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الظهر

االندلس
العدان والقصور

جابر العلي

الفروانية

عروض اخلضار والفاكهة 
في اجلمعيات التعاونية اليوم الثالثاء

أسعار اخلضار والفاكهة للمستهلك حسب وزارة التجارة والصناعة
السعر )د.ك(الكميةاملصدرالصنف
61.5 كغاردنيباذجنان
51.5 كغسعوديباذجنان
154.5 كغافريقيبرتقال

1-كويتيبصل أخضر
253.630 كغمصريبصل 
102.5 كغايرانيبصل
71 كغمصريبصل 
51.250 كغمصريبطاط
71.5 كغمصريبطاط
183.5 كغمصريبطاط

188 كغشيليتفاح أحمر
1810 كغشيلي تفاح سكري

1812 كغفرنسيتفاح
61.750 كغلبنانيفالنسيا 

104 كغصينيثوم
63 كغصينيثوم

103.5 كغصينيثوم فلة
104 كغأفريقيجريب فروت

103.5 كغاستراليجزر
102.750 كغصينيجزر
102 كغسعوديجزر
104.5 كغاردنيخس
102 كغايرانيرقي
144.5 كغمصريرمان
159.5 كغمينيرمان
62 كغاردنيزهرة
51.750 كغسعوديزهرة

83 كغاردنيطماطم 
41.250 كغسعوديفلفل بارد اخضر

51.750 كغاردنيفلفل بارد
41 كغسعوديفلفل
43 كغهنديفلفل
102.5 كغعمانيقرع

22 كغتركيعنب ابيض
31.5 كغمصريعنب مشكل 

42.5 كغسعوديفاصوليا خضراء
43 كغهنديرمان

73 كغصينيزجنبيل 
156 كغافريقيليمون
102 كغسعوديملفوف

153 كغاردنيملفوف اخضر
145.5 كغفلبينيموز شيكيتا
153 كغاردنيملفوف اخضر

»التجارة« حتذر من شراء الهواتف من احملالت غير املرخصة

موبايالت مستوردة مقلّدة تباع في الكويت بكفاالت وهمية

القانون  أن  إل���ى  ولفت 
أعطى صالحي���ات للوزارة 
باإلش���راف عل���ى احملالت 
الذين  أما األفراد  املرخصة، 
يقومون ببيع هذه األجهزة 
عبر االنستغرام أو بيوتهم 
فالنيابة ومخفر الشرطة هما 
اجلهتان املختصتان بتقدمي 
الشكوى لهما، حيث يتم عمل 
محضر خيانة أمانة لهؤالء 

البائعني.
ونصح املسؤول املستهلكني 

بشراء املوبايالت من احملالت 
املرخصة، والتأكد من صالحية 
الضم���ان قبل امت���ام عملية 
الش���راء، واحلص���ول على 
فاتورة ش���راء للجهاز مدون 
بها »السيريال منبر« وجميع 
مواصف���ات اجلهاز، موضحا 
أنه في حال اختالف البيانات 
املس���جلة في فاتورة الشراء 
مع البيانات والسيريال منبر 
املدون باجلهاز فيسقط في هذه 

احلالة حق املستهلك.

انتشر في السوق احمللي 
خالل الفترة األخيرة أجهزة 
موباي���الت مس���توردة من 
اخلارج ذات كفاالت وهمية، 
وهي أجهزة مقلدة أو درجة 
»ثانية وثالثة« كما يطلقون 
عليها وتباع بأسعار أقل من 
املوبايالت األصلية املعروضة 
الكويتي ذات  الس���وق  في 
الكفاالت املعتمدة واملعروفة 

لدى جميع املستهلكني.
وحذر مسؤول في إدارة 
حماية املستهلك في وزارة 
التج���ارة والصناع���ة في 
تصريح ل�»األنباء« جمهور 
املس���تهلكني من شراء هذه 
الهوات���ف مجهولة املصدر، 
مش���يرا الى أن معظم هذه 
املوبايالت مس���تعملة ومت 
حتديثه���ا وتبدي���ل قط���ع 
الغيار الداخلية لها والغطاء 
اخلارج���ي للجه���از وذلك 
إليهام املستهلك بأنها أجهزة 

جديدة.
ولفت الى ان بعض أجهزة 
النقاالت اجلديدة املقلدة قد 
يتم بيعها في السوق بأقل من 

سعرها احلقيقي ب�%50. 
وأضاف مسؤول »التجارة« 
أن هذه األجهزة يقوم ببيعها 
أشخاص عبر االنستغرام على 
سبيل املثال، أو البيوت ألنهم ال 
يحملون رخصا جتارية حتى 
الوزارة من االشراف  تتمكن 

عليهم.

لكفاالت الهواتف شروط

اخللل والعيب وخدمات 
ما بعد البيع حسب القانون

ضمان املوبايل له شروط تتمثل في، عدم فتح املوبايل 
ومحاولة إصالحه خارج الوكالة، ودخول املاء الى اجلهاز، 

والكسر. املوزعون املعتمدون في الكويت مينحون كفالة لكل 
جهاز يتم بيعه، وسعر الهاتف عند البيع يكون أعلى في حال 
كان مكفوال من املوزع املعتمد، والكفالة تضمن حق املشتري 

في اصالح الهاتف أو تبديله في حال ال ميكن تصليحه. 

الالئحة التنفيذية للقانون رقم 2014/39 بشأن حماية 
املستهلك قد عرفت العيب في السلعة بأنه أي خلل تصميمي 
أو تصنيعي باملنتج يظهر قبل أو أثناء االستخدام أو نتيجة 

عدم مطابقته للمواصفات القياسية اإللزامية املعمول بها 
بالكويت أو املواصفات القياسية العاملية األخرى التي تعتمدها 

الهيئة العامة للصناعة ما لم يكن اخللل أو النقص في 
الكفاءة ناشئا عن تصرف املستهلك. كما ورد في الالئحة ان 
الفاتورة هي أي مستند كاف بذاته إلثبات التعامل أو التعاقد 
مع املستهلك على السلعة أو اخلدمة. وعن األحكام املنظمة 

خلدمات ما بعد البيع جاء في الالئحة ان املزود يلتزم بضمان 
جودة صنع السلعة خالل فترة الضمان احملددة من املنتج أو 
املوكل، على أال تقل تلك الفترة عن سنة. »ما لم تقتض طبيعة 

السلعة مدة أقل وفقا للعرف التجاري أو يتفق الطرفان 
على مدة أطول«. ويتم متديد سريان فترة الضمان خالل 

مدة مساوية للمدة أو املدد التي لم يستفد خاللها املستهلك 
من السلعة بسبب عيوب يشملها الضمان أو بسبب تأخير 
صيانتها إذا كان مرده تقصير الوكيل، أو تأخره في توفير 

قطع الغيار الالزمة خالل فترة الضمان.

غطاؤها اخلارجي 
إليهام املستهلك 

بأنها جديدة
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صفحة يومية تعنى بشؤون المستهلكين.. األسعار اليومية للخضار والفاكهة 
واألسماك المعتمدة.. أخبار وزارة التجارة والصناعة.. العروض والتخفيضات 

السعرية وجميع األنشطة والفعاليات التعاونية.
يسعدنا التواصل معكم

consumer@alanba.com.kw :إيميل
إعداد: عاطف رمضان - محمد راتب  

اقتراحاتكم.. شكاواكم.. مالحظاتكم..
تصل إلى اجلهات املعنية

تس���تقبل »أنباء املستهلك« ش���كاوى املواطنني 
واملقيمني واقتراحاتهم ومالحظاتهم في كل ما يتعلق 
بالغش التج���اري واالقتراحات البناءة بخصوص 
السلع الغذائية واالستهالكية في كل من اجلمعيات 
التعاونية واألسواق املوازية ومنافذ بيع اخلضار 

والفاكهة والبقاالت واألسواق الغذائية.
بإمكانكم إرسال الشكوى مرفقة مبعلومات وصورة 
فوتوغرافية إلى البريد اإللكتروني لصفحة »أنباء 
املس���تهلك«، على أن نتواصل مع اجلهة املش���تكى 

عليها وننشر ردها.
البريد اإللكتروني:

CONSUMER@ALANBA.COM.KW

الشبو مفتتحًا مهرجان سلع التعاون في جمعية علي صباح السالم: 
إطالق مهرجان في جمعية العدان والقصور قريباً

موضحا أنه سيتم قريبا أيضا 
اطالق مهرجان لسلع التعاون 
في جمعي����ة العدان والقصور 

التعاونية.

مصادر متنوعة

من جهته، ذكر رئيس مجلس 
االدارة م.سعود العنزي ان اطالق 
املهرجان يأت����ي ضمن الوعود 
الت����ي قطعناها على أنفس����نا 
بإطالق مهرجانات تس����ويقية 
دائمة ومتنوعة، مشيرا الى أن 
مهرجان سلع التعاون يضم أكثر 
من 30 سلعة ذات جودة عالية 
وتخفيضات وصلت الى %25.

س����تحظى بأهمية كبرى لدى 
املس����تهلكني ملا تتمتع به من 
جودة عالية وس����عر منافس، 
وقد مت اطالق مهرجان السلع 
في جمعية علي صباح السالم 
بع����د التنس����يق م����ع االحتاد 
انتشار  لضمان توسيع دائرة 
هذه السلع وتعريف املتسوقني 
املهرجانات  عليها، منوها بأن 
اخلاصة بسلع التعاون شهدت 
خالل الفترة االخيرة إقباال من 
اجلمعيات التعاونية خصوصا 
الت����ي أطلقناها  الدعوات  بعد 
خلدم����ة املس����تهلكني وتوفير 
السلعة اجليدة بالسعر املنافس، 

وب����ني أن م����ا مييز س����لع 
التعاون أنها من مصادر متنوعة 
املنافسة  وأثبتت قدرتها على 
في السوق بقوة، وهناك حاجة 
الى تس����ويقها، مشيرا الى أن 
املواد املش����مولة بالتخفيض 
تشمل االستهالكية والغذائية، 
وهناك جهود مستمرة لتنظيم 
مهرجانات أخرى خالل الفترة 

املقبلة.
وزاد بأن مجل����س االدارة 
مستمر في تقدمي أرقى اخلدمات 
للمستهلكني، داعيا أبناء املنطقة 
واملناط����ق املجاورة الى زيارة 
املهرج����ان واحلص����ول على 

س����لع التعاون املميزة، مؤكدا 
انفتاح اجلمعي����ة على جميع 
االقتراح����ات التي تس����هم في 
حتقيق نقلة نوعية على جميع 

املستويات.

سلع مخفضة

اجلدير بالذكر أن املهرجان 
اشتمل على سلع مخفضة أبرزها، 
حمص بالطحينة عدد 2 بسعر 
290 فلس����ا بعد أن كان ب� 360 
فلسا، وفول مدمس حبة صغيرة 
عدد 2 ب� 200 فلس كان ب� 250 
فلسا، ومش����روم مقطع عدد 2 
ب� 490 فلسا وسعرها السابق 
610، وورق عنب 454 غ عدد 2 
بس����عر 1.2 دينار نزوال من 1.5 
دينار، وفاصولي����ا بالطماطم 
عدد 2 ب� 230 فلس����ا نزوال من 

290 فلسا.
كما مت تخفيض سعر قهوة 
التعاون 1 كغ عدد 2 من 2.970 
دينار الى 2.375 دينار، ورول 
سفرة 2 كغ عدد 2 من 2.5 دينار 
الى 1.985 دينار، ورول بالستيك 
عدد 2 من 750 فلس����ا الى 590 
فلسا، ومطهر 4 ليترات عدد 2 
من 3.3 دنانير الى 2.640 دينار، 
وصابون ب����ودرة 2 كغ عدد 2 
من 2.9 دينار الى 2.230 دينار، 
وسائل صحون 500 مل عدد 2 
من 400 فلس الى 325 فلس����ا، 
وخضار مشكل عدد 2 من 490 

فلسا الى 390 فلسا.

أكثر من 30 سلعة تعاونية 
بج����ودة عالي����ة وتخفيضات 
تصل ال����ى 25% مت طرحها في 
جمعي����ة علي صباح الس����الم 
التعاونية أمس ضمن مهرجان 
الس����لع التعاونية في السوق 
املركزي بحضور رئيس احتاد 
اجلمعيات التعاونية د.س����عد 
الش����بو وأمني سر االحتاد فهد 
ناصر املع����كام وعضو االحتاد 
وليد خال����د العازمي، ورئيس 
مجلس ادارة اجلمعية م.سعود 
العنزي وعضو مجلس االدارة 
خالد سالم العجمي، ومدير عام 
االحتاد بدر الردع����ان ونائبه 
عبداهلل اجلمي����ل، ومدير عام 
اجلمعية محمد علي الكندري 

وجمع من املستهلكني.
وخالل االفتتاح، قال د.الشبو 
ان االصن����اف املطروح����ة في 
مهرجان جمعي����ة علي صباح 
الس����الم مت اختياره����ا بعناية 
فائقة وهي من البدائل املميزة 
للس����لع االخ����رى، ومت إجراء 
تعديالت تسويقية على بعضها 
واألخذ بعني االعتبار مالحظات 
املستهلكني حولها، وخصوصا 
ما يتعل����ق بالكميات واالغلفة 
والنوعية والسعر، مشيرا الى 
أن االحتاد يس����عى الى تطوير 
سلع التعاون وإلى إدراج سلع 
أخرى منافس����ة لنظيراتها من 

العالمات التجارية.
التعاون  وق����ال ان س����لع 

الشبو والعنزي يفتتحان مهرجان سلع التعاون بحضور أعضاء احتاد اجلمعيات وأعضاء تعاونية علي صباح السالم

العنزي: تخفيضات 
25% على أكثر 

من 30 سلعة مت 
انتقاؤها بعناية

زحمة على كاشير أو اثنني في بعض التعاونيات!
أزمة تؤرق املستهلكني أوقات الذروة

تخفيض املصروفات ورفع املبيعات واألرباح، يقبع على رأس 
أولويات عدد من اعضاء مجالس االدارات في اجلمعيات التعاونية 
منذ بدء حملتهم االنتخابية وقبل جلوسهم على كراسي املجلس، 

الهدف طيب جدا وبادرة حسنة من قبل املسؤولني اجلدد بل انها في 
غاية األهمية، ولكن هذا التعديل يأتي في بعض االحيان على حساب 
خدمة املستهلكني، فقد ندخل الى احدى اجلمعيات او الفروع فنجد 
على صناديق الكاشيرية موظفا او اثنني فقط وخلفهما طابور من 

املنتظرين من الرجال والسيدات، في حني جند اعدادا اكبر منها في 
جمعيات اخرى. األمر يولد لدى املستهلكني املصطفني مع ما لديهم 
من سلع ينتظرون دفع ثمنها، شيئا أو أكثر من الغضب والتذمر، 
وغالبا ما يرافق ذلك ضعف اداء لدى الكاشير الذي يعمل وحيدا 

فتنهال عليه مالحظات وقد تصل الى مضايقات وتأنيب من بعض 
الزبائن وضغط اكثر على املوظف املسكني. وعند التوجه ملدير 

السوق يقول ان عدد موظفي الكاشيرية ال يستطيع سد احتياج 
السوق وغيرها يعد بأن االزدحام لن يطول اكثر من نصف ساعة 

فقط لتعود احلركة الى طبيعتها، اال ان الواقع ليس كذلك ففي 

بعض املناطق املكتظة بالسكان ليس من الصواب على االطالق 
االكتفاء بهذا العدد فقط، وخصوصا ان هناك مالءة مالية لدى هذه 
اجلمعية فال يعقل ان يصطف املستهلكون فترات طويلة بانتظار 

الوصول الى الدور. »أنباء املستهلك« اصطفت امام احد الكاشيرات 
بانتظار الوصول الى الدور وسط امتعاض من املواطنني واملقيمني 

الذين عبروا عن استيائهم من هذا السلوك الذي تنتهجه بعض 
اجلمعيات التعاونية من دون حجج مقنعة، في ظل عدم كاشيرات 

فارغة بانتظار من يعمل عليها ويسير االمور. موظفو الكاشير 
أمر حيوي جدا بالنسبة خلدمة املستهلك، البد من استقدام العدد 

الكافي للجمعية وتوزيع نوبات العمل بطريقة ذكية، وتدريبهم على 
التعامل مع الزبائن ومراعاة خصوصية املجتمع الكويتي. ونقترح 

ان تقوم كل جمعية باجراء دراسات واقعية على فترات الذروة لديها 
وتعمل على تكثيف عدد الكاشيرية وال مانع من ان يكون لديهم 

عمل لنصف دوام، وعدم االكتفاء بالوعود التي ال تقدم وال تؤخر 
وأال تكون عمليات التصحيح على حساب جودة اخلدمة املقدمة 

للمستهلك.

أسعار األسماك
املصدرسعر الكيلو )د.ك(اسم السمك
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