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تدريب موظفي  50فرعًا جديدًاعلى النظام االلكتروني
 1567قــــــرضًا متنــــوعـــًا حصــيلة نصـــف عــــام

منح  6مليار دينار لتمويل االسكان خالل شهر
بغداد ـ سعد كامل
اكد قسم االئتمان في االدارة
العامة لمصرف الرافدين مضاعفة
الجهــــــــود الستكمال المعامالت
بمختلـــــف انواعها.وقال المكتب
االعالمي للمصرف في بيان ان
(القسم انجز خالل شهر واحد 6
معامالت منح تسهيالت مصرفية
بواقع اكثر من  111مليون دينار
و  66معاملة الغاء مبالغ بقيمة
مليارين ومئتان وواحد واربعون
مليون دينار ومعاملة زيادة مبلغ
بواقع خمسة ماليين دينار اضافة
الى منح سلف لمنتسبي المصرف
ودوائر الدولة بواقع صرف وصلت
مبالغه نحو  68مليار دينار).
واضاف ان (المتابعة مستمرة
لتحصيل اقساط السلف الممنوحة
سابقا ً بمختلف انواعها حيث
بلغ الرصيد المسدد خالل تموز
الماضي اكثر من  26مليار دينار
فيما بلغ مجموع المبالغ المسددة
للقطاعات
العراقي
بالدينار
التجارية والصناعية والزراعية
والسياحية والعقارية  205مليون
دينار) .الفتا الى ان (مجموع
المبالغ الممنوحة لقروض االسكان
خالل المدة المذكورة بلغت ستة
مليارات واكثر من ستمائة مليون
دينار بواقع  69قرضاً) .وكشف
المصرف عن حصيلة القروض
التي منحت للمواطنين للفترة من
1/1/2022ولغاية 30/6/2022
.وقال المكتب االعالمي للمصرف
في بيان ان (القروض التي منحها
المصرف للفترة من 1/1/2022
ولغاية  30/6/2022بلغت 1567
قرضا تنوعت مابين القروض

ًّ
مصرف الدم يكرم مدير عام الرافدين

بغداد ـ نهاية فاضل
كرم المركز الوطني لنقل الدم السيد مدير عام
مصرف الرافدين االستاذ عبد الحسن جمال عبد
هللا بدرع المركز تثمينا ً لجهوده في القيام بحمالت
التبرع بالدم لمساعدة المرضى والمصابين.
وقال المكتب االعالمي للمصرف في بيان ان
(المركز الوطني لنقل الدم كرم السيد مدير عام
الترميم
وقروض
العقارية
والتاهيل واالسكان و المشاريع
الصغيرة وقروض التمويل
والبحوث العلمية اضافة الى
قروض المذاخر الطبية) .مشيرا
الى (منح  44قرضا عقاريا و141
قرضا للترميم والتاهيل و28
قرضا السكان المواطنين الـ 50
مليون دينار و 34قرضا للبحوث
العلمية و  1319قرضا لتمويل
المشاريع الصغيرة واخرون
لقرض المذاخر الطبية) .على

المصرف االستاذ عبد الحسن جمال عبد هللا
بدرع المركز تثمينا ً لجهوده في توفير الدم وتنظيم
حمالت التبرع طيلة ايام السنة دعما ً للقوات
االمنية والحشد الشعبي والمصابين والمرضى
الراقدين في المستشفيات).
وكان موظفوا المصرف قد تبرعوا بالدم خالل
شهر آب الماضي لدعم ومساعدة المرضى.

صعيد اخر تستمر ادارة مشروع
النظام المصــــــرفي االلكتروني
بتنظيم ورشات عمل ودورات
تدريبية للموظفين لتأهيلهم للعمل
وفق انظمة المشروع في الفروع
التي يتم تهيئتها للدخول ضمن
المرحلة القادمة.وقال بيان للمكتب
االعالمي للمصرف ان (الدورات
التدريبية شملت موظفين من
 50فرع من مختلف محافظات
البلد من اجل تحضيرهم للعمل
وفق النظام االلكتروني الحديث

الذي طبقه المصرف كتجربة
رائدة في العراق).واضاف ان
(االجتماعات مستمرة ايضا ً مع
الشركة المنفذة للمشروع السيما
فيما يتعلق بتشغيل فروع المرحلة
المقبلة بعد ان طبق النظام بنحو
 14فرعا ً كمرحلة اولى).وتابع
(كما تم تدريب موظفي في فرعي
عمان وجبل عمان ضمن الفروع
الخارجية وفحص شاشات النظام
لتهيئة الفرعين للدخول في العمل
المباشر).

توجيه الفروع بالترويج للخدمات المصرفية

الرافدين يدعو القطاع الخاص
لإلستثمار وإنعاش االقتصاد
بغداد ـ سامر عبد الستار
جددت االدارة العامة لمصرف الرافدين الدعوة الصحاب المشاريع
الخاصة في مختلف القطاعات االستثمارية التجارية والصناعية والزراعية
واالسكانية والسياحية وغيرها الى االفادة من القروض والتسهيالت
المصرفية التي يقدمها الرافدين.
وقال بيان للمكتب االعالمي للمصرف ان (فروع المصرف كافة فاتحة
ابوابها الستقبال اصحاب المشاريع االستثمارية في مختلف القطاعات
لغرض التعاون والتعامل معهم من اجل تقديم التسهيالت والقروض التي
من شأنها تحريك عجلة االقتصاد وانعاش السوق وتحقيق المنافع العامة
والخاصة).
مبينا ان (سقوف منح القروض غير مقيدة و كل مشروع تتم دراسته
وفق الضوابط والتعليمات ومعرفة الجدوى االقتصادية وتكون االولوية
للمشاريع التي تشغل اكثر عدد من االيدي العاملة وال سيما المشاريع
الكبرى).وتابع (كما توجد قروض متوسطة وصغيرة اقل شروطا من
سابقاتها وبامكان الراغبين بالحصول على التسهيالت والقروض مراجعة
فروع المصرف المنتشرة في جميع محافظات العراق).
الى ذلك وجهت االدارة العامة تعميما الى الفروع كافة تحثهم فيه على
الترويج للخدمات المصرفية التي تقدمها.
وذكر بيان اخر ان (التوجيه نص على وضع البوسترات واللوحات
التعريفية والنشرات الثابتة وشاشات العرض التلفزيوني داخل الفروع
التاحة الفرصة امام الزبائن لالطالع عليها بسهولة من اجل االفادة منها
بهدف تشجيع الزبائن واستقطابهم ودعم القطاع الخاص للنهوض باالقتصاد
الوطنيعبر بوابات التنمية المستدامة).
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تعليمات سلف المتقاعدين:

 25مليون دينار واالعمار ال تتجاوز  73سنة
بغداد ـ ياسني طه
مدد مصرف الرافدين اعمار
المشمولين بسلفة المتقاعدين
الى  73سنة  ،بواقع منح يصل
الى  25مليون دينار.
وقـــــال الــمــكــتــب االعـــامـــي
للمصرف في بيان ان (المصرف
قرر تمديد اعمار المشمولين
بسلفة المتقاعدين ليصل الى
 73سنة بدال من  67وبواقع
منح يصل الى  25مليون دينار
على ان يكون المتقاعد موطن
راتبه الكترونيا على المصرف
حصرا).
مبينا ان (مــدة التسديد تكون
على مــدى  5ســنــوات بنسبة
فائدة  5بالمئة و بواقع قسط
شهري يبلغ  104الف دينار
عــن كــل  5مــايــيــن و208
قسط الـ  10ماليين وصعودا
وصــوال الــى  520الــف دينار
قسط شهري عن الـ  25مليون
دينار).الفتا ً الى ان (الضمانات
المطلوبة كفالة كفيل موظف
عــلــى الــمــاك الــدائــم موطن
راتبه على المصرف حصرا ً
ســواء كان مدني او عسكري

ضبط
مواد مشبوهة
بحوزة استرالي
في بغداد
بغداد ـ متابعة (الرافدين)

 ،اضافة الى التأمين على حياة
المتقاعــــــد).
واضـــاف ان (المستمسكات
المطلوبة هي هوية االحــوال

المدنية مع شهادة الجنسية
او الــبــطــاقــة الــمــوحــدة مع
بطاقة السكن وهوية التقاعد
للمقترض والكفيل بواقع اربعة

نسخ ملونة اضافة الى بطاقة
الماستر كارد وكتاب تأييد من
دائــرة الكفيل يؤيد استمراره
بالخدمة مع مدة الخدمة ومقدار

الراتب االسمي مع المخصصات
الثابتة والــراتــب الصافي).
منوها الى ان (القاصرين غير
مشمولين بهذه السلفة).

ضبطت إدارة مطار
بــغــداد الـــدولـــي مــواد
مشبوهة بــحــوزة أحد
المسافرين.
وذكــــرت اإلدارة في
بيان أن (أمــن المطار
ضبط مــواد مشتبه بها
كآثار تضم مسكوكات
فضية وتماثيل وأحجار
كريمة أثناء دخولها إلى
صالة بابل للمسافرين
بــرفــقــة مــســافــر يحمل
الــجــواز االســتــرالــي).
مشيرا الى (تسليم المواد
المضبوطة أصوليًا إلى
الجهات المختصة التخاذ
اإلجراءات بشأنها).

التكنولوجيا تزيد حدة التنافس بين
مقدمي السلع والخدمات
بغداد ـ حنان ابراهيم

المكتب االعالمي يستقبل رئيس
تحرير الزميلة (الدستور)
بغداد ـ ضي حييى
بحث المكتب االعالمي لمصرف الرافدين توطيد العالقات المشتركة
مع وسائل االعالم ال سيما مع الصحافة الورقية المطبوعة.
واستقبل مدير اعالم المصرف االستاذ وسام محمد جاسم السيد
رئيس تحرير جريدة (الدستور) االستاذ باسم الشيخ ومدير ادارة
الجريدة لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين واالهتمام بنشر
نشاطات المصرف ووضع آلية لنشر االخبار واالعالنات والردود
على االستفسارات التي تردعبر الجريدة اضافة الى ضرورة التحقق
من بعض المعلومات عبر الجهات المعنية في المصرف قبل نشرها
في الجريدة.

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 :

تطورت مفاهيم واساليب خدمة
الزبائن وكسب رضاهم في ظل
عالم الرقمنة وشــدة التنافس
بين مختلف قطاعات تقديم
الخدمات والسلع.
ويرى خبراء ان مفهوم خدمة
الزبائن ينطوي على جملة من
األهــداف التي يتقدمها هـدف
رضـا الـزبـون عبر مجموعة
مـن المـمـارسـات التي تهدف
إلى تـعـزيـز مـسـتـوى الـقـبـول

بالسلعة أو الـخـدمـة المـنـتـجـة،
وفـي أحـيـان أخــرى تلبية
تـوقـعـات الـزبـائـن مـن خـالل
تـقـديـم خـدمـة ذات جـودة
عالية .وعـادة مـا تـزداد أهمية
وجـود وحـدات اداريــة معنية
بخدمة الزبائن في المؤسسات
والشركات التي تبيع الخدمة
أكثر من تلك التي تبيع السلع،
مع ان هذه األخيرة تولي أهمية
كبرى لهذا الجانب بهدف تحقيق
مستويات عالية من القبول لدى
الجمهور في الساحة التنافسية،

إذ يكون الزبون (المستهلك
للخدمة أو السلعة) هو العمود
الفقري لمبدأ البقاء في الساحة
التنافسية.
وكثيرا مـا تلجأ المـؤسـسـات
والـشـركـات ذات الـخـدمـات
الجيدة الى اجــراء استبيانات
لمعرفة مستويات القبول لدى
الزبائن باستخدام أسـالـيـب
االسـتـبـيـانـات األلـكـتـرونـيـة،
أو اعـتـمـاد الـهـاتـف فـي
معرفة اجــابــات الـجـمـهـور،
أو مــن خــالل الـلـقـاءات

المباشرة مع الزبائن وجها
لوجه.
وتــركــز البحوث والــدراســات
الحديثة على التنقيب المستمر
البــتــكــار االســالــيــب الناجعة
والــقــادرة على توليد نفسها
وقابليتها على التجدد والقدرة
عــلــى مـــواصـــلـــة مــواجــهــة
التحديات التي تتمثل بوجود
جــهــات تنافسية تعمل على
كسب الزبائن او سحبها من
المؤسسات التي تقدم خدمات
مشابهة او مماثلة.
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مدير القسم االداري لـ (الرافدين)  :الساحات إمتألت
بالسيارات المحجوزة
توفير البيئة المالئمة للموظفين يسهم بتحسين االداء
بغداد ـ نهاية فاضل
حثت االدارة العامة لمصرف
الــرافــديــن المتلكئين بتسديد
مبالغ اقساط السيارات على
مــراجــعــة فــــروع الــمــصــرف
(طالبة الحجزعلى السيارات)
لــغــرض اجـــراء التسويات و
تــســديــد مــا بذمتهم اوتــقــديــم
ضمانات وكفاالت تسهم بايجاد
صيغة مقبولة لــدى الطرفين
مــن اجــل الحفاظ على امــوال
المصرفواالبقاء على التعامل
مع الزبائن المتعسرين.
ولفتت الى ان المصرف يتأنى
في الكثير من الحاالت من اجل
عدم خسارة زبائنه واعطائهم
الــفــرص مــن اجـــل تصحيح
مــســارهــم وموقفهم المالي.
واشــارت االدارة الــى ان اخر
الحلول المشروعة التي يمكن
ان يلجأ اليها المصرف هي منع
سفر المتلكئين وحجز اموالهم
المنقولة وغير المنقولة اضافة
الى تعريض كفالئهم الجراءات
مماثلة اال ان المصرف ال يريد
الوصول الى هذه المرحلة قدر
المستطاع لذلك يستوجب على
المطلوبين مبالغ مالية له ان
يراجعوا الــفــروع المتعاملين
معها لــغــرض ايــجــاد الحلول

مدير القسم االداري في االدارة العامة االستاذ عصام خليل ابراهيم
المناسبة .الــى ذلــك قــال مدير
القسم االداري في االدارة العامة
االستاذ عصام خليل ابراهيم لـ
(الرافدين) ان (ساحات وقوف
الــســيــارات الــتــي يستخدمها
المصرف في مناطق الشعب
والــمــشــتــل وشــــارع فلسطين
ببغداد لغرض حجز السيارات

المتلكئ اصحابها المقترضين
من المصرف بتسديد ما بذمتهم
مــن اقــســاط شهرية قــد ملئت
بالكامل وندعو اصحابها الى
مراجعة فروع المصرف اليجاد
صيغة حــل لغرض تسديد ما
بذمتهم مــن ديــون بهدف فك
الحجز كي ال يضطر المصرف

الــى بيع تلك السيارات وفقا ً
للقانون والتعليمات النافذة).
ساحة خاصة
مبينا ان (القسم يعاني من
عدم توفر ساحة خاصة لحجز
السيارات فالساحات المتوفرة
شغلت بالكامل).
وعن طبيعة عمل القسم االداري

قال ابراهيم انه (من االقسام
المهمة التي لها ارتباط مباشر
بالعمل المصرفي مــن حيث
تجهير االقسام والشعب وكافة
الفروع داخل بغداد وخارجها
بكافة االحتياجات التي تساهم
في توفير بيئة مالئمة تليق
بــمــوظــفــي الــرافــديــن والــتــي
تشمل االثــاث بمختلف انواعه
واالخــتــام المصرفية ولوحات
الـــداللـــة ومــطــافــئ الــحــريــق
بأنواعها والسيارات والهواتف
والــمــطــبــوعــات المصرفية
واالشـــراف على تجهير وقود
المولدات لتشغيلها اثناء الدوام
الرسمي).
مبينا ان (القسم يتكون من
عدة شعب منها شعبة االدارة
وتحتوي على عــدة وحــدات
منها وحدة السيارات واالختام
والمحروقات اضافة الى وحدة
الدفاع المدني).وتابع ابراهيم انه
(لغرض النهوض بعمل القسم
البد من رفد الشعبة بموظفين
متخصصين بالعمل االداري
من االداريين والحرفيين حسب
االختصاص اما بالنسبة لوحدة
الدفاع المدني فان اغلب الفروع
تتابع انتهاء تاريخ المطافئ
وترسل طلبات لــادارة العامة
العـــادة تجهيزها مــرة اخــرى
وقدمنا مقترحا اليــجــاد نظام
الكتروني خاص بوحدة الدفاع
المدني لجرد مطافئ الحريق
وصيانتها بصورة دورية لكافة

اقسا م وشعب االدارة العامة
وكافة فــروع المصرف داخل
بغداد وخارجها).
سجالت خاصة
واضــاف ان (شعبة المراسلة
التابعة للقسم مسؤولة عن
البريد الــصــادر من المصرف
الى فروعه والدوائر االخرى
والوارد اليه من الفروع وبقية
الدوائر وبعد ان يتم تسجيله
في سجالت خاصة يتم تحويله
الى الجهة المعنية  ،اما شعبة
المخازن فمسؤولة عن االثاث
الجديد حيث يدخل الى المخازن
بموجب مستندات ادخال ويخرج
بموجب مستندات امــا االثــاث
المستهلك يحال الى لجنة تقدير
وبعدها يعرض للبيع اما الفائض
عن الحاجة يحفظ في المخازن
لحين الحاجة الية مثل تجهيز
الشعب و الفروع).
منوها الى ان (شعبة المطبعة
تــقــوم بــطــبــع وتــجــهــيــر كافة
المستلزمات المصرفية الى
االدارة العامة وكافة الفروع
داخل بغداد وخارجها واحيانا
تجهيز المصارف االخـــرى ،
لكن بناية المطبعة بحاجة الى
تأهيل وتــزويــدهــا بمطابع و
اجهزة حديثة اضافة الى الحاجة
الى كــوادر فنية لديها الخبرة
بالعمل على االجهزة لمواكبة
التطور الحاصل بعالم الطباعة و
بالفعل تم اشراك موظفي القسم
بــدورات اداريــة حسب منهاج
مركز التدريب المالي اضافة
الــى الــى دورة فــي التخطيط
االستراتيجي ودورات تطوير
القيادة واالدارات الوسطى أما
بالنسبة لمعمل النجارة سابقا
كان تابع للقسم االداري اما االن
فتم ارتباطه بالقسم الفني).
واشــار الــى (وجــود لجان في
القسم منها لجنة مكلفة بمتابعة
تصليح وصــيــانــة الــســيــارات
ولجنة االتصاالت ولجنة صيانة
الهواتف و هناك متابعة مستمرة
من قبل موظفي القسم لكي تسير
االمــور بالشكل الصحيح كما
قدمنا مقترحا الستحداث لجنة
لصيانة االثــاث تعنى بصيانة
االثاث واعادة العمل).
مختتما بالقول (نعمل كفريق
عمل متكامل من اجل الحفاظ
على سمعة المصرف ومواكبته
للتطورات بما يجعله دائما
ضمن المصارف المتقدمة في
المنطقة).
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مديرة فرع الزوية لـ (الرافدين) :

ملياران و 500مليون دينار ودائع واكثر
من  4آالف حساب

يؤدي الموقع الجغرافي دورا
هاما ً في عمل فروع المصرف
كما تؤثر نوعية الزبائن في
معدالت النمو الحسابي.
ويعد فرع الزوية من الفروع
الــمــمــيــزة مــن حــيــث الموقع
والزبائن حيث وصلت الودائع
الثابتة الــى اكثرمن مليارين
وخمسمائة مليون دينار بحسب
مديرة الفرع السيدة ماجدة عبد
الحسين علي التي تسلمت مهام
الفرع قبل نحو سنة حيث قالت
لـ (الرافدين) ان (عدد حسابات
التوفير والجاري والــدوالر في
الفرع بلغت  4276حساب فيما
بلغت حسابات الدوائر الحكومية
 401حساب والزلنا مستمرين
بفتح الــحــســابــات بانواعها
وبمعدل  4الى  5حساب يوميا ً
وغالبية ايرادات الفرع وارباحة
وحوافرة من االئتمان المصرفي
ومــنــح الــقــروض).مــبــيــنــة ان
(الــفــرع يمنح كافة القروض
ال سيما بعد تسهل التعليمات
الخاصة بقروض االســكــان و
لكون الــفــرع يقع فــي منطقة
الــكــرادة واغلب البيوت ذات
مساحات صغيرة اما بالنسبة
لقروض الترميم على الرقعة

الجغرافية ويتم المنح في بعض
االحيان قروض لمناطق خارج
الرقعة الجغرافية كونها مناطق
قريبة على الكرادة والجادرية).
سلف شخصية
وتابعت علي (حاليا ً اغلب المنح
موجه للسلف الشخصية غير ان
المنح االلكتروني خالل العام
الماضي كان افضل من العام
الحالي الذي يعتمد نظام المنح
اليدوي اذ ان معظم المعامالت
المستلمة قيد االنجاز وكذلك
مشكلة الكفالء حيث ان معظمهم
كافلين سابقا او الراتب اليغطي،
وبالنسبة للسلف لدينا حاليا
ألف طلب استمارة منذ الشهر
الثالث الى حد االن ومعظمها قيد
االنجاز واغلبها خاصة بمنتسبي
وزارة الداخلية ومشاكلنا مع
دوائـــرهـــم مــن نــاحــيــة صحة
الصدور او تأخير دخول المعتمد
أو تأخير ملء االستمارة من
قبل دوائرهم ال كمال معامالتهم
او عدم منحهم اجــازة من قبل
مدرائهم او تواقيعالمدراء من
دون ذكراالسماء وبعدها تم
التوجيه مــن االدارة العامة
بتمشيه التواقيع مع عدم ذكر
االسم واالعتماد على التوقيع
من باب تسهيل المنح وكذلك
تأخير صحة الصدور حيث ان

الدوائر المدنية اسرع في انجاز
معامالت صحة الــصــدور من
الدوائر العسكرية).
ولــفــتــت مــديــرة الــفــرع الــى
(االستفادة من فقرة عدم وجود
شــرط الرقعة الجغرافية فيما
يتعلق بفتح الحسابات حيث
سهل على الفرع فتح حسابات
توفير من مختلف مناطق بغداد
لما يتمتع به مصرف الرافدين
من سمعة جيدة وخصوصا فرع
الزوية بالنسبة للزبائن ،أما
بخصوص الودائع الثابتة فلدينا
ودائــع بعدد جيد جــدا ً وبمبالغ
كبيرة جدا ً قد تصل الى  2مليار
وخمسمائة مليون دينار في
بعض االحــيــان كــون معظمهم
من شريحة االطباء والصيادلة
و التجار أو اصحاب مذاخر
ومعظمهم مواقفهم المالية
سليمة والتشوبها شائبة).
النظام الشامل
اما بخصوص موضوع تطبيق
النظام الشامل في الفرع قالت
(منذ فترة ليست بالقصيرة
واجهنا صعوبة في تهيئة كادر
الــفــرع واستخدامهم للنظام
وتخوفهم منه كونها اليه عمل
جديدة بالنسبة لهم و اغلبهم
من كبار السن ولم يعتادوا على
عمل االنظمة االلكترونية مع قلة

الكادر الشبابي والوظيفي بشكل
عام اال اننا برغم الصعوبات
تم ادخــال الموظفين بالدورات
المستمرة الخاصة بعمل النظام
الشامل وتم تطبيق النظام بشكل

فعلي في  2021 – 11 14-والى
حد اللحظة النظام يعمل بشكل
جيد مع تواجد فريق الدعم للنظام
من موظفي تكنلوجيا المعلومات
و بــشــكــل مــنــتــظــم ومستمر

وبمرور الوقت قل حضورهم
الجــادة موظفي الفرع العمل
على النظام االن وتم السيطرة
على عمل النظام بشكل كامل ،
وحاليا تم تخصيص  4موظفين
مــن الــفــرع للعمل على نظام
المقاصة االلكترونية ألهميتها
الحالية الى حين الغائها مستقبالً
النتفاء الحاجة اليها وعند ربط
جميع فروع المصرف بالنظام
مستقبالً واالستفادة فيما بعد
من باقي شعب فرعنا كونهم
موظفين مؤهلين بالعمل بجميع
الشعب علما ً انه تم استحصال
موافقة خاصة من االدارة العامة
بعمل موظفين بدرجة حرفي
على نظام (التلر) كونه ممنوع
وحسب توجيهات قسم الرقابة
الداخلية في االدارة العامة من
اجل عمل اكتفاء وضمن الكادر
المتوفر لتسيير اعمال الفرع
وحاليا العمل يسير بشكل جيد
ومنظم وضمن الكادر المتوفر).
واختتمت مديرة الفرع حديثها
بالقول ان (نظام منح السلف
االلكتروني افضل من نظام المنح
الــيــدوي ويختصر الكثيرمن
الحلقات الروتينية التي تعطل
العمل وممكن ان تتسب بتلكؤ
فــي المنح  ،ونــأمــل ان يعود
المنحالكترونيا في المرحلة
القادمة بحسب توجيهات االدارة
العامة).
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عشرات السفاتج يوميًا والفرع جاهز لتطبيق
النظام الشامل

بغداد ـ (الرافدين) خاص :
ع ــش ــرات الــســفــاتــج ومــئــات
الحسابات بين التوفير والجاري
بــالــديــنــار والـــــدوالر ومــئــات
المعامالت الخاصة بترويج
السلف والقروض بأنواعها مع
كامل األهلية واالستعداد لتطبيق
النظام المصرفي االلكتروني
اضافة الى العديد من الخدمات
المصرفية التي يقدمها فرع
سبع قصور التابع لمصرف
الرافدين والتي قالت مديرته
السيدة سوسن حمزة علوان
لـ (الرافدين) ان (مهام عملنا
في الفرع بدأت بتاريخ 27-3-
 2022وحــال استالمنا ادارة

الــفــرع بــاشــرت بمنح السلف
لدوائر الدولة كافة و وزارتي
الــدفــاع والــداخــلــيــة وتــرويــج
المعامالت وألكــثــر مــن 150
معاملة مصروف فعلي كسلف
من مجموع ما يزيد عن 400
معاملة وبمبلغ تخصيصي أكثر
من  3مليار دينار كتخصيص
أول وبدأنا بالمباشرة للتهيئة
للتخصيص الثاني و مازال لدينا
 450معاملة تحت الترويج
أضــافــة الــى تــرويــج معامالت
شراء دار سكن و الترميم وتقديم
كافة انواع السلف والقروض).
واضافت علوان (كما لدى الفرع
حسابات توفر وجاري للشركات

بحدود  25حساب شركة اما
االفراد فتبلغ  344حساب جاري
ماعدا حساب المستلفين بنحو
 237حساب اضــافــة الــى 12
حساب دائرة حكومية و حساب
تعاوني واحــد ولدينا حسابات
توفير بنحو  2273حساب فعلي
بالدينار و  377حساب بعملة
الـــدوالر امــا بالنسبة لودائع
الفرع الثابتة فهي  57وديعة
بالدينار العراقي و  3ودائــع
بعملة الدوالر).
تحقيق ايرادات
ولفتت الى ان (السفاتج التي
ينجزها الــفــرع كانت بحدود
المعاملة او المعاملتين باليوم

الرافدين يعتمد سعر صرف الدوالر إلنجاز
قروض بسماية
بغداد ـ حنان ابراهيم
اكــد مصرف الــرافــديــن اعتماد سعر صرف
الــدوالر المعلن من البنك المركزي العراقي
بواقع  1460الف واربعمائة وستون دينار
مقابل الدوالر الواحد عند تمشية المعامالت غير
المنجزة والجديدة الخاصة بمنح قروض شقق
مجمع بسماية السكني.وقال المكتب االعالمي
للمصرف في بيان ان (قسم االئتمان في االدارة
العامة للمصرف وجه تعميما الى فروع شارع
الخلفاء وساحة الفردوس والباب الشرقي وحي

الزهراء وبراثا والقصر االبيض والحي العربي
الجديد اضافة الى فروع حي العامل والمدائن
والمعرفة والسكك واالمــانــة العامة لمجلس
الوزراء وشارع االمين والحرية وسبع قصور
الخاصة بمنح قروض مجمع بسماية السكني
بضرورة اعتماد سعر صرف الــدوالر المعلن
من البنك المركزي العراقي بواقع  1460الف
واربعمائة وستين دينار للدوالر الواحد لدى
تمشية المعامالت غير المنجزة او الجديدة بدال
من سعر الصرف القديم).

الواحد أما بعد استالمي لمهام
الفرع فقد وصل عدد السفاتج
من  75الى  100معاملة باليوم
الواحد ألجــل تحقيق ايــرادات
للفرع).وبشأن منح السلف
قــالــت ان (مــوضــوع السلف
واجهنا في بدايته صعوبات في
انجاز المعامالت بسبب تأخر
استعالم البنك المركزي اما
بالوقت الحالي فعملية استعالم
البنك المركزي اصبحت أفضل
من السابق ويتم منح السلف
باستمرار مــع توفر انسيابه
كاملة للعمل وتجاوز صعوباته
علما ان الــفــرع يعمل بــدوام
فعلي في ايــام السبت من كل

أسبوع اضافة الى معظم ايام
العطل والمناسبات لتمشيه امور
السفاتج وعــدم تأخيرها وقد
تتجاوز معامالت السفاتج في
هذه االيام  150معاملة سفتجة
وقــد تتجاوز ايـــرادات الفرع
المليار و  300مليون فيما كانت
في السابق ال تتجاوز الـ 400
مليون دينار).
دورات خاصة
و بخصوص النظام الشامل
ذكرت علوان (لم يطبق النظام
في الفرع الى حد اللحظة على
الرغم من ان معظم الموظفين
قد تم ادخالهم في دورات خاصة
بالنظام بحسب االختصاص

وتمت زيـــارة الــفــرع مــن قبل
قسم العقارات لتهيئته من ناحية
التعديالت المطلوبة ليكون
جــاهــزا ً للعمل لتطبيق النظام
الشامل كما أن لدينا خبرة
ومعلومات كافية لعمل النظام
المصرفي كوني كنت سابقا في
فرع المجمع النفطي في منطقة
الدورة وهو اول فرع تم تطبيق
النظام المصرفي الشامل به
ولهذا ال أواجه أي مشكلة في
تطبيق النظام اذا تم تفعيلة في
الفرع أضافة الى ان الفرع لدية
كادر شبابي مؤهل ال نجاز كافة
االعمال المناطة به وعلى اكمل
وجه).
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حصيلة  :أكثر من  32ألف حساب جديد في الرافدين
بغداد ـ ياسني طه
كشف مصرف الرافدين عن عدد الحسابات
المفتوحة في فروعه ببغداد والمحافظات خالل
الفترة من 1/1/2022ولغاية 30/6/2022
حيث بلغت  32543حساب بالدينار والدوالر.
وقال المكتب االعالمي للمصرف في بيان ان
(عدد حسابات التوفير بلغت  24798حساب
وبلغت حسابات الجاري  5203حساب فيما
بلغت عدد حسابات الودائع الثابتة 2542
وديعة) .مشيرا الى ان (المصرف مستمر في
تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للراغبين
في ايداع اموالهم في المصرف والحصول
على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت
وبامكان الزبائن زيارة الفروع في بغداد
والمحافظات لالطالع عليها).

شكوك واندفاع نحو
العمالت المشفرة
بغداد ـ متابعة (الرافدين) :
ال يزال هناك الكثير من الشكوك
من وول ستريت وكبار األثرياء
ومن البراغماتيين أيضاً .ووصف
كين غريفين من "سيتدال"
( )Citadelمؤخرا ً االندفاع
نحو تبني العمالت المشفرة بأنه
"دعوة جهادية" ضد الدوالر
األمريكي .لكن "غريفين" قال
إن شركته ستتداول في العمالت
المشفرة إذا كان هناك المزيد من
التنظيم.
في أكتوبر الماضي وصف جيمي
ديمون من "جيه بي مورغان
تشايس آند كو" (JPMorgan
 )Chase & Coعملة بتكوين
بأنها "عديمة القيمة" ،ولكن
ذلك جاء في الوقت الذي
كانت فيه الشركة المصرفية
العمالقة في نيويورك تكثف
التوظيف لمساعدة عمالئها على
تداول العمالت الرقمية .وقال
"ديمون" إن عمالء البنك "في
سن الرشد".
مع بداية العام  2022راقب
المتداولون الذين يبحثون عن

تحول في األسهم اآلسيوية عن
كثب تدابير التحفيز الصينية،
واتجاهات الدوالر ،وتالشي
مشاركة متداولي التجزئة،
وآفاق طروحات األسهم.
من المفترض أن تدعم التقييمات
المنخفضة حجة االنتعاش ،بعد
أن كان أداء مؤشر "إم إس
سي آي" ألسهم آسيا والمحيط
الهادئ أقل من نظيره العالمي
بنحو  20%العام الماضي،
وانخفض المؤشر بحوالي
 4%نتيجة الحملة التنظيمية
الصينية ،وتباطؤ النمو الذي
ألقى بثقله على المؤشر ،لكن
يأمل المستثمرون في أنَّ عودة
بكين إلى السياسات الداعمة
التطعيم
ومعدالت
للنمو،
المرتفعة في المنطقة ستعكسان
االتجاه العام الجاري.
قال ديفيد تشاو ،استراتيجي
السوق العالمية لمنطقة آسيا
والمحيط الهادئ واليابان سابقا
في "إنفسكو"" :من الممكن
أن تتفوق األسهم اآلسيوية
على نظيراتها العالمية" ،إذ من
المفترض أن تبدأ االقتصادات

اإلقليمية في رؤية فوائد أكبر من
مستويات التطعيم األعلى وإعادة
الفتح.
يتوقَّع المتداولون تعافي أسهم
البر الرئيسي العام الجاري في
ظل تعهد بكين بتعزيز النمو
االقتصادي المتباطئ المتأثر
بالركود العقاري وضعف
االستهالك ،وتعهدت وزارات
مختلفة بتقديم الدعم ،بما في
ذلك تخفيضات أكبر في الرسوم
والضرائب ،في حين يضخ بنك
الشعب الصيني بالفعل المزيد من
السيولة في النظام المالي ،ومن
المتوقَّع أيضا ً اتخاذ المزيد من
تدابير التخفيف.
ست ُراقَب األحداث السياسية
مثل المؤتمر الوطني للحزب
الشيوعي عن كثب للحصول
على مزيد من اإلشارات حول
السياسات الداعمة للنمو،
ومبادرة "الرخاء المشترك"،
كما أنَّ المؤتمر العشرين للحزب
في النصف الثاني من عام
 2022مهم أيضاً ،ألنَّه يمكن أن
يرسخ لحكم الرئيس شي جين
بينغ لمدى الحياة.

توقعات بتأثيرات
جديدة للدوالر على االقتصاديات
اآلسيوية

بغداد ـ متابعة (الرافدين) :
يمكن أن ترسل المزيد من
اإلغالقات موجات من الصدمة
عبر سالسل التوريد اآلسيوية،
وبالفعل تواجه كبرى الشركات
اإلقليمية ،مثل" :سامسونغ
إليكترونيكس" ،و"بي واي
دي" مشكالت إنتاج في مدينة
شيان.
في ظل تقليص االحتياطي
الفيدرالي للمحفزات ،تشير
التوقُّعات الى رفع أسعار الفائدة
ثالث مرات على األقل العام
المقبل؛ فإنَّ تأثير الدوالر األقوى
على األصول اآلسيوية يُشكل
مصدر قلق ،وإذا أضفنا النمو
الصيني األضعف ،يمكن أن تتأثر

السلع والعمالت سلبا ً في عام
 ،2022مما يزيد الضغوط على
االقتصادات اآلسيوية الناشئة في
وقت تتجه فيه السياسات النقدية
المحلية نحو التشديد.
تبدو أسهم جنوب شرق آسيا
معرضة بشكل خاص لتدفقات
رأس المال الخارجة مع انتشار
"أوميكرون" ،و برغم أنَّ تكرار
نوبة الغضب لعام  2013أمر
غير ُمرجح؛ فإنَّ ضعف الين
يعد األمر الجيد لسوق األسهم
اليابانية المعتمدة بشدة على
التصدير.
يرى تاي هوي ،المحلل
االستراتيجي إلدارة األصول
في "جيه بي مورغان"،

أنَّ الفيدرالي يتواصل بشكل
كافٍ "لمنع التقلبات الحادة
في عائدات السندات ،وأسعار
الفائدة ،وأسعار الصرف" ،مما
يحد من التأثير السلبي على
األسهم اآلسيوية.
بعد عامين من الجنون ،أظهرت
مشاركة مستثمري التجزئة،
وفتح الحسابات الجديدة في
أماكن مثل كوريا الجنوبية
والهند عالمات على اإلرهاق،
ويمكن أن يقلل ذلك من التقلبات
والتداوالت المزدحمة في
األسواق في عام  ،2022مما
يسمح بمشاركة أكبر من قبل
المستثمرين األجانب الذين
يركزون على األسس.
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إكتشاف قارورة ذهبية تعود الى عصر الفايكنغ
بغداد ـ متابعة (الرافدين)
أخيرا عن قارورة مذهلة ُمغلّفة
كُشف
ً
بالذهب ،مصنوعة من حجر الكريستال
الصخري ،حفر عليه أحرف التينية قد
توفّر أدلة جديدة حول أصولها الغامضة.
ويرجّح الباحثون في المتاحف الوطنية
في اسكتلندا ،حيث احتفظ بهذه القطعة
التي تعود إلــى عصر الفايكنغ ،أن
القارورة است ُخدمت ألغــراض دينية.
ويعتقد أحد الخبراء أنها ربما كانت هدية
دبلوماسية من اإلمبراطورية الرومانية
إلى إحدى الممالك األنغلوساكسونية في
عثِر على هذا الكنز في جنوب
بريطانيا.و ُ
غرب اسكتلندا عام  ،2014وهو جزء
من مجموعة ،Galloway Hoard
التي ُوصفت في بيان صحفي بأنها
“أغنى كنز عثر عليه ضمن مجموعة
من القطع األثرية النادرة والفريدة التي
تعود إلى عصر الفايكنغ ،في بريطانيا
أو إيرلندا على اإلطالق”.
وعندما نُقلت القارورة من المجموعة،

7

كلمات متقاطعة

كانت مغطاة بأقمشة ،ما يحتّم على
الفريق إجــراء تصوير ثالثي البعد،
باألشعة السينية ،للحصول على صورة
أفضل لها ،قبل أن تخضع آللية الحفظ
التي تسمح بموجبها إزالة األنسجة.
ويــبــلــغ طــــول الــــقــــارورة نــحــو 5
سنتيمترات ،وتشبه زجــاجــة عطر،
أما العبارة المنقوشة فت ُفيد“ :صنعني
األسقف هيغولد”.
ويرجّح الباحثون أنّ هذا يد ّل على أنها
صُنعت في مملكة نورثمبريا األنجلو
ساكسونية القوية ،الواقعة شمال
إنجلترا وجنوب اسكتلندا ،في العصر
الحالي.وقال كبير أمناء متحف مطلع
العصور الوسطى المبكرة وعصر
الفايكنغ ،مارتن غولدبيرغ“ :هناك
نر مثلها
عناصر
مطرزة بالذهب لم َ
ّ
في القطع األنجلوساكسونية المشغولة
بالذهب عادة” .لذلك“ ،ما برح السؤال
حول مكان صنعه مطرو ًحا ،ربما”،
وفق ما قال غولدبيرغ لـ.CNN

تشافي :كنا بحاجة لصفقة بيليرين
برشلونة  -متابعة (الرافدين)
عــتــرف تشافي هــرنــانــديــز ،مــدرب
برشلونة ،بأنه يشعر بأنه أصبح
“مــتــحــررا” فـــور انــتــهــاء ســوق
االنتقاالت الصيفية.
درب اإلسباني ،أن هذا “يمكن أن

يكون عا ًما رائعًا” للكتالونيين ،ألن
الفريق لديه رغبة كبيرة في الفوز،
وذلك في تصريحاته عشية مواجهة
إشبيلية فــي الجولة الــرابــعــة من
الدوري اإلسباني.
وعلق تشافي بأنه ال يشعر بمزيد

من الضغط بسبب الفريق الحالي
لبرشلونة ،موضحا أنه يعرف مكانه
ألنه “تنافسي للغاية”.
وقال “أشعر بالتحرر ،سواء بسبب
الراحلين أو الالعبين الجدد .لقد بذلنا
جهدًا رائعًا  ،نحن سعداء وراضون
بمكاننا ،ألن لدينا فريقًا للتنافس على
كل شيء .اآلن علينا أن نظهر ذلك
في الملعب”.
وتطرق تشافي للحديث عن الصفقات
الجديدة ،هيكتور بيليرين وماركوس
ألونسو ،موضحا أنه كان يبحث عن
“ظهيرين صريحين”.
وأضاف “أكثر ما كنا نحتاجه ظهير
أيمن صريح خالص وبيليرين كذلك.
سيساعدنا ماركوس أيضًا ،ألنه العب
مؤهل وفاز بالعديد من األشياء ،إنه
متعدد المهارات .أنا سعيد ،ألننا كنا
بحاجة إلى هذه التعزيزات”.
وبخصوص التسجيل في مسابقتي
الليجا ودوري أبطال أوروبا لماركوس

ألونسو ،والــذي يجب أن يتم قبل
منتصف الليل ،قال مدرب برشلونة
إن النادي “متفاءل” ألنه قادر على
تحقيق كــل شــيء قبل انتهاء تلك
الفترة.
كما تحدث تشافي ،عن دور اثنين
من قدامى الفريق وهما جوردي ألبا
وجيرارد بيكيه ،اللذين ال يلعبان دور
البطولة منذ بداية الموسم الحالي.
سئل المدرب اإلسباني عما إذا كان
و ُ
ألبا قد طلب المغادرة ،لكنه نفى ذلك
وقال “أريــد ألبا هنا كقائد ،وبسبب
قربي منه .إنــه قائد وسيساعدنا،
سواء كان يلعب أم ال .لم أعتقد في أي
وقت أنه سيغادر”.
وعلق تشافي “ليس لــدي شكاوى
بشأن جــوردي ألبا .ال يوجد العب
يسبب لي اإلزعاج” ،مشددا على أن
“كل من هو في حالة مثالية سيلعب،
ألننا نتحدث عن الــجــدارة واألداء
وليس العمر .أتحدث عن الجميع”.

احلمــل

الثـــور

اجلـــوزاء

السرطــان

االســــد

العـــذراء

ال يـــزال العمل ي ـراكــم لديكم
لكن الحظ يساعدكم يف مواجهة
مشاغلكم وإنجاز حصة األسد منها
 وتستفيدون ماديا من عملكم تجدون تعاوناً من زمالئكم -أفكاركم مقبولة.

لديكم رغبة قوية للتقرب من
أحبائكم وتعزيز العالقة معهم -
األجواء الرومنسية دافئة ولصالحكم
وميكنكم تعزيزها  -والبعض منكم
يبدأ عالقة غرامية جديدة ناجحة-
يأتيكم خرب سار .

تهتمون يف تنظيم أموركم البيتية
والعائلية والعقارية  -واملجال
مفتوح أمامكم إلبرام صفقة عقارية
وضعكم الصحي جيد مام يساعدكم
يف مواجهة مشاغلكم وإنجاز حصة
األسد منها.

تنشطون يف الحركة واالتــصــاالت
البعيدة  -أفكاركم صائبة وتساعدكم
يف اتخاذ القرار الصحيح  -التجار
يستفيدون يف عمليات البيع والرشاء
واألكادمييون يستفيدون يف الدراسة
والتدريس.

ال تزالون مهتمني يف تنظيم أموركم
املالية املشرتكة  -لديكم فرصة
ملكسب مايل يأتيكم من رشاكة أو
تعويض  -يف ساعات املساء ال ينصح
بكفالة أي إنسان أو إقـراض املال
ألحد.

ينصب تركيزكم عــى ال ـراكــة -
األجواء الرومنسية لديكم وميكنكم
تعزيز عالقتكم العاطفية  -لكن
ال ينصح بــإمتــام خطبة أو زواج
 أفكاركم مقبولة عند األصدقاء -ينصح باالنتباه إىل صحتكم .

امليـــــــزان

العقــــرب

القــــوس

اجلــــدي

الدلـــــو

احلـــــوت

هذه الفرتة ليست مثالية لكم رغم
أن «الشمس» املوجودة لصالحكم
وتشعرون أن األمــور تتحرك من
حولكم ببطء  -لذا ُيطلب منكم
أن تكونوا أكرث صربا أثناء ترصيف
أموركم  -حاولوا إنجاز ما تستطيعونه
من العمل املرتاكم لديكم.

ميكنكم تحقيق أمنية مبساعدة
صديق و لكن إذا كان هذا الصديق
قد وعدكم بتنفيذ مطلبكم يف الفرتة
القريبة ،فلن يتمكن من اإليفاء به
 تشاركون خالل ايام يف حفلة أومناسبة سعيدة  -والحظ ال يتخىل
عنكم عاطفيا وماليا.

يحالفكم الحظ يف مجال العمل -
املوظفون ميكنهم إثبات جدارتهم
للمسؤولني واملحافظة عىل إنجازاتهم
القامئة والدفع مبصالحهم إىل األمام -
ومن يبحث عن عمل ،الفرصة متاحة
أمامه  -فرتة جيدة لتعزيز عالقتكم
مع أفراد العائلة

تنشطون يف السفر واالتــصــاالت
والتنقالت إىل مسافات قصرية -
ميكنكم اجتياز امتحان أو إجراء
مقابلة ،تنجحون يف تعزيز عالقتكم
مع اإلخــوة والجريان وتجدون أن
أفكاركم مقبولة عند الرشيك سواء
كان يف مجال العمل أو العاطفة.

تفكرون اليوم يف كيفية إدخــال
تعديل عىل ميزانيتكم والفرصة
متاحة للحصول عىل مكسب مايل
يأتيكم عــى األرج ــح مــن العمل
وأفكاركم مقبولة عند زمالئكم يف
العمل وينصح باالمتناع عن رشاء أي
أغراض مثينة خالل هذه الفرتة.

تشعرون بالطاقة والنشاط وميكنكم
استغاللها ملواجهة مشاغلكم وإنجاز
قسم كبري منها  -لكن ينصح بعدم
املبادرة بعمل جديد ومواصلة ما
بدأتم به قبالً من أعــال وهذه
فرتة جيدة ملامرسة نشاطات أدبية
وفنيـة.
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مصر تتجه لبناء اكبر ناطحة
سحاب في افريقيا
بغداد ـ متابعة (الرافدين):
احدثت ظروف جائحة "كوفيد"-19
تأخيرات في جداول البناء وافتتاح
المشاريع حول العالم ،ما ادى الى
صعوبة تجميع المشاريع المعمارية
المنتظر انجازها خالل هذا العام.
ومن المؤمل ان ينجز خالل العام
الجاري عدد كبير من المباني
الجديدة المرتقبة  ،من أطول ناطحة
سحاب في أفريقيا إلى مصنع
لتعبئة المياه في إيطاليا.وسواء
بفضل تصميمها أو تأثيرها الثقافي
المحتمل أو المحادثات التي من
المحتمل أن تولدها ،إليكم بعض
المشاريع المعمارية التي نتطلع
إليها في عام .2022

رئيس التحرير التنفيذي

ويعد البرج األيقوني واحدًا من
بين  18ناطحة سحاب مخطط لها
في منطقة األعمال المركزية في
العاصمة المصرية الجديدة التي
يبلغ عدد سكانها  6.5مليون نسمة،
والتي ست ُبنى من الصفر على بعد
أقل من  30ميالً شرق القاهرة.
ويصل ارتفاع ناطحة السحاب
المكونة من  80طابقًا إلى 1،263
قد ًما في السماء ،وستكون بمثابة
المحور البصري للمشروع ،ومن
المقرر أن تتوج بلقب كأطول مبنى
ّ
في قارة أفريقيا عندما تكتمل في
وقت الحق من هذا العام.
واست ُوحي تصميم البرج من
المسالت الفرعونية القديمة في

األقصر ،ويتميز بتاج مضيء
يهدف إلى "نقل اإلحساس بالقوة
واالستقرار" ،بحسب ما ذكرته
دار الهندسة ،الشركة الهندسية
والمعمارية التي تقف وراء
المشروع.وسيخدم البرج في المقام
األول المكاتب الخاصة ،رغم أن
الحكومة المصرية تقوم أيضًا بنقل
البرلمان والوزارات في البالد إلى
المدينة الجديدة الطموحة.
ويقع المعرض الفني لنيو ساوث
ويلز الذي يعود تاريخه إلى القرن
التاسع عشر فوق ميناء سيدني،
وقد أُعيد تخيله كسلسلة من
األجنحة المتدرجة التي تحاكي
المناظر الطبيعية المحيطة.
وتتضمن الخطة التي يُطلق عليها
اسم "Sydney Modern
 ،"Projectوالتي تبلغ تكلفتها
 250مليون دوالر ،تجديد المبنى
األصلي وإنشاء هيكل جديد تما ًما
من شأنه أن يضاعف تقريبًا مساحة
المعرض اإلجمالية.
وتشمل المساحات الجديدة الناتجة
صا لفن السكان
معرضًا مخص ً
األصليين وسكان جزر مضيق
توريس ،وآخر بُني في خزان نفط
بحري من زمن الحرب العالمية
الثانية.ويمثل هذا التطوير أول
ظهور أسترالي لـ "،"SANAA

ملكة جمال روسيا  2022متزوجة
ولديها  3اطفال

بغداد ـ متابعة (الرافدين) :
حصلت نينا بانّايا على لقب "ملكة جمال روسيا
للسيدات المتزوجات لعام  "2022بعد فوزها على
 25متسابقة.
وأشار القائمون على مسابقة "ملكة جمال السيدات
" في روسيا هذا العام إلى أن الفائزة باللقب تبلغ
من العمر  40سنة ،وهي أم لثالثة أطفال أعمارهم
 11و 15و 16سنة ،وصاحبة شركة دولية لألعمال
الفندقية.
ووصل إلى نهائي مسابقة "ملكة جمال روسيا

للسيدات المتزوجات" هذا العام  25متسابقة،
أصغرهن  21عاما من مدينة روستوف وأكبرهنّ
عمرها  64سنة من مدينة موسكو وحصلت الفائزة
باللقب على فرصة للتمثيل بمسلسل تلفزيوني
ستشارك فيه الممثلة الروسية الشهيرة ،أوليسيا
جيليزنياك.
وتم تتويج الفائزة في المسابقة هذا العام خالل
حفل جرى في موسكو ،وبحضور عدد كبير من
الشخصيات الفنية والمشاهير في عالم الموضة
والجمال واألزياء.

