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بوستر الحرية لفايز الكندري

صورة للموقع االلكتروني املطالب بتحرير فايز الكندري

عادل عبدالهادي متحدثا للزميل تركي املغامس    )تصوير زكريا عطية(

املحامي العبدالهادي أعلن عن تجّمع في ساحة التغيير 17 مايو... »أهل الكويت ما يقصرون«

14 ألف توقيع لتحرير الكندري والعودة من معتقل غوانتانامو
|   كتب تركي المغامس   |

ناشد املحامي عادل العبدالهادي 
بارسال  الللبللاد  أمير  السمو  صاحب 
باألهالي  مطعم  املستوى  رفيع  وفللد 
اللللللى اللللللواليلللللات امللللتلللحلللدة األمللليلللركللليلللة 
للضغط على ادارة الرئيس األميركي 
بلللاراك أوبللامللا لللافللراج عللن املعتقلني 
الللكللويللتلليللني  فلللي غللوانللتللانللامللو، الفللتللًا 
»الى ان كا من فايز الكندري وفوزي 
الللللعللللودة بلللريلللئلللان ملللن كلللل االتلللهلللاملللات 
أي دليل  يللوجللد  إليهما وال  املللوجللهللة 

ادانة بحقهما«.
وقللللللللللللال الللللللعللللللبللللللدالللللللهللللللادي امللللللوكلللللل 
بللالللدفللاع عللن املعتقل فللايللز الللكللنللدري 
وعلللضلللو هلليللئللة الللللدفللللاع املللشللكلللللة من 
قللبللل »الللبللنللتللاغللون« مللنللذ الللعللام 2009 
»االدارة  ان  »اللللللللللراي«  لللللل  حلللديلللث  فللللي 
األمللليلللركللليلللة وافللللقللللت وللللللللملللرة األوللللللى 
علللللى الللسللمللاح بللنللشللر صللللور حللديللثللة 
للللفلللايلللز الللللكللللنللللدري« ملللشللليلللرًا »الللللللى ان 
ادارة أوباما عزفت عن اغاق معتقل 
احتجاز  على  وأصلللرت  غوانتانامو 
 مدى الحياة ومن بينهم 

ً
50 معتقا

كللمللا اتللضللحللت لللنللا الللرؤيللة املعتقان 
الكويتيان، حيث أكد لنا ذلك املعتقل 
أول  الكندري برسالته األخيرة  فايز 
ملللن أملللس ان الللقللائللمللني علللللى معتقل 
اقفاص  الللى  أحالوهما  غوانتانامو 

السجن طويل األمد«.
انطاق  »عللن  العبدالهادي  وأعلن 
الللحللملللللة الللشللعللبلليللة لللجللمللع الللتللواقلليللع 
امللللطلللاللللبلللة بلللللللللاراك أوبللللللامللللللا وادارتللللللللله 
واللللنلللائلللب الللللعللللام األمللليلللركلللي بللإحللالللة 
املحاكمة  اللللى  الللكللويللتلليللني  املعتقلني 
الللعللادلللة«، كللاشللفللًا »علللن تنظيم وقفة 
ملللنللاصللرة املللعللتللقلللللني الللكللويللتلليللني في 
 2011 مللللايللللو   17 فللللي  غلللوانلللتلللانلللاملللو 
بحضور كوكبة من النواب والنشطاء 

السياسيني والحقوقيني«.
وحلللللللللللول قللللضلللليللللة املللللعللللتللللقللللل فللللايللللز 
اللللكلللنلللدري قلللللال اللللعلللبلللداللللهلللادي »لللقللد 
عللللملللللللللنللللا بلللللعلللللد تللللوكلللليلللللللللنللللا ملللللللن قلللبلللل 
املللعللتللقللل الللكللنللدري علللللى مللقللابلللللة عللدد 
ملللن اعلللضلللاء مللجلللللس األمللللة الللكللويللتللي 
ولللجللنللة حللقللوق اإلنلللسلللان الللبللرملللانلليللة 
وجمعية حللقللوق اإلنللسللان وعلللدد من 
اللللللللللوزراء اللللسلللابلللقلللني، لللحللشللد جللهللود 
للضغط  وديللبلللللومللاسلليللة  سلليللاسلليللة 
علللللللى اللللحلللكلللوملللة اللللكلللويلللتللليلللة لللتللزيللد 
اللللضلللغلللط علللللللى الللللللواليللللللات امللللتلللحلللدة 
األميركية باعتبار ان الكويت حليف 

استراتيجي لها«.
الكويتية  الللحللكللومللة  »ان  وأضللللاف 
يلللجلللب أن تلللسلللعلللى بلللجلللهلللود حللثلليللثللة 
السللتللرداد ابنيها مللن هللذه السجون 
الللللتللللي قلللضللليلللا فللليلللهلللا أكللللثللللر مللللن تللسللع 
سلللللللنلللللللوات، هللللمللللا وآخلللللللللللللرون مللعللهللمللا 
دخلللللللوا سللجللن غلللوانلللتلللانلللاملللو ظلللللمللًا، 
 وتم 

ً
فعدد الكويتيني كان 12 معتقا

االفراج عن عشرة منهم وتم التحفظ 
الكندري  فايز  موكلنا  وهما   2 على 

وفوزي العودة«.
ولفت العبدالهادي »ان الكويتيني 
فلللي مللعللتللقللل غللوانللتللانللامللو مللظلللللومللان 
حيث تم التحفظ عليهما بعد ان تم 
اللللدوالرات  مللن  زهيد  بمبلغ  بيعهما 
مللللن قلللبلللل بلللعلللض األفلللللغلللللان بللاعللتللبللار 
أنلللهلللملللا خللللللليلللجللليلللان وتللللللم وضللعللهللمللا 
فلللي أقلللفلللاص لللنللقللل اللللحللليلللوانلللات لكي 
يللتللم نللقلللللهللمللا الللللى غلللوانلللتلللانلللاملللو في 
معاملة  معاملتهما  تمت  كما  كوبا، 
سلليللئللة ال تللللليللق بللمللعللاملللللة اإلنلللسلللان 
وتم التحقيق معهما مرات عدة ولم 
توجه لهما خال هذه التحقيقات أي 
ادانللة او اتهام صريح«، منوهًا »الى 
انه ال توجد اي محاكمة لهما حتى 
أنفسهما  عللن  يللدافللعللا  ان  يستطيعا 
بوجود محامني كما لم يتم االفللراج 
علللنلللهلللملللا وتلللسللللللليلللملللهلللملللا ألهلللالللليلللهلللملللا 

ودولتهما«.
وتللابللع »ان مللا حللصللل اآلن هللو أن 
أوبللامللا قرر  بللاراك  الرئيس األميركي 
إغللاق  االنتخابية  بللدايللة حملته  فللي 
مللعللتللقللل غللوانللتللانللامللو سلليللئ السمعة 
إال أنه تراجع عن هذا القرار«، مبينا 
»انه قرر في وقت سابق اإلبقاء على 
سيتم  حيث  املعتقلني  مللن  مجموعة 
وإلى  نهائيا  احتجازا  احتجحازهم 
األبللللد دون مللحللاكللمللات وملللن دون أي 

ضمانات«.
وأشلللللللللار الللللعللللبللللدالللللهللللادي »إللللللللى ان 
أوباما قرر عزل 50 معتقا وحجزهم 
إلى األبد، وبذلك نعتقد ان من بينهم 
معتقلينا الكويتيني«، موضحا »انه 

• مناشدة بإرسال 
وفد رفيع مطّعم 

باألهالي إلى أميركا 
للضغط على إدارة 
أوباما لإلفراج عن 

املعتقلني الكويتيني

• بريئان وال دليل 
ضدهما ... فهل 

يقضيان بقية العمر 
في القفص؟

• نقال إلى أقفاص 
مخصصة لالحتجاز 

الدائم في غوانتانامو

• 95 معتقال سيفرج 
عنهم فورا و35 

سيحاكمون ليس 
من بينهم الكندري 

والعودة

أول من أمس تم نقل كل من الكندري 
والللللللعللللللودة إلللللللى أقللللفللللاص مللخللصللصللة 
لللاحللتللجللاز اللللدائلللم فللي غللوانللتللانللامللو، 
معتقا   95 هناك  معلوماتنا  حسب 
سللليلللتلللم االفللللللللللللراج علللنلللهلللم فلللللللللورا دون 
محاكمة وسيتم إعادتهم إلى دولهم 
فلليللمللا سلليللتللم مللحللاكللمللة 35 شللخللصللا 
وأبلللنلللاء الللكللويللت للليللسللوا ضللمللن هللذه 

املجموعات«.
ولفت »إلى اننا بمراجعة الكشوف 
فلللي جللملليللع امللللللللفلللات وبلللامللللشلللاهلللدة لم 
نللجللد اسللمللي اللللكلللنلللدري والللللعللللودة من 
ضمن األسماء السابقة، خصوصا ان 
عدد املوجودين في غوانتانامو 172 
األمللر  وهلللذا  الجنسيات  مختلف  مللن 
الكويت  أبناء  بللأن  التيقن  إلللى  دعانا 
سلليللتللم احللتللجللازهللم إللللى األبللللد ضمن 

.»
ً
الخمسني معتقا

وأوضللللللح اللللعلللبلللداللللهلللادي »انللللله في 
األول ملللن ابلللريلللل اللللجلللاري قلللررنلللا مع 
الللللفللللريللللق امللللشلللكلللل للللللللللدفللللاع عللللن فللايللز 
الكندري تدشني حملة لجمع تواقيع 
الللواليللات  قبل  مللن  حسبما طلب منا 
امللللتلللحلللدة األملليللركلليللة حلليللث طللالللبللتللنللا 
بللجللمللع علللشلللرة آالف تلللوقللليلللع إلعلللللادة 
اللللنلللظلللر فللللي ملللوضلللوعلللهلللم وملللحلللاوللللة 
الفتًا  الللعللدالللة«،  لتحقيق  محاكمتهم 
الللللتللللواقلللليللللع يلللجلللب أن  »إللللللللى ان هللللللذه 
تكون موجهة إلى الرئيس األميركي 
ووزيرة الخارجية األميركية هياري 
كلينتون والنائب العام في الواليات 

املتحدة األميركية«.
وواصلللللللللل »وبللللالللللفللللعللللل تلللللم تلللدشلللني 
حملة التواقيع وحصلنا على 14 ألف 
توقيع حتى إعللداد هذا التقرير، كما 
ال يفوتنا أن نشكر كل من وقع معنا 
مللن أجلللل الللحللريللة والللديللمللوقللراطلليللة«، 
مللشلليللرا »إلللللى ان هلللذا اللللرقلللم ومللمللا ال 

يدع مجاال للشك بأنه يمثل تعاطف 
أهلللل الللكللويللت وثللقللتللهللم بلللأن الللواليللات 
القانون  املتحدة األميركية هي دولة 
ومنبع الحرية والديموقراطية والتي 
يللجللب عللللليللهللا قللبللل أن تللطللالللب اللللدول 
الللعللربلليللة بللتللطللبلليللق اللللقلللانلللون وفلللرض 
الللديللمللوقللراطلليللة أن تللطللبللق ذلللللك على 
الكويتيني  املعتقلني  وعلللللى  نفسها 
اللللقلللابلللعلللني خلللللللف اللللقلللضلللبلللان ملللنلللذ 9 
سلللنلللوات دون اتلللهلللام وبللللا مللحللاكللمللة 

بعيدا عن أسرهم وذويهم«.
واسللللللتللللللدرك الللللعللللبللللدالللللهللللادي قللائللا 
»بلللعلللد جللمللع اللللتلللواقللليلللع قلللررنلللا خللال 
األيللللام املللقللبلللللة وأثلللنلللاء زيللللارة الللفللريللق 
األملليللركللي إلللى الللكللويللت خللال الفترة 
اللللحلللملللللللة  تلللكلللثللليلللف  ملللللايلللللو   20-9 ملللللن 
الللشللعللبلليللة واإلعلللامللليلللة لللنللا ملللن خللال 
إقللللامللللة املللللحللللاضللللرات فللللي الللجللامللعللات 
حللملللللة تضامنية  لللتللكللويللن  الللخللاصللة 
لللحللريللة مللعللتللقللللليللنللا فلللي غللوانللتللانللامللو 
كما ستتضمن الحملة زيارة أعضاء 
مللجلللللس األمللللةوجللللمللللع اللللتلللواقللليلللع مللن 

النواب والجمهور لذلك«.
واضلللللللاف »كلللملللا تللللم ارسلللللللال كللتللاب 
لللجللمللعلليللة املللحللامللني الللكللويللتلليللة حتى 
في  للمساهمة  املهني  بللدورهللا  تقوم 
االفراج عن املتعقلني في غوانتانامو 
وجللمللع تللواقلليللع املللحللامللني تللحللت لللواء 
الللجللمللعلليللة للللللضللغللط علللللى الللحللكللومللة 
امللللخلللاطلللبلللات  وذلللللللللك الن  اللللكلللويلللتللليلللة 
اللللللديلللللبلللللللللللوملللللاسللللليلللللة بللللللللني اللللللطلللللرفلللللني 
غير  اصبحت  واألملليللركللي  الحكومي 
ذات جدوى، كما اننا قررنا بالتعاون 
الللنللاشللطللني الحقوقيني  ملللع علللدد ملللن 
تضامني  اعللتللصللام  تنظيم  واللللنلللواب 
غوانتانامو  في  معتقلينا  حرية  مع 
يوم الثاثاء 17 مايو 2011 في ساحة 

التغيير.

هللللذه  »ان  اللللللعلللللبلللللداللللللهلللللادي  وبلللللللني 
الحملة او االعتصام يأتي العتبارات 
انللسللانلليللة للليللسللت بللغللريللبللة علللللى أهللل 
الللكللويللت وخلللال هلللذه الللحللملللللة سيتم 
نللشللر صلللور فللايللز الللكللنللدري الحديثة 
وهلللللذه اللللصلللور تللنللشللر للللللمللرة االولللللى 

بموافقة أميركية«.
وللللللفلللللت اللللللعلللللبلللللداللللللهلللللادي »اللللللللللى ان 
نللشللر اول من  ملللوقلللع )ويللكلليللللليللكللس( 
امللللس وثلللائلللق تللبللني انلللله تلللم احللتللجللاز 
فللي معتقل  االبللريللاء  السجناء  مللئللات 
كلللانلللوا يشكلون  غللوانللتللانللامللو حلليللث 
تلللللهلللللديلللللدا ملللللللحلللللللدودا علللللللللى اللللللقلللللوات 
األملليللركلليللة وبللاملللقللابللل تللم االفللللراج عن 
على  كبيرا  خطرا  يشكلون  معتقلني 
املللصللالللح األمللليلللركللليلللة«، الفللتللا الللللى ان 
تللم  فلللقلللط  ان 220  كللشللفللت  »الللللوثللللائللللق 
تصنيفهم من االرهابيني وعدد 150 

آخرين هم ابرياء تم احتجازهم«.
الوثائق ان 380  وتابع: »واظهرت 
مللعللتللقللا ملللدنللليلللني وعلللللللدد املللعللتللقلللللني 
الللللحللللاللللليللللني فلللللي غللللوانللللتللللانللللامللللو 180 
انلله تم  الوثائق  اظللهللرت  سجينا كما 
اعلللتلللقلللال اشلللخلللاص ابللللريللللاء وعلللددهلللم 
150 مللعللتللقللا بللاكللسللتللانلليللا وافللغللانلليللا 
بينهم زراع وطهاة وسواق واعتقلوا 
لللللسللللنللللوات بلللسلللبلللب خلللطلللأ فلللللي اثلللبلللات 
اللللهلللويلللة او النلللهلللم كلللانلللو فللللي امللللكلللان 
والللللتللللوقلللليللللت غلللليللللر امللللللنلللللاسلللللب، وتلللللللك 
الللوثللائللق كللشللفللت انللتللهللاكللات لحقوق 
االنللللسللللان كلللانلللت مللللن سلللملللات مللعللتللقللل 
مورست  وقللد  األميركي  غوانتانامو 
عللللللليلللهلللم شللللتللللى وسللللللائللللللل اللللتلللعلللذيلللب 

املعتمدة في االستجوابات«.
ان  نللرى  العبدالهادي »نحن  وقللال 
ابناء الكويت املساكني هم من ضمن 
االشخاص الذين تواجدوا بالصدفة 
العللللمللللال االغلللللاثلللللة وحللللفللللر االبللللللللار فللي 

افغانستان وحظهم العاثر قادهم الى 
سجن غوانتانامو وعليه نتمنى من 
جموع أهل الكويت قادة وسياسيني 
معنا  يللسللاهللمللوا  ان  ووزراء  ونلللوابلللا 
لافراج عن الكويتيني والدفع لنجاح 
تم تدشينها على  التي  الحملة  هللذه 
www.aloulalaw.com/ املوقع التالي: 

.Petition-ar.htm
فللايللز  »ان  اللللعلللبلللداللللهلللادي:  وأعلللللللللن 
اللللكلللنلللدري وفلللللوزي اللللعلللودة يللوجللهللان 
نللللللللللللداء اسلللللتلللللغلللللاثلللللة الهللللللللللل الللللكللللويللللت 
مراساتهما  خلللال  مللن  وبلسانهما 
مللعللنللا لللنللتللضللامللن مللعللهللمللا السللتللعللادة 
حللريللتللهللمللا املللسلللللوبللة بللللاي شللكللل من 
االشللللللكللللللال وبلللللهلللللذه املللللنللللاسللللبللللة ادعلللللو 
الللللجللللملللليللللع للللللللللمللللشللللارك بلللاللللتلللصلللويلللت  
اليلللللصلللللال كلللللللملللة الللللكللللويللللت مللجللتللمللعللة 
السللللتللللرداد حللريللتللهللم املللسلللللوبللة منذ 
9 سللنللوات والللللله أعلم فمن املمكن ان 

تستمر الى اخر العمر«.
الللكللويللت للمشاركة  ودعلللا »اهللالللي 
في تجمع ساحة التغيير يوم الثاثاء 
17 مايو املقبل«، ال تقصروا في دعم 
ابللنللاء الللكللويللت فللي وقللفللة احتجاجية 
الللعللدالللة  ال تكلف اي شللليء ولللنللحللقللق 
كانا  ان  عادلة  محاكم  بمحاكمتهما 
مللذنللبللني رغلللم انلللي اطلللللعللت علللللى ملف 
اتللهللامللهللم اللللللذي ال يللحللتللوي علللللى اي 
تلللهلللملللا مللحللسللومللة بللللاذن  دلللليلللل وبلللراء
او  لهما  االهتمام  توجيه  تم  اذا  الله 

االفراج عنهم«.
ونلللللاشلللللد الللللعللللبللللدالللللهللللادي حلللضلللرة 
صللاحللب الللسللمللو املليللر الللبللاد الشيخ 
صللبللاح االحلللملللد »ذو الللقلللللب الللرحلليللم 
نرجو منك ارسال وفد رفيع املستوى 
ُمطعم باالهالي الى الواليات املتحدة 
فصاحب  ضغط  كوسيلة  االميركية 

السمو هو شيخ الديبلوماسية«.

صورة حديثة لفايز الكندري في معتقل غوانتانامو


