
 

 األحمر للصليب  الدولية اللجنة بأنشطة إعالمية إحاطة
 2012 سبتمبر /أيلول

 
 

 .الحديثة والصور واألفالم التليفزيونية اللقطات عن معلومات إلى باإلضافة القادمة، وفعالياتها الدولية اللجنة بأنشطة بيان

 
 

  األوسط الشرق
 

 يلتقي أيام ثالثة تستغرق زيارة في سبتمبر /أيلول 3 يوم البالد إلى "مورير بيتر" دالسي األحمر للصليب الدولية اللجنة رئيس وصل :سورية
 جنيف في الصحافة ودوائر "مورير" السيد سيلتقي عودته، ولدى .األسد بشار السوري الرئيس فيهم بمن السوريين، المسؤولين وكبار خاللها

 بخصوص الدولية اللجنة شواغل وعلى زيارته على الطالعها وذلك الدولية، نةللج الرئيسي بالمقر سبتمبر /أيلول 7 الموافق الجمعة يوم
 البالد في الدولية اللجنة وأولويات سورية في جرت التي المباحثات نتائج حول صحفي بيان وسيصدر .سورية في اإلنسانية األوضاع
 في بما المعلومات، من المزيد سيتاح .سبتمبر /أيلول 7 يوم كوذل السوري العربي األحمر الهالل مع بالتعاون توليها تعتزم التي واألنشطة

: east/syria/index.jsp-work/middle-we-http://www.icrc.org/eng/where  .الدولية اللجنة موقع على خريطة، ذلك
 أو ralrifai@icrc.org :اإللكتروني بالبريد دمشق، في الدولية اللجنة الرفاعي، رباب بالسيدة االتصال يمكنكم معلومات،ال من للمزيد
  0476 331 11 963+.أو   847 700 993 963 + :الهاتف على

 
 
 

 أفريقيا
 ويفتقر .األخيرة األشهر خالل السودان مع ودالحد من مقربة على والوحدة، النيل أعالي واليتي إلى الالجئين آالف وصل :السودان جنوب
 التي األنشطة عن المزيد قراءة يمكنكم .بأسرهم االتصال وفقدوا سيئة صحية ظروف من ويعانون النظيفة، المياه إلى النازحين من العديد

 "الدولية اللجنة ألنشطة عرض" يف األخرى العنف وحاالت المسلحة النزاعات من المتضررين األشخاص لصالح الدولية اللجنة بها تضطلع
 Jean-Yves Clémenzo بالسيد االتصال يرجى المعلومات، من للمزيد .سبتمبر /أيلول شهر من الثاني النصف خالل سينشر

 79 41+ :الهاتف على أو jclemenzo@icrc.org :اإللكتروني بالبريد جنيف، الدولية، اللجنة ،(فقط والفرنسية اإلنجليزية باللغتين)

 .71 22 730 22 41+ أو  17 32 217
 

 
 أجل من سبتمبر /أيلول شهر من األول النصف في العام، هذا الثانية للمرة األموال، من المزيد لجمع نداءً  الدولية اللجنة ستطلق :مالي

 الدولية اللجنة وتعزز .ليما شمال في الغذائي األمن وانعدام النزاع من المتضررين األشخاص من اآلالف لعشرات مساعدتها نطاق توسيع
ا  الغذائية المواد توزيع حول تليفزيونية لقطات إتاحة وسيجري .مالي شمال في األخرى الصحية الرعاية ومرافق "غاو" لمستشفى دعمها أيض 

 من للمزيد .التمويل داءن بمناسبة وذلك أفريقيا وغرب شمال في الدولية اللجنة لعمليات الجديد المدير مع مقابلة بينها من ،"غاو" ومستشفى
 بالبريد جنيف، الدولية، اللجنة ،(فقط والفرنسية اإلنجليزية باللغتين) Jean-Yves Clémenzo  بالسيد االتصال يرجى المعلومات،
 .71 22 730 22 41 أو  17 32 217 79 41+ :الهاتف على أو jclemenzo@icrc.org :اإللكتروني

 

http://www.icrc.org/eng/where-we-work/middle-east/syria/index.jsp


 
 أخرى موضوعات

 
 الذهبية الفيزا جائزة التوالي على الثاني للعام الدولية، اللجنة ستمنح  :2012 لسنة  الصحفي للتصوير اإلنسانية ذهبيةال الفيزا جائزة

 /أيلول 16 إلى 1 من) الفرنسية "بربينيان" مدينة في يقام الذي الصحفي للتصوير الدولي المهرجان أثناء الصحفي للتصوير اإلنسانية
 تواجه التي التحديات حول سورية في لعمله تقدير ا "ماني" الصحفي المصور  على العام هذا التحكيم لجنة راختيا وقع .(2012 سبتمبر

ا الصحية الرعاية على للحصول سعيهم أثناء المرضى  التقطتها التي الصور تبرز .الرعاية هذه توفر التي والمرافق الصحية الطواقم وأيض 
 سوف .إليها الحاجة أشد في يكونون عندما لهم الالزمة الرعاية من األشخاص من العديد رمانلح العنف يؤدي كيف بقوة "ماني" عدسة

 االتصال يمكنكم المعلومات، من للمزيد .سبتمبر /أيلول 6 الخميس يوم "بربينيان" في المسائية الجلسة أثناء الجائزة على "ماني" يحصل
 السيد أو (فقط والفرنسية اإلنجليزية باللغتين )،:fjoli@icrc.orgاإللكتروني البريد على باريس، الدولية، اللجنة ، Frédéric Joliبالسيد

Bijan Farnoudi، اإللكتروني البريد على جنيف، الدولية، اللجنة bfarnoudi@icrc.org: 80 : + 41 22 730 21الهاتف أو 
 + 41 79 536 92 59 أو
 
 
 
 

 األحمر للصليب الدولية اللجنة عن المعلومات من مزيد على تعرف
  :www.icrc.orgالدولية للجنة اإللكتروني الموقع
  :room/index.jsp-www.icrc.org/eng/mediaالدولية اللجنة معلومات مركز
  :www.icrcvideonewsroom.orgالدولية باللجنة المصورة األخبار مركز

  :www.icrc.org/eng/resources/photos/index.jspالدولية اللجنة صور مجموعة
 

 بالسيدة االتصال يرجى األرشيفية، الفيديو ومقاطع واألفالم والصور الدولية باللجنة الخاصة اإلخبارية الفيديو مقاطع  لمشاهدة
  aboloyoun@icrc.orgi اإللكتروني البريد على العيون أبو إنجي

 

 http://twitter.com/icrc_arabic: Twitter 

www.facebook.com/icrcfans :Facebook 

 www.icrc.org/eng/who-we-are/contacts/index.jsp :اإلعالمي االتصال مسئولو
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