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األمناء/خاص:

أطلقــت ذراع دولــة اإلمــارات 
خليفة  مؤسسة  اإلنســانية  لألعامل 
مبادرة يد بيد لتبقى سقطرى مضاءة 
الدوام وتضمنــت املبادرة تنفيذ  عىل 
عدد من املشاريع يف مجال الكهرباء 
حيث قامــت ببناء محطــات طاقة 
شمســية تعمل عىل مدى 24 ساعة 
وتعد املحطــات األوىل من نوعها يف 
األرخبيل وعملت عىل تغيري الشــبكة 
الهوائيــة يف حديبو وقلنســية إىل 

شبكة أرضية
وايصــال الكهرباء إىل مناطق مل 
واستحداث  ســابقا  الكهرباء  تصلها 
شبكة هوائية لنقل الطاقة الكهربائية 
للمناطق الزراعية يف حديبو واملناطق 
املجاورة لهــا وتوزيع مولدات للقرى 
النائية وعمل شبكة توزيع ألكرث من 

30 موقع .
وكان هــدف  املــروع توصيل 
وتوليد الكهربــاء لكل مناطق أرخبيل 
الكهربائية  الطاقة  وتحويل  سقطرى 
للبيئة  الصديقة  البديلــة  الطاقة  إىل 
من  والحد  األرخبيــل  بيئــة  لحامية 
انبعاثات ثاين أكســيد الكربون الذي 
يؤثــر عــىل طبقــة األوزون وبيئة 

األرخبيل.
وتضمــن املــروع بنــاء عدد 
مــن املحاطات وهــي محطة موري 
قلنســية  ومحطة  عالمة  ومحطــة 
ومحطة حديبو الجديدة وتقدر الطاقة 
االســتيعابية  2.5 ميجاوات مبديرية 
مبديرية  كيلــووات   500 و  حديبــو 

قلنسية .
مروع  دعمت  اإلمارات  أن  يذكر 
ستريو مبدينة الشيخ زايد 1 لعدد 161 
بناء شبكة كهرباء  مســكن يتضمن 
تعمل مبولدات كهرباء مؤقتا وتتحول 
مســتقبال إىل محطة طاقة شمسية  

سعتها 300 ك وات .

عدن/األمناء/ياسر الشبوطي:

بالعاصمة  االعــالم  مكتب  نظم 
عدن الثالثــاء 28/6/2022م، بقاعة 
مكتب مراســيم مبديرية خورمكرس 
توعوية هامة تحــت عنوان  نــدوة 
انتشار  لظاهرة  واملعالجات  »املخاطر 
املخدرات بني اوساط الشباب«، وذلك 
من  للتوعية  عدن  مركز  مع  بالتعاون 

خطر املخدرات .
القت  الندوة  افتتــاح  بداية  ويف 
االســتاذة/ هدى الكازمي مدير عام 
مكتب االعــالم بالعاصمة عدن كلمة 
باملشــاركني  مســتهلها  يف  رحبت 
هذا  بأن  ومؤكدة  جميعا  والحارضين 
اللقاء يأيت تزامنا مــع اليوم العاملي 
الظاهرة  وهــي  املخدرات  ملكافحــة 
وليس  بأرسه  العامل  منها  يعاين  التي 

وحدنا.. 
القضية  أن  اىل  الكازمي  واشارت 

ال يحتاج القضــاء عليها يوما واحدا 
بل وقت طويــل وإىل جهود مكثفة 
املختصة  الجهات  كافة  من  وصادقة 
ملكافحــة هذه اآلفــة الخطرية عىل 
التي  أو  شبابنا واوالدنا سواء األمنية 
الظاهرة  يناط عليها مكافحــة هذه 

الخطرية يف املجتمع .
أن مركز  الكازمــي إىل   ونوهت 
عــدن للتوعية من خطــر املخدرات 

يبذل جهودا كبرية ملكافحة هذه اآلفة 
االجتامعية .

واستطردت قائلة :« ان دورنا يف 
ولكن  معنوي  كجانب  يقترص  االعالم 
هذه القضية تحتاج إىل جهود واسعة 
وإىل العديــد من القطاعــات املعنية 
وبالشكل  بدورها  للقيام  املجتمع  يف 

املطلوب » .
إىل  االعالم  مكتب  مدير  وطالبت 

وجوب الكشــف عن الجهات التي 
تقف وراء هــذه الظاهرة الخطرية 
وداعية كل فروع االعالم باملديريات 
الجهــات  إىل مســاندة جميــع 
املختصة بهذا الشأن ورصد البيانات 

الكاملة حول هذه الظاهرة«.
االستاذة/  أشارت  جانبها  من 
ســعاد علوي رئيــس مركز عدن 
للتوعيــة من خطر املخــدرات :« 
ان مركز عــدن للتوعية من خطر 
منظامت  احــدى  يعد  املخــدرات 
والذي يســهم يف  املدين  املجتمع 
واحدة  وهــي  املخدرات  مكافحــة 
من اخطر االســلحة التي يستخدمها 
الداخل،  من  املجتمعات  لتدمري  العدو 
حيث نجد اليوم ان العامل يكافح هذه 
انتشار املخدرات  الظاهرة رغم حداثة 
املختلفة  وبأنواعها  بكثافة  بالدنا  يف 
ونحــن مع العامل نواجــه هذه اآلفة 
الخطــرية إال ان املخــدرات تصل اىل 
بلدنــا تفوق ما تصــل امريكا ودول 

اخــرى يف العامل وكــذا ظهور مادة 
»الشبو« تســتدعي من جميع األرس 
عىل  الفادحة  مخاطرهــا  إىل  التنبه 

ابنائهم .
ودعــت يف ختــام كلمتها كافة 
املســاجد  امئة  دور  بتفعيل  الجهات 
للشباب  النصح  لتقديم  الدين  ورجال 
عــر منابرهم الدينيــة للتوعية من 

مخاطر هذه اآلفة .
حرض النــدوة نائــب مدير عام 
عدن  بالعاصمــة  االعــالم  مكتــب 
ويارس  الرباش  عبداللقادر  االستاذ/ 
صحيفة  تحريــر  مدير  الشــبوطي 
»العاصمة« ورشا جالل سيف القامئة 
بأعــامل مدير ادارة االعــالم املحيل 
اكرم  اعالم عدن واالســتاذ/  مبكتب 
الحريري مدير مدرسة الجالء وعضو 
مركز عدن للتوعية من خطر املخدرات 
واالســتاذ/ ثروت جيزاين مدير فرع 

مكتب اعالم املنصورة .

عبد الغفار اليزيدي *...

بعد أكرث من 6 أشــهر من التواصل بــني العقول املفكرة 
والعمل الدؤوب لصنع املســتقبل، االفضل  حان اقرتاب موعد 
رفع الستار عن معرض إياب إكسبو والذي سيقام يف الرابع 
عر و حتى الســادس عر  من شهر يوليو/متوز 2022  م 

يف مدينة نيويورك األمريكية  و ألول مرة يف تاريخها.
 معرض اياب إكسبو 2022,م املعرض األول من نوعه عىل 
مســتوى والية و مدينة نيويورك  األمريكية ز اللذي قامت و 

مؤسسة  عليه  أرشفت 
إئتالف التجار اليمنيني 
 ، األمريكيني)ايــاب( 
املعرض  يســتضيف 
 55 من  أكرث  التجاري 
رشكة من واليات عدة 
و يف شــتى املجاالت، 
خراتهم  ليتشاركون 
ألول  أيام   3 مدى  عىل 
مرة يف تاريخ الجالية 

اليمنية األمريكية.
اإلبداع  إنه وقــت 
واإلبتكار،  والتعــاون 

وتأيت تلك الفكرة ُمســتلَهمة من قيادة املؤسســة الرشيدة 
ُممثلًة مبدير املعرض التجاري األستاذ لبيب نارش و نظرتهم 
املستقبلية لتوحيد الجهود و رص الصفوف ملواجهة املستقبل 

بعقول نرية و ثبات فكري منقطع النظري.
و قد أخذت مؤسســة إياب عىل عاتقها مسئولية تنظيم 
و إســتضافة املعرض و ذلــك إنطالقًا مــن مبدئها املهني و 
املؤســي لتكون همزة وصل بني التجار اليمنيني و إخراج 
أفضــل مالديهم من األفــكار التجاريــة و تقريب فيام بني 
وجهات النظر تحت سقف واحد، للحصول عىل فرص عديدة 
لتوســيع حجم الراكة و إيجاد أســواق جديدة و الحصول 
عىل وكاالت حرصية ملنتجات الركات، ناهيك عن االستفادة 
من لقاء أصحاب الركات ورجال األعامل من مختلف الدول 
و الواليات لتبــادل الخرات وبناء شــبكات تواصل تجارية 

مستقبلية.
* املتحدث الرسمي باسم منظمة اياب

معر�ض اإياب اإك�سبو كيف �ساهمت الإمارات بتوفري كهرباء ل�سقطرى  على مدار ال�ساعة 
.. نحو غٍد اأف�سل 

مكتب اإعالم العا�سمة عدن ينظم ندوة توعوية حول خماطر املخدرات


