
 أضواء حول أنشطة الهالل األحمر لدول الخليج  
2020مايو   17العدد الثامن:   

ألمين العام لـلهالل األحمر: الحياة في البحبحبريبن ا
تكاتبف حبكبومبي لم تتوقف مع الجائحة العالمية و

 91-ومببجببتببمببعببي فببي مببوادببهببة فببيببرو   ببوفببيببد
 تويتر           1212مايو  21

 

دمعية الهالل األحمرالحبحبريبتبي تبسبدم م با بدا  
 أسرة متعففة خالل شهر رمضان.  0044 يتية لـ

  و الة أنحاء الححرين            1212مايو  4

حبمبال  ويبتبيبة ببالهالل االحمرالححريتبي: يبسبوم
التبحباا االرشببادا  البتبو ببويبة لببتبسبلبيبب  اال بابببة 

 ومببتببع انببتببشببارالببعببدو .  91-بببفببيببرو   ببوفببيببد
  دببمببعببيببة الببهببالل األحببمببر الببحببحببريببتببي     1212مااايااو  24

  
 
 
 

سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئبيب  
الدولة رئبيب  مبجبلب  البواراء حبا بم دببي يبمبتب  
 اإلقبببامبببة البببتهبببحبببيبببة ومبببدتبببهبببا  شبببر سبببتبببوا 

 االمارا  اليوم           1212مايو  21
 من أطباء وطبيبات هيئة الصاةاة  اب   اب 121ل 

 . 21-تاايااًيااهاد لاايااكااو هااف  ااب ماا ااا ااةااة  ااو اايااً

ختبتبمبتبا البيبوم حبمبلبتبتبا ا -الهالل األحمر اإلماراتي 
 .مليون ودحة 94هدفتا االن انية إليعام الطعام  ان 

 تويتر           1212مايو  24
و اشاراا  اة  222مليون وجبة  21.1وقً تف تةييق 

 ماطاعاو     2222جناياياة و  221ألف مرا ك من 

من خبالل ح باببا  البهبالل األحبمبر “  حي ايمأنقل” 

 .اإلماراتي تمت تغطية محلغ محادرة األلبف مشبروا
 تويتر           1212مايو  24 

 
 
 

 
 

الهبالل األحبمبر البكبويبتبي يبحبو ببرامبج تبو بيبة 
 91-وارشادا  حول  يفية التعام  مبع البكبوفبيبد

 أنيطغهام         1212مايو  21
 

 

الهالل االحمر الكويتيي يواا م با بدا  اثبا بة 
 لى االسر المحتادة اللحتانيبة واسبر البالدب بيبن 
ال وريين في مختلف المتايق اللحتانية بالتعاون 

 الببببلببببحببببتببببانببببيمببببع ال ببببلببببيببببب االحببببمببببر 
 و الة األنحاء الكويتيةمايو        22 
 

 

الهالل االحمر الكويتي: استمرار تبوايبع أرببعبة 
  آالف ودببحببة افببطببار  ببائببم فببي الببمببهببحببولببة

 تويتر      1212مايو  21

  
مبتببطببو ببو الببهببالل األحببمببرالببسببطببر  م ببتببمببريببن 
 ببببببببمبببببببحبببببببادرة سبببببببا بببببببدنبببببببي أسبببببببا بببببببد 

 تويطه          1212مايو  21

الطب تطواجً  ب اليشعيات االسطكال ية مثل الشيهة 
و ا  و  واللولو وسفا ي وتكًف لنره الطاوياياة 
والطثياياف الصاةاب الجاهاءات اامان والياالماة 
 لاااااااشاااااااواجاااااااكاااااااة  اااااااياااااااهو   اااااااو وناااااااا

الهالل األحمر البسبطبر  يبدشبن مشبروا تبأهبيب  
مشاريبع البمبيبا  فبي مبحبافبمبة تبعب  ومبحبافبمبة 
 البببببببببحبببببببببديبببببببببدة فبببببببببي البببببببببيبببببببببمبببببببببن،

 تويتر      1212مايو  21

قببام الببهببالل األحببمببرالببسببطببر  ضببمببن حببمببلببة 
"هو خيرًا وأ مم أدرًا" وبالتعباون مبع  رمضان

الهالل األحمر الفل طيتي بتوايع يرود رمضبان 
 الببغببتائببيببة فببي مببتببايببق شببمببال ثببر  الببسببد 

 أن تغرام    1212مايو  21
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 رم الهالل األحمر ال عود  العاملين في المبيبدان 
من مختلف السطا ا  االمتية والحكومية حيو قام 
فريق التطوا بمتطسة حائ  بتوايع البهبدايبا  بلبى 
 البببجبببهبببا  األمبببتبببيبببة تبببسبببديبببرًا لبببجبببهبببودهبببم.

 تويتر           1212مايو  22

تعلن هي ة الهالل األحمبر ال بعبود   بن ايبال  
برنامج أساسيا  العم  التطو ي ضبمبن سبلب بلبة 
 الحرامج التدريحية و المجانية لعموم أفراد المجتمع

 تويتر          1212مايو  24

هي ة البهبالل األحبمبر ال بعبود  تبعبلبن  بن  بدد 
الم تفيدين من نشبايبا  وتبدريبحبا  البهبالل فبي 
 ت ديها لمكبافبحبة  فبايبرو   بورونبا البمب بتبجبد 

 أن تغرام    1212مايو  21

 "ال بببببببالة مبببببببن أدببببببب  اإلن بببببببانبببببببيبببببببة” 

2 1مااااااااايااااااااو  1 2 1 2          BBC Arab i c 

وجكت اللاياناة الاعالاياا لاسااوة امنيااناياة وماياههاا  

امما ات، تةت  ياياة  اا اا الافااتايا اان  اهنيايا ، 

 ناًاءد ياالاشايد اا وشيخ اازهه الً طو  أحشً الاعايا  

إلى جشياع الاناا  للًياء له ع و اء  يهو   و ونا 

 ياالااى ااااطااالف ألياانااطااكااف وألااوانااكااف ومااعااطاايااًاتااكااف 

  دد الوفيا  لك  مليون في بعض الدول والعالم

  1212مايو  21

  ببدد الببوفببيببا  لببكبب  مببلببيببون فببي دول الببخببلببيببج
 1212مايو  21

mailto:fawzi.amin@ifrc.org

