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قال احملامي احلميدي السبيعي خالل املؤمتر امس انه 
سيقوم بتدش���ن احلملة الوطنية إلنقاذ مواطن يوم غد 
االثنن في متام السابعة والنصف مساء لشحن الرأي العام 
لصالح الضابط الش���مري. وأضاف أنه سيوجه الدعوى 
خلمس���ن عضوا من أعضاء مجلس األم���ة لنضعهم أمام 
مسؤولياتهم. وسنوجه الدعوة للنقابات واجلمعيات ذات 

العالقة واالهتمام بحقوق اإلنسان.

حملة وطنية النقاذ الضابط الشمري

في مؤتمر صحافي عقدته أسرة الحميدي في جمعية المحامين بعد يوم من محاولة اغتياله بـ 6 رصاصات في اليمن

زوجة الضابط الشمري: لو أن السفير الزمانان سّلم زوجي جوازه لما حدث ما حدث

يؤكد علم الوزير مبوضوع حجز 
اجلواز وإن لم يكن بأمره.

وأضاف الس����بيعي أن زوجة 
الش����مري التقت رئي����س النيابة 
العامة اليمني الذي أكد لها أنه ليس 
لديه مانع من إخراج الشمري من 
اليمن بإفراج طبي مؤقت للسفر 
إلى الكويت ولكن بشرط أن يتصل 
بنا السفير ويطلب منا هذا الطلب 
أوافق  ويسلمه جواز سفره وأنا 
الزوجة هذا  عليه. وعندما نقلت 
الكالم للسفير على لسان النائب 
العام اليمني لم يتحرك بل ت���راخى. 
وبسؤال الس����بيعي عن املستفيد 
م����ن محاولة االغتي����ال للضابط 
الش����مري قال: لقد تلقى الشمري 
تهديدي����ن: أحدهما بحجز حريته 
التهديد  بالقتل. وقد جاء  واآلخر 
بحجز حريته من مسؤولن كبار 
وأسماؤهم موجودة لدى السفير. 
أما التهدي����د بالقتل فقد جاءه من 
جهات أمنية مينية وقد أبلغ جنله 
السفير بأسمائهم وأرقام تلفوناتهم 
وقد استهان السفير بهذه األمور.

ش�قيقته: أناش�د رئي�س 
ال�ت�دخ�ل  ال�وزراء  مج�لس 
إلع�ادة ش�قيقي إل�ى الب�اد

الجهات  أبلغ�ت  عبدالعزي�ز: 
تلقاها  التي  بالتهديدات  الرس�مية 
والدي فردوا علينا: نحن لسنا في غابة

ال�ت�ي  الطلق�ة  الس�بيعي: 
فخ�ذه   اخترق�ت  موكلي  أصاب�ت 
ولم تكن سطحية  كما قال السفير

عبداهلل: ل�م أر والدي منذ 
عامين وأتمنى أن تتم استعادته 
قبل أن يحدث ما ال تحمد عقباه

ويثبت أن تق�����ييد ح��رية املواطن 
الكويتي قد مت عمدا وبعلم وزير 

اخلارج�����ية.
واشار السبيعي إلى أن مقابلة 
السفير جاء بها كثير من املغالطات 
منها أن الطلقة التي أصابت الضابط 
الش����مري مجرد إصابة بس����يطة 
وتطلبت القليل من التنظيف بينما 
احلقيق����ة أن الرصاصة اخترقت 
فخذ الرجل وخرجت من الناحية 
األخرى. كما أن الس����فير ذكر أن 
الشمري يقيم بفندق الشيراتون 
بينم����ا هو كان يقي����م في موتيل 
رخيص في وسط حي شعبي في 
صنعاء وهو ال يعلم أنه قد هرب 
من املستشفى الذي كان يعالج فيه 
خوفا من تصفيته عندما شعر بأن 

هناك من يتتبعه هناك.
وأكد السبيعي أن السفارة أبلغت 
الضابط الشمري أن هناك خطرا 
على حياته في اس����تمرار وجوده 
باملستشفى والبد من نقله إلى فندق 
أكثر.  الشيراتون ألن فيه حماية 
وبعد نقله إلى الفندق وبقائه هناك 

قوبل ف����ي  اليمن به����ذه املعاملة 
فكيف ب����اهلل عليكم لو كان األمر 
يتعلق مبواطن بسيط لم يكن له 
هذا التاريخ املش����رف؟ هذا واهلل 
شيء مخيف أنا تبهدلت أنا وعيالي 
وسافرت لليمن عدة مرات رايحة 
الس����بعة يعانون  رادة وأطفالي 
من غياب والدهم. وأناشد رئيس 
الوزراء أن يتدخل بثقله  مجلس 
في هذا األمر حتى يضع حدا لهذه 
املأس����اة مراعاة لظروف أطفالي 

وليس لي أو لزوجي.
من جانبها قالت شقيقته إنها 
توجه مناش����دتها لس����مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
للعمل على أن يعود شقيقها إلى 
الكويت لرؤية أطفاله وتلقي العالج 
الالزم للقلب ثم يعود مرة ثانية 
إلى اليمن عندم����ا تنظر قضيته 
أمام محكمة االستئناف. فهو بريء 

وواثق من براءته.
وفي تصريح خاص ل� »األنباء« 
قال احملامي الس����بيعي: إن هناك 
حملة سيتم تدشينها غدا االثنن 

واليمني����ة تثبت مرض����ه بالقلب 
وهو ليس نزلة ب����رد أو صداعا، 
ورفضه للعالج جاء بسبب عدم 
وجود طبي����ب متخصص يتابع 
حالته كما أن العالج هنا بالكويت 
أفضل لوجود أطباء متخصصن 
يعرفون حالت����ه، ولديهم الكفاءة 
لعمل الالزم له عن����د عودته. أما 
باليمن ف����كان الكالم منصبا على 
إجراء جراحة له بالقلب ونحن ال 
نعرف مدى كفاءة من يقوم مبثل 
هذه اجلراحات الدقيقة هناك، وهل 
سيكون األمر آمنا بالنسبة له إذا 

أجريت له اجلراحة؟ 
وأضاف����ت: نح����ن عتبنا على 
اليمن ألنه  الكويتي لدى  السفير 
ممثلنا باليمن وعنصر فعال بالديرة 
فلماذا يستهن بأمر رجل من رجاالت 
الكويت الذين أفنوا حياتهم في هذا 
البلد وناضلوا في سبيله وقاوموا 
االحت����الل العراقي وكان لهم دور 

بارز في املقاومة.
إذا كان احلمي����دي الش����مري 
الضاب����ط املهن����دس الكويتي قد 

الغريب أن  ويضيف عبدالعزيز: 
السفير منذ أن أصيب أبي لم يكلف 
نفسه لقاء والدي أو حتى يتصل به 
ويقول له: حمدا هلل على السالمة. 
ولكنني في هذا املجال ال يفوتني 
أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان 
للقنصل الكويتي بالسفارة باليمن 
سعود احلربي على وقفته الرجولية 
التي وقفه����ا معنا. ورغم ذلك كنا 
نطمع في أن يقوم الس����فير أيضا 
بالوقوف إلى جانبنا ومس����اعدة 
والدي على الع����ودة إلى الكويت 
بدال من الوقوف ضده وحجز جواز 
سفره بعد ما عاناه من تعذيب أثناء 
حبسه. أما جنله عبدالعزيز البالغ 
من العمر أحد عشر عاما فقد ناشد 
املس����ؤولن أن يعملوا على إعادة 
والده إلى الكويت الذي يعاني من 
جتلط في الشريان التاجي بالقلب، 
دون أن يتلقى أي عالج. فقد مضى 
عليه مدة سنتن لم ير فيهما والده. 
بينما ذكرت زوجته أن زوجها ال 
يدعي املرض وهناك تقارير طبية 
موجودة لدى السلطات الكويتية 

بال عالج من اإلصابة يأتي السفير 
على إحدى الفضائيات ويقول إنه 
اآلن موجود بالشيراتون وانه قد 
عولج من اإلصابة، فهذا أس����لوب 
يجب أال يتبعه شخص ديبلوماسي 
بأن يقوم بإخراجه من املستشفى 
وإنزاله بالفندق بال عالج حتى يقول 
للرأي العام إننا قد أنزلناه بالفندق 
وهو اآلن بأمان. فقد آلم هذا الكالم 

الضابط الشمري وأسرته.
وتعليقا على األحداث األخيرة 
التي وقعت للضابط الشمري قال 
جنله عبدالعزيز إن والده كان مهددا 
باالغتيال وعندما أبلغ السفير بهذا 
األمر قبل الواقع����ة قال له: نحن 
لسنا في غابة وليس هناك شيء 

من هذا القبيل.
أن����ه بع����د أن وقعت  مضيفا 
محاول����ة االغتي����ال، والتي أنقذه 
اهلل وحده منها، جند أن السفير 
يظهر على إحدى الفضائيات ويقلل 
من شأن اإلصابة التي تعرض لها 
إياه����ا بأنها مجرد  والده واصفا 
إصابة بسيطة وأنه قد عولج منها. 

في متام الساعة السابعة والنصف 
ملس����اعدة الضابط الشمري على 
العودة إلى البالد. وقد مت توجيه 
الدعوة خلمس����ن نائبا وعدد من 
احلقوقين والناشطن السياسين 
واملهتمن بحقوق اإلنسان والعمل 
العام. وقال السبيعي إن الشكوى 
التي س����تقدم اليوم للنائب العام 
تتضمن املطالب����ة بالتحقيق في 
أمر التراخي ال����ذي وقع من قبل 
السفير الكويتي لدى اليمن ووزير 
اخلارجية الذي كان يعلم بأن جواز 
الكويتي محجوز  املواطن  س����فر 
لدى ال����س����فارة دون وجه حق 
وبال مسوغ قانوني. فحجز جواز 
املواطن يعتبر حجز حرية  سفر 
وهو أمر معاقب عليه في القوانن 
اجلزائية اليمنية والكويتية على 
حد سواء. فقد ذكر السفير في إحدى 
الفضائيات أن جواز سفر الضابط 
الشمري قد مت حجزه بتعليمات من 
معالي وزير اخلارجية )حفظه اهلل 
ورعاه( وهذه أول مرة أسمع فيها 
هذه العبارة في شأن وزير، وهذا 

مؤمن المصري  - محمد الدشيش
قال احملامي احلميدي السبيعي 
إنه سيقدم شكوى جزائية للنائب 
الع����ام اليوم ض����د كل من وزير 
اخلارجية بشخصه وسفير الكويت 
لدى اليمن بشخصه على خلفية 
امتناع السفير عن تسليم املواطن 
الكويتي احلميدي الشمري، الذي 
أطلق عليه الرصاص باليمن أمس 
األول، بحجة أن وزير اخلارجية 
يعلم بأمر عدم تس����ليم املواطن 
الكويتي جواز سفره حتى ينتهي 
استئناف القضية التي برئ فيها 

من محكمة أول درجة.
جاء هذا خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده احملامي السبيعي بجمعية 
احملامن الكويتية أمس باالشتراك 
مع أسرة الضابط الشمري. وأضاف 
السبيعي أنه سيطلب من النيابة 
العامة تفري����غ املقابلة التي متت 
مع السفير سالم الزمانان بإحدى 
احملطات الفضائية واعتبارها دليل 
إدانة ضد وزير اخلارجية ألن ما 
قاله السفير يدين وزير اخلارجية 

الشمري في لقاء صحافي جلريدة اجلزيرة السعودية اثناء الغزو يروي خالله قصة انضمامه للمقاومة الكويتية درع السلوك واملواظبة للضابط احلميدي

الضابط احلميدي الشمري يوم تخرجه في كلية الضباطتقرير طبي يثبت اصابة الشمري بجلطة في الشريان التاجي )أسامة البطراوي(احملامي احلميدي السبيعي متوسطا جنلي الضابط الشمري خالل املؤمتر الصحافي امس

سريعا من قبل املسؤولن اليمنين 
وأبدوا تعاونا مع السفارة ألقصى 
احلدود كما أنه من املتوقع أن يقوم 
وفد من االستخبارات العسكرية 
الكويتية بزيارة الى اليمن اليوم 
الس���فارة  )األحد( حيث خاطبت 
املس���ؤولن اليمنين كتابيا وأكد 
الس���فير تلك املراسالت باالتصال 
بهم هاتفيا من أجل ترتيب برنامج 
زيارة للوفد لالطالع على تفاصيل 
وخلفية قضي���ة احلميدي العجل 
كما بذلت الس���فارة مساعيها لدى 
السلطات اليمنية الستعجال جلسة 
االستئناف حيث وعدت السلطات 
اليمنية مش���كورة بالعمل وعلى 

الفور على ذلك.
ان وزارة اخلارجية ومن خالل 
س����فارتها في صنعاء لم ولن تألو 
جهدا في الدفاع عن مصالح مواطنيها 
وضمان سالمتهم وهي دائما تسعى 
الى تذليل جميع الصعوبات واملشاكل 
التي ميك����ن أن تعترض املواطنن 
الكويتي����ن ولكن في نفس الوقت 
يجب االحت����رام وااللتزام بقوانن 

الدولة املضيفة.

مبتابعة القضية وطلبت على الفور 
من اجلهات الرسمية ترتيب مقابلة 
مع احلميدي العجل للوقوف على 
تفاصيل االعتقال واالطمئنان على 
صحته وبالفعل قام املسؤول عن 
الشؤون القنصلية مبقابلة احلميدي 
النيابة  العجل وبحضور وكي����ل 
واطمأن على س����المته واستفسر 
 � عن احتياجاته وطلب احلميدي 
خالل هذا اللقاء إبالغ أهله بحاجته 
ملبلغ مالي وقامت السفارة بتزويده 
باملبلغ املطلوب الذي أرسل من أهله 

عن طريق اإلدارة القنصلية.
ثم التقى السفير بعد ذلك بالنائب 
اليمني وطل����ب منه تزويد  العام 
السفارة مبحضر التحقيق مع السيد 
احلميدي وبالفعل تسلمت السفارة 
تقريرا م����ن النيابة العامة تضمن 

التهم املوجهة للحميدي.
ومنذ ان علمت السفارة باعتقال 
احلميدي فإنها كانت تقوم باستقبال 
أهل����ه في املط����ار وتتولى ترتيب 
مواعيد زياراتهم له كما تعمل على 
إيصاله����م للقائه في غرفة خاصة 
بالس����جن إلعطائهم اخلصوصية 

التي تنظر في قضيته.
وعندما صدر احلكم االبتدائي 
الذي قضى  بتاري����خ 2009/10/12 
ببراءة احلميدي العجل لعدم كفاية 
األدلة بادرت السفارة على الفور الى 
مخاطبة اجلهات الرسمية اليمنية 
للمطالبة باإلفراج عنه إال ان النيابة 
اجلزائي����ة املتخصصة )نيابة أمن 
الدولة( قامت باس����تئناف احلكم 
ورفضت اإلف����راج بحجة تخوفها 
من ان يغادر اليمن كما فعل أخوه 
عدنان من قبل الذي حوكم غيابيا 
في ذات القضية وصدر بحقه حكم 

غيابي بالسجن 25 عاما.
وبعد مغادرة مسؤول الشؤون 
القنصلية علمت السفارة عن طريق 
زوجة احلميدي انه غادر املستشفى 
ومت العث����ور عليه في وقت الحق 
وقد قام مسؤول الشؤون القنصلية 
بأخذه برفقة فريق من التحقيقات 
اليمنية )املباحث اجلنائية( ملعاينة 
الذي تع����رض فيه إلطالق  املكان 
نار ووعد الفريق املختص بتزويد 
السفارة بالتقرير حال االنتهاء منه 
علما بأن مكان إطالق النار الذي أشار 

بيان عاكوم - كونا
اك����د وكي����ل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل ان الوزارة ال تألو 
جهدا ملتابعة مواطنيها في اخلارج 
وبالتحدي����د في قضي����ة الضابط 
احلميدي الشمري في اليمن، مشيرا 
الى ان الوزارة ومن خالل س����فارة 
الكويت في اليمن سعت الى خروج 

الشمري من السجن.
وقال اجلار اهلل في تصريح ل� 
»األنباء« ان احلكم الذي صدر بحق 
الشمري درجة اولى ومن املفروض 
ان يكون في السجن حلن جلسة 
االستئناف اال اننا سعينا الخراجه 

من السجن.
وبخصوص حجز جواز سفره قال 
اجلاراهلل: »نحن عاهدنا السلطات 
اليمنية النها كان����ت تتخوف من 
اخراجه من السجن ويغادر االراضي 
اليمنية وبالتالي عاهدناها على ان 
يبقى جواز س����فره بحوزتنا واال 
تصدر له وثيقة سفر حلن جلسة 
االستئناف وصدور احلكم النهائي، 
الفتا الى انه على اساس هذا التعهد 
اخرجت السلطات اليمنية الشمري 

إليه احلميدي خالل املعاينة كان في 
شارع عام وليس أمام الفندق الذي 

كان يسكنه.
وبناء على توجيهات نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية  مجلس 
الس����فارة بنق����ل احلميدي  قامت 
العجل الى فن����دق آخر مع حتمل 
تكاليف إقامت����ه وطلبت من ادارة 
الفندق تعزيز احلراسة األمنية كما 
طلبت من األمن اليمني نفس األمر 
حيث كان هناك جتاوب مش����كور 

من قبلهم.
إبالغه  الس����فير وبعد  لقد قام 
بخب����ر تعرض املواط����ن الكويتي 
لإلصاب����ة بعيار ن����اري باالتصال 
هاتفيا مبعالي وزي����ر اخلارجية 
اليمني وبسعادة وكيل أول وزارة 
الداخلي����ة اليمني ومبدي����ر ادارة 
املراسم بوزارة اخلارجية اليمنية 
وقامت السفارة أيضا بإرسال مذكرة 
لوزارة اخلارجية اليمنية تبلغهم 
رس����ميا باحلادث وتطل����ب منهم 
التحقيق في األمر وإفادة السفارة 

مبالبسات احلادث.
وقد ملس���ت الس���فارة جتاوبا 

من السجن.
مبقاض����اة  التهدي����د  وع����ن 
»اخلارجية« قال اجلاراهلل »يقاضوا 
كما يش����اؤون والعدل موجود في 

الكويت«.
من جهت����ه، صرح مدير اإلدارة 
القنصلية بوزارة اخلارجية السفير 
حمود الروضان تعليقا على احلادث 
الذي تعرض ل����ه احلميدي حماد 
العجل في مدينة صنعاء باجلمهورية 
اليمنية بأن اإلدارة القنصلية بوزارة 
اخلارجية تلقت كتابا تقدم به شقيق 
احلميدي حماد العجل يفيد بانقطاع 
االتصاالت مع شقيقه املتواجد في 
اليمن منذ فترة وأنهم ال يعلمون عنه 
شيئا وعلى الفور باشرت الوزارة 
بإبالغ س����فارتها في صنعاء التي 
باشرت اتصاالتها باجلهات املختصة 
اليمني����ة حيث أفادت تلك اجلهات 
بأن احلميدي العجل قد اعتقل في 
مدينة عدن ومت ترحيله الى مدينة 
صنعاء ضمن مجموعة من األفراد 
وقد قامت الس����فارة بإبالغ اإلدارة 

القنصلية بذلك.
واستمرت السفارة في صنعاء 

اللقاء معه  الالزمة وس����هلت لهم 
لوقت ميتد لعدة ساعات.

ومن����ذ الي����وم األول العتق����ال 
العجل وتوجيه االتهام  احلميدي 
له في إحدى القضايا أبدت السفارة 
حرصا كبي����را على التواصل معه 
والسؤال عنه وترتيب زيارات ألهله 
ومعرفة احتياجاته كما حرصت على 
متابعة وحضور جميع جلس����ات 
احملاكم����ة في احملكم����ة االبتدائية 
الدولة  أمن  املتخصصة بقضاي����ا 

وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل

الجاراهلل لـ »األنباء«: أخرجنا الشمري من السجن مقابل االحتفاظ بجواز سفره

»الخارجية«: وفد من االستخبارات العسكرية الكويتية يتوّجه إلى اليمن اليوم لمتابعة قضية الشمري


