
 أضواء حول أنشطة الهالل األحمر لدول الخليج  
2020مايو   4العدد السادس:   

 
الهالل األحمر البحريني  يشي ير ةيركية اكسيبيرس 
لتأجير السيارات على دعمها لجهود الميتيطيوعييي  

 .ف  توزيع الطرود لغياايييية تياايتيخيداه حيافيالتيهيا
 أنستغراه    5252أبريل  52

 
هالل األحمر البحرين  يقوه تتوزيع اليميسياعيدات لا

 .عييلييى األايير الييمييتييعييضييضيية  ييالل ةييهيير رم ييا 
 أنستغراه          5252أبريل  52

التلضزيو  البحرييني  يسيليض ال يوء حيول جيهيود اليهيالل 
وذلي    91-األحمر البحرين   الل أزمية كيورونيا كيوفيييد

 تييتييوزيييع الييمييسيياعييدات لييمييخييتييليي  ميينييا يي  الييبييحييرييي  
 أنستغراه       5252أبرل  52

  
 
 
 

كشضت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي  أ  اليبيرنياميج 
آالف  91التلضزيون  قلب  ا مأ ، نجح في  كيضيالية 

دول، تما فيييهيا اإلميارت،  يالل األيياه  91يتيم م  
 الييخييمييسيية األولييى ميي  ةييهيير رم ييا  الييمييبييار  

 إمارات اليوه           5252مايو  5 

إلجييراء “  دتيي ” ايييييارم الييمييخييتييبيير الييمييتيينييقييليية فيي  
اال تبارات المجانية لضيروس كيورونيا وذلي  لي يبيار 

 الس  م  الموا ني  والمقيمي  وأصحاب الهمم 
 اإل باري 02         0101أتريل  01

هالل اإلمارات  يغيث أهيالي  الشيحير تيحي يرميوت ال
  نا م  اليميواد اليغياايييية 58تقافلة تحمل أكثر م  

 جريدم الخليج     5252مايو  1

 
 
 

 
 

الهالل األحيمير الي يوييتي  تياليتيعياو  ميع وزارم 
الدا لية يواصلو  توزييع وجيبيات إفيطيار عيليى 

 عييييامييييل وجييييبيييية افييييطييييار صييييايييييم  2111
 جمعية الهالل        5252مايو  1

الهالل األحمر ال ويت  يوزع ثالثة أالف وجيبية  
 افييييييييطييييييييار فيييييييي  الييييييييمييييييييهييييييييبييييييييوليييييييية

 تويتر           5252مايو  5

  
ف  إ ار رفع الوع  الصحي  وتينيمييية ميعيارف 
مهارات المتدرتي  قاه الهالل األحيمير اليقيطيري 

لشير   91-تتقديم دورم تدريبية لم افحة كوفيد

 . يييرل اليييوقيييايييية مييينييي  وليييعيييزل الصيييحييي 
 أنستغراه          5252أبريل  52

 96011يضخر اليهيالل األحيمير تيان يمياه 
متطوع ومتطوعة ف   دمة الدولة والعمل 
 اإلنسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييانيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

 أنستغراه       5252مايو  5

تدعم مي  صينيدول اليتينيمييية قياه اليهيالل  
األحمر القطري تتقديم أجهزم  بية نوعييية 
للمستشضيات ف  ميديينية اليميوصيل تيهيدف 
 دعم القطاع الصح  ف  الظروف الراهينية 

 تويتر      5252مايو  3
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تعل  هيئة الهالل األحمر السعودي ع  ا الل دورم 
تعلم اإلاعافات األولية ع  تعد  الل ةهير رم يا  
 .المبار  عبر ميوقيع اليبيراميح اليتيدرييبييية ليليهيييئية

 تويتر             5252أبريل  52

فيي  دول مييجييليي  الشييضيياء   أعييداد حيياالت
 الييييييييتييييييييعيييييييياو  الييييييييخييييييييليييييييييييييييييجيييييييي  

 منظمة الصحة العالمية       5252مايو  5

ااتقبلت غرفة العمليات المركزية للهيالل األحيمير 
مليو  م المة وأكيثير مي   9.2السعودي أكثر م  

أل  تالغ إاعاف   الل ةهر أتريل الماض   901
وذل  ضم  جهود الهييئية ليليتيعياميل ميع فيييروس 

  . ( 91كييييورونييييا الييييمييييسييييتييييجييييد  كييييوفيييييييييد 
 واس           5252مايو  5

وقد بلغت نسبة الزيادة في المكالماا  الا ل را ار 
أباريال اااا الاماار مابااعناة باالاماار الاماا اي نا او 

%، فيما بلغت نساباة الازياادة فاي الابا  اا  122

        . % 532اإلساامااافااايااة لااناا ااا  الااا اا ااارة ناا اااو 

جمعية الهالل األحيمير الي يوييتي  ييوزع 
كييرتييو   081اييلية غيااييييية و 9111

دجيياف فيي  ميينييطييقيية جييلييييي  الشييوييي  
 .تالتعاو  مع وزارم الدا لية

تويتر       2020مايو    1  

" عيليى 91درااة ت ش  تأثيرات "كوفييد 
 أهييييداف الييييتيييينييييمييييييييية الييييمييييسييييتييييداميييية 

 اليوه الساتع             5252أبريل  52
 

عصااد  دعاسااة لاالااماارلااز الااماا اار  لاالاا ااكاار 
والدعاسا  اإلس راتيجياة ماجاماوناة مان أاادا  
ال نمية المس دامة حاول الاماالات الا اع أهار نالايا اا 
فيروس لوعونا سلاباياا فاع مااا الات الاماجاا  ، 
حيث ناقشت الدعاسة تأهير فيروس لوعونا نالاع 
المديد من أادا  ال نمية المس دامة، ونالاع و ا  
الا وص: البضاء نلع ال بر، والاباضااء نالاع 
الجوع، وال  ة الجيدة والرفاه، وال مليت الاجاياد، 
والمياه النظي ة والنظافة ال  ية، والممل الا قا  
ونمو ا ق  اد، وال د من أو   نادر الاماسااواة، 
ومدن وماجا اماماا  ما الاياة مسا اداماة، والامامال 
المناالي، والس ر والمدل والاماسساساا  الاباوياة، 

  ونبد الشرالا  ل  بي  األادا  اإلنماقية.
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