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تقرير التلفزيزن البحريني لدورة الحديقة المنزلية التتتي نتاتمتهتي التفتريت  

 “البيئي الزرااعي في جمعية الهالل األحمر البحريني: "الحديقة المتنتزلتيتة
 أنستغرام        0202أكتوبر     6

يقوم الهالل األحمر البحريني بحمالت توعية من ختالل نتنتوات التتتوا تل 

 االجتتتتتتتمتتتيعتتتي لتتتلتتتونتتتييتتتة والتتتتتتتوعتتتيتتتة متتتن  تتترطتتتين التتت تتتد  

 أنستغرام        0202أكتوبر     8 

نيم الهالل األحمر البحريني بنشر معلوميت معرفية وت قيفيتة لتلتمت تي تمتة 

 بتنتشتر التمتعتترفتة والتتتوعتيتتة فتتي الشتهتتر التعتتيلتمتي ل ترطتين الت تتد  

 أنستغرام        0202أكتوبر     8

 

  
 
 

 
ونعت  يئة الهالل األحمر اإلميراتي واللجنة التبتيرالتمتبتيتة ا  تيتويتة بتمتقتر 
الهيئة مذكرة تفي م للتعيون اإلن يني، والتتتنت تيت  بتيتن التجتينتبتيتن لتتتعتزيتز 

 .الخدميت الموجهة أل حيب الهمم على م توى القيرة ا  يوية
 تويت      0202أكتوبر  11

وا لت  يئة الهالل األحمر اإلميراتي، تقديم المزيد من الم يعدات اإلن ينية 

في ال ودان، ضمن جهود ي لتخفيف المعينية التي نجمت عن الكير ة التي 
تأ رت بهي معام والييت ال ودان، و يرت الهيئة خالل اليومين الميضيين 
 نيفلتين جديدتين من العي مة الخرطوم إلى واليتي نهر النيل والشميلية 

 تويت      0202أكتوبر     7 

 

افتتحت  يئة التهتالل األحتمتر اإلمتيراتتي مشترو  إعتيدة تتأ تيتل و تيتينتة متركتز  

األطراف ال نيعي والعالج الطتبتيتعتي بتمتديتريتة التمتكتال، وذلتج فتي إطتير التجتهتود  

لتالرتتقتيء    دولتة اإلمتيرات التعتربتيتة التمتتتحتدة    الداعمة والمتوا لتة التتتي تتقتدمتهتي 

 حضترمتوت      بم توى الخدميت ال تحتيتة ودعتم مشتيريتي التبتنتيتة التتتحتتتيتة فتي 
 تويت      0202أكتوبر     11

 

 
 
 

 

وزعت جمعية الهالل االحمر الكويتي النايرات الطبية للذين يعينون من 

أ رة محتيجة م جلين  ٥١واالجهزة الكهربيئية على  مشيكل بيلنار 
 بكشوفيت الجمعية 

 تويت      0202اكتوبر  11

أعلن الهالل األحمر الكويتى عتن إنتال  طتيئترة اإل تي تة التختيم تة إلتى 

اليوم اال نين، حيث أنلعت  طيئرة اإل ي ة الختيم تة متن  وذلك  ال ودان 
طتنتي متن  21نيعدة عبد هللا المبيرج الجوية إلى ال ودان، وعلى متنهي 

المواد الغذائية والتختيتيم ومضتختيت التمتيتيه لتتتو تيتلتهتي إلتى الشتعتب 
 ال ودانى 

 اليوم السابع      0202أكتوبر    5

نيم وفد الهالل األحمر الكزيتي بتوزيي المواد الغتذائتيتة والتبتطتينتيتيت عتلتى األ تر  

 فتترد    5422التتمتتتتتضتتررة فتتي متتختتيتتم التت تتمتتينتتيتتيت ا تتتتتفتتيد متتنتتهتتي  

 تويت      0202أكتوبر    12
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مكتة التمتكترمتة    بمنطقة فري  التطو    نفذ اليوم العيلمي لالبت يمة   بمني بة

مبيدرة تطوعية لألطفيل )مبيدرة أبت تم  تتم تتنتفتيتذ تي فتي احتد التمتجتمتعتيت 

 .القنفذة التجيرية بمحيفاة
 تويت      0202أكتوبر   12 

في جميي منيط  المملكة  الم عف اإللكتروني  اكتميل تدشين وتشغيل نايم

 .لتعزيز رفي جودة الخدميت اإل عيفية

 تويت      0202أكتوبر  8

بيلهالل األحمر بتنتفتذ نتقتيط فترز ب تر  وشتيرج فتي  فري  التطو      ي م
ضمن جهود الهيئة للتحتد متن    الة لجمعة   تطبي  االجراءات االحترازية في

 الرييض جيزان  مكة المكرمة  :في منيط  فيروس كوروني   انتشير

 تويت      0202أكتوبر  9

البيينيت اإلح يئية حول الكورونتي فتي دول التختلتيتج 
وتوضح  ال ة معدالت لكل مليون شخص من ال كتين 
وتشمل معدل التفتحتو تيت ومتعتدل التحتيالت ومتعتدل 
 الوفييت المبلغ عنهي في التيريخ المذكور في التبتيتين 

 0202 أكتوبر   12

أعلن الهالل األحمر القطر  عن م ي مة بع ته التم يلية في اليمتن بتأعتمتيل 
بتئتراف فتي  42مشرو  حفر ا بير اليدوية وتأ يل مشيريي المييه، بإجميلتي 

مديرييت الشمييتين والموا ط وجبل حبشي بتمتحتيفتاتة تتعتز، ومتديتريتتتي 
 .ال خنة والمراوعة بمحيفاة الحديدة

 تويت       0202أكتوبر    11

 

الهالل األحمر القطر  يعلن عن تنفيذه لبرنيمج لتعزيز ندرات العيملتيتن فتي 
المجيل ال حي في شميل  وريي والذ  يهدف إلى دعم وتمكين التمتنتاتومتة 
ال حية ورفد ي بيلكوادر المؤ لة ذات الكفتيءة التعتيلتيتة متن أجتل ضتمتين 

متاليتيتن يتعتيتشتون أوضتيعتي  2ا تمرار تقديم الخدميت الطبية ألك ر متن 
 إن ينية  عبة

 تويت      0202أكتوبر     12

  44فتي    فتيتروس كتورونتي   ضمن البرنيمج اإلن يني المو ي لدعم جتهتود متكتيفتحتة 

ف حول العيلم        يعلن عن تتنتفتيتذه لتمتشترو  اال تتتجتيبتة ل    الهالل األحمر القطر    .. بلدا

COVID19    منغوليي  بهدف دعم األ ر الضعيفة المتضررة     في 

 تويت      0202أكتوبر     8
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