
صنعاء / سبأ 
ــته أمس برئاسة رئيس  ــتمع مجلس النواب يف جلس  اس
ــر لجنة التنمية  ــس األخ يحيى عيل الراعي، إىل تقري املجل
والنفط والرثوات املعدنية حول قرار تعويم أسعار املشتقات 

النفطية ومستوى تنفيذ توصيات املجلس بهذا الشأن.
ــرار  ــوص ق ــا إىل نص ــة يف تقريره ــارت اللجن ــث أش حي
التعويم والتداعيات املرتتبة عليه وتوصيات مجلس النواب 

السابقة بشأن القرار ومستوى تنفيذها.
ــط والرثوات املعدنية إىل  ــارت لجنة التنمية والنف كما أش
ــوء اإليضاحات  ــتنتاجات واملالحظات يف ض عدد من االس

واملعلومات حول قرار التعويم.
ــرار  ــيل لق ــق العم ــج التطبي ــة أن نتائ ــت اللجن وأوضح
ــالالت مالية  ــتقات النفطية أفرزت اخت ــعار املش تعويم أس
ــات الدولة وعىل مستوى  ــتوى مؤسس واقتصادية عىل مس
ــذي يتطلب رضورة  ــن، األمر ال ــية للمواط ــاع املعيش األوض
ــل إيجاد  ــه بما يكف ــرار التعويم وتعديل ــر يف ق ــادة النظ إع
ــة رشاء  ــم عملي ــة لتنظي ــة وصارم ــري دقيق ــط ومعاي ضواب
ــتقات النفطية من قبل القطاع  ــترياد وتوزيع وبيع املش واس
ــة املهام  ــط اليمنية من ممارس ــة النف ــاص وتمكني رشك الخ
ــائها يف رشاء وتوفري املشتقات  املناطة بها وفقاً لقانون إنش

النفطية والحد من احتكارها وارتفاع أسعارها.
ــرار التعويم أتاح  ــن أن ق ــة أنه بالرغم م ــت اللجن والحظ
ــاب دور رشكة  ــاص وعىل حس ــعاً للقطاع الخ ــال واس املج

ــتقات  ــترياد وتوريد وبيع املش ــط اليمنية يف رشاء واس النف
ــري دقيقة  ــة دون ضوابط ومعاي ــوق املحلي ــة يف الس النفطي
ــم يتم تمكني رشكة  ــم هذا الجانب ومع ذلك ل وواضحة تنظ
ــندة إليها بموجب  ــة املهام املس ــط اليمنية من ممارس النف
ــص رشاء وتوفري  ــا يخ ــه يف م ــم نفس ــرار التعوي ــوص ق نص
ــتقات النفطية للسوق املحلية واإلرشاف والرقابة عىل  املش
ــل القطاع  ــتقات النفطية من قب ــع املش ــد وتوزيع وبي توري
الخاص وكذا ما يخص إعفاء الرشكة من الرسوم الجمركية 
والرضيبية والرسوم األخرى التي نص عليها قرار التعويم.
ــه بالرغم من التداعيات  ــارت اللجنة الربملانية إىل أن وأش
ــتقات النفطية وما ترتب  ــلبية لقرار تعويم أسعار املش الس
ــية  عليه من اختالالت وصعوبات مالية واقتصادية ومعيش
ــواب من  ــدره مجلس الن ــا أص ــدة وم ــف األصع ــىل مختل ع
ــإن الحكومة  ــور ف ــرار املذك ــل الق ــرضورة تعدي ــات ب توصي
ــراءات ملعالجة تلك  ــن إج ــزم م ــى اآلن ما يل ــم تتخذ حت ل
ــت باملرشوع املرفوع من وزارة  االختالالت ومن ذلك عدم الب
ــرار التعويم أو  ــأن ق ــط واملعادن إىل مجلس الوزراء بش النف

إعداد مرشوع تعديل بديل عنه والبت فيه.
ــت اللجنة أن قرار التعويم أدى عملياَ إىل حل رشكة  وبين
ــن خالل فتح  ــارشة وذلك م ــة بصورة غري مب ــط اليمني النف
ــات القطاع الخاص للقيام  ــعاَ لرشكات ومؤسس املجال واس
بدور الرشكة يف حني أن الرشكة أنشئت وفقاَ لقانون نافذ وال 

يجوز إلغاؤه إال بقانون.

ــن  ــدداً م ــس ع ــىل املجل ــة ع ــة الربملاني ــت اللجن واقرتح
ــزام بها، تضمنت  ــا إىل الحكومة لاللت ــات لتوجيهه التوصي
ــتقات  ــعار املش ــرار التعويم ألس ــل ق ــت يف تعدي ــة الب رسع
ــاء رشكة  ــب مع أحكام قانون إنش النفطية وذلك بما يتناس
ــا يرتجم  ــة بها وبم ــات املناط ــة واالختصاص ــط اليمني النف
ــتوعب توصيات املجلس السابقة بشأن املوضوع وأن  ويس
ــراءات والخطوات العملية  تتخذ الحكومة ما يلزم من اإلج
ــة بتفعيل دور  ــرى املتعلق ــات املجلس األخ ــذ توصي لتنفي
ــتعادة  ــاون معها ودعمها الس ــة والتع ــط اليمني رشكة النف
ــتقات  ــترياد وتوزيع وبيع املش ــاطها يف مجال رشاء واس نش
ــوق املحلية عىل النحو املبني يف التوصيات  النفطية يف الس
ــة النفط  ــذا التقرير وتمكني رشك ــن ه ــبق م ــواردة يف ما س ال
ــي عىل واردات  ــز دورها اإلرشايف والرقاب ــة وتعزي من ممارس
ــة وتوزيعها وبيعها  ــتقات النفطي ــاع الخاص من املش القط
يف السوق املحلية وفقاً لضوابط ومعايري ومواصفات دقيقة 

ومعتمدة من قبل الرشكة بهذا الشأن.
ــر بما يتضمنه  ــة هذا التقري ــر املجلس إرجاء مناقش وأق
ــة  ــتنتاجات وتوصيات إىل جلس ــات واس ــن آراء ومالحظ م
قادمة بحضور الجانب الحكومي املختص وفقاً لإلجراءات 

املحددة يف الالئحة الداخلية للمجلس .
ــتعراض محرض  ــته باس ــتهل جلس وكان املجلس قد اس
ــابقة واملوافقة عليه، وسيواصل أعماله صباح  جلسته الس

اليوم االثنني بمشيئة الله تعاىل.

ــعة مواطنني بينهم خمس نساء  ــهد تس استش
أمس بغارتني لطريان العدوان األمريكي السعودي 
ــتهدفتا منزلهم بمديرية الجراحي يف محافظة  اس

الحديدة.
ــبأ) أن  ــي باملحافظة لـ (س ــح مصدر أمن وأوض
ــزل يف منطقة  ــن غارتني عىل من ــريان العدوان ش ط
ــهاد  ــة بمديرية الجراحي ما أدى إىل استش الرشج

تسعة من أفراد األرسة بينهم خمس نساء ..
 أسماء وصور ضحايا مجزرة العدوان األمريكي 
السعودي الذي ارتكبها  باستهداف أرسة  بأكملها 
ــاء وأربعة  ــخاص خمس نس ــعة أش مكونة من تس
ــه مديرية  ــة الرشج ــال بمنطق ــال ورج ــني أطف ماب

الجراحي أمس األحد املوافق 11/ 2/ 2018م:
1 - احمد محمد عيل نهاري العمر 53 سنة

2 -زوجته /سالمه صالح نهاري العمر45 سنة
3 -ماجد احمد محمد عيل نهاري  10 سنوات

4 -هاشم احمد محمد عيل نهاري 8 سنوات
5 -جميله احمد محمد نهاري  4سنوات

ــاري العمر  ــيل نه ــد ع ــد محم ــة احم 6 - فاطم
سنتان

7 -محمد عيل رشجي العمر 60سنة
8 - زينب عبده حميدي حندج 45سنة 

ــدي  حمي ــد  احم ــه  عبدالل ــة  فاطم  -  9
حندج25سنة.

ــعودي  ــدوان األمريكي الس ــن طريان الع كما ش
ــق متفرقة بمحافظة  ــارات عىل مناط أمس ثالث غ
ــتهدف قصف صاروخي ومدفعي  صعدة ، فيما اس

مناطق أخرى .
ــريان  ــة أن ط ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــن غارتني عىل منطقة آل قراد بمديرية  العدوان ش

باقم وغارة عىل منطقة طخية بمديرية مجز.
ــار املصدر إىل أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً  وأش
سعودياً استهدف مناطق متفرقة من مديرية رازح 

خّلف أرضاراً مادية يف منازل وممتلكات املواطنني.
ــعودي  ــريان العدوان األمريكي الس ــن ط كما  ش

أمس 20 غارة عىل محافظة حجة.
ــبأ) أن  ــي باملحافظة لـ (س ــح مصدر أمن وأوض

ــارة مديريتي  ـــ 20 غ ــتهدف ب ــدوان اس ــريان الع ط
حرض وميدي.

ــي  األمريك ــدوان  الع ــريان  ط ــن  ش ــك  ذل اىل 
السعودي امس أربع غارات عىل مديرية رصواح يف 

محافظة مأرب.
ــبأ) أن  ــة (س ــي باملحافظ ــدر أمن ــح مص وأوض
ــة  باملديري ــة  متفرق ــق  مناط ــتهدفت  اس ــارات  الغ

وخلفت أرضاراً بممتلكات املواطنني .

صنعاء / سبأ
ناقش اجتماع عقد أمس باملركز االقتصادي للتبع 
ــوزراء وزير  ــة نائب رئيس ال ــة بصنعاء برئاس واملراقب
ــن املواضيع  ــويل، عدداً م ــني مقب ــة الدكتور حس املالي
ــات البنكية مع  ــالت والعالق ــهيل املعام ــة بتس املتعلق

لجنة املدفوعات.
ــة  الصناع ــر  وزي ــم  ض ــذي  ال ــاع  االجتم ــرق  وتط
ــدداً من ممثيل البنوك  ــارة عبده محمد برش وع والتج
ــك املركزي  ــوك والبن ــيل جمعية البن ــة وممث التجاري
ــا القطاع التجاري  ــي، الصعوبات التي يواجهه اليمن
ــك الصعوبات  ــة يف تخفيف تل ــوك التجاري ودور البن
ــة املدفوعات  ــرتكة بني البنوك ولجن ــة العمل املش وآلي
ــاعد  ــة النقدية بصورة تس بما يضمن تنظيم السياس
ــيط دور  ــاري وإعادة تنش ــاع التج ــة القط عىل خدم

البنوك.
ــة بمدى  ــب املتعلق ــاع الجوان ــش االجتم ــا ناق كم
ــهيل عمل الرشكة  ــوك التجارية يف تس ــتعداد البن اس
ــاريع  املش يف  ــتثمار  لالس ــدة  الرائ ــة  الدولي ــة  اليمني
ــا بعد  ــرتة م ــواء يف ف ــا س ــيابية إدائه ــة وانس التجاري
ــم آلية  ــذا تنظي ــاريع وك ــذ املش ــدأ تنفي ــيس وب التأس
ــات  ــة محافظ كاف ــمل  لتش ــا  ــرب فروعه ــاب ع االكتت

الجمهورية.
ويف االجتماع أشار نائب رئيس الوزراء وزير املالية 
ــاوب البنوك التجارية  إىل انزعاج التجار من عدم تج
ــم األخرية  ــل وفقا للتعامي ــا يخص التعام ــم، فيم معه
ــحب املبالغ التي  ــدم قدرتهم عىل س ــم من ع وتخوفه

يحتاجونها يف حال تم التوريد إىل البنوك.
ــدت إال لخدمة  ــا وج ــات م ــة املدفوع ــد أن لجن وأك
ــر والبنك  ــادة الثقة بني التاج ــاري وإع ــاع التج القط

ــني والقيام بعملية  ــوق املوازية للرصاف والحد من الس
الوسيط بني العرض والطلب للجانبني.

ــدر  ــرك بالق ــم تتح ــوك ل ــا أن البن ــال " تفاجئن وق
املطلوب وكنا مؤملني أن تتفاعل بايجابية لكن وجدنا 

الرصافني تفاعلوا أكرث مع لجنة املدفوعات".
ــدد مقبويل عىل رضورة إرساع البنوك يف موافاة  وش
لجنة املدفوعات بخطط االسترياد وااللتزام بالتفاعل 
ــار لكي يتم  ــن التج ــول اإليداعات م ــة وقب ــع اللجن م
اعتمادها واعتماد الشهادات التي ستصدر من قبلها 
وذلك قبل إصدار التعاميم التي ستحدد البنوك التي 

سيتم التعامل معها.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة عىل رضورة 
ــبة وتحديد  ــورات والرؤى املناس ــم البنوك التص تقدي
ــاب  ــاهمات االكتت ــتقبال مس ــتعدادها الس ــدى اس م
وتقديم الخدمات املناسبة للمساهمني بحيث تغطي 

جميع محافظات الجمهورية.
ــاًال وأن نتغلب عىل  ــاً فع ــاً بنكي ــال" نريد قطاع وق
ــغيل  ــاعد عىل تش ــيط بآلية معينة تس موضوع الوس
ــزي اليمني خاصة  ــع البنك املرك ــوك بالتعاون م البن
ــاريع  ــتثمارية فيها مش ونحن مقدمون عىل رشكة اس
ــل القطاع  ــا تفاع ــل نجاحه ــم عوام ــة ومن أه عمالق

الخاص والقطاع املرصيف".
ــتعدادهم  ــوك التجارية اس ــو البن ــد ممثل ــا أك فيم
ــة املدفوعات  ــار طاملا ولجن ــات التج ــتقبال إيداع اس
ستتكفل بتغطية الحسابات يف الخارج وكذا استقبال 
ــات  ــع اآللي ــم وض ــىل أن يت ــاب ع ــاهمات االكتت مس

والنماذج الالزمة واملحددة لعملية االكتتاب.
ــات األعمال  ــاع خدم ــل قط ــاع وكي ــرض االجتم ح

بوزارة الصناعة والتجارة عبد االله شيبان.

مناقشة الصعوبات التي يواجهها القطاع مناقشة الصعوبات التي يواجهها القطاع 
التجاري وإعادة تنشيط دور البنوكالتجاري وإعادة تنشيط دور البنوك

برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية 

استشهاد استشهاد ٩٩ مواطنين من أسرة واحدة باستهداف العدوان منزلهم بالحديدة مواطنين من أسرة واحدة باستهداف العدوان منزلهم بالحديدة
قصف جوي وصاروخي على مناطق بصعدةقصف جوي وصاروخي على مناطق بصعدة

أكد أهمية تفعيل دور شركة النفط ودعمها الستعادة نشاطهاأكد أهمية تفعيل دور شركة النفط ودعمها الستعادة نشاطها

مجلس النواب يستمع إلى تقرير حول قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية مجلس النواب يستمع إلى تقرير حول قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية 

0303 أخباروتقارير

  املبيعات : 274039 فاكس : 2700064  | اإلعالنات : 274038 فاكس : 274035  | التوزيع : 274037 | الفروع > عدن > 231783 فاكس : 233354  تعز > 220800 فاكس : 220900  الحديدة > 245842 فاكس : 211537  حرضموت > 303930 فاكس : 303931  إب > تلفاكس : 400251 الضالع : تلفاكس : 232994 أبني > تلفاكس : 602096  عمران > تلفاكس :613388

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

DAILY
نائب رئيس مجلس اإلدارة

ــم الحكيم  للشؤون المالية والموارد البشرية ــيد - إبراهي ــاس الس عب
عبدامللك الشرعبي

علي الشرجي - معني النجري
 منصور شايع - وديع العبسي

WWW.ALTHAWRANEWS.NET
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

أحمد نعمان عبيدنبيهة الحيدري الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAHنائب رئيس مجلس اإلدارة
للشؤون المالية والموارد البشرية

WWW.ALTHAWRANEWS.NETمدير التحرير
تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 330114 - 321532/3 
           321528 - 322281/2   فاكس : 332505 

سگرتريو التحرير

ــادى األوىل ١٤٣٩ه - ١٢ فرباير ٢٠١٨م - العدد ١٩٤٤٣ ــني: ٢٦ جم Monday: 26 Jomada Alawla 1439 - 12 February 2018 - Issue No. 19443االثن

 الثورة/
أكدت مصادر محلية يف محافظة عدن أن مسلحني 

مجهولني اغتالوا مسؤوال أمنيا باملدنية.
ــب  ــوا نائ ــلحني اغتال ــادر، أن املس ــت املص وأوضح
ــد صالح. يف  ــل، هادي راش ــن منطقة بري فض مدير أم
ــرار بعد تنفيذ  ــلحون بالف منطقة بري فضل، والذ املس

الجريمة
ــلحة تتبع  ــرى اقتحمت مجاميع مس ــن جهة اخ م
ــد املقرات التابعة  ــازي اإلماراتي صباح أمس ، أح الغ

لحزب التجمع اليمني لإلصالح يف محافظة عدن.
أن  ــدوان،  للع ــة  موالي ــة،  إعالمي ــائل  وس ــت  وقال
ــرات حزب اإلصالح  ــلحني قاموا باقتحام أحد مق مس
ــليمه إىل قيادات ما  ــة املنصورة، وقامت بتس يف مديري
يسمى بـ“املجلس اإلنتقايل“ التابعة لقوات االحتالل 

اإلماراتي.

وبحسب املصادر فإن املسلحني، قاموا بعد اقتحام 
ــالح، بإعتقال من كانوا بداخله ونقلهم  املقر بقوة الس

إىل أماكن مجهولة.
ــد حملة االعتقاالت  ــي ذلك بالتزامن مع تصاع يأت
ــي يف  ــالل االمارات ــة لإلحت ــوات موالي ــنها ق ــي تش الت
ــع اليمني  ــزب التجم ــد قيادات ح ــة عدن ض محافظ
ــات  ــداث واملواجه ــد األح ــدأت بع ــي ب ــالح، الت لإلص
ــلحني ما  ــة بني مس ــهدتها املحافظ ــي ش ــة الت الدامي
ــع لإلمارات وبني  ــس االنتقايل“، التاب ــىس بـ ”املجل يم

عنارص ما يسمى بـ“الحماية الرئاسية“.
وتشهد مدينة عدن عمليات اغتياالت متكررة عىل 
ضوء االنفالت األمني القائم بسبب انتشار مليشيات 
ــعودي  الس ــالل  واالحت ــوذ  النف ــل  ظ ويف  ــلحة  مس
ــض املحافظات الجنوبية  اإلماراتي لعدن خاصة وبع

بشكل عام.

مسلحون يقتحمون مقرات اإلصالح في مسلحون يقتحمون مقرات اإلصالح في 
عدن ويسلمونها لما يسمى "االنتقالي"عدن ويسلمونها لما يسمى "االنتقالي"

مقتل مسؤول امني في بير فضل من قبل مجهولين مقتل مسؤول امني في بير فضل من قبل مجهولين 
صنعاء / سبأ 

ــواء الركن  ــر الداخلية الل ــى وزي  التق
ــة فريق  ــم املاورى أمس رئيس عبدالحكي
ــج األمم  ــيد يف برنام ــدة الحكم الرش وح

املتحدة اإلنمائي سوراى بوزوروكوفا.
أن  ــة  الداخلي ــر  ــد وزي أك ــاء  اللق ويف 
ــعت ضمن اسرتاتيجية عملها  الوزارة س
إلنشاء مركز الشكاوى الذى القى قبوال 
ــىل حل  ــل ع ــني والعم ــل املواطن ــن قب م

قضاياهم.
وبنّي أن مركز الشكاوى استقبل خالل 
ــة آالف و600 قضية،  الفرتة املاضية أربع
تم التعامل مع كل قضية بواسطة فريق 

يعمل بشكل متواصل.
ــدوان من تدمري  ــا أحدثه الع ــال" م وق
للبنية التحتية يف املرافق األمنية محاولة 
لشل فاعلية األداء األمني، ولكننا نعمل 
ــل تقديم الخدمات  ــرية عالية من أج بوت

ــحة اإلمكانيات  األمنية للمواطن رغم ش
وظروف العدوان".

ولفت وزير الداخلية إىل سعي الوزارة 
ــتوى األداء األمني وخدمة  لتحسني مس
ــن له عالقة  ــع بالتعاون مع كل م املجتم

بهذ الجانب.

ــة فريق وحدة الحكم  فيما قالت رئيس
ــال  ــل يف مج ــج يعم ــيد " إن الربنام الرش
ــجون سواء  رفع كفاءة أداء خدمات الس
ــز  ــة ومرك ــة أو االحتياطي ــت املركزي كان

األحداث ".
ــن  م ــي  يأت ــك  ذل أن  إىل  ــارت  وأش
ــرب الزيارات  ــل تبدأ ع ــالل ثالث مراح خ
ــا وعمل  ــة وضعه ــات ومعاين لإلصالحي
ــول احتياجاتها بما  ــات ح ــدة بيان قاع

يسهم يف خدمة نزالء السجون.
ــاريع  وأكدت بوزوروكوفا أن هناك مش
ــتهدف الرشطة  ضمن خطة الربنامج تس
ــذا  ــتوى األداء وك ــع مس ــائية ورف النس

تفعيل عمل الرشطة املجتمعية.
ــاع  ــوزارة لقط ــل ال ــاء وكي ــرض اللق ح
ــن رزق الجويف  ــواء الرك ــام الل ــن الع األم
ــة اللواء دكتور  ــس أكاديمية الرشط ورئي

مسعد الظاهري.

وزير الداخلية يلتقي رئيسة فريق وحدة »الحكم الرشيد« األمميوزير الداخلية يلتقي رئيسة فريق وحدة »الحكم الرشيد« األممي

صنعاء /سبأ 
 دشن أمني العاصمة حمود محمد عباد أمس الحملة الوطنية لضبط 
ــز واألفران ومنافذ البيع بجميع  ــعار الرغيف بأنواعه يف املخاب أوزان وأس

مديريات أمانة العاصمة.
ــتهلكني  ــىل حماية املواطنني املس ــد أمني العاصمة ع ــني أك ويف التدش
ــعودي  ــتمرار العدوان الس ــل اس ــم معاناتهم يف ظ ــن حج ــف م والتخفي

االمريكي والحصار عىل اليمن .
ــاة املواطن وال يوجد قضية يف  ــال عباد " رغيف الخبز مرتبط بحي وق
ــة الحياة من الخبز الذي نأكله خصوصاً أن معظم  حياتنا أهم من قضي

الناس اليوم يعتمدون عىل ما تنتجه املخابز واألفران ".
ــاً كبرياً من  ــذا الحملة اهتمام ــويل الجميع ه ــىل رضورة أن ي ــدد ع وش
خالل املختصني بدءاً من مكتب التجارة والصناعة ومكاتبه يف املديريات 
ــات واألجهزة التابعة لها واملجالس املحلية والجهات  ومنظومة املؤسس

ــي تحمي  ــراءات القانونية الت ــاذ اإلج ــني واتخ ــط املخالف ــة وضب األمني
املواطن واملستهلك .

ــعر ووزن رغيف  ولفت أمني العاصمة إىل أن القرار الخاص بتحديد س
ــالت التي يرتتب  ــة تتضمن املدخ ــة دقيق ــز بأنواعه بني عىل دراس الخب
ــتكون عوناً ومساعداً  عليها صناعة الخبز .. مؤكداً أن أمانة العاصمة س
ــري واالوزان وتذليل كافة الصعوبات  ــكل املخابز واالفران امللتزمة باملعاي ل

وملا من شأنه التخفيف من معاناة املواطنني البسطاء .
ــة العاصمة  ــة والتجارة بأمان ــب الصناع ــر عام مكت ــا أوضح مدي فيم
خالد الخوالني يف كلمة له أن مكتب الصناعة عمل خالل الفرتة املاضية 
ــا بتوجيهات أمني  ــران وتكاليفه ــالت اإلنتاج للمخابز واألف ــة ملدخ دراس
العاصمة وتم إصدار القرار بتحديد وزن وسعر رغيف الخبز حتى يصل 
ــتنفذ بالتعاون  ــب .. مؤكدا أن الحملة س ــهولة وسعر مناس للمواطن بس
والتنسيق مع املديريات وشعبة املخابز التابعة للغرفة التجارية لتطبيق 

القرار وضبط املخالفني .
ــة عبود العنيس  ــام مكتب التجارة والصناع ــدوره دعا نائب مدير ع ب
ــق خدمة املواطن  ــر الجهود بما يحق ــع من اجل تضاف ــاون الجمي إىل تع

وحماية املستهلك .
ــرار الذي أصدره امني العاصمة حمود  وتأتي هذه الحملة تطبيقا للق
عباد والذي حدد بموجبه سعر ووزن رغيف الخبز بأنواعه وتضمن وزن 
القرص 70 جراماً بسعر 20 رياًال والقى هذا القرار ترحيباً كبرياً وارتياحاً 

من قبل املواطنني يف أمانة العاصمة .
حرض التدشني وكالء أمانة العاصمة املساعدون املهندس عبدالكريم 
ــدراء  ــرم ، وم ــه مح ــايض ،عبدالل ــن الق ــر ، أحس ــم الوزي ــي ، هاش الحوث
ــب التنفيذية وامناء عموم  ــوم املديريات وعدد من مدراء عموم املكات عم

املجالس املحلية وعدد من املعنيني بأمانة العاصمة .
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