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بغداد - اجلورنال: ك�سفت مفو�سية االنتخابات عن املقرتحات الرئي�سـة لتعديل قانون االحزاب والتنظيمات ال�سيا�سية 
رقم 36 ل�سنة 2015، التي يعتزم جمل�س النواب مناق�ستها �سمن جل�سات الف�سل الت�رشيعي اجلديد ال�سهر املقبل. وذكر 
ع�سو جمل�س املفو�سني حازم الرديني ، يف ت�رشيح �سحفي ان " املفو�سية لديهـا موؤ�رشات كثرية على تطبيق قانون 
انذاك  االحتادية  املحكمة  نق�ستها  والتي  املايل،  بالتمويل  املتعلقة  الفقرة  �سنوات، منها  اقراره منذ  الذي مت  االحزاب 
ق�سمة  العتماد  جديدة  مقرتحات  " هناك  واو�سح   ." الفائز  غري  واحلزب  نيابية  مبقاعد  الفائز  احلزب  بني  مييز  كونه 
عادلة تتوافق مع قرار املحكمة االحتاديـة ، الن القانون النافذ يحدد 20% للحزب اخلا�سـر مقابل 80% للحزب الفائز ". 
وا�ساف ان " التح�سيل الدرا�سي لهيئة موؤ�س�سـي احلزب حمدد ب�سهادة البكالوريو�س، واملحكمة االحتادية ذهبت اىل عدم 
و�سع هكذا �رشوط تقيد حق التاأ�سي�س ال�سخا�س دون غريهم "، مبينا ان " املفو�سية اقرتحت اعتماد �سهادة االعدادية 

نزوال، للتح�سيل الدرا�سي ملوؤ�س�سي احلزب، وذلك ال�ستقطاب اكرب عدد ممكن من اال�سخا�س الراغبني بتاأ�سي�س احلزب ".

تفخر االمم بالتقدم والتطور وحجم النمو الذي حتققه �سنويا والواقع ال 
يتحقق اي من مفاخرها من دون التعليم الذي انحدر لال�سف يف العراق 

ال�سباب عديدة احاول التطرق اىل اهمها ..
حتى  العراقية  الدولة  مفا�سل  جميع  اجتاحت  التي  االآفة  وهي   : الف�ساد 
حولتها اىل بقايا دولة كي ال نردد ما يذكره االخرون عن غياب الدولة 
عن  احلديث  وعند  موؤ�س�سات  واطالل  حكومة  اال  للعراق  بقي  وما  ا�سال 
اخلاطئة  ال�سيا�سات  من  جملة  عن  نتحدث  فنحن  التعليم  يف  الف�ساد 
الذين توالوا على  الوزارة  او من دون ق�سد رجاالت  التي و�سعها بق�سد 
�سدة م�سوؤلياتها حتى و�سلنا اىل ما و�سلنا اليه اليوم  من غياب كامل 
العراق فال خم�سينية وال خم�سية  العايل يف  التعليم  للتخطيط يف قطاع 
خالل  التعليم  به  مر  ما  اخطر  وهو   : الــوزارة  ت�سي�س   . يحزنون  هم  وال 
م�سريته حتى تكالبت عليه االحزاب وال ادري ما هي عقدتهم يف التعليم 
ولكن ماذا نقول وال اذيع �رشا هنا ان اأحد هذه االحزاب كان زعيمه ياأمر 
لبناء ج�سم حزبه وعموده  االبتدائية فما دون  ال�سهادات  باأعتماد حملة 
الفقري ولك ان تتخيل هكذا حزب بهكذا روؤية ويد�س انفه يف التعليم منذ 
ال�سقوط ولغاية االن ليمتلك جامعه ومدار�س ومعاهد ! وزرع مازرع من 
بذوره ال�سالة التي تنخر يف ج�سم الوزارة هو واحزاب اخرى  ناهيك عن 
ان  اجلامعات  نــوادي  كادت  حتى  ال�سيا�سة  موا�سيع  يف  الطالب  ح�رش 
تتحول اىل ندوات �سيا�سية وا�سعف االميان ا�ستئجار قاعات اجلامعات 
�سور  لن�رش  فر�سة  وهي  حزبية  وتوجهات  �سيا�سية  منا�سبات  الحياء 
�سمة  الوا�سطات  و�سارت  معانيها  كل  من  اخلالية  الو�سامة  مهوو�سي 
الطروحاتهم  امل�سوؤلني  لل�سادة  واالمتياز  اليومية  اجلامعات  �سمات  من 
امل�سرتاة بتعيينات بخ�سة لغري م�ستحقيها هو حت�سيل حا�سل كمن ف�رش 

املاء بعد احلني باملاء . 
ال�سهادات امل�رشوبة : املحزن ان غالبية م�سدري هذه ال�سهادات حتمل 
ا�سماء اقد�س مقد�ساتنا ومروجيها من دعاة بناء االوطان واكرثهم وطنية 
واختلط احلابل بالنابل بني االون الين وبني اخلارج والداخل واملعادالت 
اىل  واملــدرب  ا�ستاذ  اىل  بحاجة  اال�ستاذ  ف�سار  املال  مقابل  املدفوعة 
الكليات   . جرا  وهلم  تقييم  ادوات  ميتلك  ال  التقييم  عن  وامل�سوؤل  تدريب 
العراق بعدما  التعليم يف  ان تكون طوق جناة  لها  املراد  : وهي  االهلية 
تعذرت طاقات جامعاتها اال�ستيعابية عن ا�ستقبال الطلبة و�سحت املقاعد 
معانيها  افقدوها  حتى  الدرا�سية  بالزماالت  املتنفذون  وطار  الدرا�سية 
و�سار  طبيبا  ليكون  للتمري�س  ي�سلح  ال  من  يبتعثون  عندما  احلقيقية 
مالكوا  هم  لالحزاب  االقت�سادية  امللفات  ميتلكون  ممن  امل�ستثمرون 
الكليات االهلية ويختلفون على �سيبويه وابن خلدون وهم غري  ) خلدون 
ابو التكة  ( ال يعرفون  وكيف للتدري�سيني ان ميانعوا امرا ا�سدره من يدفع 
الراتب يف نهاية ال�سهر ويف يده مقادير االمور ولو من خلف �ستارة العميد 
االكيد هناك �سلبيات كثرية اخرى كما ال ننكر وجود ايجابيات موجودة 
لكن  تطويرية جادة  نوايا  بع�سهم حمل  ال�سابقون  الوزراء  ان  نن�سى  وال 
خانتهم ادواتهم احيانا ورمبا انف�سهم يف احيان اخرى  كما يوجد ال�رش 
الواقع الذي ورثه وزير التعليم اجلديد هو هكذا  اكيد يوجد اخلري بيد ان 
وهذه نتاجات الفو�سى اخلالقة وهذا هو واقع احلال فهل لنا ان نتفائل 
بوزير التعليم العايل العراقي اجلديد ؟ ام ننتظر ونرى او يحق لنا ان نتوقع 
مالمح مرحلته اجلديدة وحجم التحديات التي تنتظره . الواقع ي�سري اىل 
نعم   ! اال�ستاذ  والبدء مب�سطرة  الوزارة  لعمل  روؤية حقيقة  و�سع  �رشورة 
الفر�سان  اخر  ال�سهيل رمبا هو  فالدكتور ق�سي  واعنيها  اال�ستاذ  م�سطرة 
وما تعلق به االخرون اال ال�ستعادة هيبتهم بعدما �سحت الرجاالت واخفق 
لدى  مكانته  قوة  من  يبداأ  ان  على  القادر  الوحيد  هو  ال�سهيل   ، االخرون 
البارز  الالعب  ذلك  وهو  العراق  يف  املوجودة  ال�سيا�سية  القوى  م�سادر 
يف برملان االم�س والذي جنح يف ادارة اكرث امللفات ف�سادا ليخرج منها 
نا�سع البيا�س او على االقل هكذا يراه االخرون يف زمن ا�سبح فيه لكل 
�سيء �سعر لال�سف بينما ظل ال�سهيل يكابد احرتامه لذاته واعتداده العايل 
ان  يفرت�س  كما  بها  ا�ستثمر  التي  والذهنية  العلمية  واأمكانياته  بنف�سه 
ي�ستثمر االخرون من �سناع القرار ال اال�ستثمار باالر�سدة احلرام وق�سور 
الدنيا الفانية . لذا وزير التعليم اليوم ميتلك الروؤية والنية احل�سنة والقدرة 
على التغيري وهو اكرثهم عنادا مبا يعتقد و لديه امل�سداقية عند االخرين 
منهم  تعاونا  �سيجد  بال�سفافية  والتطويريويعمل  بالغيري  يتم�سك  عندما 
وبالتايل �ستتمكن الوزارة من اختبار اكرب قراراتها ال�سعبة وتواجه اغلب 
وت�ستعيد  االمم  العراقية بني  اجلامعات  ا�سم  الق  لت�ستعيد  تخلفها  ثغرات 
الوزارة هيبتها عرب االرتقاء باملعايري االكادميية وحماية التدري�سني من 
املتطفلني عليهم من ا�سحاب الوا�سطات والتعيني املزيف وو�سع اليات 
بل  التهاون مع خمالفتها  العلمية وعدم  الوزارة  وتقييم ملفا�سل  رقابة 
التعامل مع املخالفني لها بكل �سدة وعزم حتى تتحقق القناعة الداخلية 
وبدء  انتهى  قد  الت�سييب  زمن  ان  غريهم  قبل  اوال  الــوزارة  موظفي  لدى 
م�سوار التقدم احلقيقي والروؤية النا�سجة لالرتقاء برمز فخرنا احلقيقي 
بني دول العامل فال فخر يف �سارع وال مدينة وال يغركم ا�سحاب االرقام 
و�ساروا  اجنازا  ي�سمونه  ما  يعلنون  وهم  حالهم  �سدقوا  التي  االن�سائية 
يعدون علينا البيوت وطول الطرق وال�سوارع بالكيلومرتات واحلقيقة ان 
معايري بناء الدولة خمتلفة بالواقع واهم  مقايي�س تقدم ال�سعوب والدول 

هو التعليم .

املك�سو�سي،  رعــد  الربملانية  الرتبية  جلنة  ع�سو  اعترب 
بع�س  يف  الدرا�سية  املناهج  طباعة  يف  االخطاء  تكرار  ان 
املنهج"،  طباعة  اعــادة  ل�سمان  مق�سود  "يكون  االحيان 
فيما ا�سار اىل ان عدم تفريق موؤلف او مدقق ملنهج درا�سي 

بني مثل �سعبي وحديث نبوي امر موؤ�سف.
وقال املك�سو�سي يف حديث �سحفي، ان "هناك العديد من 
من  الرتبية  وزارة  عمل  يف  املرتاكمة  وامل�ساكل  التحديات 
الفرتات ال�سابقة �سنعمل �سمن اللجنة على متابعتها خالل 
التي  االخطاء  ق�سية  بينها  ومن  املقبل  الت�رشيعي  الف�سل 
حت�سل يف املناهج الدرا�سية ب�سكل متكرر"، مبينا ان "اآلية 
كتابة وطباعة املناهج الدرا�سية ا�سبحت على ا�سا�س ردات 
فعل وجتارة ولي�ست على ا�س�س علمية حيث ا�سبح الهاج�س 
اال�سا�س اليوم هو كيفية تاأليف كتاب وطباعته يف مطبعة 

حمددة للح�سول على االموال".
واحد  ياألف كل  الدرا�سية  "الكتب  ان  املك�سو�سي،  وا�ساف 

منها اكرث من 11 موؤلف و11 مدقق وكل واحد منهم يح�سل 
على �سبعة ماليني دينار ورغم هذا جند ان املدقق مل يكت�سف 
ان مقولة )من علمني حرفا ا�سبحت له عبدا( هي مثل �سعبي 
ولي�س حديث وال املوؤلف كان �ساحب خربة وثقافة للتفريق 
بني االمثال ال�سعبية واالحاديث النبوية وهو امر موؤ�سف"، 
مق�سودة  اخطاء  حت�سل  االحيان  بع�س  "يف  انه  اىل  الفتا 
الثالث  لل�سف  الريا�سيات  كتاب  يف  ح�سل  كما  ومتعمدة 
متو�سط، حني حدث وجد خم�سني خطاأ علميا ومطبعيا بغية 

اعادة طباعة املنهج واحل�سول على ارباح ا�سافية".
واكد املك�سو�سي، ان "هذا االمر �سيكون من اولويات عمل 
االخطاء  هذه  تكرار  عدم  ل�سمان  املقبلة  بالفرتة  اللجنة 
العملية  مب�سلحة  ي�سب  مبا  معاجلتها  على  عزم  ولدينا 

الرتبوية".
الرابع  لل�سف  االجتماعيات  منهج  كتاب  ان  اىل  ي�سار 
الثانية واخلم�سني مقولة من  االبتدائي ت�سمن يف �سفحته 
)علمني حرفا �رشت له عبدا( اعترب �سمن املنهج الدرا�سي 

انه حديث نبوي رغم انه مثل �سعبي.

تهدف  دولية  جهود  عودة  عراقية،  �سيا�سية  م�سادر  اأكدت 
اإىل حلحلة االأزمة ال�سيا�سية بني االأفرقاء العراقيني، ب�ساأن 
خا�سة  املهدي،  عبد  عادل  حكومة  يف  املتبقية  الــوزارات 
الداخلية. فيما ملح برملانيون  يف ما يتعلق مبن�سب وزير 
اأنهم  يعتربون  وزراء  ا�ستجواب  يف  رغبتهم  اإىل  عراقيون 
ف�سلوا يف اأدء املهمات املوكلة اإليهم، خالل االأ�سهر املا�سية. 
وقال م�سدر �سيا�سي اإن م�سوؤولني دوليني بارززين اأجروا، 
�سملت  هاتفية  وات�ساالت  لقاءات  املا�سية،  االأيام  خالل 
بينها  ما  يف  املختلفة  اجلهات  اإىل  تنتمي  عراقية  قيادات 
ب�ساأن وزارة الداخلية، الفتًا اإىل اأن نتائج احلوارات مل تطرح 
بعد على رئي�س الوزراء، الأنها مل ت�سل اإىل نتائج ملمو�سة، 
ال�سابندر،  الربملان، عزة  ال�سابق يف  الع�سو  فيه  راأى  فيما 
ال�ساحة  اإىل  حتــول  الــعــراق  اأن  تلفزيوين،  حديث  خــالل 
هذا  ويف  املتحدة.   والواليات  اإيــران  بني  لل�رشاع  االأهــم 
ال�سياق، اتهم رئي�س ائتالف "الوطنية"، اإياد عالوي، اإيران 

عام  منذ  العراقي  ال�سعب  اإرادة  ب�رشقة  املتحدة  والواليات 
2010، موؤكداً �سعيه اإىل "التغيري ال�سلمي من اأجل اإ�سالح 
االأو�ساع ال�سيا�سية". وراأى ع�سو جمل�س النواب عن حتالف 
يف  الــوزراء  بع�س  اأداء  اأن  اليا�رشي،  ق�سي  "�سائرون"، 
حكومة عبد املهدي �سعيف، واأنهم مل يقدموا �سيئًا اإىل غاية 
االآن، ومل ينّفذوا الوعود التي اأطلقوها، ملوحًا يف ت�رشيح 
اليا�رشي  واأو�سح  بع�سهم.  وتغيري  با�ستجواب  �سحايف 
النواب،  ملجل�س  اجلديد  الت�رشيعي  الف�سل  بداية  "مع  اأنه 
على  الرقابي  دوره  اأداء  يف  وقول  كلمة  للربملان  �ستكون 
العمل احلكومي، و�ستكون لنا ا�ست�سافات لبع�س الوزراء"، 
وتغيري  اأي�سًا  ا�ستجوابات  هناك  �ستكون  "رمبا  م�سيفًا 
منحهم  بعد  مهامهم  اأداء  يف  ينجحوا  مل  الذين  لــلــوزراء 
تعرقل  �سيا�سية  اأزمة  اأ�سهر،  منذ  العراق،  وي�سهد  الفر�سة". 
والدفاع  الداخلية  اأربع وزارات، هي  االتفاق على مر�سحي 
"الداخلية"  االأبرز على  والعدل والرتبية، فيما يعد اخلالف 
التي ر�سح حتالف "البناء" فالح الفيا�س، لتوّليها، وهو اأمر 

يرف�سه حتالف مقتدى ال�سدر واأطراف اأخرى.

والفتح  ال�سدر   مقتدى  من  املدعوم  �سائرون  حتالفا  كثف 
املا�سية  القليلة  ــام  االي خــالل  العامري،  هــادي  بزعامة 
عبداملهدي،  عــادل  حكومة  �سواغر  مللئ  اجتماعتهما  من 
املهمة،  والقوانني  امل�ساريع  بع�س  على  االتفاق  عن  ف�سال 
وبالتوازي مع مهمة العامري وال�سدر ك�سفت م�سادر مطلعة 
عن حتركات يقودها املالكي واحلكيم لت�سكيل نواة معار�سة.
وافادت م�سادر مطلعة ان "حراكا يجمع زعيم ائتالف دولة 
احلكيم  عمار  احلكمة  تيار  وزعيم  املالكي  نوري  القانون 
اأخــرى  �سيا�سية  قــوى  ت�سّم  قد  معار�سة"،  "نواة  الإن�ساء 
الحقًا. م�رشوع يحّفزه، لدى كّل من الرجلني، امتعا�س غري 
م�سادر  وك�سف  له.  يتعر�سان  اإق�ساء  اأنه  يريان  مما  معلن 
ال�سدر  بني  "التقارب  من  منزعج  املالكي  اأن  ائتالفه  يف 
احلكمة،  تيار  االإخوة يف  مع  نتقا�سمه  وهو حال  والعامري 

بزعامة عمار احلكيم". وقالت امل�سادر ان "املالكي واحلكيم 
ال�سيا�سي من  القرار  اتخاذ  اآلية  باإق�ساء ممنهج يف  ي�سعران 
باأن  املالكي  حديث  اإىل  م�ستندًة  وال�سدر"،  العامري  ِقبل 
"العامري ال يتحدث با�سم البناء... وكذلك �سائرون ال يتحدث 

با�سم االإ�سالح".
وا�سافت اأن "هذا التململ لدى كّل من املالكي واحلكيم ُترجم 
بتقارب بني الرجلني يف االأيام االأخرية، الهدف منه ت�سكيل 
انتهاء  مع  انطالقتها  تكون  اأن  يرتقب  معار�سة(،  )نــواة 
)املهلة الرقابية الأداء احلكومة("، وهذا ما يعّزز احلديث عن 
اأن موعد اال�ستباك ال�سيا�سي يف البالد �سيكون مطلع ال�سيف 

املقبل.
النائب عن التحالف حممد البلداوي يقول ان "نتائج احلوارات 
والتفاهمات بني الفتح و�سائرون ايجابية جداً، وهي و�سلت 
�سوف  احلوارات  "نتائج  ان  موؤكدا  جداً"،  متقدمة  نتائج  اىل 

تعلن خالل موؤمتر �سحفي، خالل االيام القليلة املقبلة".

واأ�ساف البلداوي انه "من غري امل�ستبعد ان يعقد هذا املوؤمتر 
العامري،  وهــادي  ال�سدر  مقتدى  و�سائرون  الفتح  زعيمي 
حوارات  خالل  الطرفني،  اليها  تو�سل  التي  النتائج  الأهمية 

وتفاهمات جرت الأيام عدة ومتوا�سلة".
حقيقة  العبودي،  نعيم  الفتح  حتالف  يف  القيادي  وك�سف 
اأكد  فيما  �سائرون،  حتالف  وبني  بينه  جديد  حتالف  وجود 
ان الف�سل حكومة عادل عبداملهدي يتحمله حتالفي �سائرون 
"التن�سيق بني  والفتح. وقال العبودي يف حديث �سحفي ان 
الفتح و�سائرون، هو الذي انتج هذه احلكومة احلالية، ولهذا 
يجب ان يكون هناك تفاهما وتن�سيقا م�سرتكا بني التحالفني 
امل�ساريع  بع�س  وكذلك  الــوزاريــة،  الكابينة  تكتمل  حتى 
والقوانني املهمة، فهذه االأمور تتطلب وجود ان�سجام تام بني 
"ما ح�سل موؤخرا من تقارب  �سائرون والفتح". واأ�ساف ان 
وتفاهم،  تقارب  امنا هو  و�سائرون،  الفتح  لي�س حتالفا بني 
اللذان ميثالن املحور اال�سا�سي لتحالفي البناء واال�سالح"، 

لي�س  الفتح و�سائرون هو  "التقارب والتفاهم بني  ان  موؤكدا 
القانون  دولة  قادة  من  عدد  وياأمل  جهة".  اأو  كتلة  اي  �سد 
حيدر  الن�رش  حتالف  زعيم  �سّم  من  املالكي  يتمكن  اأن  يف 
كتلة  يف  والن�رش  القانون  كتلَتي  دمج  اأي  اإليه؛  العبادي، 

واحدة. 
يعني  ال  النوع  هذا  من  �سيا�سيًا  حتــواًل  اأن  ترى  امل�سادر  
واأن  خ�سو�سًا  لطهران،  مناوئًا  �سيكون  اأنــه  بال�رشورة 
االأخرية تعمل على تعزيز عالقاتها بالقوى ال�سيا�سية كافة، 
حتى مع احلكيم الذي ات�سمت عالقته، اأخرياً، بدوائر القرار يف 
ن�سبيًا خالل  ُك�رش  بـ»الربودة«. لكن ذلك  االإيرانية  العا�سمة 
زيارة وزير اخلارجية االإيراين، حممد جواد ظريف، االأخرية 
اإىل بغداد، وتعّمده زيارة بيت احلكيم اأواًل، اإ�سافة اإىل زيارة 
الثوري  احلر�س  يف  القد�س  قــّوة  لقائد  االأ�سواء  عن  بعيدة 
العالقات  على  وتاأكيده  للحكيم،  �سليماين،  قا�سم  االإيــراين، 

الطيبة بني طهران واحلكمة.
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

�سوق  معر�س  اعــمــال  قليلة  ــام  اي قبل  اختتمت 
ــم لــلــفــرتة من  ــي ــــذي اق ــي وال ــراق ــع الــ�ــســيــاحــة ال
ومب�ساركة  احلـــايل  �سباط  �سهر  مــن   16-18
. املحلية  وال�سياحة  ال�سفر  �رشكات  من   وا�سعة 
الدويل  احلدث  يعد  العراقي  ال�سفر  �سوق  ومعر�س   

 االول من نوعه يف قطاع ال�سفر وال�سياحة يف العراق.
ايجاد  املعر�س  اقامة  على  القائمني  هدف  وكان 
العاملية  ال�رشكات  بني  امل�سرتكة  التعاون  فر�س 
يف  العاملني  من  والزائرين  العار�سة  واملحلية 
االزدياد  ب�سبب  العراق وذلك  ال�سياحة يف  �سناعة 
امل�ستمر لعدد امل�سافرين العراقيني اىل اخلارج �سواء 
 بق�سد العمالو ال�سياحة او العالج او التعليم وغريها.

وحـــ�ـــرش املـــعـــر�ـــس جــمــع مـــن املــ�ــســوؤولــني 
اخلطوة  هذه  ا�ستمرار  باركوا  الذين  واملواطنني 
واالبتعاد  للموازنة  جديد  مــورد  ايجاد  اجل  من 
ــى مـــورد واحـــد . ــن االقــتــ�ــســاد الــريــعــي وعــل  ع
ــس  ــات لــ�ــرشكــة ار� ــعــالق وا�ـــســـاد مــديــر قــ�ــســم ال
باملعر�س  الطائي  ان�س  وال�سفر  لل�سياحة  امل�سل 
." والـــدويل  املحلي  ال�سعيد  على  ناجحا   وعــده 

�ــســيء  الـــداعـــمـــني الي  مـــن  " نــحــن  ـــاف  ـــس وا�
الوجهات  على  وهدفنا  البلد  مـــوارد  مــن  يــزيــد 
ــة كافة  ــي ـــدول االورب ــدة والــتــعــاون مــع ال اجلــدي
واملواطن". ــن  ــوط ال خلــدمــة  وا�ــســعــة   وبـــافـــاق 
قــادرة  ال�سياحة  �رشكات  ان"  الطائي  واو�ــســح 
ـــرادات  اي على  حت�سل  ان  على  املنظم  بعملها 
للبالد.". االقت�سادي  الــواقــع  مــن  ترفع   جيدة 

�رشكة  يف  العالقات  م�سوؤولة  قالت  جانبها  من 
ان"  ال�سامرائي  هند  وال�سياحة  لل�سفر  الب�ستان 
املعر�س �سهد اقباال غفريا من الزوار على امل�ستوى 
الوا�سحة  الرغبة  دليل  وهــذا  وال�سعبي  الر�سمي 
البالد". يف  لالقت�ساد  جــديــدة  ــاق  اف فتح   على 
امل�سجلة  الر�سمية  ال�سياحة  ان" �رشكات  وا�سافت 
العامل  دول  خمتلف  من  ال�سواح  جذب  على  قادرة 

ت�سفي  والتي  والدينية  االثرية  مناطقنا  لزيارة 
 مزيدا من معرفة العامل بالعراق وتراثه وح�سارته ".
وال�رشكات  �رشكتنا   " ان  ال�سامرائي  واو�سحت 
امل�ساركة يف املعر�س عازمة على تفعيل اجلانب 
ال�سياحي يف البالد وفتح االفاق الوا�سعة من اجل 
العبء  نخفف  وان  للموازنة  االيــرادات  من  املزيد 

على االيراد الواحد للبلد .


