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Xula topapêya biçûkkiriya birayetiyê ya li 
wargeha koçber û penaberan
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Rêkkefta 082019/04/ li rêwresmek da 
bi amadebûna nûnerên DXB û dewleta 
Kuweytê û berpirsên îdariya parêzgeha 
Mûsilê, projeya dûbare nûjenkirina 
xwendingeha Sêçale li Giwêr ku ji aliyê 
dewleta Kuweyt û Dezgeha Hawar Hatina 
Kuweytî û DXB ve hatibû bi cîh kirin, 
paşê çanta û pêdiviyên xwendinê li ser 
xwendekarên xwendingehê da dabeşkirin.

Rêkkefta 062019/04/ DXB beşdarî li 
helmeta paqijkirina çend tax û navçeyekî 
Musilê kir. Li helmetê da zêdetirê 125 
karmend û xwebexşên DXB û 22 otombêl 
û tevahiya pêdiviyên paqijkirinê birêvebir.

Rêkkefta 03/04/2019 li Hewlêr 14. Pêşangeha 
Kitêb birêveçû. Li vê pêşangehê da 300 dezgehên 
çap û belavkirinê ji Herêma Kurdistanê û 21 
welatên cûda ve berhemên xwe pêşandan û 11  
rojan berdewam bû. Yek milyon navnîşan ji hemû 
babet û waran ve xistin ber destê xwendevanan. 
DXB bi mebesta nîşandana kar û çalakiyên 
çapkiriyên xwe û nasandina bi mîhvanan li vê 
pêşangehê da beşdar bû.

Rêkkefta 02/04/2019 bi helkefta 
roja cîhanî ya nexweşiya Otîzm, li 
rêwresmek da li Kitêbxaneya Zeytun 
ya li Parka Samî Abdulrehman ya 
li bajarê Hewlêrê, DXB hevkariyê 
pêşkêşî 300 zarokên nexweşê Otîzm 
kir. Heman roj li sînorê bajaroka 
Akrê ciluberg û diyariyan li ser (31) 
zarokên nexweşê Otîzm da dabeşkir.

Rêkkefta 02/04/2019 li nivîsîngeha 
Mûsil ya DXB qonaxekî dinê 
dabeşkirina hevkariyan li ser 
malbatên bêserpereşt birêbir ku ji 
aliyê grupa xêrxwaziya Talb Te›me 
hatibû dabînkirin û têda (207) malbat 
hevkariya maddî wergirtin. ji bo her 
malbatek (100.000) sed hezar dînar 
hatibû terxan kirin.

Rêkefta 07.04.2019 (Endazyar Cemal Abdulxalîq Elnurî Serokê Komeleya Hawar Hatina 
Kuweytî û Dr. Omer Elkenderî Konsolê welatê Kuweyt li Hewlêr) serdana DXB kirin û 
ji aliyê Musa Ehmed Serokê DXB ve hatin pêşwazî kirin. Li hevdîtinê de behsa serdana 
meydaniya şanda Kuweytê ya li ser Norîngehên pizîşkiyên Hesenşam û Xazir kirin ku ji 
aliyê wî welatî ve tê sponser kirin. Bi mebesta baştirkirina hemahengiya di navbera her dû 
aliyan li wan kar û projeyan kirin ku berê pêkve encamdane û plana kar û projeya paşarojê 
ya di navbera DXB û welatê Kuweytê hate nirxandin.

Rêkkefta 13/04/2019 bi mebesta nirxandina rewşa mirovî ya koçber û penaberên li Herêma 
Kurdistanê, Awat Mistefa Balyozê DXB li Ewrupa, li gel xanima Gabrîl Fisher Wezîra 
Karubarê Civakî ya Herêma Truyil li Nemsa hevdîtinek encamda û biryar hate dayîn 
karwanekî hevkariya lojîstîkî ji bo koçber û penaberan li rêya DXB ve bişînîn Kurdistanê.
Li hevdîtineke din da Awat Mistefa Balyozê DXB li gel Cîgirê Serokê Herêma Truyil civiya 
û rêzdar palpiştiya hikûmeta xwe ji bo projeyên miroviyên DXB dûpatkir û sozê da li gor 
şiyanê hevkariyê pêşkêş bikin.
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Rêkkefta 15/04/2019 şandekî Desteya Xêrxwaziya 
Îslamî ya Cîhanî bi Serokayetiya Dr Abdula 
Elme›tuq (Serokê Encumena Kargêrî) û Dr Omer 
Elkenderî (Konsolê Kuweyt li Hewlêr) serdana 
DXB kirin û ji aliyê Serokê DXB birêz Musa Ehmed 
ve hate pêşwazî kirin. Li hevdîtinê de rewşa mirovî 
ya taybet bi birayên koçber û penaberên li wargehên 
Herêma Kurdistanê nirxandin û hinek ji projeyên 
miroviyan ku bi niyazin ji aliyê DXB bi palpiştiya 
Desteya Xêrxwaziya Îslamî ya Cîhanî encam bidin. 
Serokê şanda Desteya Xêrxwaziya Îslamî ya Cîhanî 
sosretiya xwe bi wan karên ku dezgehê encam daye 
derbirî û wan karên ku dezgeh li karê mirovî de 
encam dide û pêwîstiya wan projeyên xêrxwaziyên 
yarmetîdana wan heye. Her wiha amadebaşiya 
desteyê ji bo dabînkirina hinek pêdiviyan nîşanda û 
nirxandina projeyên li paşarojê de kirin.

Rêkkefta 16/04/2019 şandekî Konsolxaneya Îmarat 
ji bo destbikarbûna Konsolê nû yê welatê xwe li 
Herêma Kurdistanê, serdana wargeha koçberan 
li Dîbege ya li parêzgeha Hewlêrê kir û ji aliyê 
berpirsê wargehê ve bi germî hate pêşwazî kirin.
Şanda mîhvan serdana çend cîheke wargehê kirin û 
sozê dan ku di demeke nêzîk da bi hevbeşî li gel 
DXB çend projeyekî girîngê xizmetguzariyê ji 
koçberên wargehê encam bidin.
Hêjayî gotinêye, wargehên parêzgeha Hewlêrê 
ji 11 wargehên koçber û penaberan pêkhatiye, bi 
hemahengî li gel Desteya Navendiya Qeyranên 
Hewlêrê û Komîsyona Bilinda Penaberên Cîhanî û 
DXB ve têne birêvebirin.

Rêkkefta 16/04/2019 2. Wargeha Pêşxistina Karînên Miroviyên DXB birêveçû û têda rojane waneyên werzîşî, sê waneyên cûr bi cûr bi 
beşdarbûyên wargehê hate gotin û pêkve gengeşe li ser babetan kirin. Bi awayeke giştî semîner û babet taybetin bi çawayiya karê rêxistinî 
û dariştina plana karkirin û zalbûna li ser wan astengiyên ku li paşarojê de rûbirû bibin û xwe amadekirine ji bo rûbirûbûna kêşe û qeyranên 
xwezayî û destkirdan û xwe guncandina li gel dewruber da di dema rûdanan da. Li dawiyê da bawername pêşkêşî beşdarbûyan tê kirin.
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Rêkkefta 15/04/2019 DXB bi hevkarî li 
gel rêxistina FAI ya Amerîkî û Awustralî, 
pênc tankên komkirina ava vexwarinê ji 
bo xwendingeha dû dewamî ya (Hevbun û 
Unas) ya bingehîn dabînkir ku zêdetirê 1000 
xwendekar sûdmend dibin.

Rêkkefta 21/04/2019 bi mebesta rahênana 
karmendên warê xwediyê pêdiviyên taybet û 
çawayiya nirxandin û rahênana wan bi armanca 
xweguncandina wan li gel wan û pêşkêşkirina 
hûrgiliyên çawayiya bikaranîna pêdiviyên 
wan yê bi taybetî kursiyê Wîlçeyr, DXB bi 
hevbeşî li gel rêxistina LDS ya Amerîkî xulekî 
dû rojî li warê nirxandin û dabînkirina kursiyê 
wîlçeyr ji bo xwediyê pêdiviyên taybet ji 
bo karmendên Projeya Çavdêriya Xwediyê 
Pêdiviyên Taybet ya DXB û karmendên 
komeleyên kêmendaman vekir ku têda 26 
kes beşdar kirin û dawiya xulê da 8 beşdarbû 
bawernameya rahênerê wergirtin û ewên din jî 
bawernameya beşdarbûnê wergirtin.

Rêkkefta 16/04/2019 bi amadebûna Musa Ehmed Serokê DXB û (Kin B Esay) Berpirsê 
Dezgeha LDS ya Xêrxwaziya Amerîkî, di derbarê çawayiya hevkarîkirin û dabînkirina 
dermanan ji wargehên penaberan protokolekî wajo kirin.
Li gor protokola li navbera her dû aliyan rêxistina LDS ya xêrxwaziya Amerîkî derman 
û pêdiviyên pizîşkî û pêdiviyên didan û kelupelên taqîgehî ji bo yek salan û ji bo her çar 
wargehên penaberên li sînor parêzgeha Hewlêrê dabîn dike.

Rêkkefta 21/04/2019 li nexweşxaneya Rojavaya bajarê Hewlêrê civîneke rojnamevaniyê 
li gel Serokê DXB û Nûnerê Kompanya Cîhanî ya Pizîşkî di derbarê anîna tîmekî pizîşkên 
pîsporê welatê Hîndîstan bi mebesta encamdana pişkinîn û çareseriya bê beranber ji bo 
kêmderametan hate sazkirin. Li civîna rojnamevaniyê da Musa Ehmed Serokê DXB 
balkişand li ser wê yekê ku me DXB hewl daye bi awayeke berdewam li warên cûda cûda 
da karê xêrxwazî û mirovî encam bidîn. Ev demeke kerta tendirustiyê dezgeha me. mijulî 
vê projeyêne û spasî kompanya Cîhanî Pizîşkî kir ku li vê projeyê da palpiştiyê kirin û 
her wiha spasî nexweşxaneya SMS ya welatê Hîndistanê dikin ku bi komek pizîşkên 
pîspor hevkariya vê projeyê kirin. Ev proje zêdetirê 395 pişkinînan kirin ku ew nexweşên 
nexweşiya pişt û ling hebûye li gel nexweşiyên dinê dil û cumge û hwd... navê wan 
tomarkirine û dest bi çareserkirina wan tê kirin.
Berpirsê kompanya Cîhanî Pizîşkî tîşk xiste ser projeyê û ragihand: Li vê projeyê da 
nexweşiyên dil û şêrpence û ejno û pişt pişkinîn hatiye kirin li gel tîşk û pişkinîna 
taqîgehî ya bê beranber hatiye encamdan. Gelek spasî DXB ji bo dabînkirina nexweşan 
bi bê cûdahî ji bo vê projeyê ku bi awayeke helmetek birêvediçê.

Rêkkefta 21/04/2019 beranber hewlên DXB bi 
navê piştgîriya zêdetirê kerta perwerde li Herêma 
Kurdistanê, salane li gor projeyên hevkariyên cûr 
bi cûr pêşkêşî vê kertê dike. Li vê çarçêweyê da 
konserta salaneya xwendingeha Şîlana Îngilîzî ya 
bingehîn li Hewlêrê ji aliyê birêz Dr. Piştîwan Sadiq 
Wezîrê Perwerdeya Hikumeta Herêma Kurdistanê 
ve xelat û pêzanîn pêşkêşî DXB kirin.
DXB roleke mezin li dûbare nûjenkirina xwendingeha 
Şîlana Îngilîzî ya Bingehîn bi dabînkirina keresteyên 
bînasazî wekî şîş û çîmento de hebû.
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Rêkkefta 30/04/2019 li Mûsilê, li 
ser vexwendineke fermî ya îdariyên 
bajar DXB bi awayeke fermî bi 
nîmayîşkirina kar û çalakiyên 
çapkiriyan beşdarî li pêşangeha 
taybet bi kar û çalakiyên rêxistin û 
navendên hikumiyan li hola girtî ya 
Kolêja Teknîkî ya Mûsilê kir.

Rêkkefta 24/04/2019 bi mebesta 
pîrozbahî û dirêjedana projeyên 
hevbeşên di navbera DXB serdana 
birêz Ehmed Elzahrî Konsolê nû yê 
Îmaratî li Hewlêrê kir. Li hevdîtinê 
de Musa Ehmed Serokê DXB hewl 
û çalakiyên miroviyên Îmaratê bilind 
nirxand û ji aliyê xwe ve Serkonsolê 
Îmaratê ji bo xizmetkirina koçber û 
penaberan û karên miroviyan spasî 
DXB kir.

Rêkkeftî 28/04/2019 yariya dawiya topapêya biçûkkirî ya di navbera wargeha koçber û penaberan û tîpên xwecihiyên li sînorê parêzgeha 
Hewlêrê birêveçû ku têda (12) tîp beşdariyê kirin û li dawiya xulê da her dû tîpên (Dareşekran û Dîbege) gihîştin yariya dawî û li rêwresmek 
da bi amadebûna birêz Hêmin Hewramî Cîgirê Serokê Parlemena Kurdistanê, Newzad Hadî Parêzgerê Hewlêrê, Dominik Mass Konsolê 
Komara Fransa li Hewlêr û Berpirsên DXB û hejmarekî zêdeyê ji werzîşvan û werzîşdostan , li hola girtî ya Kolêja Perwerdeya Werzîşî 
ahenga yariya dawî ya li navbera her dû tîpên Dareşekran û Dîbege hate encamdan. Piştî kêbirkêyekî tund li navbera tîpên beşdarbuyan da 
karîn serkeftineke mezin bi dest ve bînin û bigihînin yariya dawî. Li yariya dawî da tîpa Dareşekran karî bi encama (5-2) tîpa Dîbege bibe û 
bibê palewanê xulê û pileyê yekem bi destbîne.
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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


