
 أضواء حول أنشطة  الهالل األحمر لدول الخليج 
2020  14أبريل    

  
 077الهالل األحمر البحريني يدرب 

 متطوع على  التعامل مع  وعورا عا
 أنسرغراررا    0202الهالل األحمر البحريني ابررير 

أقامت جمعية الهالل البحرني بالغعران  
مع جمعية الخالدية الشبابية بغرنرمرير  
برنامرارات رردايربرات درل برعرد لرغر  رير  
المغطوديل ليكونوا جا زيل للمسا مة 
مع الفريق البحريني لمواجهة ررفرشري 
فايرنس كواننا, حيث ر  ردايبه  دلر  
كيفية الوقاية الشخصية دند الرغرعرامر  
مع الحاالت المصابة نرردايربرهر  درلر  
سيناايو ات ميدانية بكيفية الغعام  مع 
المصابيل بالفيرنس نرطهريرر األسرطر  

بصواة سليرمرة   نالغخلص مل المخلفات
كما ر  ردايبه  دل  االسعافات األنلية 
نمكافحة العدنى نأ   أخالقيات العمر  
  الررغررطررودرري نالررددرر  الررنررفررسرري 

جمعية الهالل البحريني يشعرعرا  
جهود الرادر الطبي االعتعمعري عي 
 في العضع عال ععلعى اوعال وعورا عا

 أنسرررررغررررراررررررا   0202أبرررررريررررر   7

 

 5الهالل األحمر اإلماراتي يخصص 
 ماليعيعد در عد لعدععد العتعععلعيعد 

0  برررررررررريررررررررر أ 2  الررررررررربررررررررريرررررررررا    02

 5بالغعان  مع نزااة الغربيرة  يرخرصرص 
مالييل دا   لدد  الغعلير  درل برعرد 
نر ري ضمل الغدابير الوقائية لرلرغرصرد  

   لفيرنس كواننا 

اإلماراتي يعلد ععد   األحمر  الهالل 
 الدارة التاسعة لع "عطايا الخيعر""

 الرررررربرررررريررررررا   0202أبررررررريرررررر   02

 5705اإلماراتي يوق  اتفاقية وضيمة 
مليو  در د م  منظعمعة الصعحعة 
العالمية لتطوير الضطعاع الصعحعي 

 مستشفعى              07في اليمد لتأ يل  
 “ معك ”     0202ابري   00

حرومات الخليج تعتعحعدط سعطعوة 
فيراس وورا ا اترعفعا اسعتعخعدا  
التضنيات الحديفة.. السعودية تمعنع  

مد .. دوى تمعدد  9التجول وليا فى 
إغالق المراوز ااأل شطة التعجعاريعة 

أوعريعل.. ارععيعععا  معد  81حتى 
 الخليج ينتصرا  على الووال

 7 أبري   2020 اليو  السابع

للحد مل شراسة "كواننرا"   ف  محانلة
كثفت دنل الخليج اسغخدا  الرغريرنريرات 
الحديثة   فللمرة األنلر  اسرغرخردمرت 

لرغرعريرير   ”TAF35” أبوظبر  الررنبروت 
الشوااع   نفر  طاراا ررطرويرر أدناررهرا 
لمواجهة الفيرنس لا ت سلطنة درمرا  
السغخدا  اائررات دنا  لرنرير  اررند 
 الرربررريررد فرر  ظرر  أزمررة كررواننررا 

نف  الوقت الذى يغضاءل أم  الشرفراء  
لدى البعض   يعلل اضيعا  انغرصراا رمرا 
دل  نباء كواننا  أحد ما مل الكويت ال 

الرثرانري مرل  ن يغاانز دمره الرعرامريرل
 السلطنة يبلغ مل العمر سنة ننصف 

 

 
الشعفعال       أععداد حعا توورا ا: 

 فععي دال مععجععلععن الععتعععععاا 
 المنممة العربية للهالل األحمر 0202أبري  00

 

 
الهالل األحمر السعودط: سيعارات 
اإلسعاف تخ   لعمليات تعععضعيعد 
 وعععععععععد  ععععضععععل أط مصععععاب

 الررريرررو  السرررابرررع  0202أبرررريررر    5
 

شاا الهالل األحرمرر السرعرودى طلر   أ
سيااات اإلسعاف الغابرعرة لرلرهرالل  أ 

رخضع لعمليات رعيير  برعرد نرير  أى 
"لديرهرا أكرثرر مرل  مصاب  موضحةت أنه

كادا في غرفة دمرلريرررررررررررررات  0022
 لغليي الربرالغررررررررات نمرغرابرعرغرهرا"      

 يئة الهعالل األحعمعر السعععود" 
آ ف وعال  يعومعيعا   5تستضبل  حو 

 87اتستجيب في زمد   يتعجعااز 
 دقعععععععععععععععععععععععا ععععععععععععععععععععععع 

  ناس  0202طبررررررررريرررررررر   00

 

 
 

 
"ونك الرويت العونعنعي" يعتعبعرع 
ومليو  دينار لصالح جمعية الهالل 
 األحعععععمعععععر العععععرعععععويعععععتعععععي

 أاقررررررا  0202أبررررررريرررررر   00

نسيوجه ربرع الربرنرد لرددر  جرهرود 
الهالل األحمر في روفير أجهزة رنفر  
صنادي نررخرصريرص دريرادات اربريرة 
مغنيلة بكافة راهيزارها نمسغلزماررهرا 
المكغبية في الرمرنراارق الرمرحرارواة 

                          صحيات 

 07الرويتي تعوزيع   الهالل األحمر
 ألعععا اجعععبعععة  عععالل  عععهعععر

 األنباء  0202مااس  32

ر  روزيع الوجبات لموقع سكرل  رءالء 
مل أج  الكويت »العمال رلبية لمباداة 

  حيث ر   ذا العم  مل «اقعد بالبيت
مغطودا  مغوقعا في الروقرت  02خالل 

نجبة خالل شرهرر  32222ذاره نروزيع 
مرااس برارضررافرة لرمرواد الرغرعريريرر  

انطالقا مل دنا الارمرعريرة  , نالكمامات

في مسءنليغها االجغمادية الرمرعرنريرة 
  باألكثر احغياجرا فري نقرت األزمرات 

 

الهالل األحمر الضطر" يتعاا  م   
لعوععي       األمد المتحدة لنعشعر

والوقاية مد فيراس وورا عا فعي 
  العععععععععيعععععععععمعععععععععد  

 مرروقررع الررهررالل      0202  أبررريرر   8

ضمل جهود االسغاابة لمخراارر نبراء 
(  دريردت 01-كواننا المسغاد )كوفيد

البعثة الغمرثريرلريرة لرلرهرالل األحرمرر 
اليطر  في اليمل ناشرة ررعرريرفريرة 
حول  ذا الفيرنس نسب  الوقاية منره 
في ظ  رصادد المخرانف بريرل أفرراد 
الماغمع نضعرف الرمرعررفرة لرديرهر  
 برطربريررعرة الررمررت نارر  انرغرشرراا

أ شطة متعنعوععة لعمعتعطعوععي  
الهالل األحمر الضطر" وعالعتعععاا  
 م  المؤسسات الرسمية والدالة

 مررروقرررع الرررهرررالل 0202أبرررريررر   0
ال رزال الاهود الغي يبذلها مغرطرودرو  

الهالل األحمر الريرطرر  ررلرعرً دناات 
حاسمات في ريدي  الخدمات المساندة 
للمءسسات الصرحريرة فري الردنلرة  
راسيدات للغالح  بيل أفراد المارغرمرع 
نالاهات الرسمية في مواجهرة أزمرة 

( 01-فيرنس كواننا المسغاد )كوفريرد
 نالررررحررررد مررررل انررررغررررشررررااه 
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