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عدد 52 - نیسان 2019 منشور شهري لمؤسسة بارزاني الخيرية

 دورة التآخي لكرة القدم المصغرة في مخيمات
النازحين والالجئين
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في 2019/4/6 شاركت مؤسسة بارزاني الخيرية في 
حملة تنظيف عدد من االحياء والمناطق في مدينة الموصل، 
ومتطوع  موظف   125 من  اكثر  شارك  الحملة  هذه  في 
التنظيف  احتياجات  بجميع  الخيرية  بارزاني  لمؤسسة 

و22 سيارة.

ممثل  حضرها  خاصة  مراسيم  وفي   2019/4/8 في 
مؤسسة بارزاني الخيرية ودولة الكويت ومسؤولين اداريين 
في حدود مدينة الموصل، نفذ مشروع اعادة اعمار مدرسة 
و  الكويت  دولة  قبل  من  نفذ  الذي  كوير  في  سيجالة 
ثم  الخيرية،  بارزاني  ومؤسسة  لالغاثة  الكويت  جمعية 
وزعت المالبس واالدوات المدرسية على طالب المدرسة.

في 2019/4/3 افتتح المعرض الكتاب الدولي في مدينة 
اربيل، في هذا المعرض شارك 300 مؤسسة للطبع والنشر 
منشوراتهم،  وعرضوا  مختلفة  دولة  و21  كوردستان  اقليم  في 
مليون  من  اكثر  عرض  بالشهر.   13 لغاية  المعرض  واستمر 
عنوان ومواضيع مختلفة في مختلف الجوانب، وشاركت مؤسسة 
المؤسسة  وتعريف  ونشاطاتها  اعمال  لعرض  الخيرية  بارزاني 

بزوار المعرض.

في 2019/4/2 وبمناسبة اليوم العالمي لمرض 
التوحد )اوتيزم(، نظمت مراسيم في مكتبة زيتون 
اربيل،  مدينة  في  عبدالرحمن  سامي  بارك  في 
وقدمت  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  فيها  وشاركت 
المساعدات الى 300 طفل مصاب بهذا المرض، 
وزع  عقرة  قضاء  حدود  وفي  نفسه  اليوم  وفي 
والهدايا على 31 طفل مصاب بمرض  المالبس 

التوحد.

لمؤسسة  الموصل  في 2019/4/2 في مكتب 
لتوزيع  اخرى  مرحلة  بدأت  الخيرية  بارزاني 
المساعدات على العوائل المتعففة التي توزع من 
وزعت  وفيها  طعمة  طالب  السيد  جماعة  قبل 
مساعدات نقدية على )207( عائلة، وكل عائلة 

استملت مبلغ )100,000( دينار.

في يوم 2019/4/7 زار كل من السيدان المهندس جمال عبدالخالف النوري رئيس الجمعية الكويتية لالغاثة والسيد 
سعادة الدكتور عمر الكندري القنصل الكويتي في مدينة أربيل مؤسسة بارزاني الخيرية واستقبلوا من قبل السيد موسى 

احمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية.
في لقاء جرى بين بينهما جرى الحديث عن زيارة ميدانية قام بها الوفد الزائر لمشروع العيادات الطبية التي تمولها دولة 
الكويت في مخيمي خازر وحسن شام، وكذلك تمت مناقشة المشاريع التي تنفيذها دولة الكويت بالتعاون والتنسيق مع 
مؤسسة البارزاني الخيرية والقنصلية الكويتية في أربيل والمشاريع المستقبلية في قطاعات متنوعة بالتعاون مع الجمعية 

الكويتية لإلغاثة

في 2019/4/13 ولغرض مناقشة مناقشة االوضاع االنسانية واوضاع النازحين والالجئين في اقليم كوردستان، جرى 
لقاء بين سفير مؤسسة بارزاني الخيرية في اوروبا والسيدة غابريل فيشر وزير شؤون االجتماعي في اقليم ترويل في نمسا، 
وتحدثا عن اوضاع النازحين والالجئين وايصال مساعدات لوجستية اليهم الى اقليم كوردستان عن طريق مؤسسة بارزاني 

الخيرية. واكدت الوزيرة على دعم حكومتها لمؤسسة بارزاني الخيرية ووعدت بتقديم المساعدات قدر االمكان.
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في 2019/4/15 قام وفد الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية برئاسة الدكتور 
عبدالله المعتوق )رئيس مجلس اإلدارة( وبرفقة الدكتور عمر الكندري )القنصل 
الكويتي في أربيل( بزيارة لمؤسسة البارزاني الخيرية ، حيث تم الترحيب بالوفد 
الزائر من قبل السيدموسى أحمد )رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية( وتم بعدها 
مناقشة األوضاع االنسانية  التي تخص اإلخوة النازحين والالجئين في مخيمات 
إقليم كوردستان وبعض المشاريع االنسانية التي من المؤمل القيام بها من قبل 

مؤسسةالبارزاني الخيرية  بتمويل ودعم من الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية
وقد أبدى رئيس الوفد الزائر إعجابه بما قامت وما تقوم به المؤسسة من أعمال 
إنسانية ومشاريع خيرية في خدمة المحتاجين وأبدى أيضا استعداد الهيئة في 
تأمين البعض من تلك االحتياجات العاجلة على أن تقوم الهيئة بدراسة المشاريع 

األخرى الحقا.

اقليم  في  الجديد  االماراتي  القنصل  تولي  وبمناسبة   2019/4/16 في 
كوردستان زاروا مخيم النازحين في ديبكة في حدود محافظة اربيل واستقبلوا من 

قبل مسؤول المخيم استقباال حارا.
في هذه الزيارة بعد تفقد المخيم اكدوا على تنفيذ مشاريع بالتعاون مع مؤسسة 

بارزاني الخيرية في مخيمات النازحين. 
جدير بالذكر ان مخبمات حدود محافظة اربيل يتكون من 11 مخيما للنازحين، 
وتدار المخيمات بالتنسيق بين دائرة تنسيق االزمات والمفوضية العليا لالجئين 

العالمي ومؤسسة بارزاني الخيرية.

في 2019/4/16 نظم المخيم الثاني لتنمية القدرات االنسانيةمن قبل مؤسسة بارزاني الخيرية واستمر حتى 2019/4/22 وفيه تنظم نشاطات مختلفة، بعد دروس في اللياقة 
البدنية تقدم ثالث دروس مفيدة للمشاركين في المخيم، بصورة عامة كانت المحاضرات حول كيفية ادارة عمل المنظمات وكيفية وضع مشاريع والتغلب على المعوقات التي تواجههم 

ومواجهة القضايا واالزمات والنكبات البيئية والتكيف مع المحيط عند الحوادث، وفي النهاية وزعت الشهادات على الحضور.
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الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت   2019/4/15 في 
بانشاء  واالسترالية،  االمريكية   FAI منظمة  مع  بالتعاون 
ذات  وأوناس(  )هفبون  لمدرسة  الشرب  مياه  خزان  اربع 

دوامين وهذا ما يفيد اكثر من 1000 طالب.

في 2019/4/21 لغرض تأهيل وتدريب موظفي قطاع ذوي 
الفئة  والتكييف مع هذه  التعامل  وكيفية  الخاصة  االحتياجات 
كالكورسي  الخاصة  االدوات  استخدام  كيفية  تفاصيل  وتقديم 
بالتعاون  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت  )ويلجر(..  المتحرك 
لموظفي  يومين  في  دورة  بفتح  االمريكية   LDS منظمة  مع 
مشروع رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في مجال تقييم وتوفير 
الكراسي حسب المعايير الطبية لهذه الفئة، وشارك فيها 26 
المدرب  شهادة  اشخاص   8 استلم  الدورة  نهاية  وفي  شخصا 

والبقية اخذوا شهادة المشاركة.

في 2019/4/16 وبحضور السيد موسى احمد والسيد )كين ب اساي( مسؤول منظمة LDS االمريكية، وقعتا اتفاقية جديدة 
حول كيفية مساعدة وتقديم االدوية لمخيمات الالجئين. حسب االتفاقية الموقعة بين الطرفين، تقوم منظمة  LDS االمريكيةبتوفير 

االدوية واحتياجات مرضى االسنان وادوات المختبر لمدةسنة كاملة الربع مخيمات لالجئين في حدود محافظة اربيل.

في 2019/4/21 وفي مستشفى شرق اربيل نظم مؤتمر صحفي لرئيس مؤسسة بارزاني الخيرية وممثل شركة جيهان الطبي 
حول مجيء فريق من االطباء المختصين من دولة الهند بهدف كشف واعطاء عالج دون مقابل لمحدودي الدخل. في هذا المؤتمر 
الصحفي اشار السيد موسى احمد الى ان المؤسسة في محاولة مستمرة وفي القطاعات المختلفة ان تنفذ اعمال خيرية وانسانية، 
وخالل المدة السابقة يقوم قطاع الصحي في المؤسسة بتنفيذ هذا المشروع ونشكر شركة جيهان الطبي التي دعمتنا في هذا المشروع 
ونشكر مستشفى سمسي في دولة الهند التي دعمت هذا المشروع بمجموعة من االطباء المختصين. هذا المشروع اجرى 395 

فحص للمرضى المصابين بامراض الظهر والرجل مع امراضض القلب والمفاصل والخ.. وسجلوا اسماءهم وبدأوا بتقديم العالج لهم.
ثم تحدث مسؤول شركة جيهان الطبي والقى الضوء على المشروع وقال: في هذا المشروع قمنا باجراء الفحوصات لمرضى القلب 
والسرطان والركبة والظهر مع االشعة والفحوصات المختبرية وكل هذا اجري بدون مقابل، نشكر مؤسسة بارزاني الخيرية لتوفير 

المرضى دون التمييز لهذا المشروع.

جهود  مقابل   2019/4/21 في 
القطاع  في  الخيرية  بارزاني  مؤسسة 
سنويا  كوردستان،  القيم  في  التربوي 
القطاع،  تنفذ مشاريع مختلفة في هذا 
وفي هذا االطار نظمت حفل موسيقى 
االنكليزي  شيالن  مدرسة  في  سنوي 
ومنحت  اربيل،  مدينة  في  االساسي 
بارزاني  مؤسسة  الى  التقدير  شهادة 
د.  الوزير  معالي  قبل  من  الخيرية 

بشتيوان صادق.
بارزاني  مؤسسة  ان  بالذكر،  جدير 
اعادة  في  كبير  دور  له  كان  الخيرية 
اعمار مدرسة شيالنة االساسي وجهزت 

لها مواد البناء كاالسمنت والحديد.
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في 2019/4/24 بهدف مباركة تولي قنصل 
بارزاني  مؤسسة  من  وفد  زار  اربيل  في  االمارات 
الخيرية برئاسة السيد موسى احمد رئيس المؤسسة 
قنصلية االمارت، وفي لقاء درى بين سعادة القنصل 
جهود  المؤسسة  رئيس  ثمن  احمد  موسى  والسيد 
شكر  جانبه  ومن  االنسانية  االمارات  ونشاطات 
تبذل  لما  الخيرية  بارزاني  القنصل مؤسسة  السيد 
النازحين  الى  والخدمات  المساعدات  تقديم  في 

والالجئين وجميع اعمالها االنسانية.

في 2019/4/28 جرت المباراة النهائية في مخيم النازحين والالجئين والفرق المحلية في حدود محافظة اربيل والتي شارك فيها )12( فريقا ضمن دورة التآخي لكرة القدم المصغرة، 
وفي المباراة النهائية واجه فريق )دارشكران وديبكة( في المباراة النهائية، وفي مراسيم حضر فيها السيد )هيمن هورامي( نائب رئيس برلمان كوردستان والسيد )نوزاد هادي( محافظ 
أربيل والسيد )دومينيك ماس( قنصل فرنسا في اربيل ومسؤولي مؤسسة بارزاني الخيرية وعدد كبير من الرياضيين ومحبي الرياضة. ونظمت المراسيم في القاعة المغلقة في كلية التربية 
الرياضية في احتفال خاص بالمباراة النهائية بين الفريقين )دارشكران وديبكة(، وبعد محاوالت جادة من قبل الفريقين استطاع فريق )دارشكران( ان يفوز على خصمه فريق )ديبكة( 

بخمسة اهداف مقابل هدفين ويكون بطال للدوري وينال الدرجة االولى.

شاركت  الموصل،  مدينة  في   2019/4/30 في 
مؤسسة بارزاني الخيرية في معرض الجامعة التقنية 
عرضت  وهنا  الجامعة..  طلب  على  بناء  الشمالية 
نشاطات المؤسسة وأعمالها اإلنسانية. وما قامت بها 

لمدينة الموصل.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

181,704 855,430

78,968 49,944 14,409 19,630

142,23939,465

9,753

430,839 210,746 68,028 100,541

712,751142,679

45,276

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

Outside campOutside camp
Inside campInside camp %34.86%59.60

%65.14

83,32
%

16,68
%

%40.40
IDPs Refugees

BCF in March and through (10) working sectors, the BCF conducted (417) activities which benefited (243,575) 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 April
 2019 in Kurdistan Region and other parts

of Iraq 243,575

5,254

13,738

190,450

34,133
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. ActiviriesOffices

Qushtapa Dibaga

 Guelan  Baharka

 Akre

Shiladze HassanSham U3

Tanahi

Darashakran Sinjar

kawrgosik

Barika

Khanke

Domez 2

Domez 1

Mamrashan

Darkar

281 341

113 451

109

400 185

27

230 214

111

231

10

1,553

108

40

180

4,160

87,502

17,758

38,000

7,589

69,200

13,245

7,037
32,757

6,508

932

0

   0

470

17

0

BCF Total No. activities

417

No. of family Beneficiaries
45,100

No. of individual Beneficiaries
243,575

3,500

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

Kuwait


