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لتاريخ الصحفي 13/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخدماتعنوان توفير تعجل الصحي والصرف المياه إيصال رسوم تحديد على الموافقة

الخبر الخبراالثنين-03/08/2020-13/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19033العددالكاتب 1تكرار

السكني القطاع في والمستعجلين والصناعية التجارية للقطاعات  الخدمة

تعجل الصحي والصرف المياه إيصال رسوم تحديد على الموافقة
الخدمات  توفير

 

وتذبذبها التكاليف وضوح عدم ينهي الجديدة للمشروعات الخدمات تكلفة  تحديد
 

حميدان-جدة   محمد

ي المال ل المقاب د تحدي ى عل وزراء ال س مجل ة بموافق ة المملك ي ف ال األعم قطاع رحب
والراغب ة والحكومي والصناعية التجارية للقطاعات الصحي والصرف المياه إليصال
ن العاملي ن م دد ع د وأك السكني٬ القطاع ي ف تفيدين المس ن م ة الخدم ك تل استعجال في

ة الدول ود جه ضمن تأتي التي الموافقة تلك أن هللا-بالقطاع دها ر-أي وتطوي سن ي ف
المملكة رؤية مستهدفات لتحقيق الداعمة والتنظيمات ى2030التشريعات إل للوصول

دمات الخ وصول ترة ف تسريع ي ف ير كب ر أث الخطوة ذه له وسيكون المستدامة٬ التنمية
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ي تعان تي ال اليف التك وتذبذب وضوح عدم مشكلة إنهاء إلى إضافة الجديدة للمشروعات
ي لراغب بة بالنس واضحاً اراً خي وستعطي والتجارية٬ الصناعية القطاعات مختلف منها
ت توقي وضوح عدم ة دوام عن دهم ويبع السكني القطاع ي ف الخدمات وصول تسريع

ذلك لتسريع كلفة أكثر تكون ما عادة وسائل عن البحث ومعاناة  .الخدمات

الق٬ العف حسن بن أسامة المهندس للمقاولين٬ السعودية الهيئة إدارة مجلس رئيس وقال
اض"لـ اه":الري المي ال إليص الي الم ل المقاب د تحدي ى عل وزراء ال س مجل ة موافق إن

تعجال اس ي ف والراغب ة والحكومي والصناعية ة التجاري للقطاعات الصحي والصرف
ة الرؤي توضيح في كبير دور لها سيكون السكني القطاع في المستفيدين من الخدمة تلك
ى إل افة إض عار األس ذب تذب ن ع ادهم وإبع دمات الخ ك تل ن م تفادة االس ي ف راغبين لل
ن م تفيدين المس ح من ة الموافق ذه ه بر ع س المجل أن ا كم م٬ له الخدمات وصول تسريع
م عليه ر ووف رر المق الي الم المقابل دفع فرصة االستعجال في الراغبين السكني القطاع

لهم الخدمات لتسريع وسائل عن البحث وجهود االنتظار من  .كثيراً
 

ة الدول تصدرها تي ال والقرارات التنظيمات هذه أن إلى العفالق٬ أسامة المهندس وأشار
هللا- ة-أيدها رؤي تهدفات مس ق لتحقي الصحيح ا طريقن ي ف ماضون ا أنن د لتؤك أتي ت

ة ق2030المملك لتحقي ة الالزم ريعات التش ع ووض ن س ى عل تمر مس ل العم وأن ٬
المستدامة التنمية  .أهداف

 

م المنع د عب دس المهن ة٬ المكرم ة مك ارة تج غرفة في االستثمار لجنة عضو قال بدوره
نقيطي الش طفى ال:مص إليص الي الم ل المقاب د تحدي ى عل وزراء ال س مجل ة موافق إن

ي ف ب والراغ ة والحكومي ناعية والص ة التجاري ات للقطاع حي الص رف والص اه المي
ى عل االنتظار اء عن توفر س السكني القطاع ي ف تفيدين المس ن م ة الخدم ك تل استعجال
دم ع ى عل س المجل حرص أتي وي القطاعات٬ ف مختل ي ف الخدمات تلك تعجيل راغبي
اً داعم كني الس اع للقط بة بالنس رار الق دور ص ل قب ه ب ول المعم الي الم ل المقاب ادة زي
أتاح وقد فيها٬ ملموسة كرونا جائحة تبعات مازالت التي الظروف هذه خالل للمواطنين
ر الكثي م عليه ستختصر بة ومناس واضحة أظنها رسوم دفع الخدمات استعجال لراغبي
وصول لتسريع ة طريق عن البحث ي ف ادة ع ة الفئ ك تل تبذله الذي والوقت٬ الجهد من

لهم  .الخدمات
 

للخدمات ة المقدم الشركات مواكبة ضرورة إلى الشنقيطي٬ المنعم عبد المهندس وأشار
الجودة ب الخدمات ير وتوف ل العم إنجاز بسرعة تصدر التي التشريعات هذه لها والمنفذة
الشركات ك تل ي تع وأن ررة٬ المق الرسوم بسداد يقوم لمن المالئم التوقيت في المطلوبة
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المملكة في خاطئة ممارسات ألي مجال هناك يعد لم وأنه المراقبة تحت تعمل  .أنها
 

اه المي إليصال الي الم ل المقاب ون يك أن وزراء ال س مجل عن الصادر رار الق وتضمن
غ بمبل تكون بحيث والصناعية والتجارية الحكومية التوصيلة20للقطاعات لقطر اً ألف

و25إلى20من من25ملم٬ التوصيلة لقطرة ى32ألفاً من40إل بر وأك م٬ مل
الصحي الصرف إليصال الي الم ل المقاب ون يك وأن ة٬ الفعلي اليف التك وفق يكون ذلك

بمبلغ والصناعية والتجارية الحكومية التوصيلة20للقطاعات لقطر لایر 150ألف
و التوصيلة35ملم٬ لقطر من200ألفاً بر وأك ذ200ملم٬ التنفي اليف لتك اً وفق م مل
 .الفعلية

 

السكني للقطاع بالنسبة القرار صدور قبل به المعمول المالي المقابل أن القرار بين كما
ي المال ل المقاب رار الق دد ح ة الخدم إليصال تعجال االس أراد ولمن التطبيق٬ في مستمر

من التوصيلة ى20لقطر إل م عن25مل احتها مس ل تق تي ال ترا350ًلألراضي م
ون يك دون ا فم اً من3مربع ثر أك احتها مس تي ال واألراضي لایر٬ ترا350ًآالف م

يكون ومن20مربعاً إضافي٬ مربع متر لكل ى32رياالً إل ون40ملم آالف5يك
عن مساحتها تقل التي لألراضي من350لایر ثر أك ولألراضي ا٬ً مربع 350متراً

ون يك ًا مربع ترًا ى25م أقص د وبح افي٬ إض ع مرب تر م ل لك االً لایر25٬ري ف أل
من الفعلية40وأكبر التنفيذ لتكاليف وفقاً يكون  .ملم
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لتاريخ الصحفي 13/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الروبيانعنوان صيد باكورة تستقبل األسماك أسواق

الخبر الخبراالثنين-03/08/2020-13/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

الروبيان صيد باكورة تستقبل األسماك  أسواق

● 

 واس-القطيف
ة المنطق واق أس ن م ا وغيره اروت وت ف القطي ة محافظ ي ف ماك األس واق أس دأت ب
األول ن م اراً اعتب صيده فسح حدد الذي الروبيان٬ صيد باكورة استقبال اليوم٬ الشرقية

أغسطس ى2020من إل اير31م ثروة2021ين ال ذه ه ى عل المحافظة أجل ن م م
 .البحرية

حى األض د عي ازة إج ع م ح الفس تزامن ل رًا نظ ة قليل ات كمي واق األس ى إل لت ووص
الصغيرة والقوارب المراكب صيد من وهي صيدها)الطرادات(المبارك٬ يتركز التي

وارب والق ب للمراك ثر أك ات كمي دًا غ ل يص ا بينم واحل٬ للس ة المتاخم اطق المن ي ف
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ي الت يرة الكب ب المراك لصيد يرة الكث ات الكمي وصول ى يتوال ومين ي د وبع الصغيرة٬
يومين من أكثر العادة في وتمكث البحر ألعماق  .تبحر

ان الروبي صندوق عر س تراوح ة"وي سعته"البان غ تبل ذي ن32ال داللي حسب و كيل
من تتغير700إلى550بالسوق وس ة ثابت ير غ عار األس ذه ه أن إلى مشيرين لایر٬

الروبيان حبة وحجم السوق إلى ستصل التي الكميات حجم منها عوامل عدة  .وفق

ذه ه خالل والمراكب وارب الق ن م ات المئ بر ع ة المنطق واق أس إلى تصل أن ويتوقع
للمتسوقين ة ووجه اقتصادية ذة ناف يجعله س ا مم ان٬ الروبي ن م ان األطن ات مئ م الموس

وإقليمياً محلياً  .والتجار

ة المنطق ي وف ة خاص ف القطي ة محافظ ي ف ان والروبي ماك األس واق أس اط نش د ويُع
األسواق ويغذي العربي٬ الخليج دول مستوى على األكبر هو العموم وجه على الشرقية

وخارجها المملكة  .داخل
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لتاريخ الصحفي 13/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الروبيان600عنوان لثالجة أيام..لایر خالل األسعار بتراجع وتوقعات

الخبر الخبراالثنين-03/08/2020-13/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17216العددالكاتب 1تكرار

الروبيان600 لثالجة أيام..لایر خالل األسعار بتراجع  وتوقعات

 

السوق إلى الروبيان بشائر الشمر:تصوير(وصول  )طارق

الصفار  القطيف-جعفر

الـ خالل الروبيان لموسم األولى الجولة حصيلة صيادون الماضية48٬وصف اعة س
ن بي ت تراوح تي ة30-15وال م32«ثالج «كج م500-950» ٬»كج

بـ الواحد دة«للمركب ن»الجي بي الطراد حصيلة ت تباين ا فيم ة٬10-12 «ثالج
إلى»كجم300-400 تصل خالل600بأسعار ات الكمي اع ارتف وتوقعوا لایر٬

من رة واف بحصيلة ة محّمل تعود س المراكب ة غالبي أن خصوًصا القادمة٬ الثالثة األيام
مباشرة بصورة السوقية القيمة على ينعكس مما  .الروبيان٬

 
اقتصادية  نافذة
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ات مئ م الموس خالل والمراكب وارب الق ن م ات المئ بر ع ة المنطق أسواق إلى وتصل
ا محلًي ار والتج وقين للمتس ة ووجه اقتصادية ذة ناف ا يجعله ا مم ان٬ الروبي ن م ان األطن

ا ي.وإقليمًي وف ة خاص ف القطي ة محافظ ي ف ان والروبي ماك األس واق أس اط نش د ويُع
األسواق ويغذي العربي٬ الخليج دول مستوى على األكبر هو العموم وجه على الشرقية

وخارجها المملكة  .داخل
 

بعيدة  مصائد
عادت تي ال ب المراك إن ردان٬ الف رضا الشرقية بالمنطقة الصيادين جمعية ممثل وقال

اوز تتج ال الماضية٬%10للمرافئ ة الجمع ذ من اتجهت تي ال ب المراك الي إجم ن م
يبقى س ا فيم ن٬ اإلثني وم الي ئ للمراف يعود س المراكب ن م بر األك الجزء أن إلى مشيًرا
اه باتج تبحر التي للمراكب بالنسبة خصوًصا غد٬ إلى البحر عرض في المراكب بعض
ة القريب المصائد في اإلبحار تفضل المراكب غالبية أن مبيًنا منيفا٬ مثل البعيدة المصائد

د تبع ال تي وال ى٬ األول ة الجول ي إن»90-60«ف يفًا مض ئ٬ المراف ن ع ة دقيق
الموسم بداية في الروبيان بأسراب وافرة تكون القريبة  .المصائد

 
دقيقة  قراءة

د عي مع ان الروبي م موس ة انطالق زامن ت أن ويتي الص عيسى ياد الص أوضح دوره٬ ب
األسواق إلغالق ًرا نظ ئ٬ المراف ى إل ب المراك ة غالبي عودة تأجيل في ساهم األضحى

أمس استقبلت األسواق أن إلى مشيًرا للعيد٬ والثاني األول اليومين كميات»األحد«في
صيد حصيلة وتمثل الروبيان٬ من ستكشف48كبيرة ة القادم ام األي إن مضيفًا ساعة٬

ي الحال م الموس أن ى إل ير تش رة المتواف ات البيان وأن الي٬ الح م للموس ة الدقيق راءة الق
و بنح ى األول ة الجول ي ف ب المراك حصيلة دًرا مق الماضي٬ م الموس من -15أفضل

ن30 بي تراوح ت رادات الط ا فيم ة٬ ة12-10ثالج كمي أن ًحا موض ة٬ ثالج
األيام خالل الكميات ارتفاع متوقًعا جيدة٬ الروبيان موسم من األول اليوم في المعروض
ن م رة واف يلة بحص ة محّمل تعود س ب المراك ة غالبي أن ا خصوًص ة٬ القادم ة الثالث

مباشرة بصورة السوقية القيمة على ينعكس مما  .الروبيان٬
 

المعروض  زيادة
األول وم الي في استقبل بالجملة المركزي األسماك سوق أن المحيشي محمد البائع وذكر

من أكثر الروبيان الوسط400لموسم الحجم من المعروض غالبية إن مضيفًا ثالجة٬
ر تظه ا فيم الصيف٬ بفترة تظهر األحجام من النوعية تلك لكون ذلك مرجًعا والصغير٬
األول وم الي ي ف عار األس أن ًدا مؤك رارة٬ الح ات درج ع تراج ع م يرة الكب ام األحج
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بين ن600-400تراوحت بي تراوح ي الصغير م الحج أن ى إل ا الفًت للثالجة٬ لایر
ن350-400 بي الوسط الحجم سعر فيما أن600-550لایر٬ موضًحا لایر٬

الماضي٬ م الموس ى إل اس بالقي دة جي ان الروبي م لموس األول زاد الم ي ف ان الروبي كمية
عودة بمجرد المعروض اع ارتف ع م تراجًعا القادمة األيام في األسعار تشهد أن متوقًعا

األولى الجولة انتهاء بعد المراكب  .غالبية
 

مرخصة  مراكب
م رقية الش ة بالمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م د أك ه٬ جانب ن .م

بلغ الجاري العام الروبيان لصيد المرخصة المراكب عدد أن المطيري٬ 573«عامر
ا ي»لنًش وحوال راًدا1477«٬ ى»ط عل ول الحص دون يد الص ة ممارس ا يمكنه

ي ف تستخدم تي ال اش واألون الجر باك كش ة الثقيل دات المع تخدم تس ال ا كونه رخيص؛ ت
 .رفعها

االحترازية باإلجراءات االلتزام  غياب
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لتاريخ الصحفي 13/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الصوماليعنوان الماشية تصدير قطاع يضرب االستثنائي الحج

الخبر الخبراالثنين-03/08/2020-13/12/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19033العددالكاتب 1تكرار

الصومالي الماشية تصدير قطاع يضرب االستثنائي  الحج

 
 

 

ب-مقديشو ف  أ

 

 

 
  

ية الماش ي ومرب ار لتج بة بالنس ا خصوص ال لالحتف بة مناس ج الح م موس ان ك ا لطالم
عن ة الناجم ود القي ن لك اج٬ الحج ام إلطع المواشي ماليين يصّدرون الذين الصوماليين
اد االقتص ى عل لبا س انعكست ام الع ذا ه ج الح ت قلّص تي ال المستجد ا كورون يروس ف

 .الصومالي

اء وب تسبب ث حي مقديشو ي ف ية للماش سوق بر أك ي ف ل يعم ذي ال حسن يحيى ويقول
إن19-كوفيد التجارة٬ حجم سيئ"بتقليص التجاري  ".الوضع

 

أن واضحة"وأضاف كورونا فيروس من.تداعيات للحيوانات العربية الدول تحتاج ال
رّاء ج دوم الق ي ف للتجارة دن الم ى إل ية الماش ون يجلب ذين ال الرّحل تردد وي الصومال

اإلصابة من  ".الخوف
 

حسن نور يدعى مقديشو في للماشية آخر مرب الطلب"وقال ي ف ير كب نقص اك ٬"هن
تراجعا اإلمدادات شهدت بينما كارثي والمحليين األجانب المشترين نقص أن إلى مشيرا

المدن عن االبتعاد الرعاة يفضل وقت في  .كذلك
 

ط فق ة المملك ي ف ن للمقيمي فسمحت العام هذا الحج في المشاركين عدد المملكة وقلّصت
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المناسك  .بأداء
 

بنحو مقارنة فقط حاج آالف عشرة نحو الماضي2,5وشارك العام قدموا مسلم مليون
العالم أنحاء  .من

ية٬ الماش ن م نوية الس ومال الص ادرات ص ثي ثل و بنح عودية الس ن م ب الطل اهم ويس
م غن رأس ن ماليي خمسة ن م ثر أك شحن م ت ه أن ى إل ير يش الذي الدولي٬ البنك بحسب
ى إل ر األحم والبحر عدن خليج عبر الصومالية الموانئ من شماال وبقر وجمل وماعز

في  .2015السعودية
 

على القيود بسبب خصوصا الجاري٬ العام النصف بنحو الصادرات تنخفض أن ويتوقع
كوفيد جّراء فرضت التي  .19-السفر

 

منظمة لدى الصومال عن المسؤول الجوع"وقال ضد خليف"العمل د أحم ة٬ :الخيري
ه ج"إن الح اء إللغ ان ة(ك المملك ارج خ ن م ادمين اة)للق حي ى عل خمة ض داعيات ت

وماليين الص رزق وارد و"وم نح ي ف اهم تس ية الماش أن يفا مض ن٬60 م ة المئ ي ف
بمعظمه الريفي البلد في العائالت دخل  .مصادر

 

ر"وأكد كبي بشكل اش تعت تي ال الخصوص٬ ه وج ى عل ة الرعوي ائالت للع ضربة إنها
السعودية إلى الماشية صادرات  ".على

 

يجعل ا م ف٬ خلي بحسب الماشية٬ من الصومالية الصادرات إيرادات ربعي نحو ويأتي
الصومالي لالقتصاد مهما نجاة طوق الحيوانات بيع د.من يعتم موسما عادة الحج ويعد

السنة هذه مختلفا كان الوضع لكن تجارتهم٬ الزدهار الرعاة  .عليه
 

إن ف خلي ال ا"وق غالبيته ن لك ام٬ الع وال ط م تت ية الماش ادرات ن%70-ص م
الحية الحج-الحيوانات موسم في  ".تكون

 

انخفضت ث حي ة المحلي واق األس ي ف العرض ي ف ائض ف ى إل الصادرات تبّخر وأدى
ل الجم عر س بح ليص ير كب كل بش عار اد500٬األس المعت عره س ف نص أي دوالر٬

خليف  .بحسب
 

كّل يش ه أن إال اء٬ األثري تهلكين المس ن م الصغير دد الع مصلحة ي ف ك ذل يصب وبينما
م غذائه لشراء ات المبيع ذه ه ى عل دون يعتم ذين ال ية الماش مربي لمعظم بالنسبة كارثة

المدارس رسوم غرار على األساسية نفقاتهم وتغطية ديونهم  .وسداد
 

ا عبئ يشكل المتوقع من أطول لفترات الحيوانات إبقاء أن هو الوضع سوء من يزيد وما
موسى عيسى الساحلية إيل بلدة في الماشية تاجر بحسب أساسا٬ المحدودة الموارد على
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من حّذر الذي النطاق"محمد٬ واسعة االقتصاد"التداعيات  .على
 

ه إن ال ف"وق تكالي يعني س افي إض ام لع ام واألغن اعز الم ات مئ اء إبق أن ي ف ك ش ال
ة حقيقي ة أزم ا إنه ربين٬ الم أجور ذلك في بما ادة"إضافية وزي دخل ال ع تراج ر ويؤث ٬

دة بل ي ف اني غ أداو رار غ ى عل ية ماش حاب أص ى عل ج الح وق س ارة وخس اليف التك
البالد جنوب في  .هودور

 

ا"وقال كن والمالبس٬ السكر غرار على األساسيات أجل من للنقود العائلة تحتاج عندما
ع بي ا علين ات ب ام٬ الع ذا ه ر تغيّ الوضع ن لك السوق٬ ى إل ين رأس أو ماعز رأس نأخذ

نحتاجها التي النقود على للحصول الماعز من  ".مزيد
 

من ود عق األساس في أنهكتهم الذين الصوماليين٬ الماشية وتجار مربي لبعض وبالنسبة
د ق ا٬ حالي منه يعانون الذين الجراد وغزو والجفاف السياسي االستقرار وعدم النزاعات

البعير ظهر قصمت التي القشة الحج تقليص  .يكون
 

ا٬ هرجيس ة مدين ي ف ماشية مصّدر وهو هاشي٬ عبدالقادر ذا"وقال كه وضعا نشهد م ل
الجميع على يؤثر إنه  ".قط٬
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لتاريخ الصحفي 13/12/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الوطنية«عنوان عكاظ»المياه عرعر:لـ بمدينة مياه نقص يوجد ال

الخبر الخبراالثنين-03/08/2020-13/12/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد19700العددالكاتب 1تكرار

الوطنية« عكاظ»المياه عرعر:لـ بمدينة مياه نقص يوجد  ال

 
 

قمقوم  @tgamgoom)عرعر(ثامر
لـ ة»عكاظ«أكدت بمنطق اه المي لخدمات العامة اإلدارة في ممثلة الوطنية٬ المياه شركة

عرعر بمدينة مياه نقص يوجد ال أنه الشمالية٬ اه«وبينت.الحدود ضخ»المي م يت ه أن
اوز تتج اه مي ات م38كمي ت ا كم بالشبكة٬ ة المخدوم اء لألحي ًا يومي مكعب تر م ف أل

ي ف المياه خدمة و»ج-و-ب:بلوكات«إطالق ة٬ المباركي حي ن وك«م »د:بل
لـ مياه شبكات تنفيذ استكمال حاليا يجري أنه إلى إضافة الجوهرة٬ حي »البلوكات«من

اوزت تج از إنج بة بنس رة والجوه المباركية حيي في ة%80المتبقية خدم وستطلق ٬
الـ األشهر خالل تدريجيا لها  .القادمة3المياه

 

ي ف المنشور بر الخ ى عل ا تعقيب ك ذل اظ«جاء وان)السبت(أمس»عك بعن ة«٬ أزم
عرعر تخنق تخصيص»المياه م ت ه أن الشركة أوضحت إذ ة٬4 تعبئ لمحطات اط نق
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عرعر مدينة في الـ)أشياب(المياه اعة الس ن م الخميس يوم إلى السبت يوم من تعمل ٬
الـ7 الساعة حتى وبسعر10صباحا ة٬ المدين وحاجة الطلب تغطي بكميات 5مساء٬

بسعر المستفيد العميل لموقع المطلوبة المياه وصول سعر متضمنا للطن٬ 2.5رياالت
ة الخاص هاريج الص حاب ألص ك وذل رة مباش ة التعبئ ة محط ع موق ن م ن للط لایر

التعبئة محطات لدخول لها محددة).األشياب(المرخص ألوان ب اولين المق إلزام تم كما
ة(للصهاريج المنطق ارة إم ام مق من والمعتمدة الموحدة التنظيمات حسب)وفق ك وذل ٬

آبار مياه أو نقية كانت سواء المنقولة المياه  .نوعية
 

لـ ة الوطني اه المي ركة ش ت اظ«وثمن ا»عك واهتمامه واطن٬ الم ة خدم ى عل ها حرص
ق تحقي أنه ش ن م ا م ل ك ي ف ة الوطني اه المي شركة مع تسهم أنها مؤكدة قضاياه٬ بطرح
ع البي اط لنق د موح م رق يص تخص م ت ه أن ى إل يرة مش ة٬ العام لحة (المص

دون)920023583 رة مباش د المتعه ع م تفيدين المس الء العم ل تواص هولة لس
ة التعبئ ة محط ع لمواق ال لالنتق ة ياب(الحاج ات)األش محط اك هن أن حت أوض ا كم ٬

ة ياب(تعبئ زم)أش ل إن وارئ الط االت ح ي وف ة الحاج د عن غيلها تش يتم س ة احتياطي
 .األمر
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