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قامت مؤسسة  اليمن،  دولة  الكورد يف  يسكنها  قرية  اوضاع سكان  االطالع عىل  بعد 

بارزا� الخ�ية بارسال املساعدات اىل سكان القرية. يف يوم العرشين من شهر كانون 

الثا� لسنة ٢٠٢٠ قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية بايصال مساعدات غذائية اىل ١٤٠ 

عائلة كوردية يف دولة اليمن ويف هذا النشاط استفاد اك� من ٧٠٠ عائلة.

يف هذا الصدد رصح السيد موىس احمد رئيس مؤسسة بارزا� الخ�ية: "نحن كمؤسسة 

مؤسسة بارزاني الخيرية تقدم المساعدات الى 140 عائلة في دولة اليمن
نحن  الينا  اي شخص  احتاج  مكان  اي  الحدود ويف  نعرب  ان  استطعنا  الخ�ية  بارزا� 

ندعمه، ولهذا قمنا بايصال املساعدات اىل ١٤٠ عائلة كوردية يف دولة اليمن".

ان الكورد موجودون يف اليمن ويسكنون يف قرية باسم الكوردية يف محافظة محويتي، 

هؤالء يعيشون يف أوضاع اقتصادية سيئة وغ� مستقرة، وان االوضاع االمنية يف البلد 

اثرت عىل اوضاع معيشتهم بصورة كب�ة.
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يف ٢٠٢٠/١/١٥ ويف اطار املشاريع املشرتكة بین مؤسسة بارزا� الخ�ية ووزارة 

عائلة   ١٨٩٨ غذائية وصحية عىل  سلة  توزيع  تم  العراقي،  واملهجرين  الهجرة 

نازحة يف مخيمي بحركة ١ و حسن شام.

1898 عائلة نازحة 
يستلمون المساعدات

يف ٢٠٢٠/١/١٥ نفذ مرشوع مشرتك بهدف ح�ية الالجئ� وتحس� اوضاعهم 

املعيشية يف مخي�ت الالجئ� يف حدود محافظة اربيل، نفذ املرشوع من قبل 

كوردستان  اقليم  يف  الكورية  القنصلية  مع  بالتعاون  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة 

ووزعت ٤٤٤٤ مدفأة بقيمة ٣٠٠ الف دوالر.

توزيع اجھزة التدفئة على النازحين 
في المخيمات الخ�  نبع  مرشوع  يف  تقدم  التي  املساعدات  وضمن   ٢٠٢٠/١/١٢ تاريخ  يف 

بتوزيع  للمؤسسة  نينوى  مكتب  قام  الخ�ية،  بارزا�  مؤسسة  مع  بالتعاون 

دينار  عن ٢٦٫٨٠٠٫٠٠٠  عبارة  وكانت  الثا�  كانون  لشهر  الشهرية  املساعدات 

عراقي ووزعت عىل ٢٦٨ عائلة متعففة يف مدينة املوصل.

مساعدة العوائل المتعففة مستمرة

يف تاريخ ٢٠٢٠/١/١٤ ويف الساعة العارشة صباحا أرسلت مؤسسة بارزا� الخ�ية 

قافلة مساعداتها السادسة اىل ش�ل سوريا، كانت القافلة مكونة من طن� من 

االدوية وشاحنة اخرى من االحتياجات الطبية و٦٥٠ قنينة غاز ووزعوها عىل 

نازحي رأس النبع وتل ابيض ومناطق اخرى، الساكن� يف مخيم واشو كا� يف 

مدينة الحسكة. 

مؤسسة بارزاني الخيرية 
ترسل قافلة مساعدات اخرى الى شمال سوريا
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���٢٠٢٠/١/٢٧�و��دف�دعم�القطاع�الص������اقليم��وردستان�وتأم�ن�حياة�
منظمة� مع� بالتعاون� ا����ية� بارزا�ي� مؤسسة� قامت� ا��تلفة،� للفئات� ص���
�يومان�بر�دج�بايصال�شاحن�ن�محملت�ن�بأدوت�واحتياجات���ية�ملس�شفى�

ش��وي����قضاء�سيد�صادق.

توفير ادوات طبية 
لمستشفى شنروي

االحتياجات� لذوي� املقدمة� وال�شاطات� االعمال� وضمن� �٢٠٢٠/١/٢٣ ���
ا��اصة،�قامت�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية�بالتعاون�مع�منظمة�LDS�االمر�كية�
بتوز�ع�كرا����متحركة�واحتياجات�اخرى�مختلفة�ع���٣٢���صا�من�ذوي�

االحتياجات�ا��اصة.

تقديم المساعدات الى 32 شخصا 
���٢٠٢٠/١/٢٩�وضمن�املشار�ع�الطبية�التا�عة�ملؤسسة�بارزا�ي�ا����ية����من ذوي االحتياجات الخاصة

اقليم��وردستان،�قام�مكتب�كرميان�التا�ع�ملؤسسة�بارزا�ي�ا����ية�بتوز�ع�
مجموعة�من�االدوات�الطبية�واحتياجات�اخرى�مثل: (ا��رار�الط��،�وج�از�
ضغط�الدم�والفحص�الط��)�ع���٩٠�طالبا����املرحلة�االو���والثانية�من�

طالب�ال�ليات�الطبية.

تقديم اجھزة طبية لـ 90 طالبا



www.bcf.krd info@bcf.krd5

العدد 61 - كانون الثاني - 2020

�س�ب�اندالع�حر�ق��ائل����والي���نيوساوس�و�لز�و�و�س�الند�شر���اس��اليا،�اح��قت�ما�يقارب�الف�ن�وستمائة�وثالث�وثمان�ن�وحدة�سكنية،�ولقي�أر�عة�وثالثون�
��صا�مصرع�م،�مع�اح��ق�ما�يقارب�من�(٣)�مالي�ن��كتار�من�االرا����الزراعية�والغابات.

ضمن��شاطا��ا�الدولية�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية�قامت�بايصال�املساعدات�ا���متضرري��ذه�ال�ارثة،�و�انت�املساعدات�عبارة�عن�ارسال�عشرات�االف�ل���من�املاء�
الشرب�عن�طر�ق�ممثلية�ح�ومة�اقليم��وردستان����اس��اليا.

����ذا�ا��انب�صرح�ممثل�ح�ومة�اقليم��وردستان�السيد��فال�سيان�لقناة�٢٤�الفضائية: ان�توف���املساعدات�من�مقبل�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية�للشعب�االس��ا���
ذات�دالالت�كب��ة،�ابرز�ا�ان�ال�ورد�يمدون�يد�املساعدة���ميع�الشعوب����العالم.

ومن�جان��ا�قدمت�املنظمات�اال�سانية����اس��اليا�شكر�م�وامتنا��م�ملؤسسة�بارزا�ي�ا����ية�مقابل�تقديم�مساعدا��ا�ا���املن�و��ن����اس��اليا.

مؤسسة بارزاني الخيرية ترسل مساعدات عاجلة الى منكوبي 
استراليا

مؤسسة� مقر� سور�ا� شمال� ال�وردي� االحمر� ال�الل� من� وفد� زار� �٢٠٢٠/١/٣٠ ���
بارزا�ي�ا����ية���دف�تكر�م�ج�ود�املؤســسة����تقديم�املســــــــاعدات�ا���ا�ا���شـــــــــــمال�

سور�ا.
���ز�ار��م�شكر�الوفد�السيد�مو����احمد�رئ�س�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية��ومن�جانبه�
�مقابل�ما�قاموا�

ً
ثمن�رئ�س�املؤسسة�اعمال�و�شاطات�ال�الل�االحمر�ال�وردي�عاليا

به�من�تقديم�ا��دمات�ا���اال�سانية.

وفد من الھالل االحمر الكوردي 
يزور مقر المؤسسة

دولة� قامت� مش��ك،� مشروع� وضمن� �٢٠٢٠/١/١٩ ���
ال�و�ت�عن�طر�ق�ا��معية�ال�و��ية�لإلغاثة�و�الت�سيق�
مع�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية�بحملة�توز�ع�سلة�غذائية����
مدينة�ن�نوى،�ومركز�مدينة�ار�يل�ومحافظة�د�وك،�����ذا�

املشروع�استفادت�(٥٥٢١)�عائلة.

5521 عائلة 
تستلم 

سالت غذائية
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Total No of IDP & Refugee in KRG

168,633 781,707

86,739 48,391 7,202 16,4799,819

418,169 203,476 31,208 83,61545,239

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in December and through (11) working sectors, the BCF conducted (337) activities which benefited (396,211) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (2,041) 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

 January 2020 in Kurdistan Region and

other parts of Iraq

396,211

159.177

7.020

16.846

163.880

49.288

925

43,290

28,567

97,177

6,22674,214

465

34

188

149

BCF Total No. activities

337

No. of family Beneficiaries
46,464

No. of individual Beneficiaries
251,374

139

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. Activities
 Offices

Qushtapa

Hassan Sham U3

Darashakran

kawrgosik

Barika

Domiz 1

    

Mam Rashan

Tanahi

Shiladze

Akre

Domez 2

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

دەزگای خێرخوازیی بارزانی 

LDS

UAE

MOMD

Kuwait

CCCM Coordination

IRCS

Human Bridge

UNHCR

 Total Number of Beneficiaries Per Implementors in January 2020


