
�أْن  و��سع  نطاق  على  مت�سور�ً  يكن  مل 
قبلة  �إىل  ك��ورد���س��ت��ان  �إقليم  يتحول 
القرت�ن  نظر�ً  �ل�ستاء  ف�سل  يف  لل�سياح 

��سمه بف�سل �سديد �لربودة.
يتدفقون  �ل��ع��ادة  يف  �ل�سياح  وك���ان 
�إقليم  يف  �ل�سياحية  �مل��ن��اط��ق  على 
عندما  �لربيع  ف�سل  خالل  كورد�ستان 
�حل�سائ�ش  وجتد  تنق�سع  �لثلوج  كانت 
و�الأزهار طريقها �إىل �ل�سم�ش يف �جلبال 
و�لوديان. لكن �الإقليم توجه لال�ستفادة 
عن  �مل��غ��اي��رة  �ل�ستوية  �أج��و�ئ��ه  م��ن 
مر�فق  �إقامة  عرب  �لعر�ق  مناطق  بقية 
�سفوح  ف��وق  وم��ه��رج��ان��ات  �سياحية 
و�ل��ه��و�ة  لل�سياح  يت�سنى  ك��ي  �جل��ب��ال 
�لثلوج  فوق  �ل�ستوية  �ألعابهم  ممار�سة 
�لتي تغطي �ملنطقة طيلة ف�سل �ل�ستاء.

�لثلج  بيا�ش  يك�سوها  �ساخمة  جبال 
مناظر  على  ت�رشف  حديثة  ومنتجعات 
مدينة  من  �لقريب  كورك  جبل   . خالبة 
بال�سياح  يعج  �أن  �ملتوقع  من  �أربيل 
خ���الل �ع��ي��اد �مل��ي��الد ون��ه��اي��ة ع��ام 

.2018
نحو2127  ك��ورك  جبل  قمة  وترتفع 
مرت�ً عن م�ستوى �سطح �لبحر، و1500 
وتت�ساقط   ، �ملحيطة  �الر���ش  عن  مرت 
من  يعد  ل��ذ�  بكرثة  �جلبل  على  �لثلوج 
ملمار�سة  �ملنطقة  يف  �ملناطق  �أف�سل 

�اللعاب �ل�ستوية �ملختلفة.
عام  يف  �فُتتح  �ل��ذي  �ملنتجع  وي�سم 
2013 منحدر�ت بر�قة للتزلج و�لكثري 
من �ملطاعم و�ملعامل �لرتفيهية �جلذ�بة. 
وللمنتجع �سعبية لدى �لعر�قيني عمومًا 
�لذين  �خل�سو�ش  وج��ه  على  و�ل��ك��ورد 

ي�سعون لال�ستجمام يف �أجو�ء ثلجية.
غزير  ت�ساقط  �ل�����س��ت��اء  ف�سل  ي�سهد 
باإقليم  �جلبلية  �ملناطق  يف  للثلوج 
منظر�ً  مينحها  م��ا  وه��ذ�  كورد�ستان 
طبيعيًا خالبًا حيث يزور تلك �ملناطق 

�قليم  حمافظات  من  �لقادمني  �ل�سياح 
حمافظات  باقي  وكذلك  كورد�ستان 
�جلميلة  �ملناظر  تلك  مل�ساهدة  �لعر�ق 
تلك  تتميز  كما  �جلليد  �لعاب  وممار�سة 
�جلبال بتوفريها بيئة ممتازة ملمار�سة 

�لتزلج على �جلليد على م�ستوى �لعامل.
�ملنطقة يوجد  تلفريك يف  و�أعلى  �أطول 
م�رشوع  خام�ش  ويعد  ك��ورك،  جبل  يف 
�لعامل فيما يبلغ  �سياحي من نوعه يف 
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مرت.
�أخرى  �ألعاب  وي�سم �مل�رشوع جمموعة 
يف  �لر�غبني  �ل�سياح  الإيو�ء  منازل  مع 
�لبقاء. وباتت قمة �جلبل قبلة �ل�سياحة 
من  �ملو�طنون  يق�سدها  �لتي  �ل�ستوية 

�الإقليم و�لعر�ق وحتى �الأجانب.
ترى  �أن  ميكن  ك��ورك  جبل  قمة  وعلى 
�ملكونات  خمتلف  من  م�سغر�ً  عر�ًقا 
�أن  دون  �ل�ستوية  باالأجو�ء  ي�ستمتعون 
�أمامهم  حاجز�  �لدين  �أو  �لعرق  ي�سكل 
�لنزوح  م�سقات  كاهلهم  عن  ويزيلو� 
و�حلرب و�ملعاناة �مل�ستمرة يف �لبالد. 

�لطبيعة يف منطقة بارز�ن يتم حمايتها 
من  بها  م�سا�ش  دون  هي  كما  لتبقى 
حيث �لغطاء �لنباتي و�حليو�نات �لربية 

�لتي تزين �سفوح �جلبال.
�آن��وب  �ل�سياحي  ك��ورك  منتجع  مدير 
�سوري، �أكد �أن �ملنتجع موؤهل ال�ستقبال 

�لزو�ر خالل نهاية �لعام �جلاري. 
�مل�ساريع  من  �لعديد  �أن  �أي�سًا  و�أو�سح 
ك��ورك  منتجع  يف  تنفيذها  �سيتم 
وم�سبح  فندق  بناء  وت�سمل  �ل�سياحي 
عن  ف�ساًل  مطاعم  وع��دة  مغلق  مغلق 
و�لتي  �لرتفيهية  �ل�سياحية  �مل��ر�ف��ق 
فيديو  �أل���ع���اب  ���س��ال��ة  ب��ن��اء  ت�سمل 

خم�س�سة لالطفال.
�مل�ستقبلية  �خلطط  �أن  �سوري،  �أكد  كما 
من  �ل�سياح  جذب  على  �لرتكيز  ت�سمل 
�جلو�ر  دول  ومن  �لعر�قية  �ملحافظات 

�أي�سًا.

لماذا يتوجه السياح إلى كردستان لقضاء عطالتهم في الشتاء ؟

محليات2

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

التحرير
07827824131

للتواصل مع سلسلة »ممنوع من النشر« يرجى مراسلتنا 
topsecret@journaliraq.com   عبر البريد االلكتروني

info@journaliraq.com
journaliraq@gmail.com

العالقات
07827824135

بغداد - متابعة

المركز العراقي للتنمية اإلعالمية يعقد ورشة عمل عن "أهمية مراكز البحوث والدراسات وما حققته خالل المرحلة الماضية
انقرة تمدد الحظر الجوي على مطار 

السليمانية

الحشد الشعبي يعلن ايقاف مسلحين 
يدعون االنتماء لجهات رسمية 

عبد المهدي: ناقشنا في جلسة مجلس 
الوزراء اليوم الواقع الخدمي

على  �جلوي  �حلظر  �خرى  مرة  �لرتكية  �حلكومة  مددت   : �جلورنال  بغد�د- 
مطار �ل�سليمانية �لدويل لثالثة ��سهر �خرى.

�لدويل يف ت�رشيحات  �ل�سليمانية  �لعام ملطار  وقال طاهر عبد �هلل �ملدير 
يف  �الأكر�د  �لنو�ب  وم�ساعي  �ملعنية  �جلهات  حماوالت  رغم  �إنه  �سحافية 
�حلظر  فرتة  متديد  �لرتكية  �حلكومة  قررت  �ملا�سية،  �لفرتة  خالل  بغد�د 
حتى  �لتمديد  مت  حيث  �خرى،  ��سهر  لثالثة  �ل�سليمانية  مطار  على  �جلوي 

�لر�بع و�لع�رشين من �آذ�ر من �لعام �ملقبل.
�عطاء  عن  �لوحيد  �مل�سوؤول  هو  �ل�سليمانية  مطار  �أن  �هلل،  عبد  و��ساف 

�ملعلومات حول ��ستئناف و�يقاف �لرحالت �جلوية من �ملطار.
وكانت �حلكومة �لرتكية فر�ست �حلظر �جلوي على مطاري �أربيل و�ل�سليمانية 
�لدوليني �سمن �الأجر�ء�ت �ل�سارمة على �الإقليم على خلفية �إجر�ء �الإ�ستفتاء 
�ل�سعبي �لذي مت �إجر�وؤه يف �خلام�ش و�لع�رشين من �يلول من �لعام �ملا�سي.

نينوى،  عمليات  لقاطع  �ل�سعبي  �حل�سد  قيادة  �جلورنال:�أعلنت   - بغد�د 
�نتماءها جلهات ر�سمية يف  �الثنني، عن توقيف جمموعة م�سلحة تدعي 
يف  ك��ردي  مقر  �ي  �قتحام  نفت  فيما  نينوى،  مبحافظة  �سنجار  ق�ساء 

�لق�ساء. 

وقالت �لقيادة يف بيان لها، �إن قوة م�سرتكة من �لقو�ت �الأمنية و�حل�سد 
�النتماء  �ليوم، جمموعة م�سلحة يف ق�ساء �سنجار تدعي  �أوقفت  �ل�سعبي 
�سنجار  �ىل �رشطة ق�ساء  ت�سليم �ملجموعة  �أنه مت  ر�سمية، مبينة  جلهات 

التخاذ �الجر�ء�ت �لالزمة بحقهم.
�ل�سعبي  للح�سد  تابعة  قوة  قيام  عن  حتدثت  �لتي  �النباء  �لقيادة  ونفت 
�ل�سحة،  عن  عارية  �نباء  �نها  موؤكدة  �لق�ساء،  يف  كردي  مقر  باقتحام 
ويجدر مبختلف و�سائل �الإعالم توخي �لدقة و�حلذر يف نقل هكذ� �خبار 

وعدم �العتماد على م�سادر معينة تتت�سيد باملاء �لعكر.
و�أكدت �لقيادة يف بيانها وجود تعاون بني �حل�سد �ل�سعبي و�لقو�ت �الأمنية 
�ملتو�جدة يف �لق�ساء مبختلف �سنوفها وت�سكيالتها، م�سرية �إىل �أن �حل�سد 
�ل�سعبي يقوم بدور كبري يف تاأمني ق�ساء �سنجار وردع �ي تهديد �إرهابي.

بغد�د -  �جلورنال: �كد رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء عادل عبد �ملهدي، �الثنني، 
�ن �ملجل�ش ناق�ش �لو�قع �خلدمي يف �لبلد، مطالبا �لوزر�ء و�ملحافظني 

بالتو�جد يف �مليد�ن ومتابعة �مل�ساريع بانف�سهم.
يف  "ناق�سنا  �ال�سبوعي  �ملوؤمتر  خالل  له  كلمة  يف  �ملهدي  عبد  وقال 
�خرى،  وم��دن  بغد�د  يف  �خلدمي  �لو�قع  �ليوم  �ل��وزر�ء  جمل�ش  جل�سة 
�مل�ساريع  �مليد�ن ومتابعة  بالوجود يف  �لوزر�ء و�ملحافظني  وطالبنا 

بانف�سهم". 
�الخفاء  �تفاقيات  �ل��وزر�ء  جمل�ش  يف  "ناق�سنا  �ملهدي،  عبد  و��ساف 
�ملجل�ش  يف  وناق�سنا  �ملو�طنني،  �سد  و�حليف  �لتف�سف  ومنع  �لق�رشي 
نتائج �للقاء�ت مع �حلكومات �ملحلية لتعزيز �لتو��سل وحل �مل�سكالت". 
وتابع عبد �ملهدي، "نتابع �الو�ساع يف نينوى و�لب�رشة وهناك عمل 
م�ستمر لتحقيق �جناز�ت على �ل�سعد كافة، ونعمل على �عادة �ملزيد من 
�العمار  ملف  تفعيل  على  "نعمل  �ىل  م�سري�  مناطقهم"،  �ىل  �لنازحني 

ومو�جهة �مل�سكالت و�ملعوقات �لتي تعطل �جناز �مل�ساريع".

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�ملقيمة  م��اأرب  "�لطفلة  �أن  �لوكالة،  وذك��رت 
حتلم  �ل��ع��ر�ق،  �سمال  يف  للنازحني  خميم  يف 
مب�ستقبل كبري، لكن عند كل �سباح، ت�سعر �لفتاة 
لعدم قدرتها على  �ل�سبعة باحلزن  �الأعو�م  ذ�ت 
ال  كونها  �ملدر�سة،  �إىل  �أقر�نها  بركب  �للحاق 
متلك وثائق �سخ�سية، وعندما فتحت مدر�سة يف 

خميم حمام �لعليل 
ماأرب  قالت  �ل�سمالية،  نينوى  حمافظة  يف   2
يف  طبيبة  و�أ�سبح  در��ستي  �ساأكمل  نف�سها:  يف 

�مل�ستقبل، لكنها وجدت �الأبو�ب مغلقة.
من  طبقات  ع��دة  �رت��دت  �لتي  �لطفلة  وتقول 
�ملالب�ش لعلها تقيها برد �لعر�ق �لقار�ش، "�أريد 
ال  لكنهم  �ملدر�سة،  �إىل  �سديقاتي  مع  �لذهاب 
يقبلونني. لي�ش لدي هوية و�أ�سافت �لوكالة "فر 
و�لد� ماأرب من زمار عند �جتياح تنظيم د�ع�ش 
كيلومرت  مائة  من  �أقل  بعد  على  �لو�قعة  للبلدة 
�ليوم،  �لذي ي�سكنونه  �لعليل2  عن خميم حمام 
وال ميلكان ما يثبت وجود طفلتهما غري �سهادة 

والدة �سادرة من �مل�ست�سفى
حلو،  �إبر�هيم  ماأرب،  و�لد  يتمكن  "مل  و�ردف��ت: 
�جلهاديني  �سيطرة  فرتة  وطيلة  فر�رهم،  منذ 
لثالث �سنو�ت منذ �لعام 2014 على ما يقارب 
بطاقة  ��ستح�سال  من  �ل��ع��ر�ق،  م�ساحة  ثلث 

�سخ�سية البنته.
ووت�ش  ر�يت�ش  ويلي من هيومن  بلقي�ش  وتقول 
�لدولة  "�سيا�سة  �إن  �لفرن�سية  �ل�سحافة  لوكالة 

ميتلكون  ال  �أطفال  لتعليم  �لر�ف�سة  �لعر�قية 
�ملقابل  يف  وت��دع��و  �سادمة  ر�سمية،  وث��ائ��ق 
دمج  الإعادة  و�سعها  يف  ما  "بذل  �إىل  �ل�سلطات 
مئات �آالف �لعائالت �لتي عا�ست لثالث �سنو�ت 
حتت �سيطرة تنظيم د�ع�ش"، موؤكدة �أن "مفتاح 
هذه �لعملية، هو عودة �أطفالهم �إىل �ملد�ر�ش يف 
�أ�رشع وقت ممكن ، ولفتت �لوكالة �ىل �ن "عائلة 
�إبر�هيم حلو بني 9.1 مليون عر�قي نازح جر�ء 
�إىل  �لعودة  من  �الآن  حتى  يتمكنو�  ومل  �لعنف 
»�لن�رش«  �لعر�قية  �لقو�ت  �إعالن  منازلهم، رغم 
7500 طفل يف  "ومن بني  قبل عام و�أ�سافت: 

فقط، هم   2500 .يتلقى   2 �لعليل  خميم حمام 
خم�سة  يوفره  �لذي  �لتعليم  �لعا�رشة،  �سن  دون 
�إبر�هيم  �ملدر�سة  مدير  يوؤكد  ما  وفق  معلمني، 
"هناك  �أن  عاما(   55( خ�رش  ويو�سح  خ�رش 
�إىل  �ل��ذه��اب  من  �الأط��ف��ال  متنع  ع��دة  �أ�سبابا   ً
�مل�ستم�سكات  �الأ�سباب فقد�ن  �ملدر�سة من هذه 
�لثبوتية للتلميذ نتيجة ظروف �لنزوح ، و�حلالة 
و��ستفادتها  �لعائالت،  لبع�ش  �ل�سعبة  �ملادية 
�لتي  خا�سة  �لعمل  يف  �الأط��ف��ال  ه���وؤالء  م��ن 
من  �لبع�ش  رغبة  عدم  �إىل  �إ�سافة  معيل،  بال 
ت�سجيع  وع���دم  �ل��در����س��ة  مبو��سلة  �لتالميذ 

�خلالق  عبد  �الأه��ل  ه��وؤالء  بني  ومن  لهم  �أهلهم 
لديه  ولي�ش  عمله  فقد  �لذي  عاما(   37( جلود 
لوكالة  ويقول  �خلم�سة.  �أطفاله  الإطعام  �ملال 
�ل�سعبة  �ملادية  "حالتي  �لفرن�سية  �ل�سحافة 
�ملالب�ش  من  �حتياجاتهم  توفري  دون  حت��ول 
�الأخ��رى  و�مل�ساريف  و�لقرطا�سية  و�حلقائب 
�لالزمة للتعليم )...( نعي�ش على ما نت�سلمه من 

مو�د
�ن  �ىل  �لوكالة  و�أ�سارت   ، �ملخيم  من  غذ�ئية 
بالنازحني  حم�سورة  لي�ست  �لتعليم  "م�سكلة 
�لعر�ق،هناك ثالثة ماليني  فقط. فعلى م�ستوى 

طفل ال يرتادون �ملدر�سة بانتظام، خ�سو�سا �أن 
ن�سف �ملد�ر�ش �لر�سمية غري موؤهلة".

للطفولة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  منظمة  وح����ذرت 
)يوني�سف( يف نوفمرب )ت�رشين �لثاين( �ملا�سي 
من �أن عدم �لتكافوؤ �القت�سادي يوؤثر ب�سكل كبري 
�لعر�ق، وح�ست  �الأطفال يف  تعليم  على عملية 
�الأم��و�ل  من  �ملزيد  �إنفاق  على  بغد�د  حكومة 
على قطاع �لتعليم. ويرتك كثريون �ملدر�سة يف 
من  خ�سو�سا  �لثانوية،  �أو  �البتد�ئية  �ملرحلة 
�أبناء �لعائالت �ملحرومة. لكن ي�سكل �لنق�ش يف 

�لكادر �لتعليمي عقبة �أي�سا.
ففي حمافظة نينوى، حيث خميم حمام �لعليل 
كرد�ستان  �إقليم  �إىل  �ل�سكان  من  �لعديد  ،فر   2
معاون  بح�سب  بغد�د،  �إىل  �أو  �ملجاور  �لعر�ق 
�ملحافظة  يف  للرتبية  �لعامة  �ملديرية  مدير 

خالد جمعة. وميكن
يثني  �أن  بعد،  متاما  ينته  مل  �ل��ذي  للعنف، 
�إىل �ملدر�سة و�كملت  �أطفالها  �إر�سال  �الأ�رش عن 
�الأطفال،  يرك�ش  نف�سه،  �ملخيم  "يف  �لوكالة: 
�لتي  �الأحيان، بني برك �ملياه  حفاة يف بع�ش 
وحتت  �ملدر�سة.  �إىل  للذهاب  �الأمطار،  خلفتها 
يفرت�ش  در��سية،  �سفوفا  ��ستحالت  �لتي  �خليم 
ومقاعد"،  طاوالت  وجود  لعدم  �الأر���ش  هوؤالء 
�ليوم عن �جلغر�فيا. يقول  "كان در�ش  م�سيفة 
�لعر�ق  يف  �لرئي�سي  )�لنهر  لتالميذه  �ملدر�ش 
�ال�ستيعاب  �سهل  يكن  مل  �الأمر  لكن  دجلة(.  هو 
لدى �الأطفال، �إذ ال وجود �أ�سال خلريطة �أو لوح 

يو�سح موقع �لنهر.

الوثائق الشخصية تحرم اطفال النزوح من االلتحاق بالمدارس
بغداد - الجورنال

�الإعالمية  للتنمية  �لعر�قي  �ملركز  عقد 
�لبحوث  م��ر�ك��ز  )�أهمية  ع��ن  عمل  ور���س��ة 
�ملرحلة  خ��الل  حققته  وم��ا  و�ل��در����س��ات 
�الكادمييني  ( بح�سور نخبة من  �ملا�سية 
�لبحثي  �الخت�سا�ش  وذوي  و�الإعالميني 
وكيل  �ل�رش�ج  حممد  �لدكتور  ��ست�سافة  مت 
�لعلمي  و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة 
�المن  م�ست�سار  �ل�سيخ  �سفاء  و�ال�ستاذ 
�لعديد  مناق�سة  �لور�سة  خالل  ومت  �لوطني 
�ىل  �لو�سول  �ساأنها  من  �لتي  �الأفكار  من 
تاأ�سي�ش فكرة مركز لالأبحاث �ال�سرت�تيجية 

�لبلد�ن  �غلب  يف  به  و�ملعمول  �لوطنية 
�ملتطورة علميا وكذلك تطوير عملية �لبحث 
و�أدو�ت  و�سائل  عرب  �ل��ع��ر�ق  يف  �لعلمي 
�الإقليمية  �لتجارب  من  و�ال�ستفادة  حديثة 
�التفاق  مت  فيما   ، �ل�ساأن  هذ�  يف  و�لدولية 
�ىل  و�سوال  عمل  ور�ش  عقد  مو��سلة  على 
مركز  لعمل  جديدة  النطالقة  بالعمل  �لبدء 

بحثي علمي ومو�سوعي ومنهجي .
�ل�سيد حممد �ل�رش�ج وكيل  ومت �التفاق مع 
على  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 
�لعر�قي  �مل��رك��ز  ب��ني  �لتن�سيق  ����رشورة 
للتنمية �الإعالمية و�ملر�كز �لبحثية �الأخرى 
كما   . و�لبحثية  �لعلمية  وز�رته  جهود  مع 

�مل�ساعب  �ىل  بالور�سة  �مل�ساركون  نوه 
�لوقت  يف  �لباحث  تو�جه  �لتي  و�لعقبات 
�لر�هن وكيفية و�سع �حللول �ملنا�سبة لها.

�ل�رش�ج  د. عدنان  �أ�سار  �لور�سة  ويف ختام 
�الإعالمية  للتنمية  �لعر�قي  �ملركز  رئي�ش 
يعني  و�ل����ذي  �ل��ور���س��ة  ه���ذه  جن���اح  �ىل 
للم�ساركني  و�ملثابر  �جل���دي   �الهتمام 
�لهدف  لتحقيق  �جلل�سات  بعقد  لال�ستمر�ر 
وهو  �جله  م��ن  �جتمعنا  و�ل���ذي  �ل�سامي 
�لعر�قي  �لوطني  �لبحثي  �ملركز  تاأ�سي�ش 
وبجهود وطنية عر�قية خال�سة م�ستفيدين 
هذ�  يف  �سبقتنا  و�لتي  �ل��دول  جت��ارب  من 

�مل�سمار 

بغداد- الجورنال

نشرت وكالة الصحافة 
الفرنسية، تقريرا سلطت 

فيه الضوء على اغالق أبواب 
المدارس العراقية،بوجه 
االطفال النازحين، الذين 

فقدوا مستمسكاتهم 
الثبوتية ابان أيام النزوح، 

الفتة النظر كذلك الى 
الظروف الصعبة التي 

تواجهه االطفال في 
مدارسهم بمخيمات النزوح.
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