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بنك فلسطين

شراءبيعالعمالت

خالل اللقاء التحضيري الجتماع المانحين

بشارة: توجه لتخفيض فاتورة الرواتب بنسبة 17 ٪
نجحنا في تخفيض قيمة العجز بنسبة 4 % من الناتج المحلي االجمالي
*»األموال التي يقتطعها الجانب اإلسرائيلي بدل رسوم وعموالت 
بشكل مجحف هي أموال فلسطينية ومن حق الشعب الفسطيني»

رام اهللا- الحياة االقتصادية- ترأس وزير المالية والتخطيط 
شكري بشارة مع ممثل صندوق النقد الدولي في فلسطين 
«راجنر جندمنسون» وممثل البنك الدولي في فلسطين 
«ماريانــا ويــس» اللقاء التحضيــري الجتمــاع المانحين 
(AHLC) والمزمــع عقــده في بروكســل بتاريخ 3-4 ايار 
2017، بحضــور وفــد من الطرفيــن وممثلين عن الدول 

المانحة.
بدأ الوزير بشــارة اللقاء بعرض أهــم انجازات الحكومة 
والمتمثلة فــي تخفيض العجز المالي، والذي يعتبر أهم 

أولويــات الحكومة في المرحلة القادمة لعدد من العوامل 
منها: عدم القدرة على االستمرار في االعتماد على أموال 
الدعم الخارجي، وعدم امكانية االقتراض تبعاً لسياســة 
الحكومة في عــدم مزاحمة القطاع الخاص على األموال 
التمويلية ولمحدودية قدرة الحكومة على السداد، وعدم 
القــدرة على رفــع الضرائب على المواطن الفلســطيني 
المرهق من أعباء االحتالل، باإلضافة إلى عدم وجود عملة 
وطنيــة والتي بطباعتها تعد إحدى الوســائل التي تتبعها 

الدول لتغطية العجز المالي.

وبالرغم من كل المعوقات ذكر بشارة أن الحكومة نجحت 
في تخفيض نسبة العجز من الناتج المحلي اإلجمالي من 
%16.5 في عام 2013 إلى %5.6 في عام 2016، وبناًء على 
نتائج الربع األول من هذا العام من المتوقع أن ال يتجاوز 
العجز %4 في نهاية عام 2017 مما يعني أن نكون اقتربنا 

من المعايير الفضلى في هذا السياق. 
وعرض بشــارة تطور أداء اإليرادات حيث قامت الحكومة 
برفع اإليرادات بنســبة %66 خالل الثالثة أعوام الماضية 
وبمعدل متوســط %17 ســنوياً. وأكد بشارة أن الحكومة 
وصلــت إلى اإلمكانيات القصــوى من زيادة اإليرادات وأن 
النمو في األعوام القادمة لن يكون بنفس وتيرة األعوام 
الماضيــة نتيجــة العوامل الطبيعية التــي تحد من ذلك. 
بالتالي من المتوقع أال يتجاوز نمو الدخل لهذا العام أكثر 
مــن %5 مقارنة بالعام الماضي إالّ في حال حصول تغير 
جوهري فــي المعطيات مثل اختراق في عملية الســالم 
وظهور آفاق جديدة للتســوية وزيادة االستثمار الخارجي 

في البالد.

ونتيجــة لذلك ســيكون التركيــز مــن اآلن فصاعداً على 
الســيطرة علــى النفقــات وتخفيضيها مــن خالل ضبط 
فاتورة الرواتب التي من شــأنها تخفيض تكلفة الرواتب 
بنســبة %17، والعمل على تحسين آلية احتساب األموال 
المقتطعة من الجانب االسرائيلي مقابل الطاقة والكهرباء 
والمياه والتي ال يتم تحصيلها من المستهلكين، باإلضافة 

إلصالح القطاع الصحي.
وبشــكل خــاص أكــد بشــارة علــى اســتمرار الحكومة 
بالمطالبــة باألمــوال التي يقتطعها الجانب اإلســرائيلي 
بدل رســوم وعموالت بشــكل مجحف والتــي هي أموال 

فلسطينية ومن حق الشعب الفسطيني.
كمــا وقدم صنــدوق النقد الدولي والبنــك الدولي عرضاً 
لتقاريرهــم التي ســيتم نشــرها في اجتمــاع المانحين 
القــادم، مشــيرين إلــى األداء المالــي المميــز للحكومة 
الفلسطينية وقدرتها على الصمود في ظل األزمات الحالية 
مؤكدين على أهمية دعم الحكومة من خالل استمرارية 

وزيادة الدعم الخارجي لفلسطين.

«القدس المفتوحة» و»بيرزيت» تنظمان ورشة حول إدماج مؤسسات المجتمع 
المحلي بالبحوث اإلدارية واالقتصادية في مؤسسات التعليم العالي

رام اهللا- الحياة االقتصادية- 
القــدس  جامعتــا  عقــدت 
المفتوحة وبيرزيت، امس، 
ورشة حول إدماج مؤسسات 
المجتمع المحلي في البحوث 
واالقتصاديــة  اإلداريــة 
التعليــم  مؤسســات  فــي 
مشــروع  ضمــن  العالــي 
بناء قــدرات مراكز البحوث 
في  واالقتصادية  اإلداريــة 
العالي  التعليم  مؤسســات 
الفلســطينية، الممول من 
(إيراســموس+)  برنامــج 
االتحــاد  مــن  والمدعــوم 
األوروبــي، وذلك في حرم 

جامعة بيرزيت.
من  عــدد  الورشــة  حضــر 
مؤسسات المجتمع المحلي 
وممثل  الخــاص،  والقطاع 
(إيراســموس+)  برنامــج 
فــي فلســطين د. نضــال 
الهيئة  وممثل  الجيوســي، 
الوطنيــة لالعتماد والجودة 
التعليــم  مؤسســات  فــي 
العالــي م. إيــاد أبو ســمرة 
نيابــة عــن رئيــس الهيئة 
لســبوع،  ا محمــد  د.   . أ
األكاديميــان،  والنائبــان 
وعميــدا الكليتيــن، وعــدد 
مــن الباحثين فــي العلوم 
في  واالقتصادية  اإلداريــة 
وافتتــح  الجامعتيــن.      
الورشة أ. د. هنري جقمان 
نائب رئيس جامعة بيرزيت 
للشــؤون األكاديمية، وأ. د. 
سمير النجدي نائب رئيس 
المفتوحة  القــدس  جامعة 
ود.  األكاديميــة،  للشــؤون 
ممثــل  الجيوســي  نضــال 
في  (إيراســموس)  مكتــب 
فلسطين.     وقال أ. د. جقمان 
إن  االفتتاحية،  كلمتــه  في 
تســعى  بيرزيــت  جامعــة 
لثالــوث  ا علــى  للتركيــز 
علــى  القائــم  المعرفــي 
الجمع بين التعليم والبحث 
العلمي وخدمة المجتمع من 
خالل دعــم مراكز البحوث 
التابعــة للجامعة، مشــدداً 
الجامعــة  اســتعداد  علــى 
الجامعــات  مــع  للتعــاون 
الشقيقة إلعداد أبحاث من 
شــأنها أن تسهم في ربط 
الجامعــات بســوق العمــل 
بشــكل أفضــل. وتمنى أ. 
د. جقمان للمشــاركين في 
والخروج  النجــاح  الورشــة 
بتوصيات تســهم في دعم 
البحث العلمي في فلسطين 
وتطبيقها على أرض الواقع.

     مــن جهتــه، قــال أ. د. 
النجدي إن اهتمام «القدس 
التنمية  بواقــع  المفتوحة» 
في المجتمع لم يعد يقتصر 
على التربية والتعليم، إنما 
يمتــد ليشــمل المشــاركة 
في حل كثير من مشكالت 
المجتمــع الــذي تعيش في 
كنفــه الجامعــات وتســاير 
آمالــه وطموحاته، مشــيراً 
إلى أن «القدس المفتوحة» 
إنشــاء  لضــرورة  تنبهــت 
مراكــز متخصصة للبحوث 
العلمية، منبهــاً إلى افتتاح 
(4) مراكز للبحوث العلمية، 
بعضها يمــارس عمله منذ 

فترة واآلخر قيد اإلنشاء.
وأشــار أ. د. النجدي إلى أن 
الجامعــة تصدر (5) مجالت 
وهــي  محكمــة،  علميــة 
وحاصلة  عالميــاً  مصنفــة 
على الرقم المعياري الدولي   
الورقــي  ISSN)للنشــر  )
منها  وواحدة  واإللكتروني، 
حاصلة على معامل التأثير 
العربي، وتستقبل المجالت 
ما معدلــه (364) بحثًا، وما 
نسبته (%62) منها من دول 
عربية وأجنبيــة ومنظمات 

دولية. 
وأشــار أ. د. النجدي إلى أن 
ما  ســنوياً  تنشــر  الجامعة 
معدلــه (25)  كتاباً ومؤلفاً 
علميــاً لباحثين من أعضاء 
فــي  يــس  ر لتد ا هيئــة 
الجامعــة، كمــا تدعم (12) 
مشــروعاً بحثياً بمعدل (5) 
آالف دينــار لــكل مشــروع 
بحثي من الجامعة وخارجها، 
باإلضافة إلى تنظيم (35) 
ندوة علمية وورشــة عمل 
مؤتمــرات   (5 و( شــهرياً، 
علمية محكمة سنوياً، منها 

مؤتمرات دولية.
      وأشــار أ. د. نجــدي إلى 
أن الجامعة تحصد ســنوياً 
العديد من الجوائز العلمية 
الصعــد  علــى  والبحثيــة 
العالمية والعربية والمحلية، 
الجامعة  مشــيراً إلى فــوز 
حديثــاً بجائزة «ســقراط» 
2017م  للعــام  الدوليــة 
كأفضل جامعــة رائدة في 
وفــوز  والتربيــة،  العلــوم 
رئيس الجامعة أ. د. يونس 
أدار  مديــر  بأفضل  عمــرو 

جامعته بالمنطقة.
نضــال  د.  وتحــدث        
الجيوســي، ممثــل مكتــب 
(إيراسموس) في فلسطين، 

وأهميتــه  البرنامــج  عــن 
الفلســطينية،  لجامعاتنــا 
مشــيراً إلــى أنــه يســعى 
التعــاون  أواصــر  لتوطيــد 
فــي المجــال البحثــي بين 
لفلســطينية  ا لجامعــات  ا
من جهــة وبيــن الجامعات 
ونظيراتهــا  الفلســطينية 

األوروبية من جهة أخرى.
    وطالــب الجامعات بتوليد 
أفــكار من شــأنها أن تعود 
المجتمــع،  علــى  بالنفــع 
مشــيراً إلــى أن البرنامــج 
نجح في تأسيس (7) برامج 
ماجستير جديدة استحدثت 
في الجامعات الفلسطينية، 
من بينهــا مواضيع نوعية، 
الفتاً إلى أن البرنامج ابتعث 
(850) طالباً وطالبة لدراسة 
فصل دراســي أو أكثر في 
الجامعــات األوروبية، لكنه 
عجز عن إرسال (450) طالباً 

من غزة نتيجة الحصار.
     وبين أن أهمية مشــروع 
بناء قــدرات مراكز البحوث 
في  واالقتصادية  اإلداريــة 
العالي  التعليم  مؤسســات 
تكمــن فــي كونــه الوحيد 
الــذي يهتم بمجــال اإلدارة 
والبحوث معاً من بين (51) 
مشــروعاً تنفذهــا البعثــة 

األوروبية في فلسطين.
مــن جهته، أكــد م. إياد أبو 
ســمرة دعم الهيئة الكامل 
لمراكــز البحــوث اإلداريــة 
غير  كشريك  واالقتصادية 
مباشــر، وبين أهميتها في 
دعم البحث العلمي في هذا 

المجال في فلسطين.
االفتتاحية،  الجلسة  وعقب 
علميــة  جلســات  نظمــت 
عدة قدم خاللها المشــروع 
االســتراتيجية  والخطــط 
لبحــوث  ا كــز  ا مر فــي 
واالقتصاديــة.  اإلداريــة 
األولــى  الجلســة  وتــرأس 

أ. د. طــالل شــهوان عميد 
كليــة الدراســات العليا في 
استعرض  بيرزيت،  جامعة 
خاللها د. م. يوسف الصباح، 
فــي  لمشــروع  ا منســق 
جامعــة القدس المفتوحة، 
تقدم العمل في مشــروع 
البحوث  مركــز  قدرات  بناء 
في  واالقتصادية  اإلداريــة 
أ.  تحــدث  فيمــا  الجامعــة. 
د. ذيــاب جرار مــن جامعة 
عــن  المفتوحــة  القــدس 
تيجية  ا الســتر ا لخطــة  ا
اإلداريــة  البحــوث  لمركــز 
الجامعة،  في  واالقتصادية 
ثم استعرض أ. عمر عمران 
منسق المشروع في جامعة 
العمــل  تقــدم  بيرزيــت 
فــي مشــروع بناء قــدرات 
مركز البحــوث االقتصادية 
جامعــة  فــي  واإلداريــة 
بيرزيت، وتحدث د. ســهيل 
سلطان من جامعة بيرزيت 
عــن الخطة االســتراتيجية 
لمركز البحوث اإلدارية في 
الجامعــة. وعقــدت جلســة 
ترأســها د. أنطــون ســبيال 
من جامعــة بيرزيت، وكان 
مقررهــا د. عبــد الرحمــن 
أحمد مــن جامعــة القدس 
المفتوحــة، ناقــش خاللها 
البحث  توجهات  المتحدثون 
العلمي في اإلدارة واالقتصاد 
واهتمامــات  وأولوياتــه، 
ثم  البحثيــة.  المجموعــات 
أ.  ترأســها  جلســة  عقــدت 
د. ذيــاب جــرار مــن جامعة 
القــدس المفتوحــة، وكان 
مقررها د. ســهيل سلطان 
من جامعة بيرزيت، ناقشت 
تطوير الخطة االستراتيجية 
لمراكــز البحــوث اإلداريــة 

واالقتصادية.
وترأس أ. د. حسني عوض 
التــي  الختاميــة  الجلســة 
عرضــت فيهــا التوصيــات، 

وتحدثــت فيهــا د. غريــس 
خوري عميدة كلية األعمال 
جامعــة  فــي  واالقتصــاد 
بيرزيت، ود. يوسف أبو فارة 
عميــد كلية العلوم اإلدارية 
جامعة  فــي  واالقتصاديــة 
القــدس المفتوحــة، لخصا 
فيهــا أهم التوصيــات التي 

خرجت بها الورشة.
لورشــة  ا وخرجــت       
كان  التوصيــات  مــن  بعدد 
أبرزهــا ضرورة وضع خطة 
واضحة الســتدامة مشروع 
اإلداريــة  البحــوث  مراكــز 
واالقتصادية بحيث يشارك 
في عمليــة توفير التمويل 
كل مــن الحكومة والقطاع 
الخاص والجامعات، وتعزيز 
الشراكة مع القطاع الخاص 
من خالل الدراسات والبحوث 
التي تدرس احتياجات أسواق 
العمــل وتســهم فــي بناء 
المناهج الدراسية الجديدة، 
وتعديل المقررات الدراسية 
وتدعيمها بالجوانب العملية 
التي تكفل مواءمة مخرجات 
توصيــات التعليــم العالــي 
الفعليــة  االحتياجــات  مــع 
ألســواق العمــل. ثم طالب 
البحوث  مراكز  المشاركون 
واالقتصاديــة  ريــة  اإلدا
عمليات  بإجــراء  باالهتمام 
دورية  اســتراتيجي  تحليل 
(SWOT) لبيئــة القطاعات 
االقتصاديــة الفلســطينية 
التــي  المقترحــات  ووضــع 
تحســن واقــع القطاعــات، 
وتعزيز الشــراكات البحثية 
بين الجامعات الفلسطينية 
في مجــال البحوث اإلدارية 
ويمكــن  ديــة،  واالقتصا
بأســاليب  ذلــك  تحقيــق 
متنوعة مثل إصدار مجالت 
علميــة محكمة مشــتركة، 
بحثيــة  مجموعــات  وبنــاء 

مشتركة.

بنك األردن يقدم دعمه لبرنامج «تدريب وتشغيل 
الطلبة المتسربين من المدارس في القدس»

القــدس المحتلة- الحياة االقتصادية- اختتمت دائرة 
تنمية الشــباب فــي جمعيــة الدراســات العربية في 
القــدس، دورة اعــداد الطعــام في االتحــاد اللوثري 
العالمي، بدعم كريم من بنك األردن. وتواصلت الدورة 
على مدار أربعة أشهر واستفاد منها ما يزيد عن عشرة 
طالب متسربين من المدارس في مدينة القدس في 

الفئة العمرية ما بين 16 و25 عاما.
وجاءت هذه الدورة ضمن برنامج «تدريب وتشــغيل 
الطلبة المتسربين من المدارس في مدينة القدس»، 
الــذي يهــدف الى توفيــر الدعم االجتماعي للشــباب 
وتدعيــم فرصهــم المســتقبلية في الحصــول على 
فرص عمل. وتناولت الدورة مواضيع تدريبية ومهارات 
أساســية إلعداد الطعام كالنظافة والســالمة العامة 
والتعامل مــع الخضروات وتقطيعها وتخزينها وعمل 
الشوربات بمختلف أنواعها واألرز وبعض أنواع الحلوى 
وكيفية التعامل مع اللحوم والدجاج والفواكه البحرية 
وعمــل أطباق رئيســية بالدجاج واللحوم واألســماك 
واليخانــي وعمل المعجنات والمقبــالت الغربية. وتم 
في نهاية التدريب تزويد الطالب بالمهارات المطلوبة 
بسوق العمل وتوجيهم الى مطاعم وفنادق من أجل 
التدريب والتشغيل.  وأعرب الطالب الذين شاركوا في 
الدورة عن سعادتهم بالمهارات التي اكتسبوها والتي 

فتحت لهم آفاق إليجاد عمل مالئم.
وقال المدير اإلقليمي لبنك األردن في فلسطين السيد 

حاتــم الفقهاء «إن البنك يســتجيب دومــا الحتياجات 
المجتمع المختلفة ويولي فئة الشباب أهمية قصوى، 
ويؤمــن إيمانــا عميقا بأهميــة تقديــم الدعم لهم، 
وتأميــن حياة كريمة وآمنة لهم من خالل اكســابهم 

المهارات التي تؤهلهم لدخول سوق العمل».
وأشاد السيد حاتم الفقهاء «بالجهود التي تبذلها دائرة 
تنمية الشــباب في القدس، والتي تعمل على تفعيل 
أهميــة دور الشــباب فــي تنمية محافظــة القدس». 
مشــيرا الى أهميــة اســتمرار بنــك األردن في دعم 
تقديم الخدمات للمجتمع المقدســي وبشــكل خاص 

قطاع الشباب. 
مــن جانبــه أكد الســيد مــازن الجعبري مديــر دائرة 
تنمية الشــباب على أهمية التعاون والشراكة ما بين 
المؤسسات األهلية المقدسية و القطاع الخاص، لما له 
من دور فعال في تمكين المجتمع الفلسطيني، شاكرا 
بنك األردن على دعمه الكريم متأمال أن تستمر هذه 
الشــراكة الفريدة في المستقبل. كما شكر الجعبري 
قســم التدريب المهني في اإلتحــاد اللوثري العالمي 

على تعاونه الدائم مع الدائرة.  
والجدير ذكره أن دائرة تنمية الشباب تعمل منذ سبعة 
عشــر عاما علــى تمكين وتنميــة  قــدرات و مهارات 
الشــباب الفلســطيني خاصة المقدســي و أسرهم و 
المؤسسات الشبابية العاملة معهم لتحسين مستوى 

حياتهم وفقا إلحتياجاتهم و بأعلى مستوى جودة.

«كهرباء القدس» توقع اتفاقية مع تربية رام اهللا لربط 
مدرسة بنات محمد الشامي الثانوية بالطاقة الشمسية

رام اهللا- الحياة االقتصادية-  وقعت كل من شركة كهرباء 
محافظــة القدس ومديرية تربيــة وتعليم رام اهللا والبيرة 
امــس  في مقــر المديريــة، اتفاقية لربط مدرســة بنات 
محمــد الشــامي الثانويــة في بيــت عور التحتــا بمنظومة 
الطاقــة الشمســية، بهــدف التخفيــف مــن أعبــاء فاتورة 
الكهربــاء الشــهرية للمدرســة. ووقــع االتفاقيــة كل من 
المهندس هاني غوشــة مســؤول ملف الطاقة الشمســية 
في شــركة كهرباء محافظة القدس والسيد باسم عريقات 
مديــر مديرية تربيــة وتعليم رام اهللا والبيــرة، و بحضور 
م. ســماح دشــت مديرة دائرة الفحص والمواصفات الفنية 
في شــركة كهرباء القدس، والســيد عصام مسلط رئيس 
قســم الرقابة في مديريــة التربية، ورمضان فنون رئيس 
قســم العالقــات العامــة فــي مديريــة التربيــة والتعليم، 
والســيدة لبنى ســمارة مديرة مدرسة بنات الشيخ الشامي 
الثانوية. وحســب االتفاقية ستتولى شركة كهرباء القدس 
ربط منظومة الطاقة الشمســية في مدرســة بنات الشيخ 
الشــامي الثانويــة في بيت عــور التحتا، بشــبكة الكهرباء 
مما يســهم في التقليل من نسبة اســتهالك الكهرباء في 
مرافق المدرســة وتخفيض قيمة فاتورتها الشهرية. وأكد 
المهندس هاني غوشــة أن هــذه االتفاقية تندرج في إطار 
اإلسهام في تخفيض فاتورة الكهرباء على المشتركين من 
أفراد ومؤسســات، وبالتالي تمكين المشــتركين من إدارة 

ســداد الفواتير، داعياً المؤسسات الحكومية بما فيها وزارة 
التربية والتعليم، إلى المبادرة لتركيب األنظمة الشمسية، 
األمر الذي من شــأنه أن يســهم في تخفيض قيمة فاتورة 
الكهرباء الشــهرية فــي المدراس، وبالتالــي التخفيف من 
أعباء الفاتورة الشهرية عن كاهل وزارتي التربية والتعليم 
والمالية. وأضاف غوشة أن كهرباء القدس مستعدة للعمل 
والتعــاون مع وزارة التربية والتعليم لضمان توفير الطاقة 
الكهربائيــة في المدارس الحكومية الواقعة ضمن مناطق 
امتياز الشركة، وهي مستعدة للعمل وتركيب أنظمة الطاقة 
الشمسية على أسطح كافة المدارس على نفقتها الخاصة 
فــي حال وافقت وزارة التربية والتعليم وتم توقيع اتفاقية 
تعــاون بهذا الخصوص، وذلك باالعتمــاد على ذات النظام 

الذي تم تطبيقه مع البلديات والمجالس القروية. 
بدوره قال باسم عريقات إننا نعتز بشركة كهرباء محافظة 
القدس كمؤسسة وطنية موجودة في مدينة القدس ودعم 
صمودها، مشــدداً على ضرورة دعم مثــل هذه المبادرات 
كونهــا ســتنعكس إيجاباً على مختلف مؤسســاتنا وخاصة 
التعليميــة.  من جهتها ثمنت الســيدة لبنى ســمارة تعاون 
شركة كهرباء القدس الجهود التي تبذلها الشركة لالرتقاء 
بقطاع الكهرباء لما تعود به الطاقة البديلة من آثار ايجابية 
على نظافة البيئة، وتعزز دور المجتمع في تبني ثقافة انتاج 

الطاقة الشمسية.

اتالف سلع غذائية ومشروبات منتهية الصالحية في جنين
جنيــن- وفا- أتلفت طواقم دائــرة الصحة والبيئة في بلدية جنين، امس، 
كميــة من الســلع الغذائية والمشــروبات منتهية الصالحيــة، غير صالحة 
لالســتهالك اآلدمي. وذكرت بلدية جنين، أن الكميات المصادرة من بعض 
المحــال التجارية شــملت «شــوكو»، وشــوكوالتة، وبســكويت، و»كورن 
فليكس»، وعصائر، مشيرة إلى ضبط ومصادرة هذه المواد خالل جوالت 
ميدانية لطواقم البلدية على المحالت التجارية والمخازن التابعة لها، وتم 

إتالفها وتحرير مخالفات ألصحابها.

ضبط 6500 صوص مهربة من اسرائيل
رام اهللا- الحياة االقتصادية- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية امس في محافظة 
جنين 6500 صوص مهربة من اســرائيل بدون شــهادة صحية وتصريح من وزارة 
الزراعة. وأفاد بيان إلدارة العالقات العامة واالعالم للضابطة الجمركية انه تم ضبط 
الكمية خالل القيام باعمال الدوريه االعتيادية على أحد الحواجز بســيارة تجارية، 
حيث تم التحفظ على المضبوطات وبحضور جهات االختصاص من وزارة الصحة 
والزراعة ولجنة مكافحة تهريب المنتجات الزراعية اقرت حجز الكمية والتحفظ عليها 

وتحويل القضية للنيابة العامة الستكمال االجراءات القانونية األزمة.


