
 أضواء حول أنشطة الهالل األحمر لدول الخليج  
2020مايو   25العدد التاسع:   

الهالل األحمر البحريني  ييو م معياتيداى تيلي  
 فيي  مييخييتييلييم ميينييا يي  الييمييمييليي يية أسيير  0044

 الهالل البحريني     0202مايو  02 

اختتمت الجمعية حملة توصيل مساعدات رمضاا  
أسرة في مختلف مناطق المملكة  0022على نحو 

 وذلك وفقا لجدول األسر المتعففة المسجلة لادياهاا

بمناسبة اليوم العالم  للتمريض اليهيالل األحيمير 
البحرين  يبيعيب بيتيحييية تقيالل وجيويديير لي يهيود 
 وتطاء كادر التمريض ف  مواقهة وباء كيورونيا 

 انستغرام          0202مايو  20

اختتمت المعابوة الرمضانية الت  نظمتهيا لي ينية 
الشباب والناشئة ل ميع متطوت  الهالل األحيمير 
 البحرين  والت  اسيتيميرى  يييلية شيهير رمضيا  

 انعتغرام     0202مايو  02

  
 
 
 

الهالل األحمر اإلمياراجي  ييواتيف جينيمييية اليميرحيلية 
  اليييثييياليييثييية ميييي ميييبيييادر   ليييبييييييي  ييييا و يييي 

 البيا      0202مايو  02

قدمت أبو ظب  للخدماى الصحييية واليهيالل األحيمير 
حويبة هدايا للعيميال اليميتيواقيدييي  0444اإلماراج  

 فيي  مييدييينيية اإلميياراى اإلنعييانييييية فيي  أبييو ظييبيي 
 الفجيرة اليوم        0202مايو  21

قام متطوتو  مي أدنوك بمشاركة قنود اإلنعيانييية  
الهالل األحمر اإلماراج  في  شيهير اليخييير بيتيعيبيئية 
  وجييو يييع الييطييرود الييغييةاتييييية ليي ييسيير الييمييتييعييمييميية

 جويتر     0202مايو  21
 

 
 
 
 

 
 

شييويية  000الييهييالل األحييميير اليي ييويييتيي  ييي ييهيي  
باالحتيياقياى األسياسييية ليليطيواقيي اليتيميريضييية 

 فيي  و ار  الصييحيية الي ييويييتييييية  بيو ار  الصييحيية
 الوبس      0202مايو  00

الهالل األحمر ال ويت  ينمة حملة تغاثييية ألليمي  
 أسييييير  سيييييوريييييية القيييييئييييية فييييي  األرد 

 وكالة األنباء ال ويتية     0202مايو  00 

 

أسارة ساورياة  0222استهدفت الحملة أكثر من 
وعددًا من العائالت األردنية المتعففة في مختالاف 
 .الاااااماااااد  والاااااماااااحاااااافااااا اااااات األردناااااياااااة

 

الهالل االحمر ال ويت  ييواتيف جيو ييع وقيبياى 
 افطار الصاتي تل  العمال ف  منطوة اليميهيبيولية

 جويتر     0202مايو   21 

 

ضمي حملة  هو خيرًا وأتظي أقرًا  الرمضانية نمة 
الهالل األحمر الوطري جو يع تفطار تاتيي لصيالي  

 شييخيي  0044اسيير  اسييتييميياد ميينييهييا  0044
 انعتغرام     0202مايو  00 

حصياتييياى جيبيييي قيهيود اليهيالل األحيمير اقدول و
  01  –الوطري ف  مواقهة فيروس كورونا كوفييد 

 انعتغرام     0202مايو  02

استلمت و ار  الصحة المليعيطييينييية بيويطيام غي   
شييريييص فييحيي  سييريييع لييميييييروس كييورونييا  044

 الييمييعييتيي ييد بييدتييي مييي الييهييالل األحييميير الييوييطييري 
 انعتغرام     0202مايو  02

   

    Ifrcgcc    Fawzi.amin@ifr.org
   

    @IFRC_GCCO 

 مشييياركييية اليييهيييالل األحيييمييير العيييعيييودي ميييع 
 تياميف 044ليميحي    مرك  اسعاف رقال اليميع

 تويتر     0202مايو  02

بمانااساباة الاياوم الاعاالاماي لاهاياراة الاهاالل ا حامار   
لفحص الاعاماالاة    السعودي مسح ميداني ونقاط فرز

بالتاعااو      عامل ٠١١في بلدية رجال المع وعددهم 
 مع بلديه رجال المع.

بيرنياميج هييئية اليهيالل األحيمير العيعيودي جيويدم  
 االسيتيي يابيية ليليي ييوارق واأل ميياى وقييييياد  الييحييدق

 جويتر   0404مايو  01

بييتييوييديييي  جييوييوم هيييييئيية الييهييالل األحييميير العييعييودي   
محاضراى ال ترونية جماتلية لدوراى اإلسيعيافياى 
 األوليييييييييية لييييعيييييميييييوم أفييييراد اليييييميييي يييييتيييييميييييع

 جويتر   0404مايو  00

 الخلييج الع ا  لدول  تدد االختباراى  باألف  ل ف مليو  مي
 0202مايو  00

ميي   تدد األتاباى المؤكد  بي يورونيا لي يف ميليييو 

 العييييييي يييييييا  فييييييي   دول اليييييييخيييييييليييييييييييييييج 

  0202مايو  00

 تييدد الييوفييييياى ليي ييف مييليييييو  فيي  دول الييخييليييييج
 0202مايو  00
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