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�إعــــــــالن
 تحذر الهيئة اإلدارية ولجنة تســيري األعامل للجمعية التعاونية 

الســكنية ألبناء الشــهداء ومناضيل الثورة م/عــدن كافة أعضاء 

الجمعية والجهــات الحكومية وغري الحكومية بأن الجمعية تخضع 

لقانــون الجمعيات واالتحادات التعاونية رقــم 39 لعام 1998م وال 

تخضع للهيئة العامة لرعاية أرس الشــهداء ومناضيل الثورة اليمنية 

وليس لها أي عالقة ال من قريب وال من بعيد بهذه الهيئة.

وتنوه الهيئة اإلدارية للجمعية بأن املحررات الرسمية الصادرة عن 

الجمعية السابقة التي تحمل شعار الجمهورية وختم الهيئة العامة 

لرعاية أرس الشــهداء ومناضيل الثورة اليمنيــة ال عالقة لنا به من 

ناحية الشعار والختم.

صادر بتاريخ 23 /10 /2022م

الهيئة اإلدارية للجمعية التعاونية السكنية ألبناء الشهداء م/عدن:

عبد القوي راشد حسني – رئيس الجمعية

عيل قاسم مصلح – عضو الهيئة اإلدارية

محسن عيل عثامن – عضو الهيئة اإلدارية

عدن/ األمناء/ خاص:

نرش الربنامج الوطني للشباب عدن، يوم األحد، 
مخرجات وتوصيات الربنامج الذي نظم يف العاصمة 
عدن يف 20أكتوبر، بدعــم ورعاية من محافظ عدن 

وزير الدولة أحمد حامد مللس.
وفيام يــيل تعيــد »األمناء« نــرش التوصيات 

واملخرجات.
يويص املؤمتر الحكومة برسعة تنفيذ توجيهات 
مجلس القيادة الرئايس التي قدمها اللواء/ عيدروس 
قاســم الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئايس 

بشأن اعتامد 17 ألف وظيفة للشباب لعام 2023.
أوىص املؤمتر بتخصيص نصف الدعم الذي أعلن 
عنه رئيس الحكومة للربنامــج واملقدر بـ50 مليون 
ريال ميني لدعم تكاليف أجور نقل طالب الجامعة يف 

ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الطالب.
دعا املؤمتر مجلــس القيادة الرئايس والحكومة 
واملعنيني إىل متكني الشــباب مبراكز صناعة القرار 
الدولة  اقتــداًء بوزير  الخدميــة والتنموية  باملرافق 
محافظ العاصمة عدن األســتاذ أحمــد حامد مللس 

صاحب السبق بهذا األمر.
 بذل مزيد من الجهود لتنظيم منتدى الشــباب 
العاملي يف عدن بدعم حكومــي وتأكيد أحقية عدن 
يف تنظيم و احتضان املؤمتــرات واملنتديات العلمية 
والثقافية الشــبابية عىل مســتوى الوطن العريب 

واإلقليم والعامل انطالقًا من كونها العاصمة.
تنظيم مؤمتر خاص باملانحني الســتجالب املنح 

والدعم ملشاريع الشباب والسالم واملرأة .
التكنولوجي لتوفري  االبتكار  إنشاء مركز لرعاية 
الدعــم العلمي واملايل ملبتكــري التكنولوجيا ومركز 
لدعــم ريادة األعــامل ومتويل املشــاريع الصغرية 

ومتناهية الصغر.
تنفيذ تجربة الربنامج الوطني للشباب مبساراته 

وتعميمه عىل كافة املحافظات املحررة.
إيجاد برامج تأهيلية للشباب يف جميع الجوانب 
السياسية  الحياة  القدرات وتعزيز املشاركة يف  لرفع 

واملؤسســات الرســمية وإتاحة الفرص يف صناعة 
القرار السيايس واالقتصادي.

رضورة دعــم املبادرات واألعــامل التي يقودها 
الشــباب والهادفة إىل تحســني األوضاع ومعالجة 

القضايا املجتمعية.
الرتكيز عىل مشــاريع وبرامج مســتنبطة من 
واقع املجتمع ومشــكالته والعمل عىل تحقيق نتائج 
والشــباب  املجتمع  بني  العالقة  وتعزيز  ملموســة 

والسلطة.

تبني خطة وطنية شبابية لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة وخطة وطنية لتنفيذ القرار األممي 2250 
الخاص بالشباب أسوة بالقرار 1325 الخاص باملرأة.

منح حصة للشــباب والنســاء للمشــاركة يف 
التخطيط  فرصة  ومنحهم  السياســية  املشــاورات 
وتنفيذ مشــاريعهم بأنفســهم وإعطائهم التوجيه 

املناسب.
تســهيل توفري فــرص عمل لذوي الشــهادات 
الجامعيــة والوســطى من خالل القطــاع الخاص 
الشباب  أكادمييات خاصة الستيعاب  وإنشاء  والعام 

الجامعي بعد التخرج.
دعم خطط رســم وتطوير السياسات الوطنية 
للشــباب التي تهــدف إىل بناء جيل قــادر وفاعل 

ومشارك يف بناء وتنمية املجتمع.
أوىص املؤمتــر برفع مســتوى التعليم وإيجاد 
حلول عاجلة ملوضوع رواتب املدرسني كونهم الركيزة 
األساســية لبنــاء املجتمع وخصوصــا يف مرحلة 

التنشئة.
تشكيل مجلس أعىل شبايب واالهتامم بالقيادات 
النشاط  أوجه  التكامل يف  لتحقيق  الواعدة  الشبابية 

الشبايب والريايض.
االهتــامم بتأهيل ذوي الهمــم وتوفري الرعاية 
الكاملة لهم ومنحهم فرص العمل املناســبة والعمل 

عىل رفع كفاءة املنشآت التعليمية الخاصة بهم.
يويص املؤمتر بإنشاء مركز ثقايف مبدينة عدن 
للرتكيز عىل دور الثقافة بأشــكالها ودعمه لقدرته 

عىل تطوير فكر الشباب والنهوض بثقافة املجتمع.

عدن/ األمنــاء/ قيصر 
ياسني ومنير مصطفى:

أكــد مديــر عــام مكتب 
والطــرق  العامــة  األشــغال 
املهندس/ وليد  بالعاصمة عدن 
الرصاري بأن العمل يجري حاليا 
عىل قدم وساق وبوترية عالية 
يف تنفيــذ عدد من مشــاريع 
إنارة الشوارع والطرق الرئيسية 
بالعاصمة عدن يف ظل اهتامم 
محافظ  الدولــة  وزير  معايل 

املحافظة/ أحمد حامد مللس.
وأشــار الرصاري يف ترصيح لـ«األمناء« أنه 
من بني املشــاريع التي يجــري تنفيذها مرشوع 
تأهيل جولة دارسعد، شارع زهرة خليل، ومرشوع 
تأهيــل وإنارة جولة العاقل، والتي تم اســتكامل 
العمل فيام ومل يتبَق ســوى %10 بتمويل محيل 
من الســلطة املحلية وبإرشاف مكتب األشــغال 
العامــة والطرق بعــدن، ومرشوع إنــارة طريق 
جولة الكهربــاء والنفق بطول 1400 مرت وعرض 
9 مرت بدراســة وإرشاف مكتب األشــغال وتنفيذ 
مؤسسة الشــاطري للمقاوالت، ومرشوع مدخل 
املنطقة الحرة 650 مرًتا خطني 7 مرت ذهاًبا وإيابا 

وسطهام جزيرة بعرض 3 أمتار.
 وأضاف املهندس/ وليد الرصاري قائال: “لدينا 
مشاريع كثرية قيد التنفيذ منها 11 مرشوع إنارة 
بعدن بكشافات ليلية والطاقة الشمسية وكذا يف 
خط الحمراء والخط البحري وشارع ساحل أبني”.

التحديات  املهندس وليد الرصاري إىل  وتطرق 

واملعوقات التي يواجهها مكتب األشــغال بعدن، 
ومنها: “ما يحصل مــن انفجارات لخطوط املياه 
والرصف الصحــي والتي تــؤدي إىل هبوط يف 
الطرق مام يؤدي إىل إعاقة حركة السري”. مطالبا 
برسعة تدخل الحكومة وتوفري التمويالت الالزمة 
للخدمات التي تستخدم ألكرث من مائة عام مستدال 
عىل ذلك مبا هو موجود يف شــارع مدرم باملعال 
والذي استدعى استبداله وتوفري التمويالت الالزمة 
واالنفجارات يف هذا الخط نشــهدها طيلة الفرتة 
املاضية وعملية بقاء هذه الخطوط بتلك الوضعية 

سوف يؤدي إىل الكثري من املتاعب والكوارث.
وعرب مدير عام مكتب األشغال بعدن املهندس 
وليــد الــرصاري يف ختام ترصيحه عن شــكره 
الدولة  وتقديره لجهــود واهتامم معــايل وزير 
محافــظ العاصمة عدن أحمد حامــد مللس الذي 
يويل هذه املشاريع باإلضافة إىل مشاريع التأهيل 
للطرقات - أهمية قصوى ومتابعة مستمرة لتكون 

عدن هي الوجه املرشق واألكرث جامالً.

�لربنامج �لوطني لل�صباب يقر تو�صيات وخمرجات مهمة
 أبرزها اعتماد 17 ألف وظيفة وإشراك الشباب يف املشاورات..

مدير عام مكتب األشغال بعدن املهندس وليد الصراري لـ »األمناء«: 

هناك جهود يبذلها �ملحافظ ملل�س لتكون عدن هي �لوجه �مل�صرق و�لأكرث جماًل


