
أضواء حول أنشطة الهالل األحمر لدول الخليج  
2020أبريل   25العدد الخامس:   

  
"الهالل األحمر البحررنر"ري" نر ر   

 أسرة متعفرفر  0044مساع ات ل 
 عيون الخليخ 0202أبريل   22 

توصيل مساعدات عينية إلى نحو أربعةة 
آالف وخمسمائة أسرة فة  مةلة ة ة  
مناطق المم كة، حيث يعمل مة ةعةوعةو 
الجمعية من خالل فرق صةيةيةرة عة ةى 
توصيل هذه المساعدات وفةاةال لةجةدول 
األسر الم عففة المسج ة ع ى قةوائة  

 الجمعية.

 جرن ة أخبار الخليج تشي  بجهود:
 "جمعي  الهالل األحمر البحرن"ي"

 أخبار الخليج    0202أبريل   22
حرصت جمعية الهالل األحمر البحرين   

ف  أن تةكةون فة  مةاةدمةة الةجةهةات 
الوطنية ع ى االنلراط  فة  مةلة ة ة  
أوجةةا الةةدعةة  الةةمةةاي  والةة ةةوعةةو  
وال عوع  والمج معة  فة  الةجةهةوي 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، إضافةة 
 إلى يورها البارز ع ى الصعيد العالم .

         

  

  

 

 
 

 عو جمير  الهالل األحمر اإلماراتي ن
زوار ال ول  الذنن لر  نسرتروريرعروا 
 المغادرة إلى أوطراهرهر  لرلرتروا ر  

 مرررروإلرررر  اإلمررررارات  0202أبةةةةريةةةةل    22

 

يعت الهيئة جمية  زوار الةدولةة الةكةرا  
الذين ل  يسة ةعةيةعةوا الةمةيةايرة إلةى 
أوطانه  بسبب األوضاع الراهنة ل  واصةل 
معها ل أمين إح ياجاتهة  عة ةى الةرقة   

، وذلك عبر حسابها الةرسةمة   322088
 بموق  الة ةواصةل امجة ةمةاعة   تةوية ةر.

إجررا  حرحرو  «:  الهرالل األحرمرر» 
 كرروروهررا دورنرراط لررلررمررتررورروعرريررن

 أالخليج    0202بريل  أ 22 

كدت الهيئة  أن الم عوعين المشاركيةن أ

ف  مبايراتها ال   أط ةاة ةهةا فة   ةل 
محاربة ان شار فيروس كورونا، يلةعةعةون 
لفحص كورونا بشكل يور ، حرصال عة ةى 
 سةةالمةة ةةهةة  وسةةالمةةة الةةمةةجةة ةةمةة .

 

 
ه  تصبح األجسا  المرارادة حرى 
أجسا  المتعاحين من كوروها األمر  
 حررررررى إنررررررجرررررراد عررررررال 

 يو  الساب ال 0202أبريل   08

ت مثل اللعة ف  العثور ع ى ما يع ق 
ع يا محايد  النلبة، وه  أق ية 
األشلاص الذين تي بوا ع ى العدوى 
بشكل اس ثنائ  لدرجة أن أجسامه  
المعاية لديها الادرة ع ى أن تصبح 

 يواء.
 

 

حري دول الشفا    أع اد حاالت
 مجلس الرترعراون الرخرلريرجري 

 م"ظم  الصح  العالرمرير     0202أبريل    02
 

 

 
 

 
 
 

هيئ  الهالل األحمر السعودي تعلن 
 دورة مكاحح  الرعر وع عرن برعر 

 يو  الساب                            ال 0202أبريل   08

تع ن هيئة الهالل األحمر السعوي  عن 
طرح يورة تدريب عن بةعةد بةمةسةمةى 
)يورة مكافحة العةدوى  مة  الةحةصةول 

 ع ى شهاية مع مدة بعد عمل ال ايية      
الدورة م احة ل جمي  )رجال ونساء  ف  
 مةةةةلةةةة ةةةة ةةةة  الةةةةمةةةةنةةةةاطةةةةق.

الهالل األحمر بحائ  ن"فرذ حرمرالت 
توعون  ودورات ت رنبي  لمركراحرحر  

 حررررررريررررررررو  كررررررروروهرررررررا       
 وا          0202أبريل   22

                                       

نفذ الهالل بمةنةعةاةة حةائةل حةمةالت  
توعوية لمكافحة فةيةروس كةورونةا فة  
الجهات الحكومية و اللةاص ومةحةعةات 
الوقوي والملابز اآللية, شم ت الحمةالت 
الى جانب ال وعية تةوزية  الةمةعةاةمةات 
وفحص المو فين ومنسةوبة  الةبةنةو  
                       والزوار وفحص العمالة وتعاي  الصرافات. 

 

 
 

 
 0444الهالل األحمر الكونتي نوزع 

 سل  غرذائرير  عرلرى الرعرمرالر 
 ر  ال 0202أبريل   00 

 
أع نت جمعية الهالل االحمر الكوية ة  

س ة غذائيةة  0222اليو  االربعاء توزي  
ع ى العمال والمايمين ف  مةنةعةاةة 
ج يب شيوخ المعزولة احة ةرازيةا فة  
إطار مواجهة ان شار فةيةروس كةورونةا 

  وذلك بال عاون 01  –المس جد )كوفيد 

         .م  وزارة الداخ ية

 »الصرحر «الهالل األحمر نسلر  
 مستلزمات الر"رظراحر  والرورعرا  

 دسمان هيوز 0202أبريل   08

وزعت الى وزارة الصحة فة  مةحةجةر 
أرض المعارض الدولية الصح  بمنعاة 
مشرف مس  زمات النظافة الشلصية 
والععا  والبعانيات والشةراشة  إلةى 
 جانب عدي من الثالجات لحفظ األيوية

      

  
الهالل األحرمرر الر رورري نر رو  
 بررتررعرر رريرر  لرروارع الرر ولرر  

   اهستغرا  0202أبريل   02

تس مر جهوي الم عوعين من الةهةالل 
األحمر الاعر  ب عاي  عةدة شةوارع 
ذلك ضمةن خةعةة مةواجةهةة كةورونةا 

سةةالمةة ةةك هةة  ”   01-الةةمةةسةة ةةجةةد
 سالم  .

 

الهالل األحرمرر الر رورري نر ر   
المساع ات الغذائي  واإلجتماعي  
 الررمررترر"رروعرر  لررلررمررحررترراجرريررن 

   اهستغرا  0202أبريل   00

وسي   خالل الشهر الفعيل  تةاةدية  
ألة   082,222مساعدات ألكثر من  

مس فيد غذائية واجة ةمةاعةيةة وذلةك 
  لصةةةةالةةةةح الةةةةمةةةةحةةةة ةةةةاجةةةةيةةةةن. 
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