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أربيل، عقد مؤ�ر صحفي �ناسبة حلول شهر رمضان  يف  ٢٠٢٠/٥/٣ ويف مدينة 

املبارك لتقديم املساعدات اىل العوائل املعوزة يف اقليم كوردستان واملناطق االخرى 

يف العراق، حرض املؤ�ر السيد موىس احمد رئيس مؤسسة بارزا� الخ�ية وممثل 

رشكة كورك تيليكوم واعلنا عن مرشوع توزيع ٧ االف من سلة غذائية.

شكر رئيس مؤسسة بارزا� الخ�ية رشكة كورك تيليكوم التي كانت معينا ومموال 

االعالن عن 7 االف سلة غذائية للعوائل المعوزة
مستمرا للمؤسسة خالل السنوات املاضية وحتى االن، وتنفذ مع املؤسسة مشاريع 

مع  مختلفة  اخرى  ومشاريع  االعزاء  رعاية  غذائية ومرشوع  كمساعدات  مختلفة 

املؤسسة، واعلن سيادته: اليوم نبدأ بالتوزيعات وتشمل محافظات البرصة وبغداد 

االف   ٧ املســـتفيدين  عدد  ويبلغ  العراق  يف  اخرى  ومناطق  واملثنى  واملوصل 

عائلة.
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ضمن مرشوع رعاية االعزاء (االيتام)، بدأت مؤسسة بارزا� الخ�ية بدعم من 

الشخصيات املحسنة واصحاب املهن والرشكات يف كوردستان �رحلة جديدة 

من توزيع املساعدات عىل االطفال االيتام (االعزاء) وكانت املساعدات عبارة 

عن مساعدات نقدية الربعة أشهر.

يف تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٥ بدات توزيع املساعدات عىل االعزاء، من قبل مؤسسة 

بارزا� الخ�ية و الشخصيات املحسنة واصحاب املهن والرشكات يف كوردستان، 

ووزع مبلغ(٨٤٥٢٠٠) دوالر أمري� عىل (٤٢٢٦) طفل عزيز، كل طفل استلم 

مستحقات اربعة أشهر وكانت عبارة عن مبلغ(٢٠٠$)، وجرت العملية بهذا 

طفل   (١١٦٩) عىل  دوالر  مبلغ(٢٣٣٨٠٠)  وزع  أربيل  محافظة  يف  الشكل: 

امري� عىل (٨٠٣)  مبلغ (١٦٠٦٠٠) دوالر  عزيز، ويف محافظة دهوك وزع 

طفل عزيز، وكذلك يف محافظة السلي�نية وزع مبلغ (١٩٣٦٠٠) دوالر امري� 

دوالر   (١٤٩٤٠٠) مبلغ  وزع  كركوك  محافظة  ويف  عزيز،  طفل   (٩٦٨) عىل 

امري� عىل (٧٤٧) طفل عزيز، ويف ادارة كرميان وزع مبلغ (١٠٧٨٠٠) دوالر 

امري� عىل (٥٣٩) طفل عزيز.

مساعدة 4226 طفل عزيز

يف تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ ويف مقر رئاسة مؤسسة بارزا� الخ�ية ويف مراسيم 

حكومة  يف  الصحة  وزارة  اىل  طبية  ومستلزمات  االدوية  قدمت  خاصة 

معايل  املؤسسة حرضه  رئاسة  يف  عقد  مؤ�ر صحفي  كوردستان، يف  اقليم 

اقليم  الصحة يف حكومة  برزنجي وزير  السيد دكتور سامان  الصحة  وزير 

كوردستان والسيد موىس احمد رئيس مؤسسة بارزا� الخ�ية، هذا املؤ�ر 

كان خاصا بتقديم االدوية ومستلزمات طبية بقيمة ٢٠٠٫٠٠٠$ دوالر امري� 

قدمت من قبل رشكة زينو فارما ورشكة هاوكاري قدمت اىل مؤسسة بارزا� 

مؤسسة  اىل  وامتنانه  شكره  الصحة  وزير  السيد  قدم  جانبه  من  الخ�ية، 

بارزا� الخ�ية حيث كانت املؤسسة داع� للقطاعات الحكومية يف اصعب 

الظروف و كانت عىل تنسيق مستمر مع وزارة الصحة والقطاعات االخرى 

بارز يف حملة مجابهة كورونا  لها دور  اقليم كوردستان، وكان  يف حكومة 

املوفقية  لها  و�نى  طبية  مســـتلزمات  وتجهيز  مســتشـــفى  انشـاء  يف 

واالســــــــتمرار يف العمل االنســـا�.

توزيع االدوية ومستلزمات طبية 
الى وزارة الصحة
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يف يوم ٢٠٢٠/٥/١٢ وضمن مشاريع مؤسسة بارزا� 

الخ�ية يف شهر رمضان املبارك، ويف مرشوع جديد 

مع منظمة LWF قامت بتوزيع ٤٧٥ سلة غذائية 

واملناطق  دهوك  مدينة  يف  املعوزة  العوائل  عىل 

املحيطة بها.

مساعدة 475 عائلة معوزة 
في مدينة دھوك

يف يوم ٢٠٢٠/٥/١٢ وضمن مشاريع شهر رمضان الخ�ية، قامت مؤسسة 

بارزا� الخ�ية بدعم من رشكة كورك تيليكوم بحملة تقديم السلة الغذائية 

يف مدينة دهوك وعقرة وزاخو عىل ٧٥٠ عائلة معوزة.

تقديم المساعدات الى 750 عائلة معوزة 
في منطقة بادينان

منظمة  مع  بالتعاون  الخ�ية  بارزا�  ارسلت مؤسسة  يوم ٢٠٢٠/٥/٢١  يف 

ابرة   ٤٠,٠٠٠ سوريا،  ش�ل  مستشفيات  يف  الصحي  القطاع  لدعم  نهري 

ومستلزمات طبية اخرى طبية اىل ش�ل سوريا.

ارسال قافلة مساعدات طبية 
الى شمال سوريا

مخمور  قضاء  يف  الزراعية  املحاصيل  ح�ية  وبهدف   ٢٠٢٠/٥/٢١ يوم  يف 

بارزا�  مؤسسة  قدمت  املنطقة،  يف  الحرائق  اندالع  حيثيات  من  واطرافه 

الخ�ية سيارة اطفاء اىل مركز الدفاع املد� يف قضاء مخمور.

تقديم سيارة اطفاء 
الى قضاء مخمور

يف يوم ٢٠٢٠/٥/٢٢ ويف شهر رمضان املبارك، نظمت مؤسسة بارزا� الخ�ية 

وأهايل  للشخصيات  املوصل  جامعة  التعايش يف  شعار  تحت  افطار  مأدبة 

املدينة واملتطوع�، حرض املأدبة نائب محافظ املوصل.

تنظيم مجبة افطار الى الشخصيات والمعوزين 
في مدينة الموصل
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Total No of IDP & Refugee in KRG

168,289 779,592

35,413 4,565 1,801 1,293 15,4269,743

174,546 20,466 9,790 5,773 75,85344,869

NenevehKirkuk GermyanDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in May and through (8) working sectors, the BCF conducted (357) activities which benefited (492,706) persons. In addition, BCF activities 
at its major cultural and social centres benefited (0) persons.

 KRI Host Community

Persons of Another Countries

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,

 refugee and host communities during

 May. 2020 in Kurdistan Region and other

parts of Iraq

492,706

71.536

-

112.840

237.250

71.080

13

35,578

10,123

385,185

9,32034

0

0

983

51,470

BCF Total No. activities

357

No. of family Beneficiaries
96,301

No. of individual Beneficiaries
492,706

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Office Activities

Businessmen & Companies

Benefactors

Local NGOs

Governmental Organizations and Officials

International NGOs

No. Activities Offices

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter


