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{ عـــــمــــــان (أ ف ب) - جـــــددت
جـولـة مـرتـقــبـة لـنـائب الـرئـيس
األمــيــركي جـاريــد كــوشــنـر إلى
الــــــشــــــرق األوسط مــــــخــــــاوف
األردنــيــ الــرافــضــ خلــطــته
لــــــلـــــــسـالم بــــــ اســـــــرائـــــــيل
والـفلسـطينـي خشـية أن تدفع
ـمـلـكـة الـثـمن األكـبـر ل"صـفـقـة ا
الـقـرن" وأن تـصـبح وطـنا بـديال

. للفلسطيني
ويـــعــود كـــوشـــنــر إلى الـــشــرق
األوسط في أواخر تـموز/يـوليو
في إطــار جـولــة جــديـدة تــهـدف
الى الـدفع قـدما بـخطـته التي لم
يُــكــشف بـعــد عن تــفــاصـيــلــهـا
ويستبعد أن تدخل حيز التنفيذ
ـــــنـــــظـــــور فـي ظل ـــــدى ا فـي ا

الرفض الواسع لها.
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تقاعد ـوظف األردني ا ويقول ا
خـالــد اخلـريـشـا ( 65عـامـا) من
ـفـرق (نـحـو  70كلم مـحـافـظـة ا
شــمـال شـرق عـمـان) إن "صـفـقـة
الــقــرن هي تـصــفــيـة لــلــقـضــيـة
الـفـلـســطـيـنـيـة ومــسح لـلـهـويـة
األردنــيــة في الــوقت نـفــسه. من
دون شك األردن ســــــــيــــــــكــــــــون
اخلــــــاســـــــر األكـــــــبــــــر بـــــــعــــــد

." الفلسطيني
ويـــضــيـف الـــرجل الـــســـتــيـــني
ـتـحـدر من عـشـيـرة اخلـريـشـا ا
والـــذي ارتـــدى الــــزي الـــعـــربي
التقليدي أثناء مشاركته بإحدى
الـــتــظـــاهـــرات أمــام الـــســـفــارة
األمـيركـية في عـمان ضـد اخلطة
األمـــيـــركــيـــة لـــلــسـالم "نــرفض
الــصــفــقــة جــمــلــة وتــفــصــيال"
معتبرا أنها "خطر على األردن".
وتـستـند اخملـاوف والرفض الى
مــجــرد تــســريـبــات عـن اخلــطـة
تؤكد أنها لن تأتي على ذكر حل
الدولـتـ والى سـيـاسة اإلدارة
األميركية برئاسة دونالد ترامب
الـذي اعـتـرف بـالـقـدس عـاصـمـة
إلســرائـــيل خــارجــا عن إجــمــاع

. الرؤساء األميركي السابق
وقـــــالت وداد الـــــعـــــاروري (81
عــــامــــا) الــــتي تــــعــــود أصــــول
عائـلتهـا إلى رام الله وجن في
األراضي الـفـلـسـطـيـنـيـة لـوكـالة
فـرانس بــرس خالل الـتـظـاهـرة
"نـأمل في أن يــعـلن األردن الـذي
هو بـلدنـا أرضا وشـعبـا وقيادة
رفـــضه وبــــشـــكل حــــازم لـــهـــذه
الـــصـــفـــقـــة الـــتـي تـــعـــني بـــيع

." فلسط

وشــــهــــد األردن مــــوجـــتــــان من
الـلــجـوء الــفــلـســطــيـني: األولى
عــقب "الـنــكــبــة" عـام  1948إثـر
إعـالن قـــيــــام دولـــة إســــرائـــيل
والثانية بعد "النكسة" إثر حرب
حـــزيــران/يـــونـــيـــو عــام 1967
عنـدما احـتـلت إسرائـيل الضـفة
الــــغـــربــــيـــة الــــتي كــــانت حتت

السيطرة األردنية.
ويـــــــبـــــــلـغ عـــــــدد الالجـــــــئـــــــ
ـسـجـلـ لدى الـفـلـسـطـيـنـيـ ا
ــتــحــدة في األردن أكــثــر األ ا

من  2,2مليون الجئ.
وأكـــثــر من نــصـف عــدد ســكــان
األردن البالغ  9,5مـليـون نسـمة
من أصـول فـلـسـطـيـنـيـة ويـحمل
ثــلــثــاهم اجلــنــســيــة األردنــيــة.
ويـــخـــشى األردنـــيـــون في حــال
إسقاط حق الـعودة لالجئ أن
ــمــلـــكــة حتت ضــغط تــصــبـح ا
الـطــلب مــنــهـا جتــنــيس الــثـلث

األخير.
ودعت واشــــــنــــــطـن نــــــهــــــايـــــة
ـاضي الى مـؤتـمـر أيـار/مــايـو ا
في الــبـحـريـن عـقـد في  25و26
حــــزيـــــران/يــــونــــيـــــو عــــرضت
فــــــــــــــــيه الــشق االقــتــصــادي
من خـــــطــــة الــــسالم الــــهــــادف
بــــحـــسـب قـــولــــهــــا الى جـــذب
استثـمارات تتجاوز قـيمتها 50
مـــــــلــــــــيـــــــار دوالر لــــــــصــــــــالح
الـفـلــسـطـيــنـيـ وخـلـق مـلـيـون
فـــرصــة عــمل لــهـم ومــضــاعــفــة
إجـمـالي نــاجتـهم احملـلي وذلك

خالل عشرة أعوام.

وقـاطع الـفلـسـطـيـنـيـون مـؤتـمر
الــبــحـــرين وشــارك فــيه األردن
ـالـيـة ـثال بـأمـ عـام وزارة ا

األردنية.
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ويـــرى مــــديـــر مـــركـــز الـــقـــدس
لــلــدراسـات الــسـيــاسـيــة عـريب
الرنتاوي أن "ثـاني أكبر ضحية
لصفقة القرن بـعد الفلسطيني
هــو األردن بال مــنـازع". ويــقـول
ـمـلـكـة قـلـقة لـفـرانس بـرس إن ا
من أن تــفــتح الــصــفــقــة الــبـاب
"حــــول حـــلــــول وخــــيـــارات في

األردن وعلى حسابه".
ويـتـطـرق مـديـر مـركـز الـفـيـنـيق
لــلـــدراســـات أحــمـــد عــوض من
جــهـــته الى أحــد هــذه احلــلــول
ــتـــداولــة وهــو إعــطــاء األردن ا
دورا في إدارة الـضـفة الـغربـية
مـــــــعــــــتـــــــبــــــرا أن "هـــــــذا عبء
ســـــــــيـاسي كـبـيـر ال أعـتـقد ان
الدولة العميقة في األردن ترغب

به".
ويـتــخــوف الــرنـتــاوي من "ربط
اسـتـدامـة الـكـيـان الـفـلـسطـيـني
بـشـرط ارتبـاطه بـصـيـغـة ما مع

األردن. هـذا سيـفـتح على األردن
أبواب جهنم".

ويـــرى الـــرنـــتـــاوي أن اخلـــطـــة
ســـتــضـع عــلى األردن ضـــغـــطــا
لـــــــتــــــوطـــــــ عـــــــدد آخـــــــر من
الــفـــلـــســطـــيـــنــيـــ ومـــنـــحــهم
اجلـنــسـيــة مـضــيـفــا "ال تـوجـد
نطـقة عليها عبء في دولة في ا
موضوع الالجئ الفلسطيني
مثل األردن فهـو لديه عدد هائل
ـــئـــة من يـــشـــكل نـــحـــو 60 بـــا

سكانه. هذا كابوس".
ويــعـــتــمــد األردن الـــذي تــشــكل
ـئـة من الـصــحـراء نـحـو 92 بــا
مــســاحـتـه إلى حــد كــبــيـر عــلى
سـاعـدات اخلارجـيـة. وجتاوز ا
الــدين الــعــام لــهــذا الــبــلــد 40 
ئة ا يفوق 96 با مليـار دوالر 
من الناجت احملـلي اإلجمالي مع
ارتفاع نسب الـفقر الى نحو 16
ـئة ـئة والـبطـالة نـحو 20 با با

وفقا لألرقام الرسمية.
وصــــرح مــــبــــعـــــوث الــــرئــــيس
األمـــيــركي الى الــشــرق األوسط
جــــيـــــســـــون غــــريـــــنـــــبالت في
حزيران/يونيو أن كشف اخلطة

أهم مسجد في اإلسالم.
ويـقـول الرنـتـاوي إن "الـوصـاية
ـقدسات أمر بـالغ الرمزية على ا
بالنسبة للهاشمي واألردني

فــمـكـانــة الـقـدس عـنــدهم تـفـوق
مكـانتـها عـند غـيرهم من الـعرب
ـــســلــمـــ وهي مــصــدر من وا
مـصادر شرعـية نـظام احلكم في

البالد".
ويرى أن قرار الرئيس األميركي
دونـالـد تــرامب اعـتــبـار الـقـدس
عاصـمة إلسـرائـيل ونقل سـفارة
بـالده من تل أبــيب إلـيــهــا "عـزز

مخاوف األردن".
ويـضـيف "عنـدمـا يـقول كـوشـنر
إن الـــــقــــدس وكـل مــــا فـــــيــــهــــا
ـلك إلسـرائــيل فــهـو يــسـتــفــز ا
عــبــدالـله الــهــاشــمـيــ بــشـكل
خاص واألردني بشكل أوسع".
وأكــد الـعــاهل األردني أكــثـر من
مــــرة مـــا بــــات يـــعــــرف بالءاته
الـــثالث: ال لـــلـــوطن الـــبـــديل ال
لـــــــــتــــــــوطـــــــــ الـالجـــــــــئــــــــ
الفـلســـطيـنيـ وال للتـنازل عن
الــــقــــدس أو الــــوصــــايـــة عــــلى

قدسات فيها. ا

يـكـثـر احلـديث عن جتـربـة كوريـا اجلـنـوبـيـة في مكـافـحـة الـفـساد من
ـكـافــحـة الــفـسـاد الى أهــمـيـة ـتـحــدة  نـافــذة إشـارة اتـفــاقـيــة األ ا
االستفادة من جتارب الشـعوب واأل في مكافحة الـفساد ونشر قيم
نع اال ان النـزاهة جمـيع القوانـ العراقيـة النافـذة تؤكد عـلى هذا ا
ابسط استطالع لـلرأي العام الـعراقي يظهر ارتـفاعا كمـيا ونوعيا في
ــواطن اخلــدمــات الــعــامـة ــال الـعــام من خـالل عـدم تــلــمس ا هــدر ا
بالشكل الذي يرسخ عنده القناعة بان أموال النفط في اقتصاد ريعي
نـصوص عـليهـا في الشـرائع السـماوية قد صـرفت من اجل حقـوقه ا

واثيق الدولية. وا
اذا يـكـثـر هذا احلـديث االن وهل ثـمـة إمـكانـات مـتـاحة في الـسـؤال: 

كافحة الفساد ?? تطبيقها ضمن مهمات اجمللس األعلى 
ـوذج احلـوكـمة  بـكـلـمـات مـخـتـصـرة تـقـوم الـتـجـربـة الـكوريـة عـلـى 
االلـكـتـرونـيـة في اطــارين األول  لـتـعـامالت األجـهــزة احلـكـومـيـة الـتي
تـراقـبـهـا هـيـأة مـكـافـحـة الـفـسـاد كلـيـا فـي جـمـيع مـؤسـسـات الـدولة
ـواطــنـ عن اخلــدمـات الــتي تـقــدمـهــا هـذه والــثـانــيـة قــيـاس رضــا ا
الدوائر تقدم الهيأة سنويا توجيهات مركزية جلميع الدوائر بتحس
االطـــار الــعـــام جلــودة اخلـــدمــات  ثـم تــعـــقــد ورشـــة عــمـل  مع هــذه
ـناقـشة التـوجيـهات وسبـل تنفـيذهـا  ثم تتابع القـطاعـات احلكـومية  
الـتــنـفــيـذ دوريـا لــتـنــتـهي الى قــيـاس رجع الــصـدى في مــعـدل رضـا
ـتمـيـزين ومعـاقـبة غـير ـواطـن عن األداء احلـكـومي فيـتم مـكافـأة ا ا
ــا تـصل ــلـتــزمــ بـإشــراف مــبـاشــر من رئــاسـة اجلــمــهـوريــة ور ا
الـعقـوبات  الى اسـتقـالة وزراء او اقـالـة شخـصيـات بوظـائف علـيا بل
ـوظف في حـالة عـدم الـرضا عن ـا حتجب الـعالوة الـسـنويـة عن ا ر

اداءه ناهيك عن عزله في حالة اخملالفة .
لكن....

يكفي مراجـعة كتاب فتاوي الـسيد السيـستاني في القضـية العراقية
الحظـة التـشدد في الدعـوة لإلصالح ومحـاربة الفـساد والـعمل على
ا جعـل الكثيـر من القيادات احلـزبية في عراق نشر ثـقافة النـزاهة 
الـيـوم تـكرر في بـرامـجـها االنـتـخـابيـة احلـديث عن شـعـارات مكـافـحة
ـفـاسـد احملـاصـصـة عـلى خـط واحـد !! احلـلول الـفـسـاد والـتـمـسك 
لـيــست في االقـوال بل فـي األفـعـال بــعـد ان  تــشـخــيص مـعــضـلـة
وذج من مـفاسـد احملـاصصـة هـذه األفعـال تـتطـلب لـيس استـعـارة 
هذه الدولـة او تلك بل مواجهـة حقيقـة معروفة لـلجميع في مـجالسهم
اخلاصـة وعلى صفـحات التـواصل االجتمـاعي تبدأ بـإصالح أخطاء
ثـلي الـشـعب في مجـلس الـنواب الـتأسـيس وهـذا يـتطـلب جـرأة من 
رجعيات الديـنية والفعاليات ا أيضا صراحة اكـبر وأوضح من ا ور
اجملـتـمـعـيـة بـان اإلصالح يتـطـلب إعـادة هـنـدسـة السـيـاسـات الـعـامة
لـلـدولـة تــردم الـفـجـوة في تـطـبـيق24اسـتــراتـيـجـيـة عـراقـيـة لـلـتـنـمـيـة
ـختـلف اجملاالت فالـعقل الـعراقي مبـدعا في الـعمل على سـتدامة  ا
احلــلـول. مـخـاوف الـتـصـادم مع مـفــاسـد احملـاصـصـة جـعل اجملـلس
ـكـافـحـة الفـسـاد يـبـحث عن احلـلول فـي جتارب دولـيـة فـيـما األعـلى 
احللـول واضحـة وجاهـزة في اعالء اإلرادة السـياسـية الـغائـبة فدون
ــكن حـتى لــعـصــا مـوسى ان تــأتي بـحــلـول فــكـيف هـذه اإلرادة ال 
بالتجربة الكورية!! متى ما يبدأ البرنامج احلكومي بتغيير السياسات
الـعامـة للـدولة لـقـياس تـطابق مـصروفـات الـريع النـفطي مع اخلـدمات
العـامة في مـوازنة بـرامج وفق رؤية لـعراق  ?2030عنـدها يـتصـاعد
ـواطن العراقي وهـو يصبـر على حـلول يراهـا حقيـقية في خط رضا ا
واطن عن السيـاسات العامـة للدولة كن قياس رضـا ا األفق عندهـا 
وخدماتها وليس العكس. نعم هناك ضرورة لالطالع واالستفادة من
جتـارب االخرين في الـبحث عن حـلول مـبـتكـرة وتطـبيـقات سـليـمة في
مـكـافحـة الـفـساد  لـكن أي  جتـربـة  من هذه الـتـجـارب بدأت بـحـلول
سـيـاسـيـة  دون هـذه احلـلـول  يـبـقى  احلــديث عن تـوظـيف الـتـجـربـة
الـكـوريـة مجـرد نـدوات وورش تـعـقـد بال  نتـائج  مـرغـوبـة  أتـمنى ان
ــثــقــفــة الــعــراقــيــة من احلــديث عن تــنــتــهي الــنــخب ا
تـشــخـيص اخلـلل في  مـفــاسـد احملـاصـصـة الى
الـعــمل عـلى طـرح احلـلـول وأســالـيب تـنـفـيـذهـا 
عــنـدهــا تــســقط فــرضــيــات  الــبـحـث عن حــلـول

مستوردة .  

¼Âb∫ جنود اسرائيليون يهدمون منازل فلسطينية

لـتـســويـة الـنــزاع بـ اسـرائـيل
والــفــلـســطــيــنــيــ قــد يــتم في
ـقبل تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر ا

بعد االنتخابات اإلسرائيلية.
يـشـيـر مـحـلل آخـر كـيـرك سـويل
من مــــركـــز "يــــوتـــيــــكــــا ريـــسك
سيرفسز" لألبحاث في واشنطن
ــــــــــلك إال أن إلـى إن "األردن ال 
يـــرفض الــصـــفــقــة" ألنـــهــا "قــد
حتـــــــــــــوّل األردن إلــى دولـــــــــــــة

فلسطينية".
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ويـضيف "قـد تكـون هنـاك منافع
لك أكد اقتصـادية لألردن لكن ا
مـوقفه جتـاه الـدفـاع عن الـقدس
لقـاعـدته الـشعـبـيـة العـشـائـرية

ألن الصفقة تهددهم".
ويــولي الـهـاشــمـيـون الــقـيـمـون
عـــلـى الـــعـــرش األردني والـــذين
يرجع نـسـبـهم إلى هـاشم اجلد
األكــبــر لــنـــبي اإلسالم مــحــمــد
ـقدسات أهـمية خـاصة لـرعاية ا
في الـقدس بـعد أن أخـرجهم "آل
ــكـــرمــة في ســـعــود" من مـــكــة ا
اضي بعد أن عشرينـات القرن ا
كانوا يرعون "بيت الله احلرام" ا يـقولون مـا احلاجة الى وضـوع عنـد البعض بـسيطـا ور قد يـبدو ا

تـنـاول موضـوع مـطـروق واشبع بـحـثـا منـذ ان عـرف االنـسان مـفـهوم
ــسـبــقـة واجلـاهــزة  غـيـر انــنـا في ظل الـدولـة وغــيـر ذلك من االراء ا
االوضـاع التـي نعـيشـها فـي مجـتمـعاتـنـا العـربيـة والـعراق جـزء منـها
ـوازنة ب احلقوق والـواجبات حيث نحتاج دائـما الى ترسـيخ ثقافة ا
واطن ـعادلـة مفـقودة نـهائـيا السـباب كـثيـرة ابرزهـا حرمـان ا تـكون ا
الـعـربي من ابــسط حـقـوقه وتــعـرضه لالضــطـهـاد من قــبل حـكـومـات
طالبة بها واطن بل معـاقبته ان جترأ على ا اعتادت جتاهل تطلعات ا
! ولكي ندخل بالتفاصيل احلياتيـة لنا في ما يسمونه بالعراق اجلديد
نقـول ان اغلبـنا اعتـاد نقد احلـكومة والسـياسيـ يوميـا بل كل ساعة
وفي كل منـاسبـة وهم يسـتحقـون ذلك جراء تـقصـيرهم وخيـانتـهم ثقة
الـشـعب  غيـر ان الـقلـة الـنادرة مـنـا روضت نـفسـهـا على نـقـد الذات
راجعة لـسلوكياتـنا اليومـية وتناقضـها مع حق اجملتمع والوطن بل وا
ـشـكلـة تـعـقيـداً عـدم تـقبـلـنا حتى حق الـعـائـلة والـنـفس .. ومـا يزيـد ا
ـا يصل االمر الى تعرض الناصح الى للنصيحـة وتذمرنا منها بل ر
واطن مشـكـلـة كـبـيرة ! االمـثـلـة كـثـيرة عـلى اخـتالل مـعـادلـة حـقـوق ا
ـطــالـبـة وواجـبــاته حـيـث نـنـسى الــثـانــيـة ( الـواجــبـات ) ونــتـمـسـك بـا
متلكات العامة من دون باحلقوق .. ومن ابسط  هذه االمثلة الـعبث با
قـاعد وااللعاب سبب كضـرب نوافذ الـقطارات بـاحلجارة او حتـطيم ا
في احلدائق العـامة ورمي النـفايات في الـشوارع وغيـر ذلك . ويفسر
البعض هـذا السلـوك الى مفاهـيم غريبـة وشاذة ترسـخت في النفوس
فــلـو جتـرأت وسـألت احــدهم عن الـسـبب التــاك اجلـواب فـورا ( انـهـا
كن ان نالحظ اهـتزاز مـعادلة احلـقوق والـواجبات للـحكـومة )..كمـا 
ـوظـفـ من الـدوام بل سـرقـتـهم اوقـات في االداء الـوظــيـفي وتـهـرب ا
واطـن الذي يتحـمل تأخـير معامـلته وعدم الدوام من دون االكـتراث با
ـقـسوم والـويلـلمن اجنـازها واجـباره لـلبـحث عن ( واسـطة ) او دفع ا
ـؤذي وغـير وظف يـبـرر تـصرفه ا يـعـترض او يـبـدي اي تذمـر فـهـذا ا
ـمارسـة مديـره العـام او الـوزير بل احلـكومـة جمـيعـها . في الـسوي 
الـعـراق كمـا في اقـطار الـوطن الـعـربي تتـحـمل السـلـطات الـتـشريـعـية
واطن ـوذج سيء امـام ا ـسؤولـيـة كـونهـا  والـتـنـفيـذيـة والـقضـائـيـة ا
ـؤسـسـات الــتي هي عـلى تـمـاس ويـظـهـر هـذا جـلــيـا في الـوزارات وا
ـواطن مـثل الـداخـلـيـة والــكـهـربـاء وامـانـة بـغـداد والـتـقـاعـد الـعـامـة بـا
وغيرها  مع اعترافنا بان هذا لـيس مبررا امام اي فرد للتقصير في
واجباته .. بل ان حق الوطن عليه ان يحرص على اداء هذه الواجبات
بـكل امـانــة واخالص . اخـيـرا وفي ضـوء االوضـاع الـتي عـشـنـاهـا و
نــعـيــشـهــا في الــعـراق فــان مـهــمـة اصـالح مـيــزان مـعــادلـة احلــقـوق
ـواطن بـظـلم المـثـيل له عـلـى ايدي والـواجـبـات صـعـبـة حـيث اكـتـوى ا
حـكــومـاته عــلى مـر الــتـاريخ اال فـي فـتـرات مــحـددة  لــكـنــهـا في كل
االحـوال لـيست مـسـتحـيـلة اذا مـا صـدق كل انـسان مع نـفـسه وحكم
ـراجـعـة شـجـاعــة لـلـذات .. ان الـصـعـوبـة االكـبـر في ضـمـيـره وبـدأ 
واطن بعد االحتالل فقد الثقة باالحزاب وضوع ان ا ا
وبالسـياسي ورجل الدين والـتربوي ولم يـعد يقبل
نــصــيـحــة احــد .. فـمـن يـدله ويــرشــده ?! سـؤال
اتــرك لـغـيـري الــبـحث عن اجـابــته النـني اعـتـرف

بعجزي عن ذلك ! 
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بغداد

الــــعــــراق هـي أولى الــــشــــركــــات في
العراق الـتي بادرت إلى إعـادة إعمار
مــحــافـــظــة نــيــنــوى من خالل إعــادة
تأهيل البـنى التحتـية لالتصاالت في
احملـــافـــظـــة. كـــمـــا واجـــهت جـــمـــيع
الــتــحــديـات األمــنــيــة والـصــعــوبـات
إلعــادة تــأهــيل الـشــبــكــات والـبــنــيـة
الـتـحـتـيـة لالتـصـاالت في احملـافـظـة
واستـنـفرت جـمـيع فرقـها الـهـندسـية
وبـالـتـعـاون مع شـركـائـهـا الـتـقـنـيـ
لــبـــنــاء أبــراج االتــصــاالت اجلــديــدة
ومـواقع وشـبــكـات الـهـاتف احملـمـول
في جــمـيع أنـحــاء احملـافـظــة حـرصـاً
مـنــهـا عــلى عـودة خـدمــة االتـصـاالت
ــكـنـة لــلـمــحـافـظــة وبـأعــلى جـودة 
وبـفــتـرات قـيـاسـيـة وبـتــكـلـفـة مـالـيـة
تخطّت مالي الدوالرات. تسعى زين
الـعــراق إلى تـقـد أفــضل اخلـدمـات
شـتركـيهـا إضافـة إلى توفـير الوقت
واجلـــهــد عــلـــيــهم لــذلـك فــان تــوجه
الـشركـة مـسـتمـر نـحـو تفـعـيل مـراكز
خدمات اضافيه عبر وكالئها لتقد
أهم اخلـــدمـــات الـــتي يـــحـــتـــاجـــهـــا
. زين العراق تؤمن بأهمية شترك ا
الـــتــواصل مـع مــشــتـــركــيـــهــا الــذين
تـعـتــبـرهم شـركـائــهـا في حتـقـيق أيّ
جناح أو تطور منشود ولهذه الغاية
تضع جـميع إمـكانـاتهـا في خدمـتهم
وتـــســـعى دائـــمـــاً لـــتــوفـــيـــر أفـــضل

شتركيها. اخلدمات 
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أعـلــنت زين الـعــراق إحـدى شـركـات
مــجـمــوعــة زين الـرائــدة في خــدمـات
ــتـنـقّـلـة في االتـصــاالت والـبـيـانـات ا
مـــنـــطــقـــة الــشـــرق األوسط وشـــمــال
إفــريــقـيــا عن افــتـتــاح مــركـز خــدمـة
وصل  –شارع الدواسة معتـمد في ا
بـالـتـعـاون مع وكـيـلـهـا شـركة اجلـيل
بـيعات في التـالي وذكر مـدير قـسم ا
زين الـعـراق لـيث الـعـبـيـدي في بـيان
ــوصل تــلـــقــته (الــزمـــان) امس ان (ا
حتظى باهتمامنا اخلاص باعتبارها
ثــانـي أكــبـــر مـــحـــافــظـــات الـــعــراق
ونحـرص على اعـادة اخلدمـات اليـها
دينة ووقوفنا الى جـانب أهلنـا في ا
هــو جــزء من مــســؤولــيــتــنـا ونــحن
نعمل على تأم متـطلباتهم وتطوير
ــســاهــمــة في قــطــاع االتــصــاالت بــا
تـأهـيل الـشـبـكـات والبـنـيـة الـتـحـتـية
وتـوفــيـر أحــدث خـدمــات االتـصـاالت
وبـأفــضل جـودة خـصــوصـا خـدمـات
اجلـــــيل الــــــثـــــالث واإلنـــــتـــــرنـت في
احملافـظة. مـضيـفاً ان "هـذا من ضمن
ســعــيــنـا الــدؤوب إلى الــتــواصل مع
مشتركينا من خالل شبكة واسعة من
مـــراكــز اخلـــدمــة ونـــقــاط الـــبــيع في
مـخـتـلف مـحـافـظـات الـعـراق لـتـقـد
أفـضل اخلدمـات وتـلبـيـة احتـيـاجات
). جتــدر اإلشـارة أن زين ــشـتــركــ ا
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