي���ف حيث احلر 
اليزال موجودا، وبالتالي نوعية 
املش���تريات ستتغير هذا العام 

واألعوام القادمة.
وحتدث املهنا عن العروض 
الت���ي تغ���دق به���ا اجلمعيات 
املستهلك حتت عنوان »مهرجان 
السلع الرمضانية« قائال انه يجب 
التريث في الشراء وذلك ألن كثرة 
الغذائية واالس���تهالكية  املواد 

ان هذا املوسم أخف شدة ووطأة 
من املوس���م الفائت، وذلك ألن 
الناس أصبحت أكثر تقنينا في 
التعامل مع الضغوط املوسمية، 
وذل���ك ألن جتربة العام الفائت 
حذرتنا ملا سنقع فيه هذا العام 

وسنواجهه.
وترى ان هناك متس���عا من 
الوقت لتنظيم األمور وليس هناك 
ضرورة للتذمر من املسؤوليات 
فهذا ليس بجديد وهو ما تسير 

وفقه احلياة اليومية.
في حني ان أم علي اجلريوي 
تقول ان شهر رمضان شهر تعّبد 
وخشوع ينصرف الناس خالله 
الى زيادة النشاطات الدينية لذلك 
يجب التحضير ملوسم املدارس 

كاظم: المهرجانات التسويقية التي تنظمها 
الجمعيات تصب في صالح المستهلكين

أكد مدير عام جمعية اجلابرية محمد كاظم ان املهرجانات 
الرمضانية التي تنظمها اجلمعيات بش���كل عام تصب 
كلها في مصلحة املس���تهلك أوال واخيرا، وذلك ألن عمل 
اجلمعيات كله يعود الى أهالي املنطقة التي توجد فيها 
اجلمعية، األمر الذي يحف���ز ادارة اجلمعية للعمل على 

إيجاد أرخص األسعار وأكثر العروض.
وشرح كاظم أسباب تفاوت أسعار املنتجات بني جمعية 
وأخرى قائال ان غياب جلنة األسعار يجعل قيمة املنتجات 
تختلف ألن التعاون أصبح مباشرا بني اجلمعية والشركات، 
حيث يكون تقييم السعر معتمدا على العرض والطلب 
حس���ب الكميات املطلوبة من الشركات وهنا للشركات 
واجلمعيات دور في دعم السلعة من خالل التخفيضات 
اإلضافية التي تقوم بها اجلمعيات مقابل العروضات التي 
حتصل عليها من الشركة، وشدد على انه ال ميكن مقارنة 

اسعار اجلمعيات باملراكز اخلاصة وأسواق اجلملة.
أما فيما يتعل���ق بصالحيات انتهاء م���دة املنتجات 
الرمضانية، فقال كاظم ان عرف اجلمعيات هو ان املنتجات 
التي تنتهي صالحياتها بعد ش���هرين يتم س���حبها من 

اجلمعيات وتوزيعها على السوق اخلارجي.
واكد كاظم ان مجلس ادارة اجلمعية هو مراقب نفسه، 
وذلك ألنه كما سبق ان ذكر فاجلمعية تعمل خلدمة أهالي 
منطقتها ورواد هذه اجلمعية واملساهمني فيها وبالتالي 

تسعى كل جمعية الى إيجاد األفضل.
وقال كاظم ان اإلقبال على شراء املنتجات الرمضانية 
هذا العام لم يتغير عما كان عليه العام الفائت، فاإلقبال 
وكمية الشراء هما نفسهما، وتتفاوت النسب بني جمعية 
وأخرى بحس���ب الكثافة السكانية في املنطقة وبحسب 

املنطقة نفسها.
وتصل نسبة اإلقبال على اجلمعية الى أقصى حد في 
األيام ال� 10 االولى وتكون على املنتجات بشكل عام وفي 
باقي األي���ام يكون اإلقبال مكثفا على اخلضار والفواكه 

التي يتم شراؤها بشكل يومي.


