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باڵوكراوهیهكیمانگانهیهدەزگایخێرخوازییبارزانیدهریدهكات

  

ژمارە43-تهمموزی2018

كردنه وه ی خولی زمانی ئینگلیزی بۆ مندااڵنی بێباوك
ئاو بۆ گەڕەکە کەم ئاوەکان دابین دەکرێت

پەنابەری زیاتر روو له  هەرێمی کوردستان ده كه ن
خوێندنه وه یه ك بۆ كتێبی پرۆژە ی سفێر

داتاو زانیاری
 

له م ژماره یه دا: 

ههواڵنامه
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له چوارچێوه ی پرۆژه ی چاودێریی ئازیزاندا
خولی به هێزكردنی زمانی ئینگلیزی بۆ 29 منداڵی بێباوك ده كرێته وه

پرۆژه ی  سێكته ری  له چوارچێوه ی  بارزانی  خێرخوازیی   ده زگای 
چاودێریی ئازیزان كه  تایبه ته  به  مندااڵنی بێباوك )ئازیزان( له  هه رێمی 
كوردستانی عێراق، به هاوكاری له گه ڵ سه نته ر و مامۆستایانی خێرخواز، 
خولی به هێزكردنی زمان بۆ 29 منداڵی بێباوك له  شاری هه ولێر و 

ئیداره ی گه رمیان ده كاته وه .
به   تایبه ته   كه   ئازیزان  چاودێریی  پرۆژه ی  سێكته ری  له چوارچێوه ی 
)ئازیزان( بێباوك  مندااڵنی  تواناكانی  پێشخستنی  و  هاوكاریكردن 
ی هه رێمی كوردستانی عێراق، ده زگای خێرخوازیی بارزانی جگه  له  
دابه شكردنی هاوكاری مانگانه ، هاوكات هه وڵده دات له ڕێگه ی كردنه وه ی 

بكات  به هێزتر  بێباوك  مندااڵنی  توانای  زمانه وه ،  و  پیشه یی  خولی 
تایبه ت  سه نته ره كانی  و  خێرخواز  مامۆستایانی  به هاوكاری  له وانه ش 
به  فێربوونی زمان خولی جۆراوجۆر بۆ ژماره یه ك منداڵ ده كرێته وه  كه  

سوودێكی ئێجگار له  فێربوونی زمانی ئینگلیزی وه رده گرن.
له چوارچێوه ی به رده وامی كردنه وه ی خولی زمان بۆ مندااڵنی ئازیز، دوو 
خول له  شاره كانی هه ولێر و ئیداره ی گه رمیان ده كرێته وه ، سه ره تا له  
شاری هه ولێر به هاوكاری له گه ڵ سه نته ری ئیدۆنا خولێکی بێبەرانبەری 
فێرکردنی زمانی ئینگلیزی بۆ 14 ئازیز کردەوە و خوله كه  بۆ ماوەی 

مانگێک بەردەوام بوو.

خێرخوازیی  دەزگای  پەروەردەییەکانی  پرۆژە  چوارچێوەیه دا  لەو  هەر 
بارزانی لە ئیدارەی گەرمیان خولێکی دیکەی فێرکاری زمانی ئینگلیزی 
بۆ 18 ئازیز دەکرێتەوە و بۆ ماوەی 20 رۆژ بەردەوام بوو و له  كۆتایی 

خوله كاندا بڕوانامه یان پێشكه ش ده كرێت.
ئەزمونەوە  بە  و  شارەزا  مامۆستای  لەالیەن  وانەکان  باسه ،  شایانی 
بە  ئەزمونەکان  چۆنیەتی  لەسەر  رێنمایی  و  راهێنان  و  دەوترانەوە 
خولەکە  و  شیدەکرانەوە  روونی  بە  پرسیارەکان  دەدرا،  قوتابییەکان 
جێگای رەزامەندی قوتابیان و خێزانەکانیان بوو و داواکارن بەمەبەستی 

زیاتر پەروەردەکردنیان خولی هاوشێوە لە داهاتوودا بکرێتەوە.

رێکەوتی 2018/7/30 لە شاری هەولێر یەکەمین كۆنگرەی )رۆڵی رێكخراوەكانی كۆمەڵگای 
مەدەنی لە گەڕاندنەوەی ئارامی( بەبەشداری چەندین رێكخراوی ناحكومی و نوێنەر فەرمانگەی 

رێكخراوە ناحكومیەكان لەالیەن دەزگای خەنجەر بۆ پەرەپێدان بەڕێوەچوو.
جه لیل  وه یس  بەڕێز  الیەن  لە  و  كرد،  كۆنگرەیەی  ئەم  بەشداری  بارزانی  خێرخوازی  دەزگای 
گەڕاوەكان(  ئارامی  پاڵپشتیكردنی  بۆ  گونجاوەكان  چارە  )رێگا  ناونیشانی  لەژێر  وتەیەك  چەند 
پێشكەشكرا و لە سەرەتای بابەتەكەی باسی شاری موسڵ كرد کە لە رابردوو و لە ئێستادا چۆن 
گۆڕانكاری تێدا كراوە و رۆڵی لە شارستانیەتی مرۆڤایەتی لەو بارەیەوە خرایەروو، پاشان باسی 
ئەو وێرانكاریانە كرا كە لە الیەن رێكخراوە تیرۆریستیەكانەوە بەرامبەر ئەو شارە كراوە و چۆن 
سێكتەرەكانی پەروەردە و تەندروستی و پاك و خاوێنی سیمای ئەو شارە وێران كراوە، بێجگە لە 
رووخانی زۆربەی قوتابخانە و بنكەی تەندروستی و پردەكانی ناو شار و چەندین شوێنی تر كە 

بە سیمبولی ئەم شارە دادەندران.
و  بەجێهێشتوە  كەمپەكانیان  كە  درایەوە  ئاوارانە  لەو  ئاوڕ  بەڕێزیاندا  باسەکەی  لە  هەروەها   

گەڕاونەتەوە شاری موسڵ و لە هەمانكاتدا بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاری و سادەترین مافەكانی ژیان، نەیانتوانیوە لەو شارەدا ژیان بەسەر ببەن و دووباره  گه ڕاونه ته وه  ناو كه مپه كان.  بەم پێیەش ژمارەی ئەوانەی كە كەمپەكانیان 
بەجێهێشتوە له  )6( مانگی رابردووی ئه م ساڵ بریتی بووە لە 3,112 خێزان كە دەكاتە 15,395 كەس، هەر لە هەمانكاتدا ژمارەی ئەوانە كە گەڕاونەتەوە بۆ ناو كەمپەكان بریتی بووە لە 2,138 خێزان كە دەكاتە 
10,209 كەس، ئەمەش رێژەیەكی زۆرە بەرامبەر بەو خواستەی كە چاوەڕوان دەكرا بۆ گەڕانەوەی ئاوارەكان بۆ ناو شاری موسڵ. لە الیەكی تریشەوە باس لەو یارمەتیانە كرا كە دەزگای خێرخوازیی بارزانی پێشكەشی ئاوارە 

ده زگای خێرخوازیی بارزانی به شداری كۆنگره یه كی تایبه ت به  گه ڕانه وه ی ئاواره كان ده كات
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سەرۆکی  ئامادەبوونی  بە   ٢٠١٨/٧/١٦ رێکەوتی 
بێباوک  مندااڵنی  و  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای 
و  کۆمەاڵیەتی  کەسایەتی  و  خێزانەکانیان  و 
هەولێر  شاری  لە  میدیا  هۆڵی  لە  کوردستان  سیاسی 

رێوڕەسمێکی خنجیالنە بەڕێوەچوو.

بەرپرسی  عەبدولعەزیز  ئیسماعیل  بەڕێز  رێوڕەسمەکەدا  دەستپێکی  لە   
بەشی هاوکارییەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی وته یه كی پێشکەشکرد 
پشووی  دەستپێکی  و  خوێندن  وەرزی  کۆتایهاتنی  بەبۆنەی  گوتی:  و 
منداڵە  ئەو  بۆ  خنجیالنە  رێورەسمێکی  زانی  پێویستمان  بە  هاوین، 
چاوگەشانە کە لە سۆزی باوکیان بێبەش بوونە سازبکەین، لە هەمانکاتدا 
چەند دیاریەکەو هاوکارییەکیان بەسەردا دابەش بکەین بۆ ئەوەی کەمێک 
لێوانیان. لە  ئازارەکانیان کەم بکەینەوە و خەندەیەک بخەینە سەر  لە 
و  خوێندن  بۆ  پاڵپشتیانین  بەردەوام  بە  ئازیزانمان  هاوکاریکردنی  پاڵ 

بەرەوپێشچوونیان.
لە درێژەدا بەرپرسی بەشی هاوکارییەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی 
بکەین کە  بەڕێزانە  ئەم  دەزانم سوپاسی  پێویستی  بە  بەوەدا:  ئاماژەی 
بەردەوام هاوکاری دەزگای خێرخوازیی بارزانی یان کردووە، بۆ گەیاندنی 
لەم  و  کەمدەرامەت  و  فەقیر  و  هەژار  خەڵکی  بەسەر  هاوکارییەکانیان 
رێوڕەسمەدا بەشداربوونە بە هاوکارییەکانیان، کە بریتین لە )کۆمپانیای 
و  رەشید  دارا  یوسرا، سەالحەدین سەرداری، حاجی  کۆمپانیای  ستێر، 
و  بەردەستە  لە  پرۆژەیەمان  ئەم  ساڵە  دوو  و  سمایالند(  یاری  شاری 
دەکاتە  کە  بوون  سودمەند  خێزان   ٤١٣٦ ساڵەدا  دوو  ئەم  ماوەی  لە 
و  دینارە  هەزار   ٦٠٠ و  ملیۆن   ٤١٣ پارەکە  کۆی  منداڵ،   ١٢٤٠٨
ئەو  بۆ  مانگانە  کە  کراوە  دابین  خێرخوازێکەوە  لەالیەن  هاوکارییەکان 

خێزانە بێسەرپەرشتانەیە‹‹.
نوێنەری خێرخوازەکان بەڕێز تالب توعمە چەند وتەیەکی پێشکەش کرد 
و گوتی: سوپاس بۆ خوای گەورە كە وای كردووە من ئەم كارە مرۆییە 
ئەنجام بدەم لە شوێن یەكێك لە خێرخوازەكان بۆ ئەو بەخشینەی كە 
بێباوك هەژارانی كردووە لە ماوەی سێ ساڵ و بە شێوەی  پێشكەشی 
پارەی كاش، ئەو ئەركەی من سەركەوتوو نەدەبوو بەبێ پاڵپشتی دەزگای 
هەموو  سااڵنەدا  چەند  ئەم  ماوەی  لە  بەرێز،  زۆر  بارزانی  خێرخوازی 

بۆتەوە بە سەرما و  ئاسان كردووەم كە رووبەرووم  ئەو بەربەستانی بۆ 
شوێن  دابینكردنی  و  كردن  پێشوازی  رێگای  لە  وبەفر،  باران  و  گەرما 
هەرێمی  ناو  هاتنە  بۆ  ئاسایش  رەزامەندی  وەرگرتنی  و  گواستنەوە  و 
كوردستان و ئاسانكاری بۆ گواستنەوە لە نێوان پارێزگاكانی هەرێم، ئەمە 
وای كردوكە كارەكەم ئاسانتر بێت تا ئەو كاتەی بتوانم كارەكان ئەنجام 

بدەم بە ئاسانترین شێوە.
لە درێژەدا گوتی: لەالیەن ئەو خێرخوازە و گشت ئەوانەی ئامادەن و 
ئامادەنین، سوپاس وپێزانینی خۆمان ئاراستەی هەموو ئەو كارمەندانەی 
دەزگایە دەكەین، لە پێش هەموویانەوە بەرێز موسا ئەحمەد كە وەكوو 

برایەك و برادەرێك بوو پێش ئەوی بەرپرس بێت لە لوتكەی دەزگایە.
لە رێوڕەسمەکەدا هاوکاری مادیی کە لەالیەن خێرخوازانەوە دابین کرابوو 
کۆمپانیای  سپۆنسەری  بە  پاشان  و  کرا  منداڵەکان  خێزانی  پێشکەشی 
و  رەشید  دارا  یوسرا، سەالحەدین سەرداری، حاجی  کۆمپانیای  ستێر، 
مندااڵن،  یاری  )ئایپاد،  وەکوو  دیاری  سمایالند( چەندین  یاری  شاری 

جلوبەرگ( پێشکەشی منداڵەکان کرا.

كردنه وه ی نانه واخانه یه ك بۆ 
ئاواره كانی كه مپی خانكێ

رێکەوتی ٢٠١٨/٧/٣٠ لە درێژەی پرۆژە خێرخوازییەکانی دەزگای 
خێرخوازیی بارزانی، لە رێوڕەسمێکدا نانەواخانەیەکی خێرخوازیی 
کۆنسوڵی  پاڵپشتی  بە  و  ئازاد  شنگالی  رێکخراوی  هاوکاری  بە 
واڵتی چیک، بۆ ئاوارە تازە دەربازبووەکانی دەستی داعش کردەوە، 
خێزانەکان  پێشکەشی  گەرم  نانی  بێبەرانبەر  نانەواخانەکەدا  لە 

دەکرێت.

هاوكاریكردنی خێزانی هه ژارو 
كه مده رامه تی شارۆچكه ی سێمێل

دەزگای  هاوکارییەکانی  کاروانێکی   ٢٠١٨/٧/٢٩ رێکەوتی 
بەمەبەستی  و  سێمێل  شارۆچکەی  گەیشتە  بارزانی  خێرخوازیی 
کەمدەرامەتەکان،  و  هەژار  خێزانە  پێداویستی  پڕکردنەوەی 
پێداویستی خۆراکی و تەندروستییان پێشكەشی ٧٥ خێزانی هەژار 

و کەمدەرامەت کرد.

هاوكاری مادی خێزانی بێسه رپه رشت ده كرێت
390 منداڵی بێباوك دیاری جۆراوجۆریان پێشكه شكرا

 

ده زگای خێرخوازیی بارزانی 
هاوكارییان پێشكه ش ده كات

پاش ئه وه ی له الیه ن پارێزگای هه ولێره وه  ئه ركی به ڕێوه بردنی كه مپی 
به حركه 2 به  ده زگای خێرخوازیی بارزانی سپێردرا كه  تیایدا 500 
ده زگای  نیشته جێن،  تێدا  هه ولێری  شاری  كه مده رامه تی  خێزانی 
خێرخوازیی بارزانی چه ندین هه ڵمه تی هاوكاریكردن و دابه شكردنی 

یارمه تی بۆ ئه و خێزانانه  به ڕێوه  ده بات.
حكومه تی  كه   دروستكراوه ی  شاره   له و  یه كێكه   به حركه 2  كه مپی 
هه رێمی كوردستان به هاوكاری له گه ڵ ده وڵه تی ئیمارات دروستكراو 
دواتر له ڕێگه ی تیروپشكه وه  به سه ر خێزانی هه ژار و كه مده رامه تی 
ئه ركی  هه ولێره وه   پارێزگای  له الیه ن  دواتر  دابه شكرد.  شاره كه دا 
سپێردرا،  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  به   كه مپه كه   به ڕێوه بردنی 
له رۆژی ده ستبه كاربوونی تیمی ده زگا له كه مپی به حركه 2، ده ستكرا 
ناونوسكردن سه رژمێری دانیشتوانی كه مپه كه  و دواتر  به  پرۆسه ی 
هاوكاری  دابه شكردنی  به   ده ست  كه مپه كه وه   ئیداره ی  له ڕێگه ی 
ده زگای  میانه شدا  له و  ده كرێت،  جۆراوجۆره كان  یارمه تییه   و 
خێرخواز  كه سایه تیه كی  له گه ڵ  به هاوكاری  بارزانی  خێرخوازیی 
مندااڵنیان  خۆراکی  و  پێداویستی  بهێنرێت،  ناوی  نه یویستوه   كه  
پێشکەش بە 500 خێزانی کەمدەرامەت کرد، کە هەر خێزانێک 9 

جۆر پێداویستییان پێشكەشکرا.

كه مپی به حركه  2 سه دان خێزانی كه مده رامه تی له خۆگرتووه 



July  2018     No.43 4

 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما، بەشێک لە گەڕەکەکانی 
و  بوونەتەوە  ئاوی  کەم  کێشەی  توشی  هەولێر  پارێزگای 
بەمەبەستی چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە دەزگای خێرخوازیی 
چوارچێوه یه دا  له و  دەکات،  دابەش  خاوێن  ئاوی  بارزانی 
گه ڕه كه   بۆ  خواردنه وه یان  ئاوی   )7( مانگی  به درێژایی 

كه مئاوه كانی شار دابینكردووه .
هه ولێر  شاری  له   گه ڕه ك  ژماره یه ك  هاوینه وه ،  وه رزی  هاتنی  به هۆی 
ده زگای  چوارچێوه یه دا  له و  ده بنه وه ،  ئاوی  كه م  كێشه ی  رووبه ڕووی 
به   رۆژانه   هه ولێر،  شاره وانی  له گه ڵ  هاوكاری  به   بارزانی  خێرخوازیی 
كه   ده كه ن  دابه ش  گه ڕه كانه دا  ئه و  به سه ر  خواردنه وه   ئاوی  تانكه ر 

رووبه ڕووی كێشه ی كه مئاویی بوونه ته وه .
له و باره یه وه  به ڕێز موسا ئه حمه د سه رۆكی ده زگای خێرخوازیی بارزانی 
خێرخوازیی  ده زگای  چاالكییه كانی  كارو  له درێژه ی  به وه دا:  ئاماژه ی 
وه رزی  به هۆی  عێراق،  كوردستانی  هه رێمی  هاوواڵتیانی  بۆ  بارزانی 

قه یرانی  رووبه ڕووی  هه ولێر  شاری  له   گه ڕه ك  ژماره یه ك  هاوینه وه ، 
كه مئاویی بوونه ته وه ، ئێمه ش به هاوكاری له گه ڵ شاره وانی هه ولێر به پێی 
گه ڕه كانه دا  ئه و  به سه ر  خواردنه وه   ئاوی  تانكه ر  به   رۆژانه   نه خشه یه ك 

دابه ش ده كه ین كه  ئاوی خواردنه وه یان نیه .

له باره ی ئه م پرۆژه یه ی ده زگا كه  تیایدا ژماره یه كی زۆر خێزان سوودمه ند 
به رده وام  ئێمه   رایگه یاند:  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  سه رۆكی  ده بن، 
بكه ین  دروست  كوردستان  هه رێمی  بۆ حكومه تی  بارسوكی  هه وڵده ده ین 
له پێناو  حكومه ت  هاوكاریكردنی  و  پاڵپشتی  له   ده بین  به رده وامیش  و 
به رژه وه ندی گشتی خه ڵكی كوردستان ئاماده ین شه و و رۆژ خزمه ت بكه ین، 
بۆیه  ئێستاكه  وه رزی گه رمایه ، دانیشتوانی هه ولێر پێویستیه كی زیاتریان به  
ئاوی خواردنه وه  ده بێت، ئه مه ش واده كات له  چه ند گه ڕه كێكی شاره كه  
قه یرانی كه مئاوی سه رهه ڵبدات، له و میانه شدا تا كۆتایی وه رزی هاوین و 
تا ئه وكاته ی ئه و گه ڕه كانه  له  كێشه ی كه مئاویی رزگاریان ده بێت، ئێمه  

به  به رده وامی ئاوی خواردنه وه یان بۆ دابین ده كه ین.

تا كۆتایی وه رزی هاوین پرۆسه كه  به رده وام ده بێت
ئاوی خاوێن بۆ گەڕەکە کەم ئاوەکانی 

هەولێر دابین دەکرێت

سوودمه ندبوونی 32 خاوه ن 
پێداویستی تایبه ت له  چۆمان

رێکەوتی ٢٠١٨/٧/٥ لە درێژەی کاروچاالکییەکانی پرۆژەی چاودێری 
LDS خاوەنپێداویستییانی تایبەت، دەزگای خێرخوازیی بارزانی و
ی ئەمریکی سمینارێکی تایبەتیان بۆ خاوەن پێداویستییانی تایبەت 
چۆنیەتی  لەسەر  روونکردەوە  بەمەبەستی  چۆمان،  شارۆچکەی  لە 
بەکارهێنانی کەلووپەلەکانی خاوەن پێداویستییانی تایبەت و پێدانی 
رێنمایی تەندروستی بەڕێوەبرد کە 32 کەس بەشداری سمینارەکە 
پێداویستییەکانی  و  عەکازە  و  ویلچەیر  خوله كه دا  له كۆتایی  بوون. 

دیکەیان لە کۆتایی سمینارەکەدا پێشكه شی به شداربووان كرد.
لە  تایبەت  خاوەنپێداویستیانی  بۆ  ویلچەیر  دابینکردنی  پرۆژەی 
و  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای  لەالیەن   ٢٠١٥/٢/١٨ رێکەوتی 
ئێستا  هەتا  بواری جێبەجێکردنەوە  خرایە  ئەمریکییەوە  LDSی 
بەشێوازێکی سەردەمیانە لەگەڵ پێشکەشکردنی رێنمایی تەندروستی 
توێژەی  ئەو  پێداویستییەکانی  تایبەت  پێداویستییانی  خاوەن  بۆ 

کۆمەڵگا.
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بەپێی ئاماری دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە پارێزگای هەولێر زیاتر لە 
178 خێزانی پەنابەری خەڵکی عەفرینی رۆژئاوای کوردستان نیشتەجێ 
بوون، کە لە ماوەی هەشت مانگی رابردوودا توانیوانە خۆیان بگەیەننە 

هەرێمی کوردستان.
جیاوازی هەولێر و عەفرین بۆ پەنابەران نەبوونی مەترسییە لەسەر ژیانیان 
و  شەڕ  و  ترس  لە  دوور  ژیانێکی  دەتوانن  لێرەدا  بوونیانە،  پارێزراو  و 
ئاژاواەر بەڕێبکەن. بەاڵم بۆ درێژەدانیان بە ژیان چاویان لە رێکخراوە 
مرۆڤ دۆست و خێرخوازییەکانە، کە ئاوڕێکیان لێ بدەنەوە و پێداویستییە 

هەرەگرنگەکانییان بۆ دابین بکەن.
میرساج حەمەدۆ، مانگێک و نیوە کە لە رێگەی قاچاخەوە  لە عەفرینەوە 
گەیشتووەتە هەرێمی کوردستان و ئێستا لە ناو شاری هەولێر نیشتەجێیە. 
بە  گەیشتنیان  چۆنیەتی  و  عەفرین  لە  دۆخییان  و  بار  سەبارەت  ئەو 
هەرێمی کوردستان دەڵێت: رێگا زۆر خەتەرە، بەتایبەتی بۆ منداڵ، جۆرەها 
دۆالری   ٢٠٠ کەسێکمان  هەر  ناچاربوون  بوو،  رێمان  سەر  لە  هەڕەشە 
ئەمریکی سەرف بکەین هەتاکو گەیشتینە سنووری هەرێمی کوردستان، لە 
رێگادا هەموومان لەیەکتر دابڕاین و من و منداڵە ساواکەم بە تەنیا خۆمان 
رەوشی  بە  سەبارەت  دۆزیەوە.  دیکەشم  ئەوانی  دواتر  و  ئێرە  گەیاندە 
وەکوو  دیکەی  پەنابەرانی  بەتایبەتی  ئێرە،  گوتی: خەڵکی  لێرە  ژیانیان 

خۆمان خەڵکی رۆژئاوای کوردستان هاوکاریمان دەکەن.

ژیانی  دۆخی  بە  سەبارەت  نیازی  فیدان 
پارەیەکەی  پێیگوتین:  هەولێر  لە  ئێستایان 

زۆرمان سەرف کردووە هەتاکوو گەیشتووینەتە 
سنور  لە  هەتاکوو  بینی  ناخۆشیمان  زۆر  ئێرە، 

دەرباز بووین، هەڵسوکەوتی خەڵک لەگەڵ ئێمە زۆر 
باشە، بەاڵم ژیانی ئێمە لێرە زۆر باش نیە، هەر چەندە 

بە قەرز توانیومانە ماڵێک پێکەوە بنێین.
پەنابەرانی عەفرین هاوکاری دەکرێن

له گه ڵ  به هاوكاری  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای   ٢٠١٨/٧/٥ رێکەوتی 
سێیەمی  کاروانی  ئه ڵمانی  GIZی  رێكخراوی  و  ئیمارات  دەوڵەتی 
هاوکاری بۆ 178 خێزانی عەفرین دابینکرد كه  پێکهاتبوون لە موبەریدە 

و پێداویستی خۆراکی و تەندروستی.
ئیسماعیل عەبدولعەزیز بەرپرسی بەشی هاوکارییەکانی دەزگای خێرخوازیی 
بارزانی گوتی: هەوڵمانداوە لەم وەرزەی گەرمادا گرنگترین پێداویستییەکانی 
خێزانەکان دابین بکەین و بەو مەبەستەش موبەریدە و پێداویستییەکانی 
وەکو خۆراکی و تەندروستیمان گەیاندووەتە خێزانەکانی عەفرین. بەڕێزیان 
لە درێژەی قسەکانیدا ئاماژەی بەوەدا: ئەمە بۆ جاری سێیەمە کە هاوکاری 
ئەم خێزانە خۆشەویستانە دەکەین و لە داهاتووشدا بەردەوام دەبین لە 
هاوکاریکردنیان، هەرچەندە هیوادارین دۆخی ناوچەکانیان ئارام ببێتەوە و 

هەرچی 
بگەڕێنەوە  زووترە 

سەر ئەو ژیانەی کە ناچاربوون بەجێی بهێڵن.
بارزانی  نیازی سەبارەت بە هاوکارییەکانی دەزگای خێرخوازیی  فیدان 
پێداویستییە  لە  بەشێک  گونجاوە،  ئێمە  بۆ  هاوکارییانە  ئەم  گوتی: 
سەرەتاییەکانمان بۆ دابین دەکات و کەلێنەکان پڕدەکاتەوە. سەبارەت بە 
پێویستی خێزانەکان بۆ گەیاندنی هاوکاری زیاتر پێیان گوتی: ئێمە هەموو 
شتی خۆمان لە عەفرین بەجێهێشتووە، لە ناو خێزانەکەماندا نەخۆشمان 
ژیانێکی  بتوانین  ئەوەی  بۆ  بێن،  دەممانەوە  بە  کە  داواکارین  و  هەیە 

شایستە بۆ خۆمان و منداڵەکانمان دەستەبەر بکەین‹‹.

کۆچبەرانی  و  کۆچ  وەزارەتی  لەگەڵ  هەماهەنگی  بە  بارزانی  دەزگای خێرخوازیی 
هەولێر  لە  کەرکووک  خێزانەکانی  هاوکاریکردنی  بەمەبەستی  چاالکییەک  عێراقی 
بەڕێوەدەبەن و بەهۆی وەرزی گەرماوە، فێنککەرەوە )موبه ریده ( پێشکەشی خێزانەکان 

دەکەن.
خێزانه   هاوكاریكردنی  بۆ  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  پرۆژه كانی  له چوارچێوه ی 
ئاواره كانی شاری كه ركووك كه  ئێستا له  شاری هه ولێر نیشته جێن، به پێی پالنێكی 
تایبه ت به هاوكاری له گه ڵ رێكخراو و سپۆنسه ران خۆراك و پێداویستی ناوماڵه یان 
به سه ردا دابه ش ده كرێت، له و میانه شدا لە درێژەی پرۆژە خێرخوازییەکانی دەزگای 
خێرخوازیی بارزانی و وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراقی، فێنککەرەوە )موبەریدە( 
گەیەندرایە هیران ستی و لەوێدا پێشکەش بە 546 خێزانی ئاوارەی کەرکووک کرا، 

کە ئێستا لە شاری هەولێر نیشتەجێن.
له و باره یه وه  به ڕێز موسا ئه حمه د سه رۆكی ده زگای خێرخوازیی بارزانی سه باره ت 
له   ئێستاكه   كه   كه ركوك  شاری  ئاواره كانی  به   ده زگا  زیاتری  بایه خپێدانی  به  
هه ولێر نیشته جێن، رایگه یاند: به شێوه یه كی به رده وام له سه روبه ندی ئاواره بوونیانه وه  
تاوه كو ئێستا ئێمه  له ڕێگه ی سپۆنسه رو هاوكارانمان هه وڵی جدیمان داوه  بۆ ئه وه ی 
سه رجه م پێداویستیه كانی ژیانیان بۆ دابین بكه ین چ له ڕووی ناوماڵه  و خۆراك و 
پێداویستی پاكوخاوێنی و هاوكات ئێستاكه  كه  وه رزی هاوینه ، پێویستیه كی زۆریان 
به  فێنككه ره وه  هه یه ، بۆیه  به سوپاسه وه  له گه ڵ وه زاره تی كۆچ و كۆچبه رانی عێراق 
موبه ریده مان به سه ر خێزانه  ئاواره كانی شاری كه ركوكدا دابه شكردوه و ئه م پرۆسه یه  

به رده وام ده بێت تاوه كو سه رجه م خێزانه كان سوودمه ند ده بن.

هەشت مانگ بەسەر تێکچوونی بارودۆخی عەفرین تێدەپەڕێت
ژمارەی پەنابەران لە هەرێمی کوردستان زیاد دەکات
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هەر لەگەڵ تێکچوونی بارودۆخی عەفرین لە رۆژئاوای کوردستان، بە هەزاران خێزان ناچارکران 
لە  ببن.  عەفرین  دەوروبەری  شارەکانی  ئاوارەی  و  بەجێبهێڵن  خۆیان  ژیانی  و  ماڵ  کە 

ئەنجامی شەڕ و پێکدادانەکاندا بە سەدان ژن و منداڵ بوونەتە قوربانی و بۆ پاراستنی 
ژیانی خۆیان، دانیشتوانی عەفرین ناچار بوون کە رێگای سەختی ئاوارەبوون هەڵبژێرن 
و لەو رێگایەشدا بەشێکیان توانیوانە خۆیان بگەیەنە زۆنی ئارامی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

)هەرێمی کوردستان(.

به هاوكاری له گه ڵ وه زاره تی كۆچ و كۆچبه رانی عێراق

546 خێزانی ئاواره ی كه ركوك فێنككه ره وه یان بۆ دابین ده كرێت
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رۆژی چوارشەممە رێکەوتی ٢٠١٨/٧/١١ دەزگای خێرخوازیی بارزانی 
بە ئامادەبوونی کۆمەڵێک کەسایەتی و مامۆستای زانکۆ لە ئەکادیمیای 
ئەو  لەالیەن  کە  سفێرکرد،  پرۆژەی  کتێبی  بۆ  خوێندنەوەی  کوردی 
دەزگایەوە وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی کوردی و گرنگی ئەو پرۆژەیەی لە 

کۆمەڵگای کوردیدا گەنگەشەکرا.
کلتوری بەخشندەیی نەتەوەی کورد

دەزگای  سەرۆکی  ئەحمەد  موسا  بەڕێز  سمینارەکەدا  دەستپێکی  لە 
گوتی:  و  کرد  پێشکەش  وتەیەکی  چەند  بارزانی  خێرخوازیی 
لە  دیکەمان  کارەکانی  لە  جیاوازتر  پرۆژەیەکی  بە  کە  ›‹خۆشحاڵین 
خزمەت ئێوەداین و شانازی دەکەین کە کلتوری بەخشندەی نەتەوەی 
کوردمان بە رێکخراوەیی کردووە و لە ئاستی جیهاندا شانازی بە مرۆڤ 
دۆستیمانەوە دەکرێت و ئێستا نوێنەری پرۆژەی سفێرین لە کوردستان و 
عێراقدا. ئەگەر ئێمەش وەکوو گەالنی دیکە دەرفەتی ئەوەمان هەبوایە 
بە ئازادی ژیاباین ئەوا ئێستا پرۆژەی لەو شێوەیە لە زمانی کوردییەوە 
نەتەوەی  بەخشندەیی  بە  سەبارەت  دیکە.‹‹  زامانی  سەر  دەخرایە 
و  ›‹دڵکردنەوە  گوتی:  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای  سەرۆکی  کورد 
کە  پەنابەرانەی  و  ئاوارە  هەموو  لەو  کوردستانیان  کردنی  پشتیوانی 
روویان لە هەرێمی کوردستان کردووە رەنگدانەوەی کلتوری بەخشندەیی 
نەتەوەکەمانە و لەو رووەوە نموونەیەک پێشكەش کراوە کە زۆر جیاوازتر 
و باشتر بووە لە زۆربەی واڵتانی  دیکەی جیهان‹‹.هەروەها بەڕێزیان 
لە درێژەی وتەکانیدا گوتی: سوپاسی هەموو ئەو بەڕێزانە دەکەین کە 
لە  هیوادارین  کێشاوە،  زەحمەتیان  تیایدا  و  ماندووبوون  پرۆژەیەوە  بەم 
داهاتوودا کاری هاوشێوە پێکەوە بکەینەوە و داوا لە شارەزایان لە بواری 
کلتورە  ئەم  کە  دەکەین  زانکۆ  مامۆستایانی  و  خێرخوازیی  و  مرۆیی 
جوانەی خۆمان زیاتر بناسێنین و پەرەی پێبدەین و پشتیوانی دەزگای 

خێرخوازیی بارزانی بن.

کتێبێکی هەرە دانسقەی کاری مرۆیی
دواتر ئیبراهیم سەمین ئەندامی دەستەی کارگێڕی دەزگای خێرخوازیی 
بە  پێشکەش  وتەیەکی  چەند  سفێر  پرۆژەی  کتێبی  لەسەر  بارزانی 
دەزگای خێرخوازیی  ناوازەدا  کارێکی  ›‹لە  گوتی:  و  کرد  ئامادەبووان 
و  کوردی  زمانی  وەرگێراوەتەوە سەر  دانسقەی  هەرە  کتێبێکی  بارزانی 

ئەم کتێبە وەکوو دەستووری کاری مرۆی لە ئاستی جیهانیدا ناسراوە.

خێرخوازیی  دەزگای  بەوەدا:  ئاماژەی  وتەکانیدا  درێژەی  لە  هەروەها 
بارزانی زۆر بەباشی درکی بەو کەموکوڕیانە کردووە کە لە بواری مرۆیی 
و خێرخوازیی لە ناوچەکەدا هەیە و هەوڵی داوە بە رێکخراوەیی کردنی 
کاری مرۆیی ئەو گیروگرفتانە چارەسەر بکات‹‹ سەبارەت بە ناوەڕۆکی 
کتێبی پرۆژەی سفێر بەڕێزیان گوتی: گرووپێک لە رێکخراوە ناحکومییەکان 
پاراستنی  و  مرۆییەکان  هاوکارییە  ئاستی  بردنە سەرەوەی  ئامانجی  بە 
شكۆمەندی مرۆڤ لە کارە هاریکار بەخشەکاندا، ئەم پرۆژەیەیان داناوە 
درێژەدا  لە  زمان.   ٢٠ لە  زیاتر  سەر  کراوەتە  وەرگێڕان  ئێستا  هەتا  و 
گوتی: پڕۆژەی سفێر لەسەر دوو بنەمای فەلسەفی سەرەکی دامەزراوە کە 
ئەویش بریتین لە یەکەم، قوربانیان و کەسانی زیان لێکەوتوو لە رووداوە 
نەخوازراوەکاندا مافی ژیانیانێکی شەرەفمەندانەیان هەیە، بەو پێیە مافی 
وەرگرتنی هاوکارییەکانیان هەیە بە پاراستنی کەرامەتی مرۆییان. دووهەم: 
بۆ هێورکردنەوەی ئەو بارە نەخوازراوەی کە روودەدات، پێویستە هەموو 

رێگایەکی گونجاو بگیردرێتەبەر.
پاشان  ئەکرەم محەمەد بەرپرسی فەرمانگەی رێکخراوە ناحکوومیەکان 
بووە  پێشەنگ  کە  کرد  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای  لە  دەستخۆشی 
زەنگین  پەرتووکە  ›‹ئەم  گوتی:  و  گرنگە  کتێبە  ئەم  وەرگێڕانی  لە 
دەزگای  لە  دەستخۆشی  و  مرۆیدا  کاری  بواری  لە  پەرتووکە  ترین 
خێرخوازیی بارزانی دەکەین کە پێشەنگ بووە لە وەرگێڕانی ئەم کتێبە 
لە  جوانی  کارێکی  دڵسۆزی  بە  زۆر  کە  لێدەکەین  دەستخۆشیشی  و 

خزمەتکردنی ئاوارە و پەنابەر و لێقەوماواندا کردووە.
لە کۆتایی سمینارەکەدا لەوحی رێزلێنانی دەزگای خێڕخوازیی بارزانی 
بەڕێزان  لە  هەریەک  بە  پێشکەش  ئەحمەدەوە  موسا  بەڕێز  لەالیەن 
›‹شەفیق حاجی خدر و ئاسۆ کەریم‹‹ کرا کە لە کاری وەرگێران و 
پێداچوونەوەی کتێبەکەدا رۆڵییان هەبووە. له كۆتایی دیداره كه دا كتێبه كه  

پێشكه شی میوانانی ئاماده بوو كرا.
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پڕۆژه ی “سفێر”

پەیامننامەی مرۆیی و الیەنی هەرە کەمی 

پێوەرەکان لە بەدەنگەوەهاتنی مرۆییانەدا

مافی ژیان بە شکۆمەندیی

پێوەرانەی کە  پڕۆژەی سفێر دەستپێشخەرییەکە بۆ دیاریکردن و پەرەپێدانی ئەو 

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە ڕێیانەوە بەدەم هاواری ئەو کەسانەوە دەچێت کە تووشی 

کارەسات هاتوون. 

لە رێگەی ئەم رابەرنامەیەوە، سفێر کار بۆ جیهانێک دەکات کە مافی ژیان و گوزەرانی 

هەموو ئەو کەسانە  کە تووشی کارەسات هاتوون، جێگیر بکرێت و کاری لەسەر بکرێت 

بە جۆرێک کە رێز لە دەنگەکەیان بگیرێت و پەرە بە شکۆمەندی و ئاسایشیان بدرێت.

ئەم رابەرنامەیە ئەمانە لەخۆی دەگرێت:

مافەکانی  رەنگدانەوەی  کە  ئیتیکی  و  یاسایی  بنەمایەکی  مرۆیی، چەند  پەیامننامەیەکی   •
خەڵکی کارەساتبارە.

• بنەماکانی پاراسنت.

مرۆیی:  ژیانپارێزی  سەرەکی  بواری  چوار  لە  پێوەرەکان  النیکەمی  و  بنەڕەتییەکان  پێوەرە   •

دابینکردنی ئاوو ئاوەڕۆ و پەرەپێدانی پاکوخاوێنیی؛ ئاسایشی خۆراک و خواردنپێدان؛ پەناگەو 

نشینگەو کەرەستە ناخۆراکییەکان؛ کردەی تەندروستی. ئەو بەشانە دەستنیشانی ئەوە دەکەن 

کە پێویستە لە بەدەنگەوەچوونی مرۆییدا چی بکرێت بۆ ئەوەی خەڵکی کارەساتبار لە بارێکی 

جێگیر و پڕشکۆمەندیدا دەربازی ببێت و ببووژێتەوە.

و  ئاژانس  کۆمەڵێک  الیەن  لە  هەیە  بەرفراوانی  خاوەنداریەکی  سفێر  رابەرنامەی   •

کەسایەتییەوە و زمانێکی هاوبەش پێشکەش دەکات بۆ پێکەوە کارکردن لە پێناوی کواڵێتی 

و بەرپرسیاریەتی لە هەلومەرجی کارەسات و ملمالنێدا.

رابەرنامەی سفێر چەند کۆمەڵە ستانداردێکی هاوشانی خۆی هەیە بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو 

گۆڕانکارییانەی کە لە بواری مرۆییدا دەرکەوتوون.

پڕۆژەی سفێر لە ساڵی 1997 لەالیەن کۆمەڵێک رێکخراوی مرۆیی ناحکومی 

و بزوتنەوەکانی خاچی سوور و مانگی سوورەوە دەستی پێکرد

پەیامننامەی مرۆیی 

و الیەنی هەرە کەمی پێوەرەکانی 

بەدەنگەوەچوونی مرۆییانە

2018

2018
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پڕۆژه ی “سفێر”

پەیامننامەی مرۆیی و الیەنی هەرە کەمی 

پێوەرەکان لە بەدەنگەوەهاتنی مرۆییانەدا

مافی ژیان بە شکۆمەندیی

پێوەرانەی کە  پڕۆژەی سفێر دەستپێشخەرییەکە بۆ دیاریکردن و پەرەپێدانی ئەو 

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە ڕێیانەوە بەدەم هاواری ئەو کەسانەوە دەچێت کە تووشی 

کارەسات هاتوون. 

لە رێگەی ئەم رابەرنامەیەوە، سفێر کار بۆ جیهانێک دەکات کە مافی ژیان و گوزەرانی 

هەموو ئەو کەسانە  کە تووشی کارەسات هاتوون، جێگیر بکرێت و کاری لەسەر بکرێت 

بە جۆرێک کە رێز لە دەنگەکەیان بگیرێت و پەرە بە شکۆمەندی و ئاسایشیان بدرێت.

ئەم رابەرنامەیە ئەمانە لەخۆی دەگرێت:

مافەکانی  رەنگدانەوەی  کە  ئیتیکی  و  یاسایی  بنەمایەکی  مرۆیی، چەند  پەیامننامەیەکی   •
خەڵکی کارەساتبارە.

• بنەماکانی پاراسنت.

مرۆیی:  ژیانپارێزی  سەرەکی  بواری  چوار  لە  پێوەرەکان  النیکەمی  و  بنەڕەتییەکان  پێوەرە   •

دابینکردنی ئاوو ئاوەڕۆ و پەرەپێدانی پاکوخاوێنیی؛ ئاسایشی خۆراک و خواردنپێدان؛ پەناگەو 

نشینگەو کەرەستە ناخۆراکییەکان؛ کردەی تەندروستی. ئەو بەشانە دەستنیشانی ئەوە دەکەن 

کە پێویستە لە بەدەنگەوەچوونی مرۆییدا چی بکرێت بۆ ئەوەی خەڵکی کارەساتبار لە بارێکی 

جێگیر و پڕشکۆمەندیدا دەربازی ببێت و ببووژێتەوە.

و  ئاژانس  کۆمەڵێک  الیەن  لە  هەیە  بەرفراوانی  خاوەنداریەکی  سفێر  رابەرنامەی   •

کەسایەتییەوە و زمانێکی هاوبەش پێشکەش دەکات بۆ پێکەوە کارکردن لە پێناوی کواڵێتی 

و بەرپرسیاریەتی لە هەلومەرجی کارەسات و ملمالنێدا.

رابەرنامەی سفێر چەند کۆمەڵە ستانداردێکی هاوشانی خۆی هەیە بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو 

گۆڕانکارییانەی کە لە بواری مرۆییدا دەرکەوتوون.

پڕۆژەی سفێر لە ساڵی 1997 لەالیەن کۆمەڵێک رێکخراوی مرۆیی ناحکومی 

و بزوتنەوەکانی خاچی سوور و مانگی سوورەوە دەستی پێکرد

پەیامننامەی مرۆیی 

و الیەنی هەرە کەمی پێوەرەکانی 

بەدەنگەوەچوونی مرۆییانە

2018

2018

له  ئه كادیمیای كوردی خوێندنه وه  بۆ كتێبی پرۆژە ی سفێر ده كرێت
موسا ئەحمەد: 

خۆشحاڵین کە بە پرۆژەیەکی 
جیاوازتر لە کارەکانی دیکەمان لە 

خزمەت ئێوەداین

ده زگای خێرخوازیی بارزانی پاش ئه وه ی بۆ یه كه مجار هه ستا به  وه رگێڕان و چاپكردنی كتێبی )پرۆژە ی سفێر( بۆ سه ر زمانی كوردی، 
كه  تایبه ته  به  به یاننامه ی مرۆیی و الیه نی هه ره كه می پێورەكانی به ده نگه وه چوونی مرۆییانه  له كاری رێكخراوه ییدا،  سیمینارێكی له باره ی 

گرنگی وه رگێڕانی كتێبی پرۆژه ی سفێر بۆ سه ر زمانی كوردی به  ئاماده بوونی كه سایه تی بواری رێكخراوه یی و مرۆیی بەڕیوەبرد.
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كۆیگشتیچاالكیوسوودمهندبووان
TotalNo.ofActivities&Benefiters

پێشهكی
     ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی هاوشـــێوه  ی هـــه ر رێكخراوێكـــی دیكـــه ی خێرخـــوازی و كۆمه  كبه خـــش له جیهاندا به  پێی نه  خشـــه  و په   یـــڕه و و به  رنامه   كانـــی خزمه  تی ئه  و چیـــن و توێژانه  ده كات كـــه  رووبه ڕووی 

ده بنه وه . ئاواره  بوون  و  كاره ســـات 
ده زگای خێرخوازیی بارزانی له  هه  رێمی كوردستانی عێراق ئه  ركی به  ڕێوه  بردنی )7( كه  مپی ئاواره  و )4( كه  مپی په   نابه  ری له  ئه  ستۆ گرتووه ، هه روه ها )16( سه نته  ری رۆشنبیری و پیشه  یی و كۆمه   اڵیه  تی و هونه  ری هه  یه   كه   
به  رده وام خولی راهێنانی پیشه  یی و په   روه  رده و فێركردن بۆ فێرخوازان ده كه  نه  وه.   به  پێی دوایین راپۆرتی ده زگای خێرخوازییی بارزانی و سه نته ری هه ماهه نگی هاوبه شی قه یرانه كان )1,434,485( ئاواره  ی ناوخۆی عێراق و 

)225,236( په  نابه ری واڵتانی دراوسێ لە هەرێمی کوردستاندا نیشته  جێكراون، له و ژماره  یه   )254,053( هه  زار ئاواره   و )87,987( هه  زار په   نابه  ر له كه  مپه   كاندا ده ژین. 
ئه  نجامداوه و )543,177( كه س  كوردستان  دانیشتوانی هه  رێمی  بۆ  و  كه مپه  كان  ده ره وه ی  و  په   نابه ران  ئاواره و  كه مپی  له  له )10( سێكته  ری جۆراوجۆردا)715( چاالكی   2018 مانگی )7(ی  به درێژایی  ده زگا 
سودمه   ندبوون. هاوكات له  سه نته  ره   رۆشنبیرییه  كانیشدا )10,826( كه  س له  خول و راهێنانه  په   روه  رده یی و فێركارییه  كاندا  سوودمه   ندبوون و له  بنكه  ته ندروستییه كانیشدا )204( نه خۆش چاره سه ریان بۆ كراوه . ئەم زانیاریانە 

به  ئینفۆگرافیك به  پێی چاالكی ئۆفیسه كان روونكراونه ته وه .

 www.bcf.krd                info@bcf.krd       
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كۆیگشتیچاالكی
BCFTotalNo.activities

715

ژمارەیخێزانیسوودمەند
No. of family Beneficiaries

101,446

ژمارەیکەسیسوودمەند
No. of individual Beneficiaries

543,177
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پێكدێـــت لـــه  دابینكردنـــی )خۆراكـــی وشـــك، 
خواردنـــی گـــه رم، شـــیر و ئـــاوی خواردنـــه وه (.

 پێكدێـــت له  كردنـــه وه ی خوله كانی هه لـــی كار، خولی 
خۆشـــگوزه رانی، خوله كانـــی )دروومـــان و كۆمپیوتـــه ر، 

جوانـــكاری( پـــاره ی كاش به رانبـــه ر به  پاره .

پێداویســـتیه   دابینكردنـــی  لـــه   پێكدێـــت 
)ویلچەر،دارشـــەقە،..... و  وەک  جۆراوجۆره كانـــی 

هتد( بـــۆ خـــاوه ن پێداویســـتییه  تایبه تـــه كان و 

 پێكدیت له  دروســـتكردنی بنكـــه ی ته ندروســـتی، دابینكردنی 
داوو ده رمان، كه ره ســـته ی ته ندروســـتی، دابینكردنی پزیشـــك، 
خولـــی هۆشـــیاری ته ندروســـتی و ده روونی و هه ڵمه تـــی كوتان.

 پێكدێـــت لـــه  دابینكردنـــی )پێداویســـتییه كانی 
ناوماڵ، جلوبه رگ، ســـوته مه نی، خێـــوه ت و پاره ی 

كاش(.

 پێكدێـــت له  كردنـــه وه ی خوله كانی )هۆشـــیاری، 
ده روونی(. فریاگوزاری،  ســـه المه تی  یاســـایی، 

پێكدیـــت لـــه  دابینكردنی پێداویســـتی قوتابخانه و 
خوله كانـــی  مامۆســـتا،  دابینكردنـــی  قوتابیـــان، 

)په روه رده یـــی، زمـــان، وانـــه كان(.

پاككه ره وه و  دابینكردنی )کەلوپه لـــی  لـــه   پێكدێت 
هۆشـــیاری  پاككردنه وه ،  هه ڵمه تی  خاوێنكردنـــه وه ، 

ئاو(. پاراســـتنی  پاكوخاوێنی، 

ــه ڵ رێكخراو و  ــ ــرۆژه ی هاوبه ش له گ ــ ــه  ئه نجامدانی پ ــ ــت ل ــ  پێكدی
ــتكردن و نۆژه نكردنه وه ی  ــ ــۆی له دروس ــ ــایه تی خێرخواز كه  خ ــ كه س

ــتی و قوتابخانه  ...هتد. ــ ــه ی ته ندروس ــ باڵه خانه و بنك

ــوان رێكخراوه   ــ ــردی په یوه ندی له نێ ــ ــتكردنی پ ــ ــت له  دروس ــ پێكدێ
ــدا، له گه ڵ كاری  ــ ــو كه مپه كان ــ ــه كان له نێ ــ ــواز و كۆمه كبه خش ــ خێرخ

ــاو كه مپه كان. ــ ــتوانی ن ــ ــه رژمێری و كۆكردنه وه ی داتای دانیش ــ س

سێكتهریخۆراك:

سێكتهریههلیكاروژیانهوانی:

سێكتهریچاودێرییكهمئهندامان:

سێكتهریتهندروستی؛

سێكتهریناخۆراك:

سێكتهریپاراستن؛

سێكتهریپهروهرده:

سێكتهریئاوهڕۆوپاككهرهوه:

سێكتهریپرۆژهیتایبهت؛

سێكتهریههماههنگی:

Activities)71(چاالكی

Activities)68(چاالكی

Activities)31(چاالكی

Activities)26(چاالكی

Activities)329(چاالكی

Activities)60(چاالكی

Activities)10(چاالكی

Activities)75(چاالكی

Activities)5(چاالكی

Activities)40(چاالكی

199,296

2,249

86

1,020

186,326

4,279

882

74,763

3,520

70,756

37,499

201

-

-

36,041

25

-

14,047

704

12,929
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H.C

IDP

REF.

كۆی گشتی

101,446 543,177

ھاوتی ھەرێمی کوردستان
1,587 10,183

97,794 520,403

1,395 9,253

ئاواره 
IDP

670 3,338

ھاوتی ناوچه كانی تری عێراق

كۆیگشتیسوودمهندبووانلهمانگی
و پهنابهرو ئاوارهو له پێكدێن كه 7
خڵكیكهمدهرامهتیههرێمیكوردستان
وهاوواڵتیانیناوچهكانیتریعیراق

کۆی گشتی ئاوارەو پەنابەر
Total No. Of IDP & Refugee

Total No. IDP   کۆی گشتی ئاوارەTotal No. Refugees کۆی گشتی پەنابەر

283,829

354,656

70,827 1,434,485

1,659,721

1,180,432
51,088

87,987 254,053

225,236

ناوەوەی کەمپ
Inside camp

ناوەوەی کەمپ
Inside camp

دەرەوەی کەمپ
Out camp

دەرەوەی کەمپ
Out camp

236,419
137,249

19,739 47,410

74 1691 45 400
IDPIDPIDPIDPIDP RefugeeRefugeeRefugeeRefugeeRefugee

No.ofcampsinKRIژمارەیکەمپەکانلهكوردستان

50

119 2091

ژمارەیگشتیکەمپەکان
TotalNo.Ofcamps

هەولێر
Erbil

سلێمانی
Sulaymaniyah

دهۆك
Duhok

کەرکوك-گهرمیان
Germian-Kirkuk

شنگال
Sinjar

هاتورۆیشتوولهسنووریپارێزگایههولێر

Family Coming ژمارەی هاتوو

2,826

531

1,926

395

Family Leaving ژمارەی رۆیشتوو

Newarrivals&departuresinErbil
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چاالكیئۆفیسهكانیدهزگایخێرخوازییبارزانی
BCFOfficeActivities

سوودمهندانلهسهنتهرهرۆشنبیریوتهندروستییهكانیدهزگایخێرخوازییبارزانی
BeneficiariesofBCF,sHealthandCulturalCenters

ژمارهیچاالكی
No.ofActivities

ئۆفیسهكان
Offices

بنكهتهندروستییهكان
HeathCenters

سهنتهرهرۆشنبیرییهكان
CulturalCenters

M1U3

Kawrgosik-كهورگۆسك

Baharka-بهحركه

Qushtapa-قوشتهپه

Dibaga1-دیبهگه

Darkar-دهركار

DaraShakran-دارهشهكران

Tanahi-تهناهی

Gawilan-گهویالن

Akre-ئاكرێ

Basirma-باسرمه

Chamshko-چهمشكۆ

Domez-2دۆمێز

Domez-1دۆمێز

Shiladzeشيالدزێ

Barikaباریكه

كۆیگشتی

سەرچاوەیئامارەکان
بەڕێوەبردنی بۆ بارزانی خێرخوازیی دەزگای
چاالکیەکانیوکۆکردنەوەیسەرجەمداتایتەواوی
بەم پشتی کوردستان هەرێمی لە پەنابەران و ئاوارە

سەرچاوانەبەستووە:

BarzanicharityFoundation(BCF(
JointCrisisCoordination(JCC(
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بعد مرور ثمانية أشهر على تدهور اوضاع عفرين

عدد نازحي عفرين يزداد في اقليم كوردستان
معتدهوراوضاععفرينفيشرقيكوردستان،اضطرتعشراتالعوائلالىانيتركوا
ديارهموبيوتهمويلجؤواالىالمدناالخرىاطرافعفرين.ونتيجةللمعاركمئاتالنساء
عوائل وللمحافظةعلىحياتهماضطرت المعارك، لرحىهذه اصبحواضحايا واالطفال
عفرينانيسلكواحياةاللجوءالصعبةوفيطريقهمبعضمنهماستطاعواانيصلواالى

تلكالمنطقةاالمنةفيالشرقاالوسطوفياقليمكوردستانالعراق.

حسب احصاءات مؤسسة بارزاني الخيرية في محافظة أربيل هناك اكثر من 178 عائلة نازحة من سكان عفرين شرقي كوردستان سكنوا في اقليم 
كوردستان، هؤالء وصلوا الى اقليم كوردستان خالل الشهور الثماني الماضية.

تلك العوائل يريدوا ان يعيشوا بسالم واختاروا اقليم كوردستان لعيشوا فيه، وهذا ما يحتاج الى دعم من المؤسسات والمنظمات الخيرية الكائنة في اقليم 
كوردستان كي توفر لهم احتياجاتهم الضرورية واللوازم المعيشية. في هذا الصدد قال السيد ميرساج حمدو: نحن لجئنا الى اقليم كوردستان منذ شهر ونصف، 
عن طريق التهريب، وكان الطريق للوصول الى اقليم كوردستان صعبا جدا، ومليئة بالمخاطر واضطررنا الى ان يصرف كل واحد منا 200 دوالر أمريكي، في 
الطريق ضللنا بعضنا بعض، وقد استطعت ان اوصل بنفسي مع طفلي الصغير الى اقليم كوردستان، وبعد ذلك استطعت العثور على بقية افراد عائلتي. وحول 

معيشتهم هنا اضاف حمدو: الناس هنا خاصة اهالي شرقي كوردستان يقدمون الينا المساعدات.
واضاف السيد فيدان نيازي: وجدنا مآسي كثيرة حتى وصلنا الى اقليم كوردستان، لكن مع ذلك اوضاعنا ليست جيدة هنا، على الرغم من اننا استطعنا ان 

نكون بيتا بالدين هنا.

تقديم المساعدات الى اهالي عفرين الالجئة
بعد تدهور االوضاع في مدينة عفرين غربي كوردستان، وصل جزء من سكان المدينة بعد تعب وجهد كبيرين الى حدود اقليم 

كوردستان واالن يقطنون في مدينة أربيل.
استقبلت مؤسسة بارزاني الخيرية الوجبة االولى من الجئي عفرين ومع وصولهم الى اربيل وقامت بتوفير الضروريات والمواد 
الغذائية لهم، وبعد ان ازداد عدد الالجئين في اربيل، قامت مؤسسة بارزاني الخيرية عن طريق استمارة خاصة بتسجيل 
اسماء العوائل التي تركت مدينة عفرين ولجأت الى أربيل، وفي حملة مساعدات للمرة الثالثة وبالتعاون مع دولة االمارات 

قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بإيصال ثالث وجبات المساعدات اليهم.
 GIZ في الخامس من شهر تموز 2018 قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع دولة االمارات ومنظمة
االمريكية، بايصال قافلة مساعدات الى 178 عائلة الجئة من عفرين، وكانت المساعدات تتشمل على: مبردة، 

احتياجات غذائية وصحية.
في هذا السياق قال السيد إسماعيل عبدالعزيز مسؤول قسم المساعدات لمؤسسة بارزاني الخيرية: حاولنا في هذا 

الموسم الحر ان نوفر االحتياجات االساسية للعوائل، ولهذا قمنا بتوزيع المبردة واحتياجات ضرورية مثل المواد 
الغذائية والصحية على تلك العوائل الالجئة من مدينة عفرين.

وقال السيد فيدان نيازي حول مساعدات مؤسسة بارزاني الخيرية: هذه الساعدات كانت في وقتها، حيث 
وفرت لنا االحتياجات االساسية وتمأل ما لدينا من نواقص، ونحن قد تركنا جميع ما في البيت في مدينة 

عفرين، واالن نواجه حاالت صعبة وهناك مرضى ما بين تلك العوائل ونطلب من الخيرين ان يمدوا 
يد العون والمساعدة كي نستطيع ان نكون حياة الئقة بنا والطفالنا.

June  2018     No.42 11

32 شخصا من ذوي االحتياجات 
الخاصة يستفيدون في منطقة جومان

نظمت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع منظمة LDS االمريكية سمنارا خاصا إلعطاء تعليمات صحية 
لخمسة عشر شخصا من ذوي االحتياجات الخاصة في قضاء جومان، ووزعوا أدوات خاصة بهم مثل عربة 

المعاقين وعكازة.. الخ على المشاركين.
في الخامس من شهر تموز 2018 وضمن نشاطات مؤسسة بارزاني الخيرية في قطاع رعاية ذوي االحتياجات 
الخاصة، قامت المؤسسة بالتعاون مع منظمة LDS االمريكية بتنظيم سمنار خاص بذوي االحتياجات الخاصة 

في قضاء جومان، وبهدف كيفية استخدام ادوات هذه الشريحة من المجتمع قاموا بإعطاء ارشادات صحية وتقنية 
لخمسة عشر شخصا . ثم وزعوا عربة المعاقين وعكازة وادوات واحتياجات اخرى عليهم.

ان مشروع توفير عربة المعاقين لذوي االحتياجات الخاصة بدء العمل فيه في الثامن عشر من 
شهر شباط 2015 من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمة LDS االمريكية وحتى االن 

مستمر في عملها بشكل يتالءم مع المتطلبات الحديثة للعيش من حيث اعطاء تعليمات 
وارشادات صحية وتوعوية الى هذه الفئة من المجتمع، وكيفية رعايتهم وتوعيتهم 

من حيث االهتمام بالجانب الصحي والنظافة.
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تقديم مساعدات مادية الى العوائل التي ال تجد رعاية

توزيع هدايا مختلفة على 390 طفال يتيما 
فييوماالحدالموافقللسادسعشر
منشهرتموز2018وبحضورالسيد
موسىاحمدرئيسمؤسسةبارزاني
الشخصيات من ومجموعة الخيرية
وحضور والسياسية االجتماعية
اهالياالعزاءفيقاعةميديانظمت

احتفاليةخاصةلألطفالاالعزاء.

قسم  مسؤول  عبدالعزيز  اسماعيل  السيد  القى  االحتفالية  بداية  في 
المساعدات في مؤسسة بارزاني الخيرية كلمة قال فيها: »بمناسبة 
انتهاء السنة الدراسية وبداية العطلة الصيفية، وجدنا ان نقيم احتفاال 
خاصا لألطفال االعزاء الذين حرموا من حنان االب، وفي الوقت نفسه 
االبتسامة  ونرسم  معاناتهم  من  نقلل  هدايا مختلفة كي  عليهم  نوزع 
على شفاههم، ونحن مستمرون في مساعدة االعزاء كما دعمناهم في 

الدراسة وتطويرهم«.
بارزاني  مؤسسة  في  المساعدات  قسم  مسؤول  اشار  كالمه  واثناء 
وقال:  الخيرية  مشاريعها  في  المؤسسة  يدعمون  الذين  الى  الخيرية 
»نرى من الضروري ان نقدم شكرنا وتقديرنا للذين استمروا في دعم 
مؤسسة بارزاني الخيرية، إليصال المساعدات الى الفقراء ومحدودي 
ستير،  )شركة  وهم  االحتفالية،  هذه  في  معنا  شاركوا  وقد  الدخل 
شركة اليسرا، صالح الدين سرداري، حجي دارا رشيد ومدينة العاب 
سمايالند(، وخالل سنتين في هذا المشروع استفادت 4136 عائلة 
البلغ عدد اطفالها 12408 طفال، وقد كفل احد المحسنين بتأمين 
مبلغ 413 مليون و 600 الف دينار الذي يصرف على العوائل التي 

ال تجد رعاية لها بشكل شهري«.
وقد القى ممثل المحسنين السيد طالب طعمة كلمة وقال فيها: أشكر 

الله تبارك وتعالى الذي جعلني ان اقوم بهذه المهة االنسانية مكان 
والفقراء طيلة ثالث سنوات على شكل  الخيرين واقدم لأليتام  احد 
مساعدات نقدية في كل شهر، وما كانت مهمتي تنجح لوال مساعدة 
ودعم واسناد المؤسسة القديرة مؤسسة بارزاني الخيرية، فقد ذللت كل 
الصعوبات التي واجهتها طيلة هذه السنوات ببردها وحرها وامطارها 
وثلوجها، فمن خالل حسن االستقبال وتوفير السكن والنقل واستحصال 
الموافقات االمنية  والتنقل بين محافظات االقليم بكل سهولة ويسر 
جعلت هذه المهمة سهلة علي، وان استمر فيها الى ان يقضي الله 

امرا كان مفعوال«.
خالل  »فمن  وقال:  ورئيسها،  المؤسسة  فيها  شكر  كلمته  وخالل 

المحسن الذي انا امثله وكافة المحسنين الحاضرين منهم والغائبين 
نقدم شكرنا وتقديرنا العالي لكافة منتسبي هذه المؤسسة العريقة، وفي 
مقدمتهم السيد موسى احمد الذي كان لي اخا وصديقا قبل ان يكون 

مسؤوال على هرم هذه المؤسسة..«.
من  وفرت  التي  المادية  المساعدات  قدمت  الخاص  الحفل  هذا  في 
قبل المحسنين الى عوائل االطفال وبعد ذلك وبرعاية الممولين: شركة 
ستير، يسرا، صالح الدين سرداري، حجي دارا رشيد ومدينة العاب 
سمايالند قدمت هدايا مختلفة مثل االيباد والعاب االطفال والمالبس 

الى االطفال.

بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية

توزيع المبردات على 546 
عائلة نازحة من كركوك

والمهجرين  الهجرة  وزارة  مع  بالتعاون  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت 
كركوك  من  النازحة  العوائل  على  مبردات  فيه  وزعت  بنشاط  العراقية 

ويسكنون في مدينة أربيل.
مضى تسعة أشهر على نزوح االف العوائل من محافظة كركوك واطرافها، 
وحتى االن عدد كبير من تلك العوائل النازحة يسكنون في محافظات اقليم 

كوردستان وال يستطيعون العودة الى ديارهم ومناطق سكنهم.
ترتفع درجات  بهدف مساعدة نازحي كركوك في فصل الصيف حيث 
الحرارة بشكل غير متوقع، قامت مؤسسة بارزاني الخيرية ووزارة الهجرة 
والمهجرين العراقية في الثامن من شهر تموز 2018 بتنفيذ حملة خيرية 

حيث وزعوا 546 مبردة على نازحي مدينة كركوك.
في هذا االطار قال السيد موسى احمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية: 
نحن نقدم الى تلك العوائل التي نزحت من مدينة كركوك وسكنت في 
اليوم،  نزوحهم حتى  منذ  بدأت  المساعدات  وهذه  اربيل بشكل مستمر، 
لهم  نوفر  ان  بشكل جدي  نحاول  لمشاريعنا  الممولين  من  وبدعم  واالن 
التنظيف،  ووسائل  واحتياجاته  المنزل  ادوات  من  المختلفة  احتياجاتهم 
وألننا االن في فصل الصيف، تلك العوائل بحاجة ماسة الى المبردة، لذا 
تلك  المبردات على  بتوزيع  العراقية  والمهجرين  الهجرة  وزارة  مع  قمنا 
العوائل الذين نزحوا من مدينة كركوك ويسكنون في أربيل، وحتى نفيد 

جميع العوائل بشكل متساوي.

في مخيم بحركة 2 الذي يضم مئات العوائل المعوزة
مؤسسة بارزاني الخيرية تقدم مساعدات مختلفة

بعد ان سلمت محافظة اربيل ادارة مخيم بحركة 2 الى مؤسسة 
فمن  معوزة  عائلة   500 فيه  يعيش  والذي  الخيرية،  بارزاني 
توزيع  بحملة  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت  اربيل،  مدينة 

مساعدات واسعة عليهم.
مخيم بحركة 2 احد االحياء السكنية التي قامت حكومة اقليم 
كوردستان بانشاءه بالتعاون مع دولة االمارات ووزعت عن طريق 

االقتراع على العوائل المحتاجة في مدينة اربيل
بتوزيع  قامت  الخيرية  بارزاني  لمؤسسة  خيري  نشاط  في 
احتياجات االطفال على جميع سكان مخيم بحركة 2 الواقع 

في محافظة اربيل ويشمل  500 عائلة. مع اول يوم لمؤسسة 
بارزاني الخيرية فيه، قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بتسجيل 

اسماء تلك العوائل الساكنة في الحي السكني الجديد. 
بحركة  مخيم  إدارة  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  تولت  ان  بعد 
الخامس  ففي  عليهم،  المختلفة  مساعداتها  بتوزيع  بدأت   2
خير،  فاعل  مع  وبالتعاون   2018 تموز  شهر  من  والعشرين 
عائلة   500 على  اطفال  وغذاء  احتياجات  بتوزيع  قامت 
االحتياجات  من  انواع  تسعة  استلمت  عائلة  وكل  المخيم  في 

المختلفة.
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في يوم االثنين الموافق للثالثين من شهر 
تموز 2018 نظم المؤتمر السنوي االول 
عنوان  تحت  الحكومية  غير  للمنظمات 
في  المدني  المجتمع  منظمات  )دور 
مجموعة  فيه  وشاركت  االستقرار(  إعادة 
الحكومية  غير  المنظمات  من  كبيرة 
وادلوا بآرائهم في بعض القضايا المتعقلة 
نظم  المؤتمر  هذا  والعائدين،  بالنازحين 
غير  المنظمات  دائرة  برعاية  مرة  ألول 

الحكومية ومؤسسة الخنجر للتنمية.
في  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  شاركت 
الخاص  المحور  خالل  من  المؤتمر  هذا 
الممكنة  )السبل  عنون  وتحت  بالعائدين 
لدعم استقرار العائدين( من خالل عرض 
بيانات خاصة بالعائدين والسبل الممكنة 
لمساعدتهم حتى االستقرار. في المؤتمر قدم 
السيد ويس جليل تقريرا مفصال للحضور، 
في البداية تحدث عن مدينة الموصل بين 
الحاضر والماضي وما كانت لهذه المدينة 
االنسانية،  الحضارة  في  فعال  دور  من 
لكن بعد دخول المنظمات االرهابية اليها 
القطاعات  التدمير  وشمل  بتدميرها  قاموا 
والبلديات  والصحة  التربية  من  المختلفة 
الحضارية  المعالم  دمرت  وكذلك  وغيرها 
بالكامل  االنسان دمر  ان  للمدينة. وكيف 
اوضاع  في  ويعيشون  المدينة  هذه  داخل 

انسانية ونفسية صعبة.
ثم تطرق السيد جليل الى عرض احصائية 
تركوا  الذين  النازحين  عدد  حول  دقيقة 
مدينة  داحل  الى  وعادوا  المخيمات 
الموصل لكنهم لم يستطيعوا اكمال حياتهم 
التي  الصعبة  االوضاع  بسبب  ومعيشتهم 
انعدام  بسبب  المدينة  داخل  واجهوها 
ابسط  توفير  وعدم  االساسية  الخدمات 
وسائل العيش من الماء والغذاء والخدمات 
الذين  نسبة  بلغ  وقد  الضرورية،  االخرى 
بعد  المخيمات  الى  اخرى  مرة  رجعوا 

عودتهم الى المدينة 68%.
بالذكر ان منظمات كثيرة شاركت  جدير 
في المؤتمر، منها منظمة قنديل، والتنمية 
ومنظمة  روانكة،  ومؤسسة  الحضارية، 
و   )ETTC( و   )UNFPA(
)NDI( ومنظمة النساء االقليات وقدموا 
تخص  مختلفة  مواضيع  حول  كلمات 
الشباب والنساء، وفي نهاية المؤتمر اوصوا 
المعنية  للجهات  التوصيات  من  بجملة 

لكي يفيدوا النازحين والعائدين.

مؤسسة بارزاني الخيرية تشارك في مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في إعادة االستقرار
شاركتمؤسسةبارزانيالخيريةفيالمؤتمرالسنوياألولتحتعنوان)دورمنظماتالمجتمعالمدنيفيإعادةاالستقرار(الذينظم
فيمدينةأربيلبرعايةدائرةمنظماتغيرالحكوميةومؤسسةالخنجرللتنمية،وشاركتفيهامجموعةمنالمنظماتغيرالحكومية.
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في اطار مشروع رعاية االعزاء
فتح دورة للغة االنكليزية ل 29 طفال عزيزا )يتيما(

مشروع  اطار  وفي  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت 
اقليم كوردستان  رعاية االعزاء الخاصة بااليتام في 
الخيرين،  والمدرسين  المراكز  مع  وبالتعاون  العراق، 
لتسعة  االنكليزية،  اللغة  في  للتفوبة  دورة  بتنظيم 
وعشرين من االطفال االيتام في مدينة اربيل وادارة 

كرميان.
ان قطاع رعاية االعزاء الذي خصص لرعاية االيتام 
كوردستان  اقليم  في  مهاراتهم  وتطوير  ومساعدتهم 
العراق، فضال عن توزيع المستحقات الشهرية عليهم، 
يقوم عن طريق فتح دورات مختلفة تعليمية ومهنية 
االعزاء،  وقدرات  مهارات  يتطور  كي  ايضا،  ولغوية 

والمدرسين  المختلفة  المراكز  مع  بالتنسيق  وذلك 
وتعليمهم  االطفال  مهارات  لتطوير  وذلك  الخيرين 
اللغات وتقويتهم فيها، وفي هذا االطار تم فتح دورة 
للتقوية في اللغة االنكليزية لعدد من االطفال االعزاء 

حتى يستفيدوا من اللغة االنكليزية في دراستهم.
فيها  والتقوية  اللغة  لتعليم  الدورات  فتح  اطار  وفي 
لألعزاء، قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بفتح دورتين 
في اربيل وادارة كرميان، وذلك بالتنسيق مع مركز 
ايدونا لتعليم اللغات، وشارك فيها 14 من االطفال 

دون مقابل في الدورة وتستمر لمدة شهر واحد.
وفي السياق نفسه وضمن المشاريع المستمرة لمؤسسة 

دورة  فتح  تم  كرميان  ادارة  في  الخيرية  بارزاني 
اللغة االنكليزية ل 18 من  تعليمية اخرى  تعليم 
االطفال االعزاء وتستمر لمدة 20 يوما، وفي نهاية 
المشاركة والتعليم في  الدورة توزع عليهم شهادات 

اللغة االنكليزية.
مدرسين  قبل  من  تعطى  الدروس  ان  بالذكر،  جدير 
محترفين وذو خبرة، ويتعلم االطفال كيفية االجابة 
سهل.  بشكل  توضح  واالسئلة  االمتحانات،  في 
بهم  واالهتمام  االعزاء  تعليم  هذا  كل  من  والهدف 

ودعمهم في دراستهم. 

فتح مخبز للنازحين في مخيم خانكي
قامت مؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمة سنجار الحر بدعم من 
قنصلية دولة التشيك بفتح مخبز لمساعدة العوائل الناجية من 

قبضة داعش في مخيم خانكي.
في يوم االثنين الموافق لثالثين من شهر تموز 2018 وضمن 
بارزاني  مؤسسة  قامت  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  مشاريع 
للنازحين  خيري  مخبز  بفتح  خاصة  مراسيم  في  الخيرية 
الناجين من قبضة داعش  حيث يتم توزيع الخبز على تلك 
العوائل دون مقابل، وكان فتح هذا المخبز بالتعاون مع منظمة 

سنجار الحر وبدعم من قنصلية دولة التشيك.
ان مؤسسة بارزاني الخيرية عن طريق عالقاتها المتينة مع 
الجهات المختلفة والمنظمات الخيرية والمراكز العالمية تقوم 
اقليم  في  والالجئين  للنازحين  الخيرية  مشاريعها  بتنفيذ 
كوردستان والمحافظات االخرى داخل المخيمات وخارجها.
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BCF Delivers Third Batch of Aid to Afrin Refugees in Erbil 

Barzani Charity Foundation 
(BCF), in cooperation with 

the United Arab Emirates (UAE) 
and GIZ, provided household 
needs, food and medical 
supplies to 178 Afrin refugee 
families settled in Erbil. 
 On July 5, 2018, the BCF 
delivered a third batch of 
assistance to people from 
Afrin who have fled their city in 
Syria and sought refuge in the 
Kurdistan Region of  Iraq.
 The assistance included 
evaporative coolers, food and 
medical supplies, provided by 
UAE and GIZ.

BCF Provides Clean Water to Erbil 
Neighborhoods Suffering from Water Shortage

Barzani Charity Foundation (BCF) launched a project to provide clean water to the Erbil 
neighbourhoods suffering from water shortages.

 The foundation began a project in July, 2018, to deliver water to seven neighbourhoods 
in central Erbil. The project provides the residents of  the area with clean water on a daily 
basis. Each family receives 1,000 litres of  water every day.
 The project which consists of  transporting water by water tankers to the areas suffering 
from water scarcity will continue until the issue is solved.  

BCF 
Participates 
in Annual 
Conference 
on Role of 
NGOs in 
Restoring 
Stability

Barzani Charity 
Foundation 

(BCF) participated 
in the first annual 
conference on the role 
of  the non-governmental 
organizations in restoring 
stability in the war 
affected areas in Iraq. 
The conference, entitled 
«the role of  civil society 
organizations in restoring 
stability» organized in 
Erbil under the auspices 
of  the NGO Directorate 
in the Kurdistan Regional 
Government and Al-
Khanjar Development 
Foundation.
 The conference was 
held on July 30, 2018, in 
which a large group of 
NGOs participated and 
exchanged views on some 
issues related to internally 
displaced persons (IDPs) 
and the returnees.
 The BCF contributed 
to the conference by 
presenting an account 
on the possible ways that 
can be employed to assist 
the returnees, presenting 
statistics on returnees 
and possible ways to help 
them achieve stability. 
According to the BCF 
statistics, 3,112 displaced 
families left the camps 
from which 2,138 families 
(10,395 individuals) 
have returned to camps 
due to lack of  livelihood 
opportunities, proper 
shelter and public services 
in their areas.

Bahirka-2 Camp, Managed by BCF, Holds 
Destitute Families from Host Community 
After the Bahirka-2 camp was opened for the impoverished families in Erbil Province, 

the management of  the camp was handed over to Barzani Charity Foundation (BCF) 
which has been delivering assistance to the residents of  the camp since the families 
settled in the camp. 500 poverty-stricken families are sheltered in the camp. 
Bahirka-2 camp was built by the Kurdistan Regional Government in cooperation with the 
United Arab Emirates.
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A Bakery Opened for Ezdi IDPs in Khanke Camp, Duhok

Barzani Charity Foundation (BCF) and Shingala Azad (Free Shingal) organization, in cooperation with the Caritas 
Czech Republic, built a bakery for displaced Ezdis in Khanke camp in Duhok Province. The bakery was opened 

on July 30, 2018, in a ceremony attended by all the parties that contributed to establishing the bakery. The bakery 
provides bread to displaced Ezdis in the camp.
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Barzani Charity Foundation (BCF), in 
cooperation with LDS Charities, delivered 

mobility aids to persons with special needs in 
Choman district in northern Erbil Province.
The BCF’s disabled care sector offered 
training to 32 people with disabilities on how to 
use the mobility equipment properly on July 4, 
2018 in Choman district. The participants were 
provided with mobility aids at the end of  the 
training. The aids included wheelchairs, and 
other types of  equipment such as crutches, 
walkers, etc.

32 Individuals Benefited from Disabled 
Care Sector in Choman, Erbil
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