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04بقية أخبار الصفحة األولى  على الصفحة

تطبق بعد العيد على مواد بديلة بجودة أعلى بعد إتالف غير الصاحلة ورفع رسوم اجلمارك وإيجارات األرفف

10 % زيادة على األغذية املستوردة
الديوان  أصــدر 
األميري بيانا جاء 
فيه: »أجرى نائب 
رئيـــس احلـــرس 
الوطنـــي الشـــيخ 
مشعل األحمد امس 
عمليـــة جراحيـــة 
تكللت بفضل اهلل 
ورعايته بالتوفيق 
سائلني  والنجاح، 
املولـــى تعالى أن 
يدمي علـــى معاليه 
موفـــور الصحـــة 

ومتام العافية«.
و»األنباء« تتمنى 
للشيخ مشعل األحمد 
الشفاء العاجل ودوام 

الشيخ مشعل األحمدالصحة والعافية.

الشيخ مشعل األحمد
 أجرى عملية جراحية ناجحة

محمود فاروق 

كشفت مصادر في وزارة التجارة والصناعة 
لـ»األنباء« عن زيادة مرتقبة في أسعار مواد 
غذائية مســــتوردة تقدر بنسبة 10%، حيث 
ستصدر اجلهات املعنية قائمة بالسلع الغذائية 
التي ستشــــملها الزيادة بعــــد إقرارها عقب 

إجازة عيد الفطر.
وقالت املصادر إن السلطات الرقابية تتجه 
لتوحيد أسعار هذه السلع في جميع منافذ 
البيع حتى ال يتم التالعب باألسعار اجلديدة، 
لكن املصادر قالت ان السلع اجلديدة ستكون 
اعلى جودة من السلع احلالية في األسواق، 

وهو ما قد يبرر الزيادة في األسعار.

واضافت أن أســــباب زيادة أســــعار هذه 
السلع ما يلي: 

1ـ  االســــتغناء عن سلع ثبت عدم صالحيتها 
لالستهالك اآلدمي في ظل ما كشفته الوزارة 

أخيرا من فساد في األغذية. 
2 ـ تعمد بعض الشــــركات خفــــض كمياتها 
املعروضــــة فــــي منافــــذ البيع بهــــدف رفع 

أسعارها. 
3 ـ رفع رسوم جمارك بعض السلع إلى %5.

4ـ  زيادة إيجار األرفف التي تؤجرها الشركات 
في منافذ البيع لعرض منتجاتها.

معكم في
مكة المكرمة والمدينة المنورة

طوال العشر األواخر من شهر رمضان المبارك

• دار التوحيد
• مكة هيلتون
• اأبراج هيلتون

• رافلز
• موفنبيك

• املروة ريحان
• اإدارة فنادق اأجياد

• �سوي�س اأوتيل
• فريمونت ريزيدن�س

• �ساعة مكة

 • املدينة اأوبراي
• دار الإميان

• دار التقوى
• �سذى

فنادق مكة المكرمة

فنادق المدينة المنورة


