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دعت وسائل اإلعالم إلى تحري الدقة 

اللجنة األمنية تكشف النتائج األولية 
للتحقيقات حول النفق

وقــفــت اللجنة األمنية العليا في  
ــر  اجــتــمــاعــهــا أمـــس بــرئــاســة وزي
الداخلية اللواء / عبده حسين الترب، على 
آخر المستجدات والنتائج التي باشرتها لجان 
ــيــة التي  التحقيق مــن خــالل التقارير األول
رفعتها اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية 
النفق والــحــفــريــات الــتــي استهدفت منزل 

الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح.
واســتــمــعــت اللجنة إلـــى شـــرح مــن فريق 
المحققين والفنيين عن سير عملية التحقيق 
ات المتخذة ومراحل جمع االستدالل. واالجراء
وأوضــحــت اللجنة المكلفة بالتحقيق في 
تقاريرها األولية أنها عملت بشكل متواصل 
وبمهنية وحرفية عالية بعيدة عن أي تأثير 
فــي سبيل إظــهــار الحقائق وكشف خيوط 

الحادثة وفك غموضها.
وقــد حثت اللجنة األمنية العليا، اللجنة 
اإلشرافية ولجنة التحقيق المكلفة في نظر 
ات القانونية  القضية على سرعة اتخاذ االجراء
السليمة والتنسيق مع الجهات القضائية ذات 
العالقة.. مشددة على ضرورة االستمرار في 
ات التحقيق بكل مهنية بعيدا عن كل ما  إجراء
يشاع أو ما ينشر من أحكام مسبقة عبر بعض 
وسائل االعالم المختلفة لتالفي أي تأثيرات 

لذلك على مجريات التحقيق.
وأهابت اللجنة األمنية العليا بكافة وسائل 
االعالم تحري المصداقية والدقة عند تناول 
االخبار التي تمس الــرأي العام.. مشيرة إلى 
أن مصلحة الوطن في هذه المرحلة تقتضي 
االمتناع عن نقل المعلومات غير الصحيحة 
أو الترويج لها أو كيل التهم ألي طرف دون 
دليل أو بينة أو محاولة تحميل جهة بعينها 
مسؤولية الحادثة قبل أن يتم االنتهاء من 
التحقيق واالعــالن عن نتائجه من الجهات 

المختصة.
ـــك خلق  ــــدت الــلــجــنــة أن مــن شـــأن ذل وأك
الــعــداوات و تمزيق النسيج المجتمعي .. 
مجددة دعوتها لوسائل االعالم باالبتعاد عن 
تلفيق القصص ورمي التهم والعبث بمشاعر 
المواطنين والتكسب الرخيص بقضايا الوطن.

وفي وقت سابق قال مصدر مسؤول باللجنة 
األمنية العليا إن األجهزة األمنية تلقت بالغا 
يوم االثنين بوجود نفق وحفريات بجوار منزل 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وأضاف المصدر لوكالة األنباء اليمنية (سبأ): 
"وفــور تلقي البالغ انتقلت األجهزة األمنية 
ات القانونية من جمع  المعنية وباشرت اإلجراء

لالستدالالت ورفع لألدلة وتحريز للموقع".
وأوضح المصدر أن التحقيقات األولية قد 
كشفت عن وجود نفق يقع داخل هنجر شمال 
منزل الرئيس السابق في شارع صخر بأمانة 
العاصمة ويمتد باتجاه الجنوب حيث يبتدئ 
النفق من داخل الهنجر بحفرة عمقها ستة 
أمتار وسبعين سنتيمتر متر وفتحة أبعادها 
١,٦٠* ١,٦٠ متر, ممتدًا من أسفل الحفرة 
باتجاه المنزل بطول ٨٨,٤٠ مترًا، وارتفاع 

١,٧٠ مترًا وعرض ٧٠ سم.
وأردف المصدر قائًال: "وبناء على توجيهات 
األخ الرئيس عبدربه منصور هــادي رئيس 
الجمهورية- القائد األعلى للقوات المسلحة 
قــامــت اللجنة األمنية العليا برئاسة وزيــر 
الداخلية عصر يــوم االثنين بــزيــارة لموقع 
الــنــفــق وأطــلــعــت عــلــى الــحــفــريــات واآلالت 
والمعدات المستخدمة في الحفر".. مبينًا 
أن اللجنة األمنية العليا وجهت بتشكيل لجنة 
للتحقيق في موضوع الحفريات والنفق تضم 
كًال من وكيل جهاز األمن القومي ووكيل وزارة 
الداخلية المساعد لألمن الجنائي ومدير فرع 
األمن السياسي بأمانة العاصمة، باإلضافة إلى 
لجنة من المختصين والفنيين لمعرفة األسباب 

والدوافع والجهات التي تقف وراء ذلك.
ولفت المصدر إلى أن اللجنة األمنية كانت 
ارتــأت عــدم نشر أيــة معلومات من شأنها 
التأثير على مجريات التحقيق.. إال أنها 
تراجعت عــن ذلــك بعد أن ســارعــت بعض 
وســائــل اإلعـــالم بنشر الكثير مــن األخــبــار 
وتحميل المسؤولية جهات بعينها مستبقة 
بذلك نتائج التحقيقات، األمر الذي من شأنه 
زعــزعــة األمـــن واالســتــقــرار والتأثير على 
النسيج االجتماعي، واإلضــــرار بتوجهات 
الدولة نحو االصطفاف الوطني والمصالحة 

المجتمعية.
ودعــا المصدر كافة وسائل اإلعــالم إلى 
تحري الدقة والمصداقية وعدم التأثير 
ات التحقيق بإصدار األحكام  على إجـــراء

المسبقة.

رئيس المؤتمر في حديث صحفي:

هناك مخطط أجنبي لتجزئة اليمن

وبّين أنَّ "األحداث التي تشهدها الدول العربية، 
وكذلك ما يجري في قطاع غزة، هو امتداد للربيع 
العربي، فالكيان الصهيوني هو من يرسم المشهد 
السياسي، ويهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني، 

والعربي".
وقال الزعيم علي عبدالله صالح إن "الصراع بين 
الحوثيين واإلخــوان المسلمين، وكذلك ما يجري 
في المحافظات الجنوبية، بين (الحراك) وتنظيم 
ا من مخلفات الربيع العربي".. 

ً
(القاعدة) هما أيض

وأشار إلى أنَّ "تلك القوى كانت متحالفة مع بعضها 
فــي ٢٠١١، ضــد الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، وضــد 
الحرية والتعّددية السياسّية واالنتخابات واألمن 

واالستقرار".
ط تقسيم اليمن، وإعادته إلى ما قبل 

ّ
وبشأن مخط

١٩٩٠، من قبل قوى خارجية، أوضح الزعيم علي 
عبدالله صالح في حديث مع «العرب اليوم» أنَّ 
ا أجنبًيا لتجزئة اليمن، ومنه ما ظهر 

ً
ط

ّ
"هناك مخط

خالل الفترة السابقة، في مؤتمر الحوار الوطني، من 
طرح لمشروع األقاليم".

وعن "المؤتمر الشعبي العام"، وقيادته، وأداء 
الحكومة القائمة، التي طالب "المؤتمر" بتغييرها 
في بيان رسمي، قبل أيام، قال الزعيم علي عبدالله 
صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام إن "تغيير 
الحكومة أمر يعود لرئاسة الدولة، فإذا كانت الرئاسة 
مرتاحة من إدارتها فلتواصل، أما إذا كان أداؤها 

ضعيفًا فهي مسؤولية الرئاسة".

وأضــاف: "رئيس الـــوزراء محمد سالم باسندوه 
شخص وطني ومثالي، والغلط ليس من طرفه، وإنما 
من راسمي السياسة العامة للدولة، الذين يتحملون 
مسؤولية فشل الحكومة"، الفًتا إلى أنَّ "الحكومة 
تتحمل مسؤولية فشل وإنجاح أدائها كونها حكومة 

توافقية، وكل من فيها يتحمل المسؤولية".
ونفى الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر 
الشعبي العام وجود خالفات مع عبدربه منصور 
هــادي رئيس الجمهورية النائب األول لرئيس 
المؤتمر، األمين العام للمؤتمر الشعبي العام، 
ــه "لــم يعد هناك مشكلة بشأن جامع  موضحًا أّن

ـــــذي شــهــد قــبــل شهر  ـــح، ال ـــصـــال ال
رمضان خالفًا على من يتسلم إدارته 

وحراسته". 
وبشأن إعادة بث قناة "اليمن اليوم"، 
التي تعرض مقّرها لعملية اقتحام من 
الحرس الرئاسي، وتّم إغالقها.. أوضح 

الزعيم علي عبدالله صالح رئيس 
ــث قناة  الــمــؤتــمــر أنـــه ســيــعــاد ب
«اليمن الــيــوم» بــنــاًء على قــرار 
اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي 

العام".

فات مخطط  
ّ

أّكد الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام أنَّ األوضاع األمنّية المتردّية في البالد تعّد من مخل
ط له وأطلقه الكيان اإلســرائيلي فــي العالم العربي، بقصد تفتيــت دول المنطقة، 

ّ
ما يســمى بـ"الربيــع العربي"، الذي خط

وتنفيذ مشروع الشرق األوسط الجديد.
واعتبر رئيس المؤتمر الشــعبي العام، أنَّ "ما يجري في الوطن العربي من أعمال عنف وصراعات تهّدد األمن واالســتقرار، السّيما 

في العراق وسوريا وليبيا، هو امتداد للربيع العربي، الذين يهدف إلى تدمير دول المنطقة".

الربيع العربي مشروع خطط له وأطلقه 
الصهاينة لتفتيت المنطقة

تغيير الحكومة أمر يعود لرئاسة الدولة

قناة «اليمن اليوم» ستعاود البث

اعتبره محاولة لجر البلد إلى نفق صراع جديد

البرلمان يدين مخطط اغتيال الرئيس السابق

ئـــيـــس    ر ن  ا د
مجلس النواب 
ـــراعـــي  ــى عـــلـــي ال ــحــي ي
وأعضاء المجلس عملية 
حفر النفق المؤدي إلى 
منزل الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح..
ـــــــــواب  ورحـــــــــــــــب ن
الــشــعــب بــقــرار رئيس 
الــجــمــهــوريــة عبدربه 
منصور هادي بتكليف 

الــلــجــنــة بــالــتــحــقــيــق لــكــشــف مـــن يقف 
وراء هــذه العملية والمتورطين فيها 

وإعــالن ذلك للرأي العام 
وتقديمهم للقضاء لينالوا 

جزاءهم العادل.
واعتبر نــواب الشعب 
أن هــذه العملية تــؤدي 
إلــى إربـــاك دعــوة رئيس 
الجمهورية لالصطفاف 
الــوطــنــي، ومــحــاولــة لجر 
البلد إلى نفق صراع جديد 
لــشــعــب اليمني  إّال أن ا
يــــرفــــض أي مــخــطــط 
يستهدف زعــزعــة أمــنــه واســتــقــراره 

وسكينته العامة والسلم األهلي..

أهاب باللجنة األمنية كشف المتورطين ومن يقف وراءهم

الشورى: محاولة اغتيال الرئيس السابق 
تعويق لالصطفاف والمصالحة الوطنية

دان رئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد  
علي عثمان وأعضاء المجلس عملية حفر النفق 

المؤدي إلى منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
واعتبر بياٍن موجز صادر باسم المجلس تلك العملية 
 لــجــر الــبــلــد إلـــى نــفــق صـــراع جــديــد وتعويقًا 

ً
مــحــاولــة

لالصطفاف الوطني والمصالحة الوطنية التي يقودها 
األخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وأهـــاب الــبــيــان بالجهات المعنية التنفيذ الدقيق 
لتوجيهات األخ رئيس الجمهورية إلى اللجنة األمنية العليا 
بالتحقيق لكشف من يقف وراء هذه العملية والمتورطين 

فيها ثم تقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.

حثت األجهزة األمنية سرعة استكمال التحقيقات وكشف الجناة

حكومة الوفاق تدين محاولة اغتيال صالح وتصفه بالمخطط اإلجرامي إلفشال المصالحة
دانت حكومة الوفاق اليمني وتستنكر بشدة، جريمة  

حفر نفق تحت االرض الى منزل الرئيس اليمني السابق، 
علي عبدالله صالح في محاولة ارتكاب جريمة الغتياله، معتبرة 
انه مخطط اجرامي يسعى الى افشال توجهات الدولة ودعوتها 

لالصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية.
واطلع مجلس الوزراء في اجتماعه األسبوعي برئاسة نائب رئيس 
ــوزراء وزير الكهرباء المهندس عبدالله محسن االكــوع، على  ال
ات االولية  التقرير األولي المقدم من وزير الداخلية حول االجراء
المتخذة في واقعة العثور على النفق الممتد من احد الهناجر الى 
منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بالعاصمة صنعاء.. مشيرا 
ات التي تم اتخاذها في هذا الجانب من قبل األجهزة  الى االجــراء
ات  األمنية المعنية التي باشرت فور تلقيها البالغ بعمل اإلجراء

القانونية من جمع لالستدالالت ورفع لألدلة وتحريز للموقع.
وحسب وكالة االنباء الحكومية (سبأ)، فإن التقرير لفت الى ان 
التحقيقات مستمرة ومتواصلة في هذه القضية.. داعيا كافة 
وسائل االعالم إلى تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره حول هذا 
ات التحقيق بإصدار األحكام  الموضوع وعدم التأثير على إجراء

المسبقة.
وعبر مجلس الــوزراء بهذا الخصوص عن ادانته واستنكاره 
الشديدين لهذا الفعل اإلجرامي، الذي يسعى من خطط له الى 
افشال توجهات الدولة ودعواتها لالصطفاف الوطني والمصالحة 
المجتمعية، ومحاولة زعزعة االمن واالستقرار.. وحث االجهزة 
االمنية على سرعة استكمال التحقيقات في هذا الجانب لمعرفة 

وكشف من يقف وراء هذا العمل المدان والمستنكر.

هيئة مراقبة الحوار تدين محاولة اغتيال الرئيس السابق
دانــت الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ  

مخرجات الحوار الوطني الشامل وبقوة من 
ارتكبوا جرم حفر النفق المؤدي إلى منزل الرئيس 
السابق علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام بغرض محاولة اغتياله أو االعتداء عليه.
وأدانت الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات 
الحوار الوطني الشامل في اجتماعها الثاني المنعقد 
اليوم برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية إدانة شديدة القوى أو الجهات التي تقف 
وراء مخطط حفر النفق الذي كان يستهدف الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي 

العام.


