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خال القتيلة دالل النقي لـ »األنباء«: لن نتنازل عن دم ابنتنا
والشعب الكويتي بكل طوائفه وقبائله وفئاته يقف معنا

بعد تحركات الحكومة الفلبينية بإرسال مبعوث رفيع المستوى إلى الكويت للحصول على عفو عن الخادمة القاتلة

لكن إذا مت العفو عنها فأنا من 
اآلن فصاعدا أحذر من انه بعد 
حدوث أي جرمية ستقع جرمية 
أخرى وقد حاول أهل وأقارب 
القتيلة ان يثأروا للقتيلة لكن 
اوقفناهم عند حدهم وقلنا لهم 
نحن في دولة قانون، حيث ان 
مث���ل اجلرائم تعتب���ر احلالة 
الثالثة وهل نحن ليست لدينا 

كرامة حتى نتنازل عنها.
اقدام رئيس���ة  إن  وأق���ول 
الوزراء على هذا املوضوع هو 
دعاية اعالني���ة تخدمها وقت 
االنتخابات الفلبينية كما اننا لم 
نظلمها اطالقا، حيث اعطيناها 
حقها ومن املس���تغرب ان احد 
اقربائنا وهو محام قام بالدفاع 
عنها وملا س���ألته عن ذلك ملاذا 
ابنتك  الت���ي قتلت  تدافع عن 
قال انا محام لذلك أنا احترمت 
موقفه، وقبل اسبوع صدر حكم 
برفض الدع���وى وتأييد حكم 

اإلعدام.
وأمتنى أن تتم املصادقة على 
حكم اإلعدام لتنفيذه وهذا ليس 
طلبي أنا خالها ولكن هذا هو 
طلب الش���عب الكويتي بشكل 

عام.
وماذا في حال زيارة الرئيسة 

الفلبينية لك شخصيا؟
اطالقا حتى لو من أتى فنحن 
اتخذنا قرارن���ا وهل تعلم انه 
من���ذ 2007/5/14 يوم اجلرمية 
وحتى اليوم أن أس���رة الف��تاة 
لم يذهب���وا مل��نزله���م حيث 
يجلس���ون في منزل��نا وذلك 
لبشاعة اجلرمية كما ان حالتهم 
النفسية اصبحت سيئة، كما 
أن املقتولة تخرجت قبل فترة 
وعملت في  شركة البترول من 
دون واس���طة حيث كانت من 
الطالبات الفائقات في كل املراحل 
الدراس���ية وتأتي في الترتيب 
الثاني من حيث اخوتها وتبلغ 

من العمر 21 عاما.

الوطنية لألمن األسرى خديجة 
احملميد وكل الشعب الكويتي.
ومن هذا املنطل���ق أطالب 
الكرمية وعلى رأسها  قيادتنا 
صاحب الس���مو � حفظه اهلل � 
واعضاء مجلس األمة وجلنة 
حقوق اإلنسان بأن يقفوا معنا 
ألخذ حقنا ول���و ان اجلرمية 
وقعت ال ارادية لقمنا بالتنازل 
والعفو عند املقدرة وفيها أجر 
ولكن ان تقع هذه اجلرمية بهذا 
الشكل أعوذ باهلل أعوذ باهلل 
واليوم أخبرت والدتي التي تبلغ 
من العمر 80 سنة بأن رئيسة 
الفلبني تطلب منا التنازل لكنها 
قالت أنا أريد احلضور شخصيا 
وق���ت اعدامها حتى أبرد قلبي 

انا لم احتدث مع احد ولكني 
رأيت فزعة شعبية فيما يخص 
هذا املوضوع وانهم متذمرون 
من ذلك وذلك من خالل اجلريدة 
االلكترونية »اآلن« كما تلقيت 
مكامل���ات كثي���رة وتعليقات 
املواطنني كما ان وقت حدوث 
اجلرمية كان الشعب الكويتي 
قاطبة وبكل طوائفه وقبائله 
وق���ف معنا اثن���اء العزاء كما 
اتقدم بالشكر لرئيس احملامني 
السابق عبداللطيف صادق الذي 
وقف معنا وكذلك احملامي فايز 
العتيبي الذي حتمل على عاتقه 
القضية من دون مقابل لبشاعة 
اجلرمية وكذلك الشكر لرئيسة 
اللجن���ة التحضيرية للرابطة 

بإبالغ والديه���ا بهذه اجلرمية 
حيث شاهدا املقتولة تسبح في 
نهر من الدماء، وتصور ان تتلقى 
اتصال من اختك تخبرك بقتل 
ابنتها توقع ما هي ردة الفعل 
كما ان الشعب الكويتي انزعج 
هو اآلخ���ر، حيث قال إن لدينا 
خدما يعملون لدينا منذ 30 سنة 
ومن نفس اجلنس���ية ولكنهم 
عاشوا يعملون بكل احترام وادب 
للقانون وللعادات والتقاليد ومن 
طبعنا عدم إهانة اخلادم مهما 
كانت االسباب، حيث مت عرضها 
على الطب النفسي وتبني أنها 

في كامل قواها العقلية.
كيف رأيت التجاوب الشعبي 

مع قضيتكم؟

اجلرمي��ة وهل القاتل��ة اعترفت 
بجرميتها وما سبب إقدام اخلادمة 

على هذه اجلرمية البشعة؟
ال توجد أسباب لهذه اجلرمية 
البشعة التي انتهت فيها ابنة 
اختي دالل ضحية حيث كانت 
نائمة وقامت اخلادمة بطعنها 
بس���كني، حيث قامت املقتولة 
بالنداء عل���ى أهلها وكان ذلك 

في 2007/5/14.
وقام���ت اخلادمة بعد امتام 
جرميتها بالنداء على سارة وهي 
اخت دالل الكبرى وعندما توجهت 
سارة الى اخلادمة حملت اخلادمة 
وهي حتمل س���كينا تقطر دما 
وتلبس قفازا وتهم باخلروج من 
غرفة القتيلة حيث قامت سارة 

االصرار والترصد وضحيتها 
فتاة كانت نائمة وقت اجلرمية 
التي حدثت فجرا حيث قامت 
اخلادمة بطعن الضحية دالل 
ب� 12 طعنة بالسكني وهي تغط 
في نومها، وحكم على القاتلة 
خالل احملاكم���ات باإلعدام من 
الدرجة األولى واالستئناف مع 
انه مضت عليه س���نة، وبعد 
حت���ركات احملامي، كم���ا انها 
القضية عرضت  خالل نظ���ر 
اخلادم���ة على جلنة من الطب 
النفسي ايضا والتي أقرت من 
خالل تقرير طبي ان اخلادمة 
كانت بكامل قواها العقلية وقت 

ارتكاب اجلرمية.
هل تروي لنا ما حدث في ليلة 

ألنه من الناحية الشرعية احلكم 
أو العفو ال يتم اال من قبل أهل 
املقتول وهذا لن يتم بتاتا ولن 

نتنازل عن حقنا.
شاهدت عبر وس��ائل اإلعالم 
التي شهدتها  التظاهرات  والتلفاز 
الفلبني للمطالبة بإطالق سراح القاتلة 
أي ان هناك حتركات شعبية سابقة 

في الفلبني إلطالق سراحها.
التحركات التي نراها ال مبرر 
لها، فهناك امرأة قاتلة والدولة 
فيها قانون، ونحن تركنا هذا 
املوضوع للقضاء الكويتي العادل 
والقضاء قال كلمته، وعلى الدول 
األخرى احترام قضائنا ألن هناك 
جرمية قتل بشعة حدثت من 
خالل جرمية بشعة مع سبق 

فرج ناصر
م���ع حت���ركات احلكوم���ة 
الفلبينية خالل اليومني املاضيني 
إلرسال مبعوث رفيع املستوى 
الى الكويت للتوسط من أجل 
العفو ع���ن اخلادمة الفلبينية 
جاكاتايا باوا والتي صدر ضدها 
حكم باإلعدام بعد اتهامها بقتل 
املواطنة دالل النقي ب� 12 طعنة 
التقت  ن���وم األخي���رة،  أثناء 
القتيلة فاروق  »األنباء« خال 
العبدالرحيم الذي أعلن رفضه 
ورفض عم���وم عائلة القتيلة 
التنازل عن اعدام اخلادمة القاتلة 
الت���ي قتلت ابنته���م بدم بارد 
ومع سبق االصرار والترصد، 
قائال: »انه من حق أي حكومة 
أن حتاول احملافظة على حياة 
وأمن رعاياها ولكن أيضا نحن 
كأهل الدم من حقنا ان نرفض 
اننا ال  التن���ازل خاصة  متاما 
نطالب بأكثر م���ن حقنا الذي 
كفله القضاء الكويتي عبر حكم 

باإلعدام على القاتلة«.
وب���رأي العبدالرحي���م في 
حديثه م���ع »األنب���اء« ان ما 
أقدمت عليه رئيسة الفلبني عبر 
ارسالها ملبعوث رفيع املستوى 
إلى الكويت م���ا هو اال دعاية 
انتخابية لها. وهذا نص احلوار 

مع خال الضحية دالل النقي:
برأيك ما سبب حترك احلكومة 
الفلبينية ف��ي هذا الوقت بالذات 
لطلب العفو عن اخلادمة الفلبينية 
الت��ي قتل��ت ابنة اخت��ك دالل 

النقي؟
من حق أي دولة أو رئيس 
دولة ان يحافظ على رعاياه أو 
مواطنيه، وان يحاول ان يوفر 
لهم قدر اإلمكان األمن س���واء 
في داخ���ل بل���ده أو خارجه، 
والدفاع عنه���م حتى لو كانوا 
مدانني بجرمية قتل، ولكن من 
حق الدولة األخ���رى أيضا أو 
أهل الضحية رفض هذا الطلب 

صور مدموجة للضحية البريئة دالل النقي قدمها خالها ل� »األنباء«)أحمد باكير(فاروق العبدالرحيم متحدثا للزميل فرج ناصر 

الضحية قضت نحبها بعد أن وجّهت لها الجانية 12 طعنة أثناء نومها


