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ونائب  الخ�ية  بارزا�  ب� مؤسسة  تاريخ ٢٠٢٠/٤/١ يف مؤ�ر صحفي مشرتك  يف 

القنصل العام للص� يف اربيل اعلنوا عن مرشوع تقديم املساعدات ايل قطاع الصحة 

  China Oil HBPمجموعة اعلنت  املؤ�ر  هذا  يف  كوردستان،  اقليم  حكومة  يف 

توفير االحتياجات للقطاع الصحي في مجابھة كورونا
تسليم ٥٤٠٠ تيسرت رسيع و٣٠٠٠٠ ك�مة عن طريق مؤسسة بارزا� الخ�ية اىل 

حكومة اقليم كوردستان ملجابهة فايروس كورونا- كوفيد ١٩.

بارزا�  مؤسسة  كوردستان  برملان  اعضاء  من  مكون  وفد  زار   ٢٠٢٠/٤/١ يوم  يف 

الخ�ية بهدف دعم مشاريع املؤسسة ومشاركتهم يف تقديم املساعدات إىل العوائل 

محدودة الدخل.

الكوردستا�  الربملان  يف  الكوردستا�  الد�قراطي  الحزب  كتلة  من  الوفد  تكون 

اع�لها  استحسان  ألجل  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  زاروا  الربملاني�،  واملستشارين 

عدد من اعضاء برلمان كوردستان يدعمون مؤسسة بارزاني الخيرية
بينهم مع  لقاء  للمؤسسة. ويف  التي جمعوها وبيان دعمهم  املساعدات  وايصالهم 

رئيس املؤسسة واعضاء الهيئة االدارية، �نوا نشاطات املؤسسة وكافة خدماتها عاليا 

يف خدمة املعوزين يف جميع انحاء اقليم كوردستان وقدموا اىل رئيس املؤسسة شكر 

وتقدير الربملان الكوردستا�.
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يف تاريخ٢٠٢٠/٤/٦  يف اطار دعم مؤسسة بارزا� الخ�ية للقطاع الصحي يف 

حكومة اقليم كوردستان وحمالت مجابهة  ف�وس كورونا – كوفيد ١٩، قامت 

جميع  بتوف�  اربيل،  فرع  االمارا�  االحمر  والهالل  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة 

مستلزمات معرض أربيل الدويل بعد ان حول اىل مستشفى ميدا� بسعة ١٥٠ 

رسير ملواجهة الف�وس.

توفير احتياجات مستشفى بسعة 150 سريرا في 
اربيل 

الرسمية  العمل  إجازة  منحها  حول  بيانا  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  أصدرت 

من قبل مفوضية املنظ�ت الخ�ية يف بريطانيا هذا نصه: يف اطار اإلهت�م 

باملكانة الدولية و�ت� العالقة ب� مؤسسة بارزا� الخ�ية واملنظ�ت الدولية، 

استطاعت املؤسسة خطوة بعد خطوة، وبحسب املراحل املختلفة وبخطط 

متينة ان تصبح اس� بارزا عىل املستوى الدويل، واالن تتواجد مؤسسة بارزا� 

وعىل  الداخل  يف  قوية  تأث�ات  ذات  ووطنية  كوردستانية  كمنظمة  الخ�ية 

املستوى الدويل.

واملشكالت  بالرصاعات  مليئة  منطقة  يف  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  وجود  ان 

والعمل فيها بحسب املعاي� الدولية ودون التمييز ب� (القوميات، والديانات 

النظر من قبل املنظ�ت  السياسية)، جعلت منها ان تكون موطن  واالفكار 

واملراكز العاملية، ويف أحدث التطورات منحت مفوضية املنظ�ت الخ�ية يف 

بريطانيا اجازة العمل بشكل رسمي إىل مؤسسة بارزا� الخ�ية.

املجتمع  إىل  أك�  خدمات  تقدم  أن  تحاول  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  ان 

ذاته تستطيع  الوقت  األوربية األخرى، ويف  بريطانيا والدول  الكوردستا� يف 

املؤسسة عن طريق دعم ومساعدة الكورد يف املهجر ان تقدم خدمات أك� 

كوردستان  يف  االخرى  واملناطق  املدن  جميع  يف  الكوردستاني�  اىل  وأفضل 

والعا�.

من الظاهر ان منح مؤسسة بارزا� الخ�ية اجازة العمل يف أمريكا وبريطانيا 

تقديم  املتحدة، �كنها من  لألمم  التابعة   ECOSOC وعضويتها يف منظمة

خدمات أك� اىل النازح� والالجئ� املقيم� يف اقليم كوردستان بصورة خاصة 

وسكان محلي� يف اقليم كوردستان بصورة عامة.

بهذه املناسبة نبارك ألهلنا يف كوردستان واصدقائنا يف جميع انحاء العا�.

مؤسسة بارزا� الخ�ية 

٢٠٢٠/٤/١٣

بريطانيا 
تمنح إجازة العمل الرسمية 
يف تاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ زار وفد رفيع املستوى من مجلس النواب العراقي برئاسة لمؤسسة بارزاني الخيرية

مؤسسة  العراقي،  النواب  مجلس  رئيس  نائب  الحداد  خليل  بش�  الدكتور 

بارزا� الخ�ية وأبدوا تأييدهم ودعمهم للمؤسسة واع�لها الخ�ية.

يف ترصيح صحفي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي رصح: باسم مجلس 

النواب العراق أقدم خالص الشكر اىل مؤسسة بارزا� الخ�ية وجميع طاقمها، 

الذين يقدمون املساعدات اىل الفقراء واملعوزين والنازح� والالجئ� يف هذه 

االيام الصعبة التي �ر بها بسبب انتشار فايروس كورونا (كوفيد ١٩)، وقررنا 

ان نكون جزءا بسيطا من مرشوع الخط الساخن لتقديم مساعدات اك� اىل 

الفقراء ومحدودي الدخل يف جميع ارجاء اقليم كوردستان.

وفد رفيع المستوى من مجلس النواب العراقي 
يزور مؤسسة بارزاني الخيرية



www.bcf.krd info@bcf.krd 4

العدد 64 - نيسان - 2020

يف اطار الخط الساخن ملؤسسة بارزا� الخ�ية الخاص �ساعدة العوائل الفق�ة ومحدودة الدخل يف جميع انحاء اقليم كوردستان ، فقط يف شهر ٤ من ٢٠٢٠ تم 

تقديم املساعدات الغذائية اىل (٢٦٫٣٢٢) عائلة.

بعد �ديد حظر التجوال بهدف الوقاية من ف�وس كورونا-كوفيد١٩ وبدعم من الشخصيات املحسنة والرشكات املحلية، قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية يف جميع 

املحافظات واالقضية يف اقليم كوردستان باباالعالن عن هذا الخط الساخن وبعد تسجيل اس�ء العوائل يتم ايصال املساعدات اليهم يف املدن واالقضية عن طريق 

فرق املساعدة  امليدانية، وبصورة عامة بلغة عدد العوائل املستفيدة يف شهر ٤ اك� من (٢٦٫٣٢٢) عائلة.

عن طريق الخط الساخن للمساعدات استفاد (26.322) عائلة في المدن واالقضية 
في اقليم كوردستان
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الساخن  الخط  مرشوع  دعم  بهدف  صحفي  مؤ�ر  عقد   ٢٠٢٠/٤/١ تاريخ  يف 

ملؤسسة بارزا� الخ�ية، وقدمت رشكة تيم مارت ٢٠٠٠ سلة غذائية اىل املؤسسة، 

اىل  التهابات  و مضادات   D �فيتام الف من  وكذلك قدمت رشكة هاوكار ٢٠ 

مؤسسة بارزا� الخ�ية.

جدير بالذكر ان املواد الغذائية وزعت عىل العوائل املتعففة يف كوردستان.

شركة تيم مارت 
تدعم مشروع الخط الساخن 

مقر   ٢٠٢٠/٤/١٧ تاريخ  يف  كوردستان  القليم  التجارة  غرفة  من  وفد  زار 

للمؤسسة  الساخن  الخط  مرشوع  دعم  بهدف  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة 

الخاص بتقديم املساعدات اىل العوائل املعوزة ومحدودة الدخل يف جميع 

انحاء اقليم كوردستان.

يف اللقاء دعم السيد دارا جليل خياط رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة 

الخ�ية  بارزا�  له، مشاريع مؤسسة  املرافق  والوفد  كوردستان  اقليم  يف 

اقليم  انحاء  جميع  يف  املعوزة  العوائل  وتقديم  الساخن  الخط  وخاصة 

كوردستان.

ويف املقابل قدم السيد موىس احمد رئيس املؤسسة شكره للوفد ملا قدموه 

من مساعدات ودعمهم املستمر للمشاريع الخ�ية واالنسانية و�نى لهم 

النجاح واالستمرار.

غرفة التجارة القليم كوردستان تدعم المؤسسة

يف تاريخ ٢٠٢٠/٤/١٤ ويف اطار مرشوع توزيع السلة الغذائية عىل العوائل 

النازحة والالجئة يف اقليم كوردستان، قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية بدعم 

رشكة كار كروب، بتوزيع السلة الغذائية عىل ١٨٠٠ عائلة الجئة يف مخيم 

محافظة  حدود  عىل  الالجئ�  مخي�ت  يف  املرشوع  ويستمر  كوركوسك 

اربيل.

تقديم المساعدات 
الى 1800 عائلة الجئة

يف تاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ وبالتعاون مع وزارة الهجرة واملهجرين العراقية مكتب 

اقليم كوردستان، قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية بتوزيع مساعدات غذائية 

عىل الالجئ� من غر� كوردستان ويف اليوم االول من الحملة تم التوزيع يف 

مخيم دارشكران وتوزع يف املخي�ت االخرى ويبلغ عدد املستفيدين يف هذا 

املرشوع(٦٨٧٢) عائلة.

توزيع المساعدات الغذائية على 14 
الف عائلة
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الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  ب�  مشرتك  اطار مرشوع  يف   ٢٠٢٠/٤/٢٤ تاريخ  يف 

والجمعية الكويتية لالغاثة، يف شهر رمضان املبارك، يقومون بتوزيع الصمون 

بشكل يومي خالل شهر رمضان عىل ٢٠٠٠ عائلة محدودة الدخل يف مدينة 

املوصل، ويستفيد من هذا املرشوع سكان ٣٨ حياً سكنياً يف الجانب االيرس 

واال�ن من مدينة املوصل.

توزيع الصمون على 38 حيا سكنيا 
في مدينة الموصل

الخ�ية  بارزا�  ملؤسسة  الخ�)  (نبع  وضمن مرشوع   ٢٠٢٠/٤/٢٢ تاريخ  يف 

بالتعاون مع رجل محسن، قام مكتب املوصل للمؤسسة بتوزيع مستحقات 

الف   ١٠٠ اســتلمت  عائلة  وكل  متعففة  عائلة   ٣٠٠ عىل   ٤ لشهر  نقدية 

دينار.

مساعدة العوائل المعوزة 
مستمرة

يف تاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٩ و�ناسبة حلول شهر رمضان املبارك وتقديم مساعدات 

اك� اىل النازح� والالجئ� وسكان محلي� يف اقليم كوردستان، قامت مؤسسة 

بارزا� الخ�ية بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الكويت يف اربيل وبدعم 

من االمانة العامة لألوقاف – الكويت، يف مؤ�ر صحفي حرضه السيد موىس 

سلة  توف�  مرشوع  عن  االعالن  تم  الخ�ية،  بارزا�  مؤسسة  رئيس  احمد 

غذائية لـ ٥٠٠ عائلة محدودة الدخل من السكان املحلي�، و٥٠٠ عائلة من 

النازح�، و٥٠٠ عائلة من الالجئ� وخالل اربعة ايام نفذ املرشوع.

تجھيز سلة غذائية 
لـ 1300 عائلة

يف تاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٣ ويف اطار مرشوع الخط الساخن ملؤسسة بارزا� الخ�ية 

ملساعدة الفقراء واملعوزين يف اقليم كوردستان، قام مكتب دهوك للمؤسسة 

بتوزيع سلة غذائية عىل ٩٠ عائلة محدودة الدخل يف قرية هوريس� لألرمني� 

يف قضاء سيميل يف محافظة دهوك.

مساعدة 90 عائلة أرمنية 
في سيميل
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رمضان  شهر  يف   ٢٠٢٠/٤/٢٤ تاريخ  يف 

مؤسسة  ب�  مشرتك  يف مرشوع  املبارك، 

الكويتية  والجمعية  الخ�ية  بارزا� 

لالغاثة يف اطار مرشوع الكويت بجانبكم، 

الوجبات  توزيع  مرشوع  تنفيذ  يتم 

عائلة  الف   ٣٠ عىل  لالفطار  الساخنة 

أربيل وعن  الفق�ة يف مدينة  يف االحياء 

طريق فريق ميدا� يتم ايصال الوجبات 

اىل العوائل.

توزيع 30 الف وجبة افطار على محدودي الدخل في مدينة أربيل
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Total No of IDP & Refugee in KRG

168,380 780,044

38,320 4,565 3,049 12,5589,795

186,715 20,466 15,563 63,77045,435

NenevehKirkuk + GermyanDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in April and through (7) working sectors, the BCF conducted (333) activities which benefited (430,874) 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

 April. 2020 in Kurdistan Region and other

parts of Iraq

430,874

138.214

-

10.369

183.345

98.946

0

78,617

6,618

292,919

37,168126

0

0

1,121

14,305

BCF Total No. activities

333

No. of family Beneficiaries
76,409

No. of individual Beneficiaries
430,874

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Office Activities

No. Activities Offices

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter


