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 إصدار إعالمي: رحلة نهر راوندوز االستكشافية

Press Release: The Rawanduz River Expedition 

( Nature Iraq Foundation( ومؤسسة طبيعة العراق )Nature Iraqيسر برنامج حماة المياه في العراق التابع لمنظمة طبيعة العراق )

 Majestic Heights Outdoorة ماجستك هايتس آوتدور ادفنتشر )( وشركAmerican Canoe Associationوجمعية الكنو االميركية )

Adventures الكوردية العراقية ان يعلنوا عن اطالق رحلة نهر راوندوز االستكشافية، وهو مشروع لحماية االنهار العراقية مع حملة تمويل )

 الرحلة.يوماً لتسهيل  01لمدة 

ما تكمن صعوبة الحماية البيئية في العراق في انتشار الصورة السلبية في العالم عن البالد، فالعالم يراه صحراء هجرها الجمال الطبيعي. ا

يرة العراقيون فيفهمون ان بيئة بالدهم تعاني اهمال كبير وسوء استغالل بشع بفعل عوامل خارجة عن سيطرتهم. نريد هنا ان نروي قصة مغا

 لتغيير هذه االفكار ونظهر الجمال الحقيقي لالنهار العراقية العذراء من خالل هذه الرحلة النهرية وبطريقتين:

  9102ستكون الرحلة مالحة بزوارق الكاياك على طول نهر راوندوز نزوال في االقليم الكوردي العراقي في شمال العراق في ربيع العام 

الكاياك وبمشاركة انصار نهريين ومصور فيديو يقوم بجهود تواصلية مع المجتمعات المحلية لرفع الوعي بشأن بقيادة فريق من محترفي 

 التهديدات التي تواجه النهر.

  سينتج عن الرحلة فيلم قصير يوثق اول رحلة نهرية بالكاياك تستكشف نهر راوندوز بكامله هدف رفع الوعي المحلي والعالمي واظهار

 لسياحية للنهر وكيفية حمايته واستخدامه بشكل مستدام.االمكانيات ا

ار والبيئة ان نهر راوندوز هو احد روافد نهر الزاب الكبير الذي هو بدوره احد الروافد الرئيسية لنهر دجلة، ىخر انهر العراق الطبيعية. ترزح انه

لوضع على االقليم الكوردي العراقي، فبعد عقود من النزاعات في العراق تحت ظغط مهددات فضيعة جراء التنمية غير المدروسة. ينطبق هذا ا

ك عظم اندفع هذا الجزء الذي يتمتع باالستقرار االمني النسبي من العراق نحو التنمية التي تعرض انهار االقليم لخطر الدمار الزوال دون ادرا

 خسارة مثل هذه الموارد الحيوية.

( لتوفير تكاليف صناعة الفيلم الوثائقي. Indiegogoوالر اميركي من خالل موقع الكتروني للتمويل )د 01111تقوم الرحلة النهرية بحملة لجمع 

اضافة دوالر اميركي لتوفير المعدات والنقل واللوجستيات علما ان معظم المساهمة في هذا المبلغ عراقية  01111ستكلف الرحلة بكاملها حوالي 

 لقيام المشاركين بالرحلة بالتبرع كذلك.

نها القمصان وال يسعنا هنا اال ان نتقدم بالشكر الجزيل للتبرعات التي يتم جمعها من خالل الحملة االلكترونية. كما ان هناك منافع متنوعة للدعم م

وهناك انشطة اضافية مثل مراقبة الطيور مشاركين فيه.والملصقات والصور الفوتوغرافية ونسخ عن الفيلم الوثائقي النهائي وذكر اسماء ال

 والتسلق والسفرات النهرية في العراق وعضوية في جمعة الكنو االميركية والعرفان في الفلم وفرصة الحصول على زورق كاياك، وايضاً اعفاء

 المنفعة التي يحصل عليها المتبرع للحملة في الواليات المتحدة من الضريبة.

(، غير ان النجاح الكبير Program website( االلكتروني او موقع البرنامج االلكتروني )Indiegogoالمزيد على موقع ) ستتعرف على

شجعنا على االستمرار في القيام بالتواصل المجتمعي على االنهار  9102( في خريف العام Tigris River Flotillaلمشروع اسطول دجلة )

 م مشروع راوندوز بتشجيع الناس على التمتع باالنهار والعمل على حميتها كما حد في مشروع اسطول دجلة.والنهيرات العراقية. حيث سيقو

الموضوع ومساعدتنا في نشر  Indiegogoوماً لجمع التبرعات المطلوبة ولذا نرجو منكم دعم مشروعنا )الموقع االلكتروني( على  01لدينا فقط 

 بمشاركة هذا الرابط وتشجيع معارفكم على دعم حملتنا.

 لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على:

  :6258 211 770 964+رقم جوال السيد عمار زكري، الرئيس التنفيذي لمنظمة طبيعة العراق 

  :3685 406 336 1+رقم جوال جيمز وودل من منظمة طبيعة العراق 

 لمنظمة طبيعة العراق على البريد االلكتروني:  ابعث رسالة الكترونيةinfo@natureiraq.org 
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  :صفحة منظمة طبيعة العراق على الفيسبوكOn Facebook 

 على تويتر:و @TigrisFlotilla 

 منظمة عن قيادة الزوارق في أنهار شمال العراق.تلحق صور لل

 

 

https://www.facebook.com/groups/natureiraq/

