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مصطفى  منير  األمناء/ 
وقيصر ياسني: 

القائد  الرئيــس  برعاية 
نائب   - الزبيــدي  عيدروس 
الرئايس،  املجلــس  رئيــس 
االنتقايل  املجلــس  رئيــس 
- ومعــايل وزيــر الدولــة 
ومحافــظ العاصمــة عدن 
األخ أحمــد مللــس، ومعايل 
الدكتور  املدنية  الخدمة  وزير 
وتحت  الــوايل،  عبدالنارص 
إرشاف األخ  عــي نــارص 
العامة  الهيئة  رئيس  الهدار، 
للتأمينات واملعاشــات بعدن 

- أقــام فــرع الهيئــة بعدن 
صباح الخميــس الحفل الختامــي والتكرميي 
للدورة  التدريبية يف إدخال النظام التأميني يف 
قاعدة البيانــات املؤمن عليهم يف جميع مرافق 

ومؤسسات الدولة بالعاصمة عدن. 
الهيئة  رئيس  ألقــى  التكرميي  الحفل  ويف 
العامــة للتأمينات واملعاشــات األخ عىل نارص 
الهدار كلمة أشاد فيها بالدور الكبري الذي تشكله 
الدورة التدريبية لطاقم اإليرادات يف فرع الهيئة 

بعدن.
مــن جانبه عبَّ األخ فضــل الجعدي، نائب 
االنتقــايل وعضو هيئة  للمجلس  العام  األمني 
الجنويب، عن سعادته  االنتقايل  املجلس  رئاسة 
للمشــاركة يف حفل االختتام، مطالبا الحكومة 
للتأمينات  العامة  الهيئة  أن تقوم بواجبها تجاه 
واملعاشــات وإعادة املبالغ التي ســيطر عليها 

الحوثيون من حقوق املتقاعدين وأن تقوم برفع 
ومراعاة  الدولة  وموظفــي  املتقاعدين  مرتبات 
البالد  التــي متر بها  ظروف األزمة االقتصادية 

بسبب عدم استقرار العمالت األجنبية”. 
وأوضحت األخت مرفت السالمي، نائب املدير 
العام لشؤون اإليرادات بالهيئة العامة للتأمينات 
واملعاشات بعدن، بأن الدورة التدريبية يف إدخال 
النظــام التأميني جاءت لرفــع كفاءة موظفي 
إدارة اإليرادات والتعريف حول التعامل مع إدخال 
النظام التأميني يف قاعدة البيانات املؤمن عليهم 

يف جميع مرافق ومؤسسات الدولة بعدن.
ويف ختام الحفــل التكرميي تم تكريم األخ 
عي نارص الهدار رئيس الهيئة العامة للتأمينات 
واملعاشات، واألخت مريفت السالمي نائب املدير 
واملشاركني،  بالهيئة،  اإليرادات  لشــؤون  العام 
بشــهادات تقديرية عىل حسن اإلعداد والرتتيب 

لهذه الدورة. 

اختتام الدورة التدريبية لطاقم اإدارة الإيرادات بالعا�صمة عدن

املتعلقة مبرشوع صيانة وإعادة تأهيل طريق 

)باتيس - كبث( بطول 16كم محافظة/ أبني 

إىل يوم األربعــاء املوافق: 23 /11 /2022م، 

وكذلك تأجيل فتــح املظاريف إىل يوم االثنني 

املوافــق: 28 /11 /2022م، يف مبنى وزارة 

األشغال - صندوق صيانة الطرق، مدينة إمناء 

السكنية - أبو حربة، الشارع الرئييس عامرة 

رقم )CT379( أمام بنك الكرميي.

اإعالن متديد بيع وثائق مناق�صة
يعلن صندوق صيانة الطرق واجلسور املركز الرئيسي - العاصمة عدن
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