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هذا هو الخيارهذا هو الخيار

ــة  األمني ــزة  واألجه ــة  الداخلي وزارة  ــت  تابع
ــتغراب ما نرشته وتناقلته بعض وسائل  باس

إعالم العدوان من أخبار كاذبة عن تلقي 
أرسة محمد قحطان تهديدا وإمهالهم 

ثالثة أيام ملغادرة منزلهم .
ــزة  واألجه ــة  الداخلي ووزارة   
ــي صحة هذه األخبار  األمنية تنف
أن  ــد  وتؤك ــال   تفصي و  ــة  جمل
ــا  كغريه ــان  قحط ــد  محم أرسة 
ــقطت  ــن أرس العنارص التي س م
ــت  ــة وانضم ــان العمال يف أحض
يف  ــا  ارسه ــت  وترك  ، ــدوان  للع
ــة اإلنقاذ  ــيطرة حكوم مناطق س

لتنعم باألمن كبقية األرس اليمنية 
وأن التهديد واملخاطر األمنية التي 

ــودة  موج ــون  اليمني ــا  منه ــي  يعان
ــة لالحتالل  ــط يف املناطق الخاضع فق

ومرتزقته . 
إىل ذلك أكد اإلعالم األمني أن هذه األخبار 

تأتي يف إطار الشائعات التي ينرشها إعالم العدوان 
ــويه األمن  ــي املرة األوىل ، وأنها تأتي يف إطار  تش ــت ه دائما وليس
ــيطرة الغزاة  والتغطية عىل ما يحدث يف املحافظات التي تحت س

وأدواتهم من فوىض أمنية تهدد حياة واستقرار املواطن اليمني .
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الخميس

تكريم المزارعين الفائزين بجائزة الشهيد الصماد إلنتاج الحبوب في المحويتتكريم المزارعين الفائزين بجائزة الشهيد الصماد إلنتاج الحبوب في المحويت

حزب اليمن الحر يحذر من مخططات العدوان إلثارة النعرات الطائفية حزب اليمن الحر يحذر من مخططات العدوان إلثارة النعرات الطائفية 
 /ابراهيم االشموري

ــاعي العدوان والقوى  ــزب اليمن الحر من مس حذر ح
ــعال املزيد من  ــرات الطائفية واش ــارة النع ــة له إلث التابع

نريان العداوات والبغضاء بني ابناء الوطن الواحد .
وقال الدكتور/نارص بن يحيى العرجيل رئيس الحزب 
ــافر الذي  ــس بأن االعتداء الس ــان صحفي صدر أم يف بي
ــالل  ــني لالحت ــة التابع ــن املرتزق ــيات م ــه مليش ــت  ب قام
ــميني "بمنطقة الهجر مديرية  اإلماراتي عىل أرس "الهاش
ــعى الخبيث الذي  ــار هذا املس ــبوة يأتي يف إط مرخة بش
ــع وحياة الوطن اليمني  ــه يف واق يخطط العدوان لتكريس
ــة  العربي ــه  ــه وأخالق ــروف بعراقت املع ــل  ــعبه األصي وش

ــامح واإلخاء  ــىل التس ــة ع ــمحاء القائم ــالمية الس واإلس
ــريا إىل أن هذا االعتداء املدان واملُستنكَر من قبل أبناء  مش
ــأنه  أن يثري نعرات طائفية  ــعب اليمني قاطبة من ش الش
ــل خالل  ــت  من قب ــدث يف دم ــا ح ــداد مل ــو امت ــة وه مقيت
ــه العرشات  ــذي راح ضحيت ــت الغرباني وال ــارصة بي مح
ــم يدافعون عن  ــهداء والجرحى من املواطنني وه من الش
ــميون "من بيت  ــه "الهاش ــك ما تعرض ل ــم وكذل أعراضه
الرميمة يف تعز وغري ذلك من االحداث املؤسفة التي يجب 
ــع اليمني بمختلف  ــازم لها من قبل املجتم التصدي الح
ــرس  ــا تك ــة كونه ــية والفكري ــه السياس ــه واطياف توجهات
ــة واالحقاد البغيضة  ــتقبل مظلم قائم عىل العنرصي ملس

والثارات واالنتقامات وهو مايجب ان يتنبه له الجميع.

 املحويت / سبأ
ــة لتنمية وإنتاج  ــة العام كرمت املؤسس
ــة املحويت أمس  ــوب وقيادة محافظ الحب
املزارعني الفائزين بجائزة الرئيس الشهيد 
ــام  لع ــوب  الحب ــاج  إلنت ــاد  الصم ــح  صال

2018م.
ــتوى  وحصل عىل املركز األول عىل مس
ــن كميت من  ــزارع عبد الرحم املحافظة امل
ــة وماطور رش فيما  ــة الخبت بحراث مديري
ــيل الصارم من  ــزام صالح ع ــاز كل من ح ف
ــد صالح عيل قريه  ــة الطويلة و أحم مديري
ــوعي يحيى صغري  ــبام وش من مديرية ش

ــعد وعبدالله  ــن مديرية بني س ــرص م املنت
ــة الرجم  ــن مديري ــي م ــيل املرهب ــد ع أحم

بحراثة لكل منهم.
ــظ  محاف ــاد  أش ــم  التكري ــل  حف ويف 
ــدر بمرشوع  ــد حي ــل أحم ــت فيص املحوي
ــني  ــس ب ــق تناف ــا يف خل ــزة وأهميته الجائ
ــع  ــجيعهم للتوس ــوب وتش ــي الحب مزارع
ــاج لتحقيق  ــح وزيادة اإلنت ــة القم يف زراع
ــل  محاصي ــة  كاف ــن  م ــي  الذات ــاء  االكتف

الحبوب .
ــار إىل أهمية دعم القطاع الزراعي  وأش
ــة الراهنة  ــات االقتصادي ــة التحدي ملواجه

ــدوان والحصار  ــتمرار الع التي فرضها اس
ــر  املدي ــتعرض  اس ــا  فيم ــن،  اليم ــيل  ع
ــة تنمية وإنتاج الحبوب  التنفيذي ملؤسس
ــم  لدع ــة  املبذول ــود  الجه ــد  الخال ــد  أحم
ــجيع مزارعي الحبوب يف املحافظات  وتش

املستهدفة لتحقيق االكتفاء الذاتي.
ــب الزراعة  ــر مكت ــه ثمن مدي ــن جانب م
ــي  الرصم ــد  محم ــدس  املهن ــة  باملحافظ
ــجيع  لتش ــوب  الحب ــة  مؤسس ــات  توجه
ــهم يف استصالح األرايض  املزارعني بما يس
ــاحات كبرية  ــادة تأهيل مس ــة وإع الزراعي

من أرايض زراعة الحبوب.

ها هي أيام العام الرابع من العدوان السافر تنرصم وتوشك عىل االنتهاء 
ــة وصلفاً وإرصاراً عىل تراكم املآيس  والقوى املعتدية تزداد همجية وغطرس
ــعب اليمني  ــانية املريبة.. أربعة أعوام والش ــة وتفاقم الكوارث اإلنس املروع
يتعرض لحرب إبادة شاملة ويتجرع مرارة حصار اقتصادي جائر ضاعف 
ــد الرمق وتقوي  ــانية بفعل نقص األغذية التي تس ــوارث واملآيس اإلنس الك
ــة املطلوبة إليقاف  ــطاء عىل مقاومة األمراض الفتاكة وانعدام األدوي البس
ــل الكلوي  ــكر والفش زحف األمراض الخطرية مثل الكولريا والرسطان والس
ــي إىل جانب الضحايا  ــان اليمن ــا من األمراض التي أحاطت باإلنس وغريه
ــة األمريكية  ــل الذكي ــرة والقناب ــم الصواريخ املدم ــد أرواحه ــن تحص الذي
ــم بفعل الجوع  ــن قضوا نحبه ــة إىل أن م ــري إحصائي ــة , إذ تش والربيطاني
ــتهدفهم املعتدون يف  ــن اس ــم أضعاف م ــاوز عدده ــراض تج ــار األم وانتش

املنازل ومقار العمل واملصانع وصاالت األفراح والطرقات ودور العبادة . 
ــم الفادح والعالم كل  ــنوات واليمنيون يرزحون تحت وطأة الظل أربع س
ــر ، أي أن الجميع إما  ــون يف التآم ــة ضالع ــوذ بالصمت والغالبي ــم يل العال
صامت أو متآمر يتلذذ بمشاهد الجرائم والفضائح التي يرتكبها املعتدون ، 
بينما إرادة الهيمنة واالستقطاب الدويل ترص عىل خلط االوراق والتعاطي 
ــداث خالفاً ملا هي  ــري مزدوجة بتحريف الوقائع واألح ــع ما يجري بمعاي م
ــيناريوهات مفربكة وتلفيق أخبار زائفة تتعمد  عليه يف الواقع عرب ابتكار س
ــييس  ــح بأفقها االنتهازي الضيق وتس ــري خدمة للمصال ــيطنة ما يج ش
ــانية ، هذه األوضاع املزرية التي أحدثت  ــر املتصلة باألوضاع اإلنس التقاري

رشوخاً وجروحاً عميقة يف النفوس دفعت اليمنيني إىل التساؤل بمرارة .
ــدم مقدراته ما هو  ــعب اليمني وه ــاذا كل هذا اإلرصار عىل إبادة الش * مل

الذنب الذي اقرتفه؟
ــلوك  ــقطت مدونة الس ــانية؟ وس ــات القيم اإلنس ــل انهارت منظوم * ه

الدولية تحت أقدام املال وغطرسة القوة؟
*  هل أصيب أصحاب املبادئ والقيم باإلفالس؟

ــاء الضحايا من  ــالء ودم ــر وأصبحت املتاجرة بأش ــل ماتت الضمائ * ه
األطفال والشيوخ والنساء فعالً محبباً يف سبيل الظفر باملصالح بعنفوانها 

املزري؟
ــتظل  ــئلة كثرية ترددها أفواه اليمنيني بحرسة والم ، لم تجد اجابة س أس
ــس املجتمع  ــتزداد حدة إذا تقاع ــون املكلوم وس ــماء هذا الك ــة يف س محلق
ــرار حظي  ــدويل بق ــس األمن ال ــي ترجمها مجل ــه الت ــن تعهدات ــدويل ع ال
ــويد.. إال أن أطراف العدوان تحاول التنصل  باإلجماع عزز ما جرى يف الس
ــرية أمام  ــة عىل مناطق كث ــارات همجي ــن غ ــد تحليق الطائرات وش وتتعم
ــيطانية تحاول تقزيم  ــا فعالً رغبات ش ــمع األمم املتحدة.. إنه ــرأى ومس م
ــيد غرافيت  ــتهانة بمواقفه ، فهل يعي ذلك الس ــع الدويل واالس دور املجتم
ــة  ــتظل حبيس ويطمنئ اليمنيني بوجود املنظمة الدولية ؟! هذه األمنية س
ــال الرجال بما  ــىل األبطال رج ــرب بعد الله ع ــيظل الرهان األك ــرة وس الذاك
ــذا هو الخيار لدحر  ــأش ومعنويات عالية وإرصار، وه ــم من رباطة ج لديه
ــداء من املحتلني الغزاة وجحافل العمالء واملرتزقة املتعاونني  مراهنات األع

معهم.. والله من وراء القصد ،،

اتحاد اإلعالميين يدشن أنشطته بندوة تعريفية بميثاق الشرف اإلعالمي

صبري: ميثاق الشرف ال يعني تقييد الحريات وإنما تنظيم العمل اإلعالمي صبري: ميثاق الشرف ال يعني تقييد الحريات وإنما تنظيم العمل اإلعالمي 
صنعاء/سبأ

ــام  ــطته للع ــني أنش ــني اليمني ــاد اإلعالمي ــن اتح دش
ــرشف اإلعالمي  ــدوة تعريفية بميثاق ال ــس بن 2019م، أم

وأخالقيات مهنة الصحافة.
ــن اإلعالميني من  ــة م ــا كوكب ــي حرضه ــدوة الت ويف الن
ــار رئيس اتحاد اإلعالميني  ــائل اإلعالم.. أش عدد من وس
عبدالله صربي إىل أن فكرة ميثاق الرشف اإلعالمي جاءت 
ــيايس،  يف زمن الحرب والعدوان والحصار واالحتقان الس

وانعكاساته عىل األداء اإلعالمي.
ــم العدوان وانتهاكاته  ــت إىل أن هناك من برر جرائ ولف
ــتدعى إيجاد ميثاق الرشف  ــعب اليمني، ما اس بحق الش
ــل اإلعالمي وفقا  ــة العم اإلعالمي.. وقال" ينبغي ممارس
ــع غري  ــا املجتم ــون قضاي ــث تك ــري، بحي ــط ومعاي لضواب

مباحة ألي إعالمي تحت يافطة حرية الصحافة".
وأكد صربي أن ميثاق الرشف اإلعالمي، ال يعني تقييد 
ــل اإلعالمي وفقا  ــات اإلعالمية، وإنما تنظيم العم الحري
للضوابط واملعايري وقانون حرية الصحافة، ليكون ميثاق 

الرشف اإلعالمي، مرجعية لكافة اإلعالميني ومظلة لهم.
ــن مبادئ  ــرشف اإلعالمي يتضم ــاق ال ــح أن ميث وأوض
ــن  م ــار  إط يف  ــالم  اإلع ــة  ممارس ــىل  ع ــجع  تش ــة  رئيس
ــؤولة واملهنية يف أداء وظائف  ــتقاللية والحرية املس االس
اإلعالم واحرتام الثوابت الجامعة واملرجعيات واملكتسبات 

الوطنية والتعبري عن املجتمع بمختلف مكوناته.
ــني اليمنيني، عىل املبادئ  وعرج رئيس اتحاد اإلعالمي
ــرشف اإلعالمي ومنها  ــية التي تضمنها ميثاق ال األساس
ــتور والقوانني والثوابت الوطنية ويف املقدمة  احرتام الدس
ــرأي  ــة ال ــة وحري ــدة الوطني ــوري والوح ــام الجمه النظ

والتعبري وتعزيز قيم الوالء الوطني والسيادة واالستقالل 
وانتهاج خطاب إعالمي يعزز من الوحدة الوطنية.

ــرشف اإلعالمي من  ــاق ال ــه ميث ــا تضمن ــرق إىل م وتط
ــة يف  ــة الراهن ــات املرحل ــة وأولوي ــلوكية ومهني ــد س قواع
مواجهة العدوان وإبراز مظلومية الشعب اليمني وكشف 
ــة الصمود  ــم حال ــز ودع ــه وتعزي ــدوان وأدوات ــم الع جرائ

الشعبي .
ــني اليمنيني  ــام اتحاد اإلعالمي ــه أكد أمني ع ــن جانب م
ــاق رشف إعالمي،  ــة وجود ميث ــن رشف الدين، أهمي حس
ــي دون انحراف  ــل اإلعالم ــاع العم ــاعد يف ضبط إيق يس
مهنة الصحافة عن مقاصدها السامية ودعم حرية الرأي 

والتعبري وضمان جدواها للمجتمع.
ــرشف اإلعالمي  ــاق ال ــداد ميث ــل إع ــتعرض مراح واس

ــل قبل التوقيع  ــية وورش عم بانعقاد ثالث حلقات نقاش
عليه، بمشاركة نخبة من اإلعالميني والصحفيني.

ــرشف اإلعالمي، تم  ــن إىل أن ميثاق ال ــت رشف الدي ولف
ــخته النهائية يف فعالية اليوم الوطني لإلعالم  إقراره بنس
ــن 40  ــرث م ــيل أك ــاء وممث ــع رؤس ــارس 2017م بتوقي 19 م
ــة معنوية تنظم  ــيلة إعالمية، ليكون مرجعية أخالقي وس
ــراد من خالل االحرتام  ــات واألف األداء اإلعالمي للمؤسس

الطوعي لنصوص امليثاق وقواعد املهنة األخالقية.
ــة عمل حول  ــالل الندوة ورق ــني الجنيد خ وقدم حس
ــرق فيها  ــي.. تط ــي واإلعالم ــل الصحف ــات العم أخالقي
ــا  ــة وخصوصيته ــة الصحاف ــات مهن ــوم أخالقي إىل مفه
ــا أن  ــتوياتها.. مبين ــف مس ــول بمختل ــا للعق ملخاطبته
ــة واإلعالمية  ــة واالتحادات الصحفي ــات النقابي املؤسس

ــكل خارطة  ــس ومبادئ ومعايري تش يف أي بلد وضعوا أس
طريق للعمل اإلعالمي.

ــة بأنها مجموعة من  ــرّف أخالقيات مهنة الصحاف وع
ــون مهنة منظمة  ــلوك املهني لتك ــد املتعلقة بالس القواع
ــب تطبيقها  ــذه القواعد وتراق ــدد ه ــة أعضائها، تح لكاف

وهي أخالق وآداب جماعية تخضع لسلطة القضاء.
ــني األكاديميني يف املجال  ــت الجنيد إىل أن الباحث ولف
ــري التي ينبغي عىل  ــوا عىل املبادئ واملعاي اإلعالمي اتفق
ــي والصحفي مراعاتها ومنها  العاملني يف الحقل اإلعالم
ــة  ــة الصحاف ــة وحري ــة والحيادي ــة واملوضوعي املصداقي

واإلعالم واالستقاللية والحفاظ عىل حقوق اآلخرين.
وأوصت ورقة العمل تنظيم دورات تدريبية للصحفيني 
والعاملني باملؤسسات اإلعالمية حول أهمية احرتام الدقة 
واملوضوعية وااللتزام باملصداقية يف الطرح والتناول وكذا 
ــة إىل تنظيم  ــات الصحفية باإلضاف ــرتام قواعد الحري اح
ــي باملعايري  ــىل زيادة الوع ــجع ع ــل وندوات تش ورش عم
ــس األخالقي لدى  ــز الح ــة وتعزي ــارات األخالقي واالعتب

اإلعالميني.
ــن  ــوث ع ــات والبح ــن الدراس ــتفادة م ــا إىل االس ودع
ــة  ــي وتبنيها كمنهاج للممارس ــات العمل اإلعالم أخالقي
ــليمة، وربط رخصة ممارسة العمل اإلعالمي  املهنية الس
ــة عمله  ــالك املتقدم قدرات املؤهالت العلمية ملمارس بامت
ــة وإعادة  ــادات الصحفي ــام النقابات واالتح ــة مه وتنمي

تقويم أوضاع اإلعالم والصحافة من الناحية املهنية.
ــتفيضة من قبل  ــاش ومداخالت مس ــل الندوة نق تخل
ــزام اإلعالميني  ــة الت ــا أهمي ــدت يف مجمله ــاركني، أك املش
والصحفيني بالضوابط واملعايري وميثاق الرشف اإلعالمي.

وزير الثقافة يفتتح المعرض الفني األول ألطفال اليمن بصنعاءوزير الثقافة يفتتح المعرض الفني األول ألطفال اليمن بصنعاء
صنعاء / سبأ 

ــطة الثقافية  ــرب وزير الثقافة عبدالله أحمد الكبيس تواصل تنظيم الفعاليات واألنش اعت
شكال من أشكال الصمود والتصدي للعدوان الذي فشلت مساعيه يف تركيع الشعب اليمني 

الذي برهن للعالم أجمع أن اإلنسان اليمني ال ُيقهر وأن اليمن مقربة الغزاة.
ــادرة" أناميل  ــن الذي نظمته مب ــي األول ألطفال اليم ــه املعرض الفن ــد خالل افتتاح وأك
ــن مالحم الصمود  ــة يف هذا املعرض تمثل ملحمة م ــتقبيل"، أن كل لوحة معروض ــم مس ترس
ــموا هذه اللوحات املعربة التي حكت يف مضمونها  ــبال الذين رس وأن األطفال والزهرات واألش
معاناة أطفال اليمن وطموحاتهم، إنما هي رسالة للعالم أجمع أن اليمنيني صغارهم وكبارهم 

ينشأون عىل السالم واألمن واالستقرار.
ــال املوهوبني لرشح عن  ــتمع من األطف ــاح طاف وزير الثقافة باملعرض واس ــالل االفتت وخ

لوحاتهم وأعمالهم الفنية املختلفة التي شارك يف رسمها 37 طفال وطفلة.

أمن العاصمة يضبط أمن العاصمة يضبط ٦٥٦٦٦٥٦٦ قضية جنائية ويستعيد  قضية جنائية ويستعيد ١٠٧١٠٧ سيارات مسروقة سيارات مسروقة

 /معني حنش
ــة  العاصم ــن  أم ــام  ع ــر  مدي ــح  أوض
ــراش لـ "الثورة" أن  ــد الركن معمر ه العمي
اإلنجازات األمنية بأمن األمانة قد حققت 
عرب مختلف إدارات أمن ومراكز الرشطة يف 

العاصمة وبتعاون إيجابي من املواطنني.
ــراش أن  ــن معمر ه ــد الرك ــر العمي وذك
ــي ضبطتها  ــة الت ــا الجنائي ــدد القضاي ع
ــرصم  ــام املن ــالل الع ــة خ ــة العاصم رشط
ــم إحالتها للقضاء بلغ (6566)  2018م وت
ــبة ضبط  ــة مختلفة وبنس ــة جنائي قضي

.96%
ــال ضبط  ــراش أنه ويف مج ــاف ه وأض

ــن  أم ــن  تمك ــة  الرسق ــم  جرائ ــة  ومكافح
ــتعادة  العاصمة خالل العام 2018 من اس
ــة وضبط (123  ــيارات  مرسوق ( 107 ) س
ــة  ــيارات و( 154) رسق ــة س ــة رسق ) قضي
ــة باإلكراه    ــة  و( 229  ) رسق ــات ناري دراج
و( 704 ) قضايا رسقة من منازل ومحالت 

تجارية.
وأشار مدير أمن األمانة أن رجال األمن 
ــة من عىل  ــة رسق ــوا ( 347 ) جريم ضبط

سيارات ، و(277 ) رسقة من أشخاص.
ونوه أن رشطة العاصمة ضبطت خالل 
العام املنرصم (23  ) قضية تزييف عمالت 
ــات  املختصة ،  ــا للنياب ــت جميعه ، أحيل

و(31 ) قضية تزوير ، عدد منها  ارتكبتها 
ــتكملت فيها  ــة.. وقد اس ــات منظم عصاب

إجراءات التحقيق، واحيلت للعدالة..
ــة نصب   ــط (555 ) قضي ــم ضب ــا ت كم

واحتيال.
يف  ــض  القب ــي  ألق ــه  أن ــرّاش  ه ــني  وب
ــة  مرتزق ــن  م ــارص  عن ــىل  ع ــة  العاصم
ــعودي األمريكي خالل العام  العدوان الس
ــا  منافق  (126  ) ــم  عدده ــغ  بل ــرصم  املن
ــكال مختلفة..  تورطوا يف إعانة العدو بأش
ــع  ــد ورف ــدوان ورص ــيد للع ــا التحش منه
ــة  مرتبط ــا  خالي ــكيل  وتش ــات،  اإلحداثي

باستخبارات العدو.

ــســبــت  ــــارًا مــــن ال فــــي تــخــفــيــض جــــديــــد ألســــعــــار الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة اعــــتــــب

شركة النفط: شركة النفط: ٦٩٠٠٦٩٠٠ ريال للدبة البنزين و ريال للدبة البنزين و٨٢٠٠٨٢٠٠ ريال للدبة الديزل ريال للدبة الديزل
أعلنت رشكة النفط اليمنية عن تخفيض جديد 
ألسعار املشتقات النفطية ابتداًء من صباح السبت 

القادم.
وأوضحت رشكة النفط يف بيان صادر عنها تلقته 
ــادة البنزين إىل  ــعر بيع م ــا خفضت س ــبأ) أنه (س
ــوالر 8200  ريال  6900 ريال للدبة عرشين لرتاً والس

للدبة عرشين لرتاً.
ــعار  ــار البيان أنه وعىل الرغم من ارتفاع أس وأش
ــاع البورصة العاملية قامت  الرصف مؤخرا وكذا ارتف

الرشكة بمراجعة التكاليف الفعلية للشحنات التي 
ــعار بورصة منخفضة  ــحنها بأس تم االتفاق عىل ش
وقررت تخفيض سعر بيع مادتي البنزين والسوالر 
وذلك وفقا للتكاليف املتاحة اعتبارا من صباح يوم 

السبت املوافق 12 يناير 2019م".
ــا التزمت به  ــتمرارا مل ــت إىل أن ذلك يأتي اس ولف
ــة النفط من املتابعة الحثيثة للمتغريات املؤثرة  رشك
ــعار  ــة يف أس ــة واملتمثل ــواد البرتولي ــعار امل ــىل أس ع
ــا واتخاذ  ــعار الرصف محلي ــة العاملية وأس البورص

ــتفادة من انخفاض أسعار  اإلجراءات الالزمة لالس
البورصة عامليا يف الوقت الراهن وذلك باالتفاق عىل 
ــعار بورصة منخفضة وتمكنت  ــحنات بأس توفري ش
الرشكة بذلك من تخفيض تكلفة املشتقات النفطية 
ــل ما يمكن عىل الرغم من املعوقات والعراقيل  إىل أق
ــتقات النفطية واحتجازها  ــفن املش التي تواجه س
ــل تكاليف  ــه تحم ــا يرتتب علي ــة مم ــرتات طويل لف

إضافية عىل التكلفة الحقيقية لها.  
ــة  ــة خدمي ــا رشك ــد أنه ــة التأكي ــددت الرشك وج

ــائل  ــعى وبكل الوس ــح وإنما تس ــدف إىل الرب ال ته
ــتقات  املش ــري  لتوف ــا  لديه ــرة  املتوف ــات  واإلمكاني
ــل  وأق ــات  املواصف ــل  بأفض ــن  للمواط ــة  النفطي
ــتمرة يف إعادة النظر يف أسعار  التكاليف، وأنها مس
ــا أو  ــريات هبوط ــب املتغ ــة حس ــتقات النفطي املش

صعودا.
ــني إىل التعاون مع الرشكة واإلبالغ  ودعت املواطن
ــام غرفة  ــة عىل أرق ــن أي محط ــة م ــن أي مخالف ع
العمليات التالية (836552 – 01 أو 836553 – 01).

حيازتك للسلع والسجائر المهربة والمتاجرة بها جريمة من جرائم التهرب الضريبي عقوبتها المصادرة 
وفرض الغرامات الكبيرة والحبس وفق( للقانون.
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