
بالفعل عدن تتعايف، وبرنامج التطوير يســري بوترية عالية.. نظافة 
واهتامم بالشــوارع وتزيينها رغم كل الصعاب ومحاوالت األعداء عرقلة 

كل ما هو جميل فيها.

األمناء/ نزار القيسي :
إثر وفاة  الحزن واألىس عدن عامة  ســاد 
املغفور لــه بإذن الله تعــاىل اإلذاعي والفنان 
العدين الكبري/ محمد ســعيد منرص، شــقيق 
الفنانة القديرة صباح منرص، الذي وافته املنية 
يف منزله مبديريــة كريرت بالعاصمة عدن بعد 

حياة حافلة بالعطاء اإلبداعي. 
ويعتــر الفنان محمد ســعيد منرص أحد 
القرن  الذيــن ظهروا يف ســتينيات  الفنانني 
املايض، ولــه العديــد من األغــاين الوطنية 
والعاطفية، ومنها: سلم عليا الزين، ويا طلعني 

وأغنية  الجبــل، 
يا ريــت ما كان 
الذي كانت، ومن 
أشــهر أغانيــه 
عىل  الوطنيــة 
أغنية  اإلطــاق 

نوفمر امليمون.
كام ويعــد اإلذاعي الراحل محمد ســعيد 
الذي زامل املؤسسني إلذاعة  الرعيل  منرص من 
عدن واشتهر بحضور ومتيز بالصوت والتقديم 

الافت للامدة الخرية يف اإلذاعة.

الدميقراطية من  اليمــن  بعثة جمهوريــة 
بأملانيا  األملانيــة  الجامعات  إىل  عــدن  جامعة 
الرشقيــة، معهــد اللغة يف كيمنتــس، أواخر 
أفضل  ومن  الثامنينيات،  ومطلع  الســبعينيات 

الكوادر يف التعليم الجامعي.
ويف الصورة الواقفــون من اليمني: قادري 

عبد الباقي أحمد - مــدرس أملاين، علوي مبلغ، 
صالح بارصة.

وســامل  بامنصور،  عــي  والجالســون: 
بامدهف، ومدرســة أملانية، وعائدة جعشــان، 
ورشيد عي فضل، وحسني باسامة، ود. محمد 

عي.

www.alomanaa.net
الثالثــاء 24 ينايــر 2023م - املوافــق 2 رجــب 1444هـــ - العــدد 1482

المقال االخير

هاني مسهور

وعند اإلماراتي.. 
كلمة السر

صورة وتعليق

قبل ســنوات التفت العامل مندهشــاً بإعان دولة اإلمارات 
العربية املتحدة أنها تخطط لاحتفال بتصدير آخر برميل من النفط، 
انشغلت األسواق املالية وأكر االقتصادات بهذا الحديث، فهو صادر 
عن بلد يعتمد يف إيراداته عــىل تصدير البرتول منذ عقود طويلة، 
فكيف تخطط هــذه اإلمارات إىل أن تتحــول لاعتامد عىل موارد 
أخرى غري نفطية؟ مل يكن اإلعان عابراً، بل كان عر صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي كان آنذاك ويل عهد أبوظبي.
اإلمارات أسست يف 2006 رشكة »مصدر« لتكون نواة ملا هو 
بعيد عند اآلخرين، ويف متناول اليــد عند اإلماراتيني، فلقد جاءت 
فكرة املرشوع عــىل أن تنتج الرشكة الطاقة النظيفة، وتســتثمر 
يف املوارد املتاحة داخل اإلمارات، لتقدم حلوالً مســتدامة للطاقة 
الكهربائية لتوفري االســتهاك املحي من املنتجات البرتولية، وما 
حققته الرشكة من موارد كان محفزاً لتوســيع مشــاريعها حول 
العامل، ما كان مرشوعــاً محلياً أصبح يف 2009 الرشكة األهم يف 
إنتاج الطاقة املتجددة عىل كل دول الرشق األوسط، بقفزة أكدت أنه 

من املمكن االستثامر يف مجال مل تتجه له األنظار بعد.
هدف اإلمارات يف عام 2050 هو االعتامد الكي عىل اقتصاد 
غري نفطي من أجل الحفاظ عىل بيئة ســليمة، وتخطط اإلمارات 
لتعزيز استدامة الطاقة النظيفة، وترسيع التحول املناخي عر كثري 
من املبادرات واالســرتاتيجيات الهادفة، كام أنها اتخذت خطوات 
ُمبكرة ومتواصلة نحو االســتعداد لوداع آخر قطرة نفط، وتحقيق 
التوازن بني التنمية والحفاظ عىل بيئة نظيفة وصحية وآمنة، حيث 
تستهدف اســرتاتيجية اإلمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر 
الطاقة املتجددة والنظيفة، لضامن تحقيق التوازن بني االحتياجات 
االقتصادية واألهداف البيئية. لذلك تقرر االســتثامر بـ 600 مليار 
درهم حتى عام 2050، لضامن تلبية الطلب عىل الطاقة، واستدامة 

منو االقتصاد املحي.
هنا جاءت مواءمــة املعايري وتدخل املرحلــة العملية لتنفيذ 
الرؤية الوطنيــة، وهو ما مكنها من امتاك ثاث من أكر محطات 
الطاقــة بالعامل، تتضمن محطة براكة للطاقــة النووية النظيفة، 
ومرشوع نــور أبوظبي، باإلضافة إىل مجمع محمد بن راشــد آل 
مكتوم للطاقة الشمســية، هذه املشاريع شكلت ذراعاً استثامرية 
قوية يف الطاقة املتجددة، ما أطلقت منه اإلمارات مشــاريع كرى 
يف املنطقــة العربية والعامل، فكانت مشــاريع الطاقة يف مرص 
واململكة املغربية واألردن والســعودية واململكة املتحدة وأسرتاليا 
وأذربيجان وأوزبكســتان وبولندا ورصبيا، نقــاً لنجاح التجربة 
املحلية واالستثامر العاملي، ما أكد القدرة عىل نجاح املواءمة داخلياً 

وخارجياً.
رؤية صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه 
الله، هي تحويل التحدي إىل فرصة نجاح، متاماً كام حول املؤسس 
املغفور له الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحدي 
قيام دولة االتحاد إىل فرصة سياســية ناجحة استطاعت الوقوف 
يف زمن ســيايس صعب ويف وقت مضطرب، لتكون دولة مبهرة، 
ومنوذجاً سياســياً فريداً يف الرشق األوســط واملنطقة العربية. 
وعــىل النهج ذاته، تحولت تحديات الزراعــة والصناعة إىل فرص 
نجاح، كام اســتطاعت اإلمارات أن تكون نقطة ارتكاز اقتصادي 
عاملية عر اكتساب رشاكات تقوم عىل الثقة وتحقيق أعىل معايري 

األمن واالستقرار.
هذا ما جعــل اإلمارات منذ اتفاق باريس للمناخ 2015، متتلك 
الريــادة بخطوات عملية ملا لديها من أرصــدة مكنتها لتكون العباً 
محورياً يف مجال حيوي للتعامل مبسؤولية وإدراك لتحقيق أهداف 
مخرجات اتفاقيــات املناخ بخفض االنبعاثــات العاملية، وتحقيق 
الحياد املناخي، لذلك تنظر اإلمارات النعقاد مؤمتر األطراف »كوب 
28« بجدية كبرية، وهي عازمة عىل تحويــل األهداف الدولية إىل 
مرحلة التنفيذ، ولديها الخرة الكاملــة يف ذلك متاماً، وعليه جاء 

قرار تكليف الدكتور سلطان الجابر لتويل رئاسة 

أمجد يسلم صبيح

ال حديث عن سالم دون 
وادي حضرموت والمهرة

شهداؤنا لهم علينا ثأر ودين

مع الحديث عن سام دائم بعد مثاين 
ســنوات من الحرب التي بــدأت بدخول 
مليشــيات الحويث اإلرهابيــة إىل عدن، 
والحًقــا تحرير العاصمة عــدن وتحرير 
محافظات الجنوب مــن الُوجود الحويث 
اإلخــواين، يجب أن يشــري الجميع أن ال 
حرضموت  وادي  دون  ســيكون  ســام 
واملهرة، هــام الفصل اآلن يف آخر فصول 
تلك الحــرب التي تريد األطــراف اليمنية 
)الحويث واإلخوان( رسعة إنهائها وإعان 
ســام دائم تبقى فيه مــدن حرضموت 

محتلة وموطًنا بديًا لإلخوان.
لــن يقبل أبنــاء حرضمــوت بهذا، 
املستمر يف  الشــعبي  التصعيد  وسيتخذ 
مــدن وادي حرضموت منحى آخر النتزاع 
تحرير وادي حرضمــوت وإعان تحريره 
كاماً من تلــك القوات الغازيــة منذ ما 
بعد عــام ٩٠م، ذلك التصعيد بدأ ســلمًيا 
وسيكون سلمياً حتى ال يعتر أهل األرض 
هم املعرقلون لعملية السام الشكلية تلك.

مع قرب عمليات التحرير واســتمرار 
التصعيد الشــعبي السلمي يف مدن وادي 
حرضموت، كرث الحديث عن حلول مؤقتة 
ال تــريض أحًدا يف حرضمــوت، وكرثت 
تلك املســميات التي تتحــدث عن الدفاع 
عن حرضموت، وكرث توزيع اســتامرات 
التجنيد لســحب الشــباب فقط من ذلك 
التصعيــد، لكن كلمة الفصــل لن تكون 
إال ألبنــاء وادي حرضموت الذين عاهدوا 
الجميع بعد مليونيــة الخاص بتخليص 
وادي حرضموت من املنطقة العســكرية 
دولة  باستعادة  املؤمنني  كل  األوىل وعر 
الجنويب،  االنتقايل  املجلس  عر  الجنوب 
كلمة الفصل قريبة ولن تجدي تلك الحلول 
املؤقتة أي نفع؛ ألن الجميع ينادي بتحرير 
وادي حرضمــوت وبعد ذلــك نعلن نحن 

السام.

املزخرفة  العماقــة  اليافطــة  هذه 
بقامئة مليئة بأسامء الشهداء يف الجنوب، 

سالت  عندما 
هــم  ؤ ما د
يحســبوا  مل 
ب  حســا
وال  املــوت، 
منه،  الخوف 
فهــؤالء لهم 
رقابنــا  يف 
ثأر وَدين وإن 
به  نــوِف  مل 
علينا  فالعار 
فعند  جميعا، 

هؤالء تنتهي املصالح وينتهي الحديث.

اإلذاعي والفنان العدني الكبير محمد 
سعيد منصر في ذمة الله

من الذاكرة


