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Heyva(8), 2019 hejmar (56)weşaneke heyvaneya Dezgeha Xêrxwaziya Barzaniyeewalname

Bi helkefta cejna Qurbanê... Li projeyek da 100 malbatên 
kêmderametên bajarên Kurdistanê pêdiviyên navmalê wergirtin
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Rêkefta 04/08/2019 li dirêjahiya dabeşkirina hevkariyên projeyên 
xêr ku ji aliyê xêrxwazek ve bi hevkarî li gel Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî birêve diçê, li parêzgeha Mûsil nivîsîngeha dezgehê 
hevkariya mehane li ser 148 jinên bêserpereşt dabeşkir.

Rêkefta 07/08/2019 li dirêjahiya dabeşkirina pêdiviyên li ser 
xwediyê pêdiviyên taybet ku bi hevkarî li gel rêxistina LDS ya 
Amerîkî birêve diçê, li projeyek da li parêzgeha Helebçe û bajaroka 
Dûzxurmatû û Kelar û Amêdî û Binkeya Jîn li bajarê Hewlêr, 
wîlçeyr û pêdiviyên cûr bi cûrê din dabeş kirin.

Rêkefta 08/08/2019 bi helkefta cejna Qurbana Pîroz Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî paketên xorekê li ser 635 malbatên kêmderamet 
li bajarê Kifrî û Kelar û Rizgarî û parêzgeha Dihok û Derbendîxan 
û nahiye Bawenûr û Salih Axa û 300 xwediyê pêdiviyên taybet li 
Silêmanî dabeş kirin.

Rêkefta 01/08/2019 bi armanca zêdetir pêşxistina peywendiyên her dû aliyan li rûyê çawayiya hevkarîkirin û gihandina alîkariyan ji bo koçber 
û penaberên li wargehên Herêma Kurdistanê, şandekî Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi Serokayetiya Musa Ehmed Serokê Dezgehê û Karzan 
Nurî Berpirsê Peywendî û Programan serdana Konsolgeriya Giştî ya Çîna Mîllî li Hewlêrê kirin û ji aliyê Nî Ruçî Konsolê Giştî yê wî welatî 
ve bi germî hatin pêşwazî kirin.
Li hevdîtinê de Konsolê Giştî ya Çîna Mîllî spasî Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kirin beranber bi hanaveçûn û yarmetîdana koçber û penaberên 
li Herêma Kurdistanê û rola dezgehê bi bilind nirxand û hêviya serkeftin û pêşketina zêdetir li karan da xwest û sozê jî da li paşarojê da pêkve 
projeya pêşxistina mirovî û perwerdeyî û kultûrî encam bidin.

Rêkefta 12/08/2019 li dûyem roja cejna Qurbanê, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel rêxistina SIF goştê Qurbanê 
pêşkêşî 780 malbatên kêmderamet kir. Heman demî de proseya 
dabeşkirinê berdewam bû û li qezaya Akrê bi heman awayî goştê 
sor li ser 1500 malbatan da hate dabeşkirin.
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Rêkefta 06/08/2019 bi hevkarî li gel 
Dewleta Îmarat, Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî paketên xorekê li ser koçberên 
Iraqê li Hîran City li Hewlêr dabeşkir.

Rêkefta 12/08/2019 bi 
helkefta cejna Qurbanê 
Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bi sponseriya 
kompanya GEG ya reklamê 
û komek kesayetiyên 
xêrxwaz projeya dilxweşiya 
cejnê ragihandin û li vê 
projeyê da serdana 100 
malbatên kêmderametên 
bajarên (Hewlêr û Silêmanî, 
Dihok, Helebçe û Zaxo 
û Kelar û Kifrî û nahiya 
Rizgarî û Ranye û Akrê kirin 
û pêdiviyên navmalê wekî 
(sarker, tebax, hênikker, 
telefizyon) pêşkêşî wan 
kirin.

Rêkefta 21/08/2019 li 
projeyek da ku Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî bi 
hevkarî li gel rêxistina 
(International Emergency 
Help) nêzîkî çar ton derman 
û pêdiviyên pizîşkî pêşkêşî 
Birêvebiriya Giştî ya 
Tendirustî ya parêzgeha 
Helebçe kirin.

Rêkefta 28/08/2019 li 
çarçêweya projeyekî hevbeş 
ya Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî û navenda 
hemahengiya qeyranên 
parêzgeha Dihokê, kon 
û pêdiviyên xorekî û 
tendirustiyê pêşkêşî 85 
malbatên ji Îranê vegeriyayî 
yên li wargeha Şêladizê 
kirin.

Rêkefta 26/08/2019 
li çarçêweya projeya 
(zivistanekî germtir ji bo 
zarokan) rêxistina Pas a 
Amerîkî li rêya Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî ve 
cilubergên zivistanê li ser 
zarokên penaber li wargehên 
Herêma Kurdistanê de 
dabeş kirin. Li yekem 
helmetê da jî li wargehên 
Kevirgoskê (2000) zarok ji 
projeyê sûdmend dibin.

Rêkefta 07/08/2019 li dirêjahiya dabeşkirina 
projeya paketên xorekê ku bi hevkarî li gel 
Dewleta Kuweytê birêve diçê, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî hevkariyê li ser (1000) 
malbatên kêmderametên parêzgeha Selahedîn 
(Tikrît) dabeş kirin.

Rêkefta 07.08.2019 li rêwresmek da bi 
amadebûna kargêriya wargeha Hesenşam û 
Berpirsê Nivîsîngeha Hewlêrê ya Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel rêxistina 
(One World Medical Mission) kilînîka pişkînîn 
û çareseriya nexweşiyên didanan hate vekirin 
û heta dû heyvan karên wan berdewam dibê.

Rêkefta 06/08/2019 li çarçêweya projeya şadî 
ya zarokan, bi helkefta cejna Qurbana pîroz 
ve Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkariya 
Yaneya Hespsiwariya Navdewletiya Hewlêrê 
û bajarê yarî ya Aqua Tarîn, projeyek ji bo 200 
zarokên sêwî yên li sînorê parêzgeha Kerkûkê 
birêve dibin ku têda zarok çend demjimêrek 
xweşiyê li ser dibin û paşê jî ciluberg û firavîn 
ji bo wan tê rêkxistin.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

179,471 836,968

90,761 48,531 10,820 19,535

42,646136,825

9,824

436,305 204,200 51,127 99,836

151,054685,914

45,500

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

Inside campInside camp
Outside campOutside camp 57,642424,568

93,412

18.07
%

81.93
%

261,346
IDPs Refugees

BCF in August and through (9) working sectors, the BCF conducted (425) activities which benefited (606,297) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (3,577) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

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

other parts of Iraq 606,297

52,789

5,865

523,336

24,307

1,031

52,874

103,591

360,589

33,77453,642

68

0   

442

286

BCF Total No. activities

425

No. of family Beneficiaries
113,074

No. of individual Beneficiaries
606,297

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities
No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

Domez 2

Rawshan Badirkhan

jaladat Badirkhan

Darashakran

kawrgosik

Barika

     Tanahi

Domez 1

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter
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BCF Donors And Partners in August  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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