
استشهد خمسة مواطنين وأصيبت امرأة جراء غارة 
شنها طيران العدوان السعودي واستهدفت سيارة في 

مديرية نهم بمحافظة صنعاء.
وأوضــح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف 
-االثنين الماضي- سيارة تقل نازحين من مــأرب في 
نقيل فرضة نهم، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين 

وإصابة امرأة.
كما عاود طيران العدوان السعودي استهداف مديرية 

بني حشيش بقنابل شديدة االنفجار.
وأوضــح مصدر محلي أن طيران العدوان السعودي 
استهدف منطقة رجام بقنابل شديدة االنفجار هزت 

أرجاء المنطقة.
موضحًا ان طيران العدوان استهدف بغارتين جبل 
الطويل بمنطقة صرف، ما أدى الى إحداث اضرار باألحياء 

السكنية المجاورة.
أما يوم الثالثاء فقد عاود طيران العدوان السعودي شن 

غاراته على مديريتي بني حشيش وسنحان.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارتين 
على منطقة زجان ببني حشيش، وغــارة على منطقة 

جربان بسنحان.
وقد أدى القصف إلى إحداث أضرار في األراضي الزراعية 

واألحياء السكنية المجاورة.
كما قام طيران العدوان بارتكاب جريمة حرب ضد 
االنسانية في بالد الروس، حيث قال مصدر محلي إن سبع 
نساء وطفلين استشهدوا في الغارات التي شنها طيران 
العدوان السعودي، الثالثاء، على منطقة جارف بمديرية 

بالد الروس بمحافظة صنعاء.
وأوضح المصدر أن غارات العدوان على منتجع حمام 
ـــروس أدت إلى  ــالد ال جـــارف والمسجد فــي مديرية ب

استشهاد ٢٠ مواطنًا وإصابة العشرات.
واستنكر المصدر صمت المجتمع الدولي وكل األحرار 
في العالم على الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان 
السعودي ومنها المجزرة المروعة بمنطقة جارف التي 

أودت بحياة نساء وأطفال رضع ومدنيين.
كما شن طيران العدوان السعودي، األربعاء، غارتين 

على مديرية خوالن بمحافظة صنعاء.

وأوضــح مصدر أمني أن طيران الــعــدوان السعودي 
الغاشم استهدف بغارتين منطقة العرقوب، مما أدى 
إلى إحداث أضرار بالغة باألراضي الزراعية في المنطقة.

كما واصل طيران العدوان السعودي قصفه اإلجرامي 
واستهدف بسلسلة من الــغــارات، عــددًا من المناطق 

بمديرية السبعين بالعاصمة صنعاء.
وأوضــح مصدر محلي أن طيران العدوان استهدف 
حي الكرامة السكني بشارع الخمسين بغارة، ما أسفر 
عن إصابة طفل وتسبب في أضرار فادحة في مساكن 

المواطنين وتهشم نوافذ المباني السكنية والممتلكات 
الخاصة.

وأشار المصدر إلى ان طيران العدوان كان قصف- فجر 
الثالثاء- مخازن لشركة التبغ والكبريت الوطنية "كمران" 
بشارع صفر منطقة حدة المكتظة بالسكان بمديرية 

السبعين بصواريخ وقنابل.
وأســفــرت الــغــارة عن تدمير المخازن بشكل كامل 
وإتالف محتوياتها من السجائر ، إضافة إلى تدمير مختبر 
ضرارًا 

َ
الشركة الخاص بفحص التبغ، كما ألحق القصف أ

ــغــة  ــال ب
بعشرات منازل المواطنين والمباني السكنية والمحالت 

التجارية المجاورة.
ــع غـــارات على مديرية نهم بمحافظة  كــم شــن أرب

صنعاء.
وأوضــح مصدر أمني أن طيران الــعــدوان استهدف 
بأربع غــارات أبــراج االتصاالت في جبل النفيع، ما أدى 

إلى تدميرها.
أما يوم الخميس فقد أصيب طفالن وامرأة في غارة 

للعدوان السعودي على مديرية سنحان بمحافظة 
صنعاء.

وأوضــح مصدر محلي أن طيران العدوان السعودي 
استهدف منزل مواطن في دار سلم بالمديرية، ما أدى 

إلى إصابة طفلين وامرأة.
كما عاود طيران العدوان السعودي الغاشم قصفه على 
العاصمة صنعاء واستهدف بسلسلة من الغارات المكثفة 

عددًا من المناطق بمديرية السبعين .
وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة أن طيران العدوان 
السعودي واصــل استهدافه لمنطقة النهدين للمرة 
الثانية بغارتين ، بعد ان كان استهدف نفس المنطقة 
فجرًا بثالث غــارات عنيفة ، كما استهدف المنطقة 
الفاصلة بين مقبرة االحمر ومستشفى القدس بشارع 

الخمسين .
وأشــــــار الــمــصــدر 
إلى أن قصف طيران 
ـــعـــدوان لمنطقة  ال
النهدين تسبب في 
أضرار عدد من منازل 
المواطنين المجاورة 

واألحياء القريبة.
ولفت المصدر إلى 
أن العدوان استهدف 
احد المباني السكنية 
في شارع ٢٤ منطقة 
الــجــرداء فــي مديرية 
السبعين خلف اضرارًا 
فـــادحـــة فـــي الــمــبــانــي 

ـــمـــجـــاورة والــمــمــتــلــكــات  الخاصة.ال
كما أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن- الجمعة- 
غارات على منطقة النهدين وجولة شهران وأخرى على 
منطقة شميلة بأمانة العاصمة، ما أدى إلى تضرر منازل 
وممتلكات المواطنين، كما شن غارة على منطقة زجان 
بمديرية بني حشيش وغارتين على أبــراج االتصاالت 
بفرضة نهم، كما شن السبت غارتين على جبل عيبان 

بصنعاتء.
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إصرار العدوان علــــــــــــــى تدمير اليمن
صنعاء: العدوان يرتكب مجازر وحشية آخرها حمام جارف

السعودية تدمر معبد «المقه» التاريخي بمأرب
يواصل العدوان السعودي الغاشم 
ارتكاب مجازر اإلبادة والتدمير في 
محافظة مــأرب بعد أن ُمني بفشل 
ذريع خالل الفترة الماضية من عمره 
في اسناد مرتزقته الذين عجزوا عن 
التقدم في مختلف الجبهات، حيث 
استشهد مواطن وأصيب آخرون في 
غــارات لطيران الــعــدوان السعودي 
عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة بـــصـــرواح- 

محافظة مأرب..
وأوضـــح مــصــدر محلي أن طيران 
العدوان استهدف -االثنين الماضي- 
ــعــام  ــالــطــريــق ال ســـيـــارة مـــواطـــن ب
بصرواح، ما أدى إلى استشهاد مواطن 

وإصابة ثالثة آخرين بجروح.
ــــــــــــا شــــــن  ــــــــــــم طيران ك
العدوان سلسلة من 
ــغــارات على جبل  ال
هـــيـــالن ومــنــطــقــة 

المشجح بصرواح.
كــمــا اســتــهــدف 
طــيــران الــعــدوان 
الــــــســــــعــــــودي-
األربعاء الماضي- 
مـــــــــــحـــــــــــالت 
الـــمـــواطـــنـــيـــن 
بمفرق الجوف 

بمأرب.
وأوضـــح مــصــدر محلي أن طيران 
العدوان شن ثالث غارات على سوق 
لــجــوف بمديرية  شعبية بمفرق ا

مجزر- محافظة مأرب.
وأشار المصدر إلى أن الغارات أدت 
ــى تدمير أربــعــة مــحــالت تجارية  إل

للمواطنين.
كما أوضح مصدر محلي بالمحافظة 
أن الــطــيــران الــمــعــادي دمــر شبكة 
االتصاالت المحلية بمنطقة الصفراء 

التابعة لمديرية مجزر بمأرب.

وأشار 
المصدر إلى أن طيران العدوان 

شن سلسلة من الغارات على مزارع 
المواطنين بصرواح، ما أدى الى تضرر 
المزارع ومضخات المياه، باإلضافة إلى 
استهدافه الطريق العام الرابط بين 

صنعاء ومأرب.
ــعــدوان  كــمــا اســتــهــدف طــيــران ال
السعودي -الخميس الماضي- مديرية 

صرواح.
وأوضـــح مــصــدر محلي أن طيران 

العدوان استهدف 
مـــعـــبـــد صــــــرواح 
«الـــمـــقـــه» األثــــري 
بغارتين، ما أدى إلى 
تدمير أجزاء واسعة 
مــن مــبــانــي وأعــمــدة 
ومــقــتــنــيــات المعبد 

التأريخي.
وحسب المصدر فقد 
استهدف العدوان سوق 
صــرواح، مخلفًا أضــرارًا في المحالت 

التجارية التابعة للمواطنين.
أما يوم الجمعة فأكد مصدر أمني 
أن طيران العدوان استهدف معبد 
ـــري بــغــارة، مــا أدى إلى  صـــرواح األث

تدمير أجزاء كبيرة منه.
مشيرًا إلى أن طيران العدوان شن 
أيــضــا نــحــو ٢٠ غـــارة عــلــى مناطق 

متفرقة في صرواح.

٦ غارات على مديرية 
الغيل بالجوف

شن طيران العدوان السعودي -االثنين الماضي- ست غارات 
على منازل المواطنين بمديرية الغيل بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر بالمحافظة أن طيران العدوان استهدف منزل 
الشيخ حسن يحيى سرور بالغيل، ما أدى إلى تدميره وتضرر 

عدد من المنازل المجاورة.
وأشــار المصدر إلى أن طائرة بدون طيار شنت سلسلة من 

الغارات على وادي أيبر بالغيل.
كما شن طيران العدوان - الجمعة- عدة غارات على مديرية 
الغيل، وغارتين استهدفتا منطقة الساقية بمحافظة الجوف.

طيران العدوان ُيدمر مستشفى 
الشهيد السوادي بالبيضاء

دمر طيران العدوان السعودي -االثنين- مستشفى الشهيد 
سيف السوادي بمديرية السوادية محافظة البيضاء.

ــعــدوان الــســعــودي استهدف  واكـــد مــصــدر محلي أن ال
مستشفى الشهيد سيف السوادي بمديرية السوادية وتم 
تدمير المبنى وملحقاته وألحق اضــرارًا بالمباني السكنية 

المجاروة له .

السياحة والترويج يناشدان منظمة 
السياحة العالمية واليونيسكو

دعت وزارة السياحة ومجلس الترويج السياحي منظمة 
السياحة العالمية ومنظمة اليونيسكو إلى تشكيل لجان 
من المنظمات الدولية المعنية بالسياحة وحماية التراث 
الحضاري واالنساني العالمي بهدف المساعدة في حماية 
المواقع السياحية ومواقع التراث الحضاري واالنساني في 
اليمن جراء العدوان السعودي الغاشم وتقديم الدعم 
الفني الالزم لحصر االضرار التي لحقت بها نتيجة تعمد 
العدوان وضعها ضمن مرمى اهدافه وغاراته المتواصله.

واستنكرت الوزارة ومجلس الترويج السياحي -في بيان 
لهما، استهداف العدوان موقع معبد "المقه" األثري، 
والذي ينتمي إلى منتصف القرن السابع قبل الميالد، ما 
أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من مباني وأعمدة ومقتنيات 
المعبد التأريخي الذي يعد من أقدم المعابد على مستوى 
المنطقة العربية، وبناه الحاكم السبئي «يدع إل ذرح» 

على شكل بيضاوي.
كما جدد البيان استنكاره استهداف العدوان الممنهج 
للمواقع السياحية والتاريخية واالثرية في ظل صمت 
المنظمات الدولية المعنية ومنها مدينة كوكبان التاريخية 

ومنتجع حمام جارف السياحي.. 
مطالبًا المنظمات الدولية بإيجاد آليه عاجلة وفاعلة 
لرصد مثل هــذه االنتهاكات وتوثيقها فــي سجالتها 
باعتبارها انتهاكات في حق الحضارة االنسانية وبما يضمن 
تجنيب هذه المواقع االستهداف والتدمير من قبل آلة 

العدوان السعودي العسكرية.
وأعــرب البيان عن امله في استجابة هذه المنظمات 
للدعوات والمناشدات التي تطلقها وزارة السياحة 
ومجلس الترويج السياحي وبقية الــوزارات ومنظمات 
المجتمع المدني في اليمن من حين آلخر وهي تتابع عن 
كثب مثل هذه االنتهاكات المتزايدة في ظل استمرار 
الحصار المفروض على اليمن من قبل تحالف العدوان 
السعودي ، والحاجة الملحة آلليات العمل المناسبة والخبرة 

الفنية الكافية للتعامل مع مثل هذه الحاالت.


