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 ضمن فعاليات «االسبوع القانوني» للكلية العصرية الجامعية  

ندوة تناقش «منازعات عقود االيجار»
ة  لحيــا ا  - هللا ا م  ا ر
االقتصادية- عقدت الكلية 
العصرية الجامعية، امس، 
نــدوة بعنــوان «منازعات 
عقود االيجار»، وذلك ضمن 
فعاليات االسبوع القانوني 
الذي ينظمه قسم القانون 
في «العصرية الجامعية».

وتحدث في الندوة القاضي 
فاتــح حمارشــة، بحضور 
القانــون  قســم  رئيــس 
والقائــم بأعمــال العميــد 
د.أسامة دراج، وخبراء في 
القانون، وأســاتذة وطلبة 
قسم القانون في الكلية. 

دراج  د.أســامة  وافتتــح 
النــدوة مرحبــا بالقاضــي 
إلــى ان  حمارشــة، الفتــاً 
منازعــات عقــود االيجــار 
من الموضوعات الشــائكة 

المنظورة أمام المحاكم. 
النطاق الجغرافي

وطــرح د.دراج مجموعــة 
مــن التســاؤالت تمحورت 
حــول: النطــاق الجغرافي 
لســريان قانــون المالكين 
والمســتأجرين، واالمتداد 
القانوني لعقــود االيجار، 
والزيــادة الســنوية علــى 
عقــود االيجــار، والعقــود 
ت  ا ر يجــا با يمــة  لقد ا

منخفضة.
من جهته، أوضح القاضي 
حمارشة، أن المواد األولى 
من قانون الهيئات المحلية 
تناولت المــكان الجغرافي 
الذي يسري عليه القانون، 
بحيــث يطبق علــى جميع 
الموجودة ضمن  العقارات 
البلدية  المجالــس  حــدود 
والقروية ولجــان التطوير 
في فلسطين، وهو مفهوم 
أوســع مما جاء بــه قانون 

البلديات األردني.
زيادة االيجار 

والعقود القديمة
وأشار حمارشة الى أن توجه 
المؤجر لطلب زيادة االيجار 
خاصة للعقــارات القديمة 
ذات األجــور المنخفضــة، 
يعة  شــر لعقــد  ا ن  فــإ
كان  فــإذا  المتعاقديــن، 
هناك اتفاق بين الطرفين 
المؤجر والمستأجر يشترط 
زيــادة ســنوية مقطوعــة 
على العقار سواء تراكمية 
أو غيــر تراكميــة فإن هذا 
وملــزم  معتبــر  الشــرط 
للمستأجر ويؤخذ به طالما 

لم يخالف النظام العام.
ظــل  فــي  نــه  أ كــد  أ و
المالكيــن  جمــود قانــون 
والمســتأجرين وطالما أن 
المســتأجر ملتزم بأحكام 
هذا القانون، فليست هناك 
وســيلة  إلخراجه أو إجباره 
علــى إخالء المأجــور، إنما 
هناك أمر عسكري معمول 
به يتحدث عن زيادة االيجار 

بنســب معينة، وهذ ليس 
بحكــم القانــون، والزيادة 
ال تســري إال مــن تاريــخ 
تبليغ المســتأجر باالخطار 

العدلي.
االمتداد القانوني

وتطرق القاضي حمارشة 
إلــى أحقيــة الورثــة فــي 
االنتفاع بالمأجور في حالة 
وفاة المســتأجر المعيل أو 
رب العائلــة، مشــيراً الــى 
أن هــذا االنتفــاع من حق 
الورثة، مع أن األصل انتهاء 
اإليجــار بوفاة المســتأجر. 
وأكد أن المقصــود بورثة 
الذيــن  المســتأجر، هــم 
يعيشــون فــي كنفه وقت 
افــراد عائلتــه  أو  وفاتــه 
المقيمين معه في العقار.

المســألة  أن  إلــى  ولفــت 
الخالفية هنا تتعلق بتحديد 
الخصم من الورثة، خاصة 
عندمــا يتحــول االمتــداد 
القانونــي إلــى أثــر مالي 
(الخلــو). وقــال فــي هــذا 
الســياق: «الخصم هو من 

كان ينتفع بالمأجور».
اإلخطار العدلي

  وبين القاضي حمارشــة 
أن اإلخطار العدلي ال يوجه 
للمســتأجر فقط في حالة 
التخلــف عــن دفــع ايجــار 
العقــار، وإنمــا أيضــا عند 
العقد،  مخالفته لشــروط 
خاصــة تغييــر الغاية من 
المأجــور، أو تغييــر معالم 
المأجور. وأكــد عدم جواز 
رفــع دعــوة دون توجيــه 
إخطــار عدلي للمســتأجر 
إللزامه بإعادة الوضع إلى 
أو إخــالء  مــا كان عليــه، 
المأجــور. واشــار إلــى أن 
تسديد المستأجر  لبدالت 
المتراكمــة عليه  االيجــار 
يجــب أن يتــم خــالل مدة 
االخطــار البالغة 30 يوماً، 
وإذا رفض المؤجر تسلمها 
ســيكون على المســتأجر 
إثبــات الواقعــة؛ أي إثبات 
انــه عــرض مبلــغ االيجار 
للمؤجر ورفض  المتراكم 

تسلمه أمام شاهدين.

 مصادر: أرامكو تطرح مناقصة لتعزيز أمن منشآتها البحرية
الخبر (الســعودية) -رويترز - قالت مصادر لرويترز إن شــركة النفط الســعودية 
العمالقة أرامكو تخطط لتعزيز األمن حول منشآتها البحرية وتلقت عروضا لذلك 
من شركات دفاعية.وأضافت المصادر أن من بين الشركات التي تقدمت بعروض 
ريثيــون األمريكية وراينميتال األلمانية وســيليكس التابعــة لمجموعة ليوناردو 
وجنــرال داينامكس.وقال مصــدران إن العقد يتضمن تركيب أنظمة أمنية بعيدة 
المدى في تسع مواقع بحرية في الخليج. وذكر أن من المتوقع طرح مناقصات أخرى 

نظرا ألن أرامكو تدرس توسيع حقولها النفطية البحرية وتحديث األمن حولها.

 مبيعات المنازل القائمة في أميركا تهبط مع صعود األسعار لمستوى قياسي
واشنطن -رويترز - هبطت مبيعات المساكن القائمة في الواليات المتحدة 
بأكثر من المتوقع في يونيو حزيران مع صعود أسعار المنازل إلى مستوى 
قياســي مرتفــع بفعل نقص في المعــروض في ســوق العقارات.وقالت 
الرابطــة الوطنية للوســطاء العقاريين امس االثنيــن إن مبيعات المنازل 
القائمــة انخفضت 1.8 بالمئة إلى معدل ســنوي قــدره 5.52 مليون وحدة 
الشــهر الماضي مقارنة مع 5.62 مليون وحدة في مايو أيار.وعلى أســاس 

سنوي ارتفعت المبيعات 0.7 بالمئة في يونيو حزيران. 

 عن تطبيق ذكي بعنوان «تاريخ القدس» 

تونس: «القدس المفتوحة» تفوز للعام الثاني على التوالي 
بجائزة االلكسو الكبرى للتطبيقات الجوالة العربية 2017

رام اهللا- الحياة االقتصادية- حصلت جامعة القدس المفتوحة 
للســنة الثانيــة على التوالــي على جائزة األلكســو للطبيقات 
الجوالــة للعــام 2017، وذلــك بعد أن تقدمــت بتطبيق تاريخ 
القدس الذكي والذي اختير كأفضل تطبيق في مجال الثقافة 

على مستوى دولة فلسطين. 
وأعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكســو) 
أمــس، عن فوز جامعة القدس المفتوحة بالجائزة وذلك خالل 

الدورة المنعقدة حاليا في تونس.
وفاز تطبيق بعنوان»تاريخ القدس“  والذي طوره مركز التعليم 
المفتوح بالجائزة األولى عن فئة الثقافة، وهو تطبيق تقدمه 
الجامعــة كوثيقة تاريخية تفاعليــة تتحدث عن تاريخ القدس 
وجغرافيتهــا  وترصد التحديات التي واجهتها على مر العصور 
وحتى وقتنا الحاضر لكل المهتمين والباحثين من حول العالم 

في تاريخ المدينة المقدسة.
وكانت جامعة القدس المفتوحة تمكنت العام الماضي من الفوز 
بالجائزة على مستوى فلسطين عن فئة التربية عبر تقديمها 
مســاق «اإلدارة االســتراتيجية» الذي طورتــه بنمط مقررات 

الدراسة الذاتية.
وبارك رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو  للقائمين على مركز 
التعليم المفتوح هذا اإلنجاز، معتبرا أنه يأتي في إطار التطور 
الذي تشهده الجامعة في مختلف القطاعات، وبخاصة في مجال 

التكنولوجيا التعليمية.
وقال أ. د. عمرو إن الجهود التي تبذلها قطاعات الجامعة لتطوير 
التكنولوجيا وتوزيعها لصالح األغراض التعليمية شهدت تقدما 
ملحوظا توجت مؤخرا بإطالق فضائية القدس التعليمية كأحد 
الوســائل التعليمية الضرورية لخدمة فلسفة التعليم المدمج 
الذي يســتند علــى الدمج بيــن اللقاءات الوجاهية والوســائل 
االلكترونية، كمــا حصدت الجامعة عدة جوائز عربية وعالمية 

نتيجة هذا التطور. 
ووجه شــكره  لاللكسو التي اختارت تطبيقا من إعداد الجامعة 
للفــوز بالجائــزة، مؤكدا ان هــذا التطبيق يعــد وثيقة وطنية 
وتاريخية مهمة في توثيق تاريخ المدينة وفضح زيف االداعات 
الصهوينية بخصوصها خاصة في ظل األحداث التي تشــهدها 
مدينــة القــدس واغالق المســجد األقصى المبــارك في وجه 

المصليين.
وقال أ. د. ســمير النجدي نائب الرئيس للشؤون األكاديمية  إن 
تطبيق تاريخ القدس يأتي كوثيقة تاريخية تفاعلية للتعريف 
بتاريخ وجغرافية القدس والتحديات التي تواجهها من عصور 
ماقبــل التاريــخ وحتى يومنا الحاضروأشــار إلــى أن التطبيق 
مصمم على شكل دروس معروضة بتسلسل تاريخي مشوق، 
يحتوي على فيديوهات وخطوط زمنية ورســومات توضيحية 
وانفوجرافيــك. ويحتــوي التطبيق كذلك علــى لعبة تعليمية 
وعلــى العديد من التدريبات والخرائــط التفاعلية والتقويمات 
الذاتيــة المرتبطة بمؤشــر إنجاز المتعلــم. التطبيق يعد من 
المصادر التربوية المفتوحة التي توفر فرصة فريده للباحثين 

والمتعلميــن والمهتميــن بتاريخ المدينة المقدســة من حول 
العالم.

وأكد أ. بهاء ثابت مدير مركز التعليم المفتوح بأن هذا العمل هو 
ثمرة جهد جماعي تضافرت فيه جهود الجامعة ويأتي استكماال 
لمســيرتها في التميز واالبداع، معرباً عن تقديره لسعادة أ. د. 
يونــس عمرو رئيــس الجامعة راعي المشــاريع االبداعية في 
الجامعة وأ.د. سمير النجدي نائب الرئيس للشؤون األكاديمية 
ود. م. اســالم عمــرو ود. مجــدي الزامل عميد كليــة التربية، 
لمتابعتهم الحثيثة وتقديمهم الدعم الالزم أثناء العمل، شاكرا 
الجنود المجهولين في مركز التعليم المفتوح من طواقم فنية 
وتربويــة وفضائيــة القــدس التعليمية وعمادة كليــة العلوم 
التربوية وأ.د. عبد الرحمن المغربي رئيس قسم االجتماعيات 
وفريقه المتميز من خبراء للمحتوى على جهودهم في  انجاز 

هذا العمل.
وقد شهدت هذه الدورة الثالثة من المسابقة إقباال غير مسبوق 
من فئات الشــباب والمطوريــن والمختصين في مجال تطوير 

تطبيقات الهواتف الجوالة من مختلف الدول العربية.
وقد تم استالم 1760 ملفا من 19 دولة عربية وإثر عملية فرز 
قام بها خبراء إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالمنظمة 
تم فيها التثبت من استيفاء الملفات المقدمة للشروط اإلدارية 
والفنيــة، تم االحتفاظ بـ 824 ملفا تتوزع كاآلتي: الجمهورية 
التونســية 241، جمهورية مصر العربية 109، دولة فلسطين 
102، المملكــة العربية الســعودية 92، الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشــعبية 62، المملكة المغربية 48، دولة قطر 
30، اإلمارات العربية المتحدة 26، المملكة األردنية الهاشمية 
24، سلطنة عمان 20، جمهورية السودان 18، دولة الكويت 14، 
الجمهورية اليمنية 13، الجمهورية العربية الســورية 9، دولة 
ليبيا 8، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 4 ، جمهورية العراق 

2 ، مملكة البحرين 1، الجمهورية اللبنانية 1.
وقانــت لجنة تحكيم دوليــة متكونة من خبراء ومختصين في 
مجال التطبيقات الجوالة والمحتويات الرقمية بتقييم التطبيقات 
الواردة حســب عدة معايير تم ضبطها مســبقا وهي االبتكار 
والتجديــد والخدمات المقدمــة والمحتويــات الرقمية المنتجة 

وواجهة االستخدام والتقنية والترويج .
وللتذكير، فإنّ المسابقة تدور على مرحلتين: المرحلة األولى 
على المستوى الوطني والمرحلة الثانية على المستوى العربي، 
حيــث تعمــل لجنة التحكيم علــى اختيار أفضــل تطبيقة في 
كلّ فئة مــن فئات الجائزة (التربية، الثقافــة، العلوم، األلعاب 
التعليمية) على مستوى كلّ دولة عربية. وسييمنح المتأهلون 
إلــى المرحلــة النهائيــة، فرصةً حتى نهاية شــهر تشــرين 
ط أعمال لتحويلها إلى  األول لتجويــد تطبيقاتهم وإعداد مخطّ
مشاريع ناجحة مع توفير المادة الترويجية الضرورية لذلك. 
ويكون التتويج واإلعالن عن النتائج النهائية بمناسبة الحفل 
الختامي الذي تحتضنه الجمهورية التونسية في شهر تشرين 

الثاني المقبل.

 تخصص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وزيرة االقتصاد والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
يناقشان آليات تنفيذ منحة بقيمة 5 ماليين يورو

رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- بحثت وزيرة 
االقتصــاد الوطنــي عبير عودة، يــوم أمس، 
مــع وفد مــن البنك األوروبي إلعــادة اإلعمار 
والتنمية برئاسة فيليب دي فونتين فايف نائب 
رئيس بنك االســتثمار األوروبي، آليات تنفيذ 
منحة بقيمة 5 ماليين يورو لزيادة تنافســية 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين. 
 ويأتــي هــذا اللقــاء بعــد توقيــع الحكومــة 
الفلســطينية اتفاقيــة مــع البنــك األوروبي 
لإلعمــار والتنمية في شــهر أيار الماضي من 
أجل بدء عمل البنك واستثماره في فلسطين، 
انســجاماً مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة» 
المواطن اوالً»(2017-2022) واســتراتيجيات 
عمل وزارة االقتصاد الوطني في اســتقطاب 

االستثمارات الخارجية.
 وتنص االتفاقية على إنشاء صندوقي تنمية، 
األول للبنــك األوروبي بــرأس مال 30 مليون 
يورو، والثاني صنــدوق متعدد جهات الدعم، 
ويكــون عمل البنك من خالل تقديم قروض 
لالســتثمار في عــدد من المجــاالت كالطاقة 
المتجددة والمشــاريع المتوســطة والصغيرة 
والعديد من المجــاالت األخرى، من أجل خلق 

فرص عمل وخفض نسبة البطالة.
 ووضعت الوزيرة عودة الوفد في صورة الوضع 
االقتصاد الراهن وسياسات وإجراءات الحكومة 
الفلســطينية التــي تبذلها من اجل تحســين 

وتطوير البيئة القانونية واالستثمارية الفتة 
إلى مجموعة البرامج التي تنفذ في مقدمتها 
المناطــق الصناعيــة، وتحديــث الصناعــة، 
وتبســيط اإلجــراءات عالوة علــى عقد حزم 
لتشجيع االستثمار في عدد من المجاالت والتي 
كان آخرها تشجيع االستثمار في مجال الطاقة 

البديلة والمتجددة.
 وقالت الوزيرة عودة» نعول على الشراكة مع 
البنــك األوروبي إلعــادة اإلعمار والتنمية في 
تنفيذ مشــاريع إستراتيجية من شأنها تسهم 
فــي توفير فــرص العمل وتحــد من معدالت 
البطالة والفقر وخاصة في صفوف الشــباب، 
ونحــن جاهــزون للتعاون فــي تصميم هذه 

البرامج وتقديم التسهيالت الالزمة.
 بــدوره أكــد ممثل البنــك األوروبــي إلعادة 
اإلعمــار والتنميــة عــن الجاهزيــة لتقديــم 
الدعم والمساعدة الالزمة لتحسين االقتصاد 
الفلســطيني انطالقاً مــن االتفاقية التي تم 
إبرامهــا مؤخرا مــع الحكومة الفلســطينية، 
والســعي نحــو توفيــر احتياجــات االقتصــاد 
الوطني وفي مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة.

 وفي نهاية اللقاء أكد الجانبان على التنسيق 
المســتمر وعقد مزيدا مــن اللقاءات التي من 
شــأنها بلورة خطة مشــتركة لتنفيذ المنحة 
المرصــودة من قبــل البنك لزيادة تنافســية 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين.

بنك اإلسكان يساهم برعاية حفل تخريج الفوج 
الـ 21 بكلية فلسطين التقنية في العروب

رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- ســاهم بنــك اإلســكان فروع 
فلسطين برعاية حفل تخريج الفوج التقني الحادي والعشرين 
(فــوج الحريــة والكرامة) لكلية فلســطين التقنية العروب في 
شــمال الخليل، وذلك بحضــور معالي وزيــر التربية والتعليم 
د. صبري صيدم، عطوفة محافظ الخليل كامل حميد، الســيد 
نسيم مشعل مدير فرع حلحول ممثال عن المدير اإلقليمي لبنك 
اإلسكان السيد محمد البرغوثي، باإلضافة إلى ممثلي األجهزة 
األمنية، وممثلي المؤسسات المحلية والخاصة واللجان المختلفة 
فــي المنطقــة، وأعضاء ورؤســاء بعض البلديــات والمجالس 
القروية لمحافظة الخليــل، وموظفي وعمداء الكليات وأهالي 

الطلبة الخريجين. 
من جانبه رحب عميد الكلية د. مهيب ابو لوحة بالحضور وأشاد 
بدور بنك اإلســكان فروع فلســطين في دعم ورعاية احتفال 
خريجي الكلية، بما يجسد إيمان البنك بمبدأ الشراكة ومسؤولية 
التعليم على الجميع. وقد تخلل الحفل عدد من الفقرات المنوعة 
التي نالت إعجاب الحضور والمسؤولين، وتم تقديم الشهادات 
للخريجين، وانتهى الحفل وســط اجواء من الفرحة بين أولياء 

األمور والحضور.
وبدوره أكد السيد نسيم مشعل مدير فرع حلحول على حرص 
بنك اإلســكان الدائم على دعم النشاطات التعليمية في كافة 
أرجاء الوطن، لتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية 
المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجاالت، حيث جاءت هذه 
الرعاية ضمن سلسلة من النشاطات التي يقوم البنك برعايتها 
ســنوياً بمختلف المجاالت، من صحة، وتنمية، وتعليم، وضمن 
سياســة البنك التي ترمي لتنمية قطاع التعليم بشــكل خاص 
إضافة لدعمه وتطويره. ومن الجدير بالذكر بأن بنك االسكان 

يساهم برعاية حفل التخريج للسنة الرابعة على التوالي.

 ضبط كميات كبيرة من
 السجائر المهربة على معبر الكرامة

رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- اعلنت االدارة 
العامــة للمعابر والحــدود عن تمكن الجمارك 
الفلســطينية العاملة على معبر الكرامة من 
ضبط مجموعة مــن التجار يقومون بتهريب 
كميــات كبيرة من الســجائر تتجــاوز الـ 550 
كروز باإلضافة الى ادوية ال تصلح لالستخدام 
االدمي تم نقلها على المعبر في محاولة منهم 
لتهريبها الى البالد. وأوضحت ادارة المعابر انه 

تــم التحفظ على الكميات المضبوطة التخاذ 
االجراءات القانونية المتبعة في ذلك 

هــذا وحــذرت االجهــزة االمنيــة العاملة في 
المعابر المسافرين في وقت سابق من حمل 
اي اغــراض ال تخصهــم ونوهت بــأن هنالك 
بعض التجار يقومون بالطلب من المسافرين 
حمل بعض االغراض على سبيل االمانة وهي 
في الغالب تكون بضائع مهربة وغير قانونية.

 سلطة النقد والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية يعقدان 
ورشة عمل لبحث سبل تعزيز دور القطاع المصرفي الفلسطيني

 رام اهللا-الحيــاة االقتصاديــة- عقدت ســلطة النقد 
والبنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنمية ورشــة 
عمــل هــي األولى مــن نوعها بهــدف تعزيــز ودعم 
القطــاع المصرفــي الفلســطيني مــن خــالل تبادل 
الخبرات المصرفية ودعم المهارات وعرض المنتجات 
المالية الالزمة لدعم وتطوير المشــاريع المتوسطة 
والصغيــرة في الضفة الغربيــة وقطاع غزة وتحقيق 
متطلبــات وأهداف الشــمول المالي. وافتتح الورشــة 
محافــظ ســلطة النقد عزام الشــوا، ونائب  الرئيس 
األول للبنــك األوروبــي إلعــادة اإلعماروالتنمية فيل 

بينيــت، اللّذين عبــرا عن أهمية التعاون المشــترك 
من خالل هذه الورشــة في إطار بحث ومناقشة سبل 
دعم وتعزيزالقطاع المصرفي الفلسطينيبما يحقق 
تقديم منتجات جديدة للمشاريع المتوسطة والصغيرة 
دا على األهمية  لمســاعدتها في النمو والتطــور، وأكّ
التــي يعلقها الجانبان على نتيجة هذا النشــاط األول 
للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في فلسطين.

وأشــار المحافظ إلى الدور المحوري لقطاع المنشآت 
الصغيرة والمتوســطة ومتناهية الصغر في تحقيق 
التنميــة االقتصاديــة والتــي تمثل حوالــي 95% من 

االقتصاد الفلسطيني الذي واجه بعض التحديات وكان 
أهمهــا صعوبــة الوصول إلى مصــادر التمويل،  وأن 
سلطة النقد عملت على تذليل المعيقات في الوصول 
إلى روافد االئتمان، حيث قامت بمنح محفزات للبنوك 
ومؤسســات االقراض للتوســع في منح التســهيالت 
للمشاريع القائمة والريادية، مما أدى إلى نمو بنسبة 
160%  في محفظة التسهيالت الممنوحة لهذا القطاع 
خــالل الفترة بين عام 2013 وحتى نهاية الربع األول 
من عام 2017، حيث وصلتإلى حوالي 1300 مليون 

دوالر.

 ضبط وإتالف عجل مريض في بيت لحم
رام اهللا- الحياة االقتصادية- 
الضابطــة  أتلفــت طواقــم 
الجمركيــة ومديرية الزراعة 
فــي محافظة بيت لحم، يوم 
أمــس عجــل مريــض وغير 
صالــح لالســتهالك اآلدمــي 
وال يحمــل تصريحــا زراعيــا 
وال شــهادة بيطريــة وتظهر 
عليه عالمــات المرض وذلك 
خالل قدومه من جنوب مدينة 

الخليل للمحافظة.
وافــاد بيــان الدارة العالقات 
العامة واالعــالم بالضابطة 
الجمركيــة بانــه تــم ضبط 
العجــل فــي مركبــة نقــل 
خاصــة مــن نــوع (ســكودا) 
على احد الحواجز االعتيادية 
اثنــاء توجهه الحــد المالحم 
بالمحافظــة وبحضــور جهة 
رة  وزا فــي  االختصــاص 
الزراعــة والطبيــب البيطري 
تم معاينة العجل حيث تبين 
بأنــه تظهــر عليــه عالمــات 
المــرض وأورام وغيــر قادر 
على المشي ( مريض ) وتبدو 
عليــه عالمــات ورم وانتفاخ 
وتيبســات مما يــدل على ان 

العجل غير صحي وال يصلح 
لالستهالك االدمي حيث اقر 
إتالفــه  البيطــري  الطبيــب 
على الفور لعــدم صالحيته 

لالستهالك اآلدمي، وتحويل 
للنيابــة  المركبــة  صاحــب 
العامة الستكمال المقتضى 

القانوني بحقه. 


