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تقرير

عدن - حضرموت »األمناء« خاص:

لعامل  النقابيــة  اللجنــة  أصــدرت 
الكتاب  العامة ملطابع  املؤسسة  وموظفي 
املــدريس بفرعــي عــدن وحرضموت، 
أمس األول األحــد، بياًنا بخصوص توقف 

املؤسسة عن العمل.
بعــدن  الكتــاب  مطابــع  وأكــدت 
وحرضمــوت بأن العام الــدرايس القادم 

سيبدأ من غري كتب مدرسية.
وجاء نص بيان نقابة مؤسسة املطابع 

عىل النحو اآليت:
»من العاصمة عــدن التي بذل أبناؤها 
العدوان  عىل  للقضــاء  والرخيص  الغايل 
الحويث ومن حرضموت التي بدلت الغايل 
القاعدة  تنظيم  عــىل  للقضاء  والرخيص 
تتقــدم نقابات املؤسســة العامة ملطابع 
الكتاب املدريس ببيانها هذا والتي تستغرب 
فيه عدم اهتامم مجلس الوزراء مبناقشة 
ما يلزم لضامن سري اإلنتاج يف املؤسسة 

وعدم توقف العمل فيها.
عدن  الجنوبية  العاصمــة  تحرير  بعد 
قامت قيادة املؤسســة التنفيذية بإرشاف 
من وزير الرتبية والتعليم د. عبدالله مللس 
ومديرها التنفيذي د. محمد عمر باســليم 
وبتعــاون قيــادات وعــامل فرعي عدن 

وحرضموت وبدعم مجلس الوزراء السابق 
العاصمة عدن  إىل  الرئييس  بنقل مركزها 
واســتئناف عملها يف عــام 2017م وتم 
تنظيم العمل وســاهم الــكل يف إنجاح 
الخطط بحسب املخصصات املالية املتاحة 
لطباعــة الكتاب املــدريس وارتفع انتاج 
 10 أكرث من  املدريس إىل  الكتاب  وتوزيع 
مليون كتاب للعام املايض واملؤسسة لديها 
القدرة عىل طباعة كل مــا يحتاج ابنائنا 

الطالب.
ويف هذا العــام 2020م كنا نتوقع أن 
مخصصات  رصف  ويتم  الظروف  تتحسن 
الطباعة ليك يســتمر العمل واإلنتاج يف 
املطابع ال أنه لألسف اىل االن مل يتم رصف 
قيمة ما تم طباعته من بداية العام والبالغ 

2 مليار ريال.
كام أن املؤسســة مل تســتطيع انزال 
مناقصة شــهر أغسطس يف عام 2019م 
لعــدم تواجد الحكومــة حينها يف عدن 
وتعليق عمل مجلس اإلدارة بسبب األحداث 
التي شــهدتها عدن يف أغسطس 2019م 
وتم انــزال مناقصة يف يناير 2020م وتم 
اســتكامل كافة اإلجراءات القانونية وتم 
رفعها ملجلــس الوزراء الختيــار الرشكة 
الفائزة يف ابريل ومنذ ذلك التاريخ مل يقم 
املوضوع  هذا  مبناقشــة  الوزراء  مجلس 

وتعرثت املؤسســة وتوقــف االنتاج فيها 
لنفاذ مخزون الورق.

وعليه فإن نقابات املؤسسة تطلب من 
املعنيني  والــوزراء  الوزراء  مجلس  رئيس 
برصف مستحقات طباعة الكتاب املدريس 
العامل  رواتــب  كون  طباعتها  تــم  التي 

ستتوقف هدا الشــهر وكدا إقرار 
مناقصة اســترياد الورق لطباعة 
الكتاب املدريس ورصف مخصص 
طباعــة الكتاب املــدريس للعام 

الدرايس 2020/2021م.
ولألســف فإننا نقــول لآلباء 
والتالميذ أن هــذا العام الدرايس 
سيبدأ من غري كتاب مدريس ومل 
تســتطيع املؤسســة طباعة اي 
كتاب كون مجلس الوزراء مل يقر 
مناقصة الــورق الخاص بطباعة 
مل  املالية  ووزارة  املدريس  الكتاب 
تدفع ريال واحد املؤسســة خالل 
2020م إىل يومنا هذا ونحن  عام 
ملطابع  العامة  املؤسسة  كنقابات 
الكتــاب املدريس وكــم ممثلني 
للعامل يف عدن وحرضموت نؤكد 
عىل حقنا يف الدفاع عن املؤسسة 
ملا  املرشوعة  وسبل  الطرق  بكافة 
والتالميذ  العــامل  مصلحة  فيها 

واملجتمع«.
والله من وراء القصد.

*اللجنــة النقابيــة ملطابــع الكتاب 
املدريس حرضموت

*اللجنــة النقابيــة ملطابــع الكتاب 
املدريس عدن )املنصورة واملعال(.

»األمناء« عن البيان اإلماراتية:
 

تنتظــر آخــر عائلتني من 
يهود اليمن الرتحيل من مناطق 
بعد  الحويث،  ميليشيا  سيطرة 
جديدة  مجموعة  غادرتهــا  أن 
من أتباع الديانة اليهودية تحت 
امليليشــيا،  وتهديدات  ضغوط 
اليمن وأول  وهو ما ســيجعل 
مرة يف تاريخه الحديث، خاليًا 
اليهودية،  الديانة  معتنقي  من 
باســتثناء أربعة أفراد يقيمون 
يف ريــف محافظتــي عمران 

وصنعاء.
بقية  غــادرت  يومني  منذ 
التي  الناعطــي  ســعيد  أرسة 
رحلت قــرًا إىل إحدى الدول 
العربية، حيــث قام بقية أفراد 
األرسة وهم زوجة الرجل وابنه، 
ببيع ما تبقى من ممتلكات لهم 
يف منطقة ريــدة مبحافظتي 

عمران وصنعاء.

مثن بخس
الطائفة  أفــراد  أحد  ويقول 
اليهودية يف اليمن لـ»البيان« إن 
الناعطي باعت  بقية أرسة سعيد 
بثمن  متتلك  وما  والسيارة  بيتها 
بخــس ألنه مل يعــد أمامها من 
خيار ســوى املغادرة فقد ضغط 
الحوثيــون عليهــم لتهجريهم، 
بــأرسع وقــت، وخاصــة بعد 
مغــادرة رب األرسة مــع بناته 

ووالدته املقعــدة وغادروا املدينة 
حيث  صنعــاء  يف  الســياحية 
يقيم من تبقى مــن اليهود، يف 
خطوة تعكس رغبة واضحة لدى 
الحوثيــني يف إنهــاء أي وجود 
لليهود يف البالد حيث عمدوا إىل 
وإغرائهم  وتهديدهم  مضايقتهم 
باملســاعدة عىل بيع ممتلكاتهم 
منظور  ضمن  رحيلهم،  وتسهيل 
حويث مبني عىل خطاب الكراهية 
وإلغاء التنوع يف املجتمع اليمني.

ومــع مغادرة هــذه الدفعة 

مناطــق ســيطرة الحوثيني لن 
يتبقى يف اليمن ســوى 27 فردًا 
املدينة  اليهودية يف  الطائفة  من 
عائلتا  الســياحية بصنعاء وهم 
األخوين ســليامن موىس سامل 
وســليامن يحيى حبيب وعائلة 
سامل موىس مرحبي التي انتقلت 
لوزارة  اململوك  املجمــع  هذا  إىل 
الدفاع بالقرب من مبنى السفارة 
األمريكية يف عــام 2007 عقب 
ونهب  بهــم  الحوثيني  تنكيــل 
بيوتهــم وكل مــا ميتلكون من 

سيارات ومعدات خاصة بهم يف 
منطقة غرير آل ســامل مبديرية 
التابعــة ملحافظة صعدة،  كتاف 
فيام تعيش امــرأة مع أخيها من 
»أصحــاب الهمــم« يف مديرية 
ريدة ورجل وزوجته يعيشون يف 
مديرية أرحــب التابعة ملحافظة 

صنعاء.

مضايقات
واســتنادًا إىل مــا قاله أحد 
فإن  لـ»البيان«  الطائفــة  أفراد 

استعداد  عىل  الباقيتني  األرستني 
للرحيل أيضــًا ألن من الصعوبة 
عليهام البقــاء بعد أن ترك البالد 
أغلب اتبــاع الديانــة اليهودية، 
الحوثيني  وألن  أقاربهم،  ومعظم 
يتعمدون مضايقتهم، وصل األمر 
إىل أن بقية الطائفة مســتعدون 
ملغــادرة الوطن مــن أجل الكف 
عىل  وحفاظًا  مضايقتهــم  عن 
عن  واإلفراج  أرواحهم  ســالمة 
الشاب ليفي ســامل الذي أصيب 
بجلطة وشلل نصفي يف سجون 
الحوثيني رغــم تربئته من التهم 

املنسوبة إليه من قبل املحكمة.
وبأىس وحــزن يقول املصدر 
أن  اآلن  الواضــح  لـ»البيــان«: 
الحوثيني يريدون ترحيل ما تبقى 
من اليهــود، ومينعونهم من بيع 
الحقيقية،  بأسعارها  ممتلكاتهم 
ونســتغرب أن املجتمــع الدويل 
واملنظــامت الحقوقيــة املحلية 
تجاه  الصمت  التزمــت  والدولية 
وإرغام  القري  الرتحيل  عملية 
اليهود عىل تــرك بلدهم ومنعهم 

من الترصف مبمتلكاتهم.
الطائفــة اليهودية يف اليمن 
تؤمن  وال  الصهيونيــة  تناهض 
بأفكارها، ويعيش معظم أفرادها 
فلســطني  إىل  هاجروا  الذيــن 
املحتلة، يف عسقالن، ويلتحقون 
ويرفضون  الدينيــة  باملعاهــد 
يف الغالــب االلتحــاق بالخدمة 
العسكرية يف الجيش اإلرسائييل.

رحيل اآخر الأ�سر اليهودية باليمن ب�سبب تهديدات احلوثي

بعد توقف رواتب العمال ومستحقاتها..

مطابع الكتاب بعدن وح�سرموت توؤكد باأن العام الدرا�سي القادم �سيبداأ بدون كتب


