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كرمي طارق

بعــد انتهــاء عطلــة عيد 
العطــل  األضحــى وموســم 
الصيفية والســفر، يجد عدد 
كبير من املواطنني واملقيمني 
أنفسهم أمام حتد كبير وأزمة 
مالية جديدة مع اقتراب موسم 
العودة إلى املدارس، إذ يسعى 
الكثيــر منهــم خــال األيــام 
املقبلــة إلى تلبية احتياجات 
أوالدهم املدرسية من قرطاسية 
وغيرها من مســتلزمات، فما 
بني الدفاتــر واألقام متعددة 
األشــكال واأللوان، واألحذية 
والزي الرسمي للمدرسة، يجد 
املستهلك نفسه أمام املعادلة 
الصعبــة، والتــي تتمثل في 
إرضاء األبناء وإدخال البهجة 
فــي قلوبهم، مع احلفاظ على 
ميزانية األسرة وحمايتها من 
الغــاء الزائــد واملاحظ في 
أسعار القرطاسية بني سوق 

وآخر.
»األنباء« اســتطلعت آراء 
عدد مــن املواطنني واملقيمني 
للتعرف أكثر عن استعداداتهم 
للعام الدراسي اجلديد، ورأيهم 

الكثير من األحيان.
انــه مقارنــة  وأضافــت 
الســنوات املاضية  بأســعار 
يشهد هذا العام ارتفاعا كبيرا 
وماحظا في أسعار القرطاسية 
ومســتلزمات املــدارس مــن 
مابس وأدوات، مرجعة السبب 
في ذلك إلى غياب الرقابة من 
قبــل اجلهــات املعنيــة على 
األســواق خال هذا املوســم 
مــن العام، مشــيرة إلــى أنه 
ومع األسف قد يشهد السوق 
اختافا وتباينــا واضحا في 
أسعار األدوات واملستلزمات 
نفسها من سوق إلى آخر، وهو 

الكثير من األسر حتملها.
وتابع قائا: »في الســابق 
كان املواطن يذهب إلى السوق 
وميأل عربة كاملة بالقرطاسية 
دون أن تكلفــه ١٠ دنانير، أما 
اآلن فقــد تكلفــه ذات العربة 
ما يقرب مــن الـ 6٠ أو الـ 7٠ 
دينارا تقريبا«، مشيرا إلى أن 
األكثر األسر معاناة مع اقتراب 
دخول املدارس هي األسر التي 
متتلك عددا أكثر من األطفال، 
خاصة ان بعض هذه األسر قد 
تضم في الوقت ذاته أكثر من 
5 أطفاال في املدرســة وهو ما 
قد يكلفها قرابة الـ ٢٠٠ دينار 

من موســم اإلجازات والسفر 
واألعيــاد املتواليــة، والتــي 
قــد كلفته مســبقا الكثير من 
األموال املصروفة على العيادي 
والســفر والتذاكر والرحات 
وغيرهــا، موضحــا أنه: »مع 
األســف أن التخطيــط املادي 
العشــوائي لعطلــة الصيف 
قد جتعل املواطن في ورطة، 
إذا مــا حســب حســابه لهذه 
املستلزمات مســبقا«. ولفت 
الشومر إلى ضرورة التخطيط 
املادي املسبق ملثل هذه األوقات 
حتى ال مير املواطن بضائقة 
ماديــة قد تؤثــر طويا على 
ميزانية األســرة، مشيرا إلى 
أن الشعب الكويت بفضل اهلل 
أصبحــت لديه ثقافة االدخار 
والتدبيــر وااللتزام والتي لم 
تكن موجودة بالشكل الكافي 

من قبل.
من جهة أخرى، أكد صالح 
العنزي أن موسم العودة إلى 
املــدارس هــو أحد املواســم 
الســنوية التي متــر على كل 
أســرة مثــل مواســم األعياد 
والعطــات وغيرها، مشــيرا 
إلى أن هذا املوســم من العام 

ما يكشف بالفعل هذا التفاوت 
ويضاعف األعباء وااللتزامات 
املادية امللقاة على عاتق األسرة 

بشكل عام.

أسعار نارية
بدوره، أكد فواز أشكناني 
وجود ارتفاع كبير في أسعار 
التــي يحتاجها  األساســيات 
الطالب خال موسمه الدراسي 
من أدوات، وحقائب، ومابس، 
واصفا ذلك االرتفاع بـ »الناري« 
الذي قد يصيب جيب املواطن 
باملزيــد واملزيد مــن األعباء 
املادية التــي قد يصعب على 

تقريبا مع بداية العام الدراسي.

التخطيط العشوائي
من جانبه، قال ســليمان 
الشومر إن أسعار مستلزمات 
املدارس والقرطاسية تختلف 
في كل عام، كما تختلف أيضا 
من ســوق إلى آخر، الفتا إلى 
أن األعباء املادية تتراكم على 
رب األسرة خال هذه الفترة.

وأضاف ان األعباء املادية 
تتفاقــم على رب األســرة مع 
دخــول موســم العــودة إلى 
املــدارس لعــدة أســباب في 
مقدمتهــا: أنه لــم يخرج بعد 

له التزاماتــه املادية اخلاصة 
التي تختلف عن غيرها، لذلك 
على اجلميع التدبير واالدخار 
قبل الدخول على هذا املوسم.
وتابــع قائــا: »طلبــات 
املــدارس تبــدأ وال تنتهي إال 
بانتهــاء العام الدراســي، في 
ظل وجود بعض األسر التي 
ال متتلك رفاهية تلبية كل هذه 
االحتياجــات التــي قد تكلف 
املواطن 3٠ دينارا أسبوعيا، 
مناشدا وزارة التربية ضرورة 
املــدارس وإلزامهــا  توجيــه 
الطلبــات  هــذه  بتخفيــف 
املستمرة تخفيفا عن املواطن.
من ناحيته، أشــار صالح 
املقيم في الكويت منذ سنوات 
إلــى أن تلــك املســتلزمات 
واألدوات املدرسية تشكل عبئا 
كبيرا على ميزانية األســرة، 
خاصــة في ظــل تواجد أكثر 
من طالب لديها، مشــيرا إلى 
أنــه وعلى الرغــم من ذلك إال 
أنها تظل متوافرة وبأســعار 
تتفاوت من سوق إلى آخر مما 
يجعل املواطن أو املقيم أكثر 
حرية في اختيار ما يناســب 

ميزانيته الشهرية.

صالح العنزي

تصوير: زين عالم

سليمان الشومر أم عبداهللفواز أشكناني

في أسعار القرطاسية واألدوات 
املدرسية، والذين أكدوا بدورهم 
انطاق ماراثون طلبات األطفال 
واملدارس الــذي ال ينتهي إال 
بانتهاء العام الدراسي، الفتني 
إلى االرتفاع الكبير والتباين 
الواضح في أسعار القرطاسية 
التي وصفوها بالنارية وكذلك 
اختاف جودتها من سوق إلى 
آخر، مطالبني اجلهات الرقابية 
بفرض املزيد من الرقابة على 
األسواق، فضا عن مطالبتهم 
األخرى لوزارة التربية بإلزام 
املــدارس بتخفيــف الطلبات 
األسبوعية على الطلبة والتي 
مــن شــأنها أن تكبــد جيوب 
املواطنني مبالغ متفاوتة بشكل 

أسبوعي.

ارتفاع مالحظ
فــي البدايــة، أشــارت أم 
عبــداهلل إلــى أنــه دائمــا ما 
تشــهد املواسم السنوية مثل 
العودة إلى املدارس، واألعياد 
ارتفاعا  واملناسبات املختلفة 
ملحوظا فيه من حيث األسعار، 
وذلك لتنشيط حركة األسواق 
التي قد تعاني من الركود في 

منافسة مشتعلة بني »التعاونيات« في مهرجانات القرطاسية
محمد راتب

اجلمعيــات  تتنافــس 
التعاونية سنويا في تنظيم 
مهرجانات القرطاسية والعودة 
إلــى املــدارس، حيــث تقوم 
بالتواصل مع كبرى الشركات 
املنتجــات  أجــود  لتوفيــر 
واالصناف ومن ذوات املاركة 
العامليــة، وذلــك قبيل حلول 
العام الدراسي او خال عطلة 
منتصف العام. »األنباء« قامت 
بالتواصل مع مسؤولي بعض 
اجلمعيات التعاونية الستطاع 
التحضيرات اخلاصة مبهرجان 
القرطاسية والسال املدرسية 

وفيما يلي التفاصيل:
بداية، قال رئيس مجلس 
إدارة جمعية اجلهراء التعاونية 
ماضي التيســي: إننا نستعد 
منــذ فترة طويلة الســتقبال 
العام الدراســي اجلديد وذلك 
عبر التحضير لتنظيم مهرجان 
العودة الى املدارس بالتعاون 
مع عدة شــركات متخصصة 
فــي توريد القرطاســية ذات 
العامليــة واجلودة  املــاركات 
العاليــة باألســواق احملليــة 

واجلمعيات التعاونية.
وأوضح ان مدة املهرجان 
ستكون كافية للتسوق ألهالي 
املنطقــة ورواد اجلمعية كما 
يجــري التحضيــر لتوزيــع 
سلة مدرسية على املساهمني 
بعــد اخذ املوافقــة من وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 
وهــي فقــط حلاملــي بطاقة 
العائلة من املساهمني، مشيرا 
إلــى ان مســاهمة مجلــس 
اإلدارة تأتــي انطاقــا مــن 
دعــم وتشــجيع الطلبة على 
اســتكمال التحصيل العلمي 
الدراســية،  املراحل  بجميــع 
كونهم عماد الوطن ولتخفيف 
االعباء واملصروفات املالية عن 
أهالــي املنطقــة. ودعا جميع 
األهالي إلى اإلسراع باستخراج 
البطاقة لاستفادة من اخلدمات 
املميزة، مشددا  واملهرجانات 
علــى أن اجلمعية مســتمرة 
في تقــدمي اخلدمات التوعية 
للمســاهمني ورواد اجلمعية 
على جميع االصعدة، ســواء 
مهرجانــات او عروضــات او 

خدمات.
أما رئيس جلنة املشتريات 
فــي جمعية عبــداهلل املبارك 
غــازي  عبيــد  التعاونيــة 

الهادفة الــى تخفيف األعباء 
املالية املدرسية عن املساهمني 
وأهالي املنطقة، داعيا وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل 
الى االسراع في منحنا املوافقة 
بخصوص احلقيبة املدرسية 
وذلك لنقــوم بتوزيعها قبل 

بدء العام الدراسي.
اننا  الديحانــي  واضــاف 
سنقوم بالتواصل والتعاون 
مع كبرى الشركات املتخصصة 
في مجال القرطاسية لتوفير 
منتجاتها املميزة في مهرجان 
العودة الــى املدارس، ليكون 
موســما حافا بالتخفيضات 

والعروض املميزة.
من جهته، زفَّ رئيس جلنة 
املشــتريات في جمعية سعد 
العبــداهلل التعاونية مرشــد 
طرقي الظفيري البشرى بقرب 
انطاق مهرجان القرطاســية 
والعــودة للمــدارس، حيــث 

ســيكون املهرجان هذا العام 
في الســوق املركزي بقطعة 
٢ نظــرا لتمركزه في وســط 
املنطقــة، مشــيرا إلــى أنــه 
سيشــارك في املهرجان اكثر 
مــن ١5 شــركة متخصصــة 
فــي هــذا املجــال لتوفير كل 
مســتلزمات القرطاســية من 
اقام ودفاتر وشنط وغيرها 

من االحتياجات الكبرى.
ولفــت الى انه ســيجري 
تخصيص مهرجان للقرطاسية 
للمســاهمني فقــط بأســعار 
مخفضــة ومميــزة يشــتمل 
علــى أكثــر مــن ٢٠ ســلعة، 
مــن املنتجــات التــي يحتاج 
إليهــا كل طالــب، موضحــا 
ان املهرجــان ســيكون هدية 
لعموم املســتهلكني من حيث 
التنوع والنوعيات واملاركات 
املعروضــة والتنافــس بــني 
الشركات الجتذاب املتسوقني.

حتضيرات الستقبال موسم 2019 ـ 2020 بأصناف جديدة ومنتجات عالية اجلودة

مرشد الظفيريعبيد الديحانيماضي التيسي

لــدى  ان  فذكــر  الديحانــي 
مجلس االدارة خطة مبناسبة 
العودة الى املدارس وهي تقوم 
الشــؤون  مبخاطبــة وزارة 
االجتماعيــة والعمــل ألخــذ 
املوافقــة بخصــوص توزيع 
احلقيبة املدرسية على ابنائنا 
من مســاهمي املنطقة. وذكر 
الديحانــي ان هــذه احلقيبة 
ستكون مميزة بكل املقاييس، 
حيث تعتبر احلقيبة االولى 
من نوعها من ناحية التشكيلة 
والسعر واجلودة، وسيتزامن 
مع توزيعها تنظيم مهرجان 
العودة للمدارس تستفيد منه 
الشــريحة األخــرى من غير 
املســاهمني، حيــث نضع في 
قائمــة اولوياتنا دائما عموم 
املستهلكني. وبني ان احلقيبة 
املدرسية واملهرجان هما ضمن 
خطة جلنة املشتريات املنبثقة 
مــن رؤيــة مجلــس االدارة 

»الشهداء« تطلق مهرجانها بتخفيضات %50
محمد راتب

أطلقت جمعية الشهداء التعاونية 
مهرجان القرطاسية األحد بحضور 
نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 
جلنة املشــتريات محمد الكندري 
وامــن الصندوق ومقــرر جلنة 
املشتريات ناصر عثمان الفيلكاوي 
ومدير املشتريات محمد زاهد محمود 
ومســؤول املكتبــة هاني اجلمل. 
وشهد املهرجان حضورا واسعا من 
الشركات حيث  املنطقة ومن  ابناء 
تنافس أكثر من 15 شركة فيما بينها 
خلدمة املتسوقن وقدمت منتجاتها 
واصنافها التي جرى اختيارها بعناية 
فائقة، وبلغت التخفيضات في مجمل 

تعاونية الشهداء تطلق مهرجان القرطاسيةاالصناف %50.

أسعار القرطاسية »نارية« 
مواطنون ومقيمون لـ »األنباء«: طلبات األبناء للعام الدراسي 

اجلديد ال تنتهي ونحتاج املزيد من الرقابة حملاربة الغالء

ماراثون العودة للمدارس.. »ورطة« بعد موسم العيد والسفر
ملشاهدة الڤيديو


