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أنبوب األكسجني الذي استنفر إدارة املتفجرات أمس

رجال األمن العام أثناء احدى احلمالتاللص الذي مت ضبطه في منطقة الصاحليةحبوب الكبتي املضبوطة في حملة الوفرة

اجلرح الذي سببته الرصاصة التي اخترقت فخذه اليمنىاحلميدي الشمري

العميد عبدالفتاح العليالفريق احمد الرجيب

ُعّذبُت بالكهرباء لمدة 27 يومًا واحُتجزُت انفراديًا طوال فترة سجني

الضابط الحميدي الشمري يروي كامل تفاصيل حكايته لـ »األنباء«:
اتهمُت بالتجسس والتزوير ودعم االنفصاليين الجنوبيين وأخيرًا.. المخدرات!

وملاذا  بالضبط؟  حكايتك  ما 
جئ��ت ال��ى اليمن؟ وم��ا الذي 

فعلته ليحاول أناس اغتيالك؟
قصتي اغرب من اخليال، 
فقد دخلت الى اليمن قادما من 
الكويت بتاريخ 2008/2/2، وفي 
ذات اليوم توجهت الى فندق 
شيراتون صنعاء وكان معي 
50 الف ريال سعودي وجواز 
سفري ووضعتها في خزنة 
الفندق ف���ي غرفتي وقبل ان 
اكمل ساعة في الفندق اقتحم 
علي غرفتي مجموعة من رجال 
االمن اليمنيني واقتادوني الى 
الش���رطة مدعني  احد مراكز 
انهم مشتبهون بي، وبالطبع 

تعاونت معهم وكنت اعتقد انه 
اجراء روتيني حتى فاجأني 
احدهم وكان يحمل رتبة ضابط 
قائال: يا اخي الزم تزكي عن 
فلوسك، وفهمت انه يريد ان 
امنحه املال ك� »رشوة.. مقابل 
ان ينهي كامل اجراءات االشتباه 
التي احتجزت بسببها ولكنني 
رفضت وقلت له: الزكاة ال حتل 
اال على املس���لم الفقير وانت 
لس���ت كذلك، وعندما س���مع 
ردي قال لي باحلرف الواحد: 
»س���أوديكم وراء الشمس«، 
وبعدها نقل���ت الى التحقيق 
وقام بالتحقيق معي مقدم اسمه 
جميل اخلدشي وبعد ان ادخلت 

أمير زكي
»هربت من املستشـفى الذي نقلت إليه ولم أخرج على مسؤوليتي كما 
ادعى املسؤولون في اخلارجية الكويتية، وخالل عامني من السجن تعرضت 
للتعذيب على يد رجال األمن اليمنيني والصعق بالكهرباء وتقليع األظافر. وأما 
سبب هروبي من املستشفى أول من امس بعد اصابتي بطلق ناري اثر محاولة 
اغتيالي فهو خشية على حياتي، ألنه وبعد دخولي املستشفى تلقيت اكثر من 
تهديد بالقتل وهو ما جعلني أهرب من باب الطوارئ مبعاونة أشقاء قطريني 
»اسـتفزعت بهم« بعد ان تخلت عني سـفارة بالدي« بهذا البوح بدأ الضابط 
الكويتي احلميدي الشـمري حديثه لـ »األنباء«، وشـرح خالل حديثه كامل 
القصة التي أدت الى سـجنه الى اكثر من عامني وجعله عرضة للقتل في اي 

وقت على يد بعض رجال األمن اليمنيني.
موضحا ان حكايته بدأت بطلب احد رجال األمن اليمنيني رشوة وانتهت 
الى اتهامه بعدد كبير من القضايا، فقد لفقت له تهمة تزوير وملا لم تثبت عليه، 
اتهم بالتجسس وبعدها اتهم بدعم االنفصاليني اجلنوبيني في اليمن وعندما 

متت تبرئته لفقت له تهمة االجتار باملخدرات.
الضابط الشـمري بدأ رواية حكايته لـ »األنبـاء« منذ بدايتها حتى حلظة 

اطالق النار عليه في وضح النهار امس. 

استطيع التريض به وممارسة 
هواي���ة اجل���ري ونقلني الى 
شارع رئيس���ي وما ان نزلت 
من التاكس���ي حت���ى اقتربت 
مني س���يارة بيضاء بداخلها 
شخصان ترجل احدهما وهو 
يحمل مسدس���ا وبدأ بإطالق 
الن���ار باجتاه���ي، واطلق 6 
رصاصات اس���تقرت احداها 
في فخذي ولكني تغلبت على 
آالمي وحاولت مهاجمته فسقط 
وبعدها فر هاربا بالسيارة التي 

ترجل منها.
ومن نقلك الى املستشفى؟

نقلتني مجموعة من مرتادي 
الش���ارع، وما ان ادخلت الى 
املستش���فى حتى بدأ يدخل 
اشخاص يعرفونني بأنهم من 
األمن ولكنهم كانوا يهددونني 
بأنني لن أخرج حيا، وحاولت 
االتصال بالس���فارة ولكن لم 
يلق لي احد ب���اال ووعدوني 
ابلغتهم بأن  انني  خيرا رغم 
حياتي داخل املستش���فى في 
خطر ول���م أنتظر ولم أخرج 
على مس���ؤوليتي كم���ا قال 
اعضاء س���فارتنا، بل هربت 

من املستشفى.
كيف هربت؟

بعد ان وجدت ان اعضاء 
السفارة وحتديدا السفير لم 
يأخذ أقوالي على منحى جدي 
اضطررت لالتصال بأصدقاء لي 
قطريني وهم من قاموا بتهريبي 
الى خارج املستشفى بعد ان 
هربت من باب الطوارئ حتى 
ال يراني رج���ال األمن او من 

يدعون انهم رجال أمن.
هل حقا القضية مجرد عداء 
شخصي هو ما جعل األمور 
الش���كل  تتط���ور معك بهذا 

الغريب؟
أوال انا أملك أوراقا وتقارير 
طبية تفي���د بانني تعرضت 

للتعذيب والصعق بالكهرباء 
وهددت سابقا بأنني سأجلأ 
الى حقوق االنسان وأفضح 
وسائل التعذيب التي تعرضت 
لها ألعترف مبا لم أفعل، وقد 
عرض علي بعد تبرئتي من قبل 
بعض الضباط ان أتوقف عن 
املطالبة بالتحقيق في واقعة 
تعذيبي مقابل ان يغلقوا ملفي 
ولكني صاحب حق ولن أتركه، 
هكذا بلغته���م، ولكنهم اآلن 

يريدون قتلي.
مل��اذا ذهب��ت ال��ى اليم��ن 

أصال؟
أنا أدير 3 مكاتب للعمالة 
واس���تقدم العمال���ة اليمنية 
الفني���ة واملتخصصة وجئت 
الى اليمن لهذا الغرض ويعلم 
اهلل انها املرة األولى التي أدخل 

فيها الى اليمن.
كم قضيت في السجن؟

من���ذ 2008/2/2 وحت���ى 
ره���ن  وأن���ا   2009/10/17
االعتقال، وطوال هذه الفترة 
وأنا مسجون بشكل انفرادي 
وهذا مثبت في سجالت سجن 

صنعاء املركزي.
ه��ل الت��زال تخش��ى على 

حياتك؟
التهديد  نعم، الازال حتت 
ولكن اهلل معي وانا صاحب 
حق واطال���ب حكومة بالدي 
بالتدخل الخراجي من اليمن، 
فال أنا بتاجر مخدرات وال أنا 
بإرهابي ولست جاسوسا وال 
مزورا، اال يكفيهم حكم البراءة 

الصادر من محكمة مينية.
ولكنهم يريدون ان ينتظروا 

حكم االستئناف؟
حكم االس���تئناف سيأخذ 
على األقل عاما، هل من املعقول 
ان انتظر عاما وأنا ال أزال حتت 
التهديد، ملاذا ال يس���لمونني 

جواز سفري؟!

عليه ق���ال لي: واهلل العظيم 
اعلم انك ب���ريء ولكنهم لن 
يتركوك في حالك، وبعد انتهاء 
التحقيق جاءني الضابط الذي 
طلب مني الرش���وة وقال لي 
اعطني الرقم السري للخزنة 
التي في غرفت���ك ورفضت، 
ولكنه وبحس���ب م���ا علمت 
ذهب الى الفندق وقام بفتحها 
مبعرفة ادارة الفندق واحضر 
منها جواز س���فري ولم يعد 
لي النقود، وقد اختفت متاما 
منذ ذلك احلني، وبعدها احلت 
الى امن الدولة للتحقيق في 
تهم الول مرة اس���مع بها في 

حياتي.
ما التهم التي وجهت اليك؟

البداية احتجزت ملدة  في 
27 يوما، ووجهت لي اتهامات 
بدأت بتهمة التجسس والتخابر 

لصالح دول اجنبية وبعدها 
تهم����ة دع����م االنفصالي����ني 
اجلنوبيني واالغرب تهمة القتل 
وبعده����ا التزوير، وقد برئت 
منه����ا جميعا ولم تثبت علي 
اي تهمة منها خاصة انني لم 
اليمن سوى ساعة  اقض في 
واحدة قبل القبض علي ومن 
املستحيل ان اتخابر مع اي جهة 
او ان اكون جاسوسا او داعما 
لالنفصاليني اجلنوبيني خاصة 
انني لم ادخل في حياتي الى 
اليمن سوى اليوم الذي قبض 
علي فيه ولم يثبت علي شيء 
بل انني لم اعترف بأي شيء، 
رغم انهم خ����الل ال� 27 يوما 
التي حقق فيها معي تعرضت 
للصعق بالكهرباء وقاموا بنزع 

اظافري وضربت واهنت.
وماذا عن تهمة املخدرات؟

هذه التهمة تأتي اخيرا في 
سلسلة االتهامات التي وجهت 
الي، وكانت السلطات االمنية 
اليمنية قد القت القبض على 
عصابة مخدرات مكونة من 
15 شخصا وطلبوا من احدهم 
ان يشهد علي، وبالفعل قام 
بالش���هادة عل���ى انني اعمل 
م���ع هذه العصاب���ة، خاصة 
انهم وعدوه بتخفيف احلكم 
عليه فيما لو شهد علي، وقد 
شهد علي الرجل حتى جاءت 
امام  النهائية، وقال  اجللسة 
القاضي بع���د ان انطقه اهلل 
»ال اعرف احلميدي الشمري« 
القاضي بالبراءة،  فحكم لي 
رغم ان الشاهد الوحيد علي ظل 
يكرر طوال جلسات احملاكمة 
انني شريك غير ان اهلل اظهر 

براءتي في النهاية.

وما س��ر العداء بينك وبني 
املسؤول األمني اليمني الكبير 
الذي هددك بأنك لن ترحل الى 

الكويت اال بتابوت؟
العظي���م ال اعرف  واهلل 
القضية بش���كل  ولكنه اخذ 

شخصي.
محاول��ة  مت��ت  وكي��ف 

اغتيالك؟
بعد ان رفضت سفارتنا في 
صنعاء منحي جواز سفري لم 
أمتكن م���ن النزول في فندق 
راق مش���دد احلراسة وعليه 
اضطررت بعد رفض السفير 
منحي جواز س���فري للسكن 
ف���ي فندق رخي���ص في حي 
ش���ارع الزراعة الشعبي في 
صنعاء، وامس االول خرجت 
من الفندق وطلبت من صاحب 
تاكسي ان يأخذني الى مكان 

في ظل عدم وجود مؤشرات على إعفاء مخالفي قانون اإلقامة وإعطائهم مهلة للمغادرة دون عودة

»الداخلية« تشن أكبر حملة الستهداف المخالفين واللصوص 
»األمـن العـام« يسـّجل رقمـًا جديـدًا فـي أعـداد المخالفيـن و500 وافـد إلـى »اإلبعـاد اإلداري«

 أمير زكي ـ هاني الظفيري
ف���ي حمل���ة تأت���ي ترجم���ة 
لتعليمات وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد ووكيل وزارة الداخلية 
الفريق احمد الرجيب كما تزامنت 
مع ق���رب انعقاد مؤمت���ر القمة 
العام  اخلليجي شن قطاع االمن 
ممثال ف���ي جميع مديريات األمن 
حملة وصفت بانها االكبر خالل 
السنوات االخيرة واسفرت احلملة 
التي جاءت باشراف وتخطيط من 
قبل وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون األمن العام باالنابة العميد 
عبدالفتاح العلي عن ضبط نحو 
500 وافد ب���ني مخالف ومطلوب 
ولص وقائمني وعاملني في اوكار 
مشبوهة س���واء تلك التي تقدم 
خدمات املتعة احلرام او خدمات 

االتصاالت الدولية املسروقة.
وقال مصدر أمني ان نصيب 
محافظة االحمدي كان االكبر في 
هذه احلمالت وفيها جرى ضبط 
نحو 250 واف���دا ووافدة واغالق 
املش���بوهة  لالعم���ال  اوكار   3
وفيها مت ضبط 28 وافدا ووافدة 
ميارسون االعمال املنافية لآلداب 
و7 أش���خاص منهم شخص من 

غير محددي اجلنس���ية يديرون 
وكرا لالتصاالت الدولية، مشيرا 
الى ان حمالت األمن العام جاءت 
بتنفيذ مدير امن اجلهراء العميد 
عايض العتيبي ومدير امن حولي 
العميد يحيى جابر ومدير عمليات 
األمن العام العميد حسني الشرازي 
العقيد  العاصمة  ومدير عمليات 
عبدالرحمن الشراح ومدير عمليات 
االحمدي املقدم جم���ال العتيبي 
والعقيد صالح خليفوه والرائد 
عبيد املطيري والنقيب مس���اعد 
العنزي وامل���الزم غنيم املطيري 

واملالزم اول نواف احلويلة.
واشار املصدر الى ان حمالت 
محافظة األحمدي جاءت على فترات 
صباحية ومسائية وامتدت ل� 48 
ساعة مستهدفة اسواقا عشوائية 
واخرى شعبية، حيث اسفرت احدى 
تلك احلمالت عن ضبط 28 شخصا 
ال يحملون اثباتا و11 مخالفا لقانون 
االقامة و7 متغيبني واستهدفت هذه 
احلملة طريق االحمدي ومنطقة 
دفان االنقاض وجاءت بالتنسيق 
بني املقدم جمال العتيبي وبلدية 
الكويت باشراف دعيج سنافي، 
كما حصدت حملة ألمن االحمدي 

استهدفت بسطة عشوائية لبيع 
اخلضار والفاكهة عن ضبط 52 
مخالفا لقانون االقامة و3 متغيبني 
و36 ش���خصا ال يحملون اثباتا 
و7 مطلوبني للتحقيق معهم في 

قضايا سرقات.
وفي سوق شعبي في منطقة 
املهبولة مت ضبط 35 وافدا مخالفا 
لقانون العمل واالقامة و8 متغيبني 
و7 بال اثبات و28 شخصا منتهية 

اقاماتهم.
وحترك رجال األمن العام بناء 
على معلومات عن استغالل 3 أوكار 

ل���آلداب وأخرى  ألعمال منافية 
للمكاملات الدولية املسروقة، وداخل 
االوكار الثالث���ة جرى ضبط 35 
واف���دا ووافدة على النحو التالي 
28 داخل وكرين للمتعة بواقع 16 
سيدة و12 رجال، و7 منهم شخص 

من غير محددي اجلنسية.
وفي محافظة اجلهراء أسفرت 
احلملة التي اشرف عليها مدير امن 
اجلهراء العميد عايض العتيبي عن 
توقيف 58 وافدا ووافدة مخالفني 
لقانون االقامة الى جانب ضبط 
44 ش���خصا ما بني مطلوب وال 

يحمل اثبات شخصية.
وإلى محافظة حولي اسفرت 
حملة ج���اءت باش���راف العميد 
يحيى جابر عن ضبط 25 شخصا 
بال اثب���ات و7 منتهية اقاماتهم، 
وتزامن���ت هذه احلملة مع حملة 
اخرى في العاصمة اس���فرت عن 
ضبط 42 مخالفا و7 متغيبني و17 

بال اثبات.
وإلى محافظة الفروانية انتهت 
حمالتها املمتدة ل� 10 ساعات وعلى 
مدار 72 ساعة عن ضبط 110 وافدين 
ما بني مخالف لالقامة واشخاص 

يعملون لدى الغير.
الوفرة جاءت  وعلى طري���ق 
حملة باشراف املالزم اول نواف 
احلويلة عن ضب���ط 32 مخالفا 
وحج���ز مركبت���ني و8 مطلوبني 
وضبط متعاطني وتوقيف مواطن 
عثر معه عل���ى 26 حبة كابتي، 
وش���ارك في احلمل���ة الى جانب 
املالزم اول نواف احلويلة كل من 
العريف محمد العجمي والشرطي 
العجمي والعريف عبداهلل  خالد 
ناصر. وفي اجلهراء، متكن رجال 
الفرقة الليلية للجهراء من ضبط 
6 متهمني في قضايا سلب بالقوة 

بواقع قضيتني، وضبط 3 شبان 
سلبوا بانشي من شاب، وضبط 3 

اشخاص سلبوا سائق تاكسي.
العاصمة متكن  ف���ي  وأخيرا 
املالزم اول النشط غنيم املطيري 
من ض���رب عصفوري���ن بحجر 
حينما مت ضبط ش���خص يدير 
وكرا لالتصاالت الدولية وبتفتيش 
الوكر وجد ان اآلسيوي ال ميتهن 
فحسب س���رقة االتصاالت وامنا 
اعترف بأنه وراء ارتكابه سلسلة 
من الس���رقات، ونفذ عملية دهم 
الوكر مع امل���الزم غنيم املطيري 
الرقيب عبداهلل ش���رمي وعريف 
محمد البذالي والشرطي عبدالعزيز 

املري.
الى ذل���ك، اكد مصدر أمني ان 
حملة األمن العام التي يش���رف 
عليها العمي���د عبدالفتاح العلي 
ستشهد ضراوة في غضون األيام 
املقبلة وستزداد حدتها مع قرب 
القمة، مؤكدا عدم  انعقاد مؤمتر 
وجود اي توجه ملنح مهلة ملخالفي 
قانون االقامة وهو ما دعا وزير 
الداخلية ووكيل وزارة الداخلية الى 
اصدار تعليمات بتوقيف املخالفني 

وابعادهم عن البالد.

أنبوب أكسجين غواصين
يستنفر إدارة المتفجرات

هاني الظفيري
اس���تنفرت يوم أمس األجهزة األمنية، خاصة إدارة املتفجرات 
في أعقاب رصد جس���م غريب إلى جوار أحد املس���اجد في منطقة 
الصليبية وبعد فحص اجلسم الغريب تبني انه عبارة عن أنبوب 

أكسجني يستخدم من قبل الغواصني.
وكانت عملي���ات وزارة الداخلية قد أبلغت عن وجود جس���م 
غريب بجوار مسجد وسارع الى موقع البالغ النقيب مطر سبيل، 
ومت اخط���ار األجهزة املختصة ليتم بعد معاينة اجلس���م الغريب 

تسجيل إثبات حالة.

رجال الجمارك يحبطون محاولة
تهريب 27 كيلو حشيش في العبدلي

أمير زكي - عبداهلل القنيص
أحبط رج���ال اإلدارة العامة للجمارك محاولة تهريب 27 كيلو 
من مادة احلشيش حاول وافد عراقي تهريبها الى البالد عبر منفذ 

العبدلي وذلك بإخفائها في أماكن سرية داخل مركبته اجليمس.
وقال مبارك القطان من مكتب مدير عام اجلمارك ان معلومات 
وردت الى ادارة مكتب التحري اجلمركي برئاس���ة راش���د البركة 
ومس���اعده سالم اش���كناني عن ان عراقيا بصدد ادخال كمية من 
احلش���يش وعليه اخطر مدير عام اجلمارك ب���در املدرس والذي 
اجتمع مع مسؤولي منفذ العبدلي طالبا منهم التشدد حيال محاولة 

تهريب مواد مخدرة.
واضاف القطان: في ساعة متأخرة من يوم امس اشتبه رجال 
منفذ العبدلي في وافد عراقي حضر الى البالد وظهرت عليه عالمات 
االرتباك ليقوم رجال اجلمارك جدي���ع املطيري وفرحان العجمي 
بإخضاع السيارة للتفتيش الدقيق ومت العثور على املخدرات في 

كابينة السيارة.


