
 أضواء حول أنشطة الهالل األحمر لدول الخليج  
2020مايو   11العدد السابع:   

 
اشتراك الهالل األحمر البحريني مع االتحاد الدولي 
في فيلم قصير لتحية المتطوعين في ذكرر  الريرو  
 الررعررالررمرري لررلررصررلرريررم األحررمررر والررهررالل األحررمررر 

 أنستغرا     0202مايو   8

مررتررطرروعرروا الررهررالل األحررمررر الرربررحررريررنرري يررنررادو  
ب#استمروا بالتصفيق لكل الرنرنرود الرمرنرهرولريرن 

برذكرر  الريرو  “  الذين يكافحو  فريرروك كرواونرا
 الررعررالررمرري لررلررصررلرريررم األحررمررر والررهررالل األحررمررر  

 أنستغرا           0202مايو   8

يروالررل مرتررطرروعروا الررهرالل األحررمرر الرربرحررريررنري بررتر ررديررم 
 المساعدات لألسر المتعفرفرة قربرل وشرالل شرهرر ام را  

 أنستغرا        0202مايو 

  
 
 
 

يتعاو  الهالل األحمر اإلماااتي مع شركة أبو ظربري 
للخدمات الصحية )لحة( لتنظيم عمليرات الرفرحر  
وتلبية احتياجات المراجعين ضرمرن جرهرود الرهرير رة 

 للحد من تداعيات فايروك كواونا 
 أنستغرا            0202مايو  9 

بتوجيهات من سمو الشير  حرمردا  برن  ايرد تر رد  
هي ة الهالل األحمر اإلماااتري مسراعردات مرترنروعرة 

 “أنتم بين أهلكرم”للعال ين بالدولة لنميع الننسيات 
 أمستغرا     0202ماايو  9 

 

تررسرل مسراعردات  ربريرة  لر  ”  اإلمااات العربيرة الرمرترحرد 
 91كوفيد“ لتعزيز جهودها في مكافحة انتشاا ”   يمبابوي“ 
 أمباء اإلمااات    0202مايو  6

 
 
 

 
 

دعم الكويت السرخري موقع منظمة الصحة يشكر 
في تمكين دول  قليم شرر  الرمرتروسرر و ريررهرا  

  91-من االستمراا في مكرافرحرة جراكرحرة كروفريرد
 تويتر        0202مايو  7

 الكويت تعلن "الحرظرر الشرامرل" لصرد كرواونرا 
 سكاي نيو      0202مايو  8

أعلنت الكويت، الجمعة، أنها ستبدأ تطبيق  ظق ق  
 مايو 02وظتى  02شامل في أنحاء البالد، من 

  
ساهم الهالل األحرمرر الر رطرري برا رال  حراالت 

 .ايررال قررطررري 999115 رراامرريررن برراجررمررالرري 
 أنستغرا           0202مايو  9

 
استطاع الهالل األحمر ال طري ت ديم مساعردات 

ايرال اسرترفراد  9051110111بتكلفة تناو ت 
 أسرررررر  مرررررحرررررتررررراجرررررة  9911مرررررنرررررهرررررا 

 أنستغرا          0202مايو  02

   

    Ifrcgcc    Fawzi0amin@ifr0org
   

    @IFRC_GCCO 

  91-احصاكية برنامج الرتروعريرة لرفرايرروك كرواونرا
 الذي قدمته هي ة الهالل األحمر السعرودي عرن برعرد 

 أنستغرا              0202مايو   9

: أكثر من ملريرو  و   السعوديهي ة الهالل األحمر 
  #كرواونرا  ألف مركرالرمرة وااد  شرالل أ مرة  011

ألف بالغ  سعرافري فريرمرا  951و جمالي البال ات 
 ألف حالة  90ولل  جمالي الحاالت المن ولة 

 تويتر     0202مايو   8

 ساهمت الفر  اإلسعافية لهي رة الرهرالل األحرمررالسرعرودي
بن ل سيد  عاكد  من لبنا  حيث تم الرترعرامرل مرع الرحرالرة 

 وأشذ الحتيا ات الال مة ون لها  ل  المنشأ  الصحية 
 تويتر     0202مايو  02

 يرراا  تررفرر ررديررة لررو يررر الررداشررلرريررة والررخررااجرريررة 
الخدمات الكويتي واكيس منرلرس  داا  الرهرالل 
األحمر الكويتي آلشر احلرة اشرالء لرلرمروا رنريرن 
 الرركررويررترريرريررن عرربررر مررطرراا الرركررويررت الرردولرري 

  تويتر    0202مايو  8

تعلن اللننة الدولريرة لرلرصرلريرم األحرمرر عرن 
الرنرواكر   91مساب ة بحثية للتصدي لكوفيد 

 وال انو  اإلنساني لإل الع عل  الشروط:
 تويتر      0202مايو  9

  عدد الوفيات لكل مليو  في دول التعاو  الخليرنري
           0202مايو  9

  عدد الوفيات لكل مليو  في بعر  الردول والرعرالرم
           0202مايو  9

mailto:fawzi.amin@ifrc.org

