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نركض من أجل االنسانية
عدد 51 - مارس 2019 منشور شهري لمؤسسة بارزاني الخيرية
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الخالد،  البارزاني  ذكرى  في 
قامت مؤسسة بارزاني الخيرية 
بنشاطات خيرية مختلفة ضمن 
باالطفال  الخاصة  مشاريعها 
كوردستان  اقليم  في  االعزاء 
تنظيم  ضمنها  ومن  العراق، 
وزيارة  لالطفال  غذاء  وجبة 
وتقديم  فاملي مول  الى  خاصة 
 340 على  وهدايا  مالبس 

طفال من اطفال الشهداء.

في مشروع مشترك بين مؤسسة 
بارزاني الخيرية ودولة الكويت 
بتقديم  قاموا  روناهي  ومؤسسة 
النازحين  الى  المساعدات 
المخيمات  وخارج  داخل 
العوائل  واستفادت منها مئات 
والسلة  البطانية  من  النازحة 

الغذائية.

لرحيل  السنوية  الذكرى  في 
البارزاني الخالد، قامت مؤسسة 
قطاع  في  الخيرية  بارزاني 
الصحي بحملة فحص االسنان 
والفقراء  للمعوزين  وعالجها 
وذلك  كوردستان  اقليم  داخل 
هولير  جامعة  مع  بالتعاون 
لصحة  العامة  ومديرية  الطبية 

اربيل.

برطلة  ناحية  حدود  في 
وضمن  حلبجة،  ومحافظة 
بارزاني  مؤسسة  نشاطات 
الخيرية في قطاع التربية، وفي 
توزيع  تم  مختلفتين  حملتين 
المدرسية  واالدوات  الحقائب 
في  طالبا   )518( على 

المدارس االساسية.



 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

العدد )51( لشهر 3/ 2019 3

ضمن تنفيذ مشاريع تقديم المساعدات على العوائل المتعففة بشكل شهري، قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع مجموعة من المحسنين تم توزيع المساعدات على 250 عائلة متعففة 
في محافظة نينوى.

في يوم االربعاء الموافق 2019/3/6 زار وفد من اللهيئة المستقلة 
لحقوق االنسانا برئاسة ضياء بطرس مؤسسة بارزاني الخيرية، والهدف 
من الزيارة تكريم المؤسسة وتقديمها درع الهيئة. استقبل الوفد من قبل 
السيد موسى احمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية. ثمن رئيس الهيئة 
عمل مؤسسة بارزاني الخيرية عاليا وقال: »ان مؤسسة بارزاني الخيرية 
موجودة في منطقة تعاني من االضطرابات والنزاعات والنزوح والتهجير 
القسري وتهب لمساعدة كل من يحتاج الى مساعدة دون تفرقة او تمييز 
ولهذا فهي جديرة بان تكرم بدرع الهيئة الذي يقدم للمتميزيين والنشطاء 

في الدفاع عن حقوق االنسان«.

بناء على طلب جمعية ومؤسسة 
السيد  شارك  الخيرية  االحمدية 
مؤسسة  ممثل  مصطفى  اوات 
مؤتمر  في  الخيرية  بارزاني 
السالم السنوي المنعقد في لندن. 
يعقد المؤتمر في التاسع من شهر 
السنة  وهذه  عام،  كل  في  اذار 
من  كبير  عدد  بمشاركة  عقد 
اعضاء البرلمان البريطاني ووزراء 
البريطانيا،  جنوب  ومحافظي 
 13 ممثل  المؤتمر  في  شارك 
الشخصيات  من  وعدد  دولة 
وسنيكول  الكنسية  الكبيرة 
الديانة  في  بارزة  وشخصيات 
والبوذيين  والسيخ  الهندوسية 
من  شخصية   300 من  واكثر 
مؤسسة االحمدية وعدد كبير من 

الضيوف.



 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

العدد )51( لشهر 3/ 2019 4
شاركت مؤسسة بارزاني الخيرية في معرض ومؤتمر دبي الدولي لإلغاثة والتطوير- ديهاد، فيه تقدم كلمة من قبل ممثل المؤسسة حول اوضاع المهاجرين.

تقام سنويا المؤتمر تحت اشراف مباشر من الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم رئيس الوزراء االماراتي وحاكم دبي، يقام هذا المؤتمر للمساعدات االنسانية والتنمية وهذه السنة شاركت مؤسسة 
بارزاني الخيرية بدعوة رسمية من منظمي المؤتمر.

يلقى الضوء في المؤتمر على الموضوعات االنسانية ويشارك فيه الممثلين والشخصيات المعروفة في المجال االنساني. خالل المؤتمر تقدم مجموعة من الشخصيات كلمات حول االوضاع 
االنسانية في العالم، وفي اليوم االول من المؤتمر قدم الدكتور حمدان مسلم ممثل رئيس وزراء االمارات والمدير العام لالكاديمية العامة في االمارات كلمة في افتتاحية المؤتمر ثم القى السيد 
انطونيو فتورينو المدير العام لمنظمى الهجرة الدولية كلمة فيه. وكذلك السيد فيليو غراندي مفوض المفوضية العليا لالجئين قدم كلمة على الحضور حول اوضاع الالجئين واشار الى انه هناك 

اكثر من 70 مليون نازح في العالم.
يشارك في معرض ومؤتمر ديهاد، لهذا العام أكثر من 396 شركة من مختلف المجاالت مثل بنوك التنمية، ومصنعي معدات التعقيم والنظافة، والحلول البيئية وأدوات اإلغاثة، وذلك على 

سبيل المثال ال الحصر. وسوف يخلق المؤتمر منتدى يتفاعل فيه المتخصصين، ويتم خالله تكوين الشراكات، والبحث عن المتبرعين، وتبادل المعرفة.

في اطار مساعدات العوائل العائدة الى مدينة الموصل، قام مكتب 
الهالل  مع  بالتعاون  الموصل  مدينة  في  الخيرية  بارزاني  مؤسسة 
االحمر القطري ومنظمة االغاثة االسالمية في العالم، بتوزيع المالبس 
و)777(  الموصل  داخل  عائلة   )566( على  المعلبة  واللحوم 

عائلة في مخيم نمرود. 

في 14 من شهر اذار 2019 وبمناسبة ال16 
بعد المائة لميالد البارزاني الخالد، وبحضور السيد 
)د. روز نوري شاويس( و)سيهاد بارزاني( و)انور 
و)الشيخ  علي(  حمه  و)نوري  عثمان(  حجي 
سيروان بارزاني( وعدد من الشخصيات السياسية 
والعسكرية وحصور السيد )شيخ خالت بارزاني( 
ممثل الرئيس بارزاني والسيد موسى احمد رئيس 
خاص  معرض  افتتح  الخيرية،  بارزاني  مؤسسة 
عرضت  ثم  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  بنشاطات 
منشورات المؤسسة وكتاب حول البارزاني الخالد 

وقدم الى الحضور الكرام على ضريح الخالدين.
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على  بالعهد  وتجديدا  الخالد  البارزاني  ميالد  لذكرى  إحياء 
للشعب  الروحي  لألب  االنساني  نهج  على  قدما  االستمرار 
من  عدد  برفقة  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  زارت  الكردي، 
ووضع  الخالدين  ضريح  الحكومية  والشخصيات  المنظمات 

اكليل الزهور عليه.
لميالد   116 الذكرى  يوافق  الذي   2019/3/14 في 
مع  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  زارت  الخالد  البارزاني 
االغاثة   ،LDS داما،  زيان،  قنديل،  روانكة،  المنظمات: 
المثنى  محافظ  والسيد  القطري..  االحمر  الهالل  االسالمية، 

ضريح الخالدين في بارزان.
الخيرية  بارزاني  مؤسسة  رئيس  احمد  موسى  السيد  وعد 
على ضريح الخالدين ان يستمروا على نهج البارزاني الخالد 
وقال  االخر..  واحترام  والتعايش  االنسان  حب  الى  الداعي 
وقت  اي  من  اكثر  »اليوم  الضريح:  على  القاها  كلمة  في 
وان  التعايش.  فلسفة  وهي  بارزاني  فلسفة  الى  نحتاج  اخر 
وطن البارزاني الخالد اصبح منزال للنازحين والالجئين، ونحن 
سعداء كمناضلي مؤسسة بارزاني الخيرية والمنظمات االنسانية 
يفتخر  والذي  للعالم  أنموذجا جميال  قدمنا  بأننا وبكل فخر 

به االنسانية جمعاء، اليوم نحن هنا كي نجدد وفاءنا تجاه 
هذا النهج وما باستطاعتنا ان نقوم به من اجل تحقيق هذه 
االهداف التي ناضل البارزاني من اجلها وضحى بالكثير من 

اجل تحقيقها«.
والقى الدكتور أحمد منفي محافظ المثنى محافظ المثنى كلمة 
اكبر شخصية  كوننا على ضريح  نفتخر  وقال: »اليوم نحن 
ومنهجه االنسانية ومساعدة المنكوبين، نحن نفتخر بمؤسسة 

بارزاني الخيرية كونها مستمرة على هذا النهج االنساني«.

في السادس عشر من شهر اذار وذكرى مأساة حلبجة التي راح ضحيتها اكثر من خمسة االف شخص، تقوم مؤسسة بارزاني الخيرية سنويا بتوزيع المساعدات على اهالي المدينة، 
وضمن هذه المساعدات قامت بتوزيع السلو الغذائية على 1000 عائلة معوزة في محافظة حلبجة.
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في يوم 3/20 الذي يوافق اليوم العالمي 
بارزاني  مؤسسة  مكتب  قام  للسعادة 
الخيرية في كرميان بتنظيم سفرة ترفيهية 
ل )35( طفل عزيز ضمن حدود المنطقة 
وزيارة ديوان مول في كالر، وفيها وزعت 
الهدايا عليهم وزاروا متنزه قلعة شيروانة 

حيث نظمت لهم وجبة غذاء.

بالتعاون مع محافظ  الخيرية  بارزاني  تحت شعار )نركض من أجل االنسانية( قامت مؤسسة 
اربيل، بتنظيم مسابقة ماراثون للنساء وبنات مدينة اربيل وفي نهاية الماراثون وزعت الجوائز 

على الفائزين في الماراثون.

بعد غرق العبارة السياحية في نهر دجلة في مدينة الموصل، وصلت 
مؤسسة بارزاني الخيرية سريعا لمساعدة المنكوبين جراء الحادثة، 
وفي 2019/3/26 عقد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية وقائد 

قوات عمليات نينوى مؤتمرا صحفيا.
في هذا المؤتمر الصحفي القى كل من رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية 
والسيد نجم جبوري قائد قوات عمليات نينوى الضوء على فاجعة 
العبارة وقال السيد جبوري: نثمن استجابة مؤسسة بارزاني الخيرية 
الذي كان موقع توقعاتنا، لدى حكومة اقليم كوردستان هذه المواقف، 
وفي كل وقت فتح لنا احضانه للنازحين واثبت ذلك سابقا، ونحن 

على عالقة وثيقة مع اقليم كوردستان ونثمن مواقفه الكريمة.
اغاثت  وانسانية  خيرية  كمؤسسة  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  ان 
المنكوبين وقدمت اليهم المساعدات، ونحن االن بصدد البحث عن 
الجثث الغارقة وانتشالها باستخدام القوارب وغواصين بارعين في 

هذا المجال.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

306,695 1,410,527

82,350 14,280 14,427 19,318

234,51472,181

176,320

416,723 46,680 68,155 99,898

1,180,809229,718

779,071

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

Outside campOutside camp
Inside campInside camp %21.7%39.32

%78.93

83,71
%

16,21
%

%60.68
IDPs Refugees

BCF in March and through (9) working sectors, the BCF conducted (443) activities which benefited (319,530) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (24,476) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

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

parts of Iraq 319,530

8,276

6,979

275,033

29,242

في يوم 2019/3/25 وبحضور السيد )دومينيك ماس( القنصل 
بارزاني  مؤسسة  رئيس  احمد(  )موسى  والسيد  اربيل  في  الفرنسي 
الخيرية عقد مؤتمر صحفي لدورة كرة القدم المصغرة باسم )التآخي( 
بين مخيمات النازحين والالجين وسكان محليين في حدود محافظة 

اربيل وفيها يشارك )12( فريقا وتستمر الدورة شهرا كامال.
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. ActiviriesOffices

Qushtapa Dibaga

 Guelan  Chamshko

 Akre

Shiladze HassanSham U3

Tanahi

Darashakran Sinjar

kawrgosik

Barika

Basirma

Domez 2

Domez 1

Darkar

2,790 3,441

1,405 550

1,406

2,267 645

930

3,545 194

1,200

3,747

550

516

690

600

23,794

30,185

5,788

68,944

13,213

66,345

14,429

0

0

4,790
122,879

24,350

877

0

   0

1,709

45

7

0

BCF Total No. activities

443

No. of family Beneficiaries
57,825

No. of individual Beneficiaries
319,530

9

9

Total of Activities & Beneficiaries
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BCF Donors And Partners in March  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

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter


