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عدد 56 - آب 2019 منشور شهري لمؤسسة بارزاني الخيرية

بمناسبة عيد االضحى المبارك
تم توزيع احتياجات منزلية على 100 عائلة المعففة
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في 2019/8/1 وبهدف تطوير العالقة الثنائية حول كيفية المساعدة وايصال المساعدات 
الى النازحين والالجئين في مخيمات اقليم كوردستان، زار وفد مكون من رئيس مؤسسة بارزاني 
الخيرية السيد موسى احمد والسيد كارزان نوري مسؤول العالقات والبرامج القنصلية العامة 

لجمهورية الصين الشعبية واستقبال من قبل القنصل العام السيد )ني روجي(.

في اللقاء بينهما شكر السيد القنصل العام مؤسسة بارزاني الخيرية مقابل اغاثة وتلبية المؤسسة 
ومساعدتها للنازحين والالجئين في اقليم كوردستان وثمن دورها متمنيا السداد والموفقية في 
اعمالها ووعد سيادته ان ينفذا مشاريع مشتركة في التنمية البشرية والقطاع التربوي والتراثي 

في المستقبل.

في 2019/8/4 وفي اطار توزيع مساعدات مشروع )نبع الخير( التي تدار من قبل جل 
محسن بمساعدة مؤسسة بارزاني الخيرية، وفي مكتب الموصل للمؤسسة تقدم المساعدات 

على 148 امرأة متعففة.

الخاصة  االحتياجات  ذوي  على  االحتياجات  توزيع  مشروع  وضمن   2019/8/7 في 
التي تنظم بالتعاون مع منظمة LDS االمريكية. نفذ المشروع في محافظة حلبجة وقضاء 
طوزخوماتو وكالر واميدي ومركز زين في مدينة اربيل، ووزعت عربة المعاقين واحتياجات 

اخرى عليهم.

في 6-2019/8/8 وبحلول عيد اضحى المبارك قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بتوزيع 
السلة الغذائية على 635 عائلة معوزة في مدينة كفري وكالر ورزكاري ومحافظة دهوك 
ودربنديخان وناحية باوةنور وصالح اغا وكذلك تم توزيع المساعدات على 300 شخص 

من ذوي االحتياجات الخاصة في مدينة السليمانية.

الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت  االضحى،  عيد  ايام  لثاني  الموافق   2019/8/12 في 
بالتعاون مع منظمة SIF بتوزيع لحوم االضاحي الى 780 عائلة معوزة. وقد استمرت 

عملية توزيع اللحوم في قضاء عقرة ووزعت لحوم حمراء على 1500 عائلة.
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قامت  االمارات  دولة  مع  وبالتعاون   2019/8/6 في 
على  الغذائية  السلة  بتوزيع  الخيرية  بارزاني  مؤسسة 

نازحين عراقيين في حي هيران ستي في اربيل.

بمناسبة   2019/8/12 في 
وبرعاية  المبارك  االضحى  عيد 
لإلعالن    GEGشركة
تم  المحسنين  من  ومجموعة 
االعالن عن مشروع فرحة العيد 
على  المساعدات  قدمت  وفيه 
كل  في  معوزة  عائلة   )100(
السليمانية،  )اربيل،  المدن  من 
وكالر  وزاخو  وحلبجة(  دهوك 
ورانية  رزكاري  وناحية  وكفري 
وعقرة، ووزعت عليهم احتياجات 
مبردة  مجمدة،  )ثالجة،  منزلية 

وتلفزيون(.

وضمن   2019/8/21 في 
مؤسسة  به  قام  مشروع 
ومنظمة  الخيرية  بارزاني 
 i n t e r n a t i o n a l (
 emergency help
اربعة  يقارب  ما  وفرت   )
الطبية  االحتياجات  ومن  اطنان 
محافظة  لصحة  العامة  للمديرية 

حلبجة.

وضمن   2019/8/28 في 
مؤسسة  بين  مشترك  مشروع 
تنسيق  ومركز  الخيرية  بارزاني 
محافظة  في  المشترك  االزمات 
الخيام  توزيع  تم  دهوك 
واحتياجات غذائية وصحية على 
85 عائلة عائدة من ايران في 

مخيم شيالدزي.

وضمن   2019/8/26 في 
مشروع )شتاء أكثر دفئا لألطفال( 
قامت منظمة باس االمريكية عن 
الخيرية  بارزاني  مؤسسة  طريق 
على  الشتوية  المالبس  بتوزيع 
الجئي مخيمات اقليم كوردستان، 
وفي الحملة االولى من المشروع 
من  طفل   )2000( استفاد 

المشروع في مخيم كوركوسك.

الغذائية  السلة  توزيع  مشروع  وضمن   2019/8/7 في 
الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت  الكويت،  دولة  مع  بالتعاون 
بتقديم المساعدات على )1000( عائلة معوزة في محافظة 

صالح الدين )تكريت(.

في ٢٠١٩/٨/٧ وفي مراسيم خاصة حضره ادارة مخيم حسن 
شام ومسؤول مكتب اربيل لمؤسسة بارزاني الخيرية وبالتعاون 
 One World Medical Mission(( مع منظمة
لمدة  وتستمر  االسنان  امراض  وعالج  فحص  عيادة  افتتاح  تم 

شهرين.

في 2019/8/6 وضمن مشروع فرحة االطفال، بمناسبة عيد 
االضحى المبارك قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع 
الدخال  بمشروع  تارين،  اكوا  ومدينة  الدولي  الفروسية  نادي 
الفرحة على قلوب 200 طفل يتيم في حدود محافظة كركوك 
وقضى االطفال فيه ساعات بفرحة ثم بعد ان جهزت لهم وجبة 

الغذاء وزعت عليهم المالبس.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

179,471 836,968

90,761 48,531 10,820 19,535

42,646136,825

9,824

436,305 204,200 51,127 99,836

151,054685,914

45,500

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

Inside campInside camp
Outside campOutside camp 57,642424,568

93,412

18.07
%

81.93
%

261,346
IDPs Refugees

BCF in August and through (9) working sectors, the BCF conducted (425) activities which benefited (606,297) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (3,577) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

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

other parts of Iraq 606,297

52,789

5,865

523,336

24,307

1,031

52,874

103,591

360,589

33,77453,642

68

0   

442

286

BCF Total No. activities

425

No. of family Beneficiaries
113,074

No. of individual Beneficiaries
606,297

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities
No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

Domez 2

Rawshan Badirkhan

jaladat Badirkhan

Darashakran

kawrgosik

Barika

     Tanahi

Domez 1

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter
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BCF Donors And Partners in August  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
 (28)
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