
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المؤسساتمنتدى رؤساء   

 متضامن" –"منتدى رؤساء املؤسسات 

 

 كلمة رئيس منتدى رؤساء المؤسسات

 السيد: علي حداد

قفة رمضان 5000مراسيم توزيع   

1956أوت  20ملعب   

2015جويلية  14الجزائر   



 الجزائري األحمرسيدتي رئيسة  الهالل 

 السيد والي والية الجزائر

 ية الجزائروالجلس الشعبي لالسيد رئيس الم

 المنتدبونالسادة الوالة 

 السيدة و السادة رؤساء البلديات

 سيداتي سادتي...

التي تتزامن في البداية نرحب بكم جميعا بهذه المناسبة الكريمة        

 27مع اليوم  "،متضامن –منتدى رؤساء المؤسسات وإطالق مبادرتنا "
 .يه أعلى قيم التعاون و التضامنف من شهر رمضان الكريم الذي تكرس

هذا اليوم المبارك الذي يكتسي طابعا دينيا و روحيا يضفي على مبادرتنا        
 .دئ المواطنةأهمية بالغة تمتزج فيه القيم السمحاء لديننا مع مبا

كمواطن مسؤول و بصفتي   شيءإن  تواجدي هنا  بينكم هو قبل كل       
أنوب عن زمالئي أعضاء المنتدى  لنقدم  ، ترؤساء المؤسسا ىرئيسا لمنتد

 لكم مساهمتنا المتواضعة هذه .

ة التضامن ومرافق أجدد مرة أخرى عزمنا و إرادتنا القويتين لدعم جسور    
 .مختلف الفئات الهشة في مجتمعنا



 –منتدى رؤساء المؤسسات "ن نجسد ميدانيا مبادرة  أخترنا القد     
 برنامج دائم نطلق اليوم طبعته األولى.في إطار منظم و   "متضامن

الذي  "بنك الطعام الجزائري"جنبا إلى جنب بالشراكة مع سنعمل     

هما التطوع وروح لتي نقدر فيها قيمتين أساسيتين و ا" و سيدرا جمعية "أطلقته 
 اإلبتكار بإطالقها هذه المبادرة الفريدة.

 "المتطوعون – رؤساء المؤسساتفضل مساهمتكم وكرمكم جميعا، "ب     
من العائالت المحتاجة  وأخواتنا إخوانناسندخل البهجة والسرور إلى بيوت 

قفة من المواد  5000من الشهر الفضيل بتوزيع  األخير األسبوعهذا خالل 
 .الغذائية المختلفة

لنا هما القيمتان اللتان تقودان عمالجتماعي االتضامن ن الحوار و إ     
كون   االجتماعيةخطوة تنبع من صلب قيم المواطنة والمسؤولية ا  و ومبادرتن

و يعمل بها منتدى رؤساء هذه المبادرة تتطابق تماما مع القيم التي يؤمن 
 .المؤسسات

الذي شرفنا بحضوره   أشكر السيد والي العاصمةن أ ود  أ  أختم  أنو قبل      
لشكر موصول كذلك الجزائري وا األحمركما أشكر السيدة رئيسة الهالل 

 .كافة الضيوف الكرام  إلى



من بيننا  وبناء   صريح   لحوار  لنضع اليد في اليد و  فنحن اليوم بحاجة كبيرة     
 .ية التضامن الوطني بفعالية كبيرةأجل تنظيم عمل

موا لنا كل د  المسؤولين الذين حضروا بيننا وق  تحية أخوية لكل الزمالء و       
النوايا الحسنة لنواصل العمل ل نشجع كل الطاقات و سنظالتشجيع، الدعم و 

 .يد،  طريق التضامن والتآزرفي هذا الطريق الذي هو طريق سد

 صح رمضانكم وصح عيدكم    

 شكرا لكم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


