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منشـــور شـــهري لمؤســســـة بــارزاني الخيريـة 
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مركزين  افتتاح  تم    ٢٠٢٠/٩/١ تاريخ  يف 

مخيم  داخل  لالجئ�  الخدمات  لتقديم 

بردرش.

بارزا�  مؤسسة  ونشاطات  اع�ل  اطار  يف 

الخ�ية يف مخي�ت الالجئ�، وضمن مرشوع 

جديد بالتعاون مع رشكة اسيا سيل، تم افتتاح 

طبية  استشارات  خدمات  لتقديم  مركزين 

املركزان  هذان  باالنرتنت،  خاصة  وخدمات 

يقدمان خدمات متعلقة باالستشارات الطبية 

وهم  املخيم  ساكني  اىل  االنرتنت  وخدمات 

من الالجئ�.

افتتاح مركزي االنترنت والطبي في مخيم بردرش

تقديم الخدمات الى القطاع الصحي في دھوك

يف اطار النشاطات املشرتكة 

بارزا�  ملؤسسة  واملستمرة 

الخ�ية مع املنظ�ت املحلية 

مواد  تجهيز  تم  والخارجية، 

مختلفة  واحتياجات  منزلية 

العوائل داخل  اىل عدد من 

مخيم هرشم.

ويف   ٢٠٢٠/٩/١ تاريخ  يف 

يف  الواقع  هرشم  مخيم 

حدود محافظة أربيل، قامت 

الخ�ية  بارزا�  مؤسسة 

بالتنسيق مع الهالل االحمر 

سلة   ٢٨٥) بتوزيع  العراقي 

٢٨٥ بطانية،   ٢٨٥ صحية، 

٢٨٥ خيمة،   ٢٨٥ حافظة، 

طباخ   ٢٨٥ مطبخ،  سيت 

نفط صغ� و٢٨٥ جليكان) 

عىل ٢٨٥ عائلة.

تقديم مســاعدات منزلية مختلفة الى ھرشـم

دعم  لتقديم  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  جهود  اطار  يف 

اك� اىل القطاع الصحي يف اقليم كوردستان وخاصة بعد 

تفيش ف�وس كورونا، تقوم املؤسسة بالتعاون مع منظمة 

املانية بتقديم مستلزمات صحية اىل محافظة دهوك.

كورونا  ف�وس  مجابهة  اطار  ويف   ٢٠٢٠/٩/١ تاريخ  يف 

االملانية،   IEH الخ�ية ومنظمة بارزا�  قامت مؤسسة 

محافظة  الصحة يف  دائرة  اىل  طبية  مستلزمات  بتقديم 

دهوك، وكانت املساعدات عبارة عن ٣٢٠٠ وحدة من 

يف  الصحة  مديرية  اىل  وقدموها  كورونا  فحص  ادوات 

دهوك.



3

w w w . B C F . c o m

يف اطار مرشوع مساعدة العوائل العائدين من 

املخي�ت اىل مناطق سكنهم يف منطقة سنجار 

الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  قامت  واطرافها، 

ومالبس  وصحية  غذائية  مساعدات  بتقديم 

اليهم.

مؤسسة  فرق  قامت   ٢٠٢٠/٩ شهر  خالل 

للمؤسسة  سنجار  مكتب  يف  الخ�ية  بارزا� 

عىل  ومالبس  وصحية  غذائية  سلة  بتوزيع 

العوائل العائدة اىل مناطق سكنهم يف سنجار 

املوصل  بدرية،  يف  التفتيش  نقاط  من  كل  يف 

وسحيال، تلك العوائل عادت اىل مناطق سكنها 

يف سنجار واطرافها ليبدأوا بالحياة من جديد.

مساعدة (5.124) عائلة عائدة الى سنجار

واملهجرين  الهجرة  وزارة  مع  بالتنسيق  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  قامت 

العراقية، ويف اطار املشاريع املستمرة، تم تقديم مساعدات غذائية وصحية 

اىل النازح� يف حدود محافظة أربيل.

منذ بداية شهر التاسع لسنة ٢٠٢٠ بدأ بتنفيذ مرشوع بالتنسيق مع وزارة 

الهجرة واملهجرين العراقية، وقدمت فيها سلة غذائية وصحية اىل (٢٨٦) 

عائلة يف مخيم هرشم و(٨٧٨) عائلة يف مخيم بحركة١ و(١٫٠٨٩) عائلة يف 

مخيم خازر و (٩٤٢) عائلة يف مخيم حسن شام U٢ و(١٫١٨٣) عائلة يف 

.Uمخيم حسن شام ٣

مساعدة 4.378 عائلة نازحة

قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية بالتعاون مع منظمة 

صحية  مساعدات  قافلة  بايصال  الكندية   (HPIC)

وتقد�ها اىل مستشفيات ش�ل سوريا.

يف تاريخ ٢٠٢٠/٩/٣ ويف اطار جهود مؤسسة بارزا� 

لش�ل  الطبية  واملستلزمات  االدوية  الخ�يةلتوف� 

املساعدات  من  العارشة  القافلة  ارسال  تم  سوريا، 

كانت  الكندية،   (HPIC) منظمة  مع  بالتنسيق 

املساعدات عبارة عن طن� ونصف طن من االدوية 

من  انواع  �ان  من  مكونة  الطبية  واملستلزمات 

االدوية يف مجال الحساسية للكبار واالطفال وقطرة 

الع� واملسكن.. هذه املواد نقلت عن طريق النقطة 

املستشفيات  اىل  وقدمت  خابور  فيش  الحدودية 

واملراكز الصحية يف ش�ل سوريا.

ايصال قافلة مساعدات صحية الى شمال سوريا
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ضمن زيارة السيد كاظمي اىل اقليم كوردســـتان وبعد لقاءات عديدة مع القادة السياسي� يف اقليم كوردســــتان، يف يوم ٢٠٢٠/٩/١٠ زار الســيد مصطفى الكاظمي 

مثايل  انشــاء مخيم  لجهودها يف  اقليم كوردســـتان  قرب، وشــكر حكومة  النازح� عن  اوضاع  لالطالع عىل  روانكة  له مخيم  املرافق  والوافد  العراقي  الوزراء  رئيس 

للنازح�.

زيارة السيد مصطفى الكاظمي الى مخيم روانكة

ضحية  وقعت  التي  العائلة  زارت   ٢٠٢٠/٩/١٧ تاريخ  يف 

لقصف كونه مايس وبسببه فقدت إحدى افراد العائلة رجلها 

مؤسسة بارزا� الخ�ية.

اثناء استقبال عائلة الحادثة، قررت مؤسسة بارزا� الخ�ية 

نوعه،  من  فريد  مرشوع  ضمن  صناعيا  طرفا  لها  تصنع  ان 

وتقدم املساعدات اىل العائلة مع العالج الالزم، مقابل ذلك 

شكروا مؤسـســة بارزا� الخ�ية التي تفكر دا�ا يف هموم 

قلوب  يف  ومكانها  واملنكوب�  والفقراء  الناس  ومشــكالت 

الجميع.

عائلة فاجعة كونه ماسـي تزور المؤسـســة

لصالح  كورونا  ف�وس  تفيش  بعد  الخ�ية  بارزا�  ملؤسسة  الخ�ية  الحمالت  اطار  يف 

العوائل محدودة الدخل، قدمت مساعدات مختلفة اىل ٣٠٠ عائلة محدودة الدخل 

يف منطقة بعشيقة وبحزا�.

يف  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  نفذتها  واسعة  حملة  وضمن   ٢٠٢٠/٩/٢٠ تاريخ  يف 

قدمت  وبحزا�،  بعشيقة  حدود  يف  كورونا،  ف�وس  فيها  انترشت  التي  املناطق 

مساعدات غذائية وصحية اىل ٣٠٠ عائلة محدودة الدخل.

تقديم المساعدات
 الى 300 عائلة محدودة الدخل 

في بعشيقة وبحزاني

4

لصالح  كورونا  ف�وس  تفيش  بعد  الخ�ية  بارزا�  ملؤسسة  الخ�ية  الحمالت  اطار  يف 

العوائل محدودة الدخل، قدمت مساعدات مختلفة اىل 

يف منطقة بعشيقة وبحزا�.

تاريخ  يف 

قدمت  وبحزا�،  بعشيقة  حدود  يف  كورونا،  ف�وس  فيها  انترشت  التي  املناطق 

مساعدات غذائية وصحية اىل 
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مؤسسة بارزاني الخيرية 
تقدم مستلزمات طبية 

الى محافظة حلبجة
قدمت مؤسسة بارزا� الخ�ية ما يقارب من خمسة أطنان من مستلزمات وأجهزة طبية 

اىل املديرية العامة لصحة حلبجة.

محافظة  يف  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  مكتب  مسؤول  خلف  سوران  لسيد  ترصيح  يف 

بارزا�  قامت مؤسسة  ايلول ٢٠٢٠  املوافق ٣٠ من شهر  اليوم  فيه:  قال  السلي�نية، 

يقارب من  ما  بتسليم  السويدية،    (Human Bridge) بالتعاون مع منظمة الخ�ية 

خمسة أطنان من مستلزمات واجهزة طبية اىل املديرية العامة لصحة حلبجة، وكانت 

املواد عبارة عن اجهزة التنفس، مستلزمات طبية وأدوات رضورية داخل املستشفيات.

فيها  تأ�  التي  االوىل  املرة  ليست  "انها  السلي�نية:  يف  املؤسسة  مكتب  مسؤول  وقال 

مؤسسة بارزا� الخ�ية اىل حدود املحافظة وتقدم املساعدات، بل انها مستمرة يف تقديم 

املساعدات اىل دائرة صحة حلبجة، وكانت املساعدات السابقة عبارة عن االدوية، لكن اليوم 

وبناء عىل طلبهم قدمنا اليهم أجهزة ومستلزمات طبية للمستشفيات".

وب� السيد سوران خلف: "أن هذه املساعدات التكون االخ�ة يف هذا املجال، بل نستمريف ذلك ونحن يف 

محاوالت دا�ة لتقديم مساعدات اك� اىل محافظة حلبجة.

مؤسسة بارزا� الخ�ية اىل حدود املحافظة وتقدم املساعدات، بل انها مستمرة يف تقديم 

املساعدات اىل دائرة صحة حلبجة، وكانت املساعدات السابقة عبارة عن االدوية، لكن اليوم 

وب� السيد سوران خلف: "أن هذه املساعدات التكون االخ�ة يف هذا املجال، بل نستمريف ذلك ونحن يف 
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زار وفد من الجامعة االمريكية يف كوردستان برئاسة الدكتور راتبيل رودس مقر مؤسسة بارزا� الخ�ية يف أربيل، واستقبلوا من قبل رئيس املؤسسة  يف تاريخ ٢٠٢٠/٩/٢٩

السيد موىس احمد. 

جاء يف اللقاء ب� الجانب� الحديث عن االوضاع االنسانية يف اقليم كوردستان وبينوا الدور املهم للجامعة يف املجتمع، وكذلك ناقشوا مجموعة من املشاريع املشرتكة ب� 

الجانب� يف املجال االنسا� التي من املقرر تنفيذها يف املستقبل.

الجامعة االمريكية ومؤسسة بارزاني الخيرية تنفذان مشاريع مشتركة

فتح دورة تعليم برامج الكومبيوتر 
في مخيم بردرش

شـــ�ل  بالجئي  الخاص  بردرش  مخيم  يف  الالجئ�  مهارات  تطوير  بهدف 

برامج  لتعليم  دورة  افتتاح  تم  دهوك،  محافظة  حدود  يف  ســــوريا 

الكومبيوتر.

مركز  مع  بالتنسيق  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  قامت   ٢٠٢٠/٩/٢٥ تاريخ  يف 

كومبيوتر  برنامج  لتعليم  دورة  بفتح  تعليمي  مرشوع  وضمن  سيل  اسيا 

(مايكروسوفت واكسل) للطالب.

تجھيز 200 مقاعد مدرسية
في مدينة أربيل

الرتبية،  قطاع  يف  الخ�ية  بارزا�  مؤســـســة  ومشـــاريع  جهود  ضمن 

مدينة  يف  مدرســـية  مقاعد  تجهيز  تم  أربيل  تربية  مديرية  مع  وبالتنسيق 

أربيل.

الخ�ية، ويف  بارزا�  الرتبية يف مؤسسة  قطاع  تاريخ ٢٠٢٠/٩/٣٠ وضمن  يف 

مرشوع بالتنسيق مع مديرية تربية أربيل، تم تسليم ٢٠٠ مقعد مدريس اىل 

مدرسة هلكورد االسايس املختلطة يف مدينة أربيل.



BCF in August and through (8) working 
sectors, the BCF conducted (209) activities 

which benefited (342,932) persons. 
In addition, BCF activities at its major cultural 

and social centres benefited (0) persons.
Total No of IDP & Refugee in KRG

 61,440  303,211 

Erbil

43.291

9.466

Duhok

160.756

31.912

Sulaimanyah

19.408

4.321

Kirkuk

8.989

1.666

Germyan

5.773

1.293

Neneveh

64.994

12.782
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-
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Health Centers Activites
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