
عاود طيران العدوان السعودي الغاشم االثنين الماضي شن غاراته على 
محافظة تعز مستهدفًا االحياء الشمالية الغربية للمدينة وضواحيها 
الغربية بعد ساعات من سلسلة غارات ليلية اسفرت عن تضرر مزارع 

وممتلكات عامة وخاصة.
وقال مصدر محلي بالمحافظة إن طيران العدوان السعودي استهدف 
بغارة شارع الخمسين شمال غرب مدينة تعز كما استهدف بغارات 
اخرى جبل الهان المطل على مدينة الضباب في الضواحي الغربية لمدينة 

تعز.
وأشار إلى أن طيران العدوان السعودي شن في وقت سابق سلسلة 
غارات اخرى استهدفت مزارع البيضاني في منطقة الربيعي ما أدى إلى 
اضرار كبيرة في المزارع وأنحاء متفرقة غربي منطقة الضباب.. كما شن 

أربع غارات على مدينة ذوباب.
كما شن غارة على المنطقة المحيطة بالسجن المركزي المجاور لحي 
بير باشا غربي المدينة ما ادى إلى تضرر العديد من المساكن والممتلكات 

الخاصة والعامة.
صيب خمسة مواطنين على األقل في سلسلة 

ُ
أما يوم الثالثاء الماضي فقد ا

غارات شنها طيران العدوان السعودي على مناطق متفرقة بالمحافظة 

وأدت إلى تضرر عشرات المنازل والمرافق العامة والممتلكات الخاصة 
والطرق.

وقال المصدر إن طائرات العدوان السعودي استهدفت بغارات أحياء 
سكنية في شارع الستين شمالي مدينة تعز ما اسفر عن اصابة خمسة 
مواطنين بجروح متفرقة وتضرر العديد من المنازل والمحال التجارية 

والمرافق والطرق.
واوضح المصدر أن طيران العدوان السعودي عاود شن غاراته على 
منطقتي الضباب والربيعي في الضواحي الغربية لمدينة تعز ما أدى إلى 

تضرر منازل ومزارع وسيارات، كما شن غارات اخرى استهدفت الطريق 
العام في مفرق الذكرة بمنطقة القاعدة.

ولفت المصدر إلى أن الغارات العشوائية للعدوان السعودي جاءت في 
محاولة السناد مرتزقة العدوان السعودي الذين تكبدوا ذات اليوم خسائر 
كبيرة في األرواح والعتاد بعد دحر الجيش واللجان الشعبية العديد من 

مواقعهم في شمال وغرب مدينة تعز.
وقد ارتكب العدوان مجزرة بشعة بمحافظة تعز حيث استشهد ١١ 
مواطنًا وأصيب آخرون في غارات شنتها طائرات العدوان السعودي على 

مناطق متفرقة بالمحافظة وادت ايضا إلى تضرر العديد من المنازل 
والممتلكات العامة والخاصة والسيارات والطرق.

وقال المصدر إن طائرات العدوان السعودي الغاشم استهدفت -يوم 
الخميس- بغارة سيارة مدنية في منطقة االخلود بمديرية مقبنة 
بمحافظة تعز ما أدى إلى استشهاد ١٣ مواطنًا واصابة آخرين وتدمير 

السيارة.
كما شنت طائرات العدوان غارتين على منطقة حنة بمديرية الوازعية 
ما اسفر عن تضرر العديد من المنازل والممتلكات العامة والطرق كما 

شنت اربع غارات على جبل الهان بمنطقة الضباب غربي مدينة تعز.
كما استهدفت طائرات العدوان السعودي بثالث غــارات المدينة 
السكنية لعمال الكهرباء بمدينة المخا ما ادى إلى تضرر العديد من 

المنازل والسيارات.
ودان المصدر استمرار العدوان السعودي االميركي في استهداف 
المناطق السكنية ومصالح المواطنين،مناشدا األمم المتحدة ومجلس 
األمــن الدولي والمنظمات االنسانية العمل بمسؤولية من أجل وقف 
المجازر التي يرتكبها تحالف الــعــدوان السعودي االمريكي والــذي 

يستهدف بصورة ممنهجة المدنيين االبرياء ومرافق البنية التحتية.
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العدوان يدخل عامه الثانــــــــي بمزيد من القتل والفشل
ضحاياها ١٣ شهيدًا وإصابة آخرين

مجزرة جديدة للعدوان يفتتح بها عامه الثاني بتعز

١٧٤٨ منشأة تعليمية دمــــــــــرتهــا السعوديـة باليمـن

و تعرضت جامعة حضرموت ألضرار كبيرة ومتوسطة نتيجة احتاللها 
من قبل تنظيم القاعدة وإتالف بعض االجهزة والمعدات واألثاث، فيما 

أسفر العدوان على كلية التربية في عبس محافظة حجة ألضرار فادحة.
و استعرض التقرير مؤسسات التعليم العالي األهلية التي تعرضت ألضرار 
كبيرة و متوسطة جراء استهداف العدوان السعودي و تلف معظم األجهزة 
والمعدات الطبية وتحطم و القاعات الدراسية والمعامل العلمية والطبية 
واألثــاث والتجهيزات وتصدع جــدران بعض مباني تلك الكليات قدرت 
خسائرها بماليين الدوالرات وفي مقدمتها جامعة دار السالم الدولية للعلوم 
والتكنولوجيا والجامعة اإلماراتية و آزال للعلوم و التكنولوجيا، والوطنية 

بتعز، وفرع جامعة الحضارة بعدن.
وحسب التقرير فقد تعرضت جامعات تونتك الدولية، الملكة أروى، 
اللبنانية الدولية، العربية للعلوم والتقنية، الشرق األوسط، سبأ للدراسات 
العليا، األكاديمية اليمنية للدراسات العليا،  وكلية اكسفورد صنعاء ألضرار 

متنوعة.

التعليم الفني
اعلنت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني عن حجم األضــرار التي 
تعرضت لها اكثر من ٤٢ مؤسسة فنية ومهنية وكلية مجتمع تابعة 
للوزارة في مختلف المحافظات والتي تم استهدافها بصورة مباشرة من 

قبل العدوان السعودي.
واوضح التقرير الصادر عن الوزارة أن اليمن خسرت ما يقارب من ٦٠٠ 
مليون دوالر جراء استهداف طيران العدوان السعودي بصورة مباشرة 
هذه المؤسسات التعليمية والتدريبية والتي ادت إلى تدمير كلي لمكوناتها 
وتجهيزاتها وكذا الحاق اضرار جسيمة بالمباني المجاورة وتوقف العملية 

التعليمية في عدد من المعاهد المهنية والتقنية في بعض المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن طائرات العدوان استهدفت بشكل مباشر منذ مارس 
وحتى نهاية ديسمبر من العام ٢٠١٥م مؤسسات التعليم الفني والتدريب 

المهني العاملة والجاهزة والتي في قيد اإلنشاء في مختلف المحافظات 
وبين التقرير أن المباني التي تم استهداف اجزاء منها ستكون مكلفة 
إلعادة إنشائها ولن تكون بنفس الجودة وتحتاج إلى وقت طويل وتكلفة 
مرتفعة، نظرًا الرتفاع التكلفة اإلنشائية والتجهيزات للمؤسسة الواحدة 
والتي تتراوح مابين " ١٠- ١٥ مليون دوالر فيما بعضها تجاوزت عملية 
االنشاء والتجهيز اكثر من ٢٣ مليون دوالر كالمعهد التقني العالي متعدد 

االغراض البولتكنيك".
و اشــار التقرير إلى أن من بين هذه المؤسسات التي تم استهدافها 
بصورة مباشرة بمحافظة صنعاء " المعهد المهني الصناعي بمناخة، 
والمعهد المهني الصناعي في جحانة، والمعهد التقني التجاري الحيمة 

الداخلية، والمعهد التقني التجاري الرقة همدان، والمعهد التقني بني 
مطر، مما اسفر عن تدمير شبة كلي للورش التعليمية والتدريبية وسكن 
المدرسين والطالب، والمخازن والفصول الدراسية والمكتبة والمالحق في 

تلك المعاهد.
أما في امانة العاصمة فقد استهدف طيران العدوان السعودي عدد 
من المنشئات التعليمية حيث تعرض المعهد الفندقي السياحي بمنطقة 
سعوان الستهداف مباشر ادى الى إلحاق اضرار بالغة في البنية التحتية 
وتهدم المبنى اإلداري والتعليمي وصاالت الطعام والمكتبات والمطعم 
ومبنى الفندق والسور والخزانات العلوية والسفلية، وكما تعرض المعهد 
التقني الصناعي بسعوان ألضرار بالغة نتيجة استهدافه بصورة مباشرة، 
إضافة إلى تعرض المعهد التقني العالي "البوليتكنيك" بحي صوفان إلى 
اضرار بالغة في المبني األكاديمي واإلداري وقاعة االحتفاالت والمطعم 

نتيجة استهداف منطقة مجاورة.
وتعرض المعهد اليمني-التركي الحرفي بمنطقة نقم إلى أضرار بالغة 
نتيجة استهداف المنطقة المجاورة للمعهد خصوصًا في الورش التعليمية 
وسكن الطالب والمدرسين واستراحة الطالبات والمخزن العام وورشة 
الحرف التقليدية والمبني اإلداري وبعض المعامل الحديثة، كما تعرض 
المعهد التقني الصناعي بذهبان ألضرار بالغة في المباني والورش التعليمية.
كما استهدف العدوان السعودي كلية المجتمع في يريم بمحافظة إب 
اسفر عن تدمير كلي للورش التعليمية والتدريبية وصاالت الطعام وسكن 

الطالب والمدرسين وخزانات المياه والموالدات الكهربائية.
وفي محافظة البيضاء اوضح التقرير أن طائرات العدوان استهدف بصورة 
مباشرة المعهد المهني الصناعي بالسوادية، والمعهد التقني القرشية 
بــرداع، والمعهد المهني التجاري والمعهد المهني الصناعي، اسفر عن 
تدمير كلي للورش التعليمية والحرفية في تلك المعاهد وسكن الطالب 

والمدرسين والمباني اإلدارية والمخازن والمباني الملحقة.
وفي محافظة صعدة اوضح التقرير أن طائرات العدوان استهدفت مكتب 
التعليم الفني، والمعهد المهني المركزي، والمعهد التجاري، والمعهد 
المهني الصناعي واسفر عن تدمير كلي للمباني اإلدارية والورش التعليمية 

والحرفية وسكن الطالب والمالحق.
أما في محافظة تعز فقد اشار التقرير إلى أن طائرات العدوان السعودي 
قصفت المعهد المهني الصناعي، والمعهد التقني التجاري بالحصب، 
والمعهد الصناعي الحوبان، ومعهد الخطوة األعــروق، والمعهد التقني 
بحيفان ادى إلى تدمير اجزاء كبيرة من الورش التعليمية والتدريبية وسكن 

الطالب والمدرسين والمعامل الدراسية.
وفي محافظة ذمار تعرضت كلية المجتمع، والمعهد المهني الصناعي 
الدرب، الستهداف مباشر من طائرات العدوان ادى الى تدمير شبة كلي 
للمعهد وكلية المجتمع وملحقاتهما التعليمية والتدريبية والمباني اإلدارية 

والتعليمية وسكن المدرسين والطالب والمخازن وخزانات المياه.
وفي محافظة الحديدة استهدف العدوان كلية المجتمع، والمعهد 
المهني الصناعي باللحية بصورة مباشرة ادى الى تدمير اجزاء كبيرة من 
الورش التعليمية والتدريبية وسكن الطالب والمدرسين وصاالت الطعام 
والمخازن، إضافة إلى استهداف المعهد المهني الحوك، والمعهد المهني 
الصناعي الخوخة، وكذلك المعهد التقني التجاري بباجل بالمحافظة اسفرت 

جميعها عن تدمير شبة كلي للمباني والورش التعليمية واإلدارية.
وفي محافظة المحويت تعرض المعهد التقني الزراعي بالرجم ألضرار 
بالغة في مبنى القسم الزراعي والمحلب، والسكن واستراحة الطالبات 
والعيادة البيطرية والمخزن العام وحضائر الحيوانات، وكذلك تم استهداف 
بصورة مباشرة بعدة غارات جوية لمكتب التعليم الفني والتدريب المهني 

بمحافظةعمران

مدرسة أغلقت ١٦٢١
بسبب استمرار 

قصف المناطق المحيطة بها 

جامعة تعرضت لقصف ٢٢ 
طيران العدوان


