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أكدوا تزايد المتطلبات من القرطاسية وتوابعها كل عام عن سابقه

أولياء أمور الطلبة لـ»األنباء«: الغالء أصبح شرًا البد منه 
 وأبناء المدرسة  بحاجة إلى ميزانية إضافية سنويًا

بداية العام الدراسـي كانت أمرًا عاديًا وثانويًا واليوم أصبحت مشكلة تؤرق األسرة وتثقل كاهلها

طالبة تختار مستلزماتها املدرسية )كرم ذياب ـ قاسم باشا ـ سعود سالم(مستلزمات املدرسة أعباء إضافية على كاهل األسرة

أولياء األمور رافقوا أبناءهم إلى مدارسهمجهود رجال املرور يّسرت حركة السير ومنعت االزدحام في أول يوم دراسي

الشخصيات الكرتونية باستقبال بنات مدرسة درة بنت أبي سفيانطالبات مدرسة النصر األهلية مع معلمتهن في أول يوم دراسي

جنالء خميس وابنها إلى املدرسة أم عمر تصطحب ابنها أم ملك مع ابنتهاجمال محمد مع أبنائه أحمد مسعد فرحا بأول يوم دراسي 

في البداية أكد جمال محمد وهو 
والد ألربع���ة اوالد ان هناك غالء 
اسعار ملحوظا في االسواق وأن 
الذي لديه اكثر من ولد يحتاج الى 
ميزانية خاصة لشراء لوازم املدرسة 
من كراسات وشنط مدرسية والتي 

بات سعرها غاليا جدا.
وزاد محمد: ان اللباس الذي تلزم 
املدرسة الطالب به بأن يشتروه من 
املدرسة غال وال يناسب العديد من 
الذين لديهم  العائالت وباألخص 

عدة اطفال في املدرسة.
واش���ار ال���ى انه يج���ب على 
املدرسة ان توفر اللباس املدرسي 
بسعر معقول يتناسب مع اجلميع 

ويتناسب مع قدرتهم املادية.

مصاريف واجبة

ومن جهتها، أكدت نورا اسود 
وه���ي ام لطفلني انها تعجبت من 
غالء اسعار الشنط والقرطاسية 
وانه يجب على اولياء امور الطالب 
ان يخصصوا مبلغا معينا لشراء 
لوازم املدرسة من دون ان يشعروا 
بأي ضيق مادي وبالوقت نفسه 
لكي ال ينتقصوا شيئا ألبنائهم هم 
بحاجة اليه، واضافت انه يجب ان 
يوضع في احلسبان كل املصاريف 
التي سيتم دفعها في بداية العام 
الدراسي وباالخص مع تزامن العيد 
وافتتاح املدارس بوقت واحد لعدم 

الشعور بأي ضائقة مادية.
كما اضافت جنالء خميس انها لم 
تلحظ غالء كبيرا في اسعار األلبسة 
املدرسية ووجدتها ضمن املعقول 
ولكنه���ا فوجئت كثيرا بأس���عار 
الشنط املدرسية التي فاق سعرها 
جميع اللوازم األخرى، حتى باتت 
ش���نطة الطالب االبتدائي سعرها 
اغلى من الالزم وزادت ان هناك غالء 
ايضا في سعر الكراسات وباالخص 
التي يحتاجها  الكبيرة  الكراسات 

الشراء واحلصول على كل ما هو 
جدي���د وذلك لك���ي ال يكون لدى 
أصدقائهم أشياء ليست معهم وهذه 
الظاهرة تشمل جميع األعمار دون 
التفريق فيما بينهم عندما يتعلق 
األمر بالقرطاسية يصبح األمر أقرب 
إلى الهواية فهناك أطفال يتفنون في 
شرائها ولديهم طقوسهم وذوقهم 
في االختيار على اعتبار أنها تعبر 

عن شخصيتهم.
وتتاب���ع فاطمة أن���ه في هذه 
املرحلة البد أن تخصص ميزانية 
محددة للقرطاسية املدرسية وهذا 
األمر الذي ال يحس���ب له األهالي 
حسابا ويعتبرونه أمرا ثانويا ال 
يحتاج إلى حتضير مسبق، غير أنه 
في ظل الغالء احلاصل والذي يطول 
كل شيء دون استثناء وعلى الرغم 
من إقامة اجلمعي���ات مهرجانات 
قرطاسية ولوازم مدرسية إال أنها 
ال تغير ساكنا وفي أغلب األحيان 
ال تقترب من انخفاض األس���عار 
بشيء بالتالي ال تغيرات إيجابية 
في هذا اإلطار بل على العكس قد 
أصبحت هذه املشكلة واقعا ال مفر 
منه وستكون حاضرة مع بدء كل 

موسم مدرسي.
وحاله ح���ال كل أولياء األمور 
يرى مدحت كامل أن إرضاء األطفال 
هذه األيام بات أمرا صعبا جدا وهذا 
األمر يشمل أدق التفاصيل مبا فيها 
إلى املدرس���ة  التحضير للعودة 
حيث لم يع���د يرضى األطفال أن 
القرطاسية  يش���تري لهم ذويهم 
بحجة أنهم ال يعرفون ماذا يريدون 
أو ما يحتاج���ون علما أن حقيقة 
األمر هي أن األهالي ال يش���ترون 
األشياء املزخرفة والباهظة الثمن 
ويفرق���ون بني الغالي والرخيص 
على عكس األبناء الذين ال يكلفون 
أنفسهم الوقوف أمام هذا النوع من 
القرطاسية بل يتوجهون إلى شراء 
شخصياتهم الكرتونية احملببة على 

شكل أقالم ومساطر وغيرها.

جوالت للتسوق

بدوره يقول ب���در الهاللي ان 
الغالء أصب���ح جزءا ال يتجزأ من 
إلى  العودة  الناس ومسألة  حياة 
املدارس حقا لم تعد تقتصر على 
األقساط والزي املدرسي واملكتب بل 
هناك مشكلة لم يكن يعلم بها األهل 
في السابق رمبا ألن املعيشة لم تكن 
بصعوبة ما هي عليه اليوم وهي 
القرطاسية املدرسية مبا  مشكلة 
فيها تغليف الكتب، وهذه املشكلة ال 
تقف عند فترة بداية العام الدراسي 
وذلك ألنه م���ع انتهاء كل قلم من 
األقالم التي يشتريها الطفل هناك 
جوالت أخرى من التسوق شرط 
أن يكون مكان التسوق من اختيار 
الطفل الذي ال يقبل أن يفرض عليه 

أي اقتراح.

اوالدنا في املتوسط، حيث لديها 
3 اوالد ويحتاج���ون الى ميزانية 

خاصة لشراء اللوازم املدرسية.

استعدادات سابقة

بينما ام ملك قالت ان االسعار 
عادية وضمن املعقول ولكن يجب 
على اهالي الطالب ان يس���تعدوا 
ويحضروا جميع اللوازم قبل الدوام 
املدرسي بفترة معينة واال ينتظروا 
اللوازم  آلخر دقيقة وان يشتروا 
الضرورية قبل بداية العام الدراسي 
اجلدي���د وباألخص اذا كان لديهم 
اكثر من ولد، لكي ال تكثر االعباء 
عليهم في وقت واحد ويشعرون 

بالضغوط املادية.

أسعار متفاوتة

ومن جانبها اكدت ام عمر وهي 
ام لثالث���ة اوالد ان هناك غالء في 
االسعار ولكن يستطيع االنسان ان 

يبحث عن املكان املالئم الذي توجد 
فيه اللوازم املدرسية التي اسعارها 
معقولة ألن االسعار تتفاوت من 
مكان آلخر. واضافت: ان كل شخص 
يعرف ميزانيته ويس���تطيع ان 
ينتقي املكان املناسب ويفتش عن 
السعر االنسب وباألخص اذا كان 
لديه اكثر من طفل ألن الذي لديه 
طفل واحد لن تف���رق معه كثيرا 
بينما الذي لدي���ه ثالثة اطفال او 
اربعة فستفرق معه االسعار من 

مكان آلخر.
وناشدت املدارس ان جتد حال 
لتحميل الطالب شنط الكتب التي 
تفوق قدرتهم وهذا ما يؤثر عليهم 
سلبا في املس���تقبل كما ان كثرة 
الى شنط فوالذية  الكتب حتتاج 

لكي تتحملها.استعراض األبناء
»رزق اهلل على تلك األيام« بهذه 
الكلمات عبرت رانيا جمال عن واقع 
العودة إلى املدرسة في هذه األيام 

حيث لم تعد األقس���اط املدرسية 
وحدها هي التي تثقل كاهل األهالي 
بل على العكس أصبح أمرها سهال 
مقارن���ة مع املصاري���ف األخرى 
التي يفرضها املوسم الدراسي في 
التطور والشخصيات  ظل عصر 
الكرتونية التي باتت تدخل في كل 
تفاصيل حياة الطفل وخصوصياته 

لتكون عاملا بحد ذاته.
وتقول رانيا انه في السابق كان 
األطفال يأخذون طعامهم بأكياس 
صغي���رة في احلقيبة املدرس���ية 
كما كانوا يكتفون بش���رب املياه 
من األماك���ن املخصصة لذلك في 
القرطاسية  املدرس���ة، كما كانت 
تقتصر على قلمي رصاص ومبراة 

وممحاة ومسطرة.
أم���ا الي���وم فقد تغي���رت كل 
تلك املفاهيم وأصبحت األش���ياء 
التي كانت تس���تخدم في السابق 
من املاض���ي فاليوم الطعام يجب 

ان تك���ون ل���ه علب���ة مخصصة 
أما  وكذلك األمر بالنسبة للمياه، 
القرطاس���ية فتلك قصة أخرى إذ 
أصبح األطفال يستعرضون مبا 
يحملون في حقائبهم من قرطاسية 

ومن شخصيات كرتونية.
كما ان هذه الظاهرة أخذت متتد 
إلى أبعد من ذلك بدليل أنه يختلف 
سعر املنتج ويكون الفرق واضحا 
بني الذي يحمل أي صور كرتونية 
والذي ال يحملها وطبعا األطفال ال 
يدركون ذلك فقد اجنرفوا في هذه 
الظاهرة ما يحم���ل األهالي أعباء 
لم تكن »ال عالبال وال عاخلاطر« 
بالتالي تصبح مس���ألة األقساط 
املدرس���ية حتصيل حاصل وذلك 
ألنه في كل عام تك���ون مفاجآت 
القرطاسية وتوابعها أكبر من العام 
الذي سبقه. كذلك األمر بالنسبة 
ألم عبدالهادي التي تقول انه كلما 
كبر الطفل زادت طلباته وصعب 

إرضاؤه على خالف ما يظن األهل 
بأنه عندما يكبر الطفل سيكون من 
السهل إقناعه وتتقلص مشترياته 
اخلاصة باملدرسة غير أن األمر هنا 
معكوس وذلك ألنه كلما كبر الطفل 
زاد وعيه مب���ا حوله وزاد تعلقه 

بأشياء ال ميكن توقعها.
وتتابع أم عبدالهادي بأنه لم يعد 
هناك شيء رخيص بل أصبح ارتفاع 
األسعار يطول كل شيء مبا في ذلك 
قرطاسية املدارس، مشيرة إلى أن 
املهرجانات التي تطلقها اجلمعيات 
ال حترك ساكنا فعندما نصل إلى 
صندوق الدفع البد أن تكون هناك 
مفاجأة بانتظارنا حتى إن كانت 
التكلفة فالغالء  األسعار بس���عر 

منتشر وال يستثني شيئا.
في حني ان مشاري عبدالرحمن 
يقول ان الغالء أصبح شرا اعتاده 
الناس ولم يعد باألمر الغريب عليهم 
فمع كل موسم يعيش الناس حالة 

قلق من األعب���اء املادية املترتبة 
عليه���م، وها نحن الي���وم، يتابع 
مش���اري: نقف بج���د على أبواب 
املدارس بعد انصرام موسمي السفر 
والعيد وحتما مصاريف هذه العودة 
لم تعد بالسهلة وال القليلة خاصة 
ملن لديه أكثر من طفل في املدرسة 
الدراس���ية  املراحل  على اختالف 
فاملصروف واح���د ال يختلف من 
مرحلة ألخرى والعالم الذي يعيش 
فيه هؤالء األطفال واحد حتى إن 

اختلف في املضمون. 
بدورها أشارت فاطمة فواز إلى 
أن شراء قرطاسية األطفال أصبح 
من أساسيات التحضير للعودة إلى 
املدرسة فاألبناء اليوم ال يرضون 
بالذهاب إلى املدرسة إذا ما نقصت 
حافظة األق���الم أيا من عناصرها 
التي يعتبرها األطفال أساس���ية، 
والكم الهائل املوجود في املكتبات 
واالسواق تزيد رغبة االطفال في 

ندى أبونصر ـ رندى مرعي
مع بداية كل موسم دراسي وانطالق 
مهرجانات القرطاسـية في اجلمعيات 
التعاونية وفي املراكز التسويقية واملكتبات 
تبدأ شـكاوى أولياء االمور حـول الغالء 
الفاحش وأنهم يلمسون فروقات وزيادات 
كبيرة في األسعار بني العام املاضي وهذا 

العام.
وأن األسـعار تفـوق الوصـف وأنـه 
يجب تخصيص ميزانية خاصة وباألخص 
ملن لديه عدة اطفـال وخاصة ان تزامن 
العيد مع اقتراب موعد افتتاح املدارس 
اسـتنزف جيوب االهالي لشراء مالبس 
العيد ومستلزماته. وفي جولة لـ »األنباء« 
قامت باسـتطالع مع أولياء امور الطلبة 
ملعرفة آرائهم في حقيقة غالء االسـعار 

وكيفية حتضيرهم للعام اجلديد.


