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عمولة الخدمة مثبتة على شريط السحب
أكثر من  600متقاعد في الخارج يتسلمون بطاقاتهم األلكترونية

في مسعاه لتوسيع الخدمات ..الرافدين يفتتح فرع إستئناف الرصافة
بغداد ـ سامر عبد الستار
افتتح مدير عام مصرف الرافدين
االستاذ عبد الحسن جمال فرع
المصرف الجديد في محكمة
استئناف بغداد  /الرصافة
بحضور رئيس المحكمة القاضي
عماد الجابري.
وقال المكتب االعالمي للمصرف
في بيان ان المدير العام افتتح
الفرع بمشاركة الجابري
وحضور السادة رئيس الهيئة
االستئنافية االولى وقاضي اول
محكمة بداءة الرصافة وقاضي
اول محكمة تحقيق الرصافة
وقاضي اول المحكمة المركزية
وقاضي اول محكمة تحقيق
النزاهة وعدد من المسؤولين و
مدراء االقسام .واكد البيان ان
افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبير
في تقديم الخدمات المصرفية
توطين
وعملية
للزبائن
الرواتب للقضاة وموظفي
المحاكم وتوفير السيولة النقدية
وعمليات السحب وااليداع
والحسابات المصرفية وترويج
المعامالت المصرفية االخرى
بسهولة وانسيابية لهم .ودعا
البيان القضاة الى زيارة فرع
المصرف لالطالع على الخدمات
المصرفية المقدمة.وقد اشاد
الحاضرون في حفل االفتتاح
بهذه الخطوة وااللتفاتة من قبل
ادارة المصرف التي تواصل
جهودها ومساعيها في التواصل
مع جميع الفئات والشرائح
المجتمعية اليصال الخدمات

بروفيسور
عراقي
يفوز
جبائزة
الدولية

5

اخلطيب:
املصارف
العراقية
العباً على
املستوى
الدولي

6

العراق يخرج من قائمة االتحاد
االوربي للدول عالية المخاطر

افتتاح  :مدير عام الرافدين يفتتح مع رئيس محكمة استئناف الرصافة الفرع الجديد
المصرفية وتذليل العقبات التي
تواجه سير انجاز التعامالت
المصرفية.

على صعيد اخر كشفت مديرة
القسم الدولي في االدارة العامة
لمصرف الرافدين وسناء عصام
حويش عن تسلم اكثر من 600
بطاقة دفع الكترونية للموظفين
المتقاعدين العراقيين المقيمين
خارج العراق.وقالت حويش لـ
(الرافدين) في لقاء ينشر في عدد
الحق ان المصرف باشر باصدار
البطاقات االلكترونية (الماستر
كارد) ومغادرة البطاقات اليدوية
لكافة المتقاعدين المقيمين خارج

البلد حيث هناك ما يقارب ستمائة
وخمسون متقاعد يتسلمون
رواتبهم يدويا).واوضحت ان
(مبالغ رواتبهم كانت تحول عن
طريق اشعارات تاتي من هيئة
التقاعد الوطنية الى كافة فروعنا
ومن ثم يقوم الفرع بتحويلها
الى القسم الدولي والذي بدوره
يقوم بارسالها الى فرعنا في
العاصمة االردنية عمان عن
طريق اوامر دفع اما االن فقد
انتهى االستالم اليدوي تقريبا وحل
بديال عنه البطاقة االلكترونية وبدأ
المتقاعدين بتحديث معلوماتهم
الستالم البطاقة وحاليا اليوجد

اي متقاعد يستلم راتبه يدويا).
واكد المكتب االعالمي في بيان
ان (عمولة اصحاب المنافذ التي
تقوم بصرف المبالغ ورواتب
المتقاعدين ثابتة وتظهر على
شريط السحب الذي يزود به
الزبون من اصحاب المنافذ).
مشيرا الى (عدم وجود اي
تغييرات عليها وبامكان الزبائن
االتصال على هاتف الشكاوى
الخاص بالمصرف لتسجيل
شكواهم ضد اي منفذ مخالف ليتم
سحب الرخصة منه في حال ثبتت
مخالفته للضوابط والتعليمات
المصرفية).

بغداد ـ حنان ابراهيم
رحبت االوساط الدبلوماسية والمالية بقرار رفع اسم العراق من قائمة
الدول عالية المخاطر في غسل االموال وتمويل االرهاب.
واسهمت جهود حثيثة بذلتها كل من الدبلوماسية العراقية المتمثلة
بوزارة الخارجية وكذلك جهود وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد عدّ في تغريدة على منصة
التواصل (تويتر) القرار خطوة مه ّمة في تكريس الدبلوماسية العراقية.
و ذكر أن (قرار االتحاد األوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول
عالية المخاطر في غسيل األموال وتمويل اإلرهاب خطوة مه ّمة في
تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن و أن الجهود
الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في
المكانة التي يستحقها) .وقال بيان للخارجية في  9كانون الثاني 2022
أن (بعثة المفوضية األوروبية سلمت رسالة الى الكاظمي وهنأت فيها
العراق على ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة
مكافحة غسل األموال ومحاربة تمويل اإلرهاب).واثنى البيان
على (التعاون اإليجابي والمستمر الذي قدمه االتحاد األوروبي والدول
التي صوتت على القرار وبعثة االتحاد في العراق ،بعد أن إرتقى
العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية).وقدمت الخارجية
شكرها للجهات الوطنية المتعاونة التي أسهمت في تحقيق هذا اإلنجاز
 ،من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها.
وأثنى رئيس مجلس مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب محافظ
البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف بحسب بيان للمجلس
على التعاون اإليجابي المستمر الذي قدمه االتحاد األوروبي والدول
التي صوتت على القرار بعد أن ارتقى العراق بإجراءاته في معالجة
اوجه القصور ومواكبة المتطلبات الدولية.كذلك قدم الشكر على تعاون
الجهات الحكومية والفريق الوطني الذي اسهم في تحقيق هذا اإلنجاز
الكبير .وكان االتحاد األوروبي قد صنف العراق في وقت سابق
ضمن الدول عالية المخاطر إلى جانب دول أخرى مثل أفغانستان،
وباكستان ،وسوريا ،واليمن ،وإيران وكوريا الشمالية ،التي تشكل
مخاطر مالية على االتحاد األوروبي ،بسبب القصور في مكافحة غسل
األموال وتمويل اإلرهاب .وبذلك سيتحرر العراق من القيود المفروضة
عليه في تحويل االموال سواء من الداخل الى الخارج او بالعكس مع
الدول المنضوية باالتحاد االمر الذي له اثر بالغ في تنشيط االقتصاد
واالستثمارات ويشجع المستثمرين على الدخول في السوق العراقية.
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الرافدين يطلق بيع سندات بناء لإلستثمار أمام الزبائن
بغداد ـ نهاية فاضل
دعا مصرف الرافدين المواطنين
الراغبين باالستثمار عبر شراء
سندات البناء الى مراجعة فروعه
الموزعة في بغداد والمحافظات
لغرض شراء تلك السندات
والحصول على فوائدها.
وقال المكتب االعالمي للمصرف
في بيان ان (وزارة المالية لديها
خطة الستثمار االموال المكتنزة

لدى المواطنين ومن بين مقرراتها
اطالق بيع سندات البناء التي
اطلق المصرف الدفعة الثانية منها
للبيع امام الزبائن).
واوضح البيان ان (السند بسعر
 500الف دينار تكون فائدته
للمشتري بواقع ستة بالمئة على
ان يمضي على شرائه سنتين اما
السند فئة مليون دينار فتكون
فائدته سبعة بالمئة بمدة اربع

سنوات).ودعا اقتصاديون الى
ديمومة التخطيط والتطوير في
مختلف قطاعات االستثمارات
والسيما في المشاريع االسكانية
والسيما في ظل مؤشرات نمو
سكاني تقدر بـ  3بالمئة سنويا ً
وبواقع زيادة مليون نسمة سنويا ً
والحاجة الى نحو  250ألف وحدة
سكنية سنويا ً  ،بينما تبلغ الحاجة
الفعلية الحالية نحو ثالث ماليين

وخمسمائة الف وحدة سكنية.
وقفزت اسعار العقارات الى
مستويات غير مسبوقة  ،وبحسب
مراقبين فان سعر العقار في
العراق يقارب اسعار العقارات
في العاصمة البريطانية لندن
المعروف عنها بانها االغلى من
بين دول العالم في اسعار العقارات
لكن مع فارق الخدمات والبنى
التحتية بين البلدين.

بالتعاون مع أمانة بغداد  ...المصارف الخاصة توثق مبادراتها

البنك المركزي يتوج إفتتاح شارع المتنبي بحلته
الجديدة
بغداد ـ علي الغرابي
اعرب البنك المركزي العراقي
عن تفاؤله وسعيه في تجديد
جميع الصروح البغدادية
والعراقية وتقديمها بالشكل
الالئق بها  ،وذلك ضمن
مساعيه ومبادرته الوطنية
في احياء الساحات والشوارع
في بغداد بالتعاون مع رابطة
المصارف العراقية الخاصة.
وقال مصدر مسؤول في البنك
انه (عندما انطلقت مبادرة البنك
المركزي العراقي المجتمعية
المصارف
تمولها
التي
والمؤسسات المالية غير
المصرفية بإدارة البنك المركزي
ورابطة المصارف الخاصة،
كانت لتحقيق أهداف تنموية
ومجتمعية تقررها لجنة عليا،
تدرس كل حالة في ضوء ظروفها
وأولوياتها والجدوى االقتصادية
واالجتماعية والثقافية منها).
واضاف ان (مبادرة إعمار
وتأهيل شارع المتنبي ،قلب
الثقافة في العراق ومصدر إلهام
المثقفين ،والجمهور عامة اتت
من هذه المنطلقات).
مشيرا الى ان (المنطلقات تحققت
بالفعل وفق خطة اإلعمار من
حيث المنجز العمراني والفني
والجمالي بالصيغة المستهدفة
والتوقيت المرسوم من حيث
التنفيذ والصرف بتمويل المبادرة
المركزية ماليا ً وبإشراف أمانة
بغداد).
وتحفظ المصدر على قيام بعض

الجهات المسؤولة برفع اللوحات
االستداللية للممولين لهذا التجديد
وال سيما انهم بادروا مسبقا ً في
ترميم الساحات البغدادية .وذكر
ان (حملة اإلعمار والتأهيل
والمساندة تستوجب ان نشير
الى امرين األول سرورنا البالغ
بأن شعبنا ومثقفيه قد تابعوا هذا
المنجز أوال بأول ولديهم المعرفة
والقناعة بتفاصيل المنجز
ورواده اما االمر الثاني فهو
استحقاق بغداد ألكثر مما قمنا
به وما سنقوم به نحن أو أية
مؤسسة أخرى ،ولسنا متفضلين
عليها حتى نطالب بتخليد ذلك).
وتمنى المصدر وهو مسؤول
رفيع في البنك أن (تكون بغداد
وأهلها ومبانيها وتاريخها
ومستقبلها في أعين القائمين
على إدارتها و االرتقاء بمستوى
االداء خدمة للجميع).
وسبق ان تبنى البنك المركزي
العراقي بالتعاون مع الرابطة
حملة لتأهيل عدد من الساحات
العامة في بغداد واستحداث
متحف للصحافة العراقية
القديمة في مقر شبكة االعالم
العراقي فضال على دعم شريحة
المعوقين من القوات االمنية
وتكريمهم .وبحسب مصادر في
المتنبي فان دور امانة بغداد
اقتصر على االشراف على
العمل فيما تكفل البنك المركزي
ورابطة المصارف العراقية
الخاصة بتكاليف عمل تأهيل
الشارع وتنفيذه.

ملتابعة حساباتنا على مواقع التواصل االجتماعي
http://www.rafidain-bank.gov.iq
https://m.facebook.com/rafedainbank/
https://twitter.com/Dr8fKc96E4pD1fw
https://www.instagram.com/rafidain_bank
https://t.me/rafidainbank
https://www.youtube.com/channel/UCpSobZXtwYgr2DE3nHIOhew
لالتصال بنا07901940112 :

تأهيل :لقطة مسائية لشارع المتنبي بعد اعادة تأهيله.

تسهيالت مصرفية للمشاريع االستثمارية
لدعم االقتصاد
بغداد ـ سعد الطيب
اكد مصرف الرافدين استعداده لتمويل مختلف المشاريع التجارية
والصناعية واالستثمارية  ،داعيا رجال االعمال الى اغتنام الفرصة
لتمويل مشاريعهم بهدف تحريك عجلة االقتصاد.
وقال بيان للمكتب االعالمي للمصرف ان (عشرات المشاريع
مولها المصرف بمبالغ كبيرة بهدف التنمية االقتصادية منها لبناء
مستشفيات و مجمعات سكنية وموالت اضافة لتمويل مختلف
المصانع والمحال التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة).
مؤكدا (االستمرار في منح التسهيالت المصرفية لرجال االعمال
ومنح القروض التجارية والصناعية و االسكانية واالستثمارية
بشكل عام وفقا ً للضوابط والتعليمات االصولية).مبينا ان (باالمكان
مراجعة فروع المصرف المتوزعة في بغداد والمحافظات لعرض
طلباتهم واالطالع على الضوابط والفوائد ومدة التسديد وغيرها
من التفاصيل وباالمكان العودة الى االدارة العامة في بعض الحاالت
الخاصة).
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مديرة القسم المالي لـ (الرافدين)  :نراقب السيولة
لتوحيد البيانات مع المركزي
بغداد ـ نهاية فاضل
القسم المالي بمثابة العمود
الفقري بالنسبة ألي مؤسسة
وبمعنى اخر الرئة التي تتنفس
من خاللها ألنه يقوم بأدارة
الشؤون المالية كافة الناتجة
عن نشاط المؤسسة ويعتمد
على معايير وانظمة محاسبية
 ،كما تأتي اهمية القسم
من تأمين السيولة النقدية
الالزمة الستمرار عمل ونشاط
المؤسسة المصرفية ومتابعة
ومطابقة االرصدة وضبط
الموازنات والتكاليف وتأشير
مواطن القوة والضعف والعمل
على معالجتها.
بهذه المقدمة افتتحت مديرة
القسم المالي في االدارة العامة
لمصرف الرافدين السيدة
سيناء محسن محمد حديثها
مع (الرافدين) وكان لنا معها
هذه الوقفة السريعة لمعرفة
تفاصيل عمل القسم حيث بينت
محمد ان (من بين مهام القسم
القيام بصرف مبالغ التأمينات
بالتنسيق مع شعبة الحسابات
التابعة له اذ يحتوي القسم على
اربع شعب كل شعبة تشمل عدد
من الوحدات والتي يتم التنسيق
فيما بينها ألستمرار العمل
الحسابي).
واضافت ان (من اولويات عمل
القسم متابعة ومراقبة السيولة
النقدية ومراقبة البيانات المالية

مع البنك المركزي العراقي
 ،وتعد شعبة المحاسبة من
الشعب المهمة وتتضمن عدة
وحدات منها وحدة المصروف
النقدي ووحدة الرواتب وقد
حصلت مستجدات في وحدة
الرواتب من قبل قسم الموارد
البشرية لتحديث برنامج
الرواتب حيث تكون هناك
مركزية في شعبة االفراد بكل
التغييرات التي تحدث للموظف
من ترفيع الى الزيادة السنوية
وغيرها هذه المعلومات تظهر
على الشاشة وتكون مرتبطة
مع قسم تكنولوجيا المعلومات).
وتابعت محمد (اما عن طبيعة
عمل وحدة الحسابات الخاملة
واالموال المتروكة فانها
تستحصل المبالغ المتروكة
والمحولة الى االدارة العامة
من الفروع والتي مضى عليها
مدة سبع سنوات ويتم تحويلها
الى حساب وزارة المالية
المفتوح لدى البنك المركزي
العراقي  ،اما وحدة الخدمات
االجتماعية تختص بتوزيع
المنح االجتماعية الخاصة
بموظفي المصرف وتنفيذ أي
مبلغ يتم استحصاله استنادا الى
الموافقات الخاصة).
ولفتت الى ان (وحدة الحسابات
المؤقتة تختص بصرف
اجور النقد لشركة الخدمات
المصرفية اضافة الى متعلقات
المقاولين  ،فضال على وحدة

لقاء  :المحررة خالل لقاء مع مديرة القسم المالي في االدارة العامة لمصرف الرافدين السيدة سيناء محسن محمد

التسليفات الخاصة بصرف
السلف اضاقة الى وحدة
تنفيذ الصكوك  ،ووحدة حوافز
االنتاج  ،اما وحدة الفروع
الداخلية فتعاملها مع الفروع
داخل العراق فقط وتشمل ابواب
الصرف والتخصيصات).
وذكرت محمد ان (طبيعة
عمل شعبة الحسابات يختلف
عن طبيعة عمل المحاسبة
كون الحسابات تتضمن ادارة
ميزانيات المصرف و اعداد

التقارير الخاصة بالبيانات
المالية المطلوبة من قبل البنك
المركري العراقي وتوحيد
البيانات الواردة من الفروع
ألستخراج صافي االرباح).
ونوهت الى ان (وحدة التأمين
مسؤولة عن تأمين السيولة
النقدية من سلف وقروض
إضافة الى وحدة االمور
المالية التي تختص بفتح
الحسابات الحكومية والشركات
والمنظمات وغلق الحسابات

او تجميدها بعد استحصال
موافقة وزارة المالية والبعض
االخر استحصال موافقة
البنك المركزي العراقي ومن
اهتمامات القسم ايضا ً ادارة
االستثمارات ووضع خطة مالية
صحيحة التخاذ القرار بناء على
الخطة).
الموازنات
شعبة
وعن
التخطيطية قالت محمد انها
(تشمل التخصيصات التي
يتم الصرف عليها والتي

تعتمد على المصروف الفعلي
الحقيقي وبعدها ترفع الموازنة
الى وزارة المالية ألستحصال
الموافقة عليها).
واختتمت بالقول ان (شعبة
حسابات البطاقات تتضمن
تكوين المبالغ الخاصة بالرواتب
ومسؤولة عن ادارة المحافظ
االستثمارية الخاصة بالمصرف
والمتقاعدين وتطبيق الحسابات
مع القنوات االلكترونية الخاصة
بقسم تكنولوجيا المعلومات).

محاوالت للتحايل على المواطنين وإستدراجهم عاطفيًا

الشرطة المجتمعية تالحق المتسولين االلكترونيين
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
تنشط بشكل الفت على صفحات
التواصل االجتماعي في العراق
منشورات ودعوات ومناشدات
المال
وتقديم
للمساعدة
للمحتاجين ،مستخدمة صورا ً
ومقاطع فيديو لحاالت مرضية
وأخرى إنسانية مختلفة إلثارة
مشاعر الناس والحصول على
دعمهم ،وبينما يلف الغموض
تلك الجهات التي تروج لهذه
المنشورات ،تؤكد جهات
أمنية أنّ بعضها يندرج ضمن
(التسول اإللكتروني) وتوصي
التعامل معها بحذر.
وتتابع الشرطة المجتمعية في
العراق هذا الملف ،وتؤكد أنه
يتزايد بشكل كبير ،وتشدد على

أنها تسعى للحد منه والتوصل
إلى الجهات التي تروج له،

ومحاسبتها قانونياً.
وقال ضابط برتبة

مقدم

في الشرطة المحلية وفقا
لتقريرنشرته وكالة (الفرات

نيوز) ان (عشرات الشكاوى
تصلنا من قبل مواطنين بشأن
حاالت التسول اإللكتروني،
وقد وضع أغلبها تحت الرقابة
األمنية).مبيّنا ً أنه (ال توجد
إحصاءات معينة لتلك الحاالت،
لكن المؤشر لدينا أنها تتزايد
بشكل الفت).
وأكد أنه (ت ّمت مراقبة الكثير
من حاالت التسول والتوصّل
إلى الجماعات التي تتبناها،
وأخضع الكثير منهم للتحقيق).
موضحا ً أنّ (قسما ً من تلك
الحاالت ال يخرج من إطار
التسول اإللكتروني ،وهي
طريقة جديدة بدأ المتسولون
باعتمادها من خالل االستغاثات
اإلنسانية التي تطلق عبر

صفحات التواصل كأن تنشر
صورة مريض وهو بحاجة
إلجراء عملية ،أو صورة طفل
وهو بحاجة لدعم ليحصل
على التعليم ،وما إلى ذلك من
حاالت).
ودعا الضابط إلى (الحذر من
التعامل مع هذه المنشورات،
ال سيما التي يطلقها أشخاص
مجهولون ،فإنها تكون أكثر
خطرا ً من الدعوات التي تتبناها
شخصيات معروفة بالمجتمع
أو منظمات مدنية معروفة).
ويحذّر مختصون في الشأن
المجتمعي من انجرار الكثير من
الشباب نحو احتراف التسول
اإللكتروني ،ما ينذر بمشكلة
تحتاج إلى حلول عاجلة.
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منح اكثر من  3آالف سلفة وقرض

مديرة الرئيسي لـ (الرافدين) :
دخول الفرع ضمن النظام
االلكتروني الشامل
بغداد ـ ياسني طه
اكدت مديرة الفرع الرئيسي في
مصرف الرافدين سجى ثامر

شمول الفرع ضمن الفروع
الداخلة بالنظام المصرفي
االلكتروني الشامل بمرحلته

الثانية  ،كما اكدت استمرار منح
السلف والقروض للموظفين
والمواطنين.

حماضرة :خبيرة في التدريب تلقي محاضرة عن النظام الشامل

و قالت ثامر في تصريح لـ
(الرافدين) ان (اللجان الفنية
المختصة اجرت الكشوفات
الالزمة على الفرع بهدف شموله
بعمليات التأهيل والصيانة كونه
من الفروع المشمولة بالنظام
المصرفي االلكتروني الشامل
ضمن المرحلة الثانية التي من
المؤمل ان تنطلق قريباً).
واشارت الى ان (الفرع منح
اكثر من ثالثة االف و250
ما بين سلفة وقروض بناء
وقروض مشاريع تجارية بنحو
 50قرض تجاري وذلك منذ
تسلمنا ادارة الفرع في شهر
شباط  2021ولغاية نهاية
تشرين االول الماضي).

التجربة الثانية عاملياً

اإلمارات تختبر السيارات ذاتية القيادة
متابعة

بغداد ـ
(الرافدين)
أعلن حاكم دبي
 ،رئيس الوزراء
اإلماراتي محمد
بن راشد عن البدء
القيادة
باختبار
الذاتية للسيارات
على طرق دولة
االمارات.
و وقال بن راشد
على حسابه في
وفقا ً
(تويتر)
لتقارير صحفية
(ترأست اجتماعا
لمجلس الوزراء
في إكسبو دبي  ،2020اعتمدنا
خالله الطلب المقدم من وزارة

الداخلية بالبدء باختبار القيادة
الذاتية للسيارات على طرق
دولة اإلمارات ،ورفع تقرير

للمجلس العتمادها بشكل
دائم مستقبال في حال اعتمدت
الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع

الجهات المختصة).
وأضاف ان (دولة
اإلمارات ستكون
الدولة األولى في
األوسط
الشرق
والثانية عالميا التي
السيارات
تختبر
ذاتية القيادة في
شوارعها ،وهدفنا
أن يكون هذا النوع
السيارات
من
أكثر أمانا وسالمة
وننتظر
وجودة،
وزارة
تقرير
الداخلية بالتنسيق
مع مكتب الذكاء
االصطناعي لنتائج االختبارات
التخاذ القرار المناسب).

إعتقال مروجي عملة مزورة في النجف

النجف ـ متابعة (الرافدين)
ألقت مفارز قسم مكافحة اإلجرام في محافظة النجف
القبض على عصابة تتاجر بالعملة المزيفة.
وقال بيان لمديرية شرطة المحافظة ان (عملية القاء
القبض تمت بعد ورود معلومات بوجود عصابة تتاجر
بالعملة المزورة ،حيث تم استدراجهم ونصب كمين
لهم ،فيما القي القبض على ثالثة من المتهمين وكانت
بحوزتهم عجلة أجرة نوع النترا وضبطت بحوزتهم ايضا
( )١,٩٥٠,٠٠٠دينار عراقي فئة ـ  ٢٥٠٠٠ـ مزورة).
وأكد البيان ان (العصابة تقوم بالتداول والتعامل بالعملة
المزورة في االسواق المحلية ،كما ضبطت بحوزتهم
ثالثة مسدسات حجم  ٩ملم محشوة).

وبشأن تنمية قدرات الموظفين
لفتت الى ان (الموظفين دخلوا
دورات حاسبة للعمل على نظام
معين لغرض تصفية االضابير
وتحويل المعامالت الكترونيا
بشكل تدريجي كما عملنا على
اشراك الموظفين في مختلف
الدورات ومنها دورات االدارات
الوسطى وذلك لغرض تنمية
وتطوير مهاراتهم فضال على
دعم الموظفين معنويا لينتجوا
اكثر وحتى الخاملين منهم
نحركهم عبر نقلهم لالماكن التي
يمكن ان يبرعوا في العمل بها).
واضافت (ركزنا على وضع
الموظف المناسب في المكان
المناسب وفتحنا اكثر من شعبة

لمنح السلف لغرض التخفيف
من الزخم على الموظفين).
و ذكرت ثامر ان (الفرع يمنح
قروض االسكان والقروض
التجارية وبامكان الراغبين
التقديم على قروض البناء
والترميم).
االعالمي
المكتب
وكان
للمصرف قد كشف في بيان
سابق ان المصرف منح خالل
شهر تشرين الثاني من العام
الماضي  760قرضا ً بواقع 633
قرض مشاريع صغيرة و 75
قرض تأهيل وترميم المنازل
السكنية و 52قرض بناء في
قطع االراضي السكنية البالغة
 50مليون دينار.

االوساط المصرفية
والمالية تنعى الشبيبي

بغداد ـ ضي حييى
نعت االوساط المالية والمصرفية والثقافية محافظ البنك
المركزي االسبق المغفور له الدكتور سنان محمد رضا
الشبيبي الذي وافته المنية في مدينة جنيف بسويسرا
مساء يوم  . ٢٠٢٢ / ١ / ٨وقال بيان لوزارة المالية ان
الفقيد كان أحد االقتصاديين العراقيين البارزين من جيله
وتخرج في جامعة بغداد وجامعة بريستول بإنكلترا حيث
حصل على شهادة الدكتوراه  ،وشغل عدة مناصب مهمة
في الدولة العراقية  ،قبل أن يضطر لمغادرة بالده نتيجة
السياسات القمعية للنظام السابق الذي استهدف عائلته،
وبوفاته فقد العراق احد شخصياته األقتصادية البارزة
والذي سيترك فقدانه اثرا بالغا َ في مسيرة األقتصاد
العراقي .كما نعى البنك المركزي العراقي والعديد من
المصارف العراقية الفقيد بوصفه قيمة علمية رفيعة
خسرتها االوساط المصرفية.
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بروفيسور عراقي يفوز بجائزة الملك فيصل الدولية
بغداد ـ ضي حييى
انهالت التهاني والتبريكات على
استاذ االدب المقارن في جامعة
كولومبيا بالواليات المتحدة
االمريكية البروفيسور محسن
جاسم الموسوي بعد فوزه
بجائزة الملك فيصل في االدب
لعام .2022
و كتب وزير الثقافة العراقي
الدكتور حسن ناظم على صفحته
في (فيسبوك)  :تهنئة لالستاذ
الناقد الكبير الدكتور محسن
جاسم الموسوي لحصوله على
جائزة الملك فيصل  ،الموسوي
مثقف واستاذ عالي المقام كتبه
وابحاثه وتأثيره ونشاطه  ،كلها
رصانة وجدة وقامت بدور كبير
في صياغة العالقة بين الثقافة
العربية والثقافة الغربية .تحية
لالستاذ الموسوي وجهوده.
فخر واعتزاز
فيما قال بيان لوكيل الوزارة
الدكتور نوفل ابو رغيف انه :
ببالغ الفخر واالعتزاز تلقينا نبأ
فوز البروفيسور محسن جاسم
الموسوي بجائزة الملك فيصل
فرع اللغة واالدب عن مجمل
نتاجاته في االدبوالنقد باللغتين
العربية واالنكليزية  ،ويسرنا
في هذا المقام ان نتقدم بأحر
التهاني وأصدقها لهذا االنجاز
النوعي الذي يضاف الى رصيد
الثقافة العراقية والعربية وليس
بغريب او جديد فوز العراق
والعراقيين بالجوائز وااللقاب
التي تليق بهم في المحافل
الدولية المهمة ادبا وعلما
شعرا ونقدا دراسة وبحثا في
شؤون الحداثة او التراث وفي
شتى صنوف المعارف االنسانية
الراسخة وال غرابة ان يتصدر
الدكتور الموسوي المشهد
الثقافي العربي والعالمي
فهو الذي عرفته المنصات
والمكتبات والدراسات النوعية
وقاعات الدرس الرصين ويأتي
فوزه اليوم ليمثل تتويجا لعمله
الدؤوب وتجربته الطويلة في
النقد االدبي وفي مجال السرد
والنقد الثقافي فضال عن دراسته

في التراث السردي العربي
القديم.
لقد كان الدكتور محسن
الموسوي وال يزال يواصل
عطاءه الثر على الرغم من
ظروف حياته االستثنائية
التي يعرفها صحبه وطالبه
ومتابعوه وفي ذروة اغترابه
عن بلده العراق اذ استمر بهمة
الدؤوب المعطاء الحريص
على تأكيد حضوره الثقافي
واالكاديمي واالبداعي كتابة
وتأليف وتدريس منذ بواكير
نشاطه في العراق وليس انتهاء
في حضوره االميز في جامعة
كولومبيا الى جانب دوره حكما
ومحكما للعديد من الجوائز
االدبية الرفيعة عربيا بداللة
اخرى عن المكانة الثقافية التي
يشغلها بجدارة واستحقاق وال
يسعنا في هذا المقام باسمنا
شخصيا وباسم وزارة الثقافة
والسياحة واالثار اال ان نبارك
له والنفسنا هذا الفوز المميز
الذي يكرم علما شاخصا في
المعرفة االنسانية ورافدا متدفقا
في االدب والكتابة وعالمة
مضيئة في النقد العراقي
والعربي والعالمي.
كما هنأ نائب محافظ
البنك المركزي العراقي
احسان شمران الياسري
البروفيسور الموسوي
بفوزه بالجائزة وعدها
اضافة نوعية للثقافة
العراقية الممتدة عالمياً.
وبارك االتحاد العام لالدباء
والكتاب في العراق للكاتب
والناقد والروائي الدكتور
محسن جاسم الموسوي
بمناسبة حصوله على
الجائزة.
فوز مستحق
وقال في بيان ان فوز
الموسوي المستحق يعد دليل
سمو ورفعة لألدب  ،بما يضع
الكاتب العراقي في صدارة
التجارب المهمة.مبارك وألف
مبارك لألستاذ الموسوي
وللوسط الثقافي العراقي.

د .حسن ناظم

د .نوفل ابو رغيف

د .محسن جاسم الموسوي
وقال عميد كلية االداب في
الجامعة المستنصرية االستاذ

له) .وغصت المنصات الثقافية
على مواقع التواصل االجتماعي
بمئات التهاني والتبريكات
بمناسبة
للموسوي
فوزه بالجائزة التي قال
تقرير للجنتها ان (جائزة
الملك فيصل للغة العربية
وموضوعها
واألدب
(دراسات األدب العربي
باللغة اإلنجليزية) قد
ُمنحت باالشتراك لكل من
األستاذة في جامعة جورج
تاون في الواليات المتحدة
األمريكية البروفيسورة
سوزان
األمريكية
ستيتكيفيتش ،واألستاذ
في جامعة كولمبيا
في الواليات المتحدة
األمريكية البروفيسور
محسن جاسم الموسوي).
مؤكدا ً أن (الموسوي ُمنح
الجائزة لتجديده في دراسات
النثر العربي القديم والحديث،
وتميز دراساته بنقد علمي
ومعرفة بالنظريات النقدية
العالمية وتأثير دراساته
وأبحاثه تأثيرا ً واسعا ً على

االستاذ احسان الياسري

د .عبد الباقي الخزرجي

الدكتور عبد الباقي بدر ناصر
الخزرجي في رسالة انه
(يليق بالدكتور محسن جاسم
الموسوي التكريم  ،وهو تكريم
لنا جميعا وباذن هللا سوف
نحتفي به في منصة الكلية
الدولية وع محبتي وشكري

المفكر عزيز السيد جاسم
دارسي األدب العربي في الغرب
والعالم العربي ،لما له من
تميز في الطرح ،واالستدالل،
والتأويل النقدي ،باإلضافة إلى
انفتاحه على النص اإلبداعي
العربي والعالمي ،سردا وشعرا،
وتناوله األدب العربي بصفته
أدبا عالميا).
جائزة العويس
وسبق ان حصل الموسوي على
جائزة العويس في النقد االدبي
سنة  2002ثم جائزة الكويت،
وبعدها الملك فيصل وغيرها من
الجوائز.
وولد الموسوي  1944في
محافظة ذي قار بالعراق هو
كاتب وروائي و باحث وناقد
على المستوى الدولي وله خبرة
أكثر من  30عام في التدريس في
عدد من المؤسسات التعليمية
في الشرق األوسط .وله اكثر
من  30كتاب (بما في ذلك أربع
روايات) وأكثر من  100مقال
علمي .وتعد دراسته عن ألف
ليلة وليلة من أهم الدراسات
البحثية وكانت البداية أطروحة
الدكتوراه التي حصل عليها من
جامعة دالهوزي الكندية سنة
 1978عن ألف ليلة وليلة في
نظرية األدب اإلنجليزي .وهي
البداية التي فتحت شهيته عند
نشرها مترجمة سنة ، 1982
خصوصا بعد حماسة االستقبال
لها ،الى المضي في الطريق
نفسه  ،فنشر كتاب "ثارات
شهرزاد" عن فن السرد
العربي الحديث عن دار اآلداب
البيروتية سنة  ، 1992كما
نشر كتابه "مجتمع ألف ليلة
وليلة" الذي هو قراءة في
الملفوظ الشهرزادي ومقارباته
الفكرية واالجتماعية ،وصدر

عن دار الشروق القاهرية في
العام نفسه الذي صدر كتابه
"سرديات العصر العربي
الوسيط" عن دار اآلداب
البيروتية.وتنوعت بعد ذلك
أعمال محسن الموسوي ،
فكتب :تولدات النص ،وعن
أسئلة الثقافة ،وعن نزعة
الحداثة في القصة العراقية،
وعن عصر الرواية ،وعن
الرواية بعد محفوظ.
وكان الموسوي قد عمل أستاذا ً
من قبل في الجامعة األمريكية
في الشارقة ،وفي جامعة صنعاء
عام 1991م ،وجامعة ع ّمان عام
1991م ،وجامعة تونس األولى
عام 1992م ،و قبلها في جامعة
بغداد من عام 1988م إلى
عام 1990م .كما شغل منصب
رئيس مجلس إدارة آفاق عربية
و مدير عام دائرة الشؤون
الثقافية طيلة الثمانينات في
العراق فضال على رئاسة
تحرير دورية اإلستشراق من
عام 1983م إلى عام 1990م،
ورئيس تحرير مجلة األدب
العربي الصادرة عن Brill
باإلنجليزية منذ سنة 2002م؛
ورئيس تحرير سلسلة المائة
كتاب المترجمة األولى والثانية
في بغداد ،وعضو MESA
للدراسات الشرق أوسطية في
 ،Arizonaوعضو شرف
اتحاد كتاب أمريكا الالتينية،
وعضو  Accuteأساتذة اللغة
اإلنجليزية الكندية.
والموسوي غادر العراق مغتربا ً
منذ عام  1991بعد ان فصل من
وظيفته السباب سياسية اثر
استشهاد شقيقه المفكر العراقي
الكبير عزيز السيد جاسم  ،ولم
يعد الى البلد منذ ذلك العام.
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الذكاء الصناعي يكشف اإلنحرافات المالية بسرعة

الخطيب  :المصارف العراقية العبًا مهمًا على
المستوى الدولي
تمكين تقني للصيرفة االسالمية ضمن معايير عالية الجودة

بغداد ـ متابعة (الرافدين)
يشهد العالم ثورة تكنولوجية غير مسبوقة،
وال سيما حيال المؤسسات المصرفية والمالية
التي تواكب التطورات من أجل أن تقدم لزبائنها
أفضل الخدمات التي تلبي حاجاتهم المستجدة.
وقال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
لـ (باث سوليوشنز  )Path Solutionsمحمد
الخطيب أن (الثورة التكنولوجية في قطاع
التمويل اإلسالمي هي جزء مما يُس ّمى بالثورة
الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم ألكثر من
عشر سنوات ،هذه الثورة لها تأثير ملحوظ على
كافة القطاعات وليس على القطاع المالي فقط،
وهذا له تأثير مباشر في حياتنا اإلجتماعية،
فالموضوع أوسع من أن يكون له تأثير على
القطاع المالي).
واضاف أن (هذه التكنولوجيا المتطورة أعطت
القدرة على رسم خريطة لسالسل المعامالت،
مما يُمكن إنشاء إتصاالت والكشف عن
األنماط في البيانات  ،وهذا يسمح للمؤسسة
بتتبع المصادر األصلية للنشاط غير المشروع
بسهولة أكبر فالذكاء اإلصطناعي ،لديه القدرة
على تحديد أنماط المعامالت والسلوكيات
واإلنحرافات بسرعة ،مما يسمح للمهنيين
المعنيين باإلمتثال العمل على نحو أفضل ،في
تحليل النتائج ،والتحقيق في األسباب الجذرية،
والتعاون في النتائج التي ت ّم التوصل إليها مع
المؤسسات والسلطات المالية األخرى).
واشار الخطيب في لقاء مع مجلة اتحاد
المصارف العربية تابعته (الرافدين) الى ان
التحول ،على مر السنين ،لم نغفل
(خالل هذا
ّ
للحظة أهمية كفاءاتنا الرئيسية ،وهي قدرتنا
على تقديم حلول ت ُركز بشكل أساسي على تمكين
الصيرفة اإلسالمية تقنياً ،ونحن نعمل جاهدين
بإستمرار مع المؤثرين الرئيسيين وواضعي
المعايير لصناعة الصيرفة اإلسالمية).
وفي سؤال للمجلة جاء فيه  :بما أن تركيزنا
ينصب على العراق في هذا العدد ،نالحظ
ُّ

محمد الخطيب
أن البنك المركزي العراقي ،في العديد من
بياناته ،يواصل التشجيع على إنشاء المصارف
اإلسالمية ونموها في البالد ،حيث تمكنت (باث
سوليوشنز) من تطبيق منصتها المصرفية
االساسية وتشغيلها لدى عدد كبير من العمالء.
تطورت هذه السوق على مر السنين؟
كيف ّ
المركزي العراقي
– نحن معجبون جدا ً بما يحدث في العراق اليوم،
علما ً أن القطاع المصرفي العراقي مر بمراحل
عدة ،بعضها كان صعبا ً في البداية ،لكني أعتقد
أن السوق المصرفية قد نضجت بشكل كبير،
حتى أن بعض البنوك قد أصبحت العبا ً متقدما ً
جداً ،ليس فقط مقارنة بالبنوك العراقية األخرى،
لكن على المستوى الدولي.
إن قيادة وتركيز البنك المركزي العراقي على

التمويل اإلسالمي جدير بالثناء ،وقد حقق
نجاحا ً كبيرا ً في السنوات الماضية ،وال سيما
حيال النهوض بالقطاع المصرفي .أعتقد أن
القطاع المالي العراقي يبرز حاليا ً كرائد ومساهم
رئيسي في القطاع المالي الدولي وخصوصا ً في
التمويل اإلسالمي.
و نحن في (باث سوليوشنز) فخورون جدا ً
كوننا الشريك التكنولوجي الرئيسي لعدد كبير
من البنوك في العراق ،من خالل كوننا المزود
للنظام المصرفي األساسي لهذه البنوك .وقد
بدأ إهتمامنا بهذا السوق مبكرا ً جداً ،وال نزال
مهتمين جدا ً به ،وتاليا ً إننا نستثمر بكثافة في
العراق .ولقد ت ّم إفتتاح فرع لشركتنا في العراق
في سبتمبر/أيلول  ،2021كي نكون أقرب إلى
عمالئنا ونقدّم لهم أفضل الخدمات.
وبشأن الفرص المستقبلية للخدمات المصرفية
المفتوحة وما يوفرونه في هذا المجال قال
الخطيب ان (الخدمات المصرفية المفتوحة هي
طريقة إتصال مفتوح لتوصيل البيانات بين
المؤسسات المختلفة  ،ويسمح ذلك للمؤسسة
الواحدة بإستخدام بيانات مؤسسة أخرى ،بنا ًء
على إتفاقية تم صوغها بين المؤسستين .على
سبيل المثال ،يُمكن للبنك أن يفتح بياناته ليتم
الوصول إليها من قبل التكنولوجيا المالية
( ،)Fintechفي المقابل أن تقدم األخيرة
خدمات فريدة لعمالء البنك).
مبينا (ت ُعد الخدمات المصرفية المفتوحة
تطورا ً مهما ً جداً ،وقد كانت إستجابة لنمو
قطاع التكنولوجيا المالية على مدى السنوات
العشر األخيرة في جميع أنحاء العالم .لقد
أدرك العديد من البنوك المركزية المنظمة،
واألطراف األساسية للنظام البيئي المالي،
بما في ذلك البنوك ،أن مشاركة البيانات بين
األطراف المختلفة يزيد من الفرص لجميع
الالعبين ،ويزيد من حجم «الكعكة» كما يُقال.
وقد وجد المنظمون أن مشاركة البيانات مع
شركات التكنولوجيا المالية ست ُنشط القطاع

المالي ،وتاليا ً اإلقتصاد .وقد دعموا هذا التطور
وشجعوه ،بل وفرضوه في بعض الجغرافيات
من خالل وضع المعايير للخدمات المصرفية
المفتوحة).
واوضح (إنها في الحقيقة ،ليست تكنولوجيا
مستقبلية ،لكنها حقيقة واقعة في العديد من
المناطق الجغرافية في العالم .مثالً في اإلتحاد
األوروبي ،لديه توجيه  ،PSD2وهي نسخة
جديدة في خدمات الدفع ،وفي المملكة المتحدة
لديها الخدمات المصرفية المفتوحة ،وثمة
مبادرات مماثلة في أُستراليا ،وجنوب أفريقيا،
والعديد من البلدان األخرى .أما في منطقتنا
العربية ،فثمة العديد من الدول لديها مبادرات
مصرفية مفتوحة مثل البحرين والسعودية
واإلمارات وغيرها).
زيادة الكفاءة
وتطرق الخطيب الى ان (من المفترض أن تقنية
البلوك تشين يُمكنها معالجة أوجه القصور
في نظام التمويل التجاري التقليدي المستند
إلى الورق عن طريق رقمنة عملية التمويل
التجاري ،وتحسينها وتقصيرها وجعلها أكثر
شفافية وفعالية ،من حيث التكلفة وإمكانية
الوصول إليها .ومن شأن رقمنة المستندات في
البنوك والشركات التقليل من الحاجة إلى جمع
البيانات ومسحها ضوئياً ،وإعادة إدخالها ،مما
يؤدي إلى زيادة الكفاءة في عمليات التمويل
التجاري .باإلضافة إلى ذلك  ،يسمح البلوك تشين
بالوصول المتزامن إلى المستندات المهمة ،من
قبل جميع األطراف المصرح لهم في أي وقت،
أو في أي مكان  ،وقد يؤدي ذلك إلى القضاء
على التتبع اليدوي ،والتوثيق بين المسارات
الورقية ،وحتى رسائل البريد اإللكتروني  ،أما
بالنسبة إلى العقود الذكية ،فإنها ت ُوفر الثقة بين
األطراف في تداول الحسابات المفتوحة ،وت ُعزز
الشفافية في المعامالت التجارية ،وتضمن
موثوقية البيانات ،وتقلل من مخاطر األخطاء أو
اإلحتيال ،وت ُسهل تبادل المدفوعات).
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ً
ملياردير عالمي يتحكم بالبورصة ال يملك منزال
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
حــاز الملياردير إيلون
ماسك على لقب (شخصية
العام) لسنة  2021من
جــانــب مـــحـــرري مجلة
“تايم” األمريكية.
وفي مقال لها أكدت المجلة
أنها اختارت ماسك للقب
السنوي والشهير باعتباره
“أغنى رجــل في العالم،
وال يــمــلــك مــنــزال ،وقــد
قام مؤخرا ببيع ثروته،
ويطلق األقمار الصناعية
في المدار ويسخر (طاقة)
الشمس ،كما أنــه يقود
سيارة صنعها ال تستخدم
الغاز ،وبالكاد يحتاج إلى
سائق.
وتابعت مجلة “تايم” عن
إيلون ماسك( :بنقرة من
إصبعه ترتفع البورصة
أو تغرق ،كما أن هناك
جيشا مــن التابعين له
يعلقون أحوالهم على كل
كلمة له ،إنه يحلم بالمريخ
وهو يتفوق على األرض،
ذو فك مربع وال يقهر،
وفي اآلونة األخيرة يحب
إرســــال تــغــريــداتــه على
الهواء مباشرة).
وأكدت المجلة عن ماسك
(هـــذا هــو الــرجــل الــذي
يطمح إلنقاذ كوكبنا وجعله
جديدا نسكنه  ،عبقري،
صـــاحـــب رؤيـــــة ،رجــل
صناعة ،رجل استعراض،
مـــهـــووس بــالــمــخــتــرع
توماس إديسون ،يخترع
الــســيــارات الكهربائية
وينتقل إلى المريخ ،قفزت
شركته الناشئة في مجال
الصواريخ “سبيس إكس”
عــلــى شــركــة “بــويــنــغ”
للطائرات وغيرها المتالك

مستقبل أمريكا في مجال
الفضاء
وأضافت( :تتحكم شركته
للسيارات “تسال” في ثلثي
سوق السيارات الكهربائية
بمليارات الــدوالرات التي
كانت رائــدة فيها ،وتقدر
قيمتها بنحو  1تريليون
دوالر ،وهو ما جعل ماسك
الذي تبلغ ثروته الصافية
أكثر من  250مليار دوالر
أغنى مواطن في التاريخ،
على األقل على الورق).
وتابعت عنه (إنــه العب
في الــروبــوتــات والطاقة
الــشــمــســيــة والــعــمــات
المشفرة والمناخ ،وزراعة
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كلمات متقاطعة

الدماغ والحاسوب لدرء
خطر الذكاء االصطناعي
واألنــفــاق تحت األرض
لنقل األشخاص والشحن
بسرعات فائقة ،ويسيطر
على شــارع الــمــال وول
ستريت).
كما أكد رئيس تحرير مجلة
“تايم” أنه تم االستقرار
عـــلـــى إيــــلــــون مــاســك
كـ”شخصية العام” لسنة
 2021لـ “إيجاده حلول
ألزمة وجودية ،ولتجسيده
إمكانيات ومخاطر عصر
التكنولوجيا،
عمالقة
ولقيادة التحوالت األكثر
جرأة في المجتمع).

كم خسر أغنى أثرياء العالم في اسبوع؟
بغداد ـ متابعة (الرافدين)

تسبب تراجع أسهم شركات التكنولوجيا
والعمالت المشفرة ،بانخفاض ثروات
عدد من أثرياء العالم خالل األسبوع
الماضي.
وخــســر مــؤســس “تــســا” و”سبيس
إكـــــس” إيــلــون
مــاســك25.1 ،
مليار دوالر،
بينما انخفضت
ثــــروة مؤسس
“أمــــــــــازون”
جــيــف بــيــزوس
بـــمـــقـــدار 20
مليار دوالر،
وخسر مؤسس
منصة تـــداول
العمالت الرقمية
“بـــيـــنـــانـــس”
تــشــانــغ يلمس
تــشــاو 17.7

مليار دوالر ،بينما وصل الرقم إلى
 10.4مليار دوالر بالنسبة لمؤسس
“فيسبوك” مارك زوكربيرغ.
وحسبما نقلت صحيفة “إندبندنت”
البريطانية عن “مؤشر بلومبيرغ
للمليارديرات” ،فقد انخفضت ثروة
ماسك بنسبة  9في المئة ،لكنه ال يزال

يتصدر أغنى أثرياء العالم بهامش
هائل ،بثروة إجمالية قدرها 243.4
مليار دوالر.
ويحتل بيزوس المرتبة الثانية بثروة
إجمالية تبلغ  167.6مليار دوالر،
ويأتي خلفه مباشرة ،قطب تجارة
التجزئة الفاخرة الفرنسي برنارد
أرنـــو ،برصيد
 167.5مليار
دوالر.
ويــــأتــــي بــيــل
غيتس مؤسس
“مايكروسوفت”
فـــي بالمرتبة
الرابعة برصيد
 128.6مليار
دوالر ،متقدما
على الري بيج
مــن “غــوغــل”
برصيد 116.5
مليار دوالر.

احلمــل

الثـــور

اجلـــوزاء

السرطــان

االســــد

العـــذراء

عاطفيا :قد متر عالقتك برشيك
حياتك بفرتة عصيبة ،كن مرنا.
اجتامعيا :تخل عن الخشونة مع
املحيط واهتم مبا يقربك منهم.
ويتوقع علامء الفلك ملواليد برج
الحمل الفرتة املقبلة الحصول عىل
صحة جيدة

ماليا وعاطفيا :قد متيل عموما
لالستعجال وعليك أن تتمهل.
مهنيا .تستطيع أن تنظم أفكارك
وجهودك وتعتني بأعاملك.
يتوقع علامء الفلك أن يحقق مولود
برج الثور تفوقا بالعمل خالل الفرتة
املقبلة

عاطفيا :القمر مبنزل الحب يعدك
اليوم بلقاء عاطفي ال ينىس.
اجتامعيا :تتعامل بــود وبحيوية
وتنفتح عىل العامل من حولك.
يتوقع علامء الفلك ملولود برج
الــجــوزاء بأنه ســوف يحصل عىل
مكانة جيدة بعمله

ماليا وصحيا :انتبه لخطواتك
وأقوالك يك ال تيسء التعبري.
عاطفيا وعائليا :رغم الضغوط كن
مرنا يك تحل الخالفات.
يتوقع علامء الفلك أن تحقق تفوق
بالعمل ومن املمكن حصولك عىل
منصب جديد يغري مجرى حياتك

عائليا :تعد نفسك لكل االحتامالت
وتتكيف مع املستجدات.
عاطفيا واجتامعيا :اليوم مناسب
لبحث قضية مهمة تشغلك.
التفاؤل والنظرة اإليجابية لبعض
األمــور سيجعل منك شخصاً براقاً
مبهجاً طوال الوقت

ماليا :فرمل نفقاتك وترصف بهدوء
إذا واجهتك عقبة مالية.
مهنيا :ال تستسلم لشعورك باالنزعاج
والتوتر واعمل بدقة.
يجب عىل مولود بــرج الــعــذراء،
أن يهتم بعمله أكرث وينتبه لحل
املشاكل التي تواجهه يف عمله

امليـــــــزان

العقــــرب

القــــوس

اجلــــدي

الدلـــــو

احلـــــوت

عاطفيا :القمر يف برجك مينحك اليوم
كل الجاذبية والتألق.
اجتامعيا ومهنيا :اليوم تثبت نفسك
جيدا وتتمتع بحضور قوي.
يتوقع ملواليد برج امليزان حصوله
عىل ترقية أو مكافأة ىف العمل،

اجتامعيا :اليوم يلزمك الكثري من
الصرب فال تترسع بأقوالك.
صحيا :من املهم اليوم أن تسرتخي
وتهدأ وتعمل يف صمت.
يجب عىل مولود برج العقرب أن
يعمل عىل إجراء الفحوصات الطبية

اجتامعيا :متيل إلقــامــة اجتامع
يجمعك باألصدقاء واألحباب.
مهنيا :قد تنجز مرشوعاتك اليوم
بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.
لديك الكثري من األصدقاء حاول أن
تتواصل معهم هذه الفرتة،

ماليا :عليك أن تتجنب الترسع
واملخاطرة والتجارب الطائشة.
عائليا واجتامعيا :تجاوز عام يعكر
مزاجك وتجنب الجدال.
حاول أن تنتهى من مهامك املعلقة،
واستعن مبن حولك ملساعدتك

اجتامعيا :لديك الــيــوم رغبة يف
املعرفة والتعاون مع الجميع.
ماليا :من املحتمل أن تقود اليوم كل
إنجاز وتتفاوض بنجاح.
يجب أن تحافظ عــى عالقتك
بزمالئك

ماليا :اليوم مناسب للبيع والرشاء
وتخطط جيدا لتنمية مدخراتك.
عاطفيا :تعرب عن مشاعرك وحلمك
باملستقبل بانطالق وجرأة.
يجبأن يحافظ عىل مواعيد عمله
حتى ال يتعرض للجزاءات املالية،
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لصوص المقابر يعبثون بمومياء
امنحتب األول

بغداد ـ متابعة (الرافدين)
فكّ علماء مصريون اللفائف
عن بقايا مومياء الفرعون
أمنحتب األول المحنطة رقميًا
بواسطة جهاز التصوير المقطعي
المحوسب ،ليتم الكشف عن
تفاصيل محيرة ترتبط بحياة
وموت الملك المصري ،للمرة
األولى منذ اكتشافها عام .1881
وكانت المومياء ،المزينة بأكاليل
الزهور وقناع وجه خشبي ،هشة
يتجرأ فيه
للغاية على نحو لم
ّ
علماء اآلثار الكشف
عن البقايا.
وعليه ،لم

تخضع هذه المومياء المصرية
الملكية الوحيدة ،التي عُثر
عليها في القرنين التاسع عشر
والعشرين ،للدراسة.
واستخدم العلماء المصريون
تقنيات رقمية غير جراحية،
تعرف بالتصوير المقطعي
المحوسب ثالثي البعد ،بهدف
فك اللفائف عن مومياء عمرها
 3500عام ،ودراسة محتوياتها.
جاء على لسان الدكتورة سحر
سليم ،أستاذة األشعة في كلية
الطب بجامعة القاهرة،
واختصاصية األشعة
مشروع
في
المومياء
المصرية ،في
بيان صحفي،
أنّه )من خالل
فكّ
لفائف
المومياء

رقميًا ونزع طبقاتها االفتراضية،
أي قناع الوجه ،والضمادات،
والمومياء نفسها ،ما يسمح لنا
بدراسة هذا الفرعون المحفوظ
جيدًا والذي يتميّز بتفاصيل غير
مسبوقة).
ووجدت سليم وزمالؤها أنّ

نانسى عجرم حتيي حفال
على مسرح أوملبيا يف باريس
تستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم ،إلحياء
حفل غنائي ،على مسرح أولمبيا في باريس،
يوم الجمعة  10من شهر حزيران المقبل،
والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها،
حيث تقدم خالله باقة متنوعة ومميزة من
أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.
وأحيت النجمة اللبنانية نانسى عجرم حفالً
غنائيًا فى ليلة رأس السنة والتى أقيمت
بالعين السخنة وحضور كامل العدد،
وخطفت نانسى األنظار بهتافات اإلعجاب
بمجرد صعودها على خشبة المسرح
بجوار فرقتها الموسيقية ،ومرتدية فستان
نصفه أسود واآلخر أبيض ومرددة
ألغنية "ما تيجى هنا وأنا أحبك".

أمنحتب كان عمره حوالي 35
سنة ،وطوله  169سنتيمتر
عند وفاته .وعثر بين اللفائف
على قرابة  30تميمة وحزا ًما
ذهبيًا فريدًا.وأوضحت سليم أنّ
ذقن الفرعون كانت حادة ،وأنفه
صغير ،وشعره مجعد ،وأسنانه
ً
قليل.ولم تكشف
العلوية بارزة
تشوه
الدراسة عن أي جروح أو
ّ
من شأنه أن يد ّل على سبب وفاته.
ووجد الباحثون أيضًا أنّ المومياء
عانت من إصابات متعددة بعد
الوفاة ،قد يعود سببها إلى
لصوص المقابر القدماء.
ووفقًا للنصوص الهيروغليفية،
حاول الكهنة ،والمحنطين من
األسرة الحادية والعشرين الحقًا
إصالحها ،أي بعد أكثر من أربعة
قرون من تحنيطه للمرة األولى
ودفنه.
وقبل دراسة المومياء ،اعتقدت
سليم أنّ هؤالء الكهنة والمح ِنّطين
المذكورين في النصوص ،ربما
قاموا بفك غالف المومياء إلعادة
استخدام بعض العناصر مثل
التمائم للفراعنة الالحقين ،والتي
كانت ممارسة شائعة حينها.لكن،
لم يكن األمر كذلك ،وفق سليم.

التكامل النظري والتطبيقي
يف التنمية البشرية ( 2ـ )2
هذه الحالة الشاذة هي لالسف واقع حال  ،فليس كل
حامل شهادة هو عالم وليس كل عالم حاصل على شهادة
ـ على الرغم من بقاء الحاجة للحصول عليها الهميتها ـ
لذا تبقى الحاجة الملحة الى االستمرار في تنمية الخبرات
و توليدها بشكل ال يهمل وال يبدي جانب على اخر من
حيث المهنية واالكاديمية او التخصص الدراسي.
االعالم وتنمية موارده البشرية
االعالم مهنة ديناميكية قائمة على التجدد والمواصلة
والتحديث واالبتكار المستمر  ،و مثلما هناك مؤهالت
وتقييمات اوليئة الختيار المشتغلين في االعالم  ،ايضا
هناك شروط وضوابط تحكم العمل االعالمي المؤسسي
اذا ال بد من معرفة المستهلك لسلعة المؤسسة و معرفة
حجم الطلب للسلعة او الخدمة التي تقدمها المؤسسة كذلك
معرفة كلفة انتاج السلعة او دراسة الجدوى من تقديم
الخدمة فضال على مدى مرونة الطلب و امكانية ادخال
التكنولوجيا في التسويق واختصار الكلف والجهود
المبذولة ومعرفة معدل النمو واالقبال على السلعة او
الخدمة  ،كذلك من المهم معرفة عدد الزبائن واالطالع
الدقيق على المعوقات ومعالجتها  ،فضال على معرفة
الشركات او المؤسسات المنافسة التي تقدم خدمات
مماثلة واالخذ بنظر االعتبار االختالفات في اإلنتاج
وكلفه  ،ناهيك عن ضرورة عمليات الدمج والتكامل
الرأسية واألفقية فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها اي
مؤسسة  ،وطبعا ً تدخل العديد من االقسام في تحقيق
النقاط التي اشرنا اليها من ضمنها االعالم الذي يقع على
عاتقه مسؤولية االعالن عن المنتج اليصاله الكبر عدد
ممكن من الجمهور المستهدف.
ويظن البعض أن اإلعالم يبيع وقته ،لكنه في الواقع
يبيع جمهوره  ،ويعمل المعلنون مع وسائل اإلعالم
بنا ًء على حجم ونوع الجمهور ويدفعون المبالغ مقابل
ذلك و الحال هذه لها تأثير على استراتيجيات المحتوى
وأساليب اإلنتاج  ،حيث ان النظر إلى الجمهور على
أنه جمهور أو عميل أو صديق ،يتطلب استراتيجيات
محتوى مختلفة ومتناقضة في بعض األحيان والتي
تحدث اختالفات كبيرة في اإلدارة .بمعنى آخر ،تقدم
المنظمات اإلعالمية منتجاتها وخدماتها في سوق
مزدوج تنقسم تصنف فيه وسائل اإلعالم من حيث
الجمهور المسته َدف ،والء الجمهور ،والموضوع
والمحتوى ،وشخصية العميل المرغوبة ،والموقع في
سلسلة القيمة ،ونموذج اإليرادات.
جميع هذه االمور التي اشرنا اليها باختصار بحاجة الى
دراسات ومعرفة معمقة لحيثياتها حتى يستطع االعالم
اداء دوره من حيث االعالن عن المنتج والخدمات التي
تقدمها المؤسسة ـ أي مؤسسة ـ فضال على ضرورة
الخبرات المكتسبة و معرفة كيفية مواجهة االزمات و
غير ذلك.
هذه المعرفيات االكاديمية بحاجة الى تطبيقات مهنية
على الواقع  ،اذ ليس بالضرورة ان يستطع كل قارئ
لهذه المعلومات ان يطبقها واقعيا ً في ميدان عمله ،
بينمها هناك مهنيون يطبقون اغلبها من دون دراسة.
الخالصة  ،نحتاج الى مزاوجة وتداخل بين المهنية
واالكاديمية لالرتقاء بالعمل المصرفي في جميع مفاصله
واقسامه لتقديم ما هو افضل لخدمة الزبائن والقدرة على
المواكبة والمضي قدما ً في العطاء.
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