
بغداد  ومنتدى  ال��وزراء  ل مجل�س  العامة  االمانة  اكدت 
لالقت�صاد  ال�صيادية  ال�صناديق  اهمية  االقت�صادي 
العراقية  الدولة  نفوذ  ادوات  احدى  بو�صفها  الوطني 
القومي  االم��ن  نظرية  �صمن  احليوي  املجال  لتاأمني 
العراقي.  جاء ذلك خالل الور�صة التي نظمتها االأمانة 
احلكومي  التن�صيق  دائ��رة  ال���وزراء/  ملجل�س  العامة 
و�صوؤون املواطنني، باال�صرتاك مع املنتدى االقت�صادي 
وهي احللقة الثانية من �صل�صلة حلقات نقا�صية تتناول 

الواقع االقت�صادي للبلد و�صبل النهو�س به. 
ونوق�صت يف الور�صة، التي ح�رضها اأع�صاء من جمل�س 
االقت�صادي  ال�صاأن  يف  ومتخ�ص�صون  العراقي،  النواب 
املجتمع  ومنظمات  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  من 
واأهميتها  ال�صيادية  ال�صناديق  مو�صوع  امل���دين، 
املتاحة  واخليارات  االقت�صادية،  التنمية  يف  ودورها 
الن�صائها يف ظل الظروف الراهنة واآفاق تطويرها يف 
امل�صتقبل. وقال م�صت�صار رئي�س الوزراء لل�صوؤون املالية 
"ال�صندوق  اإن  الور�صة،  خ��الل  �صالح  حممد  مظهر 
ال�صيادي الغاط�س هو احد ال�صناديق ال�صيادية املوؤقتة 
تخ�صي�صات  من  مي��ول  وال��ذي  احلقيقي  لال�صتثمار 
م�صاريع البنية التحتية يف املوازنة االحتادية املتاحة 
من املوارد الذاتية للبلد". وا�صاف �صالح، ان "املوارد 
منه  ال�صحب  عند  با�صتمرار  �صتعو�س  ال�صندوق  يف 
ال�رضكات  توفرها  التي  اجل�رضية  القرو�س  الطفاء 
املقاولة االجنبية املوؤلفة من خالل وكاالت ال�صادرات 
ل�صمان  وبا�صتمرار  ال�صامنة  احلكومية  االجنبية 
باأعمال  لل�رضوع  متوا�صلة  ب�صورة  والتمويل  التنفيذ 
منا�صبة  توقيتات  ي�صمن  مبا  العراق  يف  املقاوالت 
�صيمار�س  وبهذا  م�صتمر  ومتويل  االجناز  يف  وكفاءة 
ال�صامن  وظيفة  الغاط�س  ال�صندوق 
مل�صاريع  وامل��م��ول 

البنية التحتية". من جهته، بني رئي�س الهيئة االدارية 
ملنتدى بغداد االقت�صادي فار�س اآل �صلمان ان "العراق 
ميتاز بوفرة م�صادر موارده وثرواته الطبيعية واملالية 
يف  اجليو�صيا�صي  موقعه  اأهمية  عن  ف�صال  والب�رضية، 
املنطقة، ما ي�صتوجب ب�صكل ملّح ان تكون هناك ادارة 
انه  �صلمان،  ال  وتابع  والقت�صاده".  مل��وارده  ر�صيدة 
"لغر�س الو�صول اىل ذلك يتطل القيام باجراءات اإعادة 
التنمية  باعباء  ينه�س  كي  العراقي  االقت�صاد  تنظيم 
امل�صتدامة خللق اقت�صاد ديناميكي، ومنها ان�صاء حزمة 
من ال�صناديق ال�صيادية تدار بحوكمة ر�صيدة و�صفافية 
للتنمية  العراقي  ال�صندوق  ودع��م  تطوير  عن  ف�صال 
العراقية  الدولة  نفوذ  ادوات  احدى  بو�صفه  اخلارجية 
القومي  االم��ن  نظرية  �صمن  احليوي  املجال  لتاأمني 
التن�صيق  لدائرة  العام  املدير  معاون  وبني  العراقي". 
لل�صناديق  احلاجة  ان  املواطنني،  و�صوؤون  احلكومي 
ثروات طبيعية  امتالكه  من  تنبع  العراق  ال�صيادية يف 
و�صع  يتطلب  ماليا،  فائ�صا  توفر  ومتنوعة  كبرية 
ال�صيا�صات والربامج التي ت�صجع على اإدخار هذا الفائ�س 
االجيال  حقوق  وحفظ  التنمية  عملية  يف  وا�صتثماره 
الن�صاط  هذا  ان  واأ�صاف  م�صتقبلها.  و�صمان  القادمة 
يعّد رافدا مهما يف الوقت احلايل، ويعرب عن نهج ثابت 
وتر�صيخه،  ا�صاعته  على  املتخ�ص�صة  اجلهات  حتر�س 
يف  والدولة  املجتمع  موؤ�ص�صات  م�صاركة  تو�صيع  وهو 
حني  يف  العامة.  ال�صيا�صات  ور�صم  القرارات  �صناعة 
عر�صت ورقة  د. با�صم عبدالهادي ح�صن) رئي�س ابحاث 
املتاحة  )اخليارات  بعنوان  العراقي  املركزي  البنك   )
الراهنة  الظروف  العراق يف  لبناء �صندوق �صيادي يف 
وا�صت�رضاف تطويره يف امل�صتقبل( ،روؤية بناء �صندوق 
�صيادي او اكرث وتناول كيفية ادارته وحوكمته ومتويله 
والعقبات التي ميكن ان تواجه ال�صندوق . كما تطرقت 
اىل بع�س التجارب العاملية الناجحة وانواع اال�صول 
التي ميكن ان ميتلكها ال�صندوق او ال�صناديق املقرتحة 
�صيادي  فريق عمل الن�صاء �صندوق  ت�صكيل  اقرتاح  مع 
جتارب  �صوء  يف  ق��درات��ه  لتطوير  خطة  مع 
ال��دول االخ���رى. . ام��ا ورقة 
ال���دك���ت���ور 

رائد فهمي / وزير العلوم والتكنولوجيا ال�صابق فجاءت 
بعنوان ) ال�صناديق ال�صيادية ( وا�صتعر�س فيها االنواع 
الرئي�صية لل�صناديق ال�صيادية واهدافها وا�صرتاتيجيات 
 ( الوطني  ال�صعيد  على  االقت�صادي  ودوره��ا  عملها 
ظاهرة  من  والتخفيف  الدويل  ال�صعيد  ىل  و  الداخلي( 
املر�س الهولندي يف بلدان الوفرة املالية. كما ناف�صت 
وهيكلياتها  لل�صناديق  القانونية  االطر  ا�صكال  الورقة 
وادارتها وحوكمتها ف�صال عن املخاطر التي ميكن ان 
التنموية  ال�صناديق  ا�صتثمار  جناح  و�رضوط  تواجهها 
االيجابيات  ال��ورق��ة  تناولت  كما   ، البلد  داخ��ل  يف 
واملخاطر الناجمة عن �صوء االدارة او اال�صتخدام لغري 
اأمن��وذج  الورقة  وتناولت  وغريها.  التاأ�صي�س  اه��داف 
�صندوق الودائع واالمانات الفرن�صي ومهامه ومتويله 
وناق�صت   . اداءه  وتراقب  عليه  ت�رضف  التي  واجلهات 
الورقة البحثية اأمنوذج �صندوق مدر�صة تك�صا�س الدائم 
وهو �صندوق خا�س بوالية تك�صا�س يهدف اىل متويل 
فالح  د.  اأ.  ورقة  وا�صارت   . الوالية  يف  املدار�س  بناء 
االدارة  كلية   – االقت�صاد  ق�صم  رئي�س   / ثويني  ح�صن 
كانت  والتي  امل�صتن�رضية،  اجلامعة   – واالقت�صاد 
يف  �صيادي  ثروة  �صندوق  تاأ�صي�س  اإمكانات   ( بعنوان 
الذي  العراق(  تنمية  )�صندوق  جتربة  اىل    ،  ) العراق 
تا�ص�س مبوجب قرار جمل�س االمن وا�صباب عدم حتقيقه 
ال�صيادية  ال�صناديق  وا�صتعر�صت   . املن�صودة  للتنمية 
مربرات  تناولت  ثم   ، ا�صولها  وقيمة  العامل  دول  يف 
ان�صاء �صندوق �صيادي عراقي والفر�صة ال�صائعة على 
كانت  عندما  �صندوق  هكذا  تا�صي�س  عدم  من  العراق 
النفط  ا�صعار  ارتفاع  عن  ناجمة  مالية  وف��رة  هناك 
ال�صيادي  ال�صندوق  تاأ�صي�س  متطلبات  وبحثت  اخلام، 
اأمن���وذج  اق���رتاح  م��ع  امل��ق��رتح،  التنظيمي  والهيكل 
وحماية  اهدافه  حتقيق  ي�صمن  مبا  ال�صندوق  حلوكمة 
ال�صندوق  ت�صنيف  �صيناريوهات  اىل  وتطرقت  ا�صوله 
الورقة  غاط�س(.   ، تنموي   ، ا�صتثماري   ، )ا�صتقراري 
رئي�س   / اخلاقاين  جابر  ح�صني  د.  قدمها  اخلام�صة 
املالية  وزارة   / اخلارجية  للتنمية  العراقي  ال�صندوق 
اخلارجية  للتنمية  العراقي  ال�صندوق  دور   ( بعنوان   ،
الدور  فيها  وا�صتعر�س   ) العراقي  االقت�صاد  تنمية  يف 
بها  مر  التي  الزمنية  واملراحل  لل�صندوق  التاريخي 
وهيكليته ف�صال عن اهداف ال�صندوق 
دع���م  يف  ودوره 

العملية  ال�صندوق  جتربة  وخال�صة  الوطني  االقت�صاد 
وطبيعة ونوعية اال�صول التي ميتلكها.

اقت�صاديات  كلية  عميد  البياتي  �صتار  د.  اأ.  وتناول 
االأعمال / جامعة النهرين يف ورقة بعنوان )�صناديق 
وامكانية  ناجحة  دولية  جت��ارب   : ال�صيادية  ال��رثوة 
اال�صتفادة منها يف العراق (  الفكرة االولية اال�صا�صية 
الدولية  التجربة   ، ال�صيادية  ال�صناديق  من  نوع  لكل 
ا�صتحداث  ال�صيادية مع موجبات  ال�صناديق  يف جمال 
فيها  وعر�س   ، العراق  يف  ال�صيادية  للرثوة  �صندوق 
 ، املقرتحة  ال�صيادية  الرثوة  �صناديق  من  اأن��واع   )5(

وتو�صيات تتالءم مع احلالة العراقية .
التنمية  وم�صار  العراقي  )االقت�صاد  البحثية  الورقة 
بني  م�صاركة  كانت   ) العراق  تنمية  �صندوق  ظل  يف 
كلية   – بغداد  جامعة   / م�صلم  �صاكر  حمدية  د.  م.  اأ. 
اأ. م. د. خالد �صامي / اجلامعة  االدارة واالقت�صاد مع 
وتناولت  واالقت�صاد،  االدارة  كلية   – امل�صتن�رضية 
تبني فكرة اإن�صاء �صندوق ثروة �صيادي عراقي يتالءم 
. وتطرقت اىل خ�صو�صية  العراقي  االقت�صاد  مع واقع 
والهيكل  العراقي،  االقت�صاد  اإداء  وموؤ�رضات  وطبيعة 
القطاع  واأهمية   ، االإجمايل  املحلي  للناجت  القطاعي 
روؤية  الورقة  ، وطرحت  العراقي  االقت�صاد  النفطي يف 

ا�صرتاتيجية تنموية الإن�صاء �صندوق العراق ال�صيادي .
الهيئة  رئي�س  تطرق  املداخالت  و  املناق�صات  واأثناء 
االداري�����ة مل��ن��ت��دى ب��غ��داد االق��ت�����ص��ادي ف��ار���س اآل 
ا�صار  حيث  املنتدى  روؤي��ة  اىل  مداخلته  يف  �صلمان 
وثرواته  م��وارده  م�صادر  بوفرة  ميتاز  العراق  ان  اىل 
موقعه  اأهمية  عن  ف�صال  والب�رضية  واملالية  الطبيعية 
ملح  ب�صكل  ي�صتوجب  ما   ، املنطقة  يف  اجليو�صيا�صي 
 ، والقت�صاده  مل��وارده  ر�صيدة  ادارة  هناك  تكون  ان 
االقت�صاد  تنظيم  اإعادة  باجراءات  القيام  يتطلب  وهذا 
خللق  امل�صتدامة  التنمية  باعباء  ينه�س  كي  العراقي 
اقت�صاد ديناميكي ، ومنها ان�صاء حزمة من ال�صناديق 
عن  ف�صال  و�صفافية  ر�صيدة  بحوكمة  ت��دار  ال�صيادية 
اخلارجية  للتنمية  العراقي  ال�صندوق  ودع��م  تطوير 
لتامني  العراقية  الدولة  نفوذ  ادوات  اح��دى  بو�صفه 
العراقي  القومي  االمن  نظرية  �صمن  احليوي  املجال 
مبداخالتهم  ال��ور���ص��ة  اع��م��ال  احل��ا���رضون  واغ��ن��ى   .
البناء،  التفاعل  من  حالة  ا�صفت  التي  وم�صاركاتهم 
ويف اخلتام خل�صت اىل متطلبات التحرك الن�صاء حزمة 
وا�صاليب  القانونية  واطرها  ال�صيادية  ال�صناديق  من 
حوكمتها وادارتها ومتويلها وتنفيذ مهامها 

ورقابتها.
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اقتصاديات العراق في ورشة تضمنت حلقات نقاشية عن الواقع االقتصادي

خبراء: الصناديق السيادية توفر فائضًا ماليًا يعزز استقرار االقتصاد 
بغداد- فاطمة عدنان

تفجر الخالفات داخل تاتا عمالقة 

شركات الهند

تعاون مصري إماراتي إلنشاء 

محطتين للطاقة المتجددة

قراءة نفطية روسية لتطورات األوضاع 
في إقليم كوردستان

العراق يرفع صادرات نفط الجنوب إلى 3.45 
مليون برميل يوميًا

توقف تدفقات النفط إلى تركيا 
عبر خط األنابيب الكردي

العراق يبيع 4 ماليين برميل 
نفط ألوروبا

رف��ع العراق �صادرات احلقول النفطي��ة اجلنوبية اإىل 3.45 مليون برميل يوميا 
لتعوي���س نق�س االإمدادات م��ن حقول كركوك بال�صمال، وفق��ا ل�)رويرتز(. ويف 
مطل��ع االأ�صب��وع املا�صي ، رف��ع العراق �صادرات��ه النفطية م��ن منطقة الب�رضة 
اجلنوبي��ة 200 األف برمي��ل يوميا لل�صبب نف�صه ، �صمان��ا للحفاظ على اإجمايل 
االنت��اج النفط��ي �صم��ن ح�ص��ة العراق يف اأوب��ك. واأو�ص��ح اإح�صان عب��د اجلبار 
املدي��ر الع��ام ل�رضكة نف��ط الب�رضة، الي��وم االثنني، اأن معدل �ص��ادرات الب�رضة 
كان��ت مبتو�ص��ط 3.23 مليون برميل يوميا، قبل قرار رفعه��ا، اليوم. وباالأم�س، 
اأعل��ن وزي��ر النفط العراقي جب��ار اللعيبي، ارتف��اع الطاق��ة الت�صديرية للموانئ 
اجلنوبي��ة اإىل 4.6 مليون برميل يوميا، بعد عمليات زي��ادة الطاقة الت�صديرية 
والتخزيني��ة، وم�رضوع��ات تطوير املوان��ئ الت�صديرية. واليوم، ع��ادت تدفقات 
النف��ط اخل��ام عرب خط اأنابيب كرد�صت��ان املتجه اىل ميناء جيه��ان الرتكي بعد 
توقفه��ا فج��را الأ�صباب فنية، بعدم��ا بلغ متو�صطها 264 األ��ف برميل يوميا، اإال 
اأن عودة التدفق تراجعت اإىل 220-200 األف برميل يوميًا، مقارنة مع املعدل 

املعتاد البالغ 600 األف برميل يوميًا.

 ق��ال تقري��ر �صحن ، اإن تدفقات النفط عرب خط اأنابيب كرد�صتان العراق 
اإىل ميناء جيهان الرتكي، توقفت يف ال�صاعة 01:00 بتوقيت غرينت�س 
)0400 بالتوقي��ت املحل��ي(، بعدما بل��غ متو�صطه��ا 264 األف برميل 
يومي��ًا، بح�ص��ب "رويرتز". ومل يت�ص��ح �صبب التوقف، لكن ب��ات ماألوفًا 
اأن تتوق��ف التدفقات ل�صاعات ثم يجري ا�صتئناف ال�صخ. وكانت وزارة 
النفط العراقية قالت اإن العراق رفع �صادرات النفط من منطقة الب�رضة 
اجلنوبية 200 األ��ف برميل يوميًا، لتعوي�س النق�س من حقول كركوك 

ال�صمالية.

ذكرت م�ص��ادر يف قطاع جتارة النفط اإن �رضكة ت�صويق النفط العراقية 
)�صومو( تخطط لطرح مزاد يف بور�صة دبي للطاقة، لبيع اأربعة ماليني 
برمي��ل من خام الب�رضة اخلفيف للتحمي��ل يومي 26 و27 من ت�رضين 
الثاين املقبل. وقالت امل�صادر اإن وجهة ال�صحنات �صتكون اأوروبا فقط، 
واإن اأق��ل عر�س حت��دد عند �صنت واحد فوق �صعر البي��ع الر�صمي للخام، 
بح�ص��ب رويرتز.ق��د تكون تل��ك الكمية م��ن اخلام مفي��دة الأوروبا حيث 
�صتنخف���س حموالت خام االأورال الرو�صي م��ن موانئ بحر البلطيق يف 

ت�رضين الثاين بن�صبة %17 مقارنة مع ال�صهر ال�صابق.

 اأق��ام املجل���س االقت�صادي العراقي، لق��اًء ت�صاوريًا 
مع وفد �رضكات اململكة العربية ال�صعودية امل�صارك 
يف فعالي��ات معر�س بغ��داد ال��دويل بدورته ال�44، 
يف فن��دق باب��ل. وذكر املجل�س يف بي��ان، اأنه "اأقام 
لق��اًء ت�صاوري��ًا مع وق��د ���رضكات اململك��ة العربية 
ال�صعودية امل�ص��ارك يف الدورة )44( ملعر�س بغداد 
ال��دويل يف فن��دق بابل"، مبين��ًا اأن "اللق��اء ح�رضه 
م�صت�ص��ار رئي���س ال��وزراء وليد احلل��ي، ونائب �صفري 
اململك��ة العربية ال�صعودي��ة م�صعل متع��ب العتيبي، 
ورئي�س الدائرة العربية يف وزارة اخلارجية العراقية 

ال�صف��ري �صعد حمم��د ر�ص��ا، ورئي�س هيئ��ة ال�صياحة 
حمم��ود الزبي��دي، وممثل البن��ك املرك��زي العراقي 
اإح�صان اليا�رضي، واملدير العام يف هيئة اال�صتثمار 
الوطني��ة اكرام عب��د العزيز، ورئي���س �صلطة الطريان 
امل��دين ح�صني حم�صن، واملدير الع��ام لدائرة ت�صجيل 
ال���رضكات – وزارة التج��ارة عب��د العزي��ز جبار عبد 
العزي��ز". واو�صح البي��ان، اأن "اللقاء ح���رضه اأي�صًا 
اك��رث من 70 �صخ�ص��ًا من الوفد ال�صع��ودي ال�صيف، 
ممثل��ني ل���59 �رضك��ة �صعودي��ة، كم��ا ح���رضه م��ن 
املجل�س االقت�صادي العراقي كل من رئي�س املجل�س 
وع�ص��و جمل���س االدارة واالأم��ني امل��ايل، وعدد من 
اأع�ص��اء املجل���س"، م�ص��رياً اإىل "ح�ص��ور العديد من 

ال�صي��وف من القطاع اخلا���س اأي�صًا".  وذكر رئي�س 
املجل���س االقت�ص��ادي العراق��ي، اإبراهي��م البغدادي 
امل�صع��ودي، بح�ص��ب البي��ان، اإىل اأن "هن��اك مقولة 
تاريخي��ة تقول ) ان الع��راق جمجمة العرب (، داعيًا 
اىل "بن��اء عالق��ات اقت�صادي��ة ا�صرتاتيجي��ة طويلة 

االمد بني العراق وال�صعودية".
م��ن جانب��ه، ع��رب نائ��ب ال�صف��ري ال�صع��ودي م�صع��ل 
متعب العتيبي، عن "حب��ِه والوفد ال�صعودي املرافق 
لبغداد العروبة وال�صعراء والعلماء والفنانني ورجال 
الدي��ن"، الفت��ًا النظ��ر اإىل "�صعادت��ه بالتقارب بني 
العراق وال�صعودية الت��ي تربطها امتدادات ع�صائرية 

واأ�رضية".

يف ح��ني اأ�ص��ار م�صت�صار دول��ة رئي�س ال��وزراء وليد 
احللي، اإىل "برنام��ج رئي�س احلكومة حيدر العبادي 
باالنفت��اح العرب��ي واالإقليمي وال��دويل"، موؤكداً اأن 
"العبادي ا�صتطاع ان يوحد كل الكيانات ال�صيا�صية 
العراقي��ة يف دحره لداع�س وفر���س القانون واإعادة 
�صيط��رة احلكوم��ة االحتادي��ة عل��ى جمي��ع املناف��ذ 

احلدودية مع دول اجلوار وب�صكل �صلمي".
وق��د اأ�ص��ار اأي�ص��ًا رئي�س الدائ��رة العربي��ة يف وزارة 
اخلارجي��ة، ال�صفري �صع��د حممد ر�ص��ا اإىل "املجل�س 
التن�صيق��ي العراقي ال�صع��ودي"، الفتًا النظ��ر اإىل اأن 
"املجل�س التن�صيقي هو اخلطوة االوىل لالنفتاح بني 

البلدين ال�صقيقني"

المجلس االقتصادي 

العراقي يقيم لقاء تشاوريًا مع وفد الشركات السعودية
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رئيس التحرير

ي�صري اإلدار كا�صاييف يف "نيزافي�صيمايا غازيتا" اإىل االأو�صاع اجلديدة يف 
كورد�صتان العراق، ويبدي وجهة نظره ب�صاأن كيفية تعامل رو�صيا معها.

اإلدار  للكاتب  مبقالة  قراءها  غازيتا"  "نيزافي�صيمايا  �صحيفة  وطالعت 
مو�صكو  تتبعه  اأن  يجب  ال��ذي  للنهج  روؤيته  اإىل  فيها  تطرق  كا�صاييف 
امل�صاألة  مع  التعامل  يف  اخل�صو�س(  وج��ه  على  النفطية  )و�رضكاتها 

النا�صئة حول كورد�صتان.
ويرى الكاتب اأن "رو�س نفط" وجدت نف�صها يف و�صع �صعب �صيكون معه 
اال�صتثمارات  بها  �صتمر  التي  املغامرة  حجم  على  الوقوف  عليها  لزاما 
االأجنبية يف نفط االإقليم واالإجابة عن اأهم �صوؤال: من امل�صتفيد من حتييد 

النفط الكوردي من ال�صوق؟
وعلى  راأيه  بح�صب  التي  تركيا  فمن  االحتماالت:  بدرا�صة  الكاتب  ويبداأ 
العراقي  ال��وزراء  لرئي�س  اأوغلو  جاوي�س  وزرائها  رئي�س  تعهد  من  الرغم 
حيدر العبادي بدعم اإجراءات بغداد كافة يف تعاملها مع االإقليم، مبا يف 
ذلك و�صع النفط بت�رضف بغداد، ولكنه ال يغفل ما �صيرتتب على ذلك من 

خ�صائر الأنقرة من عائدات الرتانزيت...
وينتقل الكاتب اإىل احلديث عن امل�صالح االأمريكية وانتفاعها من حتييد 
ال�صخري  النفط  قطاع  و�صينع�س  االأ�صعار  �صريفع  ما  وهو  الكورد،  نفط 
و�صوال اإىل امل�صالح واخل�صائر االإيرانية كطرف فعال اأي�صا، وال �صيما بعد 

خروجها من وطاأة العقوبات.
ويخل�س كاتب املقالة اإىل القول اإن على رو�صيا اأال تن�صاق وراء الفخ، الذي 
الأن  الكورد،  مع  النفطي  التعاون  اإبقاء  اإىل  ويدعو  املناف�صون.  �صين�صبه 
الرقعة التي �صيرتكها الرو�س يف حال ان�صحابهم، �صي�صغلها طرف اخر ال 

حمالة )ال�رضكات الرتكية مثال(.
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