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بغداد

نبض القلم

ـوضوع لـكي أنـكـأ اجلـراح  فـفـيـنـا مـنـهـا ما لـم يكـن في ذهـني أن أعـود الى هـذا ا
يكفينا ويزيد  إال إذا ( جد جديد )  يوقظ األلم  فتكون مضطرا لتحمله ..

وضـوع   لكن مقابلة في إحدى القنوات كتبت كـثيرا هنا في (  الزمان ) عن هذا ا
ـاضي مع سيـاسي معـروف  إستفـزتني كـثيـرا  ودفعني الـفضـائيـة في االسبوع ا
نطقة  والعراق في قلبها  الرتباط كثير الى الكتابـة مرة أخرى عن مخطط تقسيم ا
سـعى الشرير  من االحداث التي مـرت  وستمـر تباعا بـهذا اخملطط اخلـطير   وا
الذي تُرك ينـضج على نار هادئة جدا كل هذه السن الساخنة  ليعطي ( للطبخة )
ديح والثناء  مذاقا مـقبوال عندما يحـ موعد ( األكل )  وينال ( الطـاهي ) عليه  ا
ـا لو كان إعـداد (الولـيمـة) يجـري على نـار عالـية  أو سـريعة عـلى العـكس تمـاما 
دعوين  وتدعهم يتفرقون  وينفض اجمللس  وهم يصبون حترق كل شيء  تنـفّر ا

اللعنات على ( الطاهي ) و ينتقدون من دعاهم  .. 
قابلـة من خارطة جديدة للـمنطقة  بعد  30سنة تضم 80 حذر هذا الـسياسي في ا
دولـة بـدال من 50 بـضـمــنـهـا دولـة كـرديــة في الـعـراق  ولم يــبق أمـد بـعــيـد لـيـحـ

التنفـــيذ ..
حـصلة هي  أنه ليس أمامـنا غير االعتـراف بهذا القدر والقـبول  وننتظر  وتخرج 

 فال حول وال قوة لنا على إفشال ما يُخطط لنا  ..
هـذا التـحذيـر لم يأت  نـتيـجة جـهود إسـتـخبـارية  أو عالقـات شخـصيـة مع أطراف
مؤثرة في صـنع القرار   أو ( عـبقريـة ) سيـاسية  أو تـسريبـات إعالمية  كـما هو
ـستـشرق لـيس رجمـا بالـغيب   بل هـو مضـمون دراسـة  أمريـكيـة معـروفة أعـدها ا
الـيهـودي البـريـطاني االصل واالمـريـكي اجلنـسيـة ( بـرنارد لـويس )  وهو االسـتاذ
تخصص الفخـري لدراسات الشرق االوسط في جامـعة برستون  وعد من قـبل ا
نظر لسـايكس بيكو  ? 2وصـراع احلضارات عن عمر جتاوز مهـندس التقسـيم  وا
.. ( وكـتــبت مـقـاال عن رحـيـلـه في الـزمـان بـتـاريخ   –13حـزيـران – ـائــة بـسـنـتـ ا

 2018 ) حتت عنوان  ( رحيل مهندس التقسيم ) ..
ـذكورة نـشرت في  مـجلـة الدفـاع االمريـكـية أوائل الـثمـانيـنات من الـقرن الـدراسة ا
اضي ووافق عـليـها الـكونـغرس االمـريكي عام  ) 1983تـناولتـها في مـقال سابق ا

نطقة وخطر التقسيم نشر هنا في الزمان بتاريخ 2014-9-1).   بعنوان ( ا
وتـقـوم فـكـرة  الـدراسـة  علـى إنشـاء  أكـثـر من ثالثـ كـيـابـنـا سـيـاسـيـا جديـدا في
ـنـطـقـة لــيـصـبح مـجـمـوعـهـا 88 بـدال من 56 دولـة  وذلك من خالل اسـتـغالل مـا ا
ـصالح االمـريكـية  يسـمونه األنـقـسامـات ( الطـائقـية والـدينـية واألثـنـية )  خلـدمة ا
ـزقـة  وضـعـيـفة  ـنـطـقـة بـإنـشاء دول  جـديـدة   لـتـكـون أسـاسا ألعـادة تـرتـيب ا

شاكل واخلالفات ..   تعصف بها ا
وكـان يـفـتـرض أن يــكـون تـقـسـيم الـسـودان  الى دولــتـ ( وحـصـتـهـا من الـدراسـة
شـمولـة بالـتقـسيم في الـدراسة  ـذكورة ثالثـة دول ) جرس انـذار جلمـيع الـدول ا ا
لكنه  مـر مرورا عابرا دون أن يحرك ساكنـا   وتعاملت معه  جميع الدول  على أنه
أمـــر واقـع  وقس عـــلـــيه ردود الـــفـــعـل اذا مـــا حـــان ذلك الـــوقت  ونـــفـــذ اخملـــطط

رســــــوم ... ا
كان ( برنـارد لويس ) في غاية الصـراحة والوضوح عنـدما أعلن بأن تفـتيت العا

الـعـربـي واالسالمي هـو الـضـمـانــة احلـقـيـقـيـة ألمن ( اســرائـيل )  و( سـتـكـون هي
ــسـيـطـرة  عــلـيـهــا بـحـجـة انــهـا  ( الـدولـة ) االقـوى وسط هــذه ( الـفـســيـفـسـاء ) وا
قراطـية الوحيدة  فـيها  وتنفـرد بالتقدم وسط دول  مـتخلفة ال تـرتبط بالعصر) الد
 وقد اثنت ( غـولدا ماثـير ) على هـذا الدعم خالل استـقبالـها له  فيـما هو  أوصى
طلق السرائيل باهداء مـكتبته  الى مركز ( مـوشي دايان )  بعد وفاته ليـؤكد دعمه ا

وإنتمائه الصهيوني.. 
ال يسـاوني أدنى شك أن  كل دولة من تلك الدول تعرف حصـتها من تلك الكيانات 
ن فهي منـشورة منذ زمن  وال اريـد تكرارها مرة اخـرى  وباألمكان الـرجوع اليها 

يطلع عليها ..
ـنطقة  بارادة أو بدونـها تسير وفق ما مـخطط لها  حيث تغيب ا يؤسف له أن ا و
حصة األوطان  وتـتراجع االهتـمامات الـوطنيـة وتطغى الـفئويـة الضيـقة  وتنزل من
كـون االجتـماعي  أو احلزب  أو السقـف القومي والـوطني الـعالي  الى مـستـوى ا
سلح  حسب طبـيعة كل دولة  بحيـث أصبح  من الصعوبة القبـيلة   أو الفصيـل ا
كان عـلى الدولة  حتقيق وحدة الصف   واالجماع الوطني  أو أن جتمع مكون
 أو حزب  أو فـصيـل مثال عـلى هدف مـشترك واحـد  أو مصـلحة عـليا  إن لم
ـا في ذلك تـشـكـيل احلـكـومـات تــتـحـقق مـصـالح تـلك االطـراف في ذلك الــتالقي  
ـنــاصب  الـتي تـراعـي تـلك االعـتــبـارات  الـضـيــقـة وتـهـمـل حـصـة الـوطن وتـوزيع ا

العليا..
ويـحاول ( مـنـظرو الـتقـسـيم ) ومنـهم بـايـدن في مشـروعه سيء الـصيت عـلى سـبيل
شاريع  وتـسويقها على انـها احلل لالنقسامات واخلالفات ثال  تـبرير مثل هذه ا ا
ـشـاكل واالزمـات لـتـحـقيـق اهدافـهم  في جتـاهل تـام  أنـهم وراء هـذه اخلالفـات وا
ـوارد فـي غـيــر امــاكـنــهـا الــتــوسـعــيــة - الـعــدوانــيـة والــتــقـســيــمـيــة  واسـتــنــزاف ا

الصحيحـــــــة ..
وصدة بوجه التقسيم  كن أن يسـتخدم الدستور ليكون مفتـاحا لكل االبواب  ا  و
ـصـلـحـة إن لم يـكن عـلى االرض فــفي الـشـعـور والـتـعـامل   واالهـتــمـام  وتـغـلـيب ا

وضوع في  عدة مقاالت بعنوان ابغض حالل الدستور )  ناطقية .. ( تناولت ا ا
واطن  وهنـاك من يـتسـاءل هل حـققـت الفـيدرالـيـة  بعـد جتـربتـهـا في العـراق حـلم ا
بـالتـطـور  وتـقد افـضل اخلـدمـات وتعـزيـز وحدة الـوطن  اذا كـانت تـلك االهداف
ـوجب لـتشـريـعـهـا  أم أضـعفت وحـدته وأصـبـحت بـابـا لـلتـفـرقـة والـذاتـية الـسـبب ا
ـنـاطـقــيـة )  بـحـيث بـدأنـا نـسـمـع  نـغـمـة جـديـدة  حتـصـر حـتى واالنـغالق عـلى ( ا

التظاهر باحلدود االدارية واجلغرافية ..? ..
إنه حق مــشـروع أن تـتـطــور اخلـدمـات  وتـتــوسع الـصالحـيــات لـرؤسـاء الـوحـدات
ـدن وتـطـويرهـا   وتـوفـيـر االمن واالمان  االداريـة واجملـالس  من أجل االرتـقـاء با
وتـخـصيص مـا يتـناسب لـها  من أمـوال  دون ربط ذلك  احلق بـتشـكيل االقـاليم أو
بـزيادة عـدد احملـافظـات  فـيفـتح الـباب في  الـبالد أمـام  فوضـى ادارية و (نـزاعات
ــركـز واالقـلـيم  إضـافـة الى مـا يـتـطـلـبه حـدوديـة ) بـ مـحـافـظـة وأخـرى   وبـ ا
الـتـوسع من  تـخـصـيـصـات مـالـيـة  ومالكـات وظـيـفـيـة  تـنـزل الى مـسـتـوى الـقـرية

والناحية..?.
دن  وتوسـيع الصالحـيات ولم يـكن من سبيل   فهل إستـعصت احلـلول لتـطويـر ا

غير استحداث احملافظات واالقاليم ?!..
ـالـي الـكـبـيـر  لــلـمـوارد وتـصـرف ـواطن والـبالد كل االســتـنـزاف ا ـاذا يـتـحــمل ا و
الكات الوظيفية االموال في غيـر مجالها في البناء والتنمية في هذا  التضخم  في ا
والــعـنــاوين ومــؤســسـات الــدولــة ( ويــتـراكم بــعــد كل دورة انــتـخــابــيـة ) .. وزارات
ـنـاصب في ومـجـالس مــحـافـظـات  ونـواب  واحـزاب ال تــكـتـفي بـحـصـصــهـا من ا
ركز أيضـا  ويتحـول البلـد من بلد مواطـنة الى بلـد مكونات  احملافظـات  بل في ا

وتترسخ احملاصصة  أكثر في على حساب الكفاءة  ...
ـواطن بــالـدرجـة االســاس  هـو اخلـدمــات واألمـان  ومـســتـوى تـطـور أن  مـا يــهم ا
ـتقدم   قرى أفـضل بكثير مدينـته  وليس تسلـسلها االداري   وهـناك في العالم ا
من مدن كبـيرة  يهرب اليهـا من ينشد الراحة بـعيدا عن الضجـيج والزحام  وفيها

دن الكبيرة.. من وسائل الراحة ما يضاهي تلك ا
ـقـراطـيـة الـنـاجـحـة أن تــفـكك الـوطن  وتـضـيع وحـدته فـهل مـن شـروط االدارة الـد

الشعبية  قبل االدارية  ب احملافظات واالقاليم   ..?..
قراطية أن يتساوى الناس في توزيع االحزاب وأن يكون توزيع  وهل اشتـرطت الد
 احملــافـظــات بــالـتــســاوي عـلى مــدن الــبالد أم كـانـت تـهــدف الى ســعـادة االنــسـان

والتساوي في فرص العمل والتطور واخلدمات ?.
اكرر دون ملل الـدعوة  الى الـسيـاسي الـعرب والـعراقيـ خاصـة الى اعادة قراءة
دراسة برنـارد لويس التي وافق الكـونغرس علـيها ليـتعرفوا عـلى حصة كل دولة من
رسومة لها  وخـطورة التحديات اخلارطة اجلديـدة للمنطقـة  ويعرفوا اخملططـات ا
نـطقة وعـلى كل دولة فـيها  وكـيفيـة إفشـالها من خالل  الـتضامن ـفروضـة على ا ا
والتـمسك بـالثـوابت الوطـنيـة  وحتقـيق حلـم أبنـائها بـالتـطور والـبنـاء واحلفـاظ على
ـنـافذ وحدة االوطـان  وسـيـادتهـا واسـتـقاللهـا من اخلـطـر الذي يـهـددها وغـلق كل ا

التي يتسلل منها العدو.. 
البعض يتـوصل الى احلقيقة مـتأخرا  ويأخذ يجـاهربها  وكأنهـا اكتشاف خطير 
ويصـرخ ( مـستـنـجـدا ) لعل هـنـاك من يسـمـعه  ومع ذلك فـان االعتـراف بـاحلقـيـقة
خـيـر من جتـاهلـهـا  بـشـرط أن يـعـقـبـهـا عمل يـنـاسـبـهـا  وأن ال يـكـتـفي الـسـياسي
ـســؤول بـوصف  احلـالـة والـتـحـلـيل فـقط   بل يـحـدد الـعالج   ويـسـاهم بـوضع وا
نـاقشـتهـا على وفق الـقاعـدة العـلمـية خارطـة طريق مـناسـبة  لـلحـالة الـتي يـتصـدى 

قدار ويعاكسه في االجتاه  ) .. عروفة (  لكل فعل رد فعل يساويه في ا ا
 فهل فعل كل مـسؤول مـا ينـاسب موقعه الفـشال مـشروع التـقسـيم  أم  انه ساعد
ــنــاصب ــنــاســبــة له بــالــتــمــسـك بــاحملـاصــصــة طــمــعــا بــا في ايــجــاد االرضــيــة ا

كاســـــــب   ?.. وا
 الـتـصـريـحـات واخلطـب ... كان لـهـا ظـرفـهـا   وجتـد لـهـا أذانـا صـاغـيـة تـنـتـظـرها

وتتفاعل معها .. إختلف األمر اليوم ... 
ـا يتكلم .. نعـيش عصر القوة والـعمل .. القوة جتعل ما  العالم الـيوم  يعمل أكثر 
كنا. والعـمل يعزز من القـوة ويضاعفهـا . ومن يفقدهـما يعيش  ليس في تفكر بـه 
صميـم  االحداث  بل على هـامشـها   يـنفـعل بهـا  دون أن يكـون له دور مؤثر في

تغييرها   مهددا مستباحا ..
 لـيس أمـامـنـا غيـر الـوطـنيـة  والـتـمسـك بثـوابـتـها  ووحـدة الـصف   فـهي الـطريق

ألفشال مشاريع التقسيم  لكي يبقى الوطن خيمة واسعة يستظل بها اجلميع .
}}}

∫ bOH  Âö
دح والثناء ..  من جميل ما قرأت .. الفرق ب ا

دح معروف .. ضد الذم .. ا
والثناء .. هو مدح مكرر .. من قولك ( تثنيت اخليط ) اذا
جـعلـته طـاق .. وثـنيـته بالـتـشديـد إذا أضفت الـيه خيـطا
ثاني) أخر .. ومـنه قوله تعالى (  ولقد آتيناك سبعا من ا

يعني سورة احلمد النها تكرر في كل ركعة ..
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عــمـــلــيــة نــقل نـــاجــحــة وان الــشــركــة
خــصــصـت نــحـو  185حــافــلــة قــابــلـة
لــلـزيـادة لــنـقل وتـفــويج احلـجـاج). من
جــهـة اخــرى أطـلع مـديــر مـطــار بـغـداد
الـــدولي عــلي مـــحــمــد تـــقي عــلى واقع
ـقـدمـة لـلـحـجـاج في صـالـة اخلـدمـات ا
كــربالء بـهــدف مـتــابـعــتـهــا وتـســخـيـر
جـميع االمـكانـات والطـاقات الـتي تبذل
خلـدمتـهم . ونقل  بـيان تـلقـته (الزمان)
امس عـن تقي قوله أن (عـمليـة التفويج
تـسـيـر بـانسـيـابـيـة عـاليـة بـعـدمـا شكل
مـطـار بغـداد خـليـة عـملي عـلى عـاتقـها
تــقـــد جــمــيع اخلـــدمــات االســاســيــة
ـهـمـة التـي تسـهم في راحـة ضـيوف وا
الـرحـمن)  وأضـاف أن (هـنـاك انـتـظـاما
واضــحـا  في مــواعـيــد انـطالق رحالت
قدسة دون تاخير احلجاج الى الديار ا
ـا يـعكس طـبـيعـة االهـتمـام واجلـدية
عـبر االلـتزام بجـداول الرحالت للـحركة
اجلـويـة اخلـاصـة بـالـتـفـويج  لـلـمـوسم
 ( 2019وكـان احتاد الناقل اجلوي
ـمـنـوح الــدولي قـد اوقف الـتــرخـيص ا
لـشـركـات الـسـيـاحة والـسـفـر الـعـراقـية
عـام  1991عـلى خـلـفـيـة حـرب اخلـليج
دني الـثانية. واتـفقت سلطـة الطيران ا
ـاضي مع االحتـاد الــعـراقـيـة اإلثــنـ ا
مـنوح عـلى إعـادة تفـعـيل ترخـيصـهـا ا
لـشركـات السـياحـة والسـفر في الـعراق

بعد توقف دام  28عاما.
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فـي غـضـون ذلـك بـدأ احلــشـد الـشــعـبي
خـطـة انـتشـار واسـعة في طـريق بـغداد
 –كـركـوك لتـأم مـرور قوافل احلـجاج
قـدسة.وقـال بيان ـتجـهة الى الـديار ا ا
للحشد ان (اللواء  52باحلشد الشعبي
تـكـفل بـتـأمـ الـطـريـق الـرابـطـة بـغداد
ـتـوجـهة إلى بـكـركـوك لـعـبور الـوفـود ا

حج بيت الله احلرام) مبينا ان (اللواء
نـشـر نـقـاطـا ثـابـتـة ودوريـات مـتـحـركة

ذكور). على طول الطريق ا
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عـلى صـعـيد اخـر اكـد قائـمـمقـام قـضاء
ــحـافــظـة كــرمـانــشـاه قــصـر شــيـرين 
االيـرانـية مـراعلـي تاتـار جاهـزيـة منـفذ

خـسـروي احلـدودي مـع الـعـراق لـعـبور
الــزوار ألداء مــراسم زيـارة أربــعــيـنــيـة

االمام احلس عليه السالم. 
وقـــال تــاتـــار في تـــصــريـح ان (مــنـــفــذ
ـنافذ خـسروي احلـدودي يعد من أهم ا
الــبـريـة احلـدوديـة بـ ايـران والـعـراق
مــــنـــذ ســــنـــوات عــــديـــدة وفـي الـــوقت

احلـاضـر يـعـبـر طـيـلـة ايـام الـعام آالف
ــســافـــرين من الــرعــايــا الــعــراقــيــ ا
ـــنـــفــذ وتـــصـــدر الـــســلـع عــبـــر هـــذا ا
احلـــدودي الـى الـــعـــراق وهـــذا االمـــر
ـركـز يـؤكــد عـلى االمن الـتـام في هـذا ا
احلــدودي من جــانب ايــران وكـذلك في
الــبــلــد اجملــاور وانــنــا نــنــتــظــر قـرار

اجلانب العراقي الفتتاح منفذ خسروي
احلـــــدودي). واضــــاف ان (مــــرور آالف
عـدة من الزوار يومـيا عبـر مدينـة قصر
شـيـرين واالنـتـقـال إلى مـنـفـذ خـسروي
كاسب احلـدودي سيحـقق العديـد من ا
االقـتــصـاديـة والـثـقـافـيـة والـديـنـيـة في

نطقة). ا
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 اعــلــنت هــيــئــة احلج والــعـمــرة امس
االربـعاء ازدياد عدد احلجاج العراقي
قـدسة الى  6 آالف الـواصـل لـلديـار ا
. وقال بيان للهيئة ان (عدد و 11 حاجاً
قـدسة حتى ـوفدين للـديار ا احلـجاج ا
).وأضـاف اآلن بـلغ 6 آالف و 11 حـاجـاً
أن (مـن بــــ احلــــجـــاج 4 آالف و192
ـنـورة وألف و 819 ــديـنــة ا حــاجـاً بـا
ـكرمة). وكـانت الهـيئة حـاجاً في مـكة ا
قــــد اعــــلـــنـت اول امس إرتــــفــــاع عـــدد
احلـجـاج الـعـراقـي الـواصـلـ لـلـديار
ــــقـــدســـة الى  4آالف و 524حــــاجـــاً ا
والـــــبـــــدء اول امس بـــــتـــــفـــــويج أولى
ـكـة ــنـورة  ــديـنـة ا الــرحالت بـراً من ا

كرمة.  ا
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من جـهتـها أعلـنت الشركـة العامـة لنقل
ــسـافـرين والـوفــود إحـدى تـشـكـيالت ا
وزارة الـنـقل امس األربعـاء عن وصول
أولـى قـوافل احلــجــيج الـعــراقــيـ الى
ـقـدسـة بـراً عـبــر مـنـفـذ عـرعـر الـديــار ا
احلـدودي بـواسطـة اسطـول حافالتـها.
وقـال بيان ان (الدفـعة األولى للحافالت
اخملــصـصـة لـنـقل احلــجـاج الـعـراقـيـ
ـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة دخـــلـت أراضي ا
الـسـعـوديـة بـسالم بـدون أي عارض او
تــــأخــــيـــــر). وأشــــار الــــبــــيــــان الى ان
ــقـبــلـة ســتـشــهـد (الــسـاعــات واأليـام ا
دخـــول اعــداد أخــرى من الـــقــوافل الى
ــقــدسـة). مــؤكـداً ان (عــمـلــيـة الــديـار ا
الـنقل مـستـمرة وبشـكل انسـيابي كـبير
ـتفق وحـسب الـتوقـيـتات والـتـنسـيق ا
عـلـيه مع هيـئـة احلج والعـمـرة). وتابع
ان (وزيـر الـنـقل عـبد الـله لـعـيـبي أوعز
بـاســتـنـفـار جـمـيع االمـكـانـيـات خلـدمـة
حـــجــاج بــيـت الــله احلــرام ولـــضــمــان
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صرف الرائد في السوق العراقي عن افتتاح مركز إدارة صرف األهـلي العراقي ا أعلن ا

صرف الرئيسي في بغداد. تواجد في فرع ا النقد األول من نوعه في العراق وا
ـركزي ـركـز الـرسمـي بحـضـور مـحـافظ الـبـنك ا ـنـاسـبة افـتـتـاح ا ـصـرف  وذكـر بيـان ا
ـركز يوفـر بنية حتـتية مـتميزة التـمتة الـعمليـات اللوجـستية العراقي عـلي العالق ان :هذا ا
ـالـية من اخلـاصـة بعـد وفـرز الـنقـود لـغايـات تـوفـير الـوقت وتـخـفيـض مخـاطـر احلركـات ا
ـالية مع خالل اعـتمـاد أجهزة عـد متـطورة وآليـة عمل غايـتهـا توفيـر بيـئة آمنـة للتـعامالت ا
يا في مـجال اخلدمات عـتمدة عـا احلرص عـلى توفيـر آخر ما توصـلت إليه التـكنولـوجيا ا

الية. ا
ـركز حاضنـة ألحدث االت العد الـنقدي التي تـعمل بطـريقة دقيـقة وفعالة وأضاف: يـعتبر ا
وتوفر فرز متـنوع للعمالت بشكل سريع جدا مع إدخال تـقنية ربط جديدة لألوراق النقدية
عايير الدولية بوجود فـريق متخصص بالعد النقدي لتقليل وقت لتمنع تلفـها وفقا ألحدث ا
ــركـز من امـان ــا يـضــمـنه ا انـتــظـار الـعــمالء وتـســريع االجـراءات بــشـكل الفت اضــافـة 
صرف تلكاتهم بالشراكة مع شركة/اوفتك/كما يضمن ا للتعامالت اخلـاصة بالعمالء و
ـوثوقـة باإلضـافة إلى ـبالغ عن طـريق كبـرى شركـات التـأم ا أيـضا الـتأمـ علـى كامل ا

ركزي العراقي. االلتزام التام باللوائح والسياسات اخلاصة بالبنك ا

ـصـرف يسـعى دومـا بـأن يـكون ن ابـو دهـيم/ ان : ا ـفـوض لـلمـصـرف /ا ديـر ا وقـال ا
تـكاملة لـعمالئنا من كافـة القطاعات ـصرفية ا سـباقا في تقـد افضل واحدث اخلدمات ا

لتلبية كافة متطلباتهم ومساعدتهم للنهوض بأعمالهم. 
ـركز األول من نـوعه في العـراق يضـمن لـعمالئـنا خـدمات غـاية وأضاف أن: إطالق هـذا ا

في الدقة والسرعة واألمان. 
تـميزين جتـربة مراقـبة عمـلية عـد أموالهم من خـالل شاشات عرض ركز الـعمالء ا يوفـر ا
تبث مباشرة عـمليات العد النقدي داخل ردهة كبار الـشخصيات اضافة لتوفيره ألول مرة
ـبالغ الكبيـرة ومن اي فئة نقديـة ومن السبت إلى اخلميس قبول السحب الـنقدي الفوري ا
اضـافـة لـعمـلـيـات الودائع والـسـحـوبات خالل سـاعـات عـمل إضافـيـة تـمتـد من الـسـاعة 8
بـالغ وايداعهـا في احلسابات مـباشرة في نفس صـباحا وحـتى اخلامسة عـصرا مع عد ا

اليوم في حال استالمها قبل الساعة  3مساءا.
صـرف في إدارة النقد عن طريق حتقيق حجم أكبر من ضاعفة انتاجية ا ـركز  ويتميز ا
صرف مكن استقـبالها في ا االيداعات والسحـوبات النقدية بـرفع معدل االوراق النقـدية ا
من   250 الف ورقة نقديـة باليوم الواحـد إلى مليون ورقـة نقدية بـاليوم اي اربع اضعاف

صرف في السابق . استيعاب ا
ا ومنذ البدء بتشغيل إدارة النقد في منتصف شهر أيار  ايداع  11مليون ورقة نقدية 
عدل  400 الف ورقـة نقـدية بـاليـوم الواحـد وبتـزايد يـعادل  110 ملـيار ديـنار عـراقي و

مستمر.
صرف األهلي العراقي تأسس في عام  1995 ويقـدم خدمات مصرفية شاملة يذكـر أن ا

لألفراد والشركات في العراق .
ـصــرف وضـمه إلى وفي عـام  2005قــام كـابــيـتــال بـنك األردن بــشـراء أغــلـبــيـة أســهم ا
ـصرف اخلدمـات االستثـمارية االسـتشارية مجـموعة كـابيتـال بنك التي من خاللـها يقدم ا
لـلــشـركــات من خالل شـركــة كــابـيــتـال لالســتـثــمـارات والــتي تـعــد الـذراع االســتـثــمـاري
ي ـالـي الـعـا ـتــواجـدة في األردن ومــركـز دبي ا واالسـتــشـاري جملـمــوعـة كـابــيـتــال بـنك ا

DIFC/. 
ـدن الرئـيـسيـة في العـراق وسـترفع إلى  14فـرعا مع صـرف الـيوم  11فـيهـا في ا لـدى ا

نهاية العام احلالي.


