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ئاماده بوونی  به  رێوڕه سمێكدا  له   2019/4/8 رێككه وتی 
و  كوێت  ده وڵه تی  و  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  نوێنه رانی 
به رپرسانی ئیداری سنووری پارێزگای مووسڵ ، پرۆژه ی دووباره 
نۆژه نكردنه وه ی قوتابخانه ی سێچاله له گوێڕ كه له الیه ن ده وڵه تی 
خێرخوازیی  ده زگای  و  كوێتی  فریاگوزاری  ده زگای  و  كوێت 
پێداویستی  جانتاو  دواتر  كرایه وه و  جێبه جێكرابوو،  بارزانییه وه 

خوێندن به سه ر قوتابیانی قوتابخانه كه دا دابه شكرا.

بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای   2019/4/6 رێككه وتی 
و  گه ڕه ك  چه ند  خاوێنکردنەوەی  هەڵمەتی  لە  به شداری 
ناوچه یه كی شاری موسڵ ده كات، لە هەڵمەتەكەدا زیاتر 
خێرخوازیی  دەزگای  خۆبەخشی  و  کارمەند   125 لە 
پێداویستییەکانی  تەواوی  و  ئۆتۆمبێل   22 و  بارزانی 

خاوێنکردنەوە به ڕێوه چوو.

رێككه وتی 2019/4/3 له شاری هه ولێر 14مین پێشانگا ی 
ده زگای   300 پێشانگه یه دا  له و  ده چێت،  به ڕێوه  له  كتێب 
واڵتی   21 و  كوردستان  هه رێمی  له  باڵوكردنه وه  و  چاپ 
رۆژ   11 ماوه ی  و  ده كه ن  نمایش  به رهه مه كانیان  جیاوازه وه 
و  بابه ت  هه موو  له  ناونیشان  ملیۆن  یه ك  ده بێت.  به رده وام 
بوارێكه وه ده خرێنه به رده ستی خوێنه ران. ده زگای خێرخوازیی 
بارزانی به مه به ستی نیشاندانی كارو چاالكییه چاپكراوه كانی و 

ناساندنی به میوانان له و پێشانگایه دا به شدار ده بێت.

رۆژی  به بۆنه ی   2019/4/2 رێككه وتی 
مه راسیمێكدا  له  ئۆتیزم،  نه خۆشی  جیهانی 
سامی  پارکی  لە  زەیتون  کتێبخانەی  لە 
ده زگای  هه ولێر،  شاری  عەبدولڕەحمانی 
پێشکەشی  هاوکاری  بارزانی  خێرخوازیی 
ده كات.  ئۆتیزم  نەخۆشی  منداڵی   300
ئاكرێ  شارۆچكه ی  له سنووری  رۆژ  هه مان 
جلوبه رگ و دیارییان به سه ر )31( منداڵی 

نه خۆشی ئۆتیزمدا دابه شكرد.

ئۆفیسی  له   2019/4/2 رێككه وتی 
قۆناغێكی  خێرخوازیی  ده زگای  مووسڵی 
دیكه ی دابه شكردنی هاوكاری به سه ر خێزانی 
بێسه رپه رشت به ڕێوه چوو كه له الیه ن گروپی 
تیایدا  دابینكراوه و  ته عمه  تاڵب  خێرخوازیی 
بۆ  كران،  ماددی  هاوكاری  )207( خێزان 
سه د   )100000( بڕی  خێزانێك  هه ر 

هه زار دینار ته رخانكرابوو.

د.عومەر  و  کوێتی  فریاکەوتنی  کۆمەڵەی  سەرۆکی  ئەلنوری  عەبدولخالیق  جەمال  )ئەندازیار   ٢٠١٩/٤/٧ رێکەوتی 
ئەلکەندەری کۆنسوڵی واڵتی کوێت لە هەولێر( سەردانی دەزگای خێرخوازیی بارزانییان کرد و لەالیەن موسا ئەحمەد 
سەرۆکی دەزگای خێرخوازیی بارزانییەوە پێشوازییان لێکرا. لە دیدارەكەدا باس لە دوایین سەردانی مەیدانی شاندی 
کوێتی کرا بۆ نۆرینگە پزیشکییەکانی حەسەنشام و خازر کە لەالیەن ئەو واڵتەوە سپۆنسەری دەکرێن. بەمەبەستی 
باشترکردنی هەماهەنگی نێوان هەردووال ئاوڕ لەو کار و پڕۆژانە درایەوە کە لە رابردوودا پێکەوە ئەنجامیانداوە و پالنی 

کار و پڕۆژەی داهاتووی نێوان دەزگای خێرخوازیی بارزانی و واڵتی کوێت تاوتوێکرا.

رێككه وتی 2019/4/13 بەمەبەستی تاوتوێکردنی رەوشی مرۆیی و باروگوزەرانی ئاوارە و پەنابەران لە هەرێمی کوردستان، 
ئاوات مستەفا باڵوێزی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە ئەوروپا، لەگەڵ خاتوو گبریل فیشەر وەزیری کاروباری کۆمەاڵیەتی هەرێمی 
پەنابەران لە رێگەی دەزگای  ئاوارە و  بڕیار درا کاروانێکی هاوکاری لۆجیستیکی بۆ  ترویل لە نەمسا دیدارێكیان ئه نجامدا و 
خێرخوازیی بارزانییەوە ره وانه ی کوردستان بكرێت. له دیدارێكی دیكه دا ئاوات مسته فا باڵوێزی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لەگەڵ 
جێگری سەرۆکی هەرێمی ترویل کۆبووەوە و بەڕێزیان پاڵپشتی حکوومەتەکەیانی بۆ پرۆژە مرۆییەکانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی 

دووپاتکردەوەو به ڵێنیدا به پێی توانا هاوكاری پێشكه ش بكات.
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بە  ئیسالمی جیهانی  دەستەی خێرخوازی  شاندێكی   2019/4/15 رێككه وتی 
ئەلمەعتوق )سەرۆكی ئەنجومەنی كارگێڕی( و دكتۆر  سەرۆكایەتی دكتۆر عەبدواڵ 
خێرخوازیی  دەزگای  سەردانی  هەولێر(  لە  كوەیت  )قونسوڵی  ئەلكیندەری  عومەر 
بارزانی یان كرد و لەالیەن سەرۆكی دەزگا بەرێز ئەحمەد موسا پێشوازییان لێكرا. 
لە دیدارێكدا تاوتوێی بارودۆخی مرۆیی كرا تایبەت بە برایانی ئاوارە و پەنابەر لە 
كەمپەكانی هەرێمی كوردستان و هەندێك لە پرۆژە مرۆییەكان كە بەنیازن دەست 
بە جێبەجێكردنی بكرێت لەالیەن دەزگای خێرخوازی بارزانی بە پاڵپشتی دەستەی 
ئیسالمی  خێرخوازی  دەستەی  شاندی  سەرۆكی  جیهانی.  ئیسالمی  خێرخوازی 
و  داوە  ئەنجامی  دەزگا  كە  كارانەی  بەو  دەربڕی  خۆی  سەرسورمانی  جیهانی 
ئەو كارانەی كە دەزگا ئەنجامی دەدات لە كاری مرۆیی و پرۆژە خێرخوازییەكان 
بۆ  راگەیاند  دەستەكەی  ئامادەباشی  هەروەها  پێویستیانە.  ئەوانەی  یارمەتیدانی  بۆ 
دابینكردنی هەندێك لە پێداویستی پێویست و خێرا لەو كاتەی كە دەستەكە دەست 

دەكات بە تاوتوێكردنی پرۆژەكانی تر لە داهاتوودا.

به بۆنه ی  ئیمارات  كونسوڵخانه ی  شاندێكی   2019/4/16 رێككه وتی 
سه ردانی  كوردستان،  هه رێمی  له  واڵته كه یان  نوێی  كونسوڵی  ده ستبه كاربوونی 
كه مپی ئاواره كانی دیبه گه یان له سنووری پارێزگای هه ولێر كرد و له الیه ن به رپرسی 

كه مپه كه وه پێشوازییه كی گه رمیان لێكرا.
له و سه ردانه دا شاندی میوان پاش به سه ركردنه وه ی چه ند شوێنێكی كه مپه كه ، به ڵێنیان 
خێرخوازیی  ده زگای  له گه ڵ  به هاوبه شی  نزیكدا  ئایینده یه كی  له  كه  دووپاتكرده وه 
بارزانی چه ند پرۆژه یه كی گرنگی خزمه تگوزاری بۆ ئاواره كانی كه مپ ئه نجام بده ن.

شایانی باسه ، كه مپه كانی سنووری پارێزگای هه ولێر پێكهاتوون له 11 كه مپی ئاواره و 
په نابه ر، به هه ماهه نگی له گه ڵ ده سته ی ناوه ندی قه یرانه كانی هه ولێر و كۆمیسیۆنی 

بااڵی په نابه رانی جیهانی، ده زگای خێرخوازیی بارزانی به ڕێوه یان ده بات.

رێككەوتی 2019/4/16 دووه مین خێوەتگەی پەرەپێدانی توانا مرۆییەكانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بەڕێوەچوو و هەتا 2019/4/22 بەردەوام ده بێت و تیایدا رۆژانه پاش وەرگرتنی وانەی 
وەرزشی، هاوكات سێ وانەی جۆراوجۆر و بەپێز و سوودمەند به به شداربووانی خێوەتگەكه ده گوترێنه وه و پێكەوه گەنگەشه و قسەو باسیان لەسەر تەوەرهكان ده كه ن. بەشێوەیەكی گشتی سیمینارو 
بابەته كان تایبەت ده بن به چۆنێتی كاری رێكخراوەیی و داڕشتنی پالنی كاركردن و زاڵبوون بەسەر ئەو كۆسپ و تەگەرانەی كه له ئاییندەدا روودەدەن و خۆئامادەكردن بۆ رووبەڕووبوونەوەی كێشه و 

قه یرانه سروشتی و ده ستكرده كان و خۆگونجاندن له گه ڵ ده وروبه ردا له كاتی رووداوه كاندا، له كۆتاییدا بڕوانامه پێشكه شی به شداربووان كرا.
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به  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای   2019/4/15 رێككه وتی 
هاوكاری له گه ڵ رێكخراوی FAIی ئەمریکی و ئوسترالی، پێنج 
دوو  قوتابخانه ی  بۆ  خواردنه وه یان  ئاوی  عه مباركردنی  تانكی 
له  زیاتر  كه  دابینكرد  بنەڕەتی  ئوناس(ی  و  )هەڤبون  ده وامیی 

١٠٠٠ قوتابی سوودمه ند ده بن.

كارمه ندانی  راهێنانی  به مه به ستی   2019/4/21 رێككه وتی 
و  هه ڵسوكه وت  چۆنێتی  و  تایبه ت  پێداویستی  خاوه ن  بواری 
راهێنانیان به ئامانجی خۆگونجاندنیان له گه ڵیاندا و پێشكه شكردنی 
ورده كاری چۆنێتی به كارهێنانی پێداویستیه كان به تایبه تی كورسی 
جواڵو )ویلچه یر(، ده زگای خێرخوازی بارزانی به هاوبه شی له گه ڵ 
له بواری  رۆژه ی  دوو  خولێكی  ئه مریكی  ی   LDS رێكخراوی 
هه ڵسه نگاندن و دابینكردنی كورسی جواڵو بۆ خاوه ن پێداویستیانی 
پێداویستیانی  خاوه ن  چاودێری  پرۆژه ی  كارمه ندانی  بۆ  تایبه ت 
كارمه ندانی كۆمه ڵه كانی  و  بارزانی  تایبه تی ده زگای خێرخوازیی 
كردو  به شدارییان  كه س   26 تیایدا  كه  كرده وه  كه مئه ندامان  
له كۆتایی خوله كه دا 8 به شداربوو بڕوانامه ی راهێنه ریان پێبه خشراو 

ئه وانیتریش بڕوانامه ی به شداربوونیان وه رگرت.

رێككه وتی 2019/4/16 به ئاماده بوونی موسا ئه حمه د سه رۆكی ده زگای خێرخوازیی بارزانی و )كین ب ئه سای( به رپرسی 
ده زگای LDSی خێرخوازیی ئه مه ریكی، پرۆتۆكۆلێكی نوێیان له باره ی چۆنێتی هاوكاریكردن و دابینكردنی ده رمان بۆ كه مپی 
په نابه ران واژووكرد. به پێی پرۆتۆكۆلی نێوان هه ردووال رێكخراوی LDSی خێرخوازیی ئه مه ریكی هه ڵده ستێت به دابینكردنی 
ده رمان و پێداویستی پزیشكی و پێداویستی ددان و كه لوپه لی تاقیگه یی بۆ ماوه ی یه ك ساڵ بۆ هه ر چوار كه مپی په نابه ران 

له سنووری پارێزگای هه ولێر.

ده زگای  سه رۆكی  رۆژنامه وانی  كۆنفرانسی  پرێس  هه ولێر  شاری  رۆژئاوای  نه خۆشخانه ی  له   2019/4/21 رێككه وتی 
خێرخوازیی بارزانی و نوێنه ری كۆمپانیای جیهانی پزیشكی سه باره ت به هێنانی تیمێكی پزیشكانی پسپۆڕی واڵتی هیندستان 
به مه به ستی ئه نجامدانی پشكنین و چاره سه ر به بێ به رانبه ر بۆ كه مده رامه تان. له پرێس كۆنفرانسه كه دا موسا ئه حمه د سه رۆكی 
ده زگای خێرخوازیی بارزانی ئاماژه ی به وه دا، وه كو ده زگای خێرخوازیی بارزانی هه وڵمانداوه به شێوه یه كی به رده وام له بواره 
جیاجیاكاندا كاری خێرخوازیی و مرۆیی ئه نجام بده ین، ماوه یه كه سێكته ری ته ندروستی ده زگاكه مان، سه رقاڵی ئه م پرۆژه یه ن 
پاڵپشتی كرد و هه روه ها سوپاسی نه خۆشخانه ی سمسی واڵتی  پرۆژه یه دا  له م  و سوپاسی كۆمپانیای جیهانی پزیشكی كه 
هیندستان ده كه ین كه به كۆمه ڵێك پزیشكی پسپۆڕ هاوكاری ئه م پرۆژه یه یان كرد. ئه م پرۆژه یه زیاتر له 395 پشكنین كراوه بۆ 
ئه و نه خۆشانه ی كه نه خۆشی پشت و قاچیان هه بووه له گه ڵ نه خۆشییه كانی دیكه ی دڵ و جومگه و هتد. ناویان تۆماركراوه و 

ده ست به چاره سه ركردنیان ده كرێت.
و  دڵ  نه خۆشییه كانی  پرۆژه یه دا  له م  رایگه یاند:  پرۆژه كه و  تیشكی خسته سه ر  پزیشكی  جیهانی  كۆمپانیای  به رپرسی  دواتر 
شێرپه نجه و ئه ژنۆ و پشت پشكنینیان بۆ كراوه له گه ڵ تیشك و پشكنینی تاقیگه یی به بێ به رانبه ر ئه نجامدراون. زۆر سوپاسی 
ده زگای خێرخوازیی بارزانی بۆ دابینكردنی نه خۆش به بێ جیاوازی بۆ ئه م پرۆژه یه كه له شێوه ی كه مپینێك به ڕێوه ده چێت.

ده زگای  هه وڵه كانی  به رانبه ر   2019/4/21 رێككه وتی 
خێرخوازیی بارزانی له پێناو پشتگیری زیاتری كه رتی په روه رده 
هاوكاری  پرۆژه كانی  به پێی  سااڵنه  كوردستان،  هه رێمی  له 
جۆراوجۆر پێشكه ش به م كه رته ده كات، له و چوارچێوه یه دا 
شیالنی  قوتابخانه ی  سااڵنه ی  كۆنسێرتی  له چوارچێوه ی 
ئینگلیزی بنه ڕه تی له شاری هه ولێر، له الیه ن به ڕێز د.پشتیوان 
كوردستانه وه  هه رێمی  حكومه تی  په روه رده ی  وه زیری  سادق 
خه اڵت و پێزانین پێشكه ش به ده زگای خێرخوازیی بارزانی 
رۆڵی  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  باسه ،  شایانی  كرا. 
گه وره ی گێڕا له دووباره نۆژه نكردنه وه ی قوتابخانه ی شیالنی 
ئینگلیزی بنه ڕه تی به دابینكردنی كه ره سته ی بیناسازی وه كو 

شیش و چیمه نتۆ.



 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

ژماره  )52( مانگی 4ی 2019 5

رێككه وتی 2019/4/24 بەمەبەستی پیرۆزبایی 
نێوانیان،  هاوبەشەکانی  پرۆژە  بە  درێژەدان  و 
به ڕێز  سەردانی  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای 
لە  ئیماراتی  نوێی  کۆنسوڵی  ئه لزاهری  ئه حمه د 
سەرۆکی  ئه حمه د  موسا  له دیدارێكدا  كرد.  هەولێر 
چاالکییە  و  هەوڵ  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای 
لەالی  و  بەرزنرخاند  ئیماراتی  مرۆییەکانی 
دەزگای  سوپاسی  ئیمارات  کۆنسوڵی  سەر  خۆیەوە 
خێرخوازیی بارزانی کرد لە خزمەتکردنی ئاوارە و 

پەنابەران و کارە مرۆییەکانی.

رێككه وتی 2019/4/28 یاری كۆتایی تۆپی پێی بچووككراوه ی نێوان كه مپی ئاواره و په نابه ران و تیپه خۆجێییه كان له سنووری پارێزگای هه ولێر به ڕێوه چوو كه تیایدا )12( تیپ به شدارییان 
كرد و له كۆتایی خوله كه دا هه ردوو تیپی )داره شه كران و دیبه گه ( گه یشتنه یاری كۆتایی و له رێوڕه سمێكدا به ئاماده بوونی به ڕێز )هێمن هه ورامی( جێگری سه رۆكی په رله مانی كوردستان و )نه وزاد 
هادی( پارێزگاری هه ولێر و )دۆمینك ماس( كونسوڵی كۆماری فه ڕه نسا له هه ولێر و به رپرسانی ده زگای خێرخوازیی بارزانی و ژماره یه كی زۆر له وه رزشوان و وه رزشدۆستان ، له هۆڵی داخراوه ی كۆلێژی 
په روه رده ی وه رزشی ئاهه نگی یاری كۆتایی له نێوان هه ردوو تیپی )داره شه كران، دیبه گه( ئه نجام درا كه پاش كێبڕكێیه كی توند له نێوان تیپه به شداربووه كاندا توانیویانه سه ركه وتنی گه وره به ده ست 

بێنن و بگه نه یاری كۆتایی. له یاری كۆتاییدا تیپی كه مپی )داره شه كران( توانی به ئه نجامی )5 - 2( له تیپی كه مپی )دیبه گه ( بباته وه و ببێته پاڵه وانی خوله كه و پله ی یه كه م به ده ست بێنێت.

رێككه وتی 2019/4/30 له شاری مووسڵ، له سه ر 
شارهكه ،  ئیدارییه كانی  یه كه  فه رمی  بانگهێشتی 
فه رمی  به شێوه یه كی  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای 
به نمایشكردنی كارو چاالكییه چاپكراوه كانی به شداری 
و  رێكخراو  چاالكی  كارو  به  تایبه ت  پێشانگای  له 
كۆلێژی  داخراوی  هۆڵی  له  حكومییه كان  ناوه نده 

ته كنیكی مووسڵ ده كات.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

181,704 855,430

78,968 49,944 14,409 19,630

142,23939,465

9,753

430,839 210,746 68,028 100,541

712,751142,679

45,276

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

Outside campOutside camp
Inside campInside camp %34.86%59.60

%65.14

83,32
%

16,68
%

%40.40
IDPs Refugees

BCF in March and through (10) working sectors, the BCF conducted (417) activities which benefited (243,575) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (24,476) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,
 refugee and host communities during April
 2019 in Kurdistan Region and other parts

of Iraq 243,575

5,254

13,738

190,450

34,133
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. ActiviriesOffices

Qushtapa Dibaga

 Guelan  Baharka

 Akre

Shiladze HassanSham U3

Tanahi

Darashakran Sinjar

kawrgosik

Barika

Khanke

Domez 2

Domez 1

Mamrashan

Darkar

281 341

113 451

109

400 185

27

230 214

111

231

10

1,553

108

40

180

4,160

87,502

17,758

38,000

7,589

69,200

13,245

7,037
32,757

6,508

932

0

   0

470

17

0

BCF Total No. activities

417

No. of family Beneficiaries
45,100

No. of individual Beneficiaries
243,575

3,500

Total of Activities & Beneficiaries
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BCF Donors And Partners in March  2019

Tel:  +964  7515019400         www.bcf.krd         info@bcf.krd

barzanifoundation    Barzani Charity Foundation        barzaniCF        www.bcf.krd        info@bcf.krd       

Headquarter: Kurdistan Region-Iraq, Erbil, Hawleri Nwe Qtr.,120m Road, Next to Mass City

Data Sources: (Barzani charity Foundation) BCF,  (Joint Crisis Coordination) JCC

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

Kuwait


