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وا�صنطن تعر�ض مكافاأة مالية لقيادي بحزب الله عمل قائًدا للقوات اخلا�صة يف اليمن

موؤمتر �صحفي يناق�ض التاأثريات االقت�صادية لقرار جمل�ض الوزراء ب�صحب اأرا�صي املنطقة احلرة

االأطفال.. حياة ماأ�صاوية وحقوق م�صلوبة

األمناء / وكاالت:
مالية  األمريكية، مكافأة  املتحدة  الواليات  عرضت 
قدرها 5 ماليني دوالر ملن يديل مبعلومات عن قياديني 
يف ميليشــيا حزب الله التي تنرش قواتها يف اليمن 

وسوريا والعراق.
ونرش حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" 
التابع لــوزارة الخارجية األمريكية عىل تويرت، صورة 
للقيــادي يف حزب الله اإلرهــايب املدعو هيثم عيل 
طبطبايئ، مؤكدًا أنه قائد عســكري يف تنظيم حزب 

الله ساعد عىل زعزعة استقرار املنطقة.
وأشار الحســاب إىل أن طبطبايئ، يعمل كقائد 

للقوات الخاصة يف اليمن وســوريا، وســاعد عىل 
تنفيذ خطط امليليشيا وأجندتها.

كام لفت إىل أن وزارة الخارجية األمريكية صّنفت 
املذكور كإرهايب عاملي عام 2016م.

وطالــب الربنامــج كل من لديــه معلومات عن 
طبطبايئ، بإرســالها للحصول عــىل مكافأة، عرب 

العناوين املرفقة بصورة اإلرهايب املطلوب.
يشار إىل أن الخارجية األمريكية كانت أعلنت يف 
وقت سابق، مكافأة مالية مامثلة ملن يديل مبعلومات 
عن رجل لبناين يدعى خليل يوسف حرب، ينتمي إىل 
الحزب أيضًا، أســهم يف تهريــب مبالغ مالية كبرية 

للحوثيني.

األمناء/تقرير/ هاشم بحر:
عقــدت هيئة املنطقة الحــرة يف عدن 
، صبــاح الخميس ، مؤمتــرا صحفيا حول 
الوزراء  مجلس  لقرار  االقتصادية  التأثريات 
رقم 29 لعام 2021 بسحب أرايض املنطقة 
الحــرة وانعكاســاته الســلبية عىل كبار 

املستثمرين ورجال األعامل يف عدن.
ويف املؤمتــر الذي حــره العديد من 
املســتثمرين ورجال األعامل ، أوضح رئيس 
هيئة املنطقة الحرة حســن حيد ، مخاطر 
القــرار عــىل االقتصاد الوطنــي وعملية 
عدن  محافظة  يف  والتنميــة  االســتثامر 
واليمن بشكل عام، الذي يسعى إىل تدمري ما 
تبقى من أرايض املنطقة الحرة التي تحوي 
أكرث مــن 80 مرشوعا صناعيــا تخزينيا 
وخدمات عامة ومســتودعات قامئة وعدة 
املشاريع  قيمة  إجاميل  أن  حيث  أنشــطة، 
يف املنطقة الحرة بلغ أكرث من مليار و 750 

مليون دوالر .
للغاية  البالد سيئ  أن "وضع  وأشار إىل 
مــن الناحية االقتصاديــة ، وكنا متوقعني 
اتخاذ قرارات تســهم يف إنعاش االستثامر 
لتنمية الوضع االقتصــادي ، وإعادة ميناء 
الحاويات الذي تم سحبه من هيئة املنطقة 
الحرة يف 2005 ، ولكــن تم إصدار قرارات 
تضاعف من العراقيل والصعوبات التي تر 

بالعملية االستثامرية بالبالد بشكل عام".
وأكد حيــد "أهمية تضافر كافة الجهود 

املشرتكة يف الوقوف ضد هذا القرار املجحف 
والذي يفشل املشاريع االستثامرية يف عدن 
االستثامرية  املصالح  حامية  عىل  والعمل   ,
وفقا لقانــون املنطقة الحــرة رقم 4 لعام 

."1993
من جانبه اســتعرض علــوي باهرمز، 
مستشار هيئة املنطقة الحرة، أهمية قانون 
املنطقة الحرة بعدن الــذي يقدم العديد من 
الحوافز والتســهيالت للمستثمرين متثلت 
يف اإلعفاء من الرائب ملدة 15 عاما قابال 
لالســترياد  قيود  ، وعــدم وجود  للتجديد 
والتصدير ، وذلك بهدف جذب االستثامر يف 

املحافظة واالستمرار يف العمل االستثامري 
رغم كل الصعوبات واملعوقات التي تواجهها 
املحافظــة .. مبينًا أن القرار القايض بإلغاء 
املشاريع املرخصة من املنطقة الحرة سيخلق 

مشكلة اقتصادية كبرية عىل البلد .
وذكــر الدكتور صالــح املدحجي، مدير 
املشــاريع يف املنطقة الحرة، أنه يف 2005 
تم سحب ميناء الحاويات من هيئة املنطقة 
الحرة وتحويلها إىل وزيــر النقل الذي يعد 
جهة ليس له عالقــة بتنفيذ القانون، ومع 
ذلك ما زال امليناء يعمل ضمن قانون املنطقة 
للدســتور  ذاته مخالفًا  بحــد  الحرة وهذا 

والقانون.
كــام أوضــح املدحجــي: "أن مينــاء 
الحاويات الذي يعمل حاليًا يف مساحة تقدر 
بـ450 مرت رصيف قادر عىل استقبال أكرث 
من مليون حاويــة، وأن عملية التفكري يف 
توسعته يحتاج إىل الكثري من الجهد، حيث 
إن املساحة التي يســعى القرار االستحواذ 
عليها تبلغ 6 ألف هكتــار ، وهذا يعد رقام 
كبريا يف ظل العجز التــي يعمل به امليناء ، 
كام أنه يأيت مخالفًا لعملية التنمية يف عدن 
ضمن الخطة العامة التي تهدف إىل تحويل 

املدينة إىل عاصمة تجارية واقتصادية".
ويف املؤمتر ألقى عدد من املســتثمرين 
بنود قرار  كلامت اســتنكار وتنديد عــىل 
الــوزراء الخاص بســحب أرايض  مجلس 
املنطقة الحرة والذي سيتســبب يف خسائر 
اقتصادية كبرية تصل إىل مليارات الدوالرات 
ألصحاب املشاريع، وتغلق فرص العمل ملئات 
من العاملني واألرس املستفيدة من املشاريع 
االستثامرية.. مؤكدين رفضهم القرار نهائيا 
الذي يعد تأميام عىل أرايض املنطقة الحرة .
األعامل  ورجــال  املســتثمرون  وجدد 
الذي  الحرة بعدن  املنطقة  متسكهم بقانون 

يحمي مصالحهم االستثامرية يف املدينة .
وقد أقر املؤمتر عىل تشــكيل لجان من 
املســودة  يعدون  ومســتثمرين  محامني 
الرئيســية لرفع دعوة قضائيــة للمحكمة 

اإلدارية يف العاصمة عدن. 

كتب/ جهاد احلاملي :
ندرك ذلك متاًما ونؤمن بأّن الحياُة 
واملوت بيد اللــه تعاىل، وعىل ضوء 
ما نســمع اليوم عبارة يرددها أغلب 
املواطنني "الحياة مستمرة رغم الغالء 
والحروب وانهيــار العملة املحلية...

إلخ"  نعم فالحياُة مستمرة وال خالف 

حياٌة  ولكنها  ذلك،  يف 
افتقد فيها اإلنسان لذة 
وُحرم  الكريم،  العيش 
فيها األطفال سعادتهم 
الطفولية،  وحياتهــم 
التي  ألعابهم  فغابــت 
ويلعبون  بها،  يتسلون 
التغذية  فيها، وحتــى 

الصحيحــة محرومون منهــا حتى أصبح 
الكثري من األطفال اليوم يعانون من ســوء 

التغذية الحاد ومهددون باملوت جوًعا.
الصامتة  الرشيحة  هــم  فاألطفال  نعم 
األكرث ترًرا من فاتــورة الحرب الباهظة، 
واألكرث ترًرا من افتعال األزمة االقتصادية 

املأساوية.
اليــوم يحرمون من  كيف ال وأطفــال 

أبســط حقــوق الطفولــة، وحتى بعض 
مــدارس التعليم لألســف أصبحت متارس 
ضدهم العنف، والرتهيب، ال أساليب تربوية 
صحيحة تســاعدهم يف تجاوز هذا الوضع 

املؤمل، وتنسيهم قسوة الحياة.
ال سبيل أمامهم غري الصمت الذي يحمل 
معــاين األمل، والبكاء الذي يعربون فيه عن 

معاناتهم وآالمهم التي يتجرعونها.

متابعات


