
 

 

 
، مع ملحق بالصور10/12/2016ليوم السبت  31نشرة الھالل األحمر العراقي رقم    

السلطات العامة اثناء االستجابة / للحكومة  ونحن كذلك جھة ساندة. جمعية وطنية مستقلة ذات اساس تطوعي، تعمل على تخفيف معاناة الجميع: جمعية الھالل االحمر العراقي
وتخفف تدخالتنا من معاناة جميع الفئات . وفي اثناء ذلك، نحافظ على استقاللنا عن السلطات ونؤدي عملنا كمنظمة مستقلة، غير سياسية وغير حزبية. لالحتياجات االنسانية

  .1932 وفقاً للمبادئ االساسية للحركة الدولية منذ تأسيس الجمعية عام
والتوعية من المخلفات  العائلية الروابط إعادة الشباب، اإلنساني، الدولي والنشر، القانون الصحي والصرف والمياه والصحة، األولية اإلسعافات اإلغاثة، خدمات :برامجنا
  .الحربية
  .والعالمية التطوعية، الوحدة التحيز، الحياد، الخدمات االستقالل، عدم: األساسية مبادئنا
 جانب إلى موظفا، 2195و  متطوع 7530 و مكتبا، 93 بغداد، مع العاصمة ذلك في للعراق بما 18 المحافظات على العراقي يتوزع األحمر الھالل لجمعية الرئيسي الھيكل
  .وبيروت وطھران عمان في مكاتبنا

 سيطرعندما  2014 حزيران 10يشون في وئام حتى اعتالذين يف والعرق والطوائمن مختلف  5500000ھي ثاني اكبر محافظات العراق ويقدر عدد سكانھا ب   :الموصل
آمنة  مناطقالسكان في موجات كبيرة من النازحين داخليا أو الالجئين باتجاه  نصفحيث غادر ما يقارب . بھاعلى وسط المدينة والمناطق المحيطة  مسلحوا تنظيم داعش

معدل البطالة واالقتصاد السيئ كجزء من  العذاب الشديد والحرمان مع ارتفاع ونيعانداخل مركز المدينة  شخصمليون  1.5 قرابة، مع بقاء داخل العراق والدول المجاورة
  .اإلرھاب إلى إضافة، داعشسياسات 

 من صباح األولىفي الساعات  قمع تنظيم داعش العظيمة منالمدينة القديمة  إلنقاذ )التحالف الدولي إليھا انضم(العراقية عملية تحرير  الحكومةبدأت  ،بعد تحضيرات طويلةو
 2016 األولتشرين  17 يوم

 

  
  :االتصال بقسم العالقات الدولية: لمزيد من المعلومات

Mobile: + (964)7704621141          E-mail: relations.dept@ircs.org.iq web site:  www.ircs.org.iq 

العراقي الخاصة بعمليات تحرير الموصل األحمرنشرة جمعية الھالل   

 التحايا بمناسبة المولد النبوي الشريف واليوم العالمي لحقوق اإلنسان أطيبتھديكم جمعية الھالل األحمر العراقي 

  .2016 األولالعاشر من كانون 

 

أسبوعنا  ، إضافة إلىحق اإلنسانالعالمي لمبارك ويحتفل باليوم الالمولد النبوي بمناسبة للعالم  تحياتھاجمعية الھالل األحمر العراقي ترسل 
  االحتفال بيوم المتطوعفي 

  :وفيما يلي ملخص عن أنشطة اليوم

  :ھالل األحمر العراقيالفرع بغداد لجمعية 

في مدينة األعظمية لضمان سالمة وخدمة الحشود  األعظم  تتمركز المحطات الصحية واإلسعافات األولية سنويا بالقرب من ضريح اإلمام
  .ساعة من االحتفاالت 24متطوعا منذ ساعات الصباح الباكر لتغطية  40حيث شارك أكثر من . المحتفلة ھذا العام

  :فرعي صالح الدين وبابل لجمعية الھالل األحمر العراقي

  .لمتطوعالعالمي ليوم الاالحتفال ب. 1

  .عائلة 300سيبات ل  الخبز الطازج في مخيم تل من 3000توزيع . 2

مطبخ، سيت األرز، من  مكغ 35سلة الغذاء، (حتوى تاإلغاثة  حصة كل ،أسرة 500على  الجدعةمخيم حصة اغاثية في  500توزيع . 3
  .)بطانيات وغالية واحدة 6المناشف، ومن  2 ،جيريكان 2موقد،  النظافة، سيت

  :ھالل األحمر العراقياللجمعية وديالى بغداد  اربيل، نينوى،ع وفر

  .للمتطوع باليوم العالمي االحتفال. 1

الخبز15000توزيع2 من شاموحسنالخازرمخيماتداخلالطازجقطعة


