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Palpiştiya berdewam ya 
proseya xwendinê
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Li destpêka sala nû ya 
xwendina (20182019-) 
Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî li parêzgehên 
Hewlêr, Helebçe, 
Dihok û bajarokên 
Amêdî, Zaxo, Dêreluk, 
Xurmal û bajarokên 
Bemo û Başîqa çanta 
û pêdiviyên xwendinê 
pêşkêşî (6524) 
xwendekarên qonaxa 
bingehîn dike.

 Li
 roja cîhanî ya

 (10/Na ji bo tundutîjiyê (02
 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi

 hevkarî li gel grupa muzîkî ya orkestraya
 xortên û lawên Hewlêr ya li bajarê Hewlêrê
 bi sponseriya kompanyayên (Hêmin Grup,

 Korek Telekom, Papa Grup, Virginia Tobacco,
 Elbît, Tarîn Net), ahengekî muzîkî ya

 xêrxwaziyê hate sazkirin û dahata wê jî li
.projeyekî xêrxwazî da tê bikaranîn

Sempozyuma 
hevbeşî ya Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî û Zanîngeha 
Işik ya li bajarê Hewlêrê birêveçû 
ku têda babetên taybet bi pêkvejiyana 
civakî ya di navbera civaka xwecihî û 
civaka koçber û penaber û hevbendiya 
civakî li warê karê rêxistina mirovî da û 
rengvedana wê ya li Herêma Kurdistanê bi 
data û pêşkêşkirina lêkolîneke meydanî 
ya di derbarê hevbendiya civakî ya 
Mesihiyan li gel civaka xwecihî 
xistin rû.
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Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û rêxistinên (Hes, 
Edînbûrg Direct Aid, Global Samaratian Risko) sê 
amêrên (sarkerên plazma) û amêrekî sarker ya xwînê 
ji bo hilgirtina xwînê pêşkêşî banka xwînê ya Hewlêrê 
kirin.

Bi palpiştiya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û 
Dezgeha Rewange û kompanyaa Qeywan, 
qonaxa yekema projeya avakirina kitêbxaneyê 
ji bo çaksaziya mezin û jinan li parêzgeha 
Silêmanî hate bi cîhkirin ku zêdetir 4.500 
kitêb û kitêbxaneya modern ji bo xwendinê 
têne dirust kirin. Wiha biryare ev proje 
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Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Dezgeha 
LDS ya xêrxwaziya Amerîkî projeya 
dirustkirina tankê komkirina ava vexwarinê 
li sînorê bajaroka Şengal li Lalîşê dirust 
dikin ku dikare 75 m3 metir sêca avê kom 
bike û hilbigre.
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Ji bo demek dûrketina ji jîngeha nav wargehan, DXB û 
Wezareta Koç û Koçberên Iraqî geştekî şahî û xweşiyê ji bo 
zarokên wargeha Xazir û Hesenşam rêkxist û zarok li parka 
mezina bajaroka Xebat demeke pir bi xweşî bi ser birin.

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li parêzgeha Nînowa berdewame 
li hevkarîkirina wan malbatan ku li rewşeke gelek xerap ya jiyanê 
da li nav xaniyên rûxayî ya piştî şer da dijîn û li wê çarçêweyê da 
batanî û doşek û balîf û ciluberg û pêlîstokên zarokan li ser 34 
malbatan dabeş kirin.

DXB li gel rêxistina Mirdisî 
cîhanî peymaneke taybet bi 
pêşkêşkirina xizmetguzariyên 
tendirustiyê ji bo koçberên 
wargeha Behirke encam didin 
û li gor peymanê rêxistina 
navbihurî pîsporên biyanî û 
navxweyî li warê tendirustiyê 
de ji bo xizmetkirina nîştecihên 
wargehê dadimezrênin.

Heyva (10), hejmar (45) 4



October  2018     No.46 5

 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

DXB li berdewamiya projeyên 
xêrxwaziyê da ciluberg û 
pêdiviyên zarokan li ser (204) 
malbatên mesihiyên sînorê 
bajaroka Bamernê û gundên 
Fîşxabur û Dêrbun ya li bajaroka 
Zaxo dabeş kir.

Bi hevkarî li gel Dezgeha LDS ya 
xêrxwaziya Amerîkî, li çarçêweya 
kerta çavdêriya kêmendamên 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî da, 
proseya dabeşkirina arebaneyên 
wîlçeyr û rêrew û ekaze û gopal û 
pêdiviyên dinê xwediyê pêdiviyên 
taybet berdewam dibe li meha (10) 
de (348) kes sûdmend bûye.

DXB bi mebesta aşnakirina 
nîştecihên bajarê Mûsilê 
li rêkarên yasayiyên bi 
şûdan û cûdabûnê cûreyên 
hevsergîrî, norîngeyekî 
yasayî radigihîne û li wê 
navendê da xulekî 10 rojî ji 
bo (9) parêzerên pîspor û 
şêwirmendê civakî li dozên 
tundutîjiya dijî jinan vedike 
û piştî dawî hatina xulê li 
parêzgeha Mûsil li rêya 
vekirina norîngehê ve dest 
bi karên xwe dikin.
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Bi hevkarî û hemahengiya di navbera Dêra katolîkî 
ya bajarê Tuwêvna Swîsre û DXB, pêdiviyên cûr 
bi cûr pêşkêşî jinan û zarokên wargeha Dîbege 
kirin ku bi giştî (803) malbat jê sûdmend bûn.

Bi hevkarî li gel rêxistina koça navdewletî IOM 
Nivîsîngeha Şengal ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
li gel hatina demsala zivistanê sopa û betanî û 
vidon(cilîkan) li ser malbatên ser çiyayê Şengalê 
dabeş kirin.

DXB bi hevkariya xêrxwazan jeneratoreke berhemanîna 
kareba pêşkêşî nîştecihên gundê Mîrstekê ya ser bi 
bajaroka Amêdî dike.

Li rêwresmek da bi amadebûna Serokê DXB û Nûnerê 
Dêra Katolîkî ya bajarê Toêvnî ya Swîsre,16 şêlter 
pêşkêşî penaberên wargeha Basirme kirin.
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Bi hemahengî li gel DXB karwanekî mezina 
kelupel û pêdiviyên pizîşkî ya rêxistina 
(One World Medical Misson) li ser çend 
nexweşxaneyek li bajarên (Hewlêr, 
Dihok, Silêmanî, Mûsil) dabîn dikin 
li gel wê yekê jî klînîka pizîşkî 
ya didanan ji bo koçberan li 
binkeya tendirustiya wargeha 
Hesenşam vekirin.

Bi 
sedema 

zêde 
baranbarîn 

û dirustbûna 
lehiyê li devera 

Balekayetî û Dola 
Xaneqaya ser bi 

parêzgeha Hewlêrê bi 
sedan mal û xanî li ber 

ziyanê ketin, li vê çarçêweyê 
da DXB rêkefta 28.10.2018 

dû karwanê hevkariyê ku ji 
pêdiviyên nav malê û xorekî 

gihande devera Balekayetî û Dola 
Xaneqa û li helmetê da hevkariya (300) 

malbatan kirin.

Karmend û xwebexşên DXB helmetekî bexşîna xwînê ji bo tûşbûyên nexweşiya 
şêrpence li bajarê Hewlêrê encam dan.

DXB bi hevkariya hejmarek kesayetî û 
rêxistinên xêrxwaz projeya hevkarîkirina 

dayikên ezîz (Sêwî) li Herêma Kurdistanê 
û nav wargeha koçberan bi cîh dikin û 

bi awayeke heyvane pereyên pêşîn li 
ser wan da dabeş dikin, li dirêjahiya 

bi cîh kirina projeyê da (102) 
malbat sûdmend dibin
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Destpêk
Dezgehê bi dirêjayiya meha 10 a 2018 li 10 kertên cûr bi cûr da 661 çalakî li wargeha koçber û penaberan û derveyê wargehan û ji bo 
nîştecihên Herêma Kurdistanê encamdaye 295,411 kes sudmendbûn. Heman demî de li navendên rewşenbîrî da jî 5,062 kes li xul û rahênanên 
perwerdeyî û fêrkariyan sûdmendbûn.
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Bi giştîBi giştî sûdmendbûyên li meha 
10 ku ji koçber û penaber û xelkê 
kêmderametê Herêma Kurdistanê û 
hemwelatiyên navçeyên dinê Iraqê 
pêktê.

Hemwelatiyên Kurdistanê

Hemwelatiyên Navçeyên dinê Iraqê

Koçber

Penaber

Bi giştî koçber û penaber

Bi giştî koçber

Bi giştî penaber

Nava Wargehan

Nava Wargehan

Derveyê Wargehan

Derveyê Wargehan

Bi giştî koçber û penaber li 
wargeh û derveyê wargehan 
li sinorê Herêma Kurdistana 
Iraqê li meha 10

54,227

295,411

2,766

836

43,929

6,696

21,327

4,180

230,784

39,120

236,240

1,154,170

46,599

246,782

350,026

282,839

1,609,490

1,400,952

50,790

135,959

16,397

72,579
67,187 208,538
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Bi giştî çalakî û sûdmendbûyan

1,701

0

77,182

14,449

47,291

9,170

75,492

14,575

0

0

2,570

0
78,957

15,674

6,572

0

2,432

0

2,414

359

800

0

Bi giştî Çalakî

661

Hejmara malbatên sûdmendbûyî
54,227

Hejmara kesên sûdmendbûyî
295,411
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Çalakiyên Nivîsîngehan

Sûdmendên li navendên rewşenbîrî

Kevirkosk

Behirkê  

Quştepe

 Giwêlan

 Akrê

Chamshko

Derkar

Tenahi

  Basirme

Domiz 1

Daresekran

    Barîke

  Çavkaniya Amaran

Barzani charity Foundation) BCF)
Joint Crisis Coordination) JCC) 

Domiz 2

 Hejmara
ÇalakiyanNivîsîngeh

169

362

266

33

115

85

165

359

181

517

341

2,179

290
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Tel:  +964  7515019400         www.bcf.krd         info@bcf.krd

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

CCCM

sponseru hawbeşekanî dezgay xêrxwazîî barzanî le Heyva (10) 2018

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

ofîsî serekî: herêmî kurdstan - êraq/ he ulêr/ hewlêrî nwê/ şeqamî 120metrî tenîşt mas sîtî

Helmeta xwîn bexşînê 
ji aliyê karmendên 
dezgehê ve


