
 أضواء حول أنشطة الهالل األحمر لدول الخليج  
2020يوليو  3: 12العدد   

جمعية الهالل األحمر البحريني لجنة اإلسعععاتعاأل األولعيعة 
مععوععطععو ععاق مععط تععريععل  مععوععطععو  مععط أجعع   04تععد   

 العععبعععحعععريعععط   عععلعععا معععبعععاد ء اإلسعععععععاتعععاأل األولعععيعععة 
 أنسوغرام    8282 يونيو 82

اسوقب  السعيعد معبعا ح العحعادن األمعيعط العععام  عالعو عالعة 
لجمعية الهالل األحمر البحريني و عحعرعو  السعيعد  عا ع  
القالف  ئيس لجنة االسعاتاأل األولية  مقر الجمععيعة  ع  
مط السيعد    عا  سعمعسعاس  ئعيعسعة تعريعل أ ع  العخعيعر 
الوطو ي الوا ع لجمعية العطاء الخيريعة و جع  األ عمعال  
 صالح الوواس العرو البا ز  نادن العريط الينز البحعريعط 

 أنسوغرام    8282 يونيو 88

إ الس جمعية الهالل االحمر البحريني  شأس تقدي  طلبعاأل 
المسا داأل الكورونيا حيث  األ  اإلمكاس تقديع  العطعلعبعاأل 
الكورونيا مط خالل موقع الجمعية  لا سعبعكعة االنعوعرنع  
لووولا  عد ذلك لجنة الخدماأل االجوما ية تقعيعيع  العطعلع  
 . ومعععععععععوعععععععععا عععععععععععععععععععة االجعععععععععراءاأل العععععععععالزمعععععععععة

 أنسوغرام    8282 يونيو 88

  
 
 

الهالل األحمر اإلما اتي يسعيعر  عيعاد  طعبعيعة معوعنعقعلعة إلعا 
 معععععنعععععطعععععقعععععة معععععوسعععععج   العععععحعععععديعععععد   العععععيعععععمعععععط  

 تويور    8282 يونيو 82

 
ضمط العجعهعود العوعنعمعويعة واالنسعانعيعة العوعي تعبع لعهعا دولعة 

الهالل  -اليمط -االما األ العر ية الموحد  تي الساح  الغر ي
 مر ز ومؤسعسعة إنعزال سعمعكعي 40األحمر اإلما اتي تؤ   

 تويور    8282 يونيو 82 

 
 يئة الهالل األحمر اإلما اتي تغيث أ عالعي معديعريعوعي حعجعر 

  و روم ميفع  ـ حررموأل  اليمط  

 تويور    8282 يونيو 82

 
 
 

 

 
وز   جمععيعة العهعالل األحعمعر العكعويعوعي يعوم العجعمعععة 

 رتوس حلي   لعا العععمعال  0044سلة غ ائية و 0044
والمقيميط تي محاتعةعة العجعهعراء  عالعوعععاوس معع وزا   
 الععععععععععداخععععععععععلععععععععععيععععععععععة والععععععععععمععععععععععحععععععععععاتععععععععععةععععععععععة 

  تويور    8282 يونيو 82

الد وو   الل الساير  ئيس جمعية الهالل االحعمعر   سا ح 
الكويوي و رو اللجنة الدائمة للحر ة الدوليعة   ععسعععال 
سمعة تقديراق و  رتاناق للعععامعلعيعط و العمعوعطعو عيعط  علعا 

  معط خعالل 01-جهود   لالسوجا ة ألزمة جائحة الكوتيد
 احوفالية االتحاد الدولي 

 تويور    8282 يونيو 82

سعلعة  0044وز   جمعععيعة العهعالل األحعمعر العكعويعوعي 
 رتوس حلي   لا العمال والمقيميط تعي  0044غ ائية و

منطقة حعولعي العمعععزولعة احعوعرازيعا تعي إطعا  معواجعهعة 
  وذلعك 01 -انوشا  تيروس  و ونا المسوعجعد   عوتعيعد 

   ععععععالععععععوعععععععععععععاوس مععععععع وزا   الععععععداخععععععلععععععيععععععة 
 تويور    8282 يونيو 82

تقرير تلفزيوس قطعر  عط دو  معوعطعو عي العهعالل األحعمعر 
 الععقععطععرن تععي الععوععو ععيععة  ععالععمععجععمعععععاأل االسععوععهععال ععيععة 

  علعنعا معوعطعو عيعط معط أجع  قعطعر     - سا دني أسا دح    
 تويور    8282 يونيو 82

د و  لالنرمام إلعا جعهعود العهعالل األحعمعر العقعطعرن تعي 
ترمي  المرا ز الصحية و إ اد  تشغيلها تعي العيعمعط الع ن 
يواجه أسوأ أزمة إنسانية  وأخطعر و عاء تعي العععالع   معع 
ضعف  ائ  تي اإلمكانعيعاأل العطعبعيعة معط تعهعالعك العمعرا عز 
 الصحية واتوقا  ا إلا الحد األدنا مط الوجهيزاأل الطعبعيعة 

 تويور   8282 يونيو 82

قام نائ   ئعيعس معجعلعس إدا   لعلعهعالل األحعمعر العقعطعرن       
و السيد أحمد الزيا    ئيس مخي  إدا   الكعوا   العوعاسعع 
 زيا   للموطو يط تي المير  تر  أ و  امو  حيعث قعدمعوا 
لعهع  الشعكععر والعوعقععديعر  علععا جعهعود عع  العوعو ععويعة تعجععا  

 الموسوقيط تي المجمعاأل االسوهال ية 
 تويور   8282 يونيو 82
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تعععريعععلعالعععوعععطعععو  تعععي  عععيعععئعععة    إحصعععائعععيعععة معععبعععاد  

الععهعععاللعاألحععمعععرعالسععععععودن لعععفععحععع  العععمععصعععلععيعععط تعععي 

 . صال عالجمعة تعي معخعوعلعف معدس ومعحعاتعةعاأل العمعمعلعكعة
 تويور    8282 يونيو 82

ضمط جهود العهعيعئعة لعلعحعد معط انعوعشعا  تعيعروس  عو ونعا  
تععريععل الععوععطععو  تععي مععبععاد    سععا  عع  الععفععري اإلسعععععاتععيععة

نعودع ح   مط خالل نعقعاف تعحع  أولعي وتعععقعيع  وتعنعةعيع  

الشعرقعيعة    العريعا    للمصليط تي صال عالجمعة تي  ع  معط

 .حعععفعععا عععاق  عععلعععا صعععحعععة العععمعععصعععلعععيعععط معععط العععععععدو 
 تويور    8282 يونيو 82

مسععؤوالق ا ععالمععيععاق مععط الععهععالل األحععمععر  ٥٢سععا ح الععيععوم 
السعودن تي دو   تد يبعيعة تعفعا علعيعة  عط   عيعفعيعة إجعراء 
 المقعا عالأل اإل عالمعيعة  ال سعيعمعا خعالل األزمعاأل الصعحعيعة 

 الخليعج السكاس لدول   دد االخوبا األ   األف  لك  مليوس مط
 8282 يونيو 82

معط    دد األصا األ المؤ د   عكعو ونعا لعكع  معلعيعوس

 السعععععععكعععععععاس تعععععععي  دول العععععععخعععععععلعععععععيعععععععج 

  8282يونيو    82

  ععدد الععوتععيععاأل لععكعع  مععلععيععوس تععي دول الععخععلععيععج
 8282يونيو  82
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