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مراسيم  تنظيم  تم  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  رئاسة  مقر  ويف   ٢٠٢٠/١٠/٤ يوم  يف 

خاصة لتكريم وتوزيع الجوائز عىل ٢٣ طالبا وطالبة من االعزاء وخريجي الصف ١٢ 

االعدادي بعد حصولهم عىل معدالت ٩٠ ف� ف� فوق.

حرض املراسيم معايل وزير الرتبية السيد (االن حمه سعيد) وزير الرتبية يف حكومة 

اقليم كوردستان و(د. فرست صويف) محافظ أربيل و(د.صالح) ممثل وزير العمل 

والشؤون االجت�عية وعدد من اصحاب الرشكات وممويل مؤسسة بارزا� الخ�ية.

مستمر  بشكل  أكدنا  نحن  الخ�ية:  بارزا�  مؤسسة  رئيس  احمد،  موىس  السيد 

الرتبية والطالب بدعم منكم نستمر وندعم هذا  اىل قطاع  الخدمات  تقديم  عىل 

القطاع.

اثناء املراسيم، وبعد دقيقة الوقوف عىل أرواح شهداء الكورد وكوردستان، تم القاء 

بارزا�  مؤسسة  رئيس  أحمد  موىس  السيد  قبل  من  للمراسيم  االفتتاحية  الكلمة 

الخ�ية، وأشار اىل عدة محاور مهمة يف العمل الخ�ي واالنسا� واالهت�م باالجيال 

القادمة واعلن: ان مؤسسة بارزا� الخ�ية كسائر االباء الذين نراهم يوميا يعلنون 

عن مجموع درجات ابنائهم بفرحة ورسور، اليوم نراها سعيدة ومحظوظة عندما 

ما فوق  الذين حصلوا عىل معدالت  االعزاء  الطالب  النخبة من  تكريم هذه  ترى 

تسع�. نحن أكدنا بشكل مستمر عىل تقديم الخدمات اىل قطاع الرتبية والطالب 

بدعم منكم نستمر وندعم هذا القطاع. ان احد القطاعات الذي نعمل عليه هو 

اليهم  وتقدم  عزيزا  (١٦,٨٠٦) طفال  الحايل ضم  الوقت  يف  (االيتام)،  االعزاء  قسم 

املساعدات، وحاولنا سنة تلو اخرى ان نوسع هذا القطاع ونفتخر بهم. وعىل الرغم 

واملشاريع  املرشوع  هذا  اىل  املساعدات  تقديم  يف  استمرنا  القاسية  الظروف  من 

االخرى للمؤسسة.

السيد االن حمه سعيد وزير الرتبية: اصبحت مؤسسة بارزا� الخ�ة خيمة لتقديم 

املساعدات اىل الطالب.

بعد ذلك قدم السيد معايل وزير الرتبية (االن حمه سعيد) كلمة، وأشار اىل: باسم 

وزارة الرتبية نقدم شكرنا اىل مؤسسة بارزا� الخ�ية لتقد�ها املساعدات اىل قطاع 

التعليم ودعم الطالب االعزاء � يستطيعوا االستمرار يف الدراسة بشكل أفضل ونحن 

املدارس  يف  اكانوا  سواء  كوردستان  طالب  اىل  املساعدات  تقديم  ان  بهم.  نفتخر 

بحاجة  النهم  الجهات،  جميع  التزامات  من  الجامعات  او  االعدادية  او  االساسية 

اىل املساعدات، ان مؤسسة بارزا� الخ�ية اصبحت خيمة لتقديم املساعدات اىل 

الطالب. اطلب من الطالب ان يحبوا أرضهم واهاليهم ويساعدوا شعبهم. ان هذف 

اىل جميع مكونات  الخدمات  تقدم  تربية جيل  الخ�ية تكمن يف  بارزا�  مؤسسة 

في مراسيم خاصة تم تكريم 23 طالبا وطالبة متفوقا من خريجي االعدادي
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كوردستان دون التمييز بينهم.

اع�ل  عىل  اطالع  عىل  نحن  االجت�عية:  والشؤون  العمل  وزير  ممثل  صالح،  د. 

مستمر  بشكل  مساعداتها  وصلت  التي  وهي  الخ�ية،  بارزا�  مؤسسة  ونشاطات 

وجميع  كوردستان  اقليم  يف  الدخل  ومحدودي  املحتاج�  جميع  اىل  التمييز  دون 

االجزاء االخرى يف كوردستان.

وكذلك قدم (دكتور صالح) ممثال عن وزير العمل والشؤون االجت�عية كلمة واشار 

ونشاطات  اع�ل  عىل  اطالع  عىل  االجت�عية   والشؤون  العمل  كوزارة  نحن  اىل: 

مؤسسة بارزا� الخ�ية، وهي التي وصلت مساعداتها بشكل مستمر دون التمييز 

اىل جميع املحتاج� ومحدودي الدخل يف اقليم كوردستان وجميع االجزاء االخرى يف 

كوردستان. هنا أريد ان أوجه شكري وتقديري اىل رئيس وإداريي وجميع العامل� 

قطع  بعد  مالية  أزمة  كوردستان  اقليم  واجه   ٢٠١٤ سنة  ففي  املؤسسة،  هذه  يف 

موازنة اقليم كوردستان من قبل بغداد وهذا ما أثر بشكل مبارش عىل وزارتنا، � 

نستطع ايصال مساعدات وزارتنا اىل املحتاج� ومحدودي الدخل بالشكل املطلوب، 

وهذا ما أحدث رشخا كب�ا، لكن مؤسسة بارزا� الخ�ية واملحسن� استطاعوا ان 

�ألوا هذا الفراغ اىل حد كب� ونشكرهم عىل ذلك.

ان  املؤسسة ويف مراحل عصيبة  استطاعت هذه  أربيل:  د. فرست صويف، محافظ 

تتصدر بشكل جريء وكريم وتقدم خدمات جليلة اىل الفئات املختلفة.

وكذل قدم السيد (د. فرست صويف) محافظ أربيل كلمة وأشار فيها: انا متأكد بأنكم 

االعزاء أشخاص أقوياء ووقفتم عىل أرجلكم، ومتأكد كيف اجتزتم مرحلة السادس 

االعدي الصعبة، سينتظركم مستقبل باهر ومرشق، نحن فخورون بخدمتكم، وسعداء 

الن مؤسسة بارزا� الخ�ية دعمكم. استطاعت هذه املؤسسة ويف مراحل عصيبة 

ان تتصدر بشكل جريء وكريم وتقدم خدمات جليلة اىل الفئات املختلفة، كلنا معا 

نستطيع ان نعمر ونحفظ هذا البلد. ابارككم مع �نيا� لكم بالنجاح.

أين�  أهلنا  ان نخدم  نراه من واجبنا  خالد خوشناو: صاحب رشكة هيمن كروب: 

كانوا.

وألقى السيد (خالد خوشناو) صاحب مجموعة رشكة هيمن كروب كلمة مخترصة 

جاء فيها: باسم اغنياء كوردستان نرى من واجبنا ان نخدم أهلنا أين� كانوا واحتاجوا 

لهم  ونتمنى  عالية  معدالت  عىل  لحصولهم  االعزاء  لطالبنا  نبارك  املساعدات،  اىل 

مستقبال مرشقا، ونشكركم مرة اخرى.

اىل  التكريم  وجائزة  والرشكات  الضيوف  قبل  من  هدايا  قدمت  املراسيم  نهاية  يف 

الطالب االعزاء. 



4

w w w . B C F . c o m

عىل  املساعدات  توزيع  اطار  يف 

النازح�، ويف حملة  سكان مخي�ت 

صحية  سلة  توزيع  تم  التوزيعات 

يف  النازح�  عىل  نظافة  ومستلزمات 

مخيم حسن شام.

وضمن   ٢٠٢٠/١٠/٥ تاريخ  يف 

قامت  املخي�ت،  إدارة  مرشوع 

مؤسسة بارزا� الخ�ية بالتعاون مع 

صحية  سلة  بتوزيع   TDH منظمة 

 ١٢٣٦ عىل  التنظيف  ومستلزمات 

.Uعائلة داخل مخيم حسن شام ٣

مساعدة 1236 عائلة في مخيم حسن شام

توزيع المساعدات على نازحي حدود محافظة أربيل

ملؤسسة  الخاصة  االحتياجات  ذوي  قطاع  اطار  يف 

عىل  خاصة  مستلزمات  توزيع  تم  الخ�ية،  بارزا� 

٣٦ شخصا من ذوي االحتياجات الخاصة.

يف تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٨ قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية 

االمريكية،  الخ�ية   LDS منظمة  مع  بالتعاومن 

(كرايس متحركة، عربة،  بتوزيع  ويف مكتب كرميان 

وعربات دات اربع فرامل وكرايس تواليت عىل ١٦ 

خانق�  يف  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  شخصا 

و(٢٠) شخصا يف قضاء دربنديخان.

توفير احتياجات ذوي االحتياجات الخاصة

يف اطار مرشوع ادارة املخي�ت، قامت مؤسسة بارزا� 

الخ�ية بالتنسيق مع وزارة الهجرة واملهجرين العراقية، 

تم توزيع سلة صحية وغذائية عىل النازح�.

املساعدات  توزيع  وضمن   ٢٠٢٠/١٠/٦ تاريخ  يف 

مؤسسة  قامت  النازح�،  عىل  الرضورية  واملستلزمات 

واملهجرين  الهجرة  وزارة  مع  بالتنسيق  الخ�ية  بارزا� 

ومالبس  وصحية  غذائية  مساعدات  بتوزيع  العراقية 

 uو٣ Uعىل (٣٢٧٤) عائلة داخل مخي�ت حسن شام ٢

وخازر.
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بارزا�  مؤسسة  ب�  مرشوع  اطار  يف 

الخ�ية والهالل االحمر القطري تم انشاء 

فرن صمون ملخيمي بحركة وهرشم.

ادارة  اطار  ويف   ٢٠٢٠/١٠/٩ تاريخ  يف 

الخبز  عىل  الحصول  ولتسهيل  املخي�ت 

للنازح�، ويف مرشوع ب� مؤسسة بارزا� 

الخ�ية والهالل االحمر القطري تم انشاء 

وهرشم،  بحركة  ملخيمي  صمون  فرن 

هذا الفرن �قدوره توف� ٥ االف صمون 

لسكان املخيم�.

توزيع 5 االف صمون على سكان مخيمات بحركة وھرشم

مراسيم  ويف   ٢٠٢٠ أكتوبر   ١٥ تاريخ  يف 

الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  رئيس  حرضها  خاصة 

املرشوع  هذا  من  واملستفيدون  وموظفيها 

وممثلو والشخصيات الحكومية، تم االعالن عن 

انتهاء املرشوع.

قدم السيد موىس أحمد رئيس مؤسسة بارزا� 

املؤسسة  استعداد  فيها  وب�  كلمة  الخ�ية 

االحتياجات  لذوي  اك�  مساعدات  لتقديم 

الخاصة.

استفاد من هذا املرشوع ٥١ شخصا من ذوي 

الخاصة حيث ان كل واحد منهم  االحتياجات 

فقد أرجلهم السباب مختلفة وتم صنع االطراف 

الصناعية لهم من قبل مؤسسة بارزا� الخ�ية 

وجمعية االغاثة الكويتية.

كال  من  املرشوع  هذا  من  املستفيدين  كان 

الجنس�، ما ب� ٤٤ ذكرا و٧ إناث، وتم افتتاح 

أربعة  ملدة  املستفيدين  لهؤالء  تدريبية  دورة 

أيام باالضافة اىل العالج الطبيعي.

مراسيم انھاء مشروع المستفيدين من االطراف الصناعية

بارزا�  مؤسسة  ومحاوالت  جهود  ضمن 

الخ�ية من اجل سد الفجوة يف بعض من 

االحتياجات املوجودة يف قطاع الرتبية يف 

اقليم كوردستان، تم توف� كرايس ومقاعد 

للمدارس.

يف تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٩ وضمن قطاع الرتبية 

البدء  و�ناسبة  الخ�ية،  بارزا�  ملؤسسة 

كوردستان،  اقليم  يف  الدراسية  بالعملية 

دراسيا  ومقعدا  كرسيا   ٢٥٠ توف�  تم 

للمديرية العامة لرتبية السلي�نية وتربية 

بينجوين.

تجھيز 250 مقعد ورحلة لقطاع التربية
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يف تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨ زار وفد برئاسة وزيرة العمل والشؤون االجت�عية لحكومة اقليم كوردستان السيدة كويستان محمد واستقبلوا من قبل السيد موىس احمد رئيس 

املؤسسة واعضاء الهيئة االدارية.

الغرض من زيارة وزيرة العمل والشؤون االجت�عية ملؤسسة بارزا� الخ�ية كانت الجل �ت� العالقة وتنسيق اك� واغناء العمل الخ�ي.

ويف اجت�ع ب� الوزيرة ورئيس واعضاء الهيئة االدارية ملؤسسة بارزا� الخ�ية �نت االع�ل والنشاطات االنسانية وعن طريق املؤسسة شكرت جميع املنظ�ت االنسانية 

والخ�ية واملحلية والدولية.

ويف االجت�ع قرروا اجراء تنسيق اك� ب� الوزارة واملنظ�ت لالستمرار يف املشاريع والنشاطات الخ�ية � تسفيد اك�ية االشخاص املحلية والنازح� والالجئ�.

وزيرة العمل والشؤون االجتماعية تزور مؤسسة بارزاني الخيرية

يف اطار مرشوع نبع الخ�، ملؤسسة بارزا� الخ�ية بالتعاون مع رجل محسن تم توزيع املساعدات عىل العوائل املتعففة.

يف تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٠ ويف اطار مرشوع مشرتك ملؤسسة بارزا� الخ�ية ونبع الخ�، يتم شهريا توزيع مساعدات نقدية عىل النساء املتعففات، ويف هذا الجانب قام كتب املوصل 

بتوزيع املساعدات عىل ٢٠٠ امرأة وكل عائلة استلمت مبلغ ١٠٠ الف دينار.

توزيع مساعدات نقدية على 200 امرأة متعففة
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البدء بمشروع 
العودة الى التعلم 
في مدن كوردستان

يونيسيف  ومنظمة  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  ممثل  وبحضور   ٢٠٢٠/١٠/٢٥ تاريخ  يف 

ووزارة الرتبية لحكومة اقليم كوردستان، ويف مراسيم خاصة تم االعالن عن مرشوع 

العودة اىل التعلم يف مدرسة (أم� ز�). هذا املرشوع جرى بالتعاون ب� مؤسسة 

ودهوك  اربيل  محافظة  يف  يونيسيف  ومنظمة  الرتبية  ووزارة  الخ�ية  بارزا� 

والسلي�نية.

وقضاء  اربيل  املدينة وسهل  مركز  أربيل يف  مدينة  عنها يف  اعلنت  املرشوع  بداية 

املوظف� و٤٢  واسع من  فريق  قبل  وينفذ من  سوران وكويسنجق وسهل مخمور 

متطوعا ملؤسسة بارزا� الخ�ية. الهدف من هذا املرشوع عودة االطفال من سنة ٦ 

اىل ١٨ الذين تركوا الدراسة الي سبب كان ويتم تشجيعهم وتوعيتهم للعودة اىل التعلم 

يتعهدون  الذين  والشباب  االطفال  اس�ء  تسجيل  يتم  املرشوع  هذا  وضمن  واملدارس، 

بالعودة اىل الدراسة والبدء بالدراسة.

يتعهدون  الذين  والشباب  االطفال  اس�ء  تسجيل  يتم  املرشوع  هذا  وضمن  واملدارس، 

بارزا�  مؤسسة  قامت 

وزارة  مع  بالتنسيق  الخ�ية 

اقليم  لحكومة  الصحة 

 Act ومنظمة  كوردستان 

 Now Children Fund

الخ�ية   LDS منظمة  و 

واسعة  بحملة  االمريكية 

للتوعية من جائحة كورونا.

 ٢٠٢٠/١٠/٢٨ تاريخ  يف 

حرضها  خاصة  مراسيم  ويف 

رئيس مجلس محافظة أربيل 

ورئيس  أربيل  وقا�مقام 

الخ�ية،  بارزا�  مؤسسة 

مرشوع�  عن  االعالن  تم 

كورونا  ف�وس  ملجابهة 

الوباء،  هذا  من  والتحصن 

بتوزيع  املرشوع  تنفيذ  وتم 

صحية  ومستلزمات  ادوات 

بشكل  ارشادات  وتوزيع 

واسع يف مدينة أربيل وجميع 

كوردستان  اقليم  محافظات 

وفيه  كركوك  ضمنها  ومن 

توزع ١٦ الف ربطة التحصن 

من كورونا.

حملة واسعة تبدأ لمجابھة والحماية من فيروس كورونا



BCF in August and through (11) working 
sectors, the BCF conducted (328) activities 

which benefited (569,861) persons. 
In addition, BCF activities at its major cultural 

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

 60,689  299,724 

Erbil

43.222

9.461

Duhok

158.673

31.454

Sulaimanyah

19.320

4.251

Kirkuk

8.874

1.659

Germyan

5.773

1.293

Neneveh

63.862

12.571
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1.547

22

Khazir M1 Neneveh

Hasansham U3 Neneveh

Harsham Erbil

Baharka Erbil

446 73

 1,045 

 44,516 

 2,053 

 217,866 194

67,492 

641

 350,426 84

1

 1,013 

2749

29717

 0 21

07501

000

379

511,844 

56,091 

0

 559,510 0

155

32

179

150

406

150

516

285

 8,478 

KRG Host Community 

Iraqi Host Community 

IDP

REF

Persons of Another Countries

Offices

Center

HQ

Khazir

Erbil

Hasansham

Duhok

Harsham

Al-Sulaimanyah

Baharka

Germian

Nenevah

kirkuk

Shangal

No. Activites

Camp

Persons

Governorate

Familes

Persons

Offices Activites

Health Centers Activites
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