غوانتنام و  ---احتجاجا ت عالمي ة لمنظم ة العف و الدولي ة بمناسب ة الذكر ى السنوي ة الخامسة
مناسبات اللتقاط الصور وتصوير األفالم
إحياء للذكرى السنوية الخامسة لعملية النقل األولى للسجناء إلى خليج غوانتنامو ،تخطط منظمة العفو الدولية إلقامة سلسلة من المناسبات حول
العالم للمطالبة باإلغالق الفوري لمركز االعتقال .وهي تشمل :
في الواليات المتحدة األمريكية  ...في واشنطن العاصمة عند الساعة العاشرة والنصف صباحا (بالتوقيت المحلي) سيُعقد مؤتمر صحفي يعقبه
مهرجان يستضيفه مركز حقوق اإلنسان حول الخطوات التي اتخذتها المحكمة العليا األمريكية.
الزمان  11 :يناير/كانون الثاني 7002
جهة االتصال  :شارون سينغ على الهاتف رقم  0700 455 707 1+التوصيلة  782بريد إلكتروني .hha.ssuga@hg.iss
في مدينة نيويورك ،اعتصام ليلي وصالة من أجل إغالق غوانتنامو
الزمان  :الخميس في  11يناير/كانون الثاني بين الساعة الثانية عشرة ظهرا والساعة الواحدة والنصف بعد الظهر (بالتوقيت المحلي).
المكان  :ميدان فولي ،مانهاتن ،نيويورك
جهة االتصال  :بريد إلكتروني  gro..ahuga@hg.issأو االتصال بالرقم . 5132 366 717 +
في المملكة المتحدة  ...سيُعاد خلق معسكر خليج غوانتنامو خارج سفارة الواليات المتحدة في لندن .وسيركع مئات األشخاص الذين يرتدون
بزات عمل برتقالية اللون في الوضع الذي يسبب "اإلجهاد" بحراسة "حراس أمريكيين" يرتدون بدالت رسمية مصحوبين بكالب كبيرة
مربوطة برسن.
الزمان  11 :يناير/كانون الثاني 7002
الساعة  11 :60 – 10 :6 0 :صباحا (بالتوقيت المحلي)
المكان  :سفارة الواليات المتحدةEn og1ghhoG oL ,sihuo.is ne@gsoG 4i.,i. a S SU ،
جهة االتصال  :المكتب الصحفي في األمانة الدولية على الهاتف رقم . 4433 516 702 ) 0( 55 +
في أسبانيا  ...سيُقدم ملف توجيهات إلى سفارة الواليات المتحدة في مدريد حول ’كيفية إغالق غوانتنامو‘ ،مرفقا بـ  170000توقيع
ألشخاص يدعون إلى إغالق غوانتنامو.
الزمان  11 :يناير/كانون الثاني 7002
الساعة  11 :00 :صباحا (بالتوقيت المحلي)
المكان  :سفارة الواليات المتحدةdgddo nossg.i rrG g,sa, ،
جهة االتصال  :المكتب الصحفي على الهاتف رقم  1722 610 21 65+أو الجوال 253807 360 65+
في إيطاليا  ...مشاركون في الحملة داخل أقفاص يرتدون بزات عمل برتقالية اللون سيحتجون في الميدان المركزي في روما برفقة نشطاء
يرتدون زي الحراس .وسيتلو مشاهير إيطاليون شهادات كتبها معتقلو غوانتنامو.
الزمان  11 :يناير/كانون الثاني . 7002
الساعة  3360 – 4360 :مساء (بالتوقيت المحلي)
المكان iag g ,a iaoisgG zigg :
جهة االتصال  :المكتب الصحفي على الهاتف رقم  5520775 3 62+جوال  ، 3225631 658 62 +بريد إلكتروني :
.tsohhugg.ohio.ai
في إسرائيل  ...ستقام مظاهرة لجمع رسائل احتجاج تُرسل إلى سفير الواليات المتحدة في إسرائيل.
الزمان  10 :يناير/كانون الثاني . 7002
الساعة  113 00 :صباحا –  63 00بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)
المكان  :أمام السفارة األمريكية في تل أبيب في ممشى الواجهة البحرية في تل أبيب.
جهة االتصال  :هان لوناي ،منسق الحمالت  3422-664-47-227+أو عودي جيالد ،مسؤول الصحافة،
.06 00-533-45-227+
في اليابان  ...سيحضر المعتقالن السابقان في غوانتنامو روحل أحمد وشفيق رسول ،وهما اثنان من ’أبناء تيبتون الثالثة‘ ،عرضا لفيلم
الطريق إلى غوانتنامو ويشاركان في المناقشة العامة.
الزمان  16 :يناير/كانون الثاني . 7002
الساعة  :عرض الفيلم  53 00 – 7360 :بعد الظهر تعقبه مناقشة عامة  4340 – 53 74 :مساء (بحسب التوقيت المحلي).
المكان @G Hiroir-Tgih@goa ogarg. TgddG Hisg.igi.G a.gii :
جهة االتصال  :كواكامي سونوكو على الهاتف رقم . 3222 6418 6 81+
بريد إلكتروني .rhi.iriugg.ohio.is.st :
في مناسبة مرتبطة بهذه الذكرى ،سيشارك المعتقالن السابقان في غوانتنامو روحل أحمد وشفيق رسول في مؤتمر صحفي يُعقد إلطالق فيلم
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الطريق إلى غوانتنامو.
الزمان  11 :يناير/كانون الثاني 7002
الساعة  :الثالثة بعد الظهر (بحسب التوقيت المحلي)
المكان  :نادي المراسلين األجانب في اليابان o@sgr@,si o.ra iisis r@ad,a.s oohG Hiroi :
جهة االتصال  :نادي المراسلين األجانب في اليابان على الهاتف رقم .6131-6711-6-81+ :
ومن المقرر إقامة مناسبات أخرى في دول أخرى عديدة .ولمزيد من المع ?5ومات حولها وحول الحملة العالمية لمنظمة العفو الدولية من
أجل إغالق غوانتنامو ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
gsg-a.,oi-siit://gsg.gg.ohio.iss/tgsoh/s@g.ig.ggi1go
http://web.amnesty.org/pages/guantanamobay-index-eng://web.amnesty.org/pages/guantanamobay-index-eng
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