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الخبر تفاصيل

الخبر المتالعبين..كوروناعنوان ضد والحزم السلعي والمخزون المعروض بوفرة ثالثية مواجهة

الخبر الخبرالخميس-26/03/2020-02/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20791العددالكاتب 1تكرار

السلعي..كورونا والمخزون المعروض بوفرة ثالثية مواجهة
المتالعبين ضد  والحزم

األسعار ورفع االحتكارية الممارسات لمنع مكوكية  جوالت

 
 

منيع آل  جدة-سعد
 

الل خ ن م ا كورون يروس ف ة أزم ة المملك رة3تواجه وف ي ف ل تتمث ية أساس اور مح
ض بع ب تالع ع من ل أج ن م ة االحترازي دابير والت لعي الس روض والمع ات المخزون
ا وفيم ة٬ األزم ن م بررة م ير غ اح أرب ق وتحقي عار األس ع لرف بالسوق النفوس ضعاف

ة٬ األزم تخطي أجل من الجهود تضافر ضرورة على الوزارات مختلف شددتأكدت
ل مث تراتيجية اإلس لع الس ن م خاصة ائض ف وجود على والزراعة والمياه البيئة وزارة
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واألرز٬ والزيوت أيالقمح دي أي ى عل د حدي من بيد بالضرب التجارة وزارة وتوعدت
بالنسبة السعر رفع أجل من واالحتكار السوق بتعطيش األزمة استغالل يحاول متالعب

الجميع حساب على له مناسبا يراه الذى  .والوقت
 

القمح3.3 من تخزينية طاقة طن  مليون
 

رق الش ة منطق ي ف ذائي غ زون مخ ة كمي بر أك ديها ل ة المملك إن ارة التج وزارة ت قال
ط ق.األوس الدقي ازن مخ ى عل لة٬ المتواص ة الرقابي ا جوالته الل خ وزارة ال ت ووقف

ة الغذائي ات المنتج زون مخ رة وف ن م د للتأك وب؛ للحب ة العام ة للمؤسس ة التابع
تتجاوز إجمالية تخزينية طاقة وجود إلى مشيرة ح3.3٬واالستهالكية٬ قم طن ون ملي

المخبوزات أنواع جميع  .إلنتاج
 

وجود الى ا450واشارت فيم ة٬ التجاري ال المح ى عل ع للتوزي جاهز دقيق كيس ألف
اليومية الطحن طاقات طن15تبلغ  .ألف

 
ى عل ين٬ الحس دالرحمن عب ارة التج وزارة ل مي الرس دث المتح ال تر«وق ه»توي إن ٬

والرخاء« للوفرة منبعاً العظيم وطننا يبقى بالعالم تمر التي الظروف  .»رغم
 

بـ الغذائي المخزون إستراتيجية بالخارج8تفعيل واستثمارات أساسية  سلع
 

المعروض وفرة على الفضلي٬ عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير أكد
ات كمي الي إجم ان موضحا ا٬ كورون يروس ف ة مواجه ي ف اه المي ات ومخزون لعى الس

نحو تبلغ المياه من المملكة في اليومية م9.7التوزيع رة.يوميا3ماليين وف أن د وأك
ي الت ذائي الغ ن األم تراتيجية اس مستهدفات ضمن تأتي الغذاء من والتخزين المعروض
لضمان تويات٬ مس ة أربع ن م ل هيك ل تفعي ى ال ا الفت مؤخرا٬ وزراء ال س مجل ا أقره

د تحدي الل خ ن م تراتيجية٬ االس ذ لتنفي ة فعال ة ور8حوكم مح كل تش ة غذائي لع س
ر توفي ي ف دور ارجي الخ الزراعي تثمار لالس يكون س ا كم ة٬ للمملك الغذائي المخزون

والزراعي ي الحيوان تثمار لالس السعودية الشركة خالل من السلع تلك الك(بعض )س
ارة وتج ة لزراع ة نوعي تثمارات اس خ ض ى ال ت ولف رى٬ األخ ة الزراعي ركات والش
راء الحم للحوم مصدر بر أك ى إل إضافة د٬ والهن وكندا وأستراليا أوكرانيا في الحبوب

البرازيل  .من
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طبية أدوات واحتكار باألسعار تالعب في  التحقيق

 
المرتبطة المخالفات من عدد في التحقيق للمنافسة العامة والهيئة التجارة وزارة باشرت
القطاع ي ف لع الس ى ف نقص الفتعال تهدف احتكارية ممارسات بينها من كورونا بأزمة
الموردين بعض اتفاق مخالفات جانب إلى الطبية٬ واألقنعة المعقمات خصوصاً الصحي
تصريفها دف به يرة كب ات كمي تخزين ي ف ة األزم تغالل واس عار األس لرفع والمنشآت

مرتفعة بأسعار  .الحقًا
 

لع الس عار بأس م التحك ات مخالف مباشرة تمرارية واس المشترك التنسيق الجهتان وأكدت
اختصاصاتهما ق وف دورهما ب ام والقي ة االحتكاري الممارسات أشكال ة وكاف والمنتجات
وتشجيعها ة العادل ة التجاري ة المنافس ة حماي وضمان حقوقهم وحفظ المستهلكين لحماية

عليها المؤثرة االحتكارية الممارسات  .ومكافحة
 

و«ودعت االة»المنافسة»التجارة المغ وشكاوى ببالغات التقدم إلى المستهلكين عموم
ق تطبي خالل من االحتكارية والممارسات األسعار تجاري«في الغ رابط»ب ال ى :عل

https/:/mci.gov.sa/C-appرقم ال ى عل ات البالغ ز مرك أو1900أو
د الموح االتصال ز مرك ق طري عن أو اإلنترنت٬ على التجارة لوزارة الرسمي الموقع

الرقم على للمنافسة العامة  ).920003050(للهيئة
 

الساعة مدار على والبضائع الحاويات سفن  استقبال
 

اعة الس دار م ى عل ل العم ئ للموان العامة الهيئة مع بالتنسيق السعودية الجمارك أعلنت
راءات واإلج حية الص المة الس تراطات اش ق وف ائع والبض ات الحاوي فن س تقبال الس

المستجد كورونا فيروس انتشار لمنع المملكة تُطبقها التي  .الوقائية
 

م الطواق وتزويد والجمارك الموانئ مرافق لتعقيم احتياطات من يلزم ما كل اتخاذ وأكدتا
ة المملك دن م لمختلف والخدمات السلع تدفق لتيسير الوقائية الحماية وسائل بكل العاملة

وأمان سالمة  .بكل
 

ا عمالئه ن م ة الجمركي وم الرس يل تحص ل تأجي ن ع راً مؤخ ارك الجم ت وأعلن
دة لم توردين ن)30(المس م داءً ابت ك وذل اً ارس22يوم دة2020م م د تزي د وق ٬
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عن ة)30(التأجيل ثالث ى إل ادرة المب ذه ه دة م وتصل أثرا٬ً ت ثر األك لألنشطة اً يوم
واالقتصادي الي الم ر األث ف لتخفي ة المملك ذلها تب التي الكبيرة الجهود إطار في أشهر٬
وأظهرت ا٬ كورون يروس ف ة لمواجه ذة المتخ اإلجراءات بسبب الخاص القطاع على

للموانئ العامة الهيئة عن صادرة من»مواني«إحصائية ة المملك واردات الي إجم أن
غ بل المملكة بموانئ المفرغة الغذائية الماضي23682341المواد ام الع خالل ا طن

بة2019 بنس ا انخفاض جلة مس ام٬13.9% بع ة ه2018مقارن في غ بل ذي وال
ة27490172 الغذائي واد الم ات منتج ن م ة أربع سجلت اإلحصائية وبحسب طنا٬

وت٬ والزي والشعير رفيعة شامية وذرة األرز وهي قبله٬ الذي بالعام بالمقارنة انخفاضا
ة غذائي واد وم ة حي ية وماش بردة والم دة المجم ة واألغذي كر الس ات منتج سجلت ا بينم

ارتفاعا  .أخرى
 

لـ تصل كورونا10غرامات أزمة لمستغلي لایر  ماليين
 

ق طري عن عار٬ األس ع لرف ا كورون يروس ف تغالل اس ن م التجار العامة النيابة حذرت
عجز بوجود اء واإليح أسعارها ي ف للتحكم المنتجات من المتاحة الكميات ر-تقليل غي

لـ-حقيقي تصل مالية بغرامات المخالفين متوعدة األسواق٬ لایر10في  .ماليين
 

ه إن ا له ان بي في النيابة أو«وقالت ة تجاري االً أعم ارس ُتم تي ال آت الُمنش ى عل يُحظر
داعيات ت تغالل اس بر ع ا منه د الح أو ة بالمنافس اإلخالل خدمية أو صناعية أو زراعية
د تُوج ة مفتعل ات بمُمارس ام القي ل ألج تثنائية اس ات مُعطي أو ة عالمي داث أح أو ة وقتي
ألجل الخدمات أو السلع بشأن حقيقي غير بعجز وتوحي صحيح٬ وغير مضلال انطباعا

األسعار في  .»التحكم
 

للمادة طبقا المخالفين النيابة المنافسة19٬وتوعدت نظام ى«من إل تصل ة 10بغرام
اوز% يتج ال ا بم أو ة٬ المخالف محل نوية الس ات المبيع قيمة إجمالي ن10من ماليي

ال ة غرام اع بإيق ك ذل ن ع ة واالستعاض نوية٬ الس ات المبيع دير تق تحالة اس د عن لایر
المخالفة3تتجاوز نتيجة المخالف حققها التي المكاسب  .»أضعاف
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الطبيعيعنوان وضعها في المواشي أسعار تثّبت الغذائي األمن استراتيجية

الخبر الخبرالخميس-26/03/2020-02/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد18903العددالكاتب 1تكرار

وضعها في المواشي أسعار تّثبت الغذائي األمن استراتيجية
 الطبيعي

 

بالمملكة الغذائي األمن استراتيجية بدعم الطبيعي معدلها في ستكون اللحوم  أسعار

حميدان-جدة   محمد

وم عم في المواشي أسواق أوضاع استقرار المواشي قطاع في المستثمرين من عدد أكد
ة نتيج عار األس ي ف ة منطقي ير غ يرات تغ أو لبيات لس ا تأثره دم وع ة المملك اطق من
ك ذل رجعين م ا٬ كورون يروس ف ن م ة للوقاي ا حالي ة المفروض ة االحترازي لإلجراءات
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أن ا أبرزه ن م باب وألس مؤخرا٬ً المملكة بدأتها التي الغذائي األمن استراتيجية لجدوى
ن م د المزي ح بفت ة الدول سماح ى إل إضافة الماشية وفرة فيها معتاد العام من الفترة هذه
بشتى ا ومنتجاته المواشي وتجارة الخاص القطاع ودعم منها االستيراد يتم التي القنوات
وام األع ي ف ه عن ير كب بشكل العام هذا في السوق حال يختلف ال بأن وتوقعوا الصور٬
هي كما الموسمي الطلب لزيادة نتيجة حدوثها حال في األسعار زيادة تكون وأن السابقة

المستهلك قدرات حدود وفي منطقية رمضان في  .الحال

ل الدق د خال دس المهن ورة٬ المن ة المدين ارة تج ة غرف إدارة س مجل س رئي ب نائ د وأك
واع»الرياض»لـ األن ف مختل ر توف ظل ي ف ة المملك عموم في الماشية أسواق استقرار

اللحوم٬ ات نوعي ف مختل من داد اإلم سالسل تمرار اس ى إل إضافة ذبح لل المخصصة
ي ف رة وف ترة ف ي ه ام الع ن م ترة الف ذه ه كون هو ذلك في األول السبب أن إلى مشيراً
ي الت ا روماني ل مث د للتوري دة جدي وات قن ح بفت ة الدول ماح س أن ى إل إضافة المعروض
المعروض في زاد المحلية الماشية تنافس كانت واردات على مفضلة وارداتها أصبحت
ة ونوعي عار األس تقرار اس ي ف هم أس ب والطل العرض ن بي وازن ت اك هن أصبح ولذلك

 .الجودة
 

يكون وقد محدود٬ فتأثيرها كرونا ضد االحترازية لإلجراءات بالنسبة الدقل٬ خالد وقال
لحال توقعاتنا زالت وما المواشي٬ أسعار في تأثيرا أكثر مؤخرا األعالف أسعار تذبذب
ث بحي ابقة الس وام لألع مماثال يكون بأن القادمة األشهر خالل المملكة عموم في السوق
ك تل ون وتك ان رمض م موس ترة ف الل خ ب الطل ادة بزي ا مقترن عار األس اع ارتف ون يك

كبير بشكل عليه مكلفة وغير المستهلك قدرات حدود في معتاد هو كما  .الزيادة
 

ة االحترازي اإلجراءات أثير ت ن م الشريف٬ د محم خالد والمربي٬ المستثمر قلل بدوره
اف وإيق زادات الم اف إيق ل مث ا كورون يروس ف تفشي ادي لتف مؤخرا بها العمل تم التي
وأن خصوصا الخ المس اج إنت وفرة على والتطهير التعقيم ألسباب المسالخ عمل فترات
ا كم أنواعها اختالف على المواشي في وفرة وهناك اليوم ساعات في وكفاية سعة هناك
شهر وهو م مه موسم تسبق ترة ف ا إنه ث حي ام ع ل ك ن م ترة الف ذه ه خالل معتاد هو

للموسم انتظارا بالماشية مكتظة المربين حظائر وتكون  .رمضان
 

خالل ة منطقي ير غ لزيادات معرضة ستكون األسعار بأن أعتقد ال الشريف٬ خالد وقال
يحصل ذي ال اوت للتف ة نتيج عار األس ذب تذب ن م شيء حدث وإن العام هذا أشهر بقية
ة حال ي ف تهلك للمس ي وينبغ مي٬ موس كل بش اد معت ر أم ذلك ف ب والطل رض الع ن بي
ك تل عن وتبليغها الرقابية الجهات إلى اللجوء األسعار في منطقية غير لزيادة مالحظته

 .الزيادة
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د ق الفضلي٬ عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس والزراعة٬ والمياه البيئة وزير وكان
تهدفات مس ضمن أتي ي ذاء الغ ن م والتخزين المعروض رة وف أن ابق س ت وق في أكد
مع بالتعاون الوزارة وأن مؤخرا٬ً الوزراء مجلس أقرها التي الغذائي األمن استراتيجية

د تحدي ا فيه م ت ل عم ة خط دأت ب رى األخ ات ور8القطاع مح كل تش ة غذائي لع س
ق٬ للتطبي ة قابل ة علمي ة بمنهجي ا اختياره م ت ة٬ للمملك تراتيجي االس ذائي الغ زون المخ
الل خ ن م لع الس ك تل ض بع ير توف ي ف دور ارجي الخ ي الزراع تثمار لالس يكون وس

ي والزراع ي الحيوان تثمار لالس عودية الس ركة الك(الش ة)س الزراعي ركات والش
ل مث ة٬ نوعي تثمارات باس ية الماض ترة الف الل خ الك س ركة ش ت قام ث حي رى٬ األخ
ا أوكراني ن م ل ك ي ف وب الحب ارة وتج ة بزراع ة متخصص ركات ش ي ف تثمار االس
وتكون البرازيل٬ من الحمراء للحوم مصدر أكبر إلى باإلضافة والهند٬ وكندا وأستراليا

د بع يضمن ا م ة المحلي داد اإلم سالسل مع متكاملة منظومة االستثمارات ق-تلك توفي
وسهولة-هللا ر يس بكل ة المملك ى إل ادرها مص من السلع ك تل دادات مل.إم تش ا كم

للغذاء اللوجستية المنظومة في الخاص القطاع مشاركة  .الخطة
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعوديةعنوان الغرف بمجلس الدواجن لمنتجي الوطنية والمطاعم:اللجنة األسواق وإمداد الصحي الغذاء باستدامة ملتزمة الشركات
بالدواجن

الخبر الخبراألربعاء-25/03/2020-02/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 11تكرار

الغرف بمجلس الدواجن لمنتجي الوطنية اللجنة
الغذاء:السعودية باستدامة ملتزمة الشركات

بالدواجن والمطاعم األسواق وإمداد  الصحي

 

 
 واس-الرياض

أن السعودية الغرف س بمجل دواجن ال لمنتجي ة الوطني اللجنة أكدت
ة االحترازي راءات اإلج ى أعل ق تطب ة بالمملك دواجن ال ركات ش

المستجد ا كورون يروس ف ار انتش ة لمكافح -COVID(والوقائية
ة٬)19 كامل داد اإلم لة وسلس انع والمص دواجن ال اريع مش ي ف

والمقيمين المواطنين  .لحماية
 

تدامة باس ة ملتزم ركات الش أن وم الي ا له ان بي ي ف ة اللجن افت وأض
األسواق داد إم ى إل باإلضافة ة٬ عالي وبجودة اآلمن الصحي ذاء الغ
الدواجن إنتاج شركات أن مبينة يومي٬ بشكل الدواجن من والمطاعم
المنتجات ير توف استمرار لضمان الساعة دار م ى عل تعمل المحلية
ا خياراته ع وبجمي ي المحل وق والس تهلك للمس دواجن ال ن م ة الغذائي
ن م ي المحل وى المحت اج إنت لزيادة الدائم السعي عن فضًال المتنوعة٬
وي الحي ن األم ايير مع ق تطب ركات الش أن حه موض دواجن٬ ال
اه والمي ة البيئ وزارة ي ف ة الموثق راءات اإلج ب حس اريع للمش

 .والزراعة
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دس المهن ة والزراع اه المي و ة البيئ ر وزي الي مع ة اللجن أت وهن
ق بتحقي ٬ لي الفض دالرحمن ن%60عب م ذاتي ال اء االكتف ن م

ب حس ن٬ ومنتجي ة محلي ن دواج ركات ش اج بإنت ي المحل تهالك االس
تعدادها اس الشركات دت أب ا فيم الوطني٬ التحول برنامج مستهدفات

ق وتحقي اج اإلنت ع لرف عي ن%80بالس م ذاتي ال اء االكتف ن م
نهاية في المحلي معاليه2024االستهالك طلب على بناًء  .م٬

 
عبًا وش ًة حكوم ة المملك ظ يحف أن دير الق العلي بيانها ختام في ودعت

مكروه كل  .من
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األزمات504:القحطانيعنوان في اإلستراتيجي السعودية مخزون تؤمن قمح طن آالف

الخبر الخبرالخميس-26/03/2020-02/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19569العددالكاتب 1تكرار

السعودية504:القحطاني مخزون تؤمن قمح طن آالف
األزمات في  اإلستراتيجي

 

القحطاني.د  محمد

ي القحطان م دلي ن ب محمد الدكتور فيصل الملك بجامعة األستاذ االقتصادي الخبير كشف
ى إل تصل ة تقديري ادة بزي ح القم ن م للسعودية اإلستراتيجي المخزون ارتفاع ضرورة

ى25% إل تصل نوية س ة بكمي أي ح٬ للقم تراتيجي اإلس المخزون م حج الي إجم ن م
إلى504 تصل وشهرية طن٬ طن42آالف  .ألف

 
ي ف ذائي الغ ن األم تضمن تي ال اإلستراتيجية الغذائية السلع أهم من يعد القمح أن وأفاد

المحلي اإلجمالي الناتج على ذلك انعكاس مع  .األزمات
 

ادرة مب طرح ة أهمي أن بش اني القحط الدكتور أجراها حديثة٬ اقتصادية دراسة وبحسب
ا تداعياته ت خيم تي ال ة٬ المفجع ا كورون جائحة ة تجرب ظل ي ف القمح زراعة مشروع
طرحت ة٬ القادم ة المرحل في الزراعية اإلمدادات بشح وأنذرت العالمي االقتصاد على
م وك نويا؟ س ح القم ن م ة المملك ا تحتاجه تي ال ات الكمي كم منها عدة٬ تساؤالت الدراسة
ة ذكي ة بطريق ح القم ة زراع ي ف الطرق أفضل ا وم تراتيجي؟ اإلس المخزون ي ف لدينا

والمال؟ المائي الهدر تراعي  واقتصادية
 

إلى تحتاج المملكة أن القحطاني الدكتور إذا155وأوضح شهريا٬ القمح من طن ألف
هو الفرد استهالك معدل أن إلى5افترض يصل السكان عدد وكان 31كيلوغرامات٬
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نسمة ى«:وقال.مليون إل نحتاج ي1.860.000٬نحن فعل ي كم كحد نويا س طن
ام الع ديرها م تصريح حسب الغالل لصوامع ة التخزيني ات الطاق ه في ت بلغ ت وق في

الخريجي وليد دة2.52المهندس لم تكفي دل10مليون٬ بمع أي ألف252أشهر٬
إلى يصل كبير٬ فارق يظهر وهنا شهريا٬ ظل97طن ي ف در ته أن ن ممك طن ف أل

المهمة الغذائية السلعة لهذه الماسة  .»حاجتنا
 

ى إل تصل ة تقديري ادة بزي اإلستراتيجي مخزونها يرتفع أن يجب المملكة أن إلى وأشار
ى25% إل تصل نوية س ة بكمي أي ح٬ للقم تراتيجي اإلس المخزون م حج الي إجم ن م

إلى504 تصل وشهرية طن٬ طن42آالف  .ألف
 

وب جن اطق من ل مث ح القم ة زراع ي ف اريخ ت ا له تي ال اطق المن تشجيع بضرورة ونوه
د كح ة الكمي ذه ه زرع ت أن ب اطق المن ن م ا وغيره ل وحائ يم والقص ددة المتع ة المملك
أنها ش من مجزية ومكافآت تشجيعيا دعما المزارعون يعطى أن على مستهدف وصولي
البحوث ز مراك تشجيع ى إل إضافة المضمار٬ ك ذل ي ف دخول ال ى عل اآلخرين تحفيز
طرق في والمبادرات االبتكارات أفضل عن البحث في وغيرها الجامعات في السعودية
تية٬ اللوجس دادات اإلم ي ف ارات االبتك أفضل وتشجيع ح القم وتخزين وحصد زراعة
زة محف دول ي ف لعة الس ذه ه ي ف ارجي الخ ي الزراع تثمار االس جيع تش ى عل ل والعم

 .اقتصاديا
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مستمرة":البيئة"عنوان الصحراوي الجراد مكافحة بالمملكة..عمليات لآلفة ملحوظ تراجعٍ مع

الخبر الخبرالخميس-26/03/2020-02/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 24تكرار

الصحراوي":البيئة" الجراد مكافحة عمليات
بالمملكة..مستمرة لآلفة ملحوظ تراجٍع  مع

 

 
 واس-الرياض

تقلَّص الصحراوي الجراد أن والزراعة والمياه البيئة وزارة كشفت
ات عملي وأن د٬ الحم و ية الماض دة الم الل خ ة المملك ي ف وده وج
ن م ل قلي دد ع د ض رقها وش الد الب مال ش ي ف ورة محص ة المكافح

الناضجة  .المجموعات
 12



 
أوضحت للمملكة المجاورة البلدان في الصحراوي الجراد حالة وعن
ات واآلف الجراد مكافحة ز مرك ن ع صادر ر تقري آخر أن وزارة ال
رن الق ي ف ة للغاي اً مقلق زال ي ال ع الوض أن ى إل ار أش اجرة المه
ر التكاث يجري ث حي ومال٬ والص ا وإثيوبي ا كيني دًا وتحدي ي٬ األفريق
ل يمث ا م و وه كل٬ بالتش دة جدي راب أس دأت وب ع٬ واس اق نط ى عل
م موس ة بداي ي ف ش العي بل وس ذائي الغ ن لألم بوق مس ير غ داً تهدي

المقبل  .المحاصيل
 

تستمر"البيئة"وأفادت ث حي ق٬ القل ى إل يدعو اليمن في الوضع أن
ن م القرب ب ي الجنوب احل الس ى عل كل التش ي ف ات الحوري اميع مج
كيل بتش جة الناض ير غ ة الكامل رات الحش دأت ب ذلك وك دن٬ ع
بالتزامن حضرموت وادي ي ف غزيرة أمطار هطول مع مجموعات
الشمالي األحمر البحر ساحل على منتشرة كاملة حشرات وجود  .مع

 
ى عل الفقس دأ ب ث حي ران٬ إي ي ف قائم نفسه الوضع أن إلى وأشارت
من المزيد ويتوقع الماضية٬ القليلة األيام في الغربي الجنوبي الساحل

وبوشهر خوزستان٬ جنوب في  .الفقس
 

من لٍّ ك ي ف يطرة الس تحت الوضع أن وزارة ال أكدت ل المقاب ي وف
ث حي د٬ والهن تان وباكس راق والع ان عم وسلطنة ا وإريتري السودان
مالحظة مع باستمرار٬ الدول تلك في الجراد مكافحة عمليات تجري

هناك أعدادها في  .انخفاٍض
 

ا خططه ذ تنفي ل تواص ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة أن ذكر ي
واالستكشاف المسح عمليات تنفذ حيث الجراد٬ مكافحة في الموسمية
ا كم المملكة٬ مناطق في المهاجرة واآلفات الجراد لمكافحة االستباقية
رية والبش ة المادي ات واإلمكاني ات االحتياج ع جمي ير بتوف وم تق
ات عملي اح لنج رورية الض هيالت والتس ة والعلمي ة واإلداري
أضراره من والحد الجراد ونشاط غزو لصد والمكافحة االستكشاف

المجاورة الدول إلى وعبوره الزراعي القطاع  .على
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منصة"البيئة"عنوان عبر إلكترونياً السمكي االستزراع شركات دعم خدمة "زراعي"تطلق

الخبر الخبرالخميس-26/03/2020-02/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 34تكرار

االستزراع"البيئة" شركات دعم خدمة تطلق
منصة عبر إلكترونياً  "زراعي"السمكي

 

 واس-الرياض
تزراع االس م دع ة خدم ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ت أطلق

منصة عبر ى"زراعي"السمكي عل المحافظة دف به ة اإللكتروني
استثمارها وضمان وحمايتها وتطويرها السمكية  .الثروة

 
تزراع االس ركات لش ح تتي دة٬ الجدي ة الخدم أن وزارة ال حت وأوض
ى عل للحصول ا٬ً إلكتروني ات البيان إدخال ة٬ البحري المياه في المائي

الزراعية اإلعانات برنامج ضمن المستحق المالي  .الدعم
 

ة٬ الغذائي دادات اإلم تقرار اس ي ف هم يس دعم ال امج برن أن دت وأك
ى عل الحصول سهولة وضمان ذاء٬ للغ واآلمن الصحي واالستهالك
ل عم رص ف ير توف ى إل افة باإلض ذائي٬ الغ ن األم ق وتحقي ذاء٬ الغ
بقطاع النهوض دف به الطبيعية٬ للموارد األمثل واالستغالل جديدة٬
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المملكة في المائي  .االستزراع
ة المملك ي ف السمكية ثروة ال قطاع ر لتطوي الوطني البرنامج ويعمل
ق تحقي ى عل ة٬ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ه علي رف تش ذي ال
ثروة ال ال مج ي ف ة للمملك ة الطبيعي وارد الم ن م ى المثل تفادة االس
ي إجمال ي ف إسهامه ادة لزي ائي الم االستزراع قطاع ودعم السمكية٬

ذلك وك ني٬ الوط اتج اتالن احتياج ة وتغطي ذاتي٬ ال اء االكتف ق تحقي
ودعم دخل ال مصادر تنويع إلى إضافة البحرية٬ األغذية من المملكة

 .االقتصاد
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدواجنعنوان إنتاج منشآت أعمال تتابع المنورة بالمدينة الحيوي األمن فرق

الخبر الخبرالخميس-26/03/2020-02/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

إنتاج منشآت أعمال تتابع المنورة بالمدينة الحيوي األمن فرق
 الدواجن

 

 
المنورة  واس-المدينة

اه والمي ة البيئ وزارة رع لف ة التابع دواجن ال اريع لمش وي الحي ن األم رق ف ت تابع
د للتأك دواجن ال اج بإنت الخاصة المنشآت أعمال أمس المنورة المدينة بمنطقة والزراعة
للفحص الها وارس الروتيني للتحليل عشوائية عينات سحب خالل من المنتج سالمة من

بالرياض الوزارة  .بمختبرات
 

ق تطبي لضمان تأتي المتابعة هذه أن السيد محمد بن أيمن المهندس الفرع مدير وأوضح
إلدارة ة التابع رق الف تباشرها تي ال دواجن ال اج إنت آت منش في الحيوي األمن إجراءات

للمستهلك المقدم الغذاء وجودة سالمة لضمان بالمنطقة الحيوانية  .الثروة
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر في200معالجةعنوان الحمراء السوسة من »الطائف«نخلة

الخبر الخبرالخميس-26/03/2020-02/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد19570العددالكاتب 1تكرار

في200معالجة الحمراء السوسة من  »الطائف«نخلة
 

 

 )الطائف(»عكاظ«●

 

لمكتب ابع الت ة النباتي الصحة م بقس ة ممثل راء الحم ل النخي ة سوس مكافحة رق ف نفذت
ات عملي يين الماض ومين الي الل خ ائف الط ة بمحافظ ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة

لـ ومعالجة في200فحص بالمحافظة6نخلة متفرقه  .مزارع
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ن م ثر أك اف اكتش ن ع ات العملي راء15ونتجت الحم ل النخي ة بسوس ابة مص ة نخل
اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دمها يق تي ال اعية الس ود الجه ضمن ور الف على ومعالجتها
ات اآلف ة ومكافح ة الزراعي ة والبيئ اتي النب اء الغط ى عل للمحافظة ائف بالط ة والزراع

بها  .المضرة
 

الغ اإلب ى إل زارعين الم ائف الط بمحافظة ة والزراع اه والمي البيئة وزارة مكتب ودعا
الموّحد ات البالغ ام نظ بر ع راء٬ الحم ل النخي ة لسوس حاالت أي غ«عن ى»بلِّ حت ٬

المكافحة بأعمال والقيام المباشرة من الفرق  .تتمكن
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األغنامعنوان بسوق المواشي حظائر برش يقوم برنية البيئة مكتب

الخبر الخبرالخميس-26/03/2020-02/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد2403العددالكاتب 1تكرار

كورونا من الوقائية الجهود  ضمن

األغنام بسوق المواشي حظائر برش يقوم برنية البيئة  مكتب

 

السبيعي_رنية  محمد

رنية محافظة في الزراعة و والمياه البيئة مكتب الموافققام الثالثاء أمس 1441يوم
ة7/29/ والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب بمكت ة الحيواني ثروة ال م قس ي ف ال ممث

ام األغن بسوق المواشي حظائر برش بالقسم البيطرين األطباء من وبإشراف بالمحافظة
الفيروسات انتشار ومنع المواقع لتطهير اإلبل سوق حظائر وكذلك  .بالمحافظة

 
ديره وتق شكره رويس ال حسن بن خالد األستاذ رنية محافظ سعادة قدم أخرى جهة ومن

ب المكت ي ف ائمين ةللق المبذول ود موالجه ى·منه عل دل ي ا فأنم دلّ إن ذا افره تض
واختصاصهالجهود مجاله في بالمحافظةكٍل الكورونا فيروس تفشي يالحتواء ف مثمنا
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المكتب في جهد من به يقومون ما نفسه وفقهمالوقت ي أن وتعالى سبحانه هللا اداعين لم
الوطن هذا خدمة الحيويفيه القطاع هذا في ومشتقاتهخصوصا الزراعي  .و
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر "شاهدعنوان بـ"البيئة.. الحراج وساحة األنعام بسوق والتعقيم الرش "تربة"تكثف

الخبر الخبرالخميس-26/03/2020-02/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

"شاهد وساحة"البيئة.. األنعام بسوق والتعقيم الرش تكثف
بـ  "تربة"الحراج

فيروس انتشار من للحد والوقائية االحترازية اإلجراءات ضمن
 "كورونا"

 

 

البقمي  تربة-متعب

ة جول اء األربع أمس صباح ة ترب بمحافظة ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة مكتب نفذ
م والتعقي رش ال دف به ك وذل الحراج٬ وساحة بالمحافظة األنعام سوق استهدفت ميدانية

فيروس انتشار من (كورونا"للحد  .الجديد)19-كوفيد"
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ي المنبه اعد مس د محم ة بترب ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ب مكت دير م ح وأوض
رش"سبق"لـ ل ة ميداني جوالت بعمل اء األربع أمس صباح قامت المختصة الفرق أن

اإلجراءات ضمن ك وذل الحراج احة س ى إل باإلضافة بالمحافظة األنعام وشبوك سوق
لفيروس للتصدي المكتب بها يقوم التي (كورونا"االحترازية  ).19-كوفيد"

 

ابع ي"وت ة"المنبه التوعوي ادات اإلرش ديم وتق ف تثقي ة الميداني والت الج تملت اش د لق
ام األي خالل تمرة مس ة الميداني الجوالت أن مبيًنا السوق٬ ومرتادي األحواش ألصحاب

انتشار من للحد وذلك ومكثفة  الفيروسالقادمة
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشرقية"عنوان بالمنطقة"بيئة والفواكه للخضروات المنتجة المزارع تتابع

الخبر الخبرالخميس-26/03/2020-02/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3216العددالكاتب 1تكرار

الشرقية" والفواكه"بيئة للخضروات المنتجة المزارع تتابع
 بالمنطقة

 

 
 واس-الدمام

ي عل ن ب عامر دس المهن رقية الش ة بالمنطق والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ام ق
ار إط ي ف ك وذل ه٬ والفواك للخضروات ة المنتج زارع الم لبعض ة تفقدي ة بجول وم الي يري المط

للفرع التفقدية  .الجوالت
 

عوديين الس زارعين الم ض بع دى ل ة الزراعي روعات المش ض بع يري المط دس المهن ابع وت
ع ورف ا به المناطة الخدمات أفضل لتقديم فيها العمل سير على لالطالع وذلك الشرقية بالمنطقة

الخدمة تواجه)المنتج(جودة تي ال ات المعوق أو الصعوبات ومعالجة والمقيم٬ للمواطن المقدمة
وجدت إن  .المزارعين

 
ل تكف تي ال واإلجراءات رقية٬ الش ة بالمنطق زارعين للم ام الع ع الوض المطيري دس المهن ابع وت
ع م اون بالتع هولة وس ر يس ل بك ة المحلي واق األس ى إل ه والفواك ار الخض ن م ج المنت ول وص

األخرى الحكومية  .الجهات
 

ات المنتج رة بوف ن والمقيمي واطنين الم يري المط دس المهن أن د-وطم الحم ع-و جمي ي ف
عياً س يرة كب ات بكمي ار والخض ه الفواك راء ش ى عل ال اإلقب دم ع ى إل اً داعي ة٬ المحلي واق األس
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف رق ف ل قب ن م ة يومي ة متابع ود وج ى إل يراً مش ا٬ لتخزينه
ا توفره دى م ن م د للتأك رقية الش ة بالمنطق ه والفواك ار الخض واق أس ع لجمي رقية الش ة بالمنطق
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أسعارها  .ومناسبة
 

استخدام ى عل الشرقية ة بالمنطق المزارعين بحرص المطيري دس المهن أشاد الجولة ختام وفي
الري طرق استخدام خالل من المياه استهالك توفير عنها ينتج التي الجيدة الزراعية الممارسات
بطرق األسواق ى إل ج المنت إيصال ى عل وحرصهم الكيماوية٬ األسمدة استخدام وترشيد الحديثة

وآمنة  .صحية
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحارثيعنوان ترقية

الخبر الخبرالخميس-26/03/2020-02/08/1441تاريخ المالحةتصنيف المياه لتحلية العامة المؤسسة أخبار

الرصد19570العددالكاتب 1تكرار

الحارثي  ترقية
 

 
ترقيته؛ بمناسبة التهاني المياه لتحلية العامة المؤسسة منسوبي من الحارثي فهد تلقى

الجهود لمضاعفة حافز أنها إلى مشيرا بالترقية؛ اعتزازه عن عبر  .الحارثي
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر ينفذعنوان تبوك بمنطقة الزراعية التمنية المزارعينصندوق على المستحقه االقساط تأجيل مبادرة

الخبر الخبرالخميس-26/03/2020-02/08/1441تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد3215العددالكاتب 1تكرار

ينفذ تبوك بمنطقة الزراعية التمنية االقساطصندوق تأجيل مبادرة
المزارعين على  المستحقه

 

 
 واس-تبوك

اط االقس ل تأجي ادرة مب ذ بتنفي وم الي وك تب ة بمنطق ة الزراعي ة التمني ندوق ص رع ش
السنوي تحقاق االس ذات ود العق لجميع وذلك اشهر ستة لمدة المزارعين على المستحقه

الفترة هذه قبل جدولتها إعادة تم ان يسبق لم والتي بالسداد  .الملتزمة
 

ي ف أتي ي ك ذل ان بي العتي س حن عبدالرحمن المهندس بالمنطقة الصندوق مدير واوضح
المملكة قيادة توجيهات ناطار المزارعي ى عل واإلقتصادي الي الم ر األث من للتخفيف

ا٬ كورون فيروس مكافحة فترة ادرةخالل المب ذ تنفي ملها يش تي ال تره الف ان ى ال يرا مش
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من وحتى1تبدأ اليشمل31مارس ل التأجي ان ى ال ا الفت ام٬ الع ذا ه ن م اغسطس
الماشية لمربي التشغيلية العقود وكذلك االستحقاق بتاريخ المرتبطة السداد  .اعانة

 
نصية برسائل التأجيل عملية بتنفيذ المزارعين اشعار سيتم بانه  .وقال
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التشغيلية»الزراعي«عنوان القروض طلبات استقبال يبدأ

الخبر -26/03/2020-02/08/1441تاريخ
الخبرالخميس الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

التشغيلية»الزراعي« القروض طلبات استقبال  يبدأ

 

 

 الرياض-اليوم
 

لعمالئه التشغيلية القروض طلبات استقبال في البدء عن الزراعية التنمية صندوق أعلن
د والح الخاص٬ القطاع تحفيز مبادرة ضمن وذلك المتخصصة٬ المشاريع أصحاب من

تجد المس ا كورون يروس ف ن ع ة الناتج ادية االقتص ار اآلث ن ر.م عب ديم٬ التق ن ويمك
 e.adf.gov.sa:الرابط
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لتاريخ الصحفي 02/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والعالج..»كورونا«نفاياتعنوان الوقاية

الخبر الخبرالخميس-26/03/2020-02/08/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد9663العددالكاتب 1تكرار

والعالج..»كورونا«نفايات  الوقاية

 

االقتصادية  كلمة

اء وب ار انتش جراء ن م المصائب ا«تأتي فاالقتصادات»كورون ات٬ االتجاه ل ك ن م
ر الخطي اء الوب ذا ه نتيجة دة جدي مصيبة تواجه الدعم٬ أو اإلنقاذ حزم تتلقى بدأت التي

وأضراره اره بانتش اء.والسريع الوب ات نفاي إدارة ي ف ن تكم اطة ببس المصيبة ذه .وه
عن أخر الت م ت ا م إذا المي الع لالقتصاد دمرة م تكون س ا أنه المتحدة٬ األمم تعتقد حيث

لكل.مواجهتها كبيرا تحديا تمثل ذاتها حد في هي المعروفة التقليدية الطبيعية والنفايات
ة المرتبط ياء واألش واألدوات دات المع ن ع ة الناجم ات بالنفاي ال الح ف فكي دول٬ ال

من والعالج الوقاية ة»كورونا«بحمالت الطبي تشمل دة الجدي ات النفاي ذه ه تجد؟ المس
ل القات اء الوب ذا ه ار انفج ل قب ود وج ا له ن يك م ل تي ال رة والخط ة٬ ع.والمنزلي وارتف

د البل ذا ه ي ف دة جدي ساحات إلى ووصوله إليه٬ المشار الوباء تفشي مع بالطبع٬ حجمها
تلك أو المنطقة وهذه ذاك٬  .أو

 
المحتملة الثانوية اآلثار من حد أدنى إلى التقليل أجل من يأتي المذكور األممي والتحذير

واالقتصاد ة والبيئ الصحة أو.في ا مكافحته أدوات وألن بوقة٬ مس ير غ ة الكارث وألن
ازات والقف ة األقنع ل مث ة٬ مختلف بأشكال ة هائل ات كمي ى إل وصلت ارها انتش ن م الحد
ى عل ه معالجت يمكن وال جدا٬ كبير النفايات من ناتجها فإن الحماية٬ معدات من وغيرها
أصال مصابة غير ميادين تهدد أنها خصوصا التقليدية٬ المنزلية النفايات معالجة طريقة

ل القات الفيروس حة.ب الص ة منظم ل مث ة٬ المعني ة العالمي ات المؤسس ع دف ا م ذا وه
موعد تقريب إلى بأنواعها٬ النفايات بمعالجة والمختصة المتحدة٬ األمم وإدارة العالمية٬
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ابيع أس ة خمس ل المقب دوري ال ا ل.اجتماعه ب ل؛ التأجي ل تحتم وال يرة٬ خط ألة فالمس
ود الجه ي ف اركة والمش ا٬ لعالجه وري الف دخل الت الم الع حول الحكومات من المطلوب

الخصوص هذا في  .الدولية
 

ة مواجه عن ة الناجم ات النفاي أن ون٬ األممي المختصون ا«ويرى أن»كورون د ب ال ٬
ا عليه السيطرة العالم فقد وإال اآلن٬ األولوية ى.تأخذ عل وي يحت بعضها أن خصوصا

ة المختلف التصنيع واد م ن م ك ذل وغير الكيماوية٬ المواد أن.بعض ك٬ ذل ى إل يضاف
ى عل اء األعب م حج من تزيد س اليف التك ذه وه لعالجه٬ دة جدي ات ميزاني ب يتطل األمر

تثناء اس دون ة العالمي االقتصادات كل تحوذ.كاهل يس دأ ب ديث الح أن ى إل ارة اإلش ع م
ن م المي الع االقتصاد به سيصاب الذي المؤكد شبه الركود حول العالمية٬ الساحة على

ب الرهي اء الوب راء ة.ج مواجه ن م ة الناتج ات فالنفاي ر٬ أم ن م ن يك ا مهم ن٬ لك
ا« ادات»كورون االقتص ى عل س لي ة؛ للغاي يرة خط ارا آث تترك س ا٬ منه ة الوقاي أو

ة الراهن ات األولوي ضمن ألة المس هذه وضعت إذا إال العامة٬ الصحة على بل فحسب٬
 .دوليا
 

لة سلس ك ذل ي ف ا بم اه٬ االتج هذا في بالفعل بدأت التي الخطوات من كثير هناك بالطبع
ة بالبيئ المختصة ات الجه عن فضال االختصاصات٬ ذات المحورية االجتماعات .من
أخرى ضربات تتحمل أن ن يمك وال خطيرة٬ ل ب يرة؛ كث لبيات س اني تع األخيرة فهذه

والبعيد المتوسط المديين على النفايات.جديدة لهذه السليمة غير اإلدارة أن بالفعل وثبت
اإلنسان وصحة البيئة على مدمرة آثار في ستتسبب تؤكد.الجديدة٬ األساس٬ هذا وعلى

أن المتحدة وي"األمم حي عنصر ا٬ منه النهائي والتخلص النفايات٬ لهذه اآلمنة المناولة
الطوارئ لحاالت الفاعلة االستجابة  ".في

 

من ل ب الحيوية٬ المسألة هذه تجاهل من فقط ليس الكبيرة؛ المخاوف فهم يمكن هنا٬ من
وطرح برات٬ الخ ادل وتب اون التع ن م د مزي ى إل الم الع دفع ي ا م عالجها؛ في األخطاء
اء وب ار وانتش ور ظه ل قب أصال بان الحس ي ف ن يك م ل ال مج ى عل للسيطرة المبادرات

 .المستجد»كورونا«
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