
 أضواء حول أنشطة الهالل األحمر لدول الخليج  
0202يوليو  31: 31العدد   

شاركت جمعععيعة العهعالل األحعمعر العيعحعريعنع   ع  العنعدو   
االلكتعرونعيعة حعول الع عانعوي العدولع  االنمعانع   ع   معي 

والت  نعمعمعهعا معععهعد العدرامعات الع عضعا عيعة  31-الكو يد
وال انونية يالتعاوي مع اللجنة الوطنيعة لعلع عانعوي العدولع  
االنمان  وجمعععيعة العهعالل األحعمعر العيعحعريعنع  والعلعجعنعة 
 الععععععععدولععععععععيععععععععة لععععععععلعععععععع ععععععععلععععععععيعععععععع  األحععععععععمععععععععر 

 أنستغرام 0202يوليو  9

أعلنت جمعية الهالل األحمر اليحرين  ع مها على تنعمعيع  
حملة إعالمية للتعريف يإنجا ات ممعلعكعة العيعحعريعي ععلعى 
 ععععيععد الععععمععل اساعا عع  واالنمععانع  الععدولعع  عععلععى مععد  
الخمميي عاماً الماضية وذلك يمنامية احعتعلعال العجعمعععيعة 
ً عععععلععععى تعععع مععععيععععمعععع    يععععمععععرور خععععمععععمععععيععععي عععععامععععا

 أنستغرام    0202 يونيو 02 

المنطمة العريية للهالل األحمر وال لي  األحمر يالتعاوي 
مع الجمعات الوطنية ومنها جمعية الهالل األحمر 
اليحرين  تنم  محاضر  تدرييية عي يعد تحت عنواي 
 ت هيل المتطوعيي    المنممات االنمانية 

 أنستغرام    0202 يونيو 02

  
 
 

 الهالل األحمر اسمارات      محمد معيد الكعي  المتطوع يهي ة
يالت امي   أيومي   ييتكر يواية تع ي  ذات  ت  تركييها يمماجد

مع ا تتاحها ويالتعاوي مع الهي ة العامة للشؤوي اسمالمية 
 واألوقاف 

ر    0202يوليو   9   تويت 

العهعالل األحعمعر   تنلذ عير ذراعها اسنمعانع  هعيع عة  اسمارات

مشروعا لمياه الشر  يالماحل الغري  اليمن   32 اسمارات 
 ألععععف  ععععرد 022امععععتععععلععععاد مععععنععععهععععا مععععا يعععع ععععار  

ر    0202يوليو   6  تويت 

انلوجرا يك  إح ا ية أععداد العمعمعجعلعيعي لعكعلعاالت األيعتعا    

 األحععمعععر اسمعععاراتععع   العععهعععالل  األردنععيعععيععي يععالعععتععععععاوي مععع
ر    0202يوليو   1   تويت 

 
 
 

 
 

تملي  قطاع العرععايعة االجعتعمعاععيعة  ع  و ار  الشعؤوي 
ً معي يعرنعامعج األمع   01122 االجتماعية  كعمعا  تعيعرععا

المتحد  للممتوطعنعات العيعشعريعة لعمعجعمعع دور العرععايعة 
ً كعيعيعراً لعنع الء دور   االجتماعية وتول  الجمعية اهعتعمعامعا

الرعاية مي ذوي االحتياجات الخا ة والممنيي وتعو عيعر 
 كا ة الممتل مات ال عحعيعة لعلعمعحعا عمعة ععلعى  عحعتعهع 

ر   0202 يوليو 6   تويت 

ياشرت جمعية الهالل االحمر الكويت  اليو  االريعاء 
يتو يع الكمامات وقلا ات ومع مات على المومليي 
والمراجعيي    مختلف مؤممات الدولة مع يدء العود  
للعمل    المرحلة ال انية مي خطة الحكومة التدريجية 
  كإجراء احترا ي لمواجهة  يروس كورونا الممتجد

ر   0202 يوليو  0  تويت 

تحرص جمعية الهالل األحمر الكويت  إلى ترجمة معان  
التراح  والتكا ل االجتماع  وكل الميادئ اسنمانية الت  
تتح ق عير تخليف معانا  المحتاج و   مل المروف 
الراهنة موف نك ف جهودنا مي خالل إطالق حملة 
"األضاح " الت  تهدف إلى مماعد  األمر المحتاجة 

 داخل دولة الكويت
ر   0202 يوليو 5   تويت 

ن يل امت يله  محجر مكينس ال ح  حتى اآلي  120222  

 الهالل األحمر ال طري  رعاية طيية متكاملة ي دمها 
 للن الء 

ر   0202 يوليو 8   تويت 

يع   قدرات ال طاع ال ح  اليمعنع    الهالل األحمر ال طري
   مواجهة  يروس كورونا يشراكات أمعمعيعة ويعمعيع انعيعة 

  دوالر 2110300إجمالية 
ر   0202 يوليو 4   تويت 

معي تعرمعيع  وتعجعهعيع  قمع    الهالل األحمر ال عطعري     انتهى  

 الهالل األحمر اللعلعمعطعيعنع  العمليات والتع ي     ممتشلى
شخعص  300222دوالر للا د   1330122يال دس يتكللة 

 منوياً مي أهال  مدينة ال دس 
ر   0202 يوليو 0   تويت 
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 العهعالل األحعمعر المعععودي       عرق إمعععا عيعة معي 1ياشعرت   
حعاد  حعريعق يع حعد العلعنعادق   العد عاع العمعدنع    يالتعاوي مع

م عا  يعالعمعوقعع  00الرياض حي  تمت معععالعجعة    يمنط ة
 ونععععع عععععل حعععععالعععععتعععععيعععععي ألقعععععر  معععععنعععععشععععع    عععععحعععععيعععععة

ر    0202يوليو   8  تويت 

ألف ممتليد معي العيعرامعج العتعدريعيعيعة لعلعهعالل  30أك ر مي   

 .األحمر خالل الشهر الماض 
ر    0202يوليو   6  تويت 

اسح ا ية الشهرية لألعمال اسمعا ية والتطوععيعة  لعلعهعالل 
 األحعععمعععر المعععععععودي خعععالل أ معععة جعععا عععحعععة كعععورونعععا 

ر    0202يوليو   0  تويت 

الييانات االح ا ية حول العكعرونعا  ع  دول العخعلعيعج 
وتوضح  ال ة معدالت لكل مليوي شخص مي المكاي 
وتشمل معدل اللحعو عات ومعععدل العحعاالت ومعععدل 
 الو يات الميلغ عنها    التاريخ المذكور    اليياي 

 0202يوليو  10
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