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 ނޫސް ބަޔާން : 
 ބަދުނާމު    ޝާހިދު )ނ.ޢ.ޢ.ވ( هللا ވަނަ ދުވަހު "ދިޔަރެސް" ނޫހުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދު   2022ނޮވެމްބަރ    12

 ގުޅ    ޚަބަރާ ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފު  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ވާގޮތަށް  
 

ނޫހުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ    ގައި  19:39ދުވަހުގެ    ވަނަ  2022  ނޮވެމްަބރ  12   ޕާޓީކުރަން  "މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކުދިޔަރެސް 
ލިޔެފައިވާ    ގެއިން"  ޝާހިދުގެ  هللއަްބދު  ހައްޔަރުކުރީ   މީހަކު  12  ހައްޔަރުކުރި  ތިއްަބއި  މަޢުލޫމާތުތަކަކީ  ޚަަބރުގައިވާކަމަށް 

ރައްޔިތުންނަށް   މިއީ ދިވެހި  އް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.ޚަަބރެ  ވާ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ލިޔެފައިޚިލާފް  ޙަޤީގަތާއިކަނޑައެޅިގެން  
 ،ނިޔަތުގައި   ލުމުގެތިކަފުޅު  އެމަނިކުފާނުގެ އަުބރު  ،ަބދުނާމުކޮށް   ޝާހިދު هللاޢަްބދު  މިނިސްޓަރ  ސީދާ އޮޅުވާލުމުގެ މަޤްސަދުގައި އަދި

ދިވެހި ފުލުހުންގެ    އަދި  ަބލާއިރު  ގޮތަށް  ހިންގާފައިވާ  ޚަަބރެކެވެ. ކަން  ދޮގު  ޚިލާފު   ހަޤީޤަތާއި  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ނޫހުގައި"  ދިޔަރެސް"
ޝާހިދު އާ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ގުޅުންހުރި ކަމެއް   މިއީ މިނިސްޓަރ  ،ގޮތުގައި  އިންގ   މައުލޫމާތުން  ޙަސައް  ދީފައިވާ ޚިދުމަތުން

  ވަރަށް    ވަރަކަށް ގުޅުންހުރި އިމާރާތެއްގައި ނޫންކަންޝާހިދު އާ އެއްވެސް  މިނިސްޓަރ  ހިނގައިފައިވަނީ  އެކަން   އަދި  ކަމާ  ނޫން
 .ވެގުނެނއެ ސާފުކޮށް

 
ގެ  މި މިނިސްޓްރީފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިުބނު މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި މި ޚަަބރުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ދޮގު މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގިގެން  

އޮޅުން  ފަރާތުން އެ ޚަަބރަކީ ހަގީގަތާ ޚިލާފް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހިމެނ  ޚަަބރެއްކަން ނޫހުގެ ކިޔުންތެރިންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް  
ނޫހުއި،  ހޯދަ  އަސްލު  ގޮތުގެ  ހިނގި  ފިލުވައިދީ، ކަން ދިޔަރެސް އެވެ.  ވާނެ  އެދިފައި   ގައިހާމަކޮށްދިނުމަށް ދިޔަރެސް  ނަމަވެސް 

މަށް އިޖާަބ ނުދިނުމުން، ތަކުރާރުކޮށް މިމިނިސްޓްރީން ފަހުން ގުޅުމުން ފޯނަށް މިހާރު ޖަވާެބއް ވެސް ނުދ  ކަމުގައި ނޫހުން މިކަ
ދަންނަވަމެވެ. މިކަމުން ވެސް އެނގި ޔަގީން ވަނީ މި ދޮގު ޚަބަރު ދިޔަރެސް ނޫހުގައި ޝާއިޢުކުރީ، ވަކި ސިޔާސީ މަޤްސަދެއް  

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރައީސް    ނޫސްވެރިކަމެއްޕްރޮފެޝަނަލް    ފެންނަ މިނިވަން  ދެފުށް  ،މިއީވެ.  ޙާޞިލް ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކަމެ 
އެމިނިވަންކަން   ތިެބ،  ނިވަލުގައި  މިނިވަންކަމުގެ  ދީފައިވާ  ނޫސްވެރިންނަށް  ސަރުކާރުން  މި  ޞާލިޙުގެ  މުޙައްމަދު  އިްބރާހީމް 

 ޒާތީ ކޮށްފައި ވަނީ  ކަން  މި  އަދި.  ޢަމަލެކެވެފިނޑި    ވަރަށް ނާތަހުޒީުބގި  ނަހަމަގޮތުގައި ބ ނުންކޮށްގެން ދިޔަރެސް ނޫހުން ހިން
 . ކުރަމެވެ ފާހަގަތަކުރާރުކޮށް  ހިތާމަޔާއެކު ،ކަން ހޯދުމުގެ ވިސްނުމުގައި މަންފާއެއް  ސިޔާސީ ،އިސްކޮށް ތަޢައްސުްބ

 
މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ލިޔެފައިވާ   ދޮގު  މިޚަަބރަކީ  އޮތީ  ދަންނަވާލަންމިނިސްޓްރީން    މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި  ތުންގެރައްޔިހުރިހާ    ދިވެހި

  . އް ކަމުގަ އެވެޚަަބރެ  ދޮގުގެ އަުބރުފުޅާއި ކަރަމާތް ގެއްލުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ލިޔެފައިވާ  ޝާހިދު  މިނިސްޓަރ މިއީ    ޚަަބރެއްކަމަށާއި
 ތަޙްޤީގުކޮށްދެއްވައި  ވަނީ މިމައްސަލަ އިތުރަށްމިހާރު    ޔުނިޓުން  ންޝަމި މިނިސްޓްރީގެ ޕަްބލިކް އިންފޮމ   ގުޅިގެން  ަބރާއިޚަމި  އަދި

ވެސް    ލިޔުމުން އަންގާފައި ވާނެ ކަމުގައިރަސްމީކޮށް    ށްމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލައެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި  
  .މެވެދަންނަވަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި
 

  މަޢާފަށް   ކިަބއިން  ކިއުންތެރިންގެ  ،ރަނގަޅުކޮށް  ަބރުޚަ  ދެންނެވި  މަތީގައި މިމިނިސްޓްރީން ދިޔަރެސް ނޫހަށް އިލްތިމާސް ކުރަނީ،  
  ޝާއިޢު ނުކޮށް، ޕްރޮފެޝަނަލް ނޫސްވެރިންގެ ގޮތުގައި ނޫސްވެރިކަން ކުރުމަށެވެ.  ަބރުދޮގު ޚަ  މިފަދަކުރިމަގުގައި  އެދި


