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الصفحة

املتهمون بعد القبض عليهم  

حلظة نقل أحد املصابني في املشاجرة وفي اإلطار سكني سقطت من أحد املتشاجرين

احلميدي الشمري 

الشمري متوسطا السبيعي وأعضاء فريق الدفاع اليمني عنه بعد حكم البراءة

احلميدي السبيعي

العميد الشيخ أحمد اخلليفة

المحامي السبيعي قّدم شكواه للنائب العام ضد وزير الخارجية والسفير .. وعسكر يدعو »الخارجية« لكفالة الشمري

الضابط الكويتي الحميدي لـ »األنباء«: األمن اليمني ألقى القبض على القطريين 
اللذين ساهما في تهريبي من المستشفى والسفير يرفض مقابلتي

أمير زكي ـ مؤمن المصري ـ فرج ناصر
هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

كشف الضابط الكويتي احلميدي في 
اتصال هاتفي مع »األنباء« ان السلطات 
االمنية اليمنية قامت بإلقاء القبض على 
القطريني اللذين ساهما في تهريبه من 
املستشفى الذي كان يرقد فيه اثر اصابته 
بطلق ناري في فخذه بعد محاولة االغتيال 

التي تعرض لها يوم اجلمعة املاضي.
وقال احلميدي العجل الشمري، في 
اتصال هاتفي مع »األنباء«، انه ال يعلم 
سبب القبض عليه حتى هذه اللحظة.

واوضح احلميدي انه ال يحمل اي رد 
على بيان وزارة اخلارجية الذي اصدرته 
مس���اء اول من امس، قائال: بيانهم جاء 
ناقصا وس���أرد على م���ا ورد فيه في 
وقت الحق، خاصة ان���ه حفل بأخطاء 
وتناقضات ليس املجال هنا لذكرها، فلم 
لم يذكر البيان انني خدمت 27 عاما في 
اجليش الكويتي ودرست حتى حصلت 
على املاجستير وقضيت عمري كله في 
الدراس���ة ولم ادخل مخفرا في حياتي 
وصحيفتي اجلنائية تؤكد انه ال حكم 
علي؟ فكيف اكون تاجر مخدرات وكيف 
تصدق سفارتنا وخارجيتنا هذه القضايا 
التي برأني منه���ا القضاء اليمني الذي 

اشيد بنزاهته. 
واستغرب احلميدي قائال: كيف يرفض 
حتى هذه اللحظة سفيرنا في صنعاء 
مقابلتي وارسل لي القنصل معتذرا عن 
عدم متكنه م���ن مقابلتي؟ ملاذا ال يريد 
مقابلتي؟ كيف يرد ويصرح ويتحدث 

وهو لم يلتق بي ابدا؟
وجدد الشمري ثقته بالقضاء اليمني 
قائال: حكم لي بالبراءة وانا ال ازال واثقا 
من براءتي، وس���أعود ان شاء اهلل الى 

الكويت قريبا.
وامس قدم احملامي احلميدي السبيعي 
شكوى للنائب العام اختصم فيها وزير 

اخلارجية وس���فيرنا لدى اليمن متهما 
إياهما بحجز حري���ة املواطن الكويتي 
احلميدي الشمري الذي مت القبض عليه 
باليمن واتهم باالجتار باملخدرات ثم برأته 

احملكمة وتعرض حملاولة اغتيال.
وقال الس���بيعي في ش���كواه إنه مت 
القبض على موكله الش���مري بتاريخ 
2008/2/5 في اجلمهورية اليمنية بتهمة 
االجتار باملخدرات، وبتاريخ 2009/10/12 
صدر حك���م محكمة أول درجة اليمنية 
ببراءة الشمري من التهمة املسندة إليه 

ومن ثم مت إطالق سراحه.
وبعد ذلك توجه إلى السفارة الكويتية 
بصنعاء لتس���لم جواز س���فره ألنه ال 
يستطيع العالج باملستشفيات اليمنية 
إال بهوية رسمية، حيث انه أصيب بجلطة 
في الشريان التاجي عام 2007، كما أصيب 
أكثر من أزمة قلبية نتيجة التعذيب في 
الس���جون اليمنية، والسبب اآلخر في 
رغبته في تسلم جواز سفره أنه تلقى 
تهديدا بالقتل من أشخاص ذوي نفوذ 
باليمن، وقد مت نقل هذه التهديدات إلى 
س���فيرنا بصنعاء سالم زمانان وطلب 
منه تسليمه جواز سفره حتى يستطيع 
أن يقيم في فندق ذي حماية عالية، إال 
أن السفير أهمل هذه املعلومات وقال له 

والبنه: وين قاعدين إحنا بغابة؟ 
مما تسبب في إحلاق األذى مبوكله 
حينما تعرض حملاولة اغتيال من قبل 
خمسة أش���خاص صباح يوم اجلمعة 
املوافق 10/30 في صنعاء، حيث مت إطالق 
ستة أعيرة نارية أصابت إحداها فخذه 
اليسرى. وطالب السبيعي بتفريغ املقابلة 
الهاتفية التي جرت بني س���فيرنا لدى 
اليمن وقناتي »الراي« و»الوطن« مساء 
يوم 10/30 والتي يقر فيها السفير بعلم 
وبطلب وزارة اخلارجية حجز جواز سفر 

املواطن الكويتي دون وجه حق.
وفي اتصال هاتفي مع جنل الشمري 

ال جند من يه���م إلنقاذ ضابط مهندس 
كويتي لم يرتك���ب جرما بل مت تلفيق 

التهم له بال دليل؟
الى ذلك، دعا النائب عسكر العنزي 
نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح الى بذل املزيد 
من اجلهود لإلفراج عن الضابط الكويتي 
اليمن،  احلميدي الشمري احملتجز في 
مشيرا الى ان الشمري خرج من السجن 
بحكم ب���راءة من القضاء اليمني ولديه 
االن ظروف صحية وهناك خطورة امنية 
على سالمته، األمر الذي يستدعي قيام 
سفارتنا في اليمن بكفالته امام السلطات 

اليمنية.
وقال عسكر ان اصابة الشمري مروعة 
وليست مجرد اصابة سطحية بل اخضع 
الى عملية جراحية الستئصال الرصاصة 
من فخذه، ومس���توى حتركات وزارة 
اخلارجية ملواجهة هذا الوضع يجب ان 

تكون على مستوى احلدث.
وانتق���د عس���كر اداء القائمني على 
السفارة، مشيرا الى ان االنباء الواردة 
تؤكد ان املعنيني لم يلعبوا دورا حيويا 
حلل هذا املوضوع ودعم موقف الشمري 
بل انهم لم يحركوا ساكنا امام ما يشاع 
عن تعرض الش���مري للتعذيب وخلع 
اظاف���ره ووضعه عل���ى صفيح حديد 
موصول بأسالك كهربائية استخدموها 
لتعذيبه من اجل االعتراف حتت االكراه 

بانه يتاجر باملخدرات.
وخت���م مضيفا: يج���ب التحقق من 
االتهامات الواردة بشأن سلبية السفارة 
وترديدها ألهالي الشمري بأنها ال تستطيع 

توفير سكن اال بناء على اوامر عليا.
من جانبها اصدرت اجلمعية الكويتية 
حلقوق االنس���ان بيانا ج���اء فيه: ان 
اجلمعية تتابع منذ شهر فبراير 2008 
قضية املواطن الكويتي الضابط احلميدي 
حماد الشمري حيث تقدم ابنه عبدالعزيز 

الى اجلمعية بشكوى عن اعتقال والده 
بدولة اليمن ومتت مناقش���تها من قبل 
جلنة الش���كاوى باجلمعية ومت عرض 
املوضوع على الهيئ���ة االدارية والتي 
بدورها قررت ايفاد عضو جلنة الشكاوى 
باجلمعية احملامي محمد ناصر رحيان 
العجمي الى اليمن ملتابعة عملية توقيفه 

والتهم املسندة اليه ومساعدته.
والذي تقدم بدوره بعد زيارته للمواطن 
الكويتي بصنعاء بتقرير كامل ومفصل 
ع���ن حالته الى اجلمعي���ة وقد حكمت 
احملكمة اخيرا ببراءته من التهم املسندة 
اليه، ونظ���را حلالته الصحية احلرجة 
وما تعرض له هذا املواطن من محاولة 
اغتيال تعرض اليها اخيرا ونشرته جميع 
الصحف تندد اجلمعية الكويتية حلقوق 
االنس���ان بتلك املمارسات التي تتنافى 
وتشريعات حقوق االنسان التي اصبحت 
جزءا ال يتجزأ من القوانني العاملية والتي 
تنص على عدم جواز ممارسة التعذيب 
وعدم جواز تعريض الفرد لعقوبات او 
معاملة قاسية وحشية من قبل اي جهة 

كانت وألي سبب كان.
وتس���تنكر اجلمعية تلك املمارسات 
غير السوية وغير املشروعة كما ترفض 
اي تفسير او تبرير ال يتفق مع القانون 
الذي يجب على اجلميع احترامه، فاملتهم 
بريء حتى تثب���ت ادانته في محاكمة 
عادلة وش���رعية، وال يجوز املس���اس 
بحرمة جس���مه او تعريض���ه ملعاملة 
حتط من الكرامة او اجباره على القيام 
بتصرف لصالح اشخاص او جهات ما 
من غير الطريق الش���رعي والقانوني 

والقضائي.
وتطالب اجلمعية وزارة اخلارجية 
مساعدة املواطن الكويتي والعمل على 
اعادته ال���ى الكويت والوقوف معه في 
وجه ما يتعرض له من ظلم وتعرضه 

حملاولة اغتيال من مجرمني.

األكبر عبدالعزيز وسؤاله عن والده، قال: 
إنه يعيش في رعب بالغ وخوف من قيام 
املجموعات األمنية املسلحة بتصفيته، 
وناشد السلطات الكويتية التدخل لدى 
الس���لطات اليمنية حلماية والده الذي 

يتعقبه املسلحون في كل مكان، وقال: 
لقد حتركت رئيسة دولة الفلبني عندما 
حكم على إحدى اخلادمات باإلعدام بعد 
أن اتهمت بقتل كفيلتها الكويتية وأدانتها 
محكمة اجلنايات بدرجاتها الثالث، فكيف 

امرت النيابة العامة امس باخالء 
س���بيل املواطنة الس���تينية املتهمة 
باالجتار في املخ���درات مع حفيدها 
بكفالة ثالثمائة دينار بعد ان حضرت 
معها احملامية دالل املال وطلبت اخالء 
سبيلها بأي ضمان تراه النيابة العامة. 
كانت املتهمة قد مت القبض عليها يوم 

20 اكتوبر املاضي مع حفيدها ومنذ 
ذلك احلني وهما يخضعان للتحقيق 
حول مالبس���ات ضبط املخدرات في 
مسكنها، اال ان احلفيد اخيرا اعترف 
بأن املخدرات املضبوطة تخصه وانه 
قد اخفاها في منزل جدته التي ال تعلم 

عنها شيئا.

إخالء سبيل الجدة المتهمة باالتجار في المخدرات

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

»الجنايات« تؤجل قضية تمويل اإلرهاب
لالشتباه في إصابة المتهمين بإنفلونزا الخنازير

استمرار إضراب إدارة عمل حولي وشكوى للمسؤولين
كشفت مصادر مطلعة ان موظفي احد األقسام 
بادارة عمل محافظة حولي مستمرون في اضرابهم 
والذي انطلق منذ االسبوع املاضي وذلك اعتراضا 
على سوء معاملة احد رؤساء االقسام مدعني انه 

يستخدم التعسف في صالحياته، حيث اشارت 
املصادر الى ان املوظفني يطالنب بتدخل سريع من 
قبل املسؤولني إليقافه وذلك النهاء حالة االضراب 

والتي تستمر ملدة اسبوع.

مؤمن المصري
أجل����ت محكم����ة اجلنايات أمس برئاس����ة 
املستشار وائل العتيقي وأمانة سر علي العبد 
الهادي دعوى متوي����ل احلركات اإلرهابية في 
أفغانس����تان واملتهم فيها 8 متهمني منهم إمام 
مسجد الظهر جللسة 15 اجلاري بعد أن حصلت 
احملكمة على كتاب رس����مي من إدارة السجن 
املرك����زي تضمن توصية ص����ادرة من طبيب 
السجن باالشتباه بوجود إصابة مبرض إنفلونزا 
اخلنازير في العنبر احملتجز به املتهمون مما 
حدا بعزل النزالء ملدة أس����بوع وبعدها ستتم 

معرفة إصابتهم من عدمها.
وق����د وجهت النيابة العام����ة للمتهم األول 
)جندي سابق بوزارة الدفاع( والثاني )طالب( 
تهم����ة القيام بعمل عدائي ض����د دولة أجنبية 
)باكستان( بأن التحقا داخل أراضيها مبعسكرات 
تدريب على األسلحة )كالشنيكوف � مسدس 
� هاون � مدفع 82 � كاتيوش����ا � ألغام( وتلقي 
فنون القتال وتكتيك احلروب وكان من ش����أن 
ذلك تعريض الكوي����ت خلطر احلرب أو قطع 

عالقاتها السياسية مع دول صديقة.
وأس����ندت لبقية املتهمني تهمة االش����تراك 
اجلنائي مع املتهم األول بطريق االتفاق واملساعدة 
على ارتكاب التهمتني املس����ندتني إليه. بينما 
أسندت للمتهم الثامن تهمة االشتراك مع املتهم 
األول بطريق االتفاق واملس����اعدة على ارتكاب 
التهمتني املس����ندتني إليه بأن اتفق معه على 
ارتكابها وس����اعده على ذلك بأن قام بتوصيل 
األموال الالزمة إليه من املتهم الثالث. وتخلص 
الواقعة فيما شهد به ضابط مباحث أمن الدولة 
ف����ي أن املتهم األول تولدت لديه فكرة االنتقام 
من األجانب بعد أحداث الرسوم الكاريكاتورية 

املسيئة للرسول ژ فاتفق مع املتهم الثالث ليقوم 
بتوصيل مبلغ 32.000 دوالر إلى شخص سوري 
اجلنسية يدعى )زين العابدين( بإيران بالتنسيق 
مع شخص يدعى )أبو طلحة( واملسؤول عن 
إرسال مقاتلني خارج البالد لدعم تنظيم القاعدة 

وحركة طالبان في اخلارج.
ثم عاد املتهم إلى البالد وقام املتهم الثالث 
بالتنسيق له للسفر إلى باكستان حيث التقى 
مع املتهم الثاني )أب����و املقداد( ومكثا بها ملدة 
ش����هرين التحقا خاللها بدورة تأسيسية ملدة 
45 يوما وهي عبارة عن قس����مني األول يسمى 
»السياسي والشرعي« والثاني »دورة عسكرية« 

عبارة عن تدريب على األسلحة.
وبع����د أن اجتازا تلك الدورة التحقا بدورة 
التكتيك املتضمنة تكتيك احلروب في اجلبال 
ومدته����ا 15 يوما. ثم انتقل املته����م األول إلى 
القيام بعملية استشهادية  أفغانستان وطلب 
في أي مكان )لم تنفذ( واتصل على املتهم الثالث 
وطلب منه مبالغ مالية، فأرسل له األخير مبلغ 

ألف دينار عن طريق شخصني مجهولني.
وقد قرر املتهم إنشاء مجموعة قتالية خاصة 
به خارجة عن تنظيم القاعدة لكن ينقصه الدعم 
املالي فأرسل له املتهم الثالث 1.300 دينار من 
حسابه الشخصي إال أنه لم يتمكن من إنشاء 
ذلك التنظيم، وق����رر الذهاب إلى اليمن برفقة 
شخص ميني يدعى )صفوان(. وهناك مت القبض 
عليه من قبل السلطات اليمنية وتسليمه إلى 
الكوي����ت. وأضاف أن املته����م الثالث قام بدفع 
األموال سالفة البيان من حسابه اخلاص ومن 
التبرعات التي يجمعها من مسجده وديوانيته 
من عدة أش����خاص منهم املتهم����ون من الرابع 

حتى السابع.

»أم العيال« طقت 
زوجها بـ »درنفيس«

أمير زكي
ادوات  درنفيس ومطرق����ة 
اس����تخدمت كوسائل طق زوج 
والغري����ب ان م����ن اس����تخدم 
ال�»درنفيس« في طق الزوج هي 
الزوجة أم عياله. ووفق مصدر 
امني فإن مواطنا تقدم الى مخفر 
الروضة وأرف����ق تقريرا طبيا 
يتضمن اآلما بالرأس وكدمات 
في الذراع����ني والرأس والظهر، 
مشيرا الى انه اتفق مع زوجته 
على اخلروج م����ع ابنائه وكان 
ذلك في الس����ابعة مس����اء وفي 
التاسعة مس����اء اتصلت  نحو 
زوجته وطلبت اع����ادة االبناء 
فاتفق معها على االلتقاء مقابل 
جمعية الروضة حيث حضرت 
وكان برفتها شخص وفوجئ بأن 
زوجته تتهجم عليه بدرنفيس 
وتضربه امام مرافقها مبطرقة.

أمير زكي ـ هاني الظفيري
احال مدير عام االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
احمد اخلليفة يوم امس الى نيابة 
املخدرات 5 وافدين جميعهم من 
اجلنسية املصرية احدهم يعمل 
في مطار الكويت الدولي وحتديدا 
في قاعة التشريفات بتهم حيازة 
املواد املخدرة بقصد االجتار، فيما 
بلغت الكمية املضبوطة بحوزة 
الوافدين اخلمس����ة نحو نصف 

كيلو من مادة احلشيش.
ووف����ق مص����در امن����ي فإن 
معلومات وصلت الى مدير عام 
املكافحة عن اجتار مندوب مصري 
الى  في احلشيش ليتم االيعاز 

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
شهد مستش���فى اجلهراء يوم امس االول مشاجرة دامية 
استدعت تدخل رجال األمن وطلب االسناد من دوريات النجدة 
بعد ان تشابك املتشاجرون داخل املستشفى ومتت السيطرة 
والقبض عليهم. وفي التفاصيل، ان بالغا ورد الى غرفة عمليات 
الداخلية ليهرع الى املوقع من العقيد سلطان نشمي والنقيب 
غنيم الظفيري وضابط االرتباط ماجد الصليلي والش���رطة 
يتقدمهم الوكيل سعد محذاف ومساعد حوران وفيصل نهار 
ليتم الس���يطرة على املتش���اجرين فيما الذ البقية بالهرب، 
حيث تبني ان بداية املشاجرة كانت في منطقة تيماء بسبب 
حادث مركبة أدى الى تشابك بااليدي ليستكمل في املستشفى 
باستخدام االسلحة البيضاء التي مت التحفظ عليها وارفاقها في 
تقارير احلادثة ليتم ادخال احد املصابني الى غرفة العمليات 
الصغرى نتيجة االصابة التي تعرض لها، فيما مت تس���جيل 
قضي���ة ضد االربعة اآلخرين. ومن جانب آخر، تعرض وافد 
مصري لالعتداء بالضرب والس���لب في منطقة الواحة على 
يد 5 أشخاص، مما ادى الى اصابته بجرح قطعي في الرأس 

ليتم نقله الى املستشفى لتلقي العالج.

املكافحة احمللية برئاسة  ادارة 
العقيد احمد الشرقاوي ومساعده 
املقدم محمد الهزمي وجرى تشكيل 
فريق عمل مشكل من املالزمني 

اولني ناص����ر العجيمان وعلي 
عبداهلل ومبارك العقيلي ومتكن 
فريق العمل من استدراج املتهم 
األول لبيع اصبعني من احلشيش 

مبقابل 100 دينار ليتم ضبطه 
وارشد عن املتهم الثاني ليتساقط 
4 متهمني وكان آخرهم الوافد الذي 

يعمل في قاعة التشريفات.

دورية أمن دولة 
»مسروقة« في الصليبية

هاني الظفيري
عثر رجال أمن اجلهراء على 
س���يارة محترقة ومركونة في 
منطق���ة برية بجان���ب منطقة 
الصليبية أمس، وباالستعالم 
عنها تبني انها تعود إلدارة أمن 
الدولة وسجل بالغ بسرقتها في 
منطقة الري قبل اسبوعني، وقال 
مصدر امني ان اللصوص قاموا 
باالستعراض بها، وبعد أن انتهوا 
منها تركوها في املنطقة البرية 

بعد أن أضرموا فيها النيران.

إيرانية تسرق 35 ألفًا 
من مواطنة

محمد الجالهمة
الى مخفر  تقدمت مواطنة 
اجلابرية أمس ببالغ تتهم فيه 
وافدة ايرانية باالستيالء على 
35 الف دينار عن طريق احليلة، 
وقالت املواطنة في بالغها ان 
أقنعته���ا قبل نحو  االيرانية 
6 أشهر بش���راء منزل لها في 
ايران وسلمتها املبلغ بناء على 
االتفاق، غير ان االيرانية اغلقت 
هاتفها النقال واختفت وسجلت 

قضية نصب واحتيال.

ضبط نصف كيلو حشيش مع 5 وافدين

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة دامية بمستشفى الجهراء

احملامية دالل املال


