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مساعد مندني

الخميس: المؤسسات الثقافية تقوم بعمل شريف يستحق كل الدعم والمؤازرة
شارك األمني العام للملتقى اإلعالمي العربي ماضي اخلميس في 
منت���دى أصيلة الثقافي باملغرب حتت عنوان »جائزة الش���يخ زايد 
للكتاب والتواصل الكوني«، والذي عقد الفترة من 12 وحتى 13 اجلاري 
وقد حضر االفتتاح الش���يخ حامد بن راشد آل نهيان رئيس ديوان 
ولي عهد أبوظبي، ووزير الثقاف���ة املغربي ورئيس منتدى أصيلة 

الثقافي د.محمد بن عيس���ى، وأمني عام جائزة الشيخ زايد للكتاب 
راشد العرميي، وعدد كبير من األدباء واملفكرين واملثقفني.

وشارك اخلميس في اجللسة الثانية من جلسات املنتدى والتي 
حتمل عنوان »اجلوائز وأثرها على التنمية احلضارية«، ويش���ارك 
في هذه اجللس���ة أيضا د.رضوان السيد عضو الهيئة االستشارية 

جلائزة الشيخ زايد للكتاب، ود.بشير اخلضرا الفائز بجائزة الشيخ 
زايد للكتاب في فرع التنمية وبناء الدولة.

وق���ال اخلميس ان »ما تقوم به املؤسس���ات الثقافية التي تدعم 
اإلنتاج الثقافي واإلبداعي في الوطن العربي كمؤسسةجائزة الشيخ 
زايد للكتاب لهو عمل يستحق اإلشادة والدعم واملؤازرة، فما أحوج 

عاملنا العربي الى التثقيف والوعي، وهذا ال ميكن ان يحدث إال من خالل 
عملية إفراز ثقافي وإبداعي من قبل العقول القادرة على اخراج منتج 
ثقافي مثمر ومؤثر يراعي متطلبات العصر وحتدياته، ويحافظ، في 
الوقت نفسه، على الهوية العربية ويجعلها أكثر مرونة مع طفرات 

التجديد والتحديث التي يشهدها العالم باستمرار«.

جمعية التكافل: 
مستمرون في مشروع 

فرحة رمضان

أعلن رئي����س مجلس إدارة 
التكافل مساعد مندني  جمعية 
عن استمرار اجلمعية في مشروع 
فرحة رمضان للسنة الثامنة على 
التوالي والذي بدأ هذا العام من 
15 يونيو املاضي ويستمر حتى 
15 اكتوبر املقبل، واشار الى ان 
مش����روع فرحة رمضان يهدف 
الى مساعدة س����جناء القضايا 
املالي����ة واملوقوفني ومس����اعدة 
احملكومات من النس����اء وصدر 
عليه����ن قرار ضب����ط وإحضار 
ومساعدة أسر السجناء والتي 
تنطبق عليها شروط اجلمعية 
ومس����اعدة املوقوفني بس����جن 
االبع����اد بدف����ع الغرامات عنهم 
ال����ى أهليهم وذويهم  ليعودوا 
هذا ال����ى جانب توعية املجتمع 
مبخاطر الديون ومخاطر الكفاالت 
والتوكي����ل، وأوضح مندني أن 
صندوق السجناء املشترك والذي 
مت االتفاق عليه مع بيت الزكاة 
برأس مال 400 الف دينار مناصفة 
الش����ؤون  ومبش����اركة وزارة 
االجتماعي����ة والعم����ل ووزارة 
العدل ووزارة الداخلية قد أثمر 
في ه����ذا العام رفع األحكام عن 
857 محكوما من النساء والرجال 

مببلغ 410566 دينارا.


