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 بۆ بارودۆخەکە: تێڕوانینێك 
 

دووچاری عێراق  ڕۆژهەاڵتی باکوری نێودەوڵەتی(بە کاتی  ١٨:١٨بە کاتی ناوخۆ ) ٢١:١٨لە کاتژمێر  ٢٠١٧ی تشرینی دووەمی ١٢لە ڕۆژی 

ئەم  ناوەندی .ئەوڕوپی – ناوەندی لەرزەیبوومە چاودێریڕاپۆرتی سەنتەری بە گوێرەی ، ٧.٥ – ٧.٢بوومەلەرزەیەك بوویەوە بە گوڕی نزیکەی 

نزیکەی ، وهەماهەنگیجیهانی ئاگادارکردنەوەی کارەساتی سیستەمی بە گوێرەی  هەڵەبجە.لە شاری کیلۆمەتر  ٣٢دەکەوێتە دووری لەرزەیە بوومە

 . وئێرانلە هەردوو وواڵتی عێراق  یەرزەبوومەلەئەم  ناوەندیلە ژیان دەگوزەرێنن کیلۆمەتر  ١٠٠کەس لە ناو مەودای  ١.٨٤٠.٠٠٠

 

 زیانی مرۆیی: 
 

ڕاپۆرتەکان، بە گوێرەی ئەم بوومەلەرزەیە. لە دەرەنجامی کەس لە ناو عێراق برینداربوون  ٥٠٠ وزیاتر لەشەش کەس ڕاپۆرتکراون کە مردوون 

ئاماژە بەوە دەکەن ڕاپۆرتە سەرەتاییەکان ڵەتی برینداری مەترسیدار. دوو حالە دەربەندیخان، لەوانە بریندار هەن  ٨٠ونزیکەی چوار حاڵەتی مردن 

ی ١٣ڕۆژی ی ٩:٣٠لە کاتژمێر تەندروستی جیهانی، ڕێکخراوی ڕاپۆرتی زۆر بە خراپی زیانی پێگەیشتووە. بە گوێرەی دەربەندیخان کە ناوچەی 

بارودۆخەکە لە دەربەندیخانەوە. قوربانی  ١٢، لەوانە وەبەهۆی ئەم بوومەلەرزەیەقوربانی وەرگرتووە  ٨٣شاری سلێمانی نەخۆشخانەی تشرینی دووەم 

وتیمە نەشتەرگەری، دەرمان ئامێری فریاگوزاری سەرەتایی، پێداویستیەکانی ، لەوانە هاوکاری پزیشکی بەپەلەناو سلێمانی ئێستا ئارامە، بەاڵم لە 

هاوواڵتیە چارەسەری دەتوانن ناوخۆییەکان نەخۆشخانە تەواوی  وەی کەلەبۆ دڵنیابوون داواکراون ن هەرێمی کوردستاحکومەتی لەالیەن  پزیشکیەکان

 بەهانای ئەم داواکاریەوە دەچێت. تەندروستی جیهانی ڕێکخراوی بریندارەکان بکەن. 

 

ڕاپۆرت نەکراون. مەترسیدار بریندارێکی هەرچەندە هیچ برینداربوون، کەس  ٦٠بوومەلەرزەکە، نزیکەی ناوەندی هەڵەبجە، لە نزیك لە شارۆچکەی 

منداڵێك قورەتو/کفری، ر الدێیە بچووکەکانی لە هەر چواپێشوازی لە نەخۆشەکان دەکات. و لە ناو هەڵەبجە دەرگای کراوەتەوە نەخۆشخانە سەرەکیەکە 

وچەند  نمردبووی تریش کەسێكکەالر، لە الدێ ی ڕووخاون. لەو کۆمەڵە الدێیە هەموو خانووەکان نزیکەی بریندارببوون. هەشت کەسیش مردووە و 

 ئەوانیش ڕاپۆرتکرابوون. نەبووە لەسەر ژیانیان  ان هەبوو بەاڵم هەڕەشەبرینیتریش  کەسێکی

 

تاوەکو هەندێك باڵەخانە ڕووخاوون. لە دەربەندیخان، لەگەڵ ك لە باڵەخانەکان یشتووە بە هەندێکە زیان گەئاماژە بەوە دەکەن ڕاپۆرتە سەرەتاییەکان 

لە دوو خانووەکان زۆربەری . یان نا باڵەخانانە وخاشاکی ئەمخواردووە لە ناو خۆڵ  انگیریکەس هیچ نیە لەسەر ئەوەی کە ئایا زانیاریەك هیچ ئێستا، 

 ڕاپۆرت نەکراون. مەترسیدار بریندارێکی هیچ زیانیان پێگەیشتبوو، بەاڵم بە سەختی مەیدان  ناو ناحیەی الدێ لە

 

لەالیەن ی دیالە، ئەمڕۆ فرە مەبەستە لەسەر ڕووبارکە پردێکی دەربەندیخان، بەنداوی اپۆرتکراوە کە زیانی پێنەگیشتووە. هەرچەندە، ڕبەنداوی موسڵ 

بەنداوەکە زیانی پێگەیشتووە بەهۆی ڕاپۆرت دەکەن کە سەرچاوە ناوخۆییەکان هەروەك ، کراوەبۆ  زیانیهەڵسەنگاندنی  سەرچاوەکانی ئاووەزارەتی 

دانیشتوانی خوارەوەی بەنداوەکە و ڕێڕەوی بەردانەوەی ئاوی بەنداو. نا وخاشاك بۆوخۆڵ کە پاڵی ناوە بە بەردە قورسەکان ڕووچوونی زەوی 

 . لەناکاوئاگادارکردنەوەی  نیدەرچوو یئەگەرلە بۆ چۆڵکردن،  بنوئامادەچاوکراوە بن کە دەسەاڵتداران لەالیەن ئامۆژگاری کرابوون 

 

 : وهەماهەنگیبەهاناوەچوونی مرۆیی 

ناوچە نارد بۆ بە دەیان ئۆتۆمبێڵی فریاکەوتنیان  وهەڵەبجەسلێمانی، گەرمیان پارێزگاکانی لە تەندروستی بوومەلەرزەکە، بەشەکانی بەپەلە لە دوای 

لە ئەو بریندارانەی کە مەترسیان کەمترە سلێمانی، لەگەڵ بۆ نەخۆشخانەی فریاکەوتنی گواستۆتەوە مەترسیدارەکانیان  وبریندارە، زیان پێگەیشتووەکان

کە هەڵسەنگاندنی زیانەکە دەکات لە ناو مەیدان لە هەولێر هەیە تیمێکی تورکی سوری  مانگی. چارەسەریان وەرگرتووە نەخۆشخانە نزیکەکان

دەربەندیخان بۆ سەردانی کردنی  وپالن دادەنێتلە سلێمانیە ئۆچا لە ئێستادا فرە ئاژانس بە سەرکردایەتی هەڵسەنگاندنی تیمێکی دەکات.  وهاوکاری دابین

  دواتر لەم ئێوارەیە. 

 

بەهاناوەچوونی بەپەلە ی تیم. سلێمانیناردووە بۆ فریاکەوتنی  ودوو ئۆتۆمبێڵیناردووە تیمێکی بەهاناوەچوونی بەپەلەی تەندروستی جیهانی ێکخراوی ڕ

بۆ بەشی تەندروستی سلێمانی بۆ نێردراون  ونەشتەرگەری ئەوانیشزەبری دەروونی پێداویستیەکانی رەیە. لەم ئێوابگاتە سلێمانی خشتەی بۆ دانراوە 

 بە گوێرەی داواکراو. بەکارهێنانیان 

 

خۆراك یەکانی کۆمەک. یانبۆ ناردن وڕزگارکردن بکاتڵك گەڕان بە دوای خە پزیشکی نێودەوڵەتی یانتیمەکانی داوای عێراق کەوا حکومەتی ێناچێت پ

لە کە دانراون لە شوێنەپێش وەختە وخاوێنی  وهاوکاری پاكکردنەوە  وئاوو خاوێن وپێداویستیەکانی پەناگە ودەرمانەکان وپەلەکانی تەندروستیوکەل 

هەڵسەنگاندنی کارەسات تیمی ئەگەر پێویست بکات.  وخاڵەکانی دابەشکردنپێبکرێت بۆ ناو شوێنەکانی خەزن کردن  ودەتواندرێت جولەیانناو وواڵت، 

 . یست بێتو، ئەگەر پێزیان پێگەیشتووەکان بۆ ناردنی بەپەلە بۆ ناوچەئامادەباشیدایە  لەسەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان  وهەماهەنگی

 ٢ئۆچا عێراق/هەواڵی تازە ژمارە 
 عێراق ڕۆژهەاڵتیبوومەلەرزە لە باکوری 

 ١٢:٠٠کاتژمێر  – ٢٠١٧ی تشرینی دووەمی ١٣
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The next Flash Update on the Mosul humanitarian response will be issued as more information becomes available. 
For media enquiries: Karim Elkorany, elkorany@un.org, +964 790 193 1292; Other enquiries: Louise Barber, barber@un.org 
 
Disclaimer: This document is subject to availability of data at the time of circulation. The context is evolving and the above information is subject to constant change. 

 
 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) | Iraq 
Coordination Saves Lives | www.unocha.org | @OCHAIraq | www.unocha.org/iraq 

 

 
 
 
 
 

mailto:elkorany@un.org
mailto:barber@un.org
http://www.unocha.org/

