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وشعار مؤسسة بارزاني الخيرية في دولة اسبانيا

عدد 54 - حزیران 2019 منشور شهري لمؤسسة بارزاني الخيرية
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في تاريخ 3/6/2019 وفي مخيم بحركة ١، بدأت مؤسسة بارزاني الخيرية 
وبالتنسيق مع منظمة )Help the needy(  بتوزيع ) 936( كيسا من 

الطحين ذات محتوى 50 كيلوغراما واستفادت منها )936(  عائلة.

في 2019/6/11 زار كل من السيد اسماعيل عبدالعزيز مسؤول قسم 
واالبحاث في  العالقات  رواج حاجي مسؤول  والسيد  واالغاثة  المساعدات 
السويدية واستقبال من قبل  بريج  الخيرية منظمة هيومان  بارزاني  مؤسسة 

السيد روبيرت بيرغمان مدير المنظمة.
في لقاء بين الطرفين اشاد وفد المؤسسة بجهود منظمة هيومان بريج وثمنوا 
كوردستان  اقليم  في  واالنساني  الصحي  قطاع  في  مساعداتهم  في  اعمالها 
والعراق واكدا على العمل المشترك بينهما وناقشا اوضاع النازحين والالجئين 

في المنطقة.
منظمة هيومان بريج تعمل مع مؤسسة بارزاني الخيرية لمدة خمس سنوات 
وتقدم المساعدات الى اهالي اقليم كوردستان والعراق واستمرت في توفير 

احتياجات صحية للمستشفيات وتوزيع المالبس واحتياجات منزلية.

اسحاق توتوملو ذات اصول كوردة يعيش في اسبانبا، وفي سنة 2014 ضمن مشروع مشترك مع مؤسسة بارزاني الخيرية قام بتوزظيع المالبس واحتياجات رياضية لناديي بارشلونا واتلنتيكو 
مدريد االسبانية على اطفال النازحين في مخيمات هرشم وكوركوسك. واالن يشارك في مسابقة فورموال للسيارات في اسبانيا، وقد نقش على سيارته علم كوردستان وشعار مؤسسة بارزاني 

الخيرية ويعرضهما على جمهوره.

المتعففة  العوائل  على  المساعدات  توزيع  اطار  وفي   2019/6/8 تاريخ  في 
واالطفال االيتام في حدود محافظة الموصل، قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون 
مع مشروع نبع الخير الذي تدار من قبل المحسنين، بتوزيع المساعدات الشهرية 
على العوائل المتعففة واالطفال االيتام في حدود مكتب الموصل حيث تم توزيع 
 )1121( واستفاد  عائلة   )267( على  عراقيا  دينارا   )27340000(

شخصا.
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في 2019/6/15 زار وفد رفيع المستوى من الحكومة 
العراقية مخيمات خازر وحسن شام. تكون الوفد من السادة أمين 
العام لمجلس الوزراء السيد حميد الغزي وممثل رئيس الوزراء السيد 
العراقية  التخطيط  وزير  الدليمي  نوري  والدكتور  عبدالمهدي،  عادل 
السيد  قبل  من  الوفد  استقبل  نينوى.  محافظ  المرعي  منصور  والسيد 
الخيرية  بارزاني  مؤسسة  في  للمخيمات  العام  المدير  درويش  رشيد 
وادارة المخيمات. الهدف من الزيارة االطالع على اوضاع النازحين 
الساكنين في المخيمات وتيسير السبل وطرق مناسبة لعودتهم الى 

مناطق سكنهم ومدنهم.

وفي   2019/6/17 مكتب في  مساعدات  توزيع  اطار 
حدود  في  والفقراء  المعوزين  على  الخيرية  بارزاني  لمؤسسة  الموصل 

الغذائية على 75 عائلة معوزة  السلة  توزيع  تم  المحافظة، وفي حملة خيرية 
ومحدودة الدخل الذين يعيشون في البيوت المهدمة ويقضون حياتهم.

ووزارة  كوردستان  اقليم  حكومة  رعاية  وتحت   2019/6/25 في 
الخيرية  بارزاني  مؤسسة  مع  وبالتعاون   UNHCR و  العراقية  الداخلية 

الوثائق  اعطاء  مشروع  بدأ  المواطنة  حقوق   من  االستفادة  وبهدف  قنديل،  ومنظمة 
القانونية لنازحي مدينة الموصل في مخيم حسن شام.

في  المنعقد  للمنظمة  الشهري  االجتماع  في 
بارزاني  مؤسسة  من  وفد  شارك   2019/6/18
الخيرية في االجتماع وبعد التعارف مع اعضاء المنظمة 
اقليم  في  المنظمة  ونشاطات  اعمال  عن  تقرير  عرض  تم 

كوردستان للسادة المشاركين في االجتماع.
شارك كل من السيدان اسماعيل عبدالعزيز مسؤول عضو الهيئة 
االدارية ومسؤول قسم المساعدات واالغاثة والسيد رواج حاجي 
الخيرية،  بارزاني  مؤسسة  في  واالبحاث  االعالم  قسم  مسؤول 
 HILFE GRUPPE لمنظمة  الشهري  االجتماع  في 
للنازحين  اكثر  مساعدات  تقديم  الية  وعرضا    EIFEL

والالجئين في اقليم كوردستان والعراق.
في هذا االجتماع المنعقد بمشاركة وفد مؤسسة بارزاني الخيرية 
من  المستقبل  في  اكثر  مساعدات  تقديم  يتم  ان  على  قرروا 
قبل المنظمات االلمانية االخرى عن طريق مؤسسة بارزاني 
العالج  تقديم  وكذلك  والالجئين  النازحين  الى  الخيرية 

زرع  عملية  واجراء  الدم  بسرطان  المصابين  لالطفال 
نخاع العظام لهم في اقليم كوردستان.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

179,901 838,991
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37,660

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

Inside campInside camp
Outside campOutside camp %38.26%61.86
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%
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%
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IDPs Refugees

BCF in June and through (10) working sectors, the BCF conducted (400) activities which benefited (269,254) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (        ) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

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

parts of Iraq 269,254

11,271

19,595

189,985

48,403

5,415

61,601

48,117

127,366

7,92518,118

65

109   

359

79

BCF Total No. activities

400

No. of family Beneficiaries
49,776

No. of individual Beneficiaries
269,254

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities
No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

Rawshan Badirkhan

HassanSham U3

jaladat Badirkhan

Darashakran

kawrgosik

Barika

Domez 2

Domez 1

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter
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BCF Donors And Partners in June  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

ژمارهی
(20)

June - 2019
یبارزانییڕاپۆرتیمانگانهیدهزگایخێرخواز

ژمارهیكهمپهكانلهكوردستانچاالكیسهنتهرهكان
ژمارهیكهسیبواریچاالكیپارێزگاناویكهمپناویسهنتهر

سوودمهند

IDP

سهنتهریههڵهبجهی
241پاراستنپهروهرده،ههولێردیبهگهشههید

وسهنتهریرۆشنبیری
152تهندروستینهینهواU3حهسهنشام(انیپێكهوهژی)پیشهیی

دهۆكدهركارسهنتهریدهركار
،ههلیكاروژیانهوانی

236پاراستن

،ههلیكاروژیانهوانیههولێربهحركهمحمدمهدىجواهیري
1،464پاكوخاوێنی،پاراستن

Refugee

پاراستن،پهروهرده،ههولێرقوشتهپهعثمانصبری
783تهندروستیههلیكار

،ههلیكاروژیانهوانیدهۆك2دۆمیزسهنتهرینهورۆز
864تهندروستی،پاراستن

374تهندروستی،پاراستنههولێركهورگۆسكنورالدینزازا

73پاراستنسلێمانییاریكهجگهرخوێن

640پاراستنههولێردارهشهكرانقهدریجان

پهروهرده،تهندروستیدهۆك1دۆمیزمحمدشێخۆ
100ههلیكار

681تهندروستی،پاراستنههولێرباسرمهتیرێژ

350پاراستندهۆكگهویالنرهوشهنبهدرخان

200پاراستندهۆكئاكرێجهالدهتبهدرخان

هاواڵتی

24ههلیكاروژیانهوانیدهۆككهمپنیههىتةنامهشقیپیشهیی

چاالكیبنكهتهندروستیهكان
نهخۆشژمارهیبواریچاالكیپارێزگاناویكهمپبنكهناوی

سوودمهند
IDP

1,023تهندروستینهینهواخازرM1بنكهیتهندروستیخازر

1,482تهندروستینهینهواحهسهنشامU3بنكهیتهندروستیحهسهنشام

1،158تهندروستیههولێربهحركهبهحركهبنكهیتهندروستی

628تهندروستیههولێرههرشهمبنكهیتهندروستیههرشهم

كۆیگشتیشنگالگهرمیانكهركوكسلێمانیدهۆكههولێر

616364136ئاواره

9---441پهنابهر

1020434145كۆیگشتی

ڕێژهوسوودمهندبوانیالیهنیئهنجامدهریچاالكیهكانیمانگی
حوزهیران

cccm

BCF MOMD Ancf ههماههنگ صالون
(Luvion)

EJCC IRCS Kuait LDS UAE UNHCR

Kuwait


