اإلمارات العربية المتحدة حميد سالم الغواص الزعابي ،العمر  39عاما
أُفرج عن كل من  :عبد هللا سلطان الصبيحات ،العمر  45عاما
محمد أحمد سيف الغفلي ،العمر  44عاما
سعيد علي حميد الكتبي ،العمر  45عاما
تناهي إلى علم منظمة العفو الدولية أن سلطات أبو ظبي أفرجت عن عبد هللا سلطان الصبيحات ومحمد أحمد سيف الغفلي وسعيد علي حميد
الكتبي في  25أكتوبر/تشرين األول بدون تهمة .وبحسب ما ورد احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لدى أمن الدولة منذ إلقاء القبض
عليهم في  2أغسطس/آب .وال يُعرف ما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة في االعتقال.
ويظل حميد سالم الغواص الزعابي الذي اعتقله أفراد في المخابرات العسكرية في  17مارس/آذار  2004رهن االعتقال بمعزل عن
سمح له بمكالمة هاتفية قصيرة مع عائلته في  3نوفمبر/تشرين الثاني
العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة .وال يُعرف مكان اعتقاله و ُ
وأبلغهم أنه بصحة جيدة .وتظل أسباب توقيفه واعتقاله مجهولة.
•
•
•
•

التحرك الموصى به  :يرجى إرسال مناشدات بحيث تصل بأسرع وقت ممكن باللغة العربية أو اإلنجليزية:
للترحيب باإلفراج عن عبد هللا سلطان الصبيحات ومحمد أحمد سيف الغفلي وسعيد علي حميد الكتبي الذين ظلوا معتقلين بمعزل عن
العالم الخارجي لمدة تقارب الثالثة أشهر؛
لإلعراب عن القلق إزاء بقاء حميد سالم الغواص الزعابي رهن االعتقال بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة أو محاكمة وبدون
السماح له بمقابلة المحامين واألقرباء؛
لطلب توضيح أسباب استمرار اعتقاله؛
للحث على اإلفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط ألنه معتقل بدون تهمة منذ  17مارس/آذار  2004؛
وترسل المناشدات إلى :
معالي اللواء الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
وزير الداخلية
وزارة الداخلية
ص.ب 398
أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
فاكس 3981119 4 / 4414938 2 971 + :
معالي محمد نخيرة الظاهري
وزير العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية
وزارة العدل واألوقاف والشؤون اإلسالمية
ص.ب 753
أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
فاكس 2825121 4 / 6810680 2 971 + :
معالي راشد عبد هللا النعيمي
وزير الخارجية
وزارة الخارجية
ص.ب 1
أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
فاكس 2280979 4 971 + :
وترسل نسخ إلى  :الممثلين الدبلوماسيين لإلمارات العربية المتحدة المعتمدين في بلدكم.
ويرجى إرسال المناشدات فورا  :برجاء مراجعة األمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد  16ديسمبر/كانون األول
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