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اقبال متزايد على الفروع للحصول على الخدمات المصرفية
شمول كافة القطاعات التجارية والصناعية واالسكانية بالقروض

الرافدين يشجع االستثمارات السياحية والتراثية
بغداد ـ سعد الطيب
الرافدين
مصرف
اكد
دعمه لجميع المشاريع
االستثمارية واالقتصادية في
مجمل القطاعات التجارية
والصناعية واالسكانية ،
وابدى استعداده لتمويل
السياحية
االستثمارات
والفندقية والتراثية.
وقال بيان للمكتب االعالمي
للمصرف ان (المصرف
منفتحا ً على جميع الفئات
االقتصادية
والتصنيفات
من
العشرات
ويمول
المشاريع منها تجارية
وصناعية واسكانية ومشاريع
الطاقة والمشاريع التربوية
والتعليمية).
واضاف ان (المصرف
على استعداد لدعم وتمويل
السياحية
االستثمارات
والفندقية والتراثية على ان
يتم تقييم المشروع ودراسة
جدواه االقتصادية اضافة الى
اخذ الضمانات المطلوبة).
مبينا ان (مبلغ القرض مفتوح
ويحدده المصرف في ضوء
المشروع وكلفه التخمينية).
وكان المصرف قد مول العديد
من المشاريع منها مجمعات
سكنية وموالت ومنتجعات
سياحية ومستشفيات وكليات
ورياض اطفال ومدارس

مديرة
الرقابة
لـ(الرافدين)
 :التدقيق
امليداني
ركيزة عملنا
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مدير
االئتمان
لـ(الرافدين)
 :برنامج
الكرتوني
خيتصر
الكفيل 5

الوزيرية يمنح عشرات السلف بعد المئة

تعزيز االئتمان بالكوادر
إلنجاز معامالت الزبائن

زيارة :وزير المالية الدكتور علي عبد االمير عالوي خالل زيارته لجناح مصرف
الرافدين في معرض ومؤتمر المالية في العراق.تفاصيل ص.2
اهلية وغيرها العشرات
من المشاريع الصغيرة
والمتوسطة والكبيرة.
الى ذلك قال مدير قسم
االئتمان في االدارة العامة
للمصرف االستاذ ابراهيم
مهدي محمد لـ (الرافدين)
ان (الخطة األئتمانية لعام
 2022شملت كافة القطاعات
التجارية
و
الصناعية
والزراعية
والسياحية
واالسكانية وغيرها بينما
سابقا كانت الخطة االئتمانية
تشمل القطاعات التجارية

فقط اما االن فحصلت
موافقة وزارة المالية والبنك
المركزي العراقي لشمول كافة
القطاعات).
وبشأن سقف الموازنة بين
مدير االئتمان انه (كل سنة
هناك تخصيص لكل خطة
أئتمانية وهذه السنة وضعنا
مخصص أئتماني  5ترليون
دينار لكافة القطاعات لكن
ليس بالضرورة ان تمنح
جميعها حيث يعتمد ذلك
على المشاريع التي تقدم
للمصرف).تفاصيل ص.5

وتشهد فروع المصرف
اقباال متزايدا من المواطنين
الراغبين بالحصول على
السلف من  5الى  25مليون
اضافة الى القروض التي
تصل من  50الى  150مليون
دينار لغرض شراء او بناء
او ترميم الدور السكنية ،
وكذلك التقديم على قروض
المشاريع الصغيرة من
 15الى  25مليون دينار
لتمــــــــــــــــــويل اصحاب
المحالت التجارية والورش
الصناعية الصغيرة.

بغداد ـ سامر عبد الستار
عززت االدارة العامة لمصرف الرافدين مالكات قسم االئتمان من اجل االسراع
بانجاز معامالت المواطنين.
وقال مصدر في المصرف لـ (الرافدين) ان (االدارة العليا وجهت بدعم واسناد
قسم االئتمان وزيادة عدد العاملين في شعبة االستعالم من اجل االسراع بانجاز
معامالت المواطنين المتقدمين للحصول على السلف والقروض).مشيرا الى
(معالجة مشكلة تأخر صدور االستعالم بسبب كثرة الطلبات المتقدمة والتزام
المصرف بتنفيذ تعليمات البنك المركزي العراقي التي ترسل اليه جميع اسماء
المتقدمين للتأكد من عدم حصولهم على خدمات مصرفية اخرى قد تثقل كاهلهم
وتتسبب بتلكؤهم بتسديد ما بذمتهم).
الى ذلك قالت مديرة فرع الوزيرية رغد موسى حسون لـ (الرافدين) ان (عدد
معامالت السلف المستلمة الكلية منذ بداية العام و لغاية  2022 / 6 / 21بلغت 585
معاملة تم انجاز  142منها والباقي ارسلت الستعالم البنك المركزي العراقي).
مؤكدة ان (الفرع يعمل جميع ايام االسبوع من دون تعطيل النجاز معامالت المنح
والستالم ريع دوائر المنتجات النفطية).
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وزير المالية  75 :بالمئة من الودائع لدى المصارف الحكومية

مصرف الرافدين يشارك في فعاليات مؤتمر
ومعرض مالية العراق
المركزي يكشف اعداد الحسابات والبطاقات والمحفظات االلكترونية

عدسة الرافدين :
ياسين طه
بغداد ـ (الرافدين)
شــارك مصرف الــرافــديــن في
فعاليات معرض ومؤتمر مالية
العراق الــذي اقيم على ارض
معرض بغداد الدولي بدورته
الخامسة بحضور السيد وزير
المالية الدكتور علي عالوي
و نائب محافظ البنك المركزي
االستاذ عمار خلف وعدد من
المسؤولين الذين زاروا جناح
المصرف اضافة الى العديد من
الشخصيات والنخب االقتصادية
فضال عن السادة معاوني المدير
العام والخبراء المصرفيون
وعــــدد مــن مــــدراء االقــســام
والشعب فــي االدارة العامة
للمصرف.
واضاف بيان للمكتب االعالمي
لــلــمــصــرف انــــه تـــم عــرض
الخدمات المصرفية امام الزوار.
الفتا الــى المشاركة الفاعلة
للمصارف الحكومية والخاصة
في ظل حضور متزايد خالل ايام
المعرض الذي استمر للمدة من
 2الى  4تموز.
وشــدد الدكتور عــاوي على
حتميَّة إصالح القطاع المصرفي
في العراق وبما يتماشى مع

التطورات العالميَّة بالشكل الذي
يجعلها داعما لالقتصاد العراقي.
وقــال في كلمته خالل معرض
ومؤتمر ماليَّة العراق (ال بد
أن نخلق قطاعا
مصرفيا داعما
حقيقيا وجعل
الـــمـــال يسير
بــاتــجــاه يخلق
أمــــواال جــديــدة
تتناسب والتنمية
المستدامة).
واشـــــــار إلـــى
أنّ (المستقبل
سيكون أفضل
بــوجــود رغبة
دولـيَّــة للتواجد
فــــي الـــســـوق
العراقيَّة ،وهذا
مــا نلمسه عند
حضور الوفود
الدوليَّة).مبينا
ان (الــضــائــقــة
مر
الماليَّة التي َّ
بها العراق دعتنا
الــــى الــتــركــيــز
على تبني قواعد تعدد االقتصاد
والنظر في السياسات الماليَّة

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 :

للدولة والتأثيرات الخارجيَّة
المؤثرة في االقتصاد).
وذكر أنَّ (المؤسسات الماليَّة
شريان بكل اقتصاد ،وال يمكن

الــودائــع يخلق مــاال جــديــدا).
وشــدد على ضــرورة (تحسين
البيئة االستثماريَّة في البلد
لجذب الشركات العالميَّة لتطوير

وزارة المالية من خالل لجنة
لــلــمــراقــبــة واإلشـــــراف على
المصرف الصناعي ،وحققت
اللجنة أهدافها من خالل تقييم

أن ندير أمــورنــا تحت مظلة
ازدواجــيَّــة االنتقال لالقتصاد
الحر ،في ظل هيمنة القطاع
العام على واقع االقتصاد).
ونـــوه عـــاوي إلـــى (تــزويــد
الحكومة منذ  2006بدراسات
مــن منظمات دول ـيَّــة مــن أجل
اإلصالح).
مؤكدا انه (بات من الضروري
إصــاح القطاع المالي ،وأن
استحواذ المصارف الحكوميَّة
على أكثر من  75بالمئة من
الودائع أمر غير صحي).مضيفا ً
(ال ب َّد من إصالح هذه المصارف
بما يسهم فــي دعــم اإلصــاح
االقتصادي لقطاعات الصناعة
والزراعة والسياحة وإقراض

القطاعات االقتصاديَّة).وألمح
إلى أن (الفائض السنوي يجب
يمول قطاع االستثمار ،وهذا
أن ّ
الفائض نجده متقلبا بين سنة
وأخــرى بسبب حجم الموازنة
واإليرادات).
الى ذلك قال نائب محافظ البنك
المركزي عمار خلف في مؤتمر
خالل معرض المالية والخدمات
المصرفية الخامس في العراق
إن (هناك تعاونا ً بين وزارة
المالية والبنك المركزي من
أجل إصالح القطاع المصرفي).
مبينا ً أن(هناك تعاونا ً سيثمر
خالل السنوات القادمة إلصالح
حقيقي للقطاع المصرفي ).
مــوضــحــا أن (الــتــعــاون مع

الــمــصــرف الــزراعــي وزيـــادة
القروض المتحققة ).وأضــاف
أنه (ال يوجد خالف على أهمية
التمويل للمؤسسات المالية
وتــمــويــل التنمية والــقــطــاع
الخاص) .موضحا ً أن (القطاع
المصرفي شهد أوضاعا ً منكوبة
منذ العام  2016ولغاية اليوم
إذ نمت مــوجــودات القطاعات
المصرفية بنسبة 21بالمئة
مقارنة بــاألعــوام  2019مع
منتصف ، 2022وكذلك إجمالي
االئتمان 25بالمئة).
وأشــار الــى أنــه (مــن األهمية
تسليط الضوء على مبادرات
البنك المركزي التنموية التي
توفر التمويل الــازم لتمويل

مــشــاريــع الــقــطــاع الــخــاص
واألفراد على حد سواء لمختلف
القطاعات) .مبينا ً أن (تمويل
البنك الــمــركــزي المخصص
للمصارف ضمن المبادرات بلغ
 18تريليون دينار).
وتــابــع أن (الــبــنــك المركزي
مستمر في دعم شريحة القطاع
الخاص ضمن شروط ميسرة).
مــنــوهــا الـــى أن (الــمــســيــرة
مستمرة لتحديث وتطوير نظام
الــمــدفــوعــات الــعــراقــي خــال
السعي لتحويل المؤسسات أقل
استخداما ً للنقد وزيادة استخدام
الدفع االلكتروني).
وأضــاف أن (عــدد الحسابات
المصرفية المفتوحة تضاعفت
ووصـــلـــت الـــى أكــثــر مـــن 7
ماليين حــســاب مفتوح لدى
المصارف العراقية كافة).وافاد
بأن (بطاقات الدفع االلكتروني
ارتفعت مــن  10ماليين في
الــعــام  2019الــى  14مليون
بطاقة لغاية منتصف العام
 2022وكذلك زيادة عدد أجهزة
الصراف اآللي من  1000جهاز
العام  2019الى أكثر من 1500
جهاز حتى منتـــصف العام
.) 2022
ولــفــت الــــى أن (الــمــحــافــظ
االلــكــتــرونــيــة زادت مـــن 4
آالف محفظة الكترونية في
عــام  2019الــى اكــثــر مــن 2
مــلــيــون محفظة الكترونية
حتى منتصـــــــــــــــــــــــــف
عــــام  ، 2022كــمــا اطــلــق
البنك المركزي ستراتيجيته
الطموح لتعزيز المدفوعات
االلكتــــــروني التي تضمنت
 15برنامجا ً ســــــــــــــتراتيجيا ً
تمثل أهــم التحديات والحلول
التي تواجه نظام المدفوعات
االلكتروني).
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مديرة الرقابة لـ (الرافدين)  :نعمل على تقويم
االداء ورفع االنتاج
بغداد ـ نهاية فاضل
اكـــدت مــديــرة قــســم الــرقــابــة
الداخلية فــي االدارة العامة
لــمــصــرف الــرافــديــن السيدة
سميرة سوادي ان عمل الرقابة
الداخلية واستنادا الى التعليمات
رقم  4لسنة  2010و تعليمات
تسهيل تنفيذ قانون المصارف
رقــم  23يشتمل على تدقيق
كافة الحسابات اداريا ومستنديا
وماليا وقانونيا واالبــاغ عن
اي مخالفات قد تحصل واعالم
االدارة العليا بها.
مبينة في تصريح لـ (الرافدين)
ان (اســاس عمل الرقابة هو
تقويم االداء ورفع نسب انجاز
العمل ومراقبة ذلك خالل مدد
زمنية وعند رصد تلكؤ معين
نبحث عــن االســبــاب ونــقــدم
المقترحات والحلول لمعالجة
التلكؤ).
واضــافــت ســوادي (كما تردنا
شـــكـــاوى مـــن الــمــواطــنــيــن
والموظفين كذلك نعمل على
معالجتها بــالــطــرق السلمية
او عبر االجـــراءات القانونية
والطرق الرادعة بحسب طبيعة
المشكلة).
وعن شعب القسم اوضحت ان
(اهم شعبة هي التدقيق الميداني
اذ تعد الشعبة االســاســيــة و
تضم مجموعة من المفتشين
والمفتشات مهمتهم التنقل
ميدانيا الى كافة فروع الرافدين
والى المرافق االدارية االخرى
واالقــســام والــوحــدات التابعة
للمصرف لغرض التدقيق حيث
هناك نوعان من التدقيق االول
التدقيق الشامل وهــو زيــارة

الفروع وعند اختيار احد الفروع
يتم االطالع على كل مستنداته
وكل االداريــات بما ينسجم مع
القوانين واالنظمة والتعليمات
التي يصدرها المصرف ويتم
تبليغ االدارة العليا بنوع الخطأ
اما النوع الثاني يتمثل بالزيارات
المفاجئة للفرع ومتابعة ماتم
التوجيه بــه مسبقا ً ومعرفة
مامدى التزامهم بالمالحظات
وهل تم تطبيقها فعال ام ال).
شعبة تحقيق
وتابعت ان (شعبة التقارير
الرقابية (شعبة التحقيق) تقوم
باالطالع على المالحظات وقد
تكون مالحظات مفصلية تأثر
على العمل وكيف حصل الخطأ
وهل هو متعمد ام نتيجة سوء
فهم وهناك مالحظات روتينية
وهناك مالحظات قوية تحتاج
الــى تعمق اكثر لمعرفة اصل
الخطأ و كيف حدث  ,ثم تنفرد
المالحظات المهمة في تقرير
شعبة التدقيق الميداني وتنقل
الى شعبة التقارير ليتكفل بها
احــد المحققين ويعمل منها
دراســة معمقة و تقرير رقابي
معمق بـــدءا مــن انتقاله من
المكان االداري لوجود المالحظة
وصــوال الــى االقــتــراح بتوجيه
لتعديل الموضوع).
ولفتت الى ان (شعبة التدقيق
المكتبي تتبنى قضايا تقارير
البنك المركزي العراقي والرقابة
المالية وما المطلوب منها من
االعمال المصرفية بأي فرع او
اي نقطة بالعراق تدخل الى شعبة
التدقيق المكتبي لتكون هناك
متابعات ما بين البنك المركزي

مديرة قسم الرقابة الداخلية في االدارة العامة لمصرف الرافدين السيدة سميرة سوادي
العراقي وديوان الرقابة المالية
من جهة والــفــروع من جهة
اخرى وشعبة التدقيق المكتبي
هي حلقة الوصل بينهما تتابع
االجراءات وتنفذها).
شعبة تدقيق
وذكــرت ســوادي وجــود (شعبة
التدقيق السابق للصرف حيث
تقوم بتدقيق كافة المستندات
قبل ان يتم المصادقة عليها
من قبل االمر بالصرف لتعطي
الشكل الــقــانــونــي واالولــيــات
المطلوبة لكل عملية صرف
اضافة الى وحدة المتابعة حيث

تم استحداثها لتنفيذ التوصيات
والعمليات الرقابية باالقسام
والشعب الموجودة لدينا).
وتــطــرقــت الـــى ان (اســـاس
عمل الرقابة هو لتقويم االداء
ولدينا ضوابط واسس وقوانين
وتعليمات ومجموعة من االنظمة
سواء كانت قانونية ام تعليمات
داخلية متدرجة فهناك قوانين
نعمل بها مثل قانون العقوبات
وقانون موظفي دوائــر الدولة
وهناك تعليمات خاصة بالصكوك
وغيرها ونقوم باالطالع على
الــعــمــل المنجز والــتــأكــد من

سالمته .ان الرقابة خط دفاعي
مــوجــود لتقويم اداء العمل
والتثبت من ســـــــالمته).
وعن دور الرقابة في محاربة
الفساد قالت ان (دور القسم
هو رصــد حــاالت فساد معينة
مــن دوائـــر اخــرى تتعامل مع
المصرف او مخاطر تشغيلية قد
تؤدي الى هدر بالمال العام بدون
علم المؤسسة وعلى اساسها تم
تعديل التعليمات وتم ايقاف منح
العديد من العمليات االئتمانية
واقتراح انظمة وضوابط جديدة
للحد من بعض الظواهر وهناك

حــاالت معينة تم ارسالها الى
القسم القانوني التخاذ االجراءات
القانونية بحقها وحاالت اخرى
تــم اتــخــاذ اجــــراءات الضبط
الداخلي او اجــراءات العقوبات
الداخلية وبعض الحاالت اليتم
حسم المشكلة النها وصلت الى
مستوى الجريمة هنا يجب اتخاذ
اجراء البالغ الجهات الرقابية
العليا والقضائية المختصة).
عمل مصرفي
وبشأن المخاطر التي قد تواجه
القسم اكدت سوادي انه (ليس
هناك عمل مصرفي خــال من
المخاطر واكبر المخاطر التي
تواجهنا تكمن بتدخل جهات
خــارجــيــة بــالــعــمــل الــداخــلــي
للمصرف).
واشــارت الى (عدم تقبل بعض
الموظفين لموضوع التقويم هذا
الشيء مهم جــدا عندما يأتي
مسؤول الرقابة وينبه الموظف
فــالــمــوظــف يــأخــذ الــمــوضــوع
بشكل شخصي وعــدم شعوره
بان الرقابة جزء من المؤسسة
لحمايته وهدفها االســاس هو
حماية موارد المؤسسة وحماية
الموظف بمعنى اصــح حماية
الـــمـــوارد الــمــالــيــة والــمــوارد
البشرية).
وعــن عــاقــة القسم بالنظام
االلكتروني الشامل قالت سوادي
ان (القسم داعــم بشكل كبير
للنظام المصرفي الشامل الذي
شــكــل نقلة نــوعــيــة لمصرف
الرافدين وهــذا النظام سوف
يتفوق على كثير من المصارف
اذ ان نوعية النظام الــذي تم
اقتناءه ممتاز واشــاد به البنك
المركزي العراقي).
مبينة ان (الــنــظــام سيوفر
السرعة فــي رصــد المالحظة
وسرعة في التقويم اضافة الى
معالجة الترهل الوظيفي ويجعل
المصرف في مصاف المصارف
العالمية التي تعمل عمال مهنيا
حيث استفدنا مــن التقنيات
الحديثة في كثير من االمور منها
االطالع على االنظمة الرقابية
وهــذا بحد ذاتــه يثري رصيد
المفتش خصوصا اذا كانت
لديه خلفية اداريــة ومحاسبية
فاالساليب االلكترونية تسهل
الكثير من االمــور من ناحية
المراسالت والبريد والتدقيق
وتوفر جهد ووقت).
وعــن تطوير اداء الموظفين
ذكــرت (بالنسبة لتطوير اداء
الموظفين تم التنسيق مع البنك
المركزي العراقي لمنهاج عام
 2022وهناك دورات تخصصية
فقط لقسم الرقابة تنسجم مع
عملهم فــزج الموظفين في
الــدورات لفائدة الموظف منها
حصوله على المعلومة وتقلل
من الروتين وضغط العمل).
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عراقيون يحصدون جوائز
مهرجان الكويت للسينما

بغداد  -عبد العليم البناء
فــي انــجــاز سينمائي عربي
رفيع المستوى وكما هو ديدن
مبدعي السينما العراقيين
الذين يتصدرون دوما ً المراكز
المتقدمة فــي المهرجانات
الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة ،وفــي
استمار وتواصل مع فوز فيلم
(الرسالة األخــيــرة) للمخرج
العراقي مالك عبد علي بجائزة
أفــضــل فيلم روائــــي عربي
قصير ،حصد ثالثة مخرجين
عراقيين ثالثا ً من الجوائز
األساسية لمهرجان الكويت
للسينما الجديدة في دورتــه
الثانية التى اختتمت أعمالها

في الحادي عشر من حزيران
يــونــيــو  2022فــي مدينة
الكويت ،وهم  :المخرج حسين
العكيلي وفيلمه الوثائقي (بالد
الشمس)  ،والمخرج ياسر
موسي وفيلمه الروائي القصير
(فلور) ،والمخرج مهند حسن
الــســودانــي وفيلمه الــروائــي
القصير(االنفاس األخيرة).
وقال نقيب الفنانين واالعالميين
فــي الــكــويــت الــدكــتــور نبيل
الفيلكاوي بأننا نشعر بالفخر
واالعتزاز لما حققه مهرجان
الكويت للسينما الجديدة الذى
ينظمه قطاع السينما وتلك
النتائج المبهرة وهذا الحضور

الرفيع المستوى للمبدعين
السينمائيين العرب وهو ما
يدعونا لتقديم مزيد من الدعم
واالسناد من أجل استمرارية
هذا العرس السينمائي العربي.
من جانبه قــال رئيس قطاع
السينما فــي نقابة الفنانين
واالعالميين رئيس مهرجان
الــكــويــت للسينما الــجــديــدة
المخرج عبدالعزيز الصايغ بأن
الــدورة المقبلة (الثالثة) من
عمر مهرجان الكويت للسينما
الجديدة ستكون بالحضور
وســتــقــام فــي نفس الموعد
مــن الــعــام المقبل وبحضور
ومــشــاركــة عـــدد بــــارز من

نجوم وصناع السينما العربية
ورؤوســـاء اهــم المهرجانات
السينمائية العربية والدولية
 .كــمــا اشــــاد بــــدور لجنة
االختيار وايضا لجنة التحكيم
والمستوي العالي للمشاركات
السينمائية والحضور الجلي
لجيل الشباب من الجنسين في
العالم العربي.
وتنافس  57فيلما ً من اصل
109أفــام تقدمت للمهرجان
لــلــمــنــافــســة عــلــى جــوائــزه
على مــدى ثالثة أيــام عامرة
باألنشطة والفعاليات الفنية
والمشاركة السينمائية العالية
المستوى.

الرخاء المشترك والحد من عمالقة التكنولوجيا في صلب االهداف

الصين تسعى لسد الفجوة وتخفيض اجور السكن ودعم الشباب
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
كــانــت ســنــة  2021حافلة
بالتغيرات في الصين ،ولكن
الطريق ما يــزال طويالً أمام
التحول الــجــذري في
تحقيق
ّ
الــعــاقــة مــا بــيــن الحكومة
والشركات والمواطنين.
تــضـ ّمــنــت انــدفــاعــة الرئيس
شي جين بينغ نحو "الرخاء
المشترك" الرامية إلى تضييق
الفجوة في الــثــروة ،خطوات
تــهــدف إلـــى الــحــ ّد مــن نفوذ
عمالقة التكنولوجيا في الصين،
والتصدي لالرتفاع المستمر في

أسعار المنازل ،والتشجيع على
اإلحسان ،وتبنّي الطاقة النظيفة
وقــد تــرافــقــت هــذه الــمــبــادرة
مع حملة على قطاع الترفيه
استهدفت مشاهير اإلنترنت،
وممثلين على خلفية التهرب
الضريبي ،إلــى جانب التشدّد
في التعامل مع ثقافة المشاهير
"غير الالئقة".
قرار تاريخي
يبدو أنَّ هذا التغييرات سوف
تبقى قائمة .فالقرار التاريخي
الذي تم نشره في نوفمبر ،وهو
ثالث قرار من نوعه في تاريخ
الحزب الشيوعي الصيني ،يضع

"الرخاء المشترك" في صلب
األهــداف الحكومية .كما تم ّهد
هذه العقيدة ليحكم شي الصين
مدى الحياة ،إذ من المتوقَّع أن
يفوز بوالية ثالثة تشكل سابقة
تاريخية في الصين خالل مؤتمر
الحزب هذا العام.
في الوقت الذي يبلغ فيه معدل
أعمار أعضاء اللجنة المركزية
في الحزب الشيوعي حوالي 60
عاماً ،ويبلغ الرئيس نفسه من
العمر  68عاماً؛ فإنَّ التحوالت
الــتــي يــجــري تطبيقها اليوم
سيكون لها التأثير الكبير على
حياة الشباب الصينيين .من

هذا المنطلق ،تحدثنا مع بعض
األصوات الصاعدة الناشطة في
جوانب أساسية من االقتصاد
الصيني ،لنستطلع توقُّعاتهم
حيال مستقبل البالد.
عبّر األشخاص الذين أجرينا
مقابالت معهم عن واقع الحياة
في الصين اليوم بأكثر من مجرد
الكلمات .مع ذلــك ،تقدّم هذه
المقابالت لمحة عن وضع البالد
وتوجهاتها.
رين يي معلق عبر اإلنترنت،
يعرف باسم "تشارمن رابيت"
(،)Chairman Rabbit
مليوني متابع
ولديه أكثر من
ّ

على "ويــبــو" (،)Weibo
و"وي تشات" (،)WeCha
وهو في أوائل األربعينيات من
العمر؛ بكين.
وظائف البشر
يـــرى ريـــن يــي أنَّ الــرخــاء
المشترك سوف يمكّن الصين
مــن االســتــعــداد بشكل أفضل
للمستقبل حين تح ّل التكنولوجيا
مكان وظائف البشر.
قال رين" :في الحقبة المقبلة،
سوف يحتل الذكاء الصناعي
واألتــمــتــة مــكــان الــوظــائــف
البشرية ،مما يؤدي إلى بطالة
ناتجة عن التكنولوجيا .كذلك،
وبسبب العولمة؛ فــإنَّ بعض
الــوظــائــف ســـوف تـــؤول إلــى
السوق الخارجية" .وأضاف:
"ستنشأ حــاجــة ألن تتولى
الحكومة والمجتمع التوزيع
االجتماعي ،حتى يتمكن المزيد
مــن األشـــخـــاص مــن تحقيق
التحول
انتقال سلس خالل هذا
ّ
الــتــكــنــولــوجــي" .يعتبر رين
أنَّ القيم االشتراكية الصينية
سوف تمكّن البالد من التكيف
بشكل أفضل مــع المستقبل،
بالمقارنة مع دول أخرى مثل
الواليات المتحدة التي ستواجه
مشكالت ناجمة عن االنقسامات
االجتماعية والعقائدية .فالنظام
الصيني الــذي يجمع مــا بين
وحس
قيم تقليدية مثل اإليثار
ّ
الــمــجــتــمــع مـــع عــنــاصــر من
االشتراكية واقتصاد السوق؛
ســوف يوفر نموذجا ً سياسيا ً
يقدم مساهمة كبرى للبشرية.

"الــرخــاء الــمــشــتــرك" ،ليس
مجرد إجــراء إداري ،بل هو
قيمة ،بحسب رين ،الذي قال،
إنَّ االستهالك السافر "بالتأكيد
لن يُحظر ،ولكن لن يتم التشجيع
عليه ،وسيكون محط ازدراء
المجتمع".
ســوجــي يــان مــؤســس شركة
ناشئة ،رئيس تنفيذي ،معارض
لـــدوام العمل ( 996أي من
التاسعة إلــى التاسعة ،ستة
أيــام في األسبوع) ،ومعارض
لساعات العمل الطويلة في
قطاع التكنولوجيا في الصين.
يبلغ من العمر  25عاماً ،وهو
"رحالة رقمي" ،يعيش متنقالً
بين أماكن عدّة.
نفوذ واسع
يقول سوجي يان ،إنَّ شركات
التكنولوجيا العمالقة حول
العالم ،اكتسبت نفوذا ً واسعا ً جدا ً
لدرجة أنَّها باتت "تح ّل مكان
الدول" .ويرى أنَّ تشديد الصين
للقيود الناظمة على هذا القطاع؛
يمثل الوسيلة التي اعتمدتها
بكين مــن أجــل إعـــادة فرض
السيطرة الحكومية.
يان ،المؤمن بـ"العالم الرقمي
غير الــمــركــزي" ،واألنظمة
مــفــتــوحــة الــمــصــدر ،يعتبر
أنَّ تشديد الــقــواعــد الناظمة
الــحــكــومــيــة ،ودعـــم شــركــات
التكنولوجيا التي تطمح لكسب
نفوذ يتجاوز سلطات الــدول،
"كالهما سيئ جداً" .وبالتالي؛
هــو "يــحــاول التفكير ببدائل
أفضل".
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مدير االئتمان لـ (الرافدين)  :نسعى لوضع
برنامج الكتروني للسلف يختصر الكفيل
توسعة القطاعات االستثمارية المشمولة بالتمويل النعاش االقتصاد
بغداد ـ نهاية فاضل
اكــد قسم االئتمان في االدارة
العامة لمصرف الرافدين توسعة
الخطة االئتمانية لتشمل جميع
القطاعات التجارية والصناعية
والـــزراعـــيـــة والــســيــاحــيــة
واالســكــانــيــة وغــيــرهــا من
القطاعات االستثمارية  ،واشار
الى وضع ضوابط محددة لمنح
القروض االستثمارية اهمها
دراســـة الــجــدوى االقتصادية
والجوانب القانونية.
وقـــال مــديــر القسم ابراهيم
مهدي محمد لـ (الرافدين) ان
(عمل القسم مخصص لمنح
السلف والقروض والتسهيالت
والقروض االستثمارية ويتكون
القسم من خمس شعب اساسية
وســبــع وحـــدات فرعية ومن
هذه الشعب شعبة القروض و
مهمتها منح كل انواع القروض
التجارية والصناعية والزراعية
واالسكانية والسياحية وقروض
السيارات وغيرها).
واضاف (تم فتح اكثر من وحدة
جديدة لتسهيل العمل ولتصحيح
مساره بين الفروع واالدارة
العامة للمصرف منها ما يتعلق
ببراءة الذمة وشطب اسماء
المسددين لكامل مبالغ السلف
او القروض اذ في السابق كان
العمل يدويا فالمعاملة تتأخر

لمدة اسبوع او اكثر اما االن
فاصبح العمل الكترونيا فالفرع
يرسل نوع الحذف او المعاملة
و يتم تصحيحها خالل دقائق).
ولفت مدير االئتمان الــى انه
(في السابق كان نظام االستعالم
في كل محافظات العراق من
مسؤولية قسم األئتمان اما االن
تم استحداث وحــدة جديدة في
الفرع الرئيسي وطلبنا من البنك
المركزي العراقي ان يهيئ منافذ

بمراكز اسناد لمندوبي المصرف
في خمس محافظات هي االنبار
والمنطقتين الوسطى والجنوبية
اضافة الى ديالى وبابل).
مؤكدا (توسعة عمليات المنح
وتقديم الخدمات المصرفية
بعد استحصال موافقة البنك
المركزي حيث اطلقنا مشاريع
جــديــدة مــع العتبات المقدسة
ومشاريع استثمارية لمختلف
القطاعات اما األئتمانات الباقية

هي سلف وقــروض للموظفين
وســلــف المواطنين واطــاق
قــرض الـــ 150مــلــيــون دينار
لشراء الــدور السكنية وكذلك
سلفة الـــ  50مليون بكفالة
كفيلين).وعن النظام المصرفي
االلكتروني قال ان (النظام يشمل
جميع مفاصل عمل المصرف
ومنها نظام الجاري والسلف
والقروض ونظام األئتمان عن
طريق النظام المصرفي الجديد

هو ايضا نظام الكتروني يرتبط
بالعمليات المركزية التي تم
تأسيسها بالقسم الدولي وتم فتح
نظام السلف للزبون من حيث
االستالم والتسديد وبالتوازي
مــع ذلـــك نعمل عــلــى تطوير
مــهــارات الموظفين من خالل
زجهم في دورات نظمها المركز
المالي والبنك المركزي العراقي
حسب الوصف الوظيفي بما
يتالئم مع التطور التكنولوجي).
وعــن الــقــروض الــتــي منحها
الــمــصــرف مــؤخــرا افـــاد بــان
(الــمــصــرف مــنــح  27قرضا
استثماريا داخل بغداد وخارجها
وبسبب الظروف التي مر بها
البلد اقتصاديا وصحيا وباالخص
بعد انتشار وباء كورونا وبسبب
ارهاصات العمل هناك مشاريع
لم تكتمل ولكن بشكل عام العمل
يسير بصورة صحيحة).
وعــن ضــوابــط منح القروض
الخاصة بالمشاريع االستثمارية
اوضــح مدير القسم انــه (اوال
وقبل كل شيئ يجب ان يكون
المشروع موافق عليه من هيئة
االستثمار الوطنية وحاصل على
اجازة استثمارية نافذة من بداية
االستثمار وحتى نهاية القرض
ويكون المشروع ذات جدوى
اقتصادية مــوافــق عليه من
قبل الجهات الحكومية المعنية
اضافة الى مخططات ورسوم
مدروسة من هيئة االستثمار
بــعــد ذلـــك يــرســل الـــى لجنة
كشف خارجية تتمثل بالجامعة

التكنولوجية وبعدها لجنة من
مصرف الرافدين تكون مشرفة
على المشروع لحين اكتماله من
جميع النواحي من ملف أئتماني
ودراسة جدوى ودراسة مخاطر
وملف قانوني ومــن ثم يدخل
الموضوع الــى مجلس ادارة
المصرف في االدارة العامة
للبت بأهلية المشروع ومنحه
القرض من عدمها).
وعن دخول المصرف كشريك
في بعض المشاريع االستثمارية
قال (بأمكان المصرف ان يدخل
كشريك اذا عرض عليه مشروع
الشراكة من قبل المستثمرين او
المقاولين لكن في هذه الحالة
يتم بموافقة وزارة المالية
والــبــنــك الــمــركــزي الــعــراقــي
كــمــراجــع اســاســيــة للسياسة
المالية والنقدية للمصرف
وان حصلت الموافقة يستطيع
الــدخــول فــي هــكــذا مشاريع
سواء كانت صناعية اوسكنية
او استثمارية لكن بشكل عام
البنك المركزي العراقي اليسمح
للمصارف الحكومية المشاركة
مع القطاع الخاص وانما يسمح
بتمويله فقط).
موضحا ان (الخطة األئتمانية
لــعــام 2022تــــم شــمــول كافة
الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة و
التجارية والسياحية والزراعية
واالسكانية وغيرها بينما سابقا
كانت الخطة االئتمانية تشمل
القطاعات التجارية فقط اما
االن فحصلت موافقة وزارة
المالية والبنك المركزي العراقي
بشمول كافة القطاعات).
وبــشــأن سقف الــمــوازنــة بين
مدير االئتمان انه (كل سنة هناك
تخصيص أئتماني لكل خطة
أئتمانية وهــذه السنة وضعنا
5ترليون
مخصص أئتماني
دينار لكافة القطاعات لكن ليس
بالضرورة ان تمنح جميعها
حيث يعتمد ذلك على المشاريع
التي تقدم للمصرف).
وبشأن شكاوى بعض المتقدمين
للحصول على السلف من وجود
شرط الكفيل رغم انهم موطنين
رواتبهم على المصرف وبطاقة
الماستر هي الضمانة نوه الى
(وجـــود مــســاع لــوضــع نظام
الكتروني للمنح وفق ضوابط
جديدة ونحن مقبلين على تهيئة
هكذا برنامج في القريب العاجل
ان شاء هللا).
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مقترح أمام الثقافة لعرض المواقع السياحية لإلستثمار

(خان مرجان) ملتقى التجار ومعلم تاريخي
يعاني االهمال
بغداد ـ علي الموسوي
تعاني المواقع االثرية والتراثية
والسياحية في العراق من
االهمال والنسيان رغم ما تشكله
من ثروة كبيرة يمكن استثمارها
لرفد موازنة واقتصاد الدولة اذ
قيل ان السياحة في العراق تمثل
النهر الثالث.
وعلى الرغم من توفر االمكانات
المالية والخبرات والكفاءات
القادرة على انعاش هذا القطاع
اال انه و على ما يبدو ان غياب
االدارة والتخطيط هما سبب
تراجع هذه المواقع وشبه
اندثارها وعدم معرفة الناس
المحيطين بها وما تمثله من
قيمة و قبلة سياحية ينشدها
المئات من السائحين العراقيين
و العرب واالجانب.
مشهد يومي متكرر لدى الذهاب
الى مكان العمل في شارع
الرشيد  ،بسطيات وعربات
دفع وجر  ،وتكاتك  ،وتكسيات
ودراجات نارية يغص بها
الشارع  ،ال شيء يلفت االنتباه
سوى الضجيج والفوضى  ،لكن
المشهد يختلف حين تلقي نظرة
من مكان مرتفع على محيط
شارع المصارف كما يطلقون
عليه وهو الشارع الذي تقع فيه
مباني البنك المركزي العراقي
واالدارة العامة لمصرف
الرافدين وكذلك ادارة مصرف
الرشيف وعدد من فروع

المصارف  ،فوجئت وانا اشاهد
ثالث قبب ومبنى مشيد على
الطراز القديم  ،هذا المبنى امر
بقربه يوميا دون ان االحظه ،
لكن من االعلى بالكاد وجدت
بابه الذي تعتم عليه (الجنابر
والبسطيات) انه مسجد او جامع
(مرجان).
تطقست اكثر فظهر انه يوجد
خان على مقربة من المسجد هو
(خان مرجان) احد خانات بغداد
الشهيرة الذي بني في الفترة
بين عامي 758هـ1356 /م -
760هـ1358/م ،وعرف في
العهود المتأخرة باسم خان
األورتمة ،أي الخان المستور
أو المغطى ،ذلك أن الخان كان
يتميز عن معظم خانات بغداد بأن
فناءه أي حوشه الداخلي ،مغطى
بعقود هائلة من الطابوق بحسب
ما ذكر عنه في ويكيبيديا.
انسجة حريرية
وقد عقد ما بينها بسقوف
معقودة أخرى ،ومن ثم أتاح
هذا للتجار الذين كانوا يرتادونه
أو ينزلون فيه فرصة اإلقامة
الطيبة ،حيث تحفظ بضائعهم
وأكثرها من األنسجة الحريرية
ونحوها من آثار واضرار
العوادي الطبيعية ،بينما تجري
في فنائه الصفقات التجارية،
وتبرم العقود بين مرتاديه من
التجار ،والخان عبارة عن بهو
مسقوف ترتفع قاعدته  14مترا ً

خان مرجان في شارع الرشيدفي الجهة المقابلة للمسجد

مسجد خان مرجان في شارع الرشيد

عن أرضيته ،ويتميز هذا المبنى
باإلضافة إلى سلسلة العقود
المتوازية بنقوش مكتوبة تشكل
سطور تزين البوابة للمدخل
من جهة سوق البزازين الحالي
حيث تحوي تسعة أسطر من
الكتابة البارزة في الطابوق
اآلجر ،وكتبت على نـحو بالغ

الروعة والدقة! وتمثل سائر
الكتابة نص وقفية أمين الدين
مرجان الكبيرة على المدرسة
المرجانية ،ودار الشفاء التي
أنشأها على شاطئ نهر دجلة،
في نهاية شارع أسامة بن زيد.
يتألف مبنى خان مرجان من
طابقين يحتوي األول ،أي الطابق

األرضي ،على  22غرفة،
والثاني ،أي الطابق العلوي،
على  23غرفة ،وتزين أبواب
الطابق األرضي مقرنصات
يؤدي فيها البروز اآل ُج ِ ّرى
وظيفته الجمالية المثلى ،وهي
تكون سلسلة من المشكاوات
المقوسة تنحدر منها زخارف
مقرنسة ،وتستند على حوامل
وأفاريز تخرج من الجدار
بصورة تدريجية حتى تبتعد
عنه بما يقرب من المتر الواحد،
وتؤلف نطاقا ً مزخرفا ً يزيد
عرضه على المترين ويحيط
بالبهو من جهاته األربع على
ارتفاع أربعة أمتار .ويعد هذا
النوع من البناء الذي يفصل بين
الطابقين من أنفس آثار الريازة
التي تشاهد في بناء الخان.
ومن ناحية أخرى فقد وفق
مصمم هذه القاعة في طريقة
إضاءتها بضياء الشمس ،وذلك
باستعماله النوافذ المعقودة
المخرمة على نـحو فني جميل.
المبنى تأثر بالعوادي الطبيعة،
ما دفع مديرية اآلثار القديمة
العامة إلى ترميمه ترميما ً
شامالً ،وجعلته متحفا ً للفنون
اإلسالمية ،وأطلقت عليه اسم
(دار اآلثار العربية) ،فصار
الخان مقصدا ً للسياح والزوار
عدة عقود من السنين ،بيد أن
ارتفاع مستوى المياه الجوفية
في أرض الخان وما حوله،
أدى إلى أن تغمر المياه هذه

األرض ،فلم يعد يصلح ألن
يكون متحفاً ،فلم يكن من دائرة
اآلثار إلى أن تنقل معروضاته،
وأن تقوم بعملية صيانة واسعة
لهُ ،ونجحت في خاللها في
ترصين أرضيته وجدرانه بمادة
األسمنت حتى تمت السيطرة
على عملية نضوح المياه
الجوفية إلى داخله ،ثم جرى
استغالله خالل فترة الثمانينيات
من القرن العشرين وتم اعادة
ترميمه واستخدم المبنى كمطعم
سياحي يقصدهُ السائحين
والناس عامة لقضاء ساعات
في هذا الجو البغدادي األصيل.
ويعتبر الخان واحدا من معالم
مدينة بغداد التراثية.
نفائس تراثية
هذا الخان مهمل حاليا ً ومتروك
ومغلق وتتراكم قربه النفايات.
لذلك نقترح على وزارة الثقافة
والسياحة واالثار ان تعرض مثل
هذه النفائس التراثية والتاريخية
الى االستثمار الخاص على
ان تبقى الجهة المعنية في
الوزارة هي المشرف والمتابع
لحماية هذه االماكن ولضمان
عدم تغيير معالمها او تعرضها
للتلف مقابل ان تستحصل مبالغ
يتم تحديدها من جهة االستثمار
وبذلك تعود الحياة لهذه المعالم
من جهة وتحقيق عائدات مالية
وفيرة للدولة من جهة اخرى ،
فهل سنشهد استجابة قريبة من
وزارة الثقافة؟ ذلك ما نتمناه.
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اجتماع مع البورتا يضع رونالدو على طاولة برشلونة
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
كشف تقرير صحفي إسباني،
اليوم اإلثنين ،عن طرح اسم
البرتغالي كريستيانو رونالدو،
نجم مانشستر يونايتد ،على
طاولة برشلونة ،للتعاقد معه
هذا الصيف .وطلب رونالدو
الرحيل عن يونايتد ،لرغبته
في المشاركة بــدوري أبطال
أوروبا الموسم المقبل.
وبــحــســب صحيفة “آس”
اإلسبانية ،فقد اجتمع خورخي
مينديز وكيل رونــالــدو ،مع
خوان البورتا رئيس البارسا،
اليوم اإلثنين ،في برشلونة،
وتم طرح العديد من األسماء
على الــطــاولــة ،مثل روبــن
نيفيس ورافائيل لياو وبرناردو
سيلفا ،وكذلك رونالدو.
ونــاقــش رئــيــس برشلونة
ووكيل النجم البرتغالي ،جميع
االحــتــمــاالت المتعلقة بنقل
أسطورة لاير مدريد السابق
لصفوف برشلونة هذا الصيف.
وحـــاول خــوان البــورتــا ضم
كريستيانو الصيف الماضي
قبل انتقاله لمانشستر يونايتد،
لكن الوضع االقتصادي للنادي
منعه من إبرام الصفقة.
وأوضحت الصحيفة أن التعاقد
مع رونــالــدو سيكون بمثابة
صفقة نارية لالبورتا ،بعد
فشله في حسم أكتر من ملف،
وكذلك وسيلة للضغط على
بايرن ميونخ الذي يرفض بيع
روبرت ليفاندوفسكي.
وأكــدت العديد من التقارير
الصحيفة ،أن مانشستر يونايتد
يرفض التفريط في خدمات
رونالدو حتى هذه اللحظة.
وكانت العديد من التقارير قد
مؤخرا أن رونالدو
زعمت
ً
أبلغ مانشستر يونايتد برغبته

في الرحيل عن الــنــادي هذا
الصيف .كما طلب كريستيانو
تأجيل عودته إلــى تدريبات
الشياطين الــحــمــر ألســبــاب
عائلية .ووفقًا لصحيفة “ديلي
ميل” البريطانية ،فإن رونالدو
ال يــزال في مدينة لشبونة،
وقالت مصادر إن مانشستر
يونايتد ال يعرف حتى اآلن
موعد عــودة كريستيانو إلى
التدريبات .وأشارت المصادر
إلــى أن مسؤولي مانشستر
يــونــايــتــد يــجــهــلــون مــوقــف
رونالدو من الذهاب مع الفريق
في جولة تايالند وأستراليا،
يــوم الجمعة.وتصر إدارة
مانشستر يونايتد على أن
رونالدو ليس للبيع ،لكن وكيله
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خورخي مينديز تلقى اتصاالت
مؤخرا من تشيلسي ونابولي.
ً
وبحسب شبكة “،”ESPN
فـــإن تشيلسي تــواصــل مع
رونالدو بالفعل ،ورحب النجم
البرتغالي باالنضمام للبلوز.
وأشارت إلى أن األمور باتت
اآلن في يد الــنــادي اللندني
مــن أجــل حسم األمـــور مع
مانشستر يونايتد.
وأضــافــت أن خــورخــي
مينديز ،وكيل رونالدو،
تواصل مع األمريكي
تــــود بــويــهــلــي،
مالك تشيلسي،
لمعرفة مدى
إمكانية حسم
الصفقة.

سيارة هولندية على الطاقة الشمسية

بغداد ـ متابعة (الرافدين)
تــبــدأ شــركــة (اليتيير) الهولندية
بتصنيع أول سيارة في العالم تعمل
بالطاقة الشمسية ،قادرة على السير
لمسافة  70كيلومترا مــن دون
التوقف.

فكل ساعة في الشمس ستضيف ما
يصل إلــى  6أميال ( 10كلم) من
الشحن إلــى البطارية ،وسيعطي
النطاق الشمسي تغذية إضافية
للرحالت الطويلة.
والــافــت فــي تصميم السيارة أنه

فــي الــبــلــدان الــحــارة مثل إسبانيا
أو البرتغال ،ال حاجة إلــى شحن
السيارة لمدة تصل إلى  7أشهر إذا
كانت التنقالت اليومية أقل من 22
ً
ميل .أ ّمــا في مناخ أكثر غيو ًما،
مثل هولندا ،فستحتاج السيارة إلى
الشحن بعد شهرين.
وستطلق الشركة 949
طرازا ً من هذه السيارات
المزودة بألواح شمسية،
ّ
منحنية عبر غطاء محرك
السيارة وسقفها.
وبــالــنــســبــة إلـــى سرعة
السيارة ،فتبلغ  100ميل
( 165كلم) في الساعة
كــح ـ ّد أقــصــى .وأكــثــر ما
يــمــيــزهــا مــجــمــوعــة نقل
الحركة األكثر كفاءة في
العالم ،باإلضافة إلى خفة
وزنها.

احلمــل

الثـــور

اجلـــوزاء

السرطــان

االســــد

العـــذراء

تشعر بالطاقة والحيوية نتيجة
إهتمامك بــالــذهــاب لصاالت
األلــعــاب الرياضية ،وتناول
أطعمة صحية.
تــحــدث تغيرات إيجابية فى
حياتك العاطفية ،فربما تبدأ
عالقة عاطفية جديدة.

تفكر فى إنهاء عالقتك العاطفية
الحالية ،نتيجة شعورك بإهمال
الحبيب لك وسوء التفاهم بينك
وبينه خالل الفترة الماضية.
تشعر بزيادة فى الوزن نتيجة
إفــراطــك فى تناول الوجبات
السريعة.

مواليد برج الجدى من األبراج
التى لها نظام مخصوص فى
عملها وقــادرة على التواصل
مع الجميع وحل المشاكل بشكل
كبير .حاول أن تحل مشاكلها
مع الحبيب بدون أن يكون هناك
رواسب للموضوع.

تشعر بالرغبة فــى التحدث
مع الحبيب عن المشاكل التى
تواجهها فــى حــيــاتــك ،لذلك
ينصحك الفلك بلقاء الشريك
فربما هو يحتاجك أيضًا .تواجه
بعض المشكالت اليوم ،بسبب
سوء التفاهم بينك وبين رئيسك
فى العمل.

التبحث عن األمور التى تؤذى
صحتهم ومحاولة االبتعاد عنها
فهم أطباء أنفسهم.
اعملوا كــل مــا فــى وسعهم،
فقد كان العام الماضى مليء
بخيبات األمل التى ال تؤدى إال
إلى اإلحباط والمشكالت.

على المستوى العاطفى الميزان
من األبراج التى ال تستطيع أن
تأخذ موقف سريع فى الحب،
فهو على الدوام متردد ويمكن
أن يؤثر هــذا على استقراره
العاطفى .حافظو على صحتهم
مــن نــوبــات العصبية التى
تالحقهم ليل نهار.

امليـــــــزان

العقــــرب

القــــوس

اجلــــدي

الدلـــــو

احلـــــوت

تظهر لشريك حياتك أنك دائ ًما
بجانبه وتحاول طــوال الوقت
أن تظهر له حبك واهتمامك،
ورعايتك له وتحاول أن تبتعد
عن المشكالت واألمــور التى
مــن الممكن أن تتسبب فى
حدوث توتر بينكما.

تهتم بشريك حياتك جيدًا ،لكنك
تغار عليه بشدة ،وبسبب طباعك
الحادة دائ ًما ما يكون بينكما
الكثير من المشكالت ،ينصحك
الــفــلــك ،واإلهــتــمــام بصحتك
وإتباع نظام غذائى ،وضرورة
متابعة الطبيب .

رومانسى ألعلى درجة وتحب
كــل شــئ لــه عالقة بالعاطفة
وتحرص على إظهار مشاعرك
لشريك حياتك .تحب عملك
وتعطى كل مجهودك ووقتك
حتى تقوم بمهامك على أكمل
وجــه ،وتفضل اإلبــتــعــاد عن
المشكالت.

أنت شخص متردد فى قراراتك
وعالقاتك العاطفية مما يجعلك
قد تخسر فى بعض األوقــات،
فكن واضـ ًحــا وصري ًحا حتى
تستطيع أن تكسب قلب حبيبك.
تتمتع بحالة صحية جيدة،
يــنــصــحــك الــفــلــك بــضــرورة
ممارسة الرياضة.

تتمتع بعالقة عاطفية مميزة،
فأنت وشــريــك الحياة تتفقان
فيما بينكما عما تــريــداه ،كما
يعد الوضوح والمشاركة من
أهم أسباب نجاح العالقة ،ولكن
يحذرك الفلك من تدخل أشخاص
آخرون فى حياتكما.

تعيش فــتــرة مــن االســتــقــرار
والراحة ،فتقدم الحب والتقدير
إلــى كل من حولك ،كما أنك
ال تستطيع التعامل مــع من
ال يقدم لك التقدير واإلحترام
ولذلك تبتعد بهدوء عن التوتر
والضغوط المستمرة.

الـــــرافــديـــن
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الثقافة تعقد اتفاقات تعاون
مشترك مع طهران

بغداد ـ متابعة (الرافدين)
وقع وفد وزارة الثقافة والسياحة
واآلثار برئاسة الوزير الدكتور
حسن ناظم وعضوية وكيل
الوزارة الدكتور نوفل ابو رغيف
ورئيس هيئة االثار الدكتور
ليث مجيد ومدير عام السينما
والمسرح الدكتور احمد حسن
ومدير عام الفنون فاخر محمد
ومدير عام الفنون الموسيقية
المايسترو عالء مجيد ومدير

عام المجاميع السياحية جبار
الغريباوي ومدير العالقات الدولية
في هيئة السياحة علي ياسين،
خالل زيارته التي استغرقت أربعة
أيام الى الجمهورية االسالمية
االيرانية مجموعة مذكرات تفاهم
واتفاقات تعاون مشترك.
وذكر بيان للمكتب االعالمي
لوكيل الوزارة الدكتور ابو رغيف
ان الزيارة حققت مخرجات مهمة
على مختلف الصعد ذات العالقة

بعمل الوزارة ومؤسساتها عبر
اجتماعات متصلة وتفاهمات
مفصلة تمخضت عن زيارة
الوفد ألهم المؤسسات االيرانية
في جوانب(المكتبات العامة
والمتاحف وثقافة الطفل والسينما
والمسرح والموسيقى والفن
التشكيلي والتراث الموسيقي
والعالقات السياحية)في خطوة
نوعية قامت بها الوزارة تلبيةً
لدعوة وزير الثقافة واالرشاد

االيراني عند زيارته الى بغداد،
وقد جاءت الزيارة وس َط حفاو ٍة
بالغ ٍة واهتمام مميز من قبل
الجانب االيراني ممثال بالسادة
الوزراء والمسؤولين وبحضور
المستشار الثقافي للسفارة
االيرانية في بغداد ،الذي عبر
عن حرصه على تعزيز العالقات
الثقافية وإقامة المؤتمرات
الثنائية وعقد أفضل االتفاقيات
والمذكرات التي من شأنها تطوير
اآلفاق الثقافية والمعرفية وتبادل
الخبرات في مجاالت التنمية
الثقافية والبعثات االكاديمية
والدراسات المتخصصة والفنون
الجميلة ،وقد اشتمل برنامج الوفد
على زيارة عشرات المؤسسات
والمنظمات والروابط الدولية
والجامعات االيرانية والمواقع
األثرية والتراثية في طهران
ومشهد وقم المقدسة،واللقاء
بالشخصيات الفاعلة والمؤثرة
بما ينسجم مع مهام الوفد ورؤية
الوزارة ورؤساء المؤسسات
المعنية .وشهدت الزيارة اعالن
بيانات ثنائية مشتركة ومذكرات
تفاهم وأوراق عمل تنتظر التفعيل
في األفق القريب.

أجنلينا جوىل
تلتقى سلمى حايك
فى روما
اجتمع الثنائى انجلينا جولى وسلمى
حايك خالل نزهة معا ً على هامش
تواجدهما فى مدينة روما بإيطاليا،
وذلك بعدما التقطت عدسات
المصورين عدة صور للممثلة
انجلينا جولى وهى بصحبة ابنتيها
أثناء رحلة تسوق ،ظهرا فيها
مستمتعين برحلة تسوق ،قبل أن
تلتقى بـ سلمى حايك.
وذكر تقرير موقع الديلى ميل أن
الممثلة العالمية أنجلينا جولى
تتواجد فى روما باألساس من
أجل إخراج فيلم سينمائى ،إال أنها
حرصت أيضا ً على االستمتاع
بوقتها هناك ،وقابلت سلمى
حايك بعد ذلك.
من ناحية أخرى سبق وصرح
الممثل العالمى براد بيت
في حواره مع مجلة GQ
عن حياته بعد انفصاله
عن الممثلة العالمية
أنجلينا جولى ،وصرح
قائال ":شعرت بالوحدة
عنداالنفصال ،وشعرت
بالوحدة ،مما جعلنى
أشعر باالكتئاب".

