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أخبار

األمناء/خاص:
كشــفت إحصائية جديدة لهيئة 
اإلحصــاء الرتيك تحصلــت عليها 
تســجيل  عن  "األمناء"  صحيفــة 
العارش  الرتتيب  اليمنية  الجنســية 
عامليــا والثالــث عربيــا يف رشاء 

العقارات يف تركيا.
وبحســب اإلحصائية اشــرتى 
اليمنيون )قيــادات حزب اإلصالح( 
يناير  الفــرتة  خــالل  تركيــا  يف 
-سبتمرب 2021م، 949 عقارا بينها 
مع  سبتمرب  شهر  خالل  عقارا   139
اشــتداد املواجهات يف مأرب املعقل 

األخري لحزب اإلصالح.
وارتفعت وتــرية رشاء اليمنيني 
للعقــارات منذ الخالف الســعودي 
 391 ســجلت  حني  ففي  القطري، 
عقــارا يف 2017 وصلت إىل 851 
عقارا يف 2018 كام وصلت ذروتها 
إىل 1564 عقارا خالل العام 2019م.

عدد  إجاميل  بلــغ   2015 ومنذ 
العقارات التــي تم رشاؤها من قبل 
اليمنيــني 5390 عقارا بقيمة مليار 
و347 مليــون و500 ألــف دوالر، 
العقار  قيمة  متوســط  أن  باعتبار 

250 ألــف دوالر، وهذا املبلغ يكفي 
املنهارة  اليمنية  العملة  الســتقرار 
باســتمرار يف مناطــق ســيطرة 

الرشعية ألكرث من عام.
"األمناء"  تنــرش  يــي  وفيام 
قيادات  الكاملــة لرشاء  اإلحصائية 
اإلصالح للعقارات يف تركيا 2021م 

:
سبتمرب:139 عقارا

 - أغسطس:110 عقارا
 - يوليو:103 عقارات

 - يونيو:113 عقارا
 - مايو:63 عقارا

 - أبريل:134 عقارا
 - مارس: 120 عقارا

 - فرباير:79 عقارا
 - يناير: 88 عقارا

اإلجاميل:949 عقارا
 - 2020م: 1181 عقارا
 - 2019م: 1564 عقارا

 - 2018م: 851 عقارا
 - 2017م: 391 عقارا
 - 2016م: 192 عقارا
 - 2015م: 231 عقارا

 - اإلجاميل 5.390 عقارا

األمناء/خاص:
وصــف رئيس القيــادة املحلية 
للمجلــس االنتقــايل يف محافظة 
شبوة عي أحمد الجبواين ما حدث 
بأنه “عملية  بيحــان  مديريات  يف 
ميليشيات  بني  واســتالم  تســليم 
اإلخوان”،  وميليشــيات  الحــويث 
محّذرا من تكرار ما حدث يف بيحان 
يف محافظة شــبوة بشــكل عام 
ومحافظات أخرى ضمن اسرتاتيجية 
لنقل الرصاع إىل الجنوب وإسقاطه 

بيد هذه الجامعات.
واعترب الجبواين أن “الرهان عىل 

ميليشيات اإلخوان لتحرير شبوة أو 
يشاع  ما  وأن  خارس”،  رهان  غريها 
واســتعادة  ميدانية  مواجهات  عن 
مناطق يف بيحــان ترويج إعالمي 
يهدف إىل الحصــول عىل املزيد من 

األموال والسالح.
وتابع: “تحرير شــبوة سيكون 
من خالل أبنائها وقبائلها ومقاومتنا 
الجنوبية وندعو التحالف العريب إىل 
استمرار  دون  والحيلولة  املســاندة 
املرسحيــات التي نشــاهدها اليوم 
والتي ســتؤدي إىل تســليم شبوة 
للحويث كام ســّلمت نهم والجوف 

والبيضاء”.

األمناء/خاص:
 اتهم مغــردون مينيون الجرنال 
الرئيس  السبب  أنه  األحمر،  محسن 
يف كل الهزائــم بعــد أن عاث يف 
حكومــة الرشعية فســادًا، مبدين 
اســتغرابهم من أســباب متســك 

التحالف به حتى اللحظة.
الحوار  فريــق  عضــو  وقــال 
الشبحي:  عادل  الخارجي،  الجنويب 
"كان عي محســن األحمر املتحكم 
بالجيش لعقود،  يرشح وزراء الدفاع 
أكرب  وينفق  املحافظــني،  وحتــى 

ميزانية".
وأضاف: "واآلن ويف عهد قيادته 
انتقــل الحوثيون مــن الكهف إىل 

صنعاء".
 وأكد أنه بعد أن تم تعيني األحمر 
الحوثيني  للرئيس تحول وضع  نائبا 
االنتصارات،  إىل  االنكســارات  من 
واقتضب تغريدته: "معه ســتنتقل 
املعركــة إىل ميــدان مختلف وغري 

متوقع".
مــن جانبه قال املغــرد عبدالله 
جابر عن األحمــر، إنه كان وما زال 
هو ســبب كل الهزائــم، مؤكدًا، أن 
املســيطر  أنه  املصائب  أعظم  "من 
عىل كل يشء  اقتصاديا وسياســيا 
يف حكومة الرشعية التي عاث فيها 
فســادا ولآلن ال نعلم سبب متسك 

التحالف به رغم كل هذه الهزائّم".

بالأرقام والوثائق.. )الأمناء( تك�شف حجم عقارات 
قيادات حزب الإ�شالح يف تركيا منذ بدء احلرب

اجلبواين: �شقوط مديريات بيحان كان 
باتفاق بني احلوثيني والإخوان

ف�شاد الأحمر ينخر ال�شرعية ويحول 
انك�شارات احلوثي اإىل انت�شارات

و�شول ع�شرات املليارات من ماأرب اإىل ح�شرموت ل�شحب العملة ال�شعبة

جمل�س الأمن ي�شقط املرجعيات الثالث ويتهم حزب الإ�شالح �شمنيا بالوقوف خلف الإرهاب

جنل ال�شهيد الق�شيبي يهاجم رئي�س حزب الإ�شالح ويتهمه باخليانة

خالفات بني قيادات اإخوانية بتعز تتحول اإىل موجة اغتيالت

رت.. الإخوان يلجوؤون لإغالق خط )بيحان - عتق( عملية )ال�شفراء( تبخَّ

األمناء / خاص :
وصلت عــرشات املليارات من العملة 
املحلية من محافظــة مأرب إىل مناطق 
سيطرة اإلخوان يف محافظة حرضموت، 
كانت متواجدة يف عامئر تم استئجارها 

يف مأرب قبل ثالث سنوات. 
نرشت  قد  "األمناء"  صحيفة  وكانت 
خربا عــن األموال املكدســة التي مألت 

حينها مبنى البنــك املركزي مبا يف ذلك 
الحاممات قبل ثالثة أعوام، وهو ما أدى 
إىل استئجار مثان عامئر لها وهي تتبع 
محافظ مأرب ســلطان العرادة ونافذين 

يف حزب اإلصالح.
وقالت مصــادر لـ"األمناء" إن هذه 
األموال تكدســها رشعيــة اإلخوان يف 
سحب  بهدف  والعرب،  حرضموت  مناطق 

العملة الصعبــة وتهريبها للخارج تزامنا 
مع قرب سقوط مأرب بيد الحويث.

وأكدت املصادر لـ"األمناء"  أن أمواال 
طائلة وصلت من مــأرب عرب العرب إىل 
التهريب  زالت عمليــة  حرضمــوت وال 
اليمني  الريال  مستمرة حيث وصل سعر 
انخفاض مل يسبق  إىل  السعودي  مقابل 

له مثيل.

االمناء/ خاص :
أسقط بيان رسمي صادر عن مجلس 
األمــن الدويل رشعيــة الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
مساء  الصادر  الصحفي  البيان  وقال 
إن   ،2021 األول  أكتوبر/ترشيــن   20
دعمهم  يؤكدون  األمــن  مجلس  أعضاء 
الثابت للمبعــوث األممي الخاص هانس 
غروندبــرغ. وأكــدوا مجــدًدا ترقبهم 
الجتــامع األطراف معه ومــع بعضهم 
البعض تحت رعاية األمم املتحدة وبحسن 

نية ودون رشوط مسبقة.
ووردت عبارة "دون رشوط مسبقة" 
يف إشارة إىل إلغاء ما تسمى املرجعيات 
اليمنية  التي تتمسك بها الرشعية  الثالث 

برئاسة هادي.
ورغــم تأكيد البيان بشــكل رصيح 
إســقاط الرشعية اليمنيــة، فقد طالب 
أعضاء مجلس األمن بوقف فوري إلطالق 

للقرار  وفًقا  البالد،  مســتوى  عىل  النار 
2565 )2021(، ودعوا إىل حل الخالفات 
من خالل الحوار الشامل ورفض استخدام 

العنف لتحقيق األهداف السياسية.
حزب  ضمنيا  الــدويل  البيان  واتهم 
اإلرهاب  خلف  بالوقوف  اليمني  اإلصالح 
الدويل  البيان عن قلــق املجتمع  وأعرب 
من اســتخدام اإلصالح لإلرهاب مستغال 
األوضاع االقتصاديــة واألمنية وأوضاع 

الحرب.
وأكد البيان بالقول إن الدول األعضاء 
أعربوا عن قلقهم إزاء احتامل اســتغالل 
اإلرهابيني يف اليمــن لعدم إحراز تقدما 

يف عملية السالم.
وشدد أعضاء مجلس األمن عىل دور 
االنهيار االقتصــادي كعامل رئييس يف 
زيادة خطر املجاعــة وعىل الحاجة إىل 
اإلصالح االقتصادي، مبا يف ذلك تحسني 
داخل  األسايس  املايل  النشــاط  تنسيق 
اليمن. كام أعربوا عن قلقهم العميق إزاء 

الدوالر  مقابل  الريال  رصف  سعر  انهيار 
يف جنوب اليمن وحثــوا حكومة اليمن 
ورشكاء اليمن عىل النظر يف كل التدابري 
املمكنة لتعزيز االقتصاد مبا يف ذلك ضخ 
املزيد من النقد األجنبي يف البنك املركزي.

طريف  األمن  مجلــس  بيــان  ودعا 
اتفاق الريــاض وجميع الجهات الفاعلة 
إىل العمل بشــكل بّناء مــن أجل تنفيذ 
اتفاق الرياض بالكامل وتوفري الخدمات 
الحكومية من أجل تحقيق االستقرار يف 
جنوب اليمن. كام أدانوا الهجوم بسيارة 
مفخخة الذي استهدف موكب رسمي يف 

عدن.
وأكد مراقبون ومتابعون وسياسيون 
لبيان مجلس األمن أن البيان يعد متهيدا 
إلصدار قرار دويل بإلغــاء القرار 2216 
الذي كان صدر عام 2016 وأصبح واحدا 
الحرب  واســتمرار  األزمة  أســباب  من 

وإعاقة تحقيق السالم يف اليمن.

االمناء/ خاص :
الشهيد  نجل  القشــيبي  عمر  هاجم 
القشــيبي، رئيس حــزب اإلصالح فرع 
عبدالله  محمــد  اليمــن  يف  اإلخــوان 
اليدومــي، متهــام إياه بالتخــادم مع 

مرشوع إيران يف اليمن.
القشــيبي يف منشــور  وقال عمر 
)اليدومي..  الفيسبوك، تحت عنوان  عىل 
وسياســية األندومي(، قال فيه: "لسنا 
أبو فاس،  يف عــام 2014  قال اليدومي 
لسنا بديال عن سالح الدولة، وترك صنعاء 
هادي   اختار  من  فارســية وهو  ألذناب 

ليتوىل الرئاسة ". 
"تركت  اليدومي:  مخاطبــا  وأضاف 
دماج العتقادك أن السلفيني سيخذلونك، 
وتركــت القبائــل يف الجــوف وأرحب 
وحاشــد وقلت ال نثــق يف الوجاهات 

واملشائخ". 
واتهمه أيضا برتك عمران وقال: "أخل  
نارص باتفاقه معنا". مضيفا أن اليدومي 
ترك  املواجهة كحزب شــعبي قبي ميني 
من حقه الدفاع عن بلده ضد عميل إيراين 
معروف بوالئه لواليــة الفقيه الخميني 

ضد شعبه العريب. 
وقــال القشــيبي: "إن اليدومي ترك  
صنعاء وقلت )لسنا أبو فاس(" مضيفا: 
"استغربنا عند عودتك للحرب بعد تدخل 
الذي   فأسه  التحالف وقلنا عاد واســتل 
كرسه بتخبط سياســته، غري أنه رصح  
قائاًل: األقالم املرتعشة ال تصنع النرص" .

وتابع قائال: "وهــا نحن اليوم نرى 
قلمك  وأصبح  ويرسة  مينة  يتخبط  قلمه 
تقدر  ال  رجاال  وأضعت  ارتعاشــا  األكرث 
بثمن تسعى لدحر املرشوع الفاريس يف 

أرض اليمن". 

وأكد القشــيبي أن اليدومي استحوذ 
يسمح  ومل  بقراره  واستفرد  الحزب  عىل 
بأي شــورى داخله وتخلص من جميع 
بالوضع  منه  واألفهم  األحصف  منافسه 
وباتخاذ القرار، وكأنه من آل البيت وأحق 

بالوالية عىل الحزب. 
كام أكد أن اليدومي أوهم الجميع بأنه 
أول من يعمل بشعار :"الجهاد يف سبيل 
الله أســمى أمانينا" والذي ظل يسمعنا 

إياه ولكنه أول الهاربني إىل تركيا. 
واعترب القشيبي سقوط الجبهات بيد 
الحويث بســبب حزب اإلصالح، مضيفا 
أن الجميع أصبح يخاف من سقوط آخر 

معقل الجمهورية يف مأرب. 
قائال: "أسفي عىل  القشيبي  واختتم 
من حولك كيف تركوك  تفرط  بشــبابهم  
ودمائنا، اتركها  لتدور  فقد َثقبَت العجلة، 

ولن يرحمك التاريخ  فبئس ما صنعت".

تعز / األمناء / خاص :
قيادات  بــني  الخالفــات  تحولــت 
جامعة اإلخوان املسلمني مبحافظة تعز 
اغتيــاالت طالت قيادات يف  إىل موجة 

التنظيم .

وأقدم مســلحون مجهولون، صباح 
القيادي يف  اغتيال  الســبت، عىل  أمس 
حزب اإلصالح اإلخــواين مبحافظة تعز 

ضياء الحق األهدل وسط املدينة.
وقالت مصادر محلية، إن مســلحني 
مجهولني أقدمو عــىل إطالق النار عىل 

القيادي يف مليشــيا اإلخوان ومسؤول 
اإلصالح،  حزب  وعضــو  املعتقلني  ملف 
ضياء الحق األهدل، وسط شارع جامل، 

وأردوه قتيال.
وأضافت املصادر أن املســلحني الذوا 

بالفرار بعد تنفيذ العملية.

األمناء / خاص :
عىل  اإلخــوان  ســلطات  أغلقــت 
محافظة شبوة الطريق األسفلتي الرابط 
بعد  وذلك  وبيحــان،  عتق  مديريتي  بني 
دون  الحويث  ملليشــيا  األخرية  تسليمها 

قتال.
قوات  إن  محليــة  مصــادر  وقالت 
اإلخــوان نصبت حواجز عــىل الطريق 
املؤدي إىل مركز محافظة شبوة، ومنعت 
مرور الســيارات واملركبــات، رغم عدم 

وجود أية مواجهات مسلحة.

وأشــارت إىل أن اآلالف من ســكان 
أصبحوا  للمحافظة  الغربيــة  املديريات 
تحت الحصــار، حيث ال تســمح قوات 
املرضية  الحــاالت  بوصــول  اإلخــوان 

واإلنسانية إىل عتق.


