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عدد 55 - تموز 2019 منشور شهري لمؤسسة بارزاني الخيرية

مساعدات مختلفة تقدم إلى ذوي االحتياجات الخاصة
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في تاريخ 2019/7/1 وفي اطار مشروع مشترك، قامت القنصلية العامة 
بارزاني  مؤسسة  مع  وبالتعاون  لالغاثة  الكويتة  والجمعية  الكويت  لدولة 
الخيرية، بمشروع توزيع السالت الغذائية في محافظات نينوى والسلميانية 
وحلبجة ودهوك وكذلك في مخيمات كور كوسك ودارشكران، واستفادت 

من هذا المشروع )8174( عائلة.

في تاريخ 2019/6/27 ولغرض الحماية فی حال وقوع اي ظرف طاريء، 
قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع الهالل االحمر العراقي بتنظيم دورة 
لالسعافات االولية شارك فيها 53 شخصا من ذكور واناث من سكان مخيم 
كوركوسك لالجئين، الواقع في حدود محافظة أربيل، وقدمت فيها دروس نظرية 

وعملية حول االسعافات االولية.

قطاع  ونشاطات  اعمال  وضمن   2019/7/2 تاريخ  في 
رعاية ذوي االحتياجات الخاصة لمؤسسة بارزاني الخيرية، 
وشيالدزي  وكالر  خانقين  مدينة  في  سيمينار  نظم 
واالدوات  االجهزة  استخدام  كيفية  حول 
الخاصة  االحتياجات  لذوي  الضرورية 
عربة  وزعت  السيمينار  نهاية  وفي 
المختلفة  واالحتياجات  المعاقين 
هذه  من  شخصا   )157( على 

الشریحە.

في تاريخ 2019/7/27 وفي مخيم مام رشان في حدود 
 )IGFM( قضاء عقرة وبالتعاون مع مكتبة خاني ومنظمة
الخیریە  بارزانی  مۆسسە  قامت  ومثقفيها،  المنطقة  وكتاب 
بافتتاح مكتبة باسم الشباب والمتطوعين في المخيم المذكور.
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في تاريخ 2019/7/4 استقبل كل من السيدين موسى احمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية واسماعيل عبدالعزيز مسؤول المساعدات واالغاثة فی المؤسسة، النائب الكوردي في البرلمان 
العراقي السيد نهرو قادر بك، وفي لقاء بينهما جرى الحديث عن اعمال ونشاطات مؤسسة بارزاني الخيرية والعمل االنساني في اقليم كوردستان، وأكدوا على تفعيل الجهود لتقديم الخدمات 
الى الفئات المختلفة في المجتمع. وقال النائب نهرو قادر بك: انه ومنذ مباشرته كنائب قرر ان يتبرع بكل راتبه الى المصابين بمرض ثاالسيما وذلك عن طريق مؤسسة بارزاني الخيرية. من 

جانبه ثمن رئيس المؤسسة عمله هذا وتمنی له الموفقیە والنجاح في عمله واعتبره أنموذجا رفيعا لروح العطاء والمساعدة.

في تاريخ 2019/7/4 وضمن المشاريع الصحية وبالتعاون مع منظمة LDS االمريكية، قدمت االدوية واالحتياجات 
الصحية الى مخيمات )كور كوسك، دارشكران، باسرمة وقوشتبة( في حدود محافظة اربيل والتي تدار من قبل مؤسسة 

بارزاني الخيرية، هذه المساعدات واالحتياجات تكفي الالجئين في هذه المخيمات لسنة واحدة.

الخير(  )نبع  مشروع  اطار  وفي   2019/7/11 تاريخ  في 
المحسنين  احد  مع  بالتعاون  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت 
مدينة  في  عائلة   )285( على  الشهرية  الرواتب  بتوزيع 

الموصل.

ان مؤسسة بارزاني الخيرية تقدر جهود كل من یبذل جهودا 
والمنظمات  والمنكوبين  النازحين  بين  العالقة  تكوين  في 
االنسانية ومؤسسات تنمية الدولية، مثل ما قام كل من السادة: 
في  كوردستان  اقليم  حكومة  ممثل  ئازكةيي  خالد  دالور  د. 
االتحاد االوروبي، وكاروان طاهر جمال وخسرو ئازكةيي الممثل 
بريطانيا  في  كوردستان  اقليم  لممثلية حكومة  العليا  والموظف 
المجال  في  ظاهرة  بصماتهم  وكانت  الماضية  السنوات  خالل 
والنازحين  بالمنكوبين  العالمية  المنظمات  وتعريف  االنساني 
كرمت  به  قاموا  ما  ومقابل  كوردستان.  اقليم  في  والالجئين 
مؤسسة بارزاني الخيرية هؤالء الممثلين الثالثة لحكومة اقليم 
كوردستان في تاريخ 2019/7/9 وثمنت جهودهم لما قاموا 

به.
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في تاريخ 2019/7/24 وضمن 
اقليم  سجون  في  المكتبات  افتتاح 
بارزاني  مؤسسة  قامت  كوردستان، 
الخيرية بفتح مكتبة )ديمن وشكار( 
في سجن االحداث في اربيل، وهذه 
كانت فكرة )ديمن وشكار( بهدف 
تثقيف السجينات عن طريق القراءة.
احمد  موسى  السيد  االفتتاح  حضر 
الخيرية  بارزاني  مؤسسة  رئيس 
وقدم كلمة أعلن فيها: نأمل ان ال 
فقط،  للقراءة  مكانا  المكتبات  تكون 
لدراسة االشخاص  بل تكون مركزا 
وقال:  السجن.  في  المتواجدين 
المكتبات  هذه  تكون  ان  نتمنى 
والمشاريع  الجاد  للحوار  مكانا 
الناس  يأتي  وان  الفرص،  واتاحة 
االخرى  والمراكز  الجامعات  في 
ومن  السجناء.  مع  ويتحاورون 
مدير  محمد  ديمن  اشارت  جانبها 
اربيل  في  االحداث  اصالح  سجن 
الى ان هذه المكتبة تفيد السجينات 
واوضحت،  شخصياتهن،  لتطوير 
الى  السجون  يتحول  ان  يجب 
مراكز تأهيلية لشخصية السجينات 

ال مكانا لتدميرهن. 

في تاريخ 2019/7/10 قامت مؤسسة بارزاني الخيرية 
الى  المساعدات  تقديم  بحملة  كار  كروب  مع  وبالتنسيق 

1275 عائلة نازحة في مخيم خازر.
.

في تاريخ 2019/7/12 قامت مؤسسة بارزاني الخيرية 
المالبس  شراء  مشروع  بتنفيذ  ماكس  شركة  مع  بالتعاون 
وطالب  )يتيما(  عزيزا  طفال   42 لـ  اطفال  واحتياجات 

الالجئين في مخيم دوميز.

في تاريخ 2019/7/21 وفي اطار جهود مؤسسة بارزاني الخيرية لتحسين مستوى التربية والتعليم عند االطفال 
االعزاء قامت المؤسسة بفتح دورة تقوية لـ )20( طفال في مدينة كالر لتعليم اللغة االنكليزية للصف التاسع االساس 

وتستمر الدورة لمدة 20 يوما.

العمل  فرص  توفير  بهدف 
للعاملين  المسبق  والتجهيز 
بارزاني  مؤسسة  قامت 
الخيرية بفتح دورة الخياطة 
مع  بالتعاون  نساء   24 لـ 
الديمقراطي  الشباب  اتحاد 
لمدة  وتستمر  الكوردستاني 

شهر واحد.



 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

العدد )55( لشهر 7/ 2019 في تاريخ 2019/7/29 وبعد تنفيذ مشروع اعادة اعمار المدارس، وفي مراسيم خاصة تم افتتاح مدرستي 5
ابو جردة وابو شيتة في حدود محافظة نينوى، وحضر المراسيم القنصل العام لدولة الكويت في اربيل الدكتور 
عمر الكندري والسيد موسى احمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية وعدد من الشخصيات الحكومية والمعروفة في 

المنطقة.

في تاريخ 2019/7/9 وبهدف ادخال الفرحة على قلوب اطفال الشهداء، نفذت مؤسسة بارزاني الخيرية مشروع فرحة االطفال بالتعاون 
مع مدينة العاب اكوا تارين، حيث قضى فيه اطفال الشهداء )االعزاء( ساعات بفرحة وسعادة وتمتعوا بالمدينة المائية لاللعاب، ثم 

وزعت عليهم هدايا مختلفة من قبل قسم رعاية االعزاء في مؤسسة بارزاني الخيرية.

في تاريخ 2019/7/15 شاركت مؤسسة بارزاني الخيرية بعرض نشاطاتها واعمالها في معرض العمل الدولي 
روانكة فرص 2019 حيث شاركت فيه 166 شركة من كبرى شركات محلية وخارجية والمنظمات.

في تاريخ 2019/7/23 وبهدف تطوير القطاع الزراعي والمنتوجات 
المختلفة في اقليم كوردستان ودعم الفالحين، قامت مؤسسة بارزاني 
وزارة  الى  البذور  من  اطنان   7 بتقديم  صحفي  مؤتمر  في  الخيرية 

الزراعة ومديرية االبحاث الزراعية في مدينة اربيل.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

179,404 836,787

90,806 48,563 5,491 19,504

42,526136,878

9,711

436,409 204,278 20,814 99,815

150,644686,143

45,158

NenevehGarmianDuhok Al-SulaimanyahErbil

Inside campInside camp
Outside campOutside camp 57,642424,568

93,002

18
%

82
%

261,575
IDPs Refugees

BCF in July and through (11) working sectors, the BCF conducted (430) activities which benefited (621,872) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (4,124) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

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

of Iraq 621,872

21,274

13,375

549,503

37,720

2,061

37,907

54,227

402,033

14,168109,696

314

7   

648

311

BCF Total No. activities

430

No. of family Beneficiaries
121,900

No. of individual Beneficiaries
621,872

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities
No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

Rawshan Badirkhan

Mam Rashan

jaladat Badirkhan

Darashakran

kawrgosik

Barika

Khanke

Domez 1

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter
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BCF Donors And Partners in July  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
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