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رێككەوتی 2021/4/1 دەزگای خێرخوازیی بارزانی بە هەماهەنگی لەگەڵ بەرێوەبەرایەتی پەروەردەی مێرگەسۆر، بۆ پاراستنی تەندروستی قوتابیان لە نەخۆشی ڤایرۆسی 
کۆرۆنا )10,000( دە هەزار ماسکی لە قوتابخانەکان دابەشکرد.

مديرية  مع  بالتنسيق  الخريية  بارزاين  مؤسسة  قامت 

لحامية  صحية  مستلزمات  بتوزيع  سور  مريكة  تربية 

الطالب من فريوس كورونا وذلك يف 2021/4/1 حيث 

وزعوا )10.000( كاممة عىل املدارس.

The BCF contributed with the 
Directorate of Education in Mergasor 
to distribute 10 thousand facemasks 
in schools as prevention awareness to 
coronavirus pandemic on April 1, 2021.

The BCF was delighted to receive 
a delegation from the France 
military on April 3, 2021. The 
meeting was focused on the IDPs 
and refugees living situation in 
camps in the Kurdistan Region 
and how to best help them to 
return to their place of origin.

بارزاين  مؤسسة  استقبلت   2021/4/3 تاريخ  يف 

املؤسسة  زاروا  فرنسيا،  عسكريا  وفدا  الخريية 

يف  والالجئني  النازحني  اوضاع  عىل  لالطالع 

مخيامت اقليم كوردستان وايجاد افضل السبل 

ومناطق  الديارهم  الرجوع  يف  ملساعدتهم 

سكنهم.

رێككەوتی 2021/4/3 دەزگای خێرخوازیی بارزانی پێشوازی لە وەفدێکی سەربازی فەڕەنسی کرد، کە بە مەبەستی باسکردنی رەوشی ئاوارە و پەنابەران لە کەمپەکانی 
هەرێمی کوردستان و دۆزینەوەی باشترین رێگە چارە بۆ گەڕاندنەوەیان بۆ ناوچەکانیان سەردانی دەزگایان کردبوو.
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A delegation from the Swiss Cross for medical 
assistance and relief visited the BCF headquarters 
in Erbil on April 3, 2021.

The BCF collaborated with the General 
Directorate of Heath in Kirkuk under the motto 
"Protect yourself to protect your family and city" 
to distribute 15 thousand facemasks in Kirkuk 
province as precautions awareness to prevent 
coronavirus pandemic on April 12, 2021.

السويرسي(  االحمر  )الصليب  منظمة  من  وفد  زار   2021/4/3 يوم  يف 

الذي عمل يف مجال الصحة واالسعافات االولية، رئاسة مؤسسة بارزاين 

الخريية الجراء اعامل انسانية يف مجال الصحة.

)احمي  شعار  وتحت  كركوك،  مدينة  ويف   2021/4/12 تاريخ  يف 

بارزاين  مؤسسة  قامت  ومدينتك(،  عائلتك  عىل  تحافظ  يك  نفسك 

الخريية بالتعاون مع املديرية العامة لصحة كركوك بحملة توزيع 15 

الف كاممة للحامية من فريوس كورونا وتم توزيعها بشكل ميداين 

عىل املدنيني يف الشوارع واالماكن العامة داخل هذه املدينة.

مەبەستی  به  دەكات،  كار  لێقەوماوان  بۆ  سەرەتایی  فریاگوزاری  و  تەندروستی  لەبواری  كە  رێکخراوی )خاچی سووری سویسری(  شاندێكی   2021/4/3 رێككەوتی 
ئەنجامدانی کاری مرۆیی لە بواری تەندروستیدا سەردانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی کرد.

رێككەوتی 2021/4/12 لە شاری كەركووك، لەژێر دروشمی )خۆت بپارێزە تاكو خێزان و شارەكەت پارێزراوبێت( دەزگای خێرخوازیی بارزانی بەهاوكاری بەڕێوەبەرایەتی 
گشتی تەندروستی كەركوك هەڵمەتی دابەشكردنی 15 هەزار ماسكی خۆپارێزی لە ڤایرۆسی كۆرۆنا جێبەجێكرا و بەشێوەی مەیدانی لەنێو شەقام و شوێنە گشتییەكانی 

ئەو شارە دابەشكرا.
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رێككەوتی 2021/4/13 لە یەكەم رۆژی مانگی رەمەزانی پیرۆز، دەزگای خێرخوازیی بارزانی بەهاوبەشی لەگەڵ كۆمپانیای كۆڕەك تیلیكۆم لە پرێس كۆنفرانسێكی 
رۆژنامەوانیدا پرۆژەی دابەشكردنی پارسێلی خۆراك بۆ 5500 خێزان رادەگەیەنن كە لە پارێزگاكانی هەولێر، سلێمانی، هەڵەبجە، دهۆك، موسڵ و كەركووك 
بەرێوەی دەبەن. لە پرێس كۆنفرانسەكەدا بەڕێز موسا ئەحمەد سەرۆكی دەزگای خێرخوازیی بارزانی تیشكی خستە سەر ئەو پرۆژە خێرخوازیی و مرۆییانەی 
لەماوەی مانگی رەمەزاندا لەپێناو خزمەتكردنی خەڵكی خۆجێیی كوردستان و ئاوارەو پەنابەران جێبەجێی دەكەن و سوپاسی كۆمپانیای كۆڕەك تیلیكۆم دەكەین 
بەردەوام لەگەڵمانبوون بۆ جێبەجێكردنی پرۆژەی لەم جۆرە لە بۆنە جیاوازەكاندا . دابەشكردنەكان بەمشێوەیەن: )بنەساڵوە 350 خێزان، قەزای سۆران 300 
خێزان، دالیكا و مامزاوا 350 خێزان، بەكرەجۆ و شارەزوو و سیروان و خورماڵ 1500 خێزان، دهۆك و ئاكرێ 750 خێزان، موسڵ و حی نور و بەری چەپ 1500 

خێزان، پردێ و شۆریجە و پەنجا عەلی 750 خێزان( دەگرێتەوە.

يف يوم الثالثاء املوافق 2021/4/13 ويف اول أيام شهر رمضان املبارك، وبالتعاون بین مؤسسة بارزاين الخريية و رشكة كورك تيليكوم، ويف مؤمتر صحفي اعلنوا عن تنفيذ مرشوع توزيع سلة 

غذائية عىل العوائل محدودة الدخل يف اقليم كوردستان حيث يصل عدد العوائل املستفيدة اىل 5500 عائلة، وتوزيع املساعدات يكون يف محافظات أربيل، السليامنية، حلبجة، دهوك، 

املوصل وكركوك. ويف املؤمتر الصحفي القى السيد موىس أحمد رئيس مؤسسة بارزاين الخريية الضوء عىل تلك املشاريع الخريية واالنسانية التي تنفذ من اجل خدمة السكان املحليني يف 

كوردستان والنازحني والالجئني وشكر رشكة كورك تيليكوم التي استمرت مع املؤسسة يف تنفيذ املشاريع املختلفة ويف املناسبات املختلفة.

وكان التوزيع بهذا الشكل: )بنصالوة 350 عائلة، قضاء سوران 300 عائلة، داليكا ومامزاوا 350 عائلة، بكرةجو وشارةزور وسريوان وخورمال 1500 عائلة، دهوك وعقرة 750 عائلة، املوصل 

وحي النور والجانب االيرس 1500 عائلة، التون كوبري وشورجة وبنجا عيل 750 عائلة(.

In a press conference on April 13, 2021, the first day of the Holy month of Ramadan, the BCF in collaboration with Korek Telecom 
announced a project to benefit 5,500 families with food parcels for Ramadan in the provinces of Erbil, Sulaymaniyah, Halabja, Duhok, 
Mosul, Kirkuk.
The President of the BCF Musa Ahmad mentioned that the BCF's charity projects to assist IDPs, refugees, and local people will continue 
throughout the holy month of Ramadan. He also admired Korek Company for their support in humanitarian projects.
The total number of families benefited: 
(Bnaslawa - 350, Soran - 300, Dalika and Mamzawa - 350, Bakrajo, Sharazur, Sirwan, Khurmal - 1,500, Duhok and Akre - 750, Mosul - 
1,500, Kirkuk - 750).
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رێككەوتی 2021/4/13 لە یەكەم رۆژی مانگی پیرۆزی رەمەزان، دەزگای خێرخوازیی بارزانی بەهاوكاری لەگەڵ كۆمپانیای كارگروپ لە هەڵمەتێكدا لە كەمپی 
بەحركە 2 كە تایبەتە بە خێزانی كەمدەرامەتی ناوخۆی هەرێمی كوردستان، پارسێلی خۆراكیان پێشكەشی 648 خێزان كرد.

لەپەراوێزی بەشداریكردنی نوێنەری دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە وۆركشۆپی نێودەوڵەتی لەپێناو 
ناساندنی قوربانی لە چوارچێوەی تەشریعاتی عێراقی، لەالیەن ئاژانسی UNODC لەواڵتی ئیمارات 
ده زگای  به رامبه ر هه وڵه كانی  له   كرا  بارزانی  ده زگای خێرخوازیی  پێشكه شی  تایبه تی  سوپاسنامه ی 
خێرخوازیی بارزانی بۆ سه رخستنی پرۆژه كان تایبه ت به  قوربانیانی تیرۆر كه  له الیه ن ئاژانسی نه ته وه  

یه كگرتووه كان بۆ رووبه ڕووبوونه وه ی ماده ی هۆشبه رو تاوانه كان ئه نجامدراون له  ماوه ی رابردوودا.

الخريية  بارزاين  مؤسسة  بدأت   2021/4/13 املوافق  املبارك،  رمضان  شهر  أيام  أول  يف 

الخاص   2 بحركة  غذائية يف مخيم  توزيع سالت  بحملة  كار كروب  بالتعاون مع رشكة 

بالعوائل محدودة الدخل يف اقليم كوردستان، واستفادت من تلك املساعدات 648 عائلة.

عىل هامش مشاركة ممثل مؤسسة بارزاين الخريية يف ورشة العمل الدولية املنعقد يف االمارات من اجل التعريف بالضحايا يف اطار الترشيعات العراقية، قدم UNODC شكره وتقديره 

الخاص اىل مؤسسة بارزاين الخريية مقابل جهودها املبذولة فيام قدمته املؤسسة لتحقيق مشاريع خاصة بضحايا االرهاب التي نفذ من قبل مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات 

والجرمية UNODC يف الفرتات السابقة.

The BCF coordinated with Kar Group Company, on the first day 
of Ramadan, to provide food parcels for 648 vulnerable local 
families in Bahirka-2 Camp on April 13, 2021.

The United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC) presented a letter of 
recognition to the BCF, at the end of a 
workshop “Recognition of the Victims 
in the Context of Iraqi Law” for the 
foundation’s hard work assisting victims 
of terror.

_________________________________________________________________________________________________ 
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 المكتـب اإلقليمـي للشـرق األوسـط وشمـال أفريقيـا                   

 ٢٠٢١ نيسان ١١
 
 

 
 مؤسسة البارزاني الخيرية  الى

 جمهورية العراق
 

 تحية طيبة وبعد،
 
يطيب لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اإلقليمي أن يتقدم لسعادتكم بخالص التقدير 

دعم التعافي النفسي  وتعاونكم الذين أسفر عنهما نجاح ورشة متخصصة لفرع منع اإلرهاب حول "لشراكتكم 
لمجموعة من ضحايا االرهاب في العراق ممن يتوقع حضورهم اجراءات التحقيق أو المحاكمة في قضايا ارهاب 

 .في دبي، االمارات العربية المتّحدة ٢٠٢١ نيسان ١١-٧" من هم من ضحاياها،

 

اللواتي شاركن في  اتيزيدياأل الكردياتضّمت الورشة نخبة من الخبراء االدوليين مع نخبة من السيدات  
التحدث عن خضعت النساء لتدريبات دعم نفسي حيث استطعن  بفضل جهودكم الحثيثة.فعاليات هذه الورشة 

وقد أعربت المشاركات عن   يمكن أن تساعدهن في أدوارهن القيادية في مجتمعاتهن. قدرةقصصهن وبناء 
دخلت في صميم المساعدة التقنية التي يقدمها فرع منع اإلرهاب التابع  إنهاتقديرهن الكبير للمداخالت في حيث 

 لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى الدول الطالبة.

 
قليم المعني بالجريمة والمخدرات أن وانتهاًء أود بالنيابة عن فرع منع اإلرهاب في مكتب األمم المتحدة اإل

أكرر إعرابي عن كامل الشكر واالمتنان لجهودكم المقدرة ودعمكم لمشاريع بناء القدرات لمكافحة اإلرهاب التي 
 يقوم مكتبنا بتنفيذها.

 

 .ةالموقّر مؤوسستكموإننا نتطلّع إلى استمرار تعاوننا الوثيق مع 

 والتقدير،وتفضلوا بقبول فايق االحترام 

 
 
 
 
 
  
 

 علي يونس
 المستشار اإلقليمي

 المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا
 مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
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دەزگای خێرخوازیی برزانی بەشداری وۆركشۆپێكی نێودەوڵەتی دەكات
بە ئامانجی دۆزینه وه ی رێگه چاره یه كی گونجاو بۆ یارمه تیدانی قوربانیانی تیرۆر و به تایبه ت رزگاربوانی كوردی ئێزیدی، كارزان نوری ئه ندامی ده سته ی كارگێڕی 
ده زگای خێرخوازیی بارزانی به  بانگهێشتی فه رمی ئاژانسی نه ته وه  یه كگرتووه كان بۆ رووبه ڕووبوونه وه ی ماده ی هۆشبه رو تاوانه كان UNODC به شداری كرد 
له  وۆركشۆپێكی تایبه ت به  )ناساندنی قوربانی له  چوارچێوه ی ته شریعاتی عێراقی( به  به شداری چه ندین دادوه ورو لێكۆڵه ری دادی له  هه رێمی كوردستان و 

عێراق لە دوبەی بەڕێوەچوو.
كارزان نوری له  چه ندین بڕگه ی ورۆكشۆپه كه دا قسه ی له سه ر قوربانیانی كوردی ئێزیدی كرد و تیشكی خسته  سه ر ئه وه ی پێویسته  كۆمه ڵگه ی نێوده وڵه تی 
زیاتر هاوكاری قوربانبانی ئێزیدی بێت و قه ره بووی پێویستیان بكاته وه ، ئه مه ش ده بێت له  چوارچێوه ی ته شریعاتی عێراقی بچه سپێنرێ. گرنگی هاوكاری 
قو ربانیان له  شوێنی باب و باپیرانیان و گرنگیدان به  ئاوه دانكردنه وه ی شوێنه كانیان و پاراستنی مافه كانیان له  چوارچێوه ی یاسا یه كێكی تر له و ته وه رانه  بوو 

كە نوێنەرەكەی دەزگای خێرخوازیی بارزانی خستیەڕوو. 

مؤسسة بارزاين الخريية تشارك يف ورشة عمل دويل

 ، UNODC بهدف ايجاد سبل مناسبة ملساعدة ضحايا االرهاب وخاصة الكورد االيزديني الناجيني من يد داعش، و بدعوة رسمية من مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية

شارك السيد كارزان نوري عضو الهيئة االدارية ملؤسسة بارزاين الخريية يف ورشة عمل خاصة بـ )تعريف الضحايا يف اطار الترشيعات العراقية( التي جرت يف دولة االمارات مبشاركة عدد 

من القضاة ومحققني عدليني يف اقليم كوردستان والعراق.

تحدث السيد كارزان نوري عن ضحايا الكورد االيزديني وسلط الضوء عىل رضورة مساعدتهم من قبل املجتمع الدويل، اضافة اىل تقديم املساعدات اىل ذوي ضحايا االيزديني وتعويضهم، 

وهذا ما يجب ان تثبت يف اطار الترشيعات العراقية. ويف جانب اخر تحدث ممثل مؤسسة بارزاين الخريية عن أهمية مساعدة الضحايا يف مكان سكنهم و ديارهم واالهتامم بإعادة 

اعامر مناطقهم وحامية حقوقهم يف اطار القانون.

The BCF Participates in International Workshop
Karzan Noori, Administrative Board Member of the BCF, participated United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) workshop 
“Recognition of the Victims in the Context of Iraqi Law” seeking proper solutions for the victims of terror, Yazidi Kurds in particular. 
Several judges and judicial investigators from the Kurdistan Region and Iraq attended the workshop in Dubai.
Karzan Noori, in several sections of the workshop, shed light on the struggles Yazidi Kurds faced in the past and the international 
community’s responsibility to be more supportive to the Yazidi victims providing them with the necessary assistance in Iraq.
The BCF representative also highlighted the importance of rehabilitating their homes and support the victims’ rights to return to their 
place of origin.



Address: Kurdistan Region-Iraq, Erbil, 
Hawleri Nwe Qtr, 120M Road, Next to MassCity Complex

Info@bcf.krdwww.bcf.krd

Newslatter 76

+  964 (751) 501 94 00 7

دەزگای  ئاوارەكان،  خزمەتكردنی  زیاتر  لەپێناو   2021/4/15 رێككەوتی 
خێرخوازیی بارزانی بە هەماهەنگی لەگەڵ مانگی سووری ئیماراتی پارسێلی 
ئاوارە لە كەمپەكانی بەحركە1 و هەرشەم  خۆراكیان بەسەر 1228 خێزانی 

دابەشكرد.

بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای  پرۆژەكانی  لەچوارچێوەی   2021/4/17 رێككەوتی 
بەبۆنەی مانگی پیرۆزی رەمەزان، لە پرۆژەیەكدا بەهاوكاری لەگەڵ كۆمپانیای زێڕ 
و تیممارت، لەشارەكانی هەولێر، دهۆك، هەڵەبجە، گەرمیان، سلێمانی، كۆیە و 

كەركووك پارسێلی خۆراكیان بۆ 8750 خێزانی كەمدەرامەت دابینكرد.

رێككەوتی 2021/4/18 بەمەبەستی هاوكاریكردنی پەنابەران لە هەرێمی كوردستان، شاندێكی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بە سەرۆكایەتی مووسا ئەحمەد 
سەردانی كونسوڵخانەی ئەڵمانیا لە هەرێمی كوردستان كرد و پێشوازییەكی گەرمی لێكرا، لە دیدارێكدا هەردووال تیشكیان خرایە سەر چۆنێتی هاوكاریكردنی 

پەنابەران و ئەو چاالكیانەی لە رابردوو و ئاییندەدا ئەنجامی دەدەن.

الهالل االحمر  للنازحني، وبالتنسيق مع  الخدمات  تقديم  تاريخ 2021/4/15 ومن اجل  يف 

االمارايت وزعت املؤسسة سالت غذائية عىل 1228 عائلة نازحة يف مخيامت بحركة 1 وهرشم.

يف تاريخ 2021/4/17 ويف اطار مشاريع مؤسسة بارزاين الخريية مبناسبة حلول الشهر الفضيل، 

وبالتعاون مع رشكة زير وتيم مارت، تم توزيع 8750 سلة غذائية عىل العوائل محدودة الدخل 

يف مدن: أربيل، دهوك، حلبجة، كرميان، السليامنية، كويسنجق وكركوك.

اقليم كوردستان، زار وفد من  الالجئني يف  اىل  يف يوم 2021/4/18 وبهدف تقديم املساعدات 

مؤسسة بارزاين الخريية برئاسة السيد موىس أحمد رئيس املؤسسة، القنصلية األملانية يف اقليم 

كوردستان واستقبلوه استقباال حارا، ويف لقاء جرى بني الجانبني تباحثا الية تقديم املساعدات اىل 

الالجئني والنشاطات التي نفذت سابقا وتنفذ يف املستقبل.

1,228 internally displaced families in Bahirka-1 and Harsham 
camps provided with food parcels by the BCF and Emirates Red 
Crescent on April 15, 2021.

The BCF partnered with Zer Company and Teammart on April 17, 
2021, to provide 8,750 food parcels for low-income families in the 
cities Erbil, Duhok, Halabja, Garmian, Sulaymaniyah, Koya and Kirkuk.

A delegation from the BCF headed by Musa Ahmad, President of the 
BCF, visited the German Consulate General in Erbil on April 18, 2021. 
The meeting was focused on assisting refugees and the foundation's 
humanitarian projects in future.
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رێككەوتی 2021/4/19 دەزگای خێرخوازیی بارزانی بە هاوكاری لەگەڵ كەنیسەی كاسۆلیكی سویسری لە هەڵمەتێكی پەروەردەییدا جانتاو پێداویستی خوێندنیان بۆ 
1350 قوتابی قۆناغی بنەڕەتی لە كەمپەكانی خازر M1  و حەسەن شام U3 ی تایبەت بە ئاوارەكان دابین كرد.

بێباوك لە  لەپێناو دڵخۆشكردنی مندااڵنی  بارزانی  رێككەوتی 2021/4/22 لەدرێژەی پرۆژە خێرخوازییەكاندا بەبۆنەی مانگی پیرۆزی رەمەزان، دەزگای خێرخوازیی 
پرۆژەیەكدا جلوبەرگی جەژنیان بۆ 100 منداڵی بێباوك )ئازیز( دابینكرد.

ل رێکەفتا )2021/3/22( د بەردەوامیا کارو چاالکیێن ئۆفیسا دهوکێ یا دەزگەهێ خێرخوازیێ بارزانی، ب هەڤکاری دگەل رێکخراوا کاپنـی، د پرۆژەیەکێ هەڤپشکدا 
ژ بۆ پیشتەڤانیا جوتکاران رابوونە ب بالڤکرنا کەلووپەلێن کشتوکالێ ب سەر 73 جوتکاران ل کە مپا)کەبەرتوو 1( یا تایبەت ب ئاوارێن کوردێن ئێزیدیێن شنگالێ 

ل پارێزگەها دهۆکێ.

مع  وبالتعاون  الخريية  بارزاين  مؤسسة  قامت   2021/4/19 تاريخ  يف 

الطالب  احتياجات  توزيع  بحملة  السويرسية  الكاثوليكية  الكنيسة 

املرحلة  يف  وطالبة  طالبا   1350 عىل  دراسية  ومستلزمات  الحقائب  من 

االساسية يف مخيامت خازر M1 وحسن شام U3 الخاص بالنازحني.

رمضان  شهر  حلول  مبناسبة  الخريية  بارزاين  مؤسسة  مشاريع  ضمن 

املبارك، يف يوم 2021/4/22 ومن أجل إدخال الفرحة عىل قلوب االطفال 

االعزاء، قامت مؤسسة بارزاين الخريية يف مرشوع خاص برشاء مالبس 

العيد لـ 100 طفل يتيم )عزيز(.

يف 2021/4/22 ويف مرشوع خاص لصالح الفالحني وضمن اعامل ونشاطات 

مكتب دهوك التابع ملؤسسة بارزاين الخريية، وبالتعاون مع منظمة كابني، 

تم توزيع ادوات واجهزة واحتياجات الزراعة عىل 73 فالحا يف مخيم كربتو 1 

الخاص بالنازحني االيزديني من منطقة سنجار يف دهوك.

The BCF in coordination with the Catholic Parish 
Church - Teufen distributed stationaries and school 
bags to 1,350 IDP students in Khazir M1 and Hassan 
Sham U3 camps on April 19, 2021.

To put a smile on the face of the orphans during the 
holy month of Ramadan, the BCF purchased clothes 
for Eid al-Fitr for 100 orphans on April 22, 2021.

Agriculture equipment has been provided to support 73 
farmers in Kabartu-1, for Yazidi IDPs, in Duhok province 
by the BCF and Kapni organization on April 22, 2021.
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رێككەوتی 2021/4/26 لەدرێژەی كارو چاالكییەكانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی لە مانگی پیرۆزی رەمەزاندا، لە شاری مووسڵ بەهاوكاری لەگەڵ رێكخراوی )اغسان 
الكرم( خواردنی پارشێویان بۆ 100 خێزانی الی راستی مووسڵ دابین كرد.

رێككەوتی 2021/4/28 دەزگای خێرخوازیی بارزانی بە هەماهەنگی مانگی سووری ئیماراتی لە کەمپی ئاوارەكانی دیبەگە، پارسێلی خۆراک و خورما و بڕی)$71,250( 
دۆالریان بەسەر )1425( خێزاندا دابەشکرد.

 Helfen Bringt Freude و  SEZ، Baden Wurttemberg رێككەوتی 2021/4/28 دەزگای خێرخوازیی بارزانی بەهاوكاری لەگەڵ رێكخراوەكانی
بەمەبەستی بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا و خۆپارێزی ئاوارەكان، كەلوپەل و پێداویستی تەندروستیان بۆ بنكە تەندروستییەكانی كەمپی مامڕەشان، خانكێ، 

داودی، بەردەڕەش، ئاكرێ گەویالن، دۆمێز1و دۆمێز2 لە سنووری پارێزگای دهۆك دابینكرد.

يف تاريخ 2021/4/26 وضمن اعامل ونشاطات مؤسسة بارزاين الخريية يف 

الخريية  بارزاين  مؤسسة  وزعت  املوصل  مدينة  ويف  املبارك،  رمضان  شهر 

يف  عائلة   100 عىل  السحور  وجبات  الكرم  أغصان  منظمة  مع  بالتعاون 

الجانب االمين يف مدينة املوصل.

الهالل  مع  بالتنسيق  الخريية  بارزاين  مؤسسة  قامت   2021/4/28 يوم  يف 

النازحني يف مخيم ديبةكة  بتوزيع سلة غذائية ومتر عىل  االمارايت  االحمر 

مببلغ )71.250( دوالر وعىل )1425( عائلة.

املنظامت  مع  بالتعاون  الخريية  بارزاين  مؤسسة  جهزت   2021/4/28 تاريخ  يف 

SEZ، Baden Württemberg و Helfen Bringt Freude  مواد وادوات صحية 

داودي،  خانيك،  رشان،  مام  مخيامت  يف  الصحية  للمراكز  كورونا  فريوس  ملجابهة 

بردرش، عقرة، كويالن، دوميز1 ودوميز 2 يف حدود محافظة دهوك.

The BCF in cooperation with the Aghsan al-Karm 
Organization distributed Suhoor meals to 100 
disadvantaged families on the right side of Mosul on 
April 26, 2021.

The BCF cooperated with the Emirates Red Crescent 
to distribute food parcels and 71.250 USD to 1,425 
displaced families in Dibaga Camp on April 28, 2021.

The BCF in coordination with the organizations SEZ، 
Baden Wurttemberg, and Helfen Bringt Freude provided 
health supplies to Mam Rashan camp, for Iraqi IDPs, in 
Duhok province to prevent further spread of the coronavirus 
pandemic on April 28, 2021.
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15 هەزار و 256 منداڵی بێباوك هاوكاری وەردەگرن

بڕی  كوردستان  خێرخوازانی  و  ئیماراتی  سووری  مانگی 
ئەمەریكیان  دۆالری(ی   265 و  هەزوار   453 و  ملیۆن   13(

تەرخانكردووە

خێرخوازیی  دەزگای  رەمەزان،  پیرۆزی  لەمانگی   2021/4/28 رێككەوتی 
بارزانی بەهاوكاری لەگەڵ مانگی سووری ئیماراتی و خاوەنكار و خێرخوازانی 
منداڵی  بەسەر  مانگانە  هاوكاری  دابەشكردنی  بە  هەڵدەستێت  كوردستان 

بێباوك )ئازیزان(ی كوردستان. 
دابەشكردنی هاوكارییەكان بە دوو قۆناغ دەبێت، یەكەمینیان قۆناغی ئازیزانی 
مانگی سووری ئیماراتییە كە تیایدا )11121( منداڵی ئازیز سوودمەند دەبن و 
بڕی )11,012,996( یازدە ملیۆن و دوازدە هەزار و نۆسەدو نەوەد و شەش 
دۆالری دابەش دەكرێت، بەپێی پارێزگاكان بەمشێوەیە دەبێت:هەولێر )3195( 
منداڵ، دهۆك )2902( منداڵ، سلێمانی )2193( منداڵ، كەركووك )1088( 

منداڵ، گەرمیان )1743( منداڵ دەبێت.
هاوكات لە قۆناغی كوردستاندا كە بەپاڵپشتی و هاوكاری كۆمپانیا و خاوەنكاران 
و خێرخوازان بەڕێوە دەچێت، تیایدا )4135( منداڵی بێباوك )ئازیز( بەبڕی 
)2,440,269( دوو ملیۆن و چوارسەدو چل هەزار و دووسەد و شەست و 
نۆ دۆالری ئەمەریكی سوودمەند دەبن، بەپێی پارێزگاكان بەمشێوەیە دەبێت: 
منداڵ،   )924( سلێمانی  منداڵ،   )792( دهۆك  منداڵ،   )1166( هەولێر 

كەركووك )744( منداڵ، گەرمیان )509( منداڵ دەبێت.

مساعدة 15.256 طفال يتيام )عزيزا(
خصص الهالل االحمر االمارايت واملحسنني يف اقليم كوردستان مبلغ )13 مليونا و 453 الفا و 265 دوالرا( أمريكيا.

يف تاريخ 2021/4/28 ويف شهر رمضان املبارك، قامت مؤسسة بارزاين الخريية بالتعاون مع الهالل االحمر االمارايت واصحاب املهن واملحسنني يف اقليم كوردستان بتوزيع مساعدات شهرية عىل االطفال 

االيتام )االعزاء( يف اقليم كوردستان.

يتم التوزيع يف مرحلتني، االوىل خاصة بالهالل االحمر االمارايت وفيها يستفيد)11121( طفال عزيزا مببلغ )11.012.996( دوالراً أمريكياً، وذلك بحسب املحافظات بهذا الشكل: أربيل )3195( طفال، 

دهوك )2902( طفال، السليامنية )2193( طفال، كركوك )1088( طفال، منطقة كرميان )1743( طفال.

ويف املرحلة الثانية التي تنفذ بدعم ومساعدة الرشكات واصحاب املهن واملحسنني يف اقليم كوردستان، يستفيد منها )4135( طفال يتيام )عزيزا( مببلغ )2.440.269( دوالرا امريكيا، وبحسب املحافظات 

بهذا الشكل: أربيل )1166( طفال، دهوك )792( طفال، السليامنية )924( طفال، كركوك )744( طفال، منطقة كرميان )509( طفال.

15,256 Orphans Receive Cash Assistance
The Emirates Red Crescent and local benefactors in the Kurdistan Region donated 13.453.265 USD.

The BCF in coordination with the Emirates Red Crescent and benefactors in the Kurdistan Region distributed monthly cash assistance to orphans 
in the holy month of Ramadan on April 28, 2021.
The cash distribution is carried out in two phases. First, Emirates Red Crescent donated 11.012.996 USD, in which 11.121 orphans benefited 
(3,195 orphans in Erbil, 2,902 orphans in Duhok, 2,193 orphans in Sulaymaniyah, 1,088 orphans in Kirkuk, 1,743 orphans in Garmian).
In addition, the second phase is sponsored by local companies, business owners, and benefactors in the Kurdistan Region, 2.440.269 USD 
donated which benefited 4.135 orphans (1.166 orphans in Erbil, 792 orphans in Duhok, 924 orphans in Sulaymaniyah, 744 orphans in Kirkuk, 
509 orphans in Garmian).



BCF in April and through (11) working 
sectors, the BCF conducted (367) activities 

which benefited (588.409) persons. 
In addition, BCF activities at its health centres 

benefited (4.902) persons. Total No of IDP & Refugee in KRG
 55,354  275,624 
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