
للمطالبة من السلطات ا�مريكية اط�ق سراحه وتحريره

 ألف توقيع بدأت لينال المواطن فايز الكندري حريته خارج100حملة الـ 
غوانتنامو

 
 

جزأطلق المحامي عادل عبدالھادي حملة تواقيع ل%فراج عن المواطن الكويتي فايز الكندري المحت
باراكفي معتقل غوانتنامو، وذلك عبر رسالة يتم إرسالھا لك. من رئيس الو+يات المتحدة ا(مريكية 
جز فيأوباما، ووزير الخارجية ا(مريكية ھي.ري كلينتون، ُيبين فيھا قضية المواطن الكندري المحت

معتقل غوانتنامو.

ةوطلب محامي الكندري في رسالته، طالب باراك اوباما ھي.ري كلينتون، والنائب العام في وزار
الدفاع ا+مريكية بالعمل على ا+فراج الفوري عن فايز الكندري واعادته إلى دولة الكويت.

جاء كا�تي : -
 

المرَسل إليھم:

-الرئيس باراك اوباما- رئيس الو+يات المتحدة ا+مريكية، البيت ا(بيض

2201-ھي.ري كلينتون- وزيرة خارجية الو+يات المتحدة ا+مريكية، وزارة الخارجية ا+مريكية، 
.20520سي ستريت ، نورث ويست واشنطن، دي.سي 

 جاّدة بنسلفانيا، نورث ويست واشنطن، دي.سي950- إريك ھولدر- النائب العام، وزارة العدل، 
askdoj@usdoj.gov. البريد اJلكتروني: 20530

برعاية: مكتب ا+ولى للمحاماة- المحامي عادل عبد الھادي وشركاه.

 دون أي سند قانوني2002إّن المواطَن الكويتّي فايز الكندرّي محتجٌز في سجن غوانتنامو منذ العام 
تىاو مبرر لھذا ا+حتجاز، فلم يتم توفير محاكمة عادلة له او توجيه اي اتھامات صريحة بحقه ح

 وسّلمته للقوات ا+مريكية التي وضعته2002تاريخ اليوم. قبضت عليه القّوات الباكستانّية في العام 
في سجن غوانتنامو حيث خضَع (كثر من أربعمائة جلسة استجواب تعّرض خ.لھا للتعذيب المضني.

المطّبقةوبالرغم من كل ھذه المعاناة، لم يتراجع يوماً عن براءته ، مع العلم بأن وسائل ا+ستجواب 
في غوانتنامو مدروسة من اجل استخراج المعلومات من المحتجزين. وبالرغم من كل ما تقّدم، +
وزالت الحكومة ا(ميركّية ترفض ا+فراج عنه دون توضيح أي سبب او تقديم دليل مقبول +تھامه ا

ادانته.
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لكويتّية.بناًء عليه، نطالب الحكومة ا(ميركّية باJفراج الفوري عن فايز الكندري وتسليمه للحكومة ا
فةمع التشديد بان دولة الكويت قد التزمت بتنفيذ جميع الشروط ا+مريكية المفروضة +سترداد كا
بتعزيز نظام مراقبة المواطنين المفرج عنھم وال ذينالمحتجزين الكويتيين في غوانتنامو. فقامت 

مةسبق ان تّمت اعادتھم إلى الوطن و قامت بتشييِد مركز إعادة التأھيل مخّصصة لذلك مبالغ ضخ
 سنوات من ا+حتجاز غير القانوني وامام تنفيذ9صرفت في سبيل استرداد ابنائھا. ا+ انه و بعد 

رئيسدولة الكويت لجميع الشروط ا+مريكية المفروضة ل.سترداد، نطالب فخامة السيد باراك اوباما 
ئب العامالو+يات المتحدة ا+مريكية، والسيدة ھي.ري كلينتون وزيرة الخارجّية ا+مريكية والسيد النا
لكويت.في وزارة الدفاع ا+مريكية بالعمل على ا+فراج الفوري عن فايز الكندري واعادته إلى دولة ا

الخط ا�حمر - الكويت
كويتية إلكترونية مستقلة على مدار الساعة
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