
 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

Heyva (7), hejmar (55) 1

Heyva(7), 2019 hejmar (55)weşaneke heyvaneya Dezgeha Xêrxwaziya Barzaniyeewalname

Hevkariyên cûr bi cûr li xwediyê 
pêdiviyên taybet kirin
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Rêkefta 01/07/2019 li çarçêweya projeyekî 
hevbeş da, Konsolxaneya Dewleta 
Kuweytê bi sponseriya Komeleya Hawar 
Hatina Kuweytî û bi hevbeşî li gel DXB, 
projeya dabeşkirina paketên xorekê li 
bajarên Mûsil, Silêmanî, Helebçe, Dihok 
û wargehên Kevirgosk û Dareşekran bi cîh 
dikin ku hemû sûdmendên vê projeyê ji 
8174 malbatan pêkhatiye.

Rêkefta 27/06/2019 bi mebesta xweparastin 
û çareserkirina her rewşeke nexwastî ku 
rûbirûyê nîştecihên wargehan dibê, DXB bi 
hevkarî li gel Heyva Sora Iraqî xulekî hawar 
hatina seretayî ji bo 53 keç û kurên wargehên 
penaberên Kevirgoskê ya li sînorê parêzgeha 
Hewlêrê vekir û têda waneya hizrî û kirdarî 
hatin pêşkêş kirin.

Rêkefta 02/07/2019 li dirêjahiya kar û 
çalakiyên kerta çavdêriya xwediyê pêdiviyên 
taybetî DXB, li Xaneqîn, Kelar û Şêladizê 
semînerekî taybet bi çawayiya bikaranîna 
amêr û pêdiviyên xwediyê 
pêdiviyên taybet 
birêveçû û li dawiya 
semînerê da Wîlçeyr 
û pêdiviyên cûr 
bi cûr li ser 
(157) xwediyê 
pêdiviyên 
taybet hate 
dabeşkirin.

Rêkefta 27/07/2019 li wargeha Mamreşan 
ya li sînorê Qeza Akrê bi hevkarî li gel 
pertukxaneya Xanî û rêxistina (IGFM) 
û nivîskar û rewşenbîrên deverê, 
pertukxaneyek bi navê gencan û xwebexşan 
li wargeha Mamreşan hate vekirin.
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Rêkefta 04/07/2019 Musa Ehmed Serokê DXB û Îsmaîl Abdulezîz Berpirsê Beşa Hevkarî û Hawar Hatinê pêşwaziya 
Parlementer Nehro Qadir Beg Parlementerê Kurd li Parlemena Iraqê kir. Li hevdîtinê de her dû alî behsa kar û çalakiyên 
xêrxwazî û miroviyên li Herêma Kurdistanê kir û tekez li ser zêdetir kirina hewlên ji bo hevkarîkirina çîn û tiwêjên civakê 
kirin. Parlementer Nehro Qadir Beg ragihand di destpêka destbikarbûna weku Parlementer biryar daye hemû mûçeya xwe li 
rêya DXB ve bibexşê nexweşên tûş bûyê nexweşên Telasîma. Ji aliyê Desteya Birêveberên DXB ve ew hewla rêzdar bi bilind 
hate nirxandin û hêviya serkeftinê li karên wî da xwestin û bi mînaka herî bilinda giyanê bexşîn û hevkarîkirinê dane zanîn.

Rêkefta 04/07/2019 li çarçêweya projeyên tendirustiyê da bi hevkarî li gel 
Dezgeha LDS ya xêrxwaziya Amerîkî, projeya dabînkirina derman û pêdiviyên 
pizîşkî pêşkêşî binkeyên tendirustiyan li wargehên Kevirgosk, Dareşekran, 
Basirme, Quştepe ya li sînorê parêzgeha Hewlêrê ku ji aliyê DXB ve têne 
birêvebirin dikin. Ev hevkarî heta saleke û tevahiya pêdiviyên çareserî û 
pişkinîna pizîşkî ji bo penaberan li xwe digrê.

Rêkefta 11/07/2019 li dirêjahiya 
dabeşkirina projeya Kanî Xêr ji bo 
hevkarîkirina malbatên bêserpereşt, DXB 
bi hevkariya xêrxwazek hevkariya mehane 
li ser 285 malbatên li Musilê dabeşkir.

Rêkefta 09/07/2019 DXB rêz li helwesta hemû 
kesayetiyan digrê ku li çend salên derbasbûyî da 
kêmasiyê li dirustkirina peywendiya li navbera koçber 
û lêqewimiyan û rêxistin û dezgehên pêşxistinên 
navdewletî de nekirine ku ji rêzdar Dr Dilawer 
Xalîd Ajgeyî Nûnerê Hikumeta Herêma Kurdistanê 
li Yekîtiya Ewrupa, Karwan Tahîr Cemal û Xesro 
Ajgeyî Nûner û Karmendê Bilindê Nûnerayetiya 
Hikumeta Herêma Kurdistanê li Brîtanya pêkhatibûn 
ku li çend salên derbasbûyî de cihê destên wan li 
warê mirovî da diyare û roleke serekî li nasandina 
rêxistinên navdewletî bi xelkê lêqewimî û koçber û 
penaberên li Herêma Kurdistanê hebûye û beranber 
rola wan ya çalak DXB rêzlênanê pêşkêşî her sê 
nûnerên Hikumeta Herêma Kurdistanê kir û hewl û 
keda wan bilind nirxand.
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Rêkefta 24/07/2019 li çarçêweya 
projeya bi kitêbxanekirina 
zîndaniyên Herêma Kurdistanê 
DXB projeya kitêbxaneya 
Dîmen û Şikar li bendîxaneya 
çaksazî ya nûciwanên Hewlêrê 
vekir û têda Musa Ehmed 
Serokê DXB gotarek pêşkêşkir 
û ragihand: Hêvî dikîn ku 
kitêbxaneya girtîxaneyan tenê 
cihê kitêbxwendinê nebin, belku 
navendek bê ji bo nirxandina 
wan kesan bê ku li zîndanê dane. 
Her wiha got: Hêvîxwazîn ew 
kitêbxane bibin cihê guftûgoya 
rijd û proje û derfet birexsênê, 
xelk li zanîngeh û navendên din 
bên û guftûgo li gel zîndaniyan 
bikin. Ji aliyê xwe Dîmen 
Mihemed Birêvebera Çaksazî û 
Nûciwanên Hewlêrê balkişand 
li ser wê yekê ku vekirina vê 
kitêbxaneyê girîngiyeke zêde ji 
bo zîndaniyan heye ku bikarin 
xwe pêşbixin. Pêwîste zîndan 
bibin bi navenda xwe avakirinê 
ne ku cihek bê ji bo ruxandina 
kesayetiyê.

Rêkefta 10/07/2019 DXB bi 
hemahengiya Grûpa Kar, li helmetek 
da hevkariya xorekî pêşkêşî 1275 
malbatên koçberên wargeha Xazir kir.

Rêkefta 12/07/2019 DXB bi hevkarî 
li gel kompanya Maks projeya kirîna 
ciluberg û pêdiviyên zarokan ji bo 42 
zarokên sêwî û xwendekarên penaberê 
wargeha Domiz 2 birêveçû.

Rêkefta 21/07/2019 li dirêjahiya hewlên DXB ji bo baştirkirina asta 
perwerdeyî û zanist li cem zarokên sêwî (azîzan) bi vekirina xulekî 
bihêzkirina (20) azîzên nav bajarê Kelar ji bo zimanê Îngilîzî pola neh ya 
bingehîn û dema xulê jî 20 rojan berdewam kir.

DXB ji bo rexsandina 
hela kar bi amadekariya 
pêşwext li rêkefta 
14/07/2019 xulekî 
dirutinê ji bo 24 jin bi 
hevbeşî li gel Yekîtiya 
Lawên Demokrata 
Kurdistanê vekir ku heta 
heyvek berdewam dibê.
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xwendingeheke Ebu Şîte û Ebu Cerde ya li sînorê parêzgeha Nînowa, 
li rêwresmek da bi amadebûna Dr Omer El Kenderî Konsolê Giştî 
yê Dewleta Kuweyt li Hewlêr û Musa Ehmed Serokê DXB û çendîn 
kesayetiyên hikumî û navdarê navçeyê hate vekirin.

Rêkefta 09/07/2019 bi mebesta dilxweşkirina zarokên şehîdan, DXB bi hevkarî li gel Şarî 
Yarî Aqua Tarîn, projeya şadiya zarokan encamda ku têda hejmareke zêdeyê zarokên 

sêwî (azîz) çend demjimêrekî pir li xweşî û şadiyê li nav melevangeh û cihên bajar 
da biserbir û paşê ji aliyê beşa Çavdêriya Azîzan ya DXB ve diyariyên cûr 
bi cûr li ser zarokan da dabeşkir.

Rêkefta 15/07/2019 DXB bi xistnerûya kar û çalakiyan û hela kar, beşdarî 
pêşangeha kar ya navdewletî Rewange Furas 2019 kir ku têda 166 
kompanyayên navxweyî û derekî û rêxistin beşdarî kirin.

Rêkefta 23/07/2019 bi mebesta pêşxistina 
zêdetirê kerta çandinê û berhemên cûr bi 
cûrên li Herêma Kurdistanê û palpiştîkirina 
zêdetirê cotkaran, DXB li civîneke 
rojnamevanî da projeya pêşkêşkirina 7 
ton tovên çandinê bi Wezareta Çandiniyê, 
Birêveberiya Lêkolîniya li Hewlêrê ragihand.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

179,404 836,787

90,806 48,563 5,491 19,504

42,526136,878

9,711

436,409 204,278 20,814 99,815

150,644686,143

45,158

NenevehGarmianDuhok Al-SulaimanyahErbil

Inside campInside camp
Outside campOutside camp 57,642424,568

93,002

18
%

82
%

261,575
IDPs Refugees

BCF in July and through (11) working sectors, the BCF conducted (430) activities which benefited (621,872) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (4,124) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

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

of Iraq 621,872

21,274

13,375

549,503

37,720

2,061

37,907

54,227

402,033

14,168109,696

314

7   

648

311

BCF Total No. activities

430

No. of family Beneficiaries
121,900

No. of individual Beneficiaries
621,872

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities
No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

Rawshan Badirkhan

Mam Rashan

jaladat Badirkhan

Darashakran

kawrgosik

Barika

Khanke

Domez 1

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter
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BCF Donors And Partners in July  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
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