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االراء والكتابات الواردة يف ال�صحيفة ال تعرب بال�صرورة عن وجهة نظر ال�صحيفة وامنا تعرب عن وجهة نظر ا�صحابها.
alomana2013@gmail.com
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 عدن / األمناء :
والتنمية"،  "الشــباب  شعار  عكس 
روح املرحلة الجديــدة التي دخلتها عدن، 
باملحافظ  ممثلة  املحلية  السلطة  بإطالق 
وزير الدولة أحمــد حامد ملس، الربنامج 
الوطني للشباب الذي يحمل أربع مسارات 
متنوعة تهدف يف مجملها إىل تحســن 

الواقع الشبايب يف العاصمة.
ضامنة  املؤهل  )شبابنا  شعار  وتحت 
للمســتقبل( يرتكــز الربنامج عىل خلق 
واإلبداع  للتعبري  وتفاعليــة  حرة  منصة 
تأهيلية  برامــج  وإطــالق  واالبتــكار، 
لرفع  والعميل،  العلمــي  الصعيدين  عىل 
بناء  قدرتهم عىل  وتعزيز  الشباب  كفاءة 
مشاريعهم الخاصة أو االنخراط يف سوق 
الشباب  بن  تواصل  قنوات  وبناء  العمل، 
مــن جهة، وبــن مختلف املؤسســات 

الفاعلة )سياسيا، واقتصاديا، وثقافيا(.
ويف مســار "منحة املحافظ" ضمن 
تضمنت  للشــباب،  الوطني  الربنامــج 
تغطية نفقات مرشوع تدريبي يستهدف 
1000 شاب وشــابة من عموم مديريات 
محافظة عدن، ويســتمر عىل مدى عام 
مع  بالرشاكة  تنفيــذه  وســيتم  كامل، 

صندوق تنمية املهارات.
ويتضمــن الربنامــج مجموعة من 
الــدورات الفنيــة واملهنية التي ســوف 

تستهدف عدد 500 شاب وشابة.
إضافــة إىل مجموعة مــن الدورات 
التأهيلية يف مجال ريادة األعامل توافًقا 
مع توجه أغلب املانحن الستعادة الربامج 
واملشــاريع التنموية بــدال من تدخالت 
 500 عدد  وستشمل  اإلنسانية،  الطوارئ 

شاب وشابة.
التأهييل عىل  الربنامج  وســيحتوي 
مســاقات تدريبية من مختلف املجاالت، 
وســيحرص عــىل إرشاك الشــباب يف 

جوانب القيادة والريادة.
وخــالل املؤمتــر، الذي أقيــم يوم 
الخميــس يف قاعة البــراء، أطلق أيضا 
تطبيــق "طريــق" من قبــل ممثل عن 
صندوق صيانة الطرق والجســور والتي 
وسيلة  توفري  رضورة  إىل  فكرته،  جاءت 
الطريق  مستخدمي  متكن  وسهلة  فعالة 
الحفر  عن  املســؤولة  الجهات  إبالغ  من 
الطرق والجسور يك  ومشــاكل وأرضار 
يتم إصالحها وصيانتها خالل أقرص وقت 

ممكن.
محافظ  الدولة،  وزيــر  معايل  وأكد 

العاصمة عدن االستاذ أحمد مللس حرص 
السلطة املحلية عىل التوظيف واالستغالل 
األمثل للرثوة البرشيــة وتحويل األفكار 
أرض  اىل مشــاريع منجزة عىل  البناءة 
الواقع، معربا عــن تطلعه يف أن يحظى 
قبل  من  والعنايــة  باالهتامم  الشــباب 

مجلس القيادة الرئايس، والحكومة.
وأشــار مللس يف كلمته التي ألقاها 
نيابة عنه مدير عام مكتبه األستاذ محمد 
الجنيدي وســط حضور رســمي الفت 
تقدمهم دولــة رئيس دولة رئيس الوزراء 
الدكتور معن عبد امللك إىل أن الســلطة 
املحليــة تويل اهتامًما كبرًيا بالشــباب، 
وقد اقتىض ذلــك تبنيها ورعايتها للعديد 
من الربامج والخطط الستثامر طاقاتهم 
وتعزيز قدراتهم مبا ميكنهم من مواجهة 
أمامهم، واملســاهمة  املاثلة  التحديــات 
يف تنمية املجتمــع املحيل، ويف مقدمة 
تلك الربامج "الربنامج الوطني للشــباب 

والتنمية"، الذي نعلن انطالقه اليوم.
وأكــد بــأن الســلطة املحلية عىل 
املدنية  بالقيم  الشباب  يتسلح  أن  رضورة 
واملهــارات الحياتية من خــالل الربامج 

الهادفــة واملســتدامة والعمــل املنظم 
لضامن مخرجــات فاعلة تنعكس إيجابًا 
عىل واقع املدينة ومســتقبل الشباب من 
حيث إكســابهم املهارات واالستفادة من 
قدراتهم إضافة إىل حاميتهم وتحصينهم 
ومنــع اســتقطابهم إىل مســتنقعات 

اإلرهاب واملخدرات والبلطجة.
وأضاف: "كام تسعى السلطة املحلية 
إىل االســتفادة من تجــارب ونجاحات 
اآلخريــن ومــن أولوياتهــا العمل عىل 
للرثوة  األمثــل  واالســتغالل  التوظيف 
بن  والفصل  الجامعي،  والعمل  البرشية 
السياســة والخدمات، واالســتفادة من 
األفكار الشــبابية والعمل بعزمية وإرادة 
اءة إىل مشــاريع  وتحويــل األفكار البنَّ
الواقع تلبي احتياجات  منجزة عىل أرض 

ومتطلبات املجتمع املحيل.
أملــه يف أن يحظى  وعربَّ مللس عن 
واالهتامم من  العناية  الشباب مبزيد من 
قبل الحكومــة ومجلس القيادة الرئايس 
إضافــة إىل منظامت املجتمــع املدين، 
االستجابة  سبيل  يف  بالشباب  واملعنين 

الكاملة ألولويات التنمية.

األمناء/ ساملني دليو:
نظم منتدى أسعد الكامل الثقايف حلقة نقاشية 
حول تأثريات الحرب الســلبية عىل املواقع األثرية 
)معبد اوام منوذًجا( بالتعاون مع مؤسسة رشكاء 
املســتقبل للتنمية وكلية اآلداب - جامعة عدن يف 

قاعة الدراســات العليا بالكلية، حيث أثريت الحلقة 
النقاشــية بأوراق عمل من باحثــن وأكادميين 
متخصصن يف اآلثار واملواقع األثرية والتي تتعرض 
لإلهامل يف بعض األحيان وللنهب والرسقة ملا لها 
من األهمية التي تحتلها املواقع واآلثار اليمنية عىل 
مســتوى العامل، حيث تطرقت الحلقة النقاشــية 

للتأثريات السلبية جراء ما تشهده البالد من حروب 
أثرت عىل جميع مناحي الحياة.

وأوصت الحلقة النقاشية برضورة الحفاظ عىل 
اآلثار واملواقع، حيث اســتعرض املشــاركون معبد 
اوام كمنوذج فيام تتعرض لــه املواقع األثرية من 
قرصنة وإهامل ال ندري ماذا نسميه، هل هو متعمد 

ومقصود رغم معرفة الجهات املســؤولة عام يدور 
عىل أرض الواقع؟

حرض الحلقة النقاشية: د. الخرض لصور رئيس 
جامعة عدن، وعميد كلية اآلداب د. جامل الحسني، 
ورئيس مؤسسة رشكاء املستقبل للتنمية، وعدد من 

املهتمن بهذا الشأن.

عدن/ األمناء/ خاص:
عربَّ الشــيخ عيل محمد الشــعيبي، القائم بأعــامل مدير اإلدارة 
السياسية بالهيئة التنفيذية النتقايل العاصمة عدن، عن أسفه ملا وصل 
إليه حال املواطنــن يف العاصمة عدن واملناطق املحــررة من معاناة 
شملت كافة مناحي الحياة يف الجوانب الخدماتية  كالكهرباء، ووضع 
حد لغالء أســعار املواد الغذائية واالســتهالكية والخرضوات والفواكه 
واألسامك بســبب الحصار املفروض عىل شــعبنا الجنويب منذ اندالع 

الحرب يف مطلع العامل ٢٠١٥م.
وأضاف يف ترصيحه إن معاناة املواطنن بلغت أعىل درجاتها، حيث 
أصبحت كثريًا من األرس تفتقر ألبســط مقومات العيش الرضورية ومل 
تجدها، وأصبحنا نرى كل يوم تزايد أعداد املتسولن من النساء واألطفال 
والشيوخ يف مفرقات الطرق والشوارع العامة واألسواق ويف كل شرب 

من تراب عدن الطاهرة )أم املساكن(.
وأكد أن هذا الحال ينذر بالخطر ويدق ناقوس اندالع ثورة للجياع  يف 
وقت نحن يف أمسِّ الحاجة الستقرار األوضاع السياسية واالقتصادية 

واألمنية يف العاصمة عدن واملناطق املحررة يف املحافظات الجنوبية.
ودعا الشــيخ الشــعيبي قيــادة املجلس االنتقــايل الجنويب يف 
املحافظات واملديريات أن تقــوم بأدوارها يف الرقابة عىل تجار الجملة 
والتجزئة ويف األســواق واملطاعم واملحالت التجارية لوقف الجشــع 
الذي ميارســونه برفع األسعار دون حســيب أو رقيب تجاه املواطنن 

وبالتنسيق مع األجهزة األمنية مبحاسبة املتاجرين بقوت املواطنن.
ل الشــعيبي حكومة املناصفة املســئولية الكاملة عن تردي  وحمَّ
األوضاع الخدماتية واملعيشــية يف العاصمة عدن وغريها من مناطق 
املحافظات املحررة يف جوانب انقطاعات الكهربائية وغالء األســعار 
وتأخر املرتبات، حيث إن هذه الحكومة مل تفعل حسنة واحدة للمواطنن 
ويجب مســاءلتها من قبل الجهات املعنية، والتي ينبغي أن يكون للجنة 
الوطنية للمجلس االنتقايل الجنويب دوٌر فيها كونها متثل نواب الشعب 
بعد أن انتهت صالحية مجلس النواب السابق ملا كان يسمى بالجمهورية 
اليمنيــة يف ظل املتغريات التــي طرأت مؤخًرا يف الواقع الســيايس 

والعسكري واألمني عىل األرض.
وطالب الشعيبي قيادة املجلس االنتقايل والجمعية الوطنية باتخاذ 
القرارات الصائبــة للضغط عىل الحكومة لحل هــذه املعضالت ورفع 
معاناة املواطنن وعىل وجه الرسعة بواســطة املجلس الرئايس ليقوم 

مبهامه الوطنية التي جاء من أجلها.

ملل�س: نهدف لال�ستفادة من قدرات ال�سباب وحت�سينهم من م�ستنقعات الإرهاب واملخدرات

منتدى اأ�سعد الكامل الثقايف ينظم حلقة نقا�سية

ال�سيخ علي ال�سعيبي: معاناة املواطنني و�سلت 
اإىل حد ل يطاق وعلى احلكومة القيام بواجباتها

بـ4 م�صارات.. عدن تدخل مرحلة التنمية باإطالق البرنامج الوطني لل�صباب

https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed
https://www.facebook.com/muradmohamedsaeed

