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»الهالل األحمر« تدشن مدونة إلكترونية 

للربط بين أفراد الجمعيات الوطنية
وأوضحت ان رئيس اجلمعية 
العام  البرجس واألمني  برجس 
للمنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر عبداهلل الهزاع 
ومدي���ر ادارة املتطوع���ني ف���ي 
اجلمعية مساعد العنزي سيلقون 

كلمات في حفل التدشني.
وأش���ارت الى ان من اهداف 
املدونة السماح ألفراد جمعيات 
الهالل االحمر بالتعبير عن آرائهم 
واقتراحاتهم بطريقة س���ريعة 
انه عن  الى  ومنظمة، مش���يرة 
طريقها يصبح باإلمكان تنظيم 
املعلومات وإرسالها ألعضائها مما 
يفتح املجال جلعلها نقطة تنظيم 
حلمالت معينة او اي مجال يتم 

فيها التعاون بني اجلمعيات.

التطوع وتوفير البيئة الصاحلة 
للعم���ل التطوعي وغرس���ه في 

نفوس االفراد واملجتمع.

تدشن جمعية الهالل االحمر 
غدا اخلميس املدونة االنسانية 
االلكتروني���ة للرب���ط بني أفراد 
جمعيات الصيلب والهالل االحمر 
الوطنية  العربية واجلمعي���ات 

واملنظمات االنسانية.
وقال���ت مس���ؤولة مرك���ز 
أوراد  ف���ي اجلمعية  املعلومات 
اليحيى ل� »كونا« ان املدونة هي 
االولى في الوطن العربي، وجاءت 
بناء على اقتراح كويتي بالتعاون 
مع املنظمة العربية للهالل األحمر 

والصليب األحمر.
املدونة  ان  اليحيى  وأضافت 
متخصصة في ش���ؤون وأخبار 
العمل التطوعي االنساني ونشر 
مبادئ االنس���انية ودعم برامج 

أوراد اليحيى

م.طالل القحطاني مستقبال وفد االحتاد

»المهندسين« واالتحاد العربي للتنمية العقارية
يتفقان على تبادل الخبرات لدعم المشاريع التنموية

أكدت جمعية املهندسني واالحتاد العربي للتنمية العقارية على ضرورة استخدام 
أحدث األساليب الهندسية في عملية البناء والتطوير العقاري لتوفير بيئة موائمة 
للتطوير العقاري ودعم االكتتاب الذي ينشدها االحتاد ملشاريعه على مستوى الوطن 
العربي، جاء ذلك خالل استقبال رئيس اجلمعية طالل القحطاني لالستثمار العقاري 
األمني العام لالحتاد د.أحمد مط����ر والوفد املرافق له يوم أمس األول مبقر اجلمعية 

بحضور مدير عام اجلمعية م.صالح باني املطيري.
وأكد اجلانبان على تبادل اخلبرات في املجاالت الهندس����ية ذات العالقة الوطيدة 
بشؤون البناء والتعمير ودعم توجهات االحتاد لتطوير االستثمار العقاري في جميع 
الدول األعضاء في مجلس الوحدة االقتصادية العربية، واملساهمة من خالل خبرات 
االحتاد في دعم خطط التنمية التي أطلقت في الكويت. وأكد رئيس اجلمعية خالل 
اللقاء دعم »املهندسني الكويتية« للمشاريع العقارية املتعثرة في جميع أنحاء العالم 
العربي من خالل االكتتاب إلنش����اء أول شركة مس����اهمة توجه نشاطها ملشروعات 
اإلس����كان املتوس����ط لتوفير احتياجات الراغبني في احلصول على وحدات بأقساط 
ميسرة لتخفيف أعباء مشكالت اإلسكان بالدول العربية من خالل عقد اتفاقيات مع 

احلكومات العربية لتوفير األراضي مجانا لهذه املشروعات.
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