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أكد رئيس جمعية السالمة املرورية بدر املطر ان حوادث املرور 
أصبحت الهاجس الذي يؤرق العالم أجمع، وهو ما يســـتدعي وقفة 
أممية للتعامل مع تلـــك الظاهرة اخلطيرة والتي تفقد العالم زهرة 
شـــبابه سنويا. ولفت الى ان الدراسة التي أجريت بدعم من منظمة 
الصحة العاملية ونشرت في مجلة «ذي النست» الطبية اشارت الى 
ان ٢٫٦ مليون نسمة من الشباب يقضون نحبهم كل عام، وان ٩٧٪ 

من تلك الوفيات حتدث في البلدان املنخفضة الدخل.

المطر: ٢٫٦ مليون شاب يموتون سنويًا جراء حوادث المرور

(سعود سالم)احلميدي يتحدث للزميل فرج ناصر

السبيعي واحلميدي يستقبالن املهنئنيعضو مجلس األمة عسكر العنزي مهنئا بسالمة العودة

عالمات استفهام كثيرة حول من حاول 
اغتيالي واألمن اليمني سجن القطريين 

الذين هربوني من المستشفى

ماذا عن رحلة العذاب في السجون اليمنية؟
البداية كانت بعد صدور قانون من وزارة 
الداخليـــة (اإلدارة العامـــة للمـــرور) مبنع 
الســـائقني الذين ال يتحدثون العربية حيث 
كانت اغلبية السواقني من شرق آسيا حيث 
كان لهذا القرار هدف من املســـؤولني بوزارة 
الداخلية بأن السواقني البد لهم من ان يعرفوا 
عناوين وأماكن املنطقة حتى يتم االستدالل 
على املناطق بسهولة حيث كنت املك مكتبا 
لســـيارات األجرة اجلوالة في منطقة حولي 
شـــارع العثمان األمر الذي جعلني استعني 
بالســـواقني العرب لقيادة التاكسي حيث مت 
الســـماح من قبل وزارة الشؤون عام ٢٠٠٥ 
اليمنية  الســـواقني من اجلنسية  باستقدام 
حيث جلبنا مجموعة منهم للعمل في الكويت 
وعملوا لفترة جتربة وجنحوا في ذلك حيث 
متت زيادة عدد السيارات وذهبت الى اليمن 
الختبار السواقني قبل ان يأتوا الى الكويت 
وخالل ذهابي الى اليمن في تاريخ ٢٠٠٨/٢/٢ 
حدثت املشكلة، حيث فوجئت باقتحام غرفتي 
من قبل اشخاص مجهولني في فندق شيراتون 
عدن حيث قالوا لي: إنك مشتبه فيك، وعليك 
مرافقتنا الى قسم البحث والتحري حيث تركت 
جواز سفري ونقودي (أموالي) في صندوق 
األمانات في الفندق وأخذت بطاقتي املدنية 
حيث مت التحقيق معي حول سبب الزيارة. 

اشخاص ال أعرفهم

ســـألوني عن بعض االشخاص الذين ال 
اعرفهم بالطبع ومن ابرز االســـئلة توجيه 
اسئلة عن اشخاص ال اعرف اسماءهم بقدر ما 
اعرف ألقابهم حيث كنت قد اتفقت مع مكتب 
الســـواقني في اليمن على ان يقوم بتجميع 
هؤالء السواقني حتى اقوم باختبارهم حتى 
ال اضيع الوقت ولم يكن هناك اتصال من قبل 
وبعد حديثي مع املدير الذي يعمل في مكتب 
السواقني فوجئت بأن هذا الشخص له عالقات 
مشبوهة مع جتار املخدرات حيث وجهت لي 
عدة تهم من بينها التجســـس ودعم احلراك 
اجلنوبي واالنفصال في اليمن والتهمة الرابعة 
القتل وتزوير العملة واملخدرات، حيث اشكر 
القضاء اليمني على عدالته حيث بعد مرور 
عامني من احلبس االنفرادي والتعذيب الذي 
واجهته في اليمن من قبل األمن القومي او كما 
يطلق عليه أمن الدولة واملعاملة السيئة في 
السجن على اساس انني كويتي وفي االخير 
كان القضاء اليمني عادل حيث برأ ساحتي 
من جميع التهم التي كانت منسوبة لي وبعد 
خروجي من السجن كانت أسرتي موجودة 
بجانبي حيث قمت باملكوث في احد الفنادق 
ملدة اسبوع وبعد ذهابهم الى الكويت مت طردي 
من قبل ادارة الفندق بحجة انه ال يوجد لدي 
اثباتات رسمية تتيح لي االستمرار في السكن 
في الفندق، حيث كان جواز سفري محجوزا 

في الســـفارة الكويتية في صنعاء والبطاقة 
املدنية هي االخرى محجوزة في النيابة في 
اليمن اثناء سجني، حيث طلبت من السفارة 
الكويتية في اليمن اعطائي جواز السفر اال انها 
رفضت ذلك او ان يقوموا بحجز غرفة لي في 
الفندق عن طريقهم اال ان هذه احملاولة باءت 
بالفشـــل، كما ان النيابة هي األخرى رفضت 
اعطائي البطاقة املدنيـــة حيث ال يوجد لي 

أقارب في اليمن حتى اسكن لديهم.

«موتيل» متواضع

اضطررت للســـكن في فندق متواضع 
يســـمى في لغة اليمـــن «املوتيل» حيث 
استأجرت في هذا الفندق عن طريق السائق 
الذي يعمل لدّي و دفعت ٣ أضعاف املبلغ 
من اجل املكوث من دون هوية، حيث قال 
بأنه قدم شكوى في حق شركة شيراتون 
املوجودة في عدن حيث ان املجهولني طلبوا 
مني احلصول على رقم الصندوق في الفندق 
من اجل احلصول على جوازي حيث مت اخذ 
اجلواز ومبلغ ٥٩ ألف ريال سعودي وقدمت 
شـــكوى لدى وزارة السياحة حيث ادانوا 
شركة الفندق، وبعد ذلك بدأت التهديدات 
تتوالى علي وعلى افراد اســـرتي والدليل 
على وجود هـــذه التهديدات انها موجودة 
في هواتف اسرتي حيث اخبرت السفارة 
بذلك وكان رد السفير نحن لسنا في غابة 
وعليك تغيير رقم الشـــريحة التي تخص 
هاتفك وفعلت ذلك ولكن التهديدات ظلت 
توجه ألهلي وحتى اذا اجلهات الرســـمية 
تريد هذه املســـجات فهي موجودة وبعد 
ذلك، قامت السفارة بتأجير فندق شيراتون 
صنعاء للسكن فيه ووضع حراسة مشددة 
في بداية االمر، وخـــالل هذه الفترة ظلت 
التهديدات قائمة حيث تناقلت الناس أخباري 
بعد الضجة االعالمية في الكويت، حيث قال 

السفير ان الضابط الكويتي هو من اطلق 
النار على نفسه.

محاولة انتحار

وجهـــت الي تهم منهـــا محاولة االنتحار 
وازعاج السلطات والبالغ الكاذب واملستندات 
التي حصلت عليها في محكمة امن الدولة في 
اليمن تثبت انـــه مت اطالق النار في محاولة 

الغتيالي.
هل مت ضبط اجلناة الذين حاولوا اغتيالك؟

لم يتم ضبط اجلناة، حيث انني اعطيت 
اجلهات االمنية ارقـــام هواتفهم حيث كانوا 
يهددونني ويهددون اهلـــي في الكويت ولم 

يتم متابعتهم متابعة صحيحة.
كم قضيت في السجن؟

املدة كانت ٢٢ شهرا في السجن االنفرادي 
مع العلم ان السجن االنفرادي خاص بالسجناء 

السياسيني.
ــل وتاجر  ــك بأنك بائع عس ــاك من يتهم هن

مخدرات وجاسوس، ما ردك؟
عليه ان يقدم ما يثبت هذا وانا مســـتعد 
لذلك، كما انني ارفض اقفال باب احملكمة حيث 
افضل ان تســـتأنف الكويـــت لكني احب ان 
يكون القضاء عادال حيث انني اثق بالقضاء 

الكويتي.
ــتخبارات الذي ذهب اليك  ماذا عن وفد االس

في اليمن؟
هذا الوفد لم يسألني عن موضوع اطالق 
النـــار علي، لكني عرفت فيمـــا بعد انه جاء 
لالســـتعجال حسب رد رئيس االستخبارات 
الكويتية العميد فيصل الصولة االستعجال 
في االســـتئناف لكيال ابقى فترة طويلة في 
اليمن لكوني عسكريا (ضابطا)، وبعد مرور 
٤ اشهر من زيارة الوفد الكويتي لم يستجد 
اي شـــيء ايجابي ولم يحددوا اجللسة حتى 

خروجي من اليمن.

ــاعدوك على  ــني الذين س ــة القطري ما قص
الهروب من املستشفى؟

مت سجنهم في اليمن ملساعدتي في الهروب، 
حيث كانوا هم طلبة في املستشـــفى نفسه 
الذي كنت ارقد فيه بعد اطالق النار علي وهم 
طلبة طب في قطر، حيث شاهدوني في حالة 
يرثى لها في مستشفى العلوم والتكنولوجيا 
الذي عوجلت فيه من قبل سفارتنا في اليمن، 
حيث اخرجوني من باب الطوارئ ثم اخذوني 
معهم الى منزلهم ومت التحفظ علي وتسليمي 

للسفارة.
هناك من يشكك في هروبك عبر البحر؟

عليه اثبات عكس ذلك.
ما دور محاميك؟

بذل جهودا كبيرة الظهـــار براءتي وهذا 
ليـــس بغريب عليه في مســـاعدة املظلومني 
والشكر كذلك لكل من ساندني خالل قضيتي 
وكذلك الشـــكر للقضاء اليمني العادل الذي 

اظهر براءتي.
ــن أجل إطالق  ــوة) م هل دفعت امواال (رش

سراحك في اليمن؟
لو كنت اقدر ادفع لكنت قد اطلقت سراحي 

قبل سنتني.
ماذا تقول لإلعالم ومساندته لك؟

ليس كل االعالم ولكن بعض االعالم حيث 
انصفني بعض االعالم واآلخر ظلمني، وأنا اقمت 
دعوى لدى النائب العام ضد بعض وســـائل 
االعالم وسأالحقهم قضائيا حتى آخذ حقي.

سفارة الكويت في اليمن

ما دور سفارتنا في اليمن؟
كان ضعيفا جدا ولم تســــاندني املساندة 
املطلوبة منها كوني شخصا كويتيا مع ان اجلواز 
الكويتي يوجد في اول صفحة فيه مساندة حامل 

هذا اجلواز باسم صاحب السمو األمير.
هل انت مطلوب للقضاء في اليمن؟

طبعا حيث عندما كنت موجودا في اليمن لم 
يستأنفوا ولم يعطوا تاريخا محددا لالستئناف 
حيث كان التاريخ عائما حيث ذهبت للنائب 
العام اليمني لالستعجال ولكني لم اجد صدى 
وسماعا منه بهذا اخلصوص زيادة على هذا 
انا انسان مريض مبرض السكر والقلب وكنت 
اريد العودة الى الكويت والعودة مرة اخرى 
الـــى اليمن من اجل امتام معاملتي في اليمن 
وانا على اســـتعداد اآلن للعـــودة الى اليمن 
للمحاكمة بعد ان شاهدت اهلي واوالدي حيث 
انني بريء واقول أن القضاء الكويتي نزيه 
وأحترم القضاء فـــي الكويت وارغب ومثل 
مـــا مت العمل مع متهمني اخرين في ان تبعث 
جلنة من نيابة أمن الدولة اليمنية للحضور 
الى احملاكم الكويتيـــة حملاكمتي عن طريق 

احملاكم الكويتية.
ــد اخلروج من اليمن حتى ولو  قلت إنك تري

سجنت في الكويت؟

بسبب معاملتي السيئة في السجن وكنت 
كذلك معزوال مبفردي في الزنزانة طوال مكوثي 

في السجن خالل الـ ٢٢ شهرا.
ــدم اليك في  ــت تق ــي كان ــات الت ــا الوجب م

السجن؟
األكل الذي كان يقدم لي غير صالح لالستهالك 
اآلدمي وكنت اعتمــــد على االكل الذي يأتي به 

اهلي لي.
هل كنت مشتاقا السرتك؟

جدا جدا وفي كل حلظة وهذا شعور معروف 
لكل شــــخص يظلم ويقع عليه الظلم وخاصة 

اذا كان في دولة اخرى غير بلده.

الهروب من عدن

ــرح لنا كيفية هروبك  هل باستطاعتك ان تش
من اليمن؟

هربــــت عن طريق ميناء عــــدن عن طريق 
شــــخص هندي االصل ويعمل في اليمن حيث 
وفر شــــخصا آخر يعمل في (دوبة) ســــفينة  
صغيرة ويعمل طباخا في هذه السفينة حيث 
اجلسني في غرفة خاصة مبخزن في السفينة 
حيث كان يقوم بجلب االكل خالل فترة االبحار 
من ميناء عدن حتى ميناء ام قصر العراقي ومن 
ميناء ام قصر العراقي دفعت فلوس للصيادين 
عراقيني حتى أدخلوني الى شاليهات الصبية 
وهم صيادو سمك، حيث بلغت كلفة هذه الرحلة 
٧ آالف ريال سعودي ألن في اليمن يتعاملون 
بالريال الســــعودي أكثر من أي عملة اخرى، 

خاصة اذا كانت املبالغ كبيرة.
هل من كلمة؟

الشكر لصاحب السمو األمير على مساندته 
لي وسمو ولي العهد وســــمو رئيس مجلس 
الوزراء، وكذلك وزير الدفاع لتشــــكيله جلنة 

لتقصي احلقائق في قضيتي وسؤالهم عني.
يقولون ان النائب السابق محمد اخلليفة كان 

له دور رئيسي في قضيتك؟
بالفعل دور رئيســــي جــــدا، وهو أول من 
ساندني وزارني في اليمن بعد أن كانت الزيارة 
ممنوعة عني طوال فترة الزيارة االولى، وهو 
من فتح الزيارة لي عن طريق وزارة اخلارجية 
ووزارة الداخلية في اليمن لعالقاته الكبيرة، 
حيث جعلني أرى أهلي بعد مرور ســــنة على 

سجني.
ــي  ــاء الكويت ــرئ القض ــع أن يب ــل تتوق ه

ساحتك؟
متأكد جدا، وذلك لنزاهة القضاء الكويتي 
وعــــدم انصياعه لقرارات ســــواء من داخل أو 

خارج الكويت.
ــكني  ــك بس هناك من يقول انك ضربت نفس

وليس اطالق نار.
هذا ليس صحيحا، وعلى كل من يشكك في 
ذلك ان يرى ساقي ومن ثم التأكد من ذلك، حيث 
كشف عن ساقيه واتضح انها ضربة اطالق نار 

وليست سكينا.

فرج ناصر
ـ «األنباء» انه بعد صدور قانون  قال الضابط احلميدي الشمري في لقاء خاص ل
االدارة العامة للمرور مبنع السائقني الذين ال يتحدثون العربية وخاصة من هم 
في شرق آسيا ومبا اني املك مكتبا لسيارات األجرة اجلوالة ذهبت الى اليمن 
الستقطاب السواقني من هناك بعد السماح من وزارة الشؤون خالل قرار صدر 
عام ٢٠٠٥ الختبار السواقني قبل املجيء الى الكويت وعند وصولي وحتديدا 

في اقامتي بالفندق اقتحم غرفتي مجهولون وذهبوا بي 
الى قسـم البحث والتحري وكانت هذه بداية املشكلة. 

وأضاف انه قضى في السجون اليمنية فترة تزيد على الـ ٢٢ 
شهرا ذاق خاللها انواع واصناف التعذيب وفي سؤال حول من 

يتهمه باجلاسوسية قال عليه ان يقدم األدلة الدالة على ذلك. «األنباء» 
حاورت الضابط احلميدي الشمري حيث كان هذا اللقاء:

نبذة تعريفيةفي لقاء صحافي بعد عودته للكويت.. الحميدي الشمري يروي رحلة العذاب والهروب:
ـ احلميـــدي حماد ســـعدي العجل 

الشمري
ـ مواليد ١٩٦٤

ـ يعمل ضابط «مهندس» في اجليش 
الكويتي

ـ لديه ٧ أبناء 
منهم ٥ أوالد وبنتان

ن  لــو مجهـو
غرفتـي  اقتحمــوا 
فجــرًا وعلمــت 
أنهـم استخبارات 
وأخضعوني للتحقيق 
التعذيـب تحــت 

اتهمـــوني 
سـية  ســو لجا با
وإزعاج السلطـات

أبشـع  ذقـت 
التعذيـب  أصنـاف 
شـهرًا  ٢٢ لمـدة 

بـت  هــــر
بمسـاعدةيمنيين 
الكويـت  ودخلـت 
شـاليهات  مقابـل 
لصبيـــــــة ا

استخرجت رخصة مكتب سيارات أجرة وسفـري لليمـن ارتبط بجلـب سائقين 
للعمل وأقمت في فندق متواضع بعد طردي والسـفارة الكويتية رفضت مسـاعدتي

السبيعي أولم 
على شرف الضابط العائد 

الحميدي الشمري
قال احملامي احلميدي السبيعي املناط 
إليه الدفاع عن الضابط احلميدي الشمري 
ـ خالل حفل عشاء أقامه مبناسبة عودته: 
أقســـم باهللا لو لم أكن مقتنعا بأن هذا 
املواطن بريء ملا دافعت عنه، حيث عرفت 
من مصادري اخلاصة بأن وضعه سليم 
ولهذا حتملت قضيتـــه، حيث خاطبت 
اجلهات املعنية وجمعية حقوق اإلنسان 
في اليمن، حيث اطلعوا على ملف القضية 
وأبلغوني بأن الشخص ليس عليه أي 
تهمة، وحضر مأدبة العشاء عدد من أعضاء 

مجلس األمة وبعض الشخصيات.


